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Samenvatting
Buruli ulcus (BU) is een huidaandoening die wordt veroorzaakt door infectie met Mycobacterium 
ulcerans. Kenmerkend voor BU zijn zweren met ondermijnde randen. Mensen met BU vindt men 
voornamelijk in West-Afrika en veel BU patiënten zoeken in een laat stadium van de ziekte medische 
hulp. De behandeling bestaat uit acht weken antibiotica, wondverzorging en fysiotherapie en 
indien noodzakelijk wordt de zweer chirurgisch ingesneden of vindt er een huidtranslatie plaatst. 
BU werd in eerder onderzoek altijd beschreven als een pijnloze aandoening en het resultaat van 
de behandeling werd afgemeten aan de kenmerken van de wond. 

In hoofdstuk 1 wordt een introductie over BU gegeven. Verder wordt hierin de rationele en de 
inhoud van dit proefschrift beschreven.  

Ondanks dat BU in de literatuur altijd is beschreven als een pijnloze aandoening leek de 
wondverzorging wel degelijk pijnlijk te kunnen zijn wat kan leiden een vertraagde wondgenezing. 
Daarom is in hoofdstuk 2 pijn tijdens de wondverzorging onderzocht. Dit onderzoek werd 
verricht bij BU patiënten met een leeftijd vanaf 5 jaar. Pijn werd in kaart gebracht voor, tijdens en 
na de wondverzorging gedurende twee opeenvolgende weken. De pijn is gemeten met behulp 
van een gezichtjesschaal, waarbij de patiënt is gevraagd om een gezichtje aan te wijzen dat 
toepasselijk is voor de pijn die wordt ervaren. De gezichtjes variëren van ‘geen pijn’ (score 0) tot 
‘ondraaglijke pijn’ (score 10). De pijnscores van de BU patiënten tijdens de wondverzorging liggen 
in de lagere range (Mediaan =  2, CV = 1) en verminderen na de procedure. Voor bijna 30% van de 
patiënten bleek de wondverzorging echter zeer pijnlijk, terwijl slechts één patiënt pijnmedicatie 
kreeg voorgeschreven. Uit deze studie blijkt dat de wondverzorging van BU wel degelijk pijnlijk is 
en dat pijn onvoldoende behandeld wordt. 

Om een completer beeld van pijn gerelateerd aan BU te verkrijgen, is in hoofdstuk 3 het 
huidige beleid ten aanzien van pijn onderzocht. Elf gezondheidsmedewerkers, werkzaam in 
gespecialiseerde BU ziekenhuizen uit Ghana zijn geïnterviewd over hun ideeën over pijn en de 
manier waarop ze pijn identificeren en behandelen. Daarnaast zijn patiëntendossiers geïnspecteerd 
op voorgeschreven pijnmedicatie. Uit deze data blijkt dat BU in een later stadium pijnlijk kan 
zijn en dit kan toenemen door de wondverzorging, fysiotherapie en een huidtransplantatie. 
Gezondheidspersoneel geeft aan dat ze niet getraind zijn in het identificeren van milde vormen 
van pijn. Verder vinden zij het herkennen van pijn lastig omdat patiënten hun pijn kunnen 
onderdrukken of overdrijven, en omdat patiënten een andere verwachting hebben over de mate 
van de pijn. Het gezondheids personeel vreest de bijwerkingen van pijnmedicatie en bovendien 
is er frequent een gebrek aan pijnmedicatie of zijn er problemen met de toevoer hiervan. Volgens 
de gezondheids medewerkers hebben artsen weinig tijd voor pijnmanagement. Uit de dossiers 
blijkt dat voornamelijk pijnmedicatie wordt voorgeschreven om milde pijn te behandelen, zoals 
paracetamol. Frequent wordt een indicatie van de pijn niet opschreven. Concluderend is BU 
volgens gezondheidspersoneel een aandoening die gepaard kan gaan met pijn, waarvan zij 
vinden dat de identificatie en behandeling van pijn om een adequate aanpak vraagt. 
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Om kennis en ervaring omtrent deze pijn te delen en te komen tot een eenduidige aanpak is er een 
workshop georganiseerd in Ghana. De workshop duurde twee dagen en had een multidisciplinair 
karakter; gezondheidsmedewerkers uit Ghana en Benin werkzaam in verschillende disciplines 
waren aanwezig. In hoofdstuk 4 wordt er een overzicht gegeven van de huidige problemen 
met betrekking tot de identificatie en behandeling van pijn. Tevens wordt de richtlijn die is 
ontwikkeld tijdens de workshop beschreven. Deze richtlijn bevat informatie over het meten van 
pijn en de behandeling van pijn bij BU patiënten. De richtlijn is verschillend voor ziekenhuizen en 
gezondheidscentra. 

Tijdens de behandeling van BU kan er een paradoxale reactie optreden. Dit betekent dat er tijdens 
de behandeling een paradoxale versterkte immunologische reactie kan ontstaan waardoor de 
ulcus groter wordt. Artsen kunnen een paradoxale reactie echter interpreteren als falen van de 
behandeling. Om onderscheid te kunnen maken tussen het falen van de behandeling en een 
paradoxale reactie is een test noodzakelijk. In hoofdstuk 5 is de potentiële waarde van neopterin 
als biomarker voor een paradoxale reactie bestudeerd. Plasma neopterin is een stabiele molecule 
en wordt afgegeven in de bloedbaan bij actieve granulomateuze ontsteking. Van patiënten 
die hebben deelgenomen aan een gerandomiseerde trial in Ghana is bloed afgenomen voor 
en na de antibioticabehandeling. Tevens is er bloed afgenomen bij gezonde controles. Een 
paradoxale reactie is gedefinieerd als een ulcus dat groter is in week acht in verhouding tot 
week zes, waarbij er geen interventie heeft plaatsgevonden en waarbij er uiteindelijk genezing 
optrad binnen één jaar. Uit de studie blijkt dat de waarden van neopterin concentraties hoger 
zijn bij BU patiënten vóór de antibioticabehandeling dan bij de gezonde controles. Direct na de 
antibioticabehandeling werden hogere neopterin concentraties bij BU patiënten gevonden ten 
opzicht van voor de antibioticabehandeling. Dit verschil was echter niet statistisch significant. 
De neopterin concentraties waren bij BU patiënten met een paradoxale reactie niet statistisch 
significant verschillend ten opzicht van BU patiënten zonder een paradoxale reactie. Daaruit kan 
geconcludeerd worden dat neopterin niet geschikt is om paradoxale reacties te detecteren. 

Ondanks de revalidatie, ontwikkelt ongeveer de helft van de BU patiënten functionele 
beperkingen. Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld werkloos raken. Ook kan de taboe die rondom 
BU hangt mensen uitsluiten van participatie in de maatschappij. In hoofdstuk 6 worden sociale 
participatieproblemen bij BU patiënten in Ghana en Benin beschreven en ook voorspellers hiervan 
gepresenteerd. Voormalige BU patiënten konden deelnemen aan dit cross-sectionele onderzoek 
als ze vijftien jaar of ouder waren. Daarnaast zijn gezonde proefpersonen gevraagd om deel te 
nemen aan de studie. Bij deze deelnemers zijn verschillende vragenlijsten afgenomen om inzicht 
te krijgen in functionele beperkingen, stigma en participatieproblemen. De vragenlijsten zijn 
afgenomen door lokale interviewers die de lokale taal spreken. Uit de resultaten blijkt dat bijna 
de helft van de voormalige BU patiënten sociale participatieproblemen ervaart, voornamelijk op 
werkgebied. Andere domeinen waarin voormalige BU patiënten problemen ervaren verschillen 
voor Ghana en Benin. Er zijn verschillende factoren gevonden die geassocieerd zijn met het 
ontwikkelen van participatieproblemen. Indien BU patiënten een grotere wond hebben gehad 
hebben ze meer kans op het ontwikkelen van participatieproblemen. Dit geldt ook voor het 
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ervaren van meer functionele problemen en stigma. Tot slot hebben vrouwen meer kans op het 
ontwikkelen van participatieproblemen. 

Omdat de Participatie Schaal (een vragenlijst om participatie problemen in kaart te brengen) 
nooit eerder in Ghana en Benin was gebruikt om participatieproblemen te meten, was het 
noodzakelijk om de betrouwbaarheid en validiteit hiervan te onderzoeken. In hoofdstuk 7 
worden discriminatie, ‘floor’en ‘ceiling’ effecten, interne consistentie, inter-item correlatie, item-
totale correlatie, en construct validiteit van de Participatie Schaal onderzocht. Voor deze studie 
werden voormalige BU patiënten, hun familieleden of vrienden en gezonde proefpersonen 
gevraagd om deel te nemen. Hiervoor zijn dezelfde vragenlijsten gebruikt zoals in hoofdstuk 6 
beschreven. Uit de resultaten blijkt dat de Participatie Schaal een goed discriminerend vermogen 
heeft. Er zijn geen ‘floor’en ‘ceiling’ effecten gevonden. De interne consistentie (Cronbach’s alpha) 
is 0.88. In Ghana werd een inter-item correlatie van 0.29 en een item-total correlatie variërend 
van 0.10 tot 0.69 gevonden. In Benin werd een inter-item correlatie van 0.28 en een item-total 
correlatie variërend van-0.08 tot 0.79 gevonden. Met betrekking tot de construct validiteit kan 
worden gezegd dat er vier van de zesvooropgestelde hypotheses niet zijn verworpen. Verder zijn 
de gevonden correlaties tussen diverse constructen verschillend in Ghana en Benin. Concluderend 
heeft de Participatie Schaal acceptabele psychometrische eigenschappen. 

Om BU onder controle te krijgen adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om patiënten 
in een vroeg stadium van de aandoening te detecteren en te behandelen. Het detecteren van 
patiënten in een vroeg stadium kan worden gedaan door vrijwilligers in dorpen en hun rol hierin 
lijkt potentie te hebben. In hoofdstuk 8 wordt beschreven wie patiënten naar het ziekenhuis 
verwijst en in welk stadium van de aandoening. De standaardformulieren die zijn ontwikkeld 
door de WHO zijn gebruikt om de medische gegevens van patiënten te verzamelen. Op deze 
formulieren worden algemene gegevens bijgehouden, wordt opgeschreven in welk stadium van 
de aandoening de patiënt zich in het ziekenhuis presenteert en door wie de patiënt is verwezen. 
Verder wordt de behandeling bijgehouden, net als de resultaten van diagnostische testen. 
Verder werd een functionele beperking visueel vastgesteld en werd hetstadium van de ziekte 
afgemeten aan de grootte van de zweer. Informatie is verzameld van BU patiënten die tussen 
2008 en 2010 zijn behandeld in een van de vier ziekenhuizen in Benin. Uit de resultaten van 
deze studie blijkt dat voornamelijk vrijwilligers uit de dorpen of voormalige patiënten mensen 
naar het ziekenhuis verwijzen. De meerderheid van de patiënten die is doorverwezen door een 
vrijwilliger uit de dorpen, presenteerde zich in een vroeg stadium van de ziekte. Tevens had deze 
groep minder vaak een functionele beperking. Het verwijspatroon en percentage patiënten 
in een vroeg stadium verschilde per ziekenhuis. Indien een patiënt werd verwezen door een 
vrijwilliger had de patiënt 0.43 odds (crude) minder kans om zich te presenteren met een grotere 
zweer. Echter, wanneer de variabele ‘ziekenhuis’ aan het model werd toegevoegd dan verdween 
dit effect. Concluderend kunnen we zeggen dat de vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren 
bij het opsporen en verwijzen van patiënten in een vroeg stadium.
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