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Inleiding
Dengue en chikungunya zijn een belangrijke dreiging voor de volksgezondheid in aangedane landen. Dit 

proefschrift  beschrijft  hoe de gezondheidszorg en preventi e van deze ziektes kan worden verbeterd in 

twee landen gelegen aan de Caribische zee: Curaçao en Venezuela. We onderzochten de toegang tot de 

gezondheidszorg en het gezondheidszoekende gedrag van een gemeenschap in Venezuela. Preventi eve 

maatregelen tegen de ziektes en muggenbroedplaatsen werden onderzocht in Venezuela en Curaçao. 

Daarnaast onderzochten we de impact van chikungunya op de kwaliteit van leven en de invloed van een 

voorafgaande dengue-infecti e op het ziekteverloop van chikungunya. De onderzoeksmethodes komen uit 

verschillende disciplines, namelijk uit medische, psychologische en sociale hoek.

Dengue en gezondheidsgedrag in Venezuela
Volksgezondheid in Venezuela is een complexe situati e. In de laatste ti entallen jaren is dengue opgekomen 

door verstedelijking en onvoldoende maatregelen tegen muggen [1,2]. In hetzelfde jaar als de grote 

dengue-uitbraak van 2010, [3] werd in Maracay een studie opgezet om epidemiologische, gedragsmati ge, 

klinische en virale karakteristi eken van dengue (transmissie) te onderzoeken [2]. De studies die in dit 

proefschrift  worden gepresenteerd, werden in 2013-2014 uitgevoerd als onderdeel van een van de jaarlijkse 

enquêtes. In de voorafgaande jaren was Venezuela op politi ek gebied erg instabiel en intensiveerden 

protesten tegen de overheid [4-6]. De situati e waarin het onderzoeksteam moest werken, was hierdoor te 

onveilig en het veldwerk stopte na 105 interviews. Deze onderzoeken geven daarom een uniek inzicht in 

gezondheidsgedrag van mensen in een onveilige situati e ti jdens politi eke instabiliteit.

In hoofdstuk 2 onderzochten we de dynamiek van het gezondheidszoekende gedrag bij koorts en dengue 

om manieren te vinden om mensen sneller bij gezondheidszorg te krijgen. In Venezuela hebben mensen de 

neiging om relati ef laat gezondheidszorg te zoeken [7]. Dengue kan zich ontwikkelen tot een ernsti ge ziekte 

en daarom is het belangrijk dat mensen vroeg gezondheidszorg zoeken. Dit zorgt ervoor dat minder mensen 

overlijden door dengue [1,2]. Bij de interpretati e van de resultaten gebruikten wij principes van het ‘Health 

Belief Model’ (HBM) en de ‘Theory of Planned Behaviour’ (TPB). Dit zijn gezondheidsgedragtheorieën, die 

ons hielpen om sociale en psychologische moti even voor houdingen en gedrag te begrijpen. Wij ontdekten 

dat mensen, die vermoeden een dengue-infecti e te hebben, de eerste of tweede dag naar een dokter 

zouden gaan. Aan de andere kant, als ze ‘gewoon koorts’ zouden hebben, werd zelfmedicati e verkozen als 

eerste behandeling. Dit zijn belangrijke uitkomsten, die betekenen dat mensen dengue als een dreiging 

ervaren en dat zij eerder naar een dokter gaan als ze weten dat ze dengue hebben. Daarom kan een 

diagnosti sche hulp, die thuis gebruikt zou kunnen worden, ervoor zorgen dat mensen eerder naar een 

dokter gaan en een kleinere kans hebben op een ernsti g verloop van dengue. Om de beslissingen rondom 

het gezondheidszoekende gedrag van de parti cipanten uit hoofdstuk 2 te begrijpen, is het belangrijk om 

te refl ecteren op de situati e van het gezondheidssysteem waar deze mensen mee te maken hebben. In 

hoofdstuk 3 beschrijven we daarom de toegang tot gezondheidszorg in Venezuela, waarbij we gebruikmaken 

van kwalitati eve en kwanti tati eve onderzoeksmethodes. Het gezondheidssysteem van Venezuela bestaat 

uit een private en een publieke sector. De publieke sector verschaft  grati s gezondheidszorg en bestaat 

uit de traditi onele gezondheidscentra (primair/secundaire ‘ambulatorios’ en terti aire ziekenhuizen). 

Sinds 2003 zijn er ook ‘parallelle’ publieke gezondheidscentra, die voortkomen uit een overeenkomst 
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met Cuba. In deze overeenkomst verschafte Cuba Cubaanse artsen om te werken ‘in de sloppenwijken’ 

(in het Spaans: ‘Barrio Adentro’) in ruil voor olie uit Venezuela. De kwantitatieve en kwalitatieve 

resultaten laten de huidige complexe situatie van mensen uit Venezuela zien waarin zij goede en tijdige 

gezondheidszorg moeten zien te krijgen. De meeste mensen (79-81%) gaven de voorkeur om eerst een 

traditionele ‘ambulatorio’ te bezoeken als ze koorts of dengue hadden, omdat zij de artsen vertrouwden. 

De lange wachttijden en het ontbreken van behandelingen en diagnostische middelen waren belangrijke 

barrières om de traditionele gezondheidscentra te bezoeken. Deze barrières werden minder ervaren in 

de parallelle gezondheidscentra. Desalniettemin was de Cubaanse nationaliteit van de medewerkers een 

belangrijke barrière om de parallelle gezondheidscentra te bezoeken. Participanten vonden dat de private 

gezondheidscentra de beste zorg gaven, maar slechts weinigen konden ook daadwerkelijk gebruik maken 

van deze zorg. De barrières en voordelen van de verschillende gezondheidscentra zorgden ervoor dat 

door één persoon verschillende centra bezocht werden om goede zorg te verkrijgen. De resultaten van 

hoofdstuk 3 laten de complexe en uitdagende situatie zien waarmee mensen geconfronteerd worden in 

hun zoektocht naar gezondheidszorg en onderstreept de noodzaak om het gezondheidszoekende gedrag 

(hoofdstuk 2) en de toegang tot gezondheidszorg (hoofdstuk 3) in Venezuela te verbeteren.

Muggenbestrijding in Curaçao en Venezuela
Een ernstig ziekteverloop van dengue kan voorkomen worden door adequate gezondheidszoekend gedrag 

(hoofdstuk 2) of door toereikendheid en bereikbaarheid van gezondheidszorg (hoofdstuk 3). Desalniettemin 

is het beste middel tegen de consequenties van dengue natuurlijk het voorkomen (preventie) van de ziekte 

[8,9]. Preventie kan verwijzen naar persoonlijke bescherming tegen muggenbeten van de Aedes-mug. Op 

de lange termijn is het echter efficiënter om te voorkomen dat muggen zich kunnen voortplanten [10,11]. 

Daarom onderzochten wij welke factoren van invloed zijn op preventieve maatregelen bij dengue in de 

studiepopulatie in Maracay, Venezuela (hoofdstuk 4). We vonden dat mensen een adequate kennis hadden 

over de transmissie van dengue en dat ze veel preventieve maatregelen namen tegen muggenbeten. 

Toch vonden we in 57% van de huishoudens muggenbroedplaatsen. Hoewel persoonlijke bescherming 

tegen muggenbeten wordt geadviseerd, is het belangrijker om muggenbloedplaatsen te voorkomen. We 

concluderen in hoofdstuk 4 dat campagnes tegen dengue in Maracay gefocust moeten zijn op het verwijderen 

van muggenbroedplaatsen in huizen en tuinen. Daarnaast, aansluitend op de conclusies van hoofdstuk 4, 

onderzochten we de intenties van de gemeenschap om muggenbroedplaatsen te gaan verwijderen in eigen 

huis en tuin in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk was elk stadium van onderzoek (de opzet, uitvoer, analyse en 

interpretatie) gebaseerd op een theoretisch raamwerk met principes van gezondheidsgedragtheorieën. 

Een multidisciplinair onderzoek werd opgezet in Curaçao met 339 enquêtedeelnemers en 75 deelnemers 

aan het kwalitatieve deel van het onderzoek. De gecombineerde onderzoeksmethodes (kwantitatieve en 

kwalitatieve methodes) waren complementair aan elkaar, omdat beide methodes gebaseerd waren op een 

geïntegreerd theoretisch raamwerk van gezondheidsgedragtheorieën, namelijk het ‘Health Belief Model’ 

[12,13] en de ‘Theory of Planned Behaviour’ [14]. De inleiding van dit boek geeft een uitgebreidere uitleg 

over deze gezondheidsgedragtheorieën en in hoofdstuk 5 is het theoretische raamwerk weergegeven. 

Mensen lieten een hoog niveau van kennis over transmissie van de ziektes zien en vertelden dat zij 

vaak muggenbroedplaatsen verwijderen in hun huis en tuin. Toch had 37% van de studiepopulatie 

minder de neiging om deze preventieve maatregel te nemen. We identificeerden factoren die ervoor 
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zorgden dat mensen minder de neiging hadden om muggenbroedplaatsen te verwijderen en op basis 

hiervan ontwikkelden wij drie mogelijke interventies om mensen te motiveren om toch deze preventieve 

maatregelen te nemen. Deze drie interventies zijn: (1) voortdurende aandacht in de media om mensen 

te herinneren dat het belangrijk is om muggenbroedplaatsen te voorkomen in hun huizen en tuinen. 

Deze boodschappen moeten aansluiten bij de kennis, realiteit en houdingen van de lokale mensen. (2) 

Zichtbaarheid van de preventieve maatregelen die de overheid uitvoert tegen muggenbroedplaatsen. 

Hiervoor kan de media gebruikt worden. Het is wel belangrijk dat met het belichten van de preventieve 

maatregelen de lokale bevolking haar eigen verantwoordelijkheid blijft nemen. De media kan ook hierin 

een rol spelen: als zij laten zien wat de overheid doet tegen muggenbroedplaatsen, moeten zij ook 

meteen benadrukken dat deze acties alleen succesvol zullen zijn als de lokale bevolking ook hun eigen 

huizen en tuinen vrijhouden van muggenbroedplaatsen. (3) Het gebruik van lokale sleutelpersonen 

binnen gemeenschappen als ‘ambassadeurs’ die preventieve maatregelen tegen muggenbroedplaatsen 

promoten. Een limitatie van deze studie was dat we de ‘intentie’ van de participanten hebben onderzocht, 

die in de praktijk zou kunnen afwijken van wat zij ook daadwerkelijk gaan doen. Aan de andere kant is dit 

een unieke studie omdat de studie gebaseerd was op een multidisciplinaire studieopzet, die heeft geleid 

tot omvangrijke en toepasbare uitkomsten. 

De uitkomsten zijn (mogelijk ook in andere landen en gemeenschappen) praktisch toepasbaar, omdat 

hoofdstuk 4 en 5 belangrijke inzichten geven in sociale en gedragsmatige drijfveren van hoe gemeenschappen 

kunnen worden gemotiveerd om deel te nemen aan het voorkomen van muggenbroedplaatsen. Het is 

belangrijk dat soortgelijke studies in andere contexten worden uitgevoerd, omdat deze kunnen leiden tot 

nieuwe inzichten en een verminderde impact van de ziektes die verspreid worden door muggen.

De impact van chikungunya op kwaliteit van leven
In Curaçao circuleren vier verschillende serotypes van het dengue virus. Het onderzoek in Curaçao 

werd opgezet toen net een chikungunya-uitbraak geweest was [15,16]. We gebruikten gecombineerde 

onderzoeksmethodes om de impact van de langdurige klachten van chikungunya op de kwaliteit van 

leven te onderzoeken. Kwantitatieve data werd verzameld door middel van de RAND-36/SF-36 kwaliteit 

van leven vragenlijst, zoals ook is beschreven in hoofdstuk 6. Daarnaast verkregen we door kwalitatieve 

onderzoeksmethodes verdiepende inzichten over hoe kwaliteit van leven wordt beïnvloed door 

langdurige klachten in hoofdstuk 7. Gebaseerd op de definitie van de World Health Organization (WHO) 

[17], onderzochten we de kwaliteit van leven op de volgende aspecten: fysiek, emotioneel, sociaal en 

economisch welzijn. Deze concepten waren vergelijkbaar met de concepten die gemeten werden met de 

RAND-36 in hoofdstuk 6. Copingstrategieën werden geanalyseerd gebaseerd op de principes van Lazarus’ 

theorie over copingstrategieën [18,19].

Hoofdstuk 6 laat zien dat op emotioneel, sociaal en fysiek gebied de kwaliteit van leven-scores waren 

verlaagd. De mensen die gecategoriseerd werden als ‘ernstig aangedaan’ door langdurige chikungunya, 

scoorden ook de laagste kwaliteit van leven-scores. De diepte-interviews en de groepsdiscussies in 

hoofdstuk 7 laten zien dat de impact op de kwaliteit van leven voornamelijk van fysieke en emotionele 

aard was, terwijl de sociale en economische impact als minder erg werd ervaren. De fysieke impact van 
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chikungunya werd veroorzaakt door gewrichts- en spierklachten en andere symptomen, die leidden tot pijn 

en beperking van mobiliteit. Hierdoor werden (onder andere) gevoelens van afhankelijkheid, hopeloosheid, 

een verandering van identiteit en chagrijnigheid ervaren door de deelnemers. Hoe mensen omgingen met 

de ziekte (hun ‘coping-strategieën’) beïnvloedde ook de impact op de kwaliteit van leven. Mensen die 

gericht waren op genezing van de klachten (probleemgefocuste coping) kregen veel behandelingen en 

probeerden veel verschillende medicatie, maar ervaarden een mindere kwaliteit van leven. De mensen 

die de symptomen juist probeerden te accepteren en steun zochten bij anderen (emotiegefocuste coping) 

ervaarden een betere kwaliteit van leven. Deze studie (hoofdstuk 7) is de eerste kwalitatieve studie die 

over dit onderwerp is uitgevoerd.

De bevindingen uit hoofdstuk 6 en 7 vullen elkaar goed aan en onderstrepen de unieke waarde van 

gecombineerde onderzoeksmethodes voor beleid op het gebied van volksgezondheid door representatieve 

resultaten (kwantitatief onderzoek), maar daarnaast ook door een dieper inzicht in het onderwerp te 

geven (door kwalitatief onderzoek). Omdat de kwaliteit van leven vaak voor jaren is verminderd, is het 

belangrijk om effectieve en veilige behandelingen te ontwikkelen voor de lange termijn. Ondertussen kan 

de kwaliteit van leven van patiënten verbeterd worden door hen voor te lichten hoe zij op een gezonde 

manier met hun ziekte om kunnen gaan.

Klinische verschijnselen van chikungunya
Chikungunya is een groot volksgezondheidsprobleem voor de landen waar deze ziekte voorkomt. Dit 

komt voornamelijk door de langdurige klachten die een grote impact hebben op de fysieke en mentale 

gezondheid van patiënten [20]. Toch is er nog steeds geen duidelijke definitie of classificatie voor deze 

langdurige klachten. In hoofdstuk 6  onderzochten we de klinische presentatie van de langdurige klachten 

van chikungunya na de epidemie van 2014/2015 in Curaçao. Gebaseerd op het nieuw ontwikkelde 

classificatiesysteem, de ‘Curaçao Long Term Chikungunya Sequelae (CLTCS) score, werden de participanten 

gedefinieerd als ‘hersteld’, ‘mild aangedaan’ of ‘ernstig aangedaan’ door chikungunya. We schatten dat 

mensen in 79% van de gevallen langer dan een maand en in 64% van de gevallen langer dan 400 dagen 

last blijven houden van klachten van chikungunya. Deze langdurige klachten bestonden voornamelijk 

uit gewrichts- en spierpijnen, maar ook moeheid, slapeloosheid en neurologische symptomen kwamen 

vaak voor. De kwaliteit van leven scores waren verminderd bij de mensen die nog steeds klachten van 

chikungunya hadden, vooral bij degene die gedefinieerd waren als ‘ernstig aangedaan’. Daarom moeten 

professionals hun behandeling en gezondheidsbeleid vooral op deze laatste groep (de ‘ernstig aangedane’) 

richten. Wij presenteren de CLTCS score als een eenvoudig en makkelijk toepasbaar hulpmiddel voor artsen 

om langdurige klachten van chikungunya te classificeren en snel de noodzaak van verdere behandelingen 

in te schatten.

Zoals ook eerder beschreven, komen zowel dengue als chikungunya voor in Curaçao en worden deze 

ziektes door dezelfde mug verspreid. Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat deze ziektes op hetzelfde 

moment in dezelfde persoon kunnen voorkomen. Toch zijn dit soort co-infecties niet vaak beschreven. 

Daarom analyseerden wij in hoofdstuk 8 de acute en langdurige ziekteverschijnselen van chikungunya 

infecties en vergeleken die met de verschijnselen van de patiënten die een voorafgaande dengue-infectie 
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hadden. We vonden een hoge prevalentie van chikungunya met een voorafgaande dengue-infectie in 

onze studiepopulatie (36.3%). Bovendien vonden wij dat de mensen met een voorafgaande dengue-

infectie een ernstiger verloop hadden van hun langdurige ziekte. Een belangrijke limitatie van deze studie 

was de diagnostische criteria die wij gebruikten om een voorafgaande dengue-infectie vast te stellen. 

We gebruikten hiervoor een serologische test (IgM) en daarom is het belangrijk dat de patiënten ook 

gezien worden als hebbende een ‘chikungunya met voorafgaande dengue-infectie’. Hoewel deze studie 

belangrijke zwaktes heeft, is dit wel de eerste studie die een mogelijk verband vind met een voorafgaande 

dengue-infectie en ernstigere langdurige klachten van chikungunya. Dit kan belangrijke implicaties hebben 

voor (de) volksgezondheid en (het) onderzoek naar (pathologie van) co-infecties. Wereldwijd zijn er steeds 

meer gebieden die te maken krijgen met gelijktijdige chikungunya en dengue epidemieën [21]. In het licht 

van de resultaten van hoofdstuk 8, kan dit mogelijk een grotere invloed hebben op de volksgezondheid dan 

van te voren gedacht werd.

Toekomst perspectieven
In dit proefschrift onderzochten we hoe we het gezondheidszoekende gedrag van dengue patiënten in 

Venezuela kunnen verbeteren. Toen de dataverzameling werd uitgevoerd (in 2013 en 2014) had Venezuela 

al een politiek instabiele situatie en was het gezondheidssysteem aan het verslechteren [4-6]. Hoewel 

de hoofdstukken 2,3 en 4 waardevolle aanbevelingen bevatten voor gezondheidsbeleid in Venezuela, 

werd de politieke instabiliteit hierna alleen groter. Omdat de huidige autoriteiten op dit moment heel 

andere problemen en prioriteiten hebben dan de preventie van (ernstige) dengue en het verbeteren van 

toegang tot gezondheidszorg, is het erg moeilijk om met een perspectief voor de toekomst te komen. 

Maar, mochten de problemen die nu in Venezuela spelen verbeteren en gezondheidsbeleid weer meer 

prioriteit krijgen, dan kunnen hoofdstukken 2, 3 en 4 gebruikt worden in het vormen van nieuw beleid.

Sinds de Aedes mug weer terugkeerde na intensieve maatregelen om muggen uit te roeien in Latijns- en 

Zuid-Amerika [22], is er een groeiende consensus dat blijvende controle over de muggenpopulatie alleen 

bereikt kan worden door samenwerking van overheid en bevolking [23]. Zoals vermeld in hoofdstuk 4, blijft 

het moeilijk om gemeenschappen te betrekken bij de maatregelen die genomen worden tegen muggen. 

Hoofdstuk 5 onthulde verschillende praktische interventies die de participatie van gemeenschappen in 

de maatregelen tegen muggen kunnen verbeteren. Nieuwe technieken om de overdracht van ziektes via 

muggen te bestrijden zijn in ontwikkeling. Omdat het nog niet duidelijk is of deze technieken effectief zijn 

en wanneer deze technieken op grote schaal toegepast zullen worden, blijft het belangrijk om te investeren 

in participatie van gemeenschappen in de strijd tegen de muggen. Op dit moment, en mogelijk ook in de 

toekomst, is dit namelijk één van de meest efficiënte en duurzame strategieën om de muggenpopulatie 

te bestrijden. Er is nog steeds veel te verbeteren in hoe gemeenschappen worden gestimuleerd om deel 

te nemen aan preventie van muggenbroedplaatsen en daarom kunnen gezondheidsautoriteiten beginnen 

met het toepassen van de principes die worden voorgesteld in dit proefschrift (hoofdstuk 5).

Chikungunya blijft een verwaarloosde tropische ziekte. In de afgelopen jaren zijn de uitbraken van 

chikungunya overschaduwd door andere problemen voor de wereldwijde gezondheid, vooral door Zika en 

de mogelijke link met microcefalie [24]. De WHO riep Zika uit tot een ‘noodgeval voor de volksgezondheid 
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van internationale zorg’ [25]. Hierdoor ging er meer geld en onderzoekscapaciteit naar Zika-onderzoek en 

kreeg chikungunya veel minder aandacht. Er is daarom nog steeds relatief weinig bekend over chikungunya. 

De nieuwe classificatiemethode (hoofdstuk 6), de eerste kwalitatieve studie over impact van chikungunya 

op de kwaliteit van leven (hoofdstuk 7) en de ontdekking dat een voorafgaande dengue-infectie ernstigere 

langdurige klachten zou kunnen veroorzaken (hoofdstuk 8) zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen, die laten 

zien dat kennis over chikungunya nog relatief schaars is. Daarnaast suggereren de uitkomsten van dit 

proefschrift dat wat wij weten over chikungunya nog maar het topje van de ijsberg is. Omdat chikungunya 

een grote langdurige impact op de kwaliteit van leven kan hebben en er nog geen goede behandeling 

voor is, is het belangrijk dat er meer onderzoek naar chikungunya komt. Er is nog steeds veel te ontdekken 

over de pathofysiologie (van co-infecties) en te verbeteren aan de behandeling en preventie van deze 

verwoestende ziekte.

Een oproep voor interventiegericht onderzoek
Als laatste willen wij benadrukken dat praktisch en toepasbaar gezondheidsonderzoek erg belangrijk is. 

Gezondheid is door de WHO gedefinieerd als ‘een staat van compleet fysiek, mentaal en sociaal welzijn, 

en niet alleen de absentie van ziekte’ [17]. In klinische wetenschap gaat het meestal alleen om het 

‘genezen van’ ziektes, waarbij de mentale, sociale en culturele componenten van gezondheid vaak worden 

vergeten. Gezondheidsinterventies zijn minder effectief als zij niet rekening houden met de voorgenoemde 

determinanten van gezondheid.

Dit proefschrift laat zien dat een holistische (en multidisciplinaire) kijk op gezondheidsproblemen een 

compleet beeld van gezondheidsproblematiek verschaft. Hoofdstuk 5 demonstreert dat gecombineerde 

onderzoeksmethodes gebaseerd op gezondheidsgedragtheorieën substantieel helpen om de complexe 

dynamiek van gedrag te ontrafelen (in dit proefschrift: het verwijderen van muggenbroedplaatsen door 

gemeenschappen). Bovendien laten hoofdstuk 6 en 7 zien hoe kwantitatief en kwalitatief onderzoek 

complementair zijn en dat een combinatie van deze methodes zowel verdiepende als generaliseerbare 

resultaten geeft. De voorgenoemde hoofdstukken hebben allemaal geleid tot nieuwe en belangrijke 

implicaties voor volksgezondheid (zoals eerder beschreven). Het is belangrijk om hier te vermelden dat in 

elke fase van onderzoek (onderzoeksopzet, datacollectie, analyses en bij interpretatie van de resultaten) 

theorie en praktijk van de verschillende disciplines zijn geïmplementeerd. We concluderen daarom 

dat voor praktische en duurzame gezondheidsinterventies onderzoekers van verschillende disciplines 

(bijv. epidemiologen, biologen, sociologen en psychologen) hun krachten moeten bundelen. Een 

multidisciplinaire inspanning is nodig om van ‘het streven naar absentie van ziekte’ naar een alomvattend 

‘fysiek, mentaal en sociaal welzijn’ te gaan.
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