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Samenvatting

Dit proefschrift is het resultaat van bijna 10 jaar werk aan het mondiale beleid ten aanzien van 
veiligheid bij bloedtransfusie, in de context van het PEPFAR initiatief, het speciale programma 
van de President van de Verenigde Staten voor AIDS-bestrijding. Ik prijs mij gelukkig dat ik in 
de gelegenheid was gedurende drie jaren in Namibië te hebben kunnen wonen en werken en 
daar de praktijk van bloedtransfusie en de gezondheidszorg van dichtbij te hebben mogen 
bestuderen.
 De vragen die in dit proefschrift worden gesteld komen voort uit interesse voor het ver-
band tussen internationale ontwikkelingshulp projecten en het effect dat externe fondsen 
hebben op technische zaken omtrent bloedtransfusie. Ik was met name geinteresseerd in het 
effect van een snelle toevoer van massale hoeveelheden geld (sinds 2004 meer dan $500 
millioen voor de bloedveiligheid) op het functioneren van de bloedtranfusievoorzieningen in 
sub-Sahara Afrika, met name de vraag hoe de fondsen de mogelijkheden van de bloedbanken 
zouden beinvloeden om aan technische eisen te kunnen voldoen, en welke duurzaamheids 
uitdagingen zouden kunnen worden gevormd door de voorziening van geld en andere ex-
terne hulpmiddelen.
 Om deze vragen te bestuderen werden gegevens van Namibië, één van de 14 landen met 
een hoge HIV-prevalentie, die vanaf 2004 door PEPFAR werden gefinancierd, geanaliseerd.  
In de hoofdstukken van dit proefschrift worden zes specifieke resultaten van de Bloedtrans-
fusie Dienst van Namibië (NAMBTS) besproken zoals die zich ontwikkelden tijdens het proces 
van verbetering van de veiligheid en kwaliteit van transfusie van bloed en bloed component-
en en de transfusiepraktijk, en de toegankelijkheid van de bloedbanken voor de gezondhe-
idszorg in Namibië. In de hoofdstukken wordt ook getracht de duurzaamheids uitdagingen, 
als gevolg van het aanbod en vervolgens het terugtrekken van externe hulp, te document-
eren, en voorstellen te doen hoe andere landen van de ervaringen in Namibië zouden kunnen 
profiteren.
 Omdat de ervaringen in Namibië niet in een vacuum ontstonden – het gebeurde in een 
periode van historische investeringen in de gezondheidszorg over geheel Afrika – tracht 
dit proefschrift ook een beter begrip te geven van de ontwikkelingsuitdagingen waarmee 
bloedtransfusie diensten in lage lonenlanden in bredere zin worden geconfronteerd. Tevens 
wordt getracht een beschrijving te geven van de van tijd tot tijd ongecoordineerde internatio-
nale ontwikkelings hulp (IDA) aangeboden door externe donoren uit naam van een mondiaal 
verbeteren van de veiligheid van en toegang tot bloed. 

   Specifieke vragen die in dit proefschrift worden gesteld zijn: 

	 •	 	Op	welke	manier	hebben	 investeringen	 in	de	bloedtransfusievoorziening	geleid	 tot	
een betere toegankelijkheid van bloed in Namibië?
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	 •	 	Wat	voor	effect	hebben	investeringen	in	nieuwe	technologie	gehad	op	de	veiligheid	
en beschikbaarheid van bloedplaatjestransfusie in Namibië?

	 •	 	In	welke	mate	heeft	PEPFAR	de	kosten	en	de	prijs	van	bloedtransfusie	in	Namibië	ge-
subsidieerd – indien er een subsidie effect is ontstaan, wat brengt dat dan aan uit-
dagingen voor Namibië met zich mee, wanneer de PEPFAR gelden worden vermin-
derd?

	 •	 	Wie	zijn	de	gebruikers	van	bloedtransfusieproducten	in	Namibië	–	welke	diagnosen	
bepalen het huidige gebruik?

	 •	 	Is	hemovigilantie	mogelijk	 in	Afrika?	Wat	zijn	de	obstakels	voor	het	melden,	en	het	
verzamelen, en het gebruik van de gegevens over transfusiereacties? Welke lessen 
kunnen van het landelijke hemovigilantie system in Namibië worden geleerd?

	 •	 	Wat	 zijn	 de	 meest	 voorkomende	 tekortkomingen	 in	 de	 mondiale	 kennis	 over	
bloedtransfusieveiligheid? Op welke (negatieve) wijze wordt de veiligheid en beschik-
baarheid van bloedtransfusie in lage lonenlanden door die tekortkomingen beïnv-
loed? Op welke wijze zouden die problemen kunnen worden aangepakt?

Tenslotte; alhoewel een uitgebreide beschrijving van het gezondheidszorgsysteem in Na-
mibië buiten het kader van dit proefschrift valt, moet de vooruitgang binnen de bloedtrans-
fusievoorziening in Namibië beschouwd worden als een weergave van de historische vooruit-
gang die Namibië heeft geboekt bij de aanpak van structurele en juridische ongelijkheden 
voortgekomen uit het beleid tijdens de ‘apartheid’-periode tot de onafhankelijkheid van Na-
mibië in 1990.
   Afgezien van de situatie in Namibië die in dit proefschrift wordt bestudeerd, worden ook 
suggesties gedaan voor versterking van bloedtransfusievoorzieningen in andere sub-Sahara 
Afrika landen. Door op het juiste moment en op de juiste manier te investeren in de technol-
ogische aspecten, met aandacht voor de continuïteit van essentiële voorzieningen, en het 
management, zoals aanbevolen door WHO, kan veel verbeterd worden,. In de beschrijving 
hoe deze problemen in Namibië zijn aangepakt zijn tien algemene aannames geformuleerd. 
Daarbij moet steeds nagegaan worden hoe de inbreng van externe hulp leidt tot continuïteit 
van transfusie-zorg voor ontvangende landen.

 1.  Het ontwikkelen of versterken van de gezondheidszorg, of het nu bloedtransfusievoor-
ziening-, malaria preventie- of een nationaal programma voor antiretrovirale behan-
deling betreft, vraagt van overheden en externe donors een begrip van de kosten van 
een dergelijk programma, een kritische beschouwing hoe de huidige en toekomstige 
vraag de kosten zullen beïnvloeden, en het ontwikkelen van beleid en plannen om een 
consistente (en dus ook afdoende) financiering en menskracht te waarborgen.

 2.  In het algemeen zijn financiële bronnen en menskracht in sub-Sahara Afrika schaars. 
 3.  De financiering voor de gezondheidszorg in sub-Sahara Afrika wordt gewaarborgd 
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door lokale en externe middelen – externe donoren zorgen daarbij vaak voor subsidies 
die door het ontvangende land niet volledig kunnen worden aangewend.

 4.  Functionele ‘cost-recovery’ systemen zijn in de Afrikaanse bloedtransfusievoorziening 
zeldzaam, maar zijn in beginsel een zeer goede oplossing voor de financiële uitdagin-
gen in lage lonenlanden.

 5.  Technologie kan (en mogelijk zelfs moet) een rol spelen in het bereiken van de bloed-
donatie doelen in Afrika – echter de kosten die gepaard gaan met de invoering en het 
onderhoud van een dergelijke technologie moeten wel zorgvuldig worden overwogen 
ter voorkoming van het ontstaan van tekorten voor de toekomst.

 6.  De veranderingen die zich voordoen in ziektepatronen zullen een invloed hebben op 
de vraag hoeveel bloedtransfusie er nodig zal zijn en hoe beschikbare voorraden in 
Afrika gebruikt zullen worden.

 7.  Bloed en bloed componenten zijn mondiaal en binnen individuele landen onevenredig 
beschikbaar voor transfusie; stedelijke gebieden trekken bijvoorbeeld meer profijt van 
de schaarse bloed voorraden dan plattelandsgebieden.

 8.  Effectieve systemen voor de opslag van data zijn essentieel om ontwikkelingen en 
tekortkomingen te documenteren.

 9.  Investeringen gemaakt voor het voorkómen van de verspreiding van één enkele ziek-
teverwekker of ziekte (HIV/AIDS) kan een positief effect genereren binnen de ge-
zondheidszorg in het algemeen – echter, slechts op één ziekte gerichte programma’s 
kunnen ook aanleiding geven tot het onttrekken van middelen bestemd voor andere 
belangrijke gezondheidszorgaspecten zoals moeder- en kindersterfte.

 10.  Het concept van ‘eigendom’ en ‘duurzaamheid’ is niet alleen afhankelijk van een sta-
biele financiering, maar ook van voldoende menskracht, politieke wil, beschikbaarheid 
van gegevens voor het nemen van goed onderbouwde beslissingen, en leiderschap.

Alhoewel de algemene economie en de relatief lange geschiedenis van de bloedtrans-
fusievoorziening in Namibië het land onderscheidt van zijn buurlanden in sub-Sahara Afrika, 
wordt ook Namibië geconfronteerd met grote uitdagingen in de ongelijkheid van inkomens, 
moedersterfte, onderwijs, en wanvoeding bij kinderen – uitdagingen die te vergelijken zijn 
met die in minder ontwikkelde buurlanden in Afrika. Deze tweeslachtigheid maakt Namibië 
tot een uniek laboratorium waarbinnen het effect van buitenlandse hulp op een gezondhe-
idszorg systeem kan worden waargenomen, dat tegelijkertijd in staat is om complexe dien-
sten zoals kankerbehandeling en hartchirurgie te verzorgen, maar ook kampt met chronische 
tekorten aan gezondheidszorg personeel, voorzieningen en apparatuur.
 Namibië is een gidsland: het voorbeeld van Namibië laat zien dat het wel degelijk mo-
gelijk is om in een land met beperkte sociaaleconomische infrastructuur succesvol te zijn in 
een bloedtransfusiedienst. De verschillende elementen als boven weergegeven – leiderschap, 
consistente lokale financiering, een toenemend aantal goed getrainde mensen, effectief geb-




