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Summary

Samenvatting

Ziektegedrag onder volwassenen in de context van de epidemiologische 
transitie in Zuidoost Tanzania, met speciale aandacht voor malaria en diabetes

In Tanzania is op het ogenblik de epidemiologische transitie gaande, met de daaruit 

voortvloeiende uitdaging van de dubbele ziektelast. Terwijl infectieziekten zoals malaria 

belangrijke aandachtspunten blijven voor de volksgezondheid, neemt het aantal gevallen van 

niet-besmettelijke ziekten (non-communicable diseases: NCD’s) zoals diabetes alarmerend 

toe. Malaria en diabetes hebben verschillende oorzaken, manifesteren zich op verschillende 

wijzen en vergen andere behandel- en beheersmodellen, maar door hun gezamenlijke 

aanwezigheid in Tanzaniaanse plattelandsgemeenschappen vergroten ze het fysiologische, 

sociale en psychische lijden van de zieken en hun verwanten. Er is weinig informatie 

beschikbaar over ziektegedrag in contexten waarin zowel besmettelijke als niet-besmettelijke 

ziekten voorkomen tijdens een epidemiologische transitie. Dergelijke informatie zou een 

nuttige bijdrage kunnen leveren aan de pogingen die gedaan worden om mensen te stimuleren 

en te helpen bij het maken van gefundeerde beslissingen om snel goede en effectieve zorg te 

zoeken, en om de impact te bepalen van bestaande maatregelen om ziekten te beheersen. 

Het algemene doel van deze studie was het onderzoeken van de culturele aspecten die het 

ziektegedrag bepalen met betrekking tot malaria en diabetes onder volwassenen in Tanzania, 

een land dat momenteel de epidemiologische transitie ondergaat. Uit dit algemene doel 

vloeiden verschillende specifieke doelen en onderzoeksvragen voort:

1. Om de wijze te inventariseren waarop het bestaande beleid, de gezondheidszorg en 

gemeenschappen de situatie rond NCD’s aanpakken, werd een literatuuronderzoek 

uitgevoerd op basis van de volgende onderzoeksvraag:

Hoe kunnen het bestaande beleid, de gezondheidszorg en activiteiten vanuit de 

gemeenschap gericht op ziektebestrijding in Tanzania gebruikt worden als platform 

om NCD’s het hoofd te bieden? (Hoofdstuk 4)

2. Onderzoek naar acties vanuit de gemeenschap gericht op ziekten zoals malaria maken 

aannemelijk dat zelfmedicatie en behandelingen met medicijnen gekocht bij de drogist 

vaak de eerste stap is van mensen die zich ziek voelen. Om een beter inzicht te krijgen 

waarom mensen ervoor kiezen de behandeling van malaria in eigen hand te nemen en 
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wat hun motivatie is om te kiezen voor de diensten van de drogist, werd de volgende 

onderzoeksvraag geformuleerd: 

Hoe beïnvloeden onderliggende culturele motieven het beslissingsproces van 

volwassenen bij hun keuze voor zelfzorgmaatregelen tegen malaria?

(Hoofdstuk 5)

 3. De gezondheidszorg ziet zich gesteld voor nieuwe uitdagingen door de opkomst van chronische 

niet-besmettelijke ziekten zoals diabetes. De volgende onderzoeksvraag werd geformuleerd om – 

vanuit een emisch perspectief – meer inzicht te krijgen in de wijze waarop gemeenschappen 

betekenis geven aan de eerste symptomen en de complexe wijze waarop deze betekenissen het 

ziektegedrag van individuen bepalen.

Hoe komt de betekenis die gegeven wordt aan de eerste symptomen van diabetes 

voort uit de onderliggende culturele context en hoe beïnvloedt dit het ziektegedrag 

van individuen? (Hoofdstuk 5)

4. Om inzicht te krijgen in gedragsaspecten die de beleving van het (voortgaande) gebruik 

van diabetesmedicijnen beïnvloeden, werd de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

Hoe beïnvloeden de onderliggende culturele motieven de besluitvormingsprocessen 

van diabetespatiënten en hun ervaring met het (voortgaande) gebruik van 

diabetesmedicatie? (Hoofdstuk 7)

5. Hoewel malaria en diabetes verschillende oorzaken hebben en anders behandeld moeten 

worden, komen ze wel in dezelfde gemeenschappen voor en soms zelfs in hetzelfde 

huishouden of binnen één individu – vandaar de term dubbele ziektelast. Om een beter 

begrip te krijgen van de ziektebeleving van diabetespatiënten in een context waarin 

malaria een veelvoorkomende ziekte is, werd de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

Hoe wordt diabetes ervaren binnen de context van malaria als veelvoorkomende 

ziekte? (Hoofdstuk 8)

Het doel van het onderzoek en de onderzoeksvragen zoals hierboven geformuleerd vormen 

de basis van dit proefschrift.
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Theoretisch kader 

Het Health Belief Model (HBM) werd gebruikt om richting te geven aan het onderzoek naar 

het ziektegedrag van zowel malaria- als diabetespatiënten. Deze theorie werd voor het eerst 

geformuleerd in de jaren vijftig van de vorige eeuw door het Amerikaanse ministerie van 

Volksgezondheid om te verklaren waarom preventiemaatregelen geen succes hadden. De 

theorie werd later uitgebreid om therapietrouw bij medicijngebruik te kunnen onderzoeken. 

Het HBM heeft de volgende componenten: perceived susceptibility, perceived severity, 

perceived benefits en perceived barriers (percepties omtrent vatbaarheid, ernst, voordelen en 

hindernissen). Om de HBM-componenten beter te kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in 

de manier waarop culturele aspecten het ziektegedrag van individuen bepalen, werd in deze 

studie gebruik gemaakt van de Cultural Schemas van D’Andrade. De twee theorieën – 

Cultural Schemas en HBM – werden gebruikt om het begrippenkader voor deze studie te 

ontwikkelen. Dit begrippenkader vormde de basis voor het ontwerp van de richtlijnen die 

gebruikt werden om de dataverzameling en de daaropvolgende data-analyse vorm te geven. 

Onderzoeksopzet, dataverzameling en data-analyse

Het onderzoek bestond uit twee hoofdonderdelen: een literatuurstudie en primaire 

dataverzameling. Gepubliceerde en grijze literatuur werd bestudeerd om te zien hoe het 

bestaande beleid, de gezondheidszorg en gemeenschappen omgaan met de NCD-situatie in 

Tanzania. In Kilombero, een landelijk district in Tanzania, werd primaire data verzameld 

omtrent: (i) de leden van de gemeenschap, (ii) malaria- en/of diabetespatiënten, (iii) buren en/

of verwanten van diabetespatiënten en (iv) gezinsleden van diabetespatiënten. Het 

dataverzamelingsteam bestond uit de onderzoeker en twee onderzoeksassistenten opgeleid in 

de sociale wetenschappen met ervaring in kwalitatieve dataverzameling. De data werd 

verzameld in twee rondes. In de eerste ronde, tussen oktober en november 2012, werden 

focusgroepbijeenkomsten gehouden. Tijdens de tweede ronde, tussen februari en maart 

2013, werden diepte-interviews uitgevoerd. De data-analyse werd uitgevoerd volgens de 

Grounded Theory met behulp van NVivo 9 software voor kwalitatief datamanagement. 

Tijdens de data-analyse werden verschillende theoretische begrippen – zelfzorg, de toegang 

tot zorg(de 5 A’s) en ziekteverklaringsmodellen – gebruikt om de data te interpreteren.

Belangrijkste bevindingen

Hierna worden de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek samengevat, in de volgorde 

van de hoofdstukken van het proefschrift en de onderzoeksvragen.
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Het literatuuronderzoek naar de vraag hoe het bestaande beleid, de gezondheidszorg en 

gemeenschappen de NCD-situatie in Tanzania aanpakken (hoofdstuk 4: onderzoeksvraag 1) 

toont aan dat Tanzania al tientallen jaren worstelt met infectieziekten zoals malaria, 

tuberculose en hiv/aids. Andere indicatoren wijzen op een slechte gezondheid van moeders en 

kinderen. De langdurige dominantie van deze ziekten en de gevolgen ervan voor de 

gemeenschap verklaart de nadruk die Tanzania legt op de preventie, behandeling en 

beheersing ervan. De opkomst van NCD’s is een uitdaging voor de regering, de 

gezondheidszorg en gemeenschappen, die tegelijkertijd de besmettelijke en de opkomende 

niet-besmettelijke ziekten het hoofd moeten bieden. De literatuurstudie liet duidelijk zien dat 

een gebrek aan een nationale NCD-politiek in Tanzania geleid heeft tot een fragmentarische 

aanpak van NCD-preventie en beheersing. Ook bleek dat de gezondheidszorg onvoldoende 

voorbereid is om het noodzakelijke te doen tegen de opkomende NCD’s, vooral op het 

niveau van de eerstelijnsvoorzieningen, die gekenmerkt worden door een tekort aan getraind 

personeel, diagnostische apparatuur en behandelmogelijkheden. Er zijn geen aanwijzingen 

dat gemeenschappen betrokken worden bij de preventie en beheersing van NCD’s of een 

gemeenschappelijk beeld hebben van NCD’s. Dit geldt vooral voor de 

plattelandsgemeenschappen.

Kwalitatieve gegevens over de wijze waarop onderliggende culturele motieven de 

besluitvormingsprocessen van volwassenen beïnvloeden rond de keuzes die ze maken met 

betrekking tot malaria-zelfzorg (hoofdstuk 5: onderzoeksvraag 2) laten zien dat de 

biomedische kennis over malariaverschijnselen zijn opgenomen in het culturele 

betekenissysteem en de schema’s over de ziekte van de gemeenschap. Dit culturele 

betekenissysteem bleek de percepties van individuen over vatbaarheid voor en ernst van 

malaria te bepalen, alsmede hun zelfdiagnose, zelfmedicatie en manieren waarop ze de ziekte 

te lijf gaan. De schema’s over malaria binnen de gemeenschap en individuele ervaringen met 

de ziekte gaven aanleiding tot deze zelfzorgactiviteiten. Het onderzoek laat zien dat de 

gepercipieerde voordelen van specifieke malariabehandelingen leiden tot het gebruik van 

monotherapieën en een voorkeur voor enkelvoudige doses. De gepercipieerde hindernissen 

geassocieerd met de angst voor bijwerkingen van de aanbevolen eerstelijnsbehandeling met 

een combinatie van antimalariamiddelen verhindert het gebruik daarvan.

Gegevens over de manier waarop de onderliggende culturele contexten de betekenis 

beïnvloeden die gegeven wordt aan de eerste verschijnselen van diabetes en het ziektegedrag 

van individuen bepalen (hoofdstuk 6: onderzoeksvraag 3) laten zien dat diabetes een relatief 

nieuwe ziekte is binnen de gemeenschap en dat de leden van de onderzochte gemeenschap 

slechts beperkte kennis en besef van de ziekteverschijnselen hebben. Zij baseren hun 
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interpretatie van de eerste symptomen van chronische diabetes op het vigerende culturele 

betekenissysteem en de bestaande schema’s over infectieziekten zoals malaria, hiv en aids. 

Lichaamsbeeldschema’s zorgen ervoor dat aan symptomen van diabetes dezelfde betekenis 

wordt toegekend als aan die van hiv/aids, vanwege het grote gewichtsverlies. Het culturele 

betekenissysteem van de gemeenschap rond malariaverschijnselen zoals hoofdpijn, koorts en 

vermoeidheid bepaalt de percepties van individuen omtrent hun vatbaarheid voor malaria en 

de verwachte ernst van de ziekte, waardoor ze meestal kiezen voor zelfmedicatie met 

malariamiddelen. De verschijnselen van diabetes worden vaak niet als zodanig onderkend, 

niet alleen door de patiënten maar ook door hulpverleners, waardoor geen correcte diagnose 

wordt gesteld. Als het culturele betekenissysteem geen hulp kan bieden bij het geven van 

betekenis aan de eerste symptomen van diabetes, zorgt het er niettemin voor dat sommige 

patiënten besluiten om traditionele genezers te raadplegen en/of de symptomen toe te 

schrijven aan hekserij.

De resultaten van het onderzoek naar de ervaringen met het (aanhoudende) gebruik van 

diabetesmedicijnen (hoofdstuk 7: onderzoeksvraag 4) geven aan hoe aanvaardbaar patiënten 

deze middelen vinden en welke voorkeuren ze daarin hebben. De gepercipieerde voordelen 

van het gebruik van diabetesmedicijnen om de gepercipieerde ernst van de symptomen te 

verminderen bepalen hoe aanvaardbaar deze middelen zijn voor patiënten. Patiënten zagen 

echter de prijs, de beschikbaarheid en de feitelijke toegankelijkheid tot diabeteszorg (met 

inbegrip van de medicijnen) als hindernissen voor (aanhoudend) gebruik van de middelen. 

Dit was sterker het geval voor diabetespatiënten in plattelandsgebieden, omdat diabeteszorg 

geheel ontbreekt in deze gebieden. Vanwege de gepercipieerde ernst van diabetes indien geen 

medicijnen worden gebruikt, rapporteren de diabetespatiënten in het onderzoek dat ze 

verschillende gedragingen inzetten als copingmechanismen om de gepercipieerde hindernissen 

teniet te doen en hun medicijngebruik op peil te kunnen houden. Dergelijk gedrag omvat 

onder andere het overslaan van doses, het innemen van minder dan de vereiste dosis of het 

delen van middelen met elkaar.

De resultaten van het onderzoek naar de context van malaria als veelvoorkomende ziekte 

(hoofdstuk 8: onderzoeksvraag 5) laten zien dat het culturele betekenissysteem en de schema’s 

rond acute infectieziekten zoals malaria de individueel gepercipieerde ernst van malaria en 

diabetes bepalen. Op hun beurt bepalen deze percepties de manier waarop individuen de 

ernst en chronische aard van deze ziekten beleven. Malaria wordt echter gezien als relatief 

verdraagbaar vanwege de acute aard en kortere duur van de ziekte ten opzichte van wat men 

met diabetes meemaakt. In de verhalen over hoe men diabetes beleeft, worden vaak ernstige, 

levenslange consequenties genoemd, zoals onvoorspelbare gevolgen voor de gezondheid, 

Samenvatting
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verlies van bewustzijn, geheugen en libido, functiebeperkingen, een beperkt sociaal leven en 

toegenomen stress en spanningen.

Conclusie 

Deze studie omvat belangrijke bevindingen voor een beter begrip van de factoren die het 

ziektegedrag bepalen rond veelvoorkomende infectieziekten zoals malaria en opkomende 

chronische niet-besmettelijke ziekten zoals diabetes. Deze informatie is nuttig voor 

beleidsmakers, hulpverleners in de gezondheidszorg en anderen die zich bezighouden met het 

verbeteren van de kwaliteit van leven van iedereen, en kan een bijdrage leveren aan het 

vormgeven van interventies die patiënten met deze ziekten kunnen helpen om goed 

onderbouwde beslissingen te nemen. In het algemeen kunnen de bevindingen van deze studie 

bijdragen aan de ontwikkeling van context-specifieke interventies voor het versterken van 

individuele besluitvormingsprocessen omtrent malariazelfzorg; mensen bewust maken van 

de eerste symptomen van diabetes en andere NCD’s; gewenst gedrag met betrekking tot 

medicijngebruik versterken en de ziektebeleving en het dagelijks leven van mensen met 

chronische NCD’s zoals diabetes verbeteren. De bevindingen van deze studie leveren ook een 

belangrijke bijdrage aan verder onderzoek en het formuleren van nieuw beleid.




