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General discussion and future perspectives

The objective of this thesis was to study and improve aspects of Buruli ulcer patient man-
agement. Looking back over the last decades, tremendous progress has been made. With 
continued efforts, the days of prolonged mass hospitalization and high risk of amputation 
will soon be a distant memory. With advances in drug treatment, wound care and early 
detection, a less bleak future awaits BU patients. Obviously, these improvements will have 
to go hand in hand with gradual improvements in the health infrastructure and living 
conditions in endemic settings. The studies reported in this thesis can contribute in shap-
ing the future of BU management. They describe the need for – and difficulties with – oral 
therapy, positive experiences with advanced wound care, while we make a case for early 
detection of BU lesions.

Drug treatment 

It has been well established that antimicrobials are effective in the treatment of BU. How-
ever, the current treatment with injected streptomycin suffers from several shortcomings, 
ranging from impracticalities related to its mode of administration to long-term ototoxic-
ity (1). In addition, as streptomycin is no longer considered a first line drug for tuberculo-
sis, its mass production can be expected to stop soon which will lead to increased costs 
and decreased availability.

In this light, the results of the WHO-sponsored drug trial that is currently ongoing 
in Ghana and Benin are eagerly awaited. In this non-inferiority trial, the combination of 
streptomycin – rifampicin is compared with clarithromycin – rifampicin in patients with 
small BU lesions (2). Clarithromycin however is not without disadvantages of its own. One 
major drawback is the interaction between clarithromycin and rifampicin (3). As we have 
shown, increasing the dosage of clarithromycin does not correspond to substantially in-
creased serum concentrations. On the other hand, the clinical response that we observed 
was excellent. This raises several questions. Perhaps we should not be looking into serum 
concentrations at all. It is very well possible that clarithromycin accumulates in BU lesions 
at levels far above the minimal inhibitory concentration. In addition, perhaps killing, or 
even inhibiting M. ulcerans is not even necessary. Maybe suppressing the production of 
mycolactone, its immunosuppressant toxin, is sufficient for the host immune system to 
be able to recognize the immuno-genetic epitopes of the invading organisms and sub-
sequently clear the infection. Future studies should test these intriguing hypotheses that 
can fundamentally change the way we look at pharmacokinetic data of clarithromycin 
and BU drug treatment in general.

Now that a successful 8 week antibiotic regimen has been established, it might 
be time to look back and ask the question how this regimen was conceived and whether 
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treatment duration could be more individually tailored and perhaps shortened in some 
patients. The evidence on which the treatment duration was based stems from a small 
study that showed that 4 weeks of antimicrobial therapy or more might suffice (4). Based 
on very justifiable expert opinion, with the knowledge that M. ulcerans is a slow growing 
microorganism and with the lengthy treatment durations for its relatives M. tuberculosis 

and M. leprae in mind, a safety margin of an additional 4 weeks was chosen. Both in an 
Australian and Ghanaian cohort, observational findings suggested that the duration 
of therapy can be reduced in selected patients (5). The next step would be to conduct 
an interventional study. We could use the advances in the detection of disease activ-
ity through viability PCR and mycolactone detection and use these novel tools to safely 
study this safety margin, while at the same time distinguish therapy failure from paradoxi-
cal responses (6, 7).

Although rifampicin-clarithromycin appears to become the drug combination of 
choice for the near future, it is very encouraging that other drugs have shown activity 
against M. ulcerans. Although moxifloxacin is perhaps not the first choice for BU treatment 
in West Africa (8), the efficacy of this novel quinolone has been demonstrated in Austra-
lian cohorts (9, 10). Clofazimine and avermectin have also yielded promising results in in 
vitro and animal models (11). Though their clinical application is not directly apparent 
today, there are conceivable circumstances for their use. M. ulcerans is an environmental 
micro-organism, that does not appear to require a human host for survival. As such, the 
selection pressure that has led to drug resistant mutants in M. tuberculosis is largely ab-
sent. However, it has been shown that strains resistant to rifampicin can be created in the 
mouse model (12). To date, there is no documented clinical evidence of drug resistance 
(13). However, should this occur, and clearly also if standard treatment is prohibited with 
adverse drug reactions, it is reassuring to have plausible alternative drugs on hand. In ad-
dition, special populations, such as HIV-infected BU patients, pregnant patients, or those 
at the extremes of age, might benefit from alternative regimens.

Wound care and secondary infections

In order to successfully treat large, slow-healing ulcers, a high standard of wound care is 
essential. On the other hand, in most endemic region, healthcare facilities and budgets 
are limited, even by regional standards. It is therefore not surprising that there is room for 
improvement in the current state of BU wound care (14). It is therefore very encouraging 
that the university of Yaoundé in Cameroon has recently developed a diploma course 
on advanced wound care, largely based on the experiences with treating BU at local 
treatment programs.

There have been major efforts to abandon the current wound dressing practice  
that consists of daily removing dried out cotton gauze from a delicate wound surface. Re-
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moval of such dressing material is both painful and counterproductive, as newly formed 
fibroblasts, microvasculature and epithelial cells that reflect tissue repair and wound heal-
ing are forcefully removed. However, more modern and effective types of dressing are 
expensive and some of these materials may have a limited practical applicability. In the 
current ongoing drug trial, an intervention on wound care has been implemented. Local 
staff was trained by international experts, using Vaseline gauze dressings topped with 
highly absorbent cotton wool material (the South-African product Drawtex™), combined 
with short-stretched bandage to address lymph edema was chosen as an alternative 
wound dressing regimen. The highly absorbent dressing consists of a fiber mesh and ab-
sorbs wound exsudate through capillary and hydroconductive action. The wound surface 
is first covered with a layer of Vaseline treated gauze to prevent disruption of the delicate 
tissue repair. This combination is relatively inexpensive, and both can be cut from larger 
roles to obtain the desired size. Our experience with this type of dressing has so far been 
positive. Once the drug trial is finished, we are able to formally compare the effects of the 
wound care intervention, as we can compare the time to healing between the current 
drug trial and the BURULICO trial, where plain gauze was used, using the baseline and 
follow-up data of lesion size recorded in both trials.

There is no scientific consensus as to whether a modern dressing yields an increase 
in wound infection due to the creation of a moist wound environment, or a decrease due 
to minimized wound disturbance. It would be interesting to repeat a study on secondary 
wound infections under the new dressing scheme.

Public health issues 

In spite of all the advances in drug treatment and wound care, BU still causes consider-
able suffering. One vital aspect of preventing long term sequelae of the disease is early 
detection of BU lesions. We have shown that a motivated network of community based 
surveillance volunteers can be the cornerstone of early detection of BU (15). However, 
more than half of BU patients still present with long-standing, large ulcers that increase 
the risk of hospitalization, surgery, and long-term disabilities and stigma. Effective, mass 
early detection is urgently needed. Community based surveillance volunteers can be 
a very important part of such policy, but these volunteers are by no means the only ac-
tors. Health workers, former patients, and traditional healers can all contribute. In addition, 
experiences with community based surveillance volunteers have not consistently been 
as positive as ours. In summary, more research is needed on what exactly constitutes 
a successful early detection scheme for BU.

Volunteers can also play a key role when oral treatment is introduced. If injections 
are abandoned, daily visits to the health center are no longer required. While this is good 
news for the patients, it also reduces their visibility to the health worker. We have shown 
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that therapy non-adherence can be high even on streptomycin (though partly because 

of streptomycin) (16). When oral therapy is gradually introduced, there is a consider-
able risk of non-adherence and studies and interventions employing community based 
surveillance volunteers should be carried out, implementing DOT-like systems to ensure 
adherence to drug treatment and wound dressings.

Should successful early detection become widespread, a paradigm shift in the 
treatment of BU is to be expected. Previously, BU was a mainly surgical disease, char-
acterized by prolonged hospitalization and large, slow healing ulcers (17). Today, with 
oral treatment within reach, the opportunities for decentralized, outpatient based, 
community centered care, with minimal infractions on daily life are rapidly emergent. 
We believe that the international research community should anticipate and facilitate 
this paradigm shift.

The hypothetical role of standardized drug treatment 
in the mysterious decline in patient numbers  
– clues for disease control?

All the efforts alluded to above co-occur with a gradual but steady decline in the num-
ber of BU cases in West-Africa in recent years, whereas the number of cases in Australia 
has risen slightly. In the past, BU has completely disappeared from the Buruli district 
in Uganda, where it was first described, only to re-emerge several decades later in West-
Africa. Although factors related to the aquatic environment and invertebrates are often 
implicated in the emergence and disappearing of BU, the exact underlying mechanism 
is not known (18, 19). Recently, it has been suggested that mammals can play a role in M. 

ulcerans transmission (20, 21). In Australia, possums have been shown to shed M. ulcerans 
DNA in their faeces, specifically in areas where human outbreaks occur (20, 22). In addi-
tion, several possums with M. ulcerans containing skin lesions were observed (23). 

The decline in the Buruli district followed the first two trials with antimicrobial 
therapy, of which only one was published, and which included most of the districts’ BU 
patients (24). The current decline in cases in West Africa occurs after the recent wide-
spread implementation of standardized drug treatment for BU. Although human to 
human transmission is rare, and human to environment transmission has not been de-
scribed, human colonization might represent a more important step in the life cycle of M. 

ulcerans than previously assumed. Recently, in Japan, three co-occurrent cases of Buruli 
ulcer in the same household were reported (25). Although the gastrointestinal tract is 
unlikely to be a significant reservoir (26), serum IgG responses to Mycobacterium ulcerans 
culture filtrate were demonstrated in household contacts of Buruli ulcer patients, and 
a family history of Buruli ulcer was found to be an independent risk factor for current 
Mycobacterium ulcerans infection in a study from Benin (27, 28). 
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If human colonization does play a part in M. ulcerans replication or transmission, 
standardized drug treatment might interfere with M. ulcerans replication or transmission, 
causing the current decline of cases. In leprosy, a single dose of rifampicin given to those 
who have come in to close contact with a patient has resulted in a 57% reduction of new 
cases (29). In the absence of a vaccine, mass drug administration is a potentially powerful 
means of disease control. However, in contrast to leprosy, human to human transmission 
in Buruli ulcer has not been clearly established. Due to a lack of understanding of the 
mode of transmission of Buruli ulcer, the highly focal epidemiology of the disease and 
the high incidence of tuberculosis in Buruli ulcer endemic areas, studies into mass drug 
treatment with rifampicin would be difficult to design and justify.

In addition, the decline in cases should by no means prompt a decrease in sci-
entific activity aimed at improving care for Buruli ulcer patients. Patient numbers might 
well rise again in the near future and the need for effective, locally available, and patient 
friendly modes of treatment remains ever present.
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Het Buruli ulcus is een tropische infectieuze huidziekte, veroorzaakt door infectie met 
Mycobacterium ulcerans. De ziekte is voor het eerst beschreven in 1897 door de Engelse 
zendingsarts Albert Ruskin Cook. In Oeganda beschreef hij een aantal patiënten met gro-
te, traag genezende zwerende huidaandoeningen. Hoewel hij vermoedde dat het om 
een infectie ging, kon hij dat niet bevestigen. Eind jaren ’40 van de vorige eeuw zagen 
artsen in Victoria, Australië patiënten met precies zo’n aandoening. MacCallum onder-
zocht deze zweren, waarvan “de randen onder de microscoop wemelden van de zuurvas-
te staafjes”, en ontdekte daarmee de verwekker, die hij Mycobacterium ulcerans noemde. 
In 1948 werd deze vondst gepubliceerd. Hiermee werd het bestaan van een nieuwe voor 
mensen schadelijke mycobacterie bevestigd, naast de al eerder bekende en gevreesde 
mycobacteriële infectieziekten tuberculose en lepra.

In de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw werden veel gevallen gezien onder 
vluchtelingen die het toen ook al heersende conflict tussen de Hutu en de Tutsi ontvlucht 
waren en die in een vluchtelingenkamp in het Buruli district van Oeganda ondergebracht 
waren. De ziekte zou voortaan Buruli zweer, Buruli ulcus genoemd worden.Vandaag de 
dag komt de ziekte vooral in West- en Centraal Afrika en in sommige delen van Australië 
en Zuid-Amerika voor. De M. ulcerans bacterie handhaaft zich waarschijnlijk in de om-
geving waar mensen zich in de buurt van stilstaand water ophouden, mogelijk op de 
bio-film van planten, in waterinsecten en in kleine knaagdieren. Hoe de bacterie naar de 
mens overgebracht wordt is niet bekend, maar mogelijk spelen kleine wondjes op de 
huid of insecten een rol.

De ziekte begint doorgaans met een kleine pijnloze bobbel – een nodus – in het 
onderhuidse vetweefsel. De huid boven die nodus gaat vervolgens stuk: er ontstaat een 
zweer die zich in korte tijd kan uitbreiden met een typische ondermijnde rand met weef-
selversterf. Hoewel de ziekte doorgaans beperkt blijft tot de huid, kan ook bindweefsel 
en zelfs bot aangetast worden. Sinds 15 jaar is bekend dat die weefselschade veroorzaakt 
wordt door mycolacton, een giftige stof die door levende M. ulcerans bacteriën wordt uit-
gescheiden. Het ziekteproces komt vrijwel altijd uit zichzelf tot stilstand; er ontstaat een 
afweer- en genezingsreactie, maar er kan dan al veel gezond weefsel verloren zijn. Hierbij 
kan littekenweefsel met dwangstand ontstaan, vooral als de zweer de huid boven ge-
wrichten heeft aangetast. Ernstige dwangstand, contractuur, leidt tot functiebeperking. 
In sommige gevallen moeten delen van aangedane ledematen geamputeerd worden. 
De diagnose kan vaak gesteld worden op basis van het klinisch beeld en bevestigd wor-
den door een Ziehl-Nielsen kleuring of een genetische test, een polymerase kettingreac-
tie, waarbij een kenmerkend stukje van de genetische code in de bacterie wordt aange-
toond. Tot voor kort bestond de behandeling uit een chirurgische verwijdering van het 
ulcus, gevolgd door langdurige opname en wondzorg, al dan niet in combinatie met een 
huidtransplantaat. Sinds ongeveer 10 jaar is een effectieve combinatie van antibiotica 
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ontwikkeld, bestaande uit 8 weken dagelijkse streptomycine injecties in de bilspier ge-
combineerd met het dagelijks slikken van tabletten rifampicine. Sindsdien is de noodzaak 
voor chirurgische behandeling drastisch afgenomen.

Hoewel de laatste jaren, onder auspiciën van de Wereldgezondheidsorganisatie, 
een grote toename heeft plaatsgevonden van wetenschappelijk onderzoek naar de ziek-
te blijven er nog vele vragen onbeantwoord.

De huidige combinatie van antibiotica is erg succesvol, maar langdurig en pijnlijk, 
door de dagelijkse injecties en de trage genezing van de wonden. De huidige behandeling 
stelt hoge eisen aan de beperkte gezondheidszorgfaciliteiten op het Afrikaanse platteland. 
Daarnaast zoeken nog veel patiënten in een te laat stadium hulp, waardoor alsnog uitge-
breide operaties, ziekenhuisopname en langdurige revalidatie nodig zijn. Daarnaast is goe-
de wondzorg voor deze patiënten van groot belang om bijkomendeinfecties door andere 
bacteriën te voorkomen en de tijd tot genezing te verkorten. In dit proefschrift worden 
studies gepresenteerd die deze drie aspecten – behandeling met antibiotica, volksgezond-
heidszorg en wondzorg – van de zorg voor patiënten met een Buruli ulcus beschrijven.

Behandeling met antibiotica

Het huidige, door de Wereldgezondheidsorganisatie geadviseerde schema van 8 weken 
streptomycine en rifampicine wordt momenteel op grote schaal toegepast in West-Afri-
ka. Het is echter bekend dat streptomycine, net als andere antibiotica van de klasse ami-
noglycosiden, schade aan het gehoor- en evenwichtsorgaan en de nieren kan toebren-
gen. In hoofdstuk 2 onderzochten we lange termijn beschadiging van deze organen 
bij personen die eerder aan Buruli ulcus hadden geleden. We zijn daarvoor teruggegaan 
naar mensen die enkele jaren eerder deel hadden genomen aan een onderzoek waarbij 
twee verschillende behandelingen waren vergeleken, en waarbij de toewijzing aan de 
twee verschillende behandelingen door loting tot stand was gekomen. In dit onderzoek 
kreeg de helft van de patiënten 8 weken streptomycine en de andere helft 4 weken strep-
tomycine gevolgd door 4 weken claritromycine, als tablet. Tijdens dat onderzoek was er 
geen verschil gemeten in gehoor- en nierschade. Bij dit na-onderzoek bleek dat 29% van 
de volwassenen en 25% van de kinderen meetbare gehoorschade had. Volwassenen die 
in plaats van 4 weken 8 weken streptomycine toegediend hadden gekregen, hadden 
significant meer gehoorschade, met name in de hoge tonen. Bij kinderen bestond er 
geen verschil tussen de groepen. Een afname van de nierfunctie werd gezien bij 14% van 
de volwassenen en 13% van de kinderen, maar was tijdelijk en  trad alleen op tijdens de 
behandeling. Uit deze resultaten kan worden afgeleid dat de voor- en nadelen voor het 
langdurig voorschrijven van streptomycine aan volwassenen zorgvuldig moeten worden 
afgewogen. Daarnaast moet verder onderzoek worden verricht naar alternatieve behan-
delschema’s voor het Buruli ulcus die geen streptomycine bevatten. 
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De behandelduur van 8 weken is gebaseerd op beperkt bewijs. Er zijn aanwijzin-
gen dat een kortere behandelduur even effectief kan zijn. In hoofdstuk 3 bekeken we 
de effecten van kortere behandelduur bij een groep patiënten die tegen medisch advies 
in hun behandeling hadden afgebroken. In een behandelcentrum in Ghana stopte 54% 
van de patiënten voortijdig met hun behandeling. Van de 47 patiënten die opgespoord 
konden worden hadden er 9 een niet genezen ulcus. De grootte van het ulcus bij de start 
van de behandeling had een significant effect op de kans op genezing. Vierennegentig 
procent van de patiënten die begonnen met een klein letsel en dieminder dan 32 dagen 
antibiotica gebruikten waren genezen, een genezingspercentage dat overeenkomt met 
recent gepubliceerde grote cohortonderzoekenbij patiënten die de volledige behande-
ling wel afmaakten. Hoewel dit een retrospectieve studie betreft–een onderzoek waarbij 
we terugkeken, en waarbij we de gegevens van patiënten niet vanaf het begin konden 
vastleggen -met ook maareen relatief klein aantal patiënten, lijken de bevindingen erop te 
wijzen dat verkorting van de behandeling mogelijk is bij patiënten met een kleine zweer.

Naast de bijwerkingen zijn er andere praktische bezwaren tegen het gebruik 
van streptomycine injecties. Een veelbelovend alternatief is de inzet van claritromycine 
tabletten. In hoofdstuk 4 bestudeerden we de farmacokinetiek van dit antibioticum. 
De farmacokinetiek bestudeert de lotgevallen van een geneesmiddel in het lichaam: 
Hoe wordt het na inslikken via de darm opgenomen in het bloed? Hoe hoog zijn de 
bloedconcentraties over de tijd? Hoe wordt het uit het lichaam – via omzetting in de 
lever, of rechtstreeks, via de nier of de galwegen naar de darm uit het lichaam verwij-
derd? Een eerdere farmacokinetische studie toonde dat bloedconcentraties  van cla-
ritromycine fors daalden door verhoogde omzetting in de lever, doordat het daarnaast 
gebruikte geneesmiddel rifampicine die omzetting fors aanjaagt. Die omzetting vindt 
plaats in levercellen die bepaalde splitsende eiwitten, enzymen van het CYP3A4 systeem, 
produceren. De activiteit van die enzymen wordt vele malen groter tijdens gebruik van 
rifampicine. Om deze reden hadden we de dosering claritromycineal van 7.5 mg/kg naar 
15 mg/kg verdubbeld en gebruikten we een preparaat met vertraagde afgifte om een 
éénmaal daagse dosering mogelijk te maken. Farmaco-kinetische curves van 20 patiën-
ten op claritromycine en rifampicine en 10 patiënten op streptomycine en rifampicine 
werden verkregen door op gezette tijden gedurende een dag bloed af te nemen. De 
monsters werden opgeslagen als gedroogde bloeddruppels – een nieuwe techniek 
die veel praktischer op het Afrikaanse platteland is dan de standaardmethode waarbij 
bloedbuisjes in de koelkast worden bewaard, en vervolgens gekoeld moeten worden 
getransporteerd. Claritromycine en rifampicine concentraties werden in deze bloeddrup-
pels bepaald door een eerder al geteste en goed werkende meetmethode- LC-MS/MS. 
De hoogste concentratie–C

max
- van claritromycine was 0.4 mg/L en de oppervlakte onder 

de concentratie-tijdcurve was 3.9 mg *u/L.  In vergelijking met gewone claritromycine 
in een dosis van 7.5 mg/kg uit de vorige studie, resulteerde een preparaat met vertraagde 
afgifte in een dosis van 15 mg/kg in een afname van 58% van de C

max
en een toename van 
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slechts 30% in deoppervlakte onder de concentratie-tijdcurve. De farmacokinetiek van 
rifampicine werd niet beïnvloed door gelijktijdige toediening van claritromycine. Deze 
gegevens wijzen erop dat claritromycine met vertraagde afgifte vatbaarder is voor door 
rifampicine toegenomen leveromzetting dan gewone claritromycine. Claritromycine met 
gereguleerde afgifte lijkt weinig toegevoegde waarde te hebben bij de behandeling van 
patiënten met een Buruli ulcus. 

Een ander alternatief voor streptomycine dan claritromycine is moxifloxacine. 
Moxifloxacine is een geneesmiddel uit de groep van chinolonen, ook middelen die als 
tablet ingenomen kunnen worden. De effecten op M. ulcerans in een kweekproef en bij 
proefdieren en mensen met Buruli ulcus lijken gunstig. In Hoofdstuk 5 bespreken we 
enkele voordelen en nadelen van de toepassing van dit middel bij patiënten met een 
Buruli ulcus. Door collega onderzoekers is geopperd dat het een betere keuze zou zijn 
dan claritromycine, omdat er geen interactie is met rifampicine en omdat het eveneens 
antimicrobiële werking vertoont tegen Mycobacterium tuberculosis, de verwekker van tu-
berculose, en dus ook geschikt zou zijn voor de behandeling van een patiënt met beide 
ziektes. De toepassing van chinolonen waaronder moxifloxacine bij kinderen is echter 
niet zonder problemen – en kinderen vormen juist de grootste patiëntengroep met een 
Buruli ulcus in West Afrika. Omdat het Buruli ulcus voornamelijk een plattelandsziekte is 
en tuberculose een ziektedie meer in grote steden voorkomt, komen beide ziektes zelden 
of nooit tegelijk voor – in elk geval is dit nooit gerapporteerd. In onze optiek dient moxi-
floxacine een 2elijns antibioticum te blijven, en dienen in het zeer zeldzame geval van 
het tegelijkertijd voorkomen van Buruli ulcus en tuberculose, beide ziektes afzonderlijk 
behandeld te worden volgens de lokaal en internationaal geldende richtlijnen.

Tijdens de behandeling met antibiotica treedt soms een ‘paradoxale’ toename 
van de grootte van het ulcus op. De paradox zit erin dat hoewel de veroorzakende M. 

ulcerans bacteriën uitgeschakeld worden, het ziekteproces lijkt door te gaan of zelfs nog 
te verergeren. Deze paradoxale reacties worden gezien als een teken van herstel van het 
immuunsysteem, doordat antibiotica de productie van mycolacton remmen. Mycolact-
on, de giftige stof die door levende M. ulcerans bacteriën wordt uitgescheiden, en die 
verantwoordelijk is voor de weefselschade, brengt namelijk ook schade toe aan de af-
weercellen. In hoofdstuk 6 bestudeerden we deze paradoxale reacties en hun klinische 
en genetische associaties. In ons patiëntencohort uit Ghana en Benin traden paradoxale 
reacties op bij 22% van de patiënten. Een groot ulcus is een risicofactor voor een para-
doxale reactie. Daarnaast was er een sterke associatie van paradoxale reacties met het 
3’UTR INS/INS polymorfisme in hetSLC11A1 gen, een gen dat betrokken is bij aangebo-
ren immuniteit tegen mycobacteriële infectieszoals tuberculose en Buruli ulcus. Hoewel 
paradoxale reacties frequent voorkwamen, genazen alle patiënten met een paradoxale 
reactie zonder aanvullende behandeling. Er wordt regelmatig gepleit voor chirurgische 
interventie, aanvullende behandeling met antibiotica of afweer-onderdrukkende medi-
cijnen zoals corticosteroïden. Dit lijkt op basis van deze resultaten echter niet nodig.
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Wondzorg

Omdat veel patiënten met een Buruli ulcus een grote, langzaam genezende wond heb-
ben, is goede wondzorg onontbeerlijk. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft richtlij-
nen opgesteld over de wondzorg voor het Buruli ulcus, maar er is niets bekend over de 
toepassing van deze richtlijnen in de praktijk. In hoofdstuk 7 bestudeerden we het hui-
dige niveau van de wondzorg voor het Buruli ulcus in Ghana en Benin. We bezochten zes 
ziekenhuizen en acht gezondheidszorgposten. Het wondzorgproces werd systematisch 
geobserveerd en 31 gezondheidswerkers die regelmatig een Buruli ulcus verzorgden 
werden geïnterviewd. Er bestond een algemene notie van verschillende soorten won-
den, maar een formele beschrijving van wonden kon men niet goed geven. Een grote 
verscheidenheid aan lokale ontsmettingsmiddelen werd gebruikt zonder duidelijke in-
dicatie. Door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt geadviseerd om de wonden met 
een zachte straal lauw schoon water te spoelen. Nergens werd de wond op die manier 
schoon gemaakt. Op een paar uitzonderingen na was gaas het enige beschikbare wond-
verband en pijn en bloedingen werden veel gezien bij het verwijderen hiervan. Om de 
wondzorg te verbeteren zijn moderne wondverbanden nodig, maar grote verbeteringen 
kunnen worden bereikt met enkele praktische verbeteringen: Een eenvoudig systeem 
voor het beschrijven en vervolgen van wonden gebaseerd op grootte en kleur, het was-
sen van het gebied rondom de wond voorafgaand aan het aanbrengen van het verband, 
het spoelen van de wond met lichte druk met een spuit of waterfles, en het vermijden 
van routinematig gebruik van ontsmettingsmiddelen.

In hoofdstuk 8 beschrijven we een proefproject waarbij moderne wondverban-
den gebruikt werden voor wondzorg voor het Buruli ulcus. Er werd gekozen voor Hydro-
Tac (Hartmann) een verband bestaande uit een sterk absorberend schuim in combinatie 
met een gel. Het doel van het verband is het handhaven van een vochtig wondmilieu 
door absorptie van wondvocht door het schuim van sterk smettende, vochtige wonden 
en bevochtiging door de gel van droge rode wonden. Daarnaast kan het waarschijnlijk 
langer op de wond blijven dan gaas, waardoor minder verbandwisselingen nodig zijn en 
dus de belasting voor patiënt en gezondheidswerker afneemt. De wonden van 13 patiën-
ten, die al enige tijd met gaas verbonden werden, werden gemiddeld vier weken verbon-
den met HydroTac en de wonden werden geobserveerd, gemeten en gefotografeerd. Na 
vier weken werd de patiënten gevraagd hun mening te geven over zowel het gaas als 
de HydroTac. Het absorberend vermogen van de HydroTac bleek niet afdoende voor de 
meeste, smettende Buruli zweren en het verband moest relatief vaak vervangen worden. 
Er werden wel schone en goed granulerende (fris ogende en vanuit de diepte genezen-
de) wonden gezien en de pijn en bloedingen die frequent optreden bij het verwijderen 
van gaas werden vermeden. Daarnaast hadden patiënten een sterke voorkeur voor de 
HydroTac. Toekomstige studies met moderne wondverbanden voor Buruli ulcus zullen 
sterk absorberende verbanden moeten gebruiken. Voor een op dit moment lopende trial 
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in Ghana en Benin word het sterk absorberende verband Drawtex (Beier) gebruikt, terwijl 
het wondoppervlak eerst bedekt wordt met vaselinegaas, waardoor er geen bloeding en 
pijn ontstaat tijdens wondverzorging bij verwijderen van het verband.

Ondanks goede wondzorg kan een Buruli ulcus geïnfecteerd raken met andere 
micro-organismen. In hoofdstuk 9 beschrijven we een onderzoek naar deze secundaire 
infecties. De medische statussen van 51 voormalige Buruli ulcus patiënten in Ghana en 
Benin werden bestudeerd en het voorkomen van zulke ‘secundaire infecties’ en het voor-
schrijven van aanvullende antibiotica naast streptomycine en rifampicine werd geno-
teerd. Veertig van de 51 patiënten kregen aanvullende antibiotica, meestal als profylaxe, 
d.w.z., ter voorkoming van secundaire infecties na chirurgische ingrepen. Twaalf patiënten 
kregen aanvullende antibiotica voor een vermoede secundaire infectie. Naast dossieron-
derzoek werden ook wondkweken afgenomen bij patiënten die op dat moment een 
ulcus hadden. Een negatieve kweek werd gevonden bij ongeveer 30% van de wonden. 
In de andere wonden werden met name S. aureus (waarvan 38% MRSA), P. aeruginosa en 
enterobacteriaceae gevonden. Op basis van deze gegevens werd een richtlijn opgesteld 
voor de rationele behandeling van secundaire infecties. Samengevat schrijft deze richt-
lijn voor geen profylactische antibiotica te gebruiken voor operatieve ingrepen behalve 
bij huidtransplantaties, waar een enkele of dubbele dosis flucloxacilline de eerste keus 
is. Bij patiënten met een vermoede secundaire infectie dienen alleen antibiotica voor-
geschreven te worden indien er sprake is van algemene ziekteverschijnselen als koorts 
of een snelle hartslag. In dat geval is de combinatie van amoxicilline/clavulaanzuur met 
een chinolon de eerste keus. Het naleven van deze richtlijn kan het antibioticagebruik bij 
patiënten met een Buruli ulcus sterk terugdringen en zo kosten, bijwerkingen en resisten-
tieontwikkeling helpen verminderen.

Volksgezondheidszorg

In hoofdstuk 10 bestudeerden we het effect van een programma dat vrijwilligers uit de 
lokale gemeenschap inzet voor de vroege opsporing van patiënten met een Buruli ulcus. 
Hoewel het Buruli ulcus meestal begint met een kleine pijnloze nodus, melden patiënten 
zich vaak in het ziekenhuis met grote zweren, wat weer een risicofactor is voor langdurige 
ziekenhuisopname, operaties en blijvende functionele beperkingen. Een potentiële in-
terventie voor vroege opsporing van het Buruli ulcus is het opzetten van een netwerk van 
vrijwilligers. Dit zijn mensen zonder formele medische of verpleegkundige opleiding die 
kunnen worden getraind omin de dorpen waar de ziekte regelmatig voorkomt, actief op-
sporing te doen van mensen met huidafwijkingen verdacht voor Buruli ulcus. We bestu-
deerden het effect van zo’n netwerk in een endemisch district in Ghana – een gebied 
waar veel Buruli ulcus voorkomt. Het netwerk bestond uit 44 vrijwilligers die getraind 
werden in het diagnosticeren van het Buruli ulcus. Deze vrijwilligers ontvingen een kleine 
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tegemoetkoming voor ieder geval van Buruli ulcus dat zij verwezen naar het ziekenhuis 
en bij wie de diagnose kon worden bevestigd met de polymerase kettingreactie. Tussen 
2009 en 2013 werden er 451 gevallen van Buruli ulcus gezien in het lokale ziekenhuis. 
Vrijwilligers verwezen 203 (45%) van deze patiënten, meer dan andere verwijzers zoals 
gezondheidswerkers of voormalig patiënten. Daarnaast verwezen zij significant meer 
patiënten in de vroegste stadia van de ziekte dan de andere verwijzers. Als gevolg hier-
van werd 70% van de patiënten gezien in het vroegste stadium van de ziekte, wat de 
noodzaak voor opname en chirurgie sterk verminderde.

In hoofdstuk 11 beschreven we de eerste data omtrent therapietrouw bij het Buruli 
ulcus. Bij een Buruli ulcus behandelcentrum in een endemisch gebied in Ghana, voltooide 
slechts 46% van de patiënten de volledige behandeling, bestaande uit 56 doses strepto-
mycine en rifampicine. Er was een significant verband tussen het afbreken van de therapie 
en zelfverwijzing, vrouwelijk geslacht, kleine letsels en reistijd. Zevenenvijftig patiënten die 
hun behandeling voortijdig hadden gestaakt konden worden opgespoord. Als redenen 
voor het staken werden voornamelijk reiskosten (35%), het genezen van het ulcus (19%), 
bijwerkingen van streptomycine (14%) en pijn genoemd. De op handen zijnde introductie 
van therapie zonder injecties – alleen tabletten – zou barrières als reiskosten, bijwerkingen 
en pijn kunnen wegnemen. Wanneer daarentegen patiënten zich niet meer dagelijks bij een 
gezondheidszorgcentrum moeten melden voor hun injecties, verdwijnt ook de controle op 
therapietrouw. Wanneer behandeling met tabletten daadwerkelijk ingevoerd wordt, moet 
goed opgelet worden dat dat niet ten koste van de therapietrouw gaat.

Hoewel vaak beschreven wordt dat een Buruli ulcus ernstige lichamelijke en psy-
chische gevolgen kan hebben, werd de kwaliteit van leven van voormalige patiënten nog 
niet eerder bestudeerd. In hoofdstuk 12 onderzochten we de kwaliteit van leven van 
voormalig patiënten die deel hadden genomen aan een geneesmiddelonderzoek tussen 
2006 en 2009, waarbij enkel patiënten met betrekkelijk kleine letsels werden onderzocht. 
Honderdzevenentwintig van de 151 destijds onderzochte patiënten werden teruggevon-
den. De meeste littekens waren klein en functionele beperkingen waren zeldzaam. Twee 
vragenlijsten naar kwaliteit van leven, één voor huidziekten (de Dermatology Life Quality 
Index – DLQI) en één algemene (de Abbreviated World Health OrganizationQuality of Life 
scale – WHOQOL-BREF) werden afgenomen bij alle voormalig patiënten van 16 jaar en 
ouder. De WHOQOL-BREF werd ook bij 82 gezonde controles afgenomen. Bij voormalig 
patiënten onder de 16 jaar werd alleen de Childrens’ Dermatology Life Quality Index (CD-
LQI) afgenomen. Vijfentachtig procent van de patiënten rapporteerde slechts een klein 
of geen nadelig effect van hun doorgemaakte ziekte op de DLQI. Daarnaast toonde ook 
de WHOQOL-BREF een goede kwaliteit van leven van voormalig patiënten. De resultaten 
tonen aan dat de combinatie van vroege opsporing van het Buruli ulcus in combinatie 
met gestandaardiseerde behandeling met antibiotica een goede toekomstige kwaliteit 
van leven kunnen waarborgen. Dit dient het uitgangspunt te zijn van lokale controle 
programma’s voor het Buruli ulcus.
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Algemene discussie en toekomstperspectieven

Het doel van dit proefschrift was het bestuderen en verbeteren van de zorg voor pa-
tiënten met een Buruli ulcus. Antibiotica hebben het afgelopen decennium een vaste 
plaats verworven in de behandeling van een Buruli ulcus. Nu de behandeling hiermee 
erg succesvol is gebleken, lijkt het tijd om deze te optimaliseren. Een behandelschema 
met minder pijn en minder bijwerkingen is wenselijk. Op dit moment loopt er een grote 
gerandomiseerde klinische trial die de huidige combinatie van antibiotica vergelijkt met 
8 weken volledig orale therapie bestaande uit rifampicine en claritromycine. Mochten 
de resultaten vergelijkbaar zijn met die van eerdere kleinere ‘proefballon’-studies dan zal 
streptomycine binnen afzienbare tijd vervangen worden. Daarnaast zijn er aanwijzingen 
dat het mogelijk is om de duur van de therapie bij patiënten met kleine letsels te ver-
korten. Goed gecontroleerde studies met nieuwe diagnostische technieken zouden hier 
in de toekomst uitsluitsel over kunnen geven.

Lokale etsende ontsmettingsmiddelenmoeten vermeden worden. De wond-zorg 
moet bestaan uithet aanbrengen van vaselinegaas, met daarover een absorberend ma-
teriaal waarover een drukverband wordt aangebracht om de zwelling terug te dringen. 
Deze maatregelen kunnen bijdragen aan een sneller en minder pijnlijk genezingsproces 
van een Buruli ulcus. Een hydrofoam verband was al een verbetering ten opzichte van de 
droge gaasverbanden. In de nu lopende trial worden de letsels van patiënten verbonden 
zoals hierboven aangeduid, met  vaseline gaas en Drawtex (Beier), een sterk absorberend 
verband bestaande uit katoenvezels. Hierdoor wordt het wondbed minimaal verstoord 
en worden pijn en bloedingen vermeden. Analyse van de genezingsduur van patiënten 
uit de trial zal uitwijzen of er naast deze gunstige effecten ook sprake is van een snellere 
genezing.

De introductie van antibiotica voor de behandeling van het Buruli ulcus heeft voor 
een grote ommekeer in het zorgproces gezorgd. Waar het voorheen een chirurgische 
aandoening was die langdurige ziekenhuisopname noodzakelijk maakte, is het nu in po-
tentie een ziekte die poliklinisch behandeld kan worden, zeker met de komst van een 
behandelschema waarbij streptomycine injecties worden vervangen door antibiotische 
tabletten. Patiënten die in een vroeg stadium beginnen met de behandeling genezen 
doorgaans zonder operaties, opname in het ziekenhuis of geavanceerde wondzorg en 
met behoud van kwaliteit van leven. Recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisa-
tie wijzen echter uit dat slechts ongeveer een derde van de patiënten in West Afrika zich 
in een vroeg stadium meldt in het ziekenhuis. Naar onze mening dient er dan ook fors 
geïnvesteerd te worden in de vroege opsporing van patiënten met een Buruli ulcus. Net-
werken van goed opgeleide en (deels financieel) gemotiveerde lokale vrijwilligers lijken 
hierbij een waardevol instrument.
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Er is een dorp nodig om een proefschrift te schrijven. Op deze plaats wil ik graag enkele 
inwoners van dat dorp bedanken. Een promovendus die zich geen illusies maakt weet 
dat dit het meest gelezen deel van het proefschrift is – en met goede reden! Ik aanvaard 
dan ook van harte uw verontschuldigingen voor het overslaan van (een groot deel van) 
de inhoud van het proefschrift. Met het doen van promotieonderzoek – voornamelijk 
bestaand uit veldwerk op het Afrikaanse platteland – ging voor mij een langgekoesterde 
wens in vervulling. Ik wil de volgende personen die dit werk hebben mogelijk gemaakt 
dan ook oprecht bedanken.

Mijn promotor Tjip van der Werf en co-promotor Ymkje Stienstra hebben mij in staat 
gesteld om aan dit onderzoek te beginnen. Tjip en Ymkje, jullie stijl van begeleiden is 
bijna volledig complementair. Mede dankzij jullie is het schrijven van dit proefschrift een 
plezierige en vrijwel stressloze bezigheid geweest.

Beste Tjip, tijdens een voorlichtingsavond over stages in het buitenland was er een pro-
fessor met een bijzonder gevoel voor humor die kwam vertellen over een ziekte waar ik 
nog nooit eerder van gehoord had. Voordat ik het doorhad was een stage wetenschap 
in Ghana een feit. Snel na terugkomst stonden de contouren van dit proefschrift binnen 
een half uurtje op papier. Ik bewonder je optimisme en vermogen tot ‘lateraal denken’. 
Bedankt voor de geboden vrijheid en inspiratie.

Beste Ymkje, met jou was het altijd goed sparren over ideeën. Bedankt dat je me op de 
juiste momenten hebt weten aan te sporen en af te remmen. Ik bewonder je gedreven-
heid, organisatievermogen en talent voor het samenbrengen van mensen. Met het tijdig 
bemerken van mijn voorliefde voor komma’s heb je de lezers van dit proefschrift een flink 
aantal van deze ellendige leestekens bespaard.

My work has caused me to come in contact with some of Ghana´s brightest minds. 
One of which is Kabiru Mohammed Abass – Public Health Officer, and my first contact 
in Ghana. Dear Abass, you are truly someone who is able to bridge the gap that our two 
cultures have left us with. With humor and a sharp sense for logistics and business, you 
have made the field work for this and many other projects possible. Your dedication to 
Buruli ulcer has had a direct impact on the lives of patients both in and outside of your 
district. Besides work, there were countless memorable evenings spent grilling in the 
backyard. Thanks for all your help and friendship.

I would also very much like to thank Wilson Tuah, Buruli ulcer coördinator at Nkawie. Wil-
son, working with with you has been a memorable experience. When navigating through 
the Ghanaian countryside your uncanny ability to “store faces  in the coconut”, and dis-
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tinguish one tree from the other has helped us locate more former patients than I could 
have ever hoped for. In spite of you being amazed that I drive a car without shoes on, 
and me that you eat your Waakye without pepper, we always had fun. Thank you for that. 

Justice Abottsi and Samuel ´Morale´ Mireku are nurses and members of the Agogo Buruli 
ulcer team. Justice, your dedication to patient care is remarkable. I have come to know 
you as an honest and loyal person, and would like to thank you for all your help with 
my research. Morale, your laughter and ‘can-do attitude’ have rightly earned you your 
nickname. Thanks for your help.

On a regional level, I have had the pleasure to work with Richard Phillips, infectious dis-
ease specialist in Kumasi, Ghana. Dear Richard, your energy level never ceases to amaze 
me. Talks by you were never short of inspiration, and any student should be happy to 
have you as their teacher. Thanks for helping me with all my applications to the local 
ethics committee, and for allowing me to harass you way to frequently to inform about 
their verdicts.

Buruli ulcer is a neglected tropical disease, but fortunately both national and international 
programs on Buruli ulcer research and control are striving to change this. Kingsley Asiedu 
of the World Health Organisation and Edwin Ampadu of the National Buruli ulcer Con-
trol Program in Ghana, your efforts in fighting this disease are laudable, and it has been 
a pleasure working with you. Thank you both for your help with coordinating Buruli ulcer 
research in Ghana and beyond.

In spite of over two years of being in the country, my Twii (local language) is still shame-
fully limited. Thank you Salomey, Omar and Ernest for helping me translate and ask all 
kinds of questions to current and former Buruli ulcer patients. 

My home away from home was in a cottage in the backyard of former Agogo surgeon Sol-
omon Mamo. Thank you Solomon for housing me during all my visits to Ghana. Watching 
football over a beer was always enjoyable. Also thanks to the housekeepers Amuzu and 
Papa Amadu for a steady supply of coconuts and oranges and impromptu Twii lessons.

Last in Ghana, but certainly not least, I would like to thank all former and current Buruli 
ulcer patients that participated in my studies. Thank you for allowing me to put beeps 
(audiometry) and strange questions (quality of life questionnaires) in your ears. I was of-
ten humbled by your hospitality that has left me with countless oranges, plantains and 
coconuts, at least a dozen chickens and one goat.
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De farmacokinetiek studie die we samen met Jan-Willem Alffenaar hebben uitgevoerd 
dreigde lange tijd de witte walvis van dit proefschrift te worden. Jan-Willem, bedankt voor 
je geduld. Ik vind het knap hoe je mij als niet-farmaceut wegwijs hebt weten te maken 
in dit niet-alledaagse en vrij wiskundige onderwerp.

Mijn eerste ‘baby-steps’ op het gebied van wetenschappelijk onderzoek heb ik niet 
in Groningen maar in Tilburg gezet. Ik wil de professoren Yori Gidron en Ad Vinger-
hoets hiervoor bedanken. Uitspraken als “Je moet de lezer bij het handje nemen” en 
“We kennen enkel het gemiddelde” spookten bij het schrijven van dit proefschrift nog 
regelmatig door mijn hoofd.

Bij het verzamelen van data heb ik onderweg hulp gekregen van Susanne Loth, Riemer 
Kingma en Anita Velink, geneeskundestudenten uit Groningen die graag een tijdje on-
derzoek in Ghana kwamen doen. Bedankt hiervoor! Susanne, je hulp bij het kwaliteit van 
leven onderzoek was nauwkeurig en betrouwbaar. Riemer, als ‘pionier’ in Nkawie heb jij 
je volgens mij zeer goed vermaakt, met de door jou verzamelde data hebben we maar 
liefst twee artikelen kunnen schrijven. Anita, focus-groep onderzoek is niet het natuurlijke 
domein van de geneeskundestudent. Ondanks deze moeilijke opdracht heeft je werk 
bruikbare resultaten opgeleverd.

Hoewel we met name collega’s op afstand waren, wil ik mijn twee collega promovendi 
Janine de Zeeuw en Marike Alferink bedanken voor de altijd prettig verlopen samen-
werking. Ik vond het leuk om met jullie beiden tijd in Ghana door te kunnen brengen en 
hoop jullie in de toekomst binnen het tropisch of niet-tropisch stukje van de Nederlandse 
wetenschap nog eens tegen te komen.

The studies on paradoxical reactions and secondary infections were conducted together 
with the Beninoise branch of my Buruli ulcer family Yves Barogui. Yves, thanks for collabo-
rating. It was great to host you at my place in Almelo, where you continued to work long 
after I had gone to sleep. I admire your work ethic, and your ability to make ‘big tables’. 
Good luck with finalizing your thesis. Merci pour tous.

Zonder geneeskunde geen tropengeneeskunde. Als ik niet eerst via de zij-instroom in de 
geneeskundeopleiding had kunnen instromen, had ik dit proefschrift niet kunnen schrij-
ven. Ik wil dan ook Mels van Driel en Gerard Terwisscha van Scheltinga van harte bedan-
ken voor het opzetten en uitvoeren van de zij-instroom en voor het asiel aanbieden aan 
een academisch ontheemde psycholoog.

Het afgelopen jaar heb ik mijn proefschrift kunnen afronden terwijl ik met veel plezier 
gewerkt heb op de spoedeisende hulp van de ZGT ziekenhuizen in Almelo en Hengelo. 
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De goede sfeer daar heeft er zeker aan bijgedragen dat ik voor en na (en soms tijdens) 
mijn diensten nog de energie kon vinden om aan mijn onderzoek te werken. Collega’s, 
bedankt daarvoor, en voor het mij toestaan op gezette tijden nare wonden uit Afrika te 
kunnen laten zien.

Naast werk, studie en onderzoek moet er ruimte overblijven voor de belangrijke dingen 
in het leven. Dankzij familie en vrienden is mijn vrije tijd de afgelopen jaren gevuld ge-
weest met mooie momenten. Mijn twee broers, Laurent en Ruben Klis, door de afstand 
zien we elkaar niet vaak, maar het is met al dat rondgereis goed om te weten wortels te 
hebben en mensen om op terug te vallen. Bedankt daarvoor.

Ma, zo vroeg als ik me kan herinneren waren er boekjes over de middeleeuwen, dino-
saurussen, archeologie, piraten en planeten. Verassend genoeg ben ik geen historicus, 
archeoloog, piraat of sterrenkundige geworden (het kan nog altijd). Bedankt voor het 
mij al op jonge leeftijd helpen de wereld te leren kennen. Bij iedere stap op de weg naar 
voltooiing van mijn studie en proefschrift heb ik enorm veel steun ervaren (hoewel soms 
op z’n Rotterdams – “moet je nou weer naar dat gekke Ghana”).

Kristien, wij zijn de reis in de medische wereld samen begonnen en hebben elkaar er 
prachtig doorheen gesleept. Ook in Ghana stond je een groot gedeelte van de tijd aan 
mijn zijde. Onze gedeelde interesse is mooi en soms moeilijk. Als twee botsende tektoni-
sche platen vormen we in ons leven toch prachtige bergen met toppen die een mooie 
toekomst beloven. Merci dat je er bent en weet dat ik weet dat een muze iets anders dan 
een vogel in een kooitje is. X.
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