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Bloedtransfusieorganisaties in ontwikkelingslanden worden geconfronteerd met een aantal uit-
dagingen die de beschikbaarheid, betaalbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid van bloed- en 
bloedproducten bedreigen. Deze uitdagingen zijn onder andere: een inefficiënte bloedtransfusie 
voorziening; tekorten aan bloeddonaties en -transfusies; ongelijke toegang van patiënten tot 
bloedtransfusies; toenemende behoefte aan bloedtransfusies; zwakke kwaliteitssystemen, een 
hoog risico op transfusie overdraagbare infecties en onnodig gebruik van bloedtransfusies en 
bloedproducten. Deze uitdagingen bedreigen de doelstelling om universele toegang tot veilig 
bloed en bloedproducten te waarborgen. Het verbeteren van de bloedtransfusieveiligheid in 
ontwikkelingslanden op de hiervoor genoemde punten wordt vaak gehinderd door instabiele 
economieën, gebrek aan een geschikte infrastructuur, onvoldoende personele middelen en 
expertise; inadequate wetgeving; en tot slot onvoldoende leidinggevende en technologische 
capaciteiten.

Door de snelle technologische ontwikkelingen in de laatste decennia en de relatief hoge kans op 
transfusie overdraagbare infectieziekten, zien landen onder de Sahara een toenemende interne 
en mondiale druk om hoogwaardige technologieën te importeren. Echter, de introductie van 
geavanceerde technologieën om de veiligheid van bloedtransfusies en bloedproducten te ver-
groten leidt vaak tot een stijging van de productiekosten. Dit komt doordat deze technologieën 
moeten voldoen aan strenge wettelijke eisen die gelden in ontwikkelde economieën. Daarnaast 
vereisen dergelijke geavanceerde technologieën een hoogstaand kwaliteitsmanagement. De 
daaruit voortvloeiende kostenstijging komt op een moment dat de kloof tussen de behoeften en 
de beschikbare middelen in een alarmerend tempo aan het toenemen is. Vandaar de noodzaak 
voor het toepassen van gezondheid-economische evaluaties als één van de instrumenten om 
beleidsmakers te informeren op welke wijze de schaarse middelen zo goed mogelijk ingezet kun-
nen worden in de gezondheidszorg. Hoewel gezondheid-economische evaluaties in ontwikkelde 
economieën betrokken worden bij de besluitvorming rondom de introductie van maatregelen 
die de bloedtransfusieveiligheid bevorderen, is toepassing ervan in landen beneden de Sahara 
beperkt. Helaas zijn in landen beneden de Sahara de data die nodig zijn voor het uitvoeren van 
gezondheid-economische evaluaties zeer moeilijk te verkrijgen of meestal niet beschikbaar. Dit 
zou een beperkende factor geweest kunnen zijn voor het uitvoeren van gezondheid-economische 
evaluaties omdat dit in de regel data intensieve berekeningen zijn.

Dit proefschrift beschrijft de gezondheidseconomie van de bloedtransfusieveiligheid in een 
ontwikkelingsland. Het uiteindelijke doel is beleidsmakers te informeren over de kosteneffec-
tiviteit van nucleïnezuur testen (Nucleic Acid Testing; NAT) om overdracht van HBV, HCV 
en HCV door bloedtransfusies te verminderen. In het bijzonder wordt ingegaan op de lastige 
en continue uitdaging van het toegang krijgen tot, vergaren van en de kwaliteit van de data 
die nodig is voor gezondheid-economische evaluaties. Vervolgens wordt ingegaan op wat de 
gevolgen zijn van de beperkingen van de data op de resultaten van de gezondheid-economische 
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evaluaties en de besluitvorming rondom maatregelen die bloedtransfusieveiligheid bevorderen. 
De hoofdstukken in dit proefschrift beschrijven de verschillende benaderingen die ondernomen 
zijn om de data te verzamelen die nodig zijn om een gezondheid-economisch model te infor-
meren. In het proefschrift wordt ook een aantal aanbevelingen gegeven op welke manier het 
verzamelen van data en de kwaliteit daarvan zou kunnen worden verbeterd. Zoals aangegeven, 
worden alle dataverzamelingen en onderzoeken in dit proefschrift gebruikt om de kostenef-
fectiviteit van NAT naast serologische screeningstrategie ten opzichte van alleen serologische 
screening te bepalen specifiek in Zimbabwe.

De beslisboom die gebruikt is om de kosteneffectiviteit van NAT in Zimbabwe te bepalen 
(Hoofdstuk 7) is conceptueel te onderscheiden in drie delen. In het eerste conceptuele deel, 
worden bloeddonaties gescreend op transfusie overdraagbare infectieziekten en verwerkt in com-
ponenten die als transfusie worden toegediend aan patiënten. De screeningskosten voor de se-
rologische testen, als onderdeel van de totale productiekosten van een transfusie, zijn beschreven 
in Hoofdstuk 6. De kosten van NAT werden bepaald op basis van offertes van leveranciers 
en informatie uit de bloedtransfusieorganisatie. Het tweede deel van het conceptuele model 
bestaat uit het aantal transfusie ontvangers, oftewel patiënten, die een kans hebben om door een 
transfusie met HBV, HCV en HIV geïnfecteerd te worden. Deze kans om geïnfecteerd te raken 
is afhankelijk is van de screeningsstrategie. De kans om een geïnfecteerde eenheid te krijgen was 
berekend op basis van het gebruik van bloedtransfusies in de ziekenhuizen (Hoofdstuk 2). Deze 
kans werd gecorrigeerd voor het aantal bloedcomponenten dat uit één donatie werd bereid. De 
bijwerkingen na een bloedtransfusie (Hoofdstuk 3) werden niet opgenomen in het model, omdat 
de kosten van deze bijwerkingen niet kon worden geëvalueerd door een gebrek aan informatie 
over de behandeling daarvan. In het derde deel van het conceptuele model worden de uitkom-
sten voor een cohort bloedtransfusie ontvangers bepaald. Hiervoor worden levensverwachting, 
kwaliteit van leven en kosten van de gezondheidszorg voor een cohort bloedtransfusieontvangers 
bepaald door ziekte specifieke kosten en kwaliteit gecorrigeerde levensverwachting te berekenen 
op basis van patiënten-studies (Hoofstukken 2, 4, en 5) en gepubliceerde data. De gemiddelde 
leeftijd van transfusieontvangers en de overleving na een ziekenhuisopname die werden gebruikt 
om de levensverwachting te berekenen zijn afgeleid van de studie beschreven in Hoofdstuk 2. De 
bepaling van utiliteiten voor patiënten die geïnfecteerd zijn met HIV is beschreven in Hoofdstuk 
4.  De kosten van een HIV-infectie zijn beschreven in Hoofdstuk 5. Andere parameters werden 
afgeleid uit de literatuur. De incrementele kosteneffectiviteitsratio was US$17,780/QALY. Dit 
was meer dan 3x het Bruto Nationaal Inkomen per hoofd van de bevolking voor Zimbabwe, 
waaruit blijkt dat de invoering van ID-NAT in aanvulling op de huidige serologische screening 
voor bloeddonaties in Zimbabwe niet kan worden beschouwd als kosteneffectief (Hoofdstuk 7). 
In Hoofdstuk 8, werd een systematische aanpak gebruikt om de onderzoekscapaciteit binnen de 
nationale bloedtransfusieorganisatie van Zimbabwe te evalueren. Synthese van de informatie uit 
de interviews lieten zien dat de bloedtransfusieorganisatie van Zimbabwe meer moest doen aan 
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de disseminatie van onderzoek. Tevens is het nodig om de banden met de academie te versterken 
voor het gezamenlijk opzetten van projecten en werven van fondsen.

Concluderend, de studies die in dit proefschrift zijn beschreven, laten de haalbaarheid zien van 
verschillende benaderingen die gekozen kunnen worden om de data samen te stellen die nodig 
zijn om een gezondheid-economisch model te informeren. Resultaten verkregen uit evaluaties 
met dit model kunnen vervolgens worden gebruikt om beleidsmakers te helpen met het nemen 
van beslissingen omtrent het invoeren van bloedtransfusieveiligheid vergrotende maatregelen. 
De verschillende hoofdstukken laten zien dat het uitermate belangrijk is om context specifieke 
data te verzamelen voor een land of een regio. Tevens is het belangrijk te benadrukken dat 
kosteneffectiviteitsanalyse slechts één van de verschillende methoden is om formeel de relatieve 
waarde van een nieuwe technologie te bepalen ten opzichte van andere. Derhalve, ondanks dat 
NAT in onze analyse niet kosteneffectief is, kunnen beleidsmakers in Zimbabwe er toch toe 
besluiten NAT te introduceren. Het is nodig aanvullende analyses uit te voeren naar sociale en 
ethische drijfveren samen met juridische, politieke overwegingen van beleidsmakers die een rol 
spelen in het nemen van een besluit om het risico transfusie overdraagbare infecties te verminde-
ren met een nieuwe technologie.  Deze drijfveren en overwegingen kunnen ertoe leiden dat een 
hoge ratio tussen de netto kosten en netto effecten wordt geaccepteerd. 






