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Samenvatting

saMenVaTTInG

Ondanks dat bloedtransfusie als een standaard medische behandeling kan worden 
beschouwd, zijn er nog steeds risico’s verbonden aan een bloedtransfusie. Het risico 
van overdracht van infecties is één van de meest herkenbare risico’s. Om de kans 
van overdracht van infecties te beperken, raadt de Wereldgezondheidsorganisatie 
(World Health Organisation; WHO) aan om alle donaties te testen op het humaan 
immunodeficiency virus (HIV), hepatitis B virus (HBV) en hepatitis C virus (HCV). 
Om op een kosteneffectieve manier de veiligheid van bloedtransfusies te vergro-
ten, is het nodig het risico van overdracht van infecties te kwantificeren. Voor het 
kwantificeren van het risico is het nodig om inzicht te hebben in het proces van het 
verkrijgen van een bloedtransfusie: van het werven van de donor uit de algemene 
populatie, de donatie, het screenen, bewerken tot het toedienen aan de patiënt.

In ontwikkelingslanden, en daarbij in het bijzonder Afrika ten zuiden van de Sa-
hara, is er ondanks een hoger risico op overdracht van infectieziekten door bloed-
transfusies, weinig aandacht geschonken aan valide en robuuste inschatting van 
het risico van overdracht van infectieziekten. In dit proefschrift is het modelleren 
van de risico’s van overdracht van infecties door bloedtransfusie beschreven voor 
Afrika ten zuiden van de Sahara, met een bijzondere aandacht voor Zimbabwe.

Wij begonnen met het vergelijken van de HIV-prevalentie in de algemene en 
de donorpopulatie in hoofdstuk 2. De ratio tussen HIV-prevalentie in de algemene 
populatie en de donorpopulatie, de Donor Management Factor is daarbij een maat 
voor het aantrekken van laag risico donoren. Het onderzoek werd uitgevoerd in 
Zimbabwe waarin de jaren 2005/6 en 2010/11 met elkaar werden vergeleken. 
In ons onderzoek vonden wij dat ondanks een daling van de HIV-prevalentie in 
de algemene populatie, de HIV-prevalentie in de donor populatie, met name bij 
vrouwen, licht steeg. Hierdoor nam de Donor Management Factor voor mannen 
af van 28 naar 24. Voor vrouwelijke donoren werd er een sterkere daling gezien, 
namelijk van 29 naar 24. Deze resultaten kunnen worden gebruikt om op zoek te 
gaan naar subpopulaties waarin een lager risico voor HIV bestaat en waarmee dus 
een hogere Donor Management Factor wordt bereikt. Verder zou het gebruik van 
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de Donor Management Factor gevalideerd moeten worden in andere landen en 
bloedtransfusieorganisaties.

In hoofdstuk 3 is beschreven wat het risico is van het overdragen van HIV op een 
patiënt die een bloedtransfusie krijgt in Zimbabwe. De bloedtransfusieorganisatie 
van Zimbabwe heeft een aantal risico beperkende maatregelen geïntroduceerd, 
waaronder het aantrekken van donoren uit laag risicogroepen. Van 2001 tot en 
met 2010 vonden wij een risico van 1:7.384 (bereik, 1:11.308–1:5.356 donaties) 
in donoren die de eerste keer bloed kwamen geven en van 1:5.496 (bereik, 1: 
9.943–1: 3.347 donaties) in donoren die herhaaldelijk bloed kwamen geven. Hier-
uit zou kunnen worden afgeleid dat een donatie van een nieuwe donor even veilig 
zou kunnen zijn als een donatie van een donor die herhaaldelijk doneert. 

De invloed van drie mathematische modellen om het risico van HIV, HBV en 
HCV overdracht door bloedtransfusie de bepalen is beschreven in hoofdstuk 4. De 
toegepaste modellen zijn het Schreiber incidentie “window period” model (Mo-
del 1) , een aangepaste versie daarvan (Model 2) en model ontwikkeld door de 
Zimbabwaanse bloedtransfusieorganisatie  (Model 3). Het jaarlijkse (2002-2011) 
gemiddelde risico dat geschat werd met Modellen 1 tot en met 3 was respectie-
velijk 1 per 6542, 5805 en 6418 voor HIV; 1 per 1978, 2027 en 1628 voor HBV; 
en 1 per 9588; 15,126 en 7750 voor HCV. De drie gebruikte modellen geven dus 
vergelijkbare resultaten.

In hoofdstuk 5 is de ontwikkeling van een model beschreven waarmee het risico 
kan worden bepaald van de overdracht van infectieziekten door donoren die door 
een gebied reizen met een nieuwe infectieziekte. Dit model werd toegepast op de 
uitbraak van chikungunya in Italië in 2007 en Q-koorts in Nederland in de jaren 
2007-2009. Voor de chikungunya uitbrak in Italië, een vroege interventie (7 weken 
na de uitbraak, dus al na 19% van alle casussen) zou nodig zijn om slechts 41% van 
alle verwachte overdrachten te voorkomen. Bij Q-koorts, waarbij de overdracht 
door chronische infecties expliciet is meegenomen, zou zelfs aan het einde van de 
derde jaarlijkse uitbraak,  47% van alle (chronische) Q-koorts overdrachten door 
een bloedtransfusie kunnen worden voorkomen.

De kosteneffectiviteit van het introduceren van individuele donatie nucleic acid 
amplification testing (ID-NAT) in Zimbabwe is beschreven in hoofdstuk 6. Wij von-
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den dat ID-NAT per 100,000 donaties het aantal infecties in transfusieontvangers 
met HBV, HCV en HIV ten opzichte van serologische screening laat afnemen met 
25, 6 en 9 infecties. De introductie van ID-NAT zou ten opzichte van serologische 
screening 212 quality-adjusted life years (QALYs) per 100,000 donaties geven. De 
incrementele kosteneffectiviteitsratio was hierbij US$17,774 per gewonnen QALY. 
Deze kosteneffectiviteitsratio is veel hoger dan afkapwaarde voor kosteneffectivi-
teit van drie keer het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking in Zim-
babwe (US$936). Naast een onderschatting van het bruto nationaal inkomen door 
een grote informele economie in landen zoals Zimbabwe, staat de afkapwaarde op 
zichzelf ook ter discussie.

In hoofdstuk 7 is een systematisch en gestructureerd proces gepresenteerd om 
de wetenschappelijke capaciteit van bloedtransfusie in landen ten zuiden van de 
Sahara te evalueren. Deze evaluatie is gebaseerd op acht thema’s: wetenschap-
pelijke strategie en beleid; infrastructuur en ondersteuning; fondsenwerving; 
projectmanagement; wetenschappelijke carrières; ontwikkelen van vaardigheden 
en kennis nodig voor onderzoek; externe promotie van onderzoek en de nationale 
inbedding van onderzoek. Er werden 85 semigestructureerde interviews binnen 
en buiten de bloedtransfusieorganisatie van Zimbabwe gehouden.  Synthese van 
de informatie uit de interviews lieten zien dat de bloedtransfusieorganisatie van 
Zimbabwe meer moest doen aan de disseminatie van onderzoek. Tevens is het 
nodig om de banden met de academie te verstreken voor het gezamenlijk opzetten 
van projecten en werven van fondsen.

Concluderend kan gesteld worden dat het mogelijk is met behulp van ma-
thematische modellen het risico van het overdragen van infectieziekten door 
bloedtransfusie in te schatten. Daarbij is het nodig om oog te houden voor de 
epidemiologie van infectieziekten in de algemene populatie versus die van de 
donorpopulatie. Mocht de Donor Management Factor gaan afnemen, dan is het 
nodig om actie te nemen om de meest veilige donor uit de algemene populatie aan 
te trekken. De kosteneffectiviteit van ID-NAT lijkt niet te overtuigen in Zimbabwe. 
Wellicht zou deze interventie nog afgezet kunnen worden tegen het beschikbare 
budget en de kosteneffectiviteitsratio’s van recent geïntroduceerde technieken 
in de gezondheidzorg van Zimbabwe. Het onderzoek naar de wetenschappelijke 
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capaciteit  van de bloedtransfusieorganisatie liet zien dat er banden met andere 
delen van de wetenschap en de gezondheidzorg verbeterd kunnen worden. Wij 
hopen dat het onderzoek beschreven in dit proefschrift hiertoe een eerste stap is.
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