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Samenvatting 
Introductie 

Gezondheidszorgsystemen over de hele wereld staan voortdurend voor de uitdaging om zich 
aan te passen aan veranderingen in maatschappij en omgeving, zoals nieuw opkomende ziekten, 
verstedelijking en technologische innovaties. In veel lage inkomenslanden kampen de 
gezondheidszorgsystemen met structurele problemen waardoor ze gebrekkig functioneren. De 
gezondheidszorg wordt er doorgaans gekenmerkt door een schrijnend tekort aan middelen, 
gebrek aan gekwalificeerde en gemotiveerde professionals, fragmentatie van zorg en grote 
verschillen in kwaliteit van de zorg. Basisgezondheidszorg is er vooral gericht op van oudsher 
veel voorkomende problemen, zoals moeder en kind zorg en infectieziekten. De organisatie is 
gericht op acute zorg voor een korte periode, met weinig aandacht voor de interactie tussen 
patiënt en zorgverlener. 

De studies in dit proefschrift beogen bij te dragen aan inzichten in hoe de 
gezondheidszorgsystemen in deze landen zich beter kunnen aanpassen aan de behoeften van 
mensen met chronische aandoeningen. Het eerste deel, hoofdstuk 2-4, behandelt de uitdagingen 
voor de gezondheidszorg van het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte in lage 
inkomenslanden. 

De uitdagingen van de opkomst van chronische ziekten voor gezondheidszorgsystemen 
in lage inkomenslanden 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de uitdagingen voor de basisgezondheidszorg in lage 
inkomenslanden in de 21e eeuw, met speciale aandacht voor de toename van chronische 
aandoeningen en de gevolgen hiervan voor de relatie tussen zorgverleners en patiënten. 
Veranderingen in leefomgeving, in kenmerken van de bevolking en in ziektepatronen hebben 
zich vertaald in een snelle toename van chronische aandoeningen, zoals HIV/AIDS, hart- en 
vaatziekten en diabetes mellitus. Naar schatting leven mondiaal momenteel 422 miljoen 
mensen met diabetes, 1 miljard mensen met hypertensie en 15 miljoen mensen met HIV/AIDS, 
de meesten van hen in lage inkomenslanden. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de getroffen 
individuen, voor de gezondheidszorgsystemen en voor de maatschappij als geheel. 

In hoofdstuk 3 gaan we op zoek naar een kader om kruisbestuiving tussen de ziekte-specifieke 
zorgprogramma’s te bevorderen door nieuwe perspectieven te introduceren: een patiënt in 
zijn/haar omgeving, een zorg-verlenende organisatie, en het perspectief dat zich concentreert 
op de biomedische kenmerken van elke ziekte. Zo leert de analyse van de (succesvolle) strategie 
om de zorg voor mensen met HIV/AIDS breed toegankelijk te maken ons lessen over de 
decentralisatie van de zorg en over de mogelijkheid om nieuwe actoren en patiënten meer te 
betrekken bij zorgverlening, in wat men de public health aanpak pleegt te noemen.  

Hoofdstuk 4 is een reflectie op de specifieke conceptuele kenmerken van chronische ziekten. 
Het grootste deel van de tijd is het de patiënt zelf die de verantwoordelijkheid draagt voor het 
omgaan met zijn/haar chronische ziekte, en voor de dagelijkse beslissingen en gedragingen die 
hierop invloed hebben. Dit heeft implicaties voor de organisatie van de gezondheidszorg; 
zorgverleners moeten in staat zijn om patiënten over een langere termijn te kunnen volgen, hun 
zorgaanbod af te stemmen op de verschillen tussen patiënten, de kwaliteit van de zorg te 
verbeteren en op zoek te gaan naar mogelijkheden tot samenwerking met andere actoren en 
hun sociale omgeving en in de maatschappij die patiënten kunnen ondersteunen in het omgaan 
met hun ziekte. Idealiter zijn mensen in staat om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het 
dagelijks omgaan met hun chronische ziekte(n) en gezondheid, en worden zij hierin 
ondersteund door professionals, medepatiënten, mensen in hun omgeving en hulpmiddelen 
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zoals informatie- en communicatiemateriaal. Dit hoofdstuk beschrijft ook hoe 
gezondheidszorgsystemen beter kunnen reageren op bovenstaande uitdagingen, mede door 
gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden, zoals mobiele technologie (mHealth). 

Dit leidt tot het centrale thema in dit proefschrift: hoe kunnen gezondheidszorgsystemen in lage 
inkomenslanden de zorgverlening voor mensen met chronische ziekten verbeteren en het 
zelfmanagement van deze mensen versterken door gebruik te maken van nieuwe 
mogelijkheden zoals mHealth? 

De rationale voor de TEXT4DSM studie 

Het eerste deel van dit proefschrift laat zien dat de gezondheidszorgsystemen in lage 
inkomenslanden nog niet zijn toegerust om langdurige zorg te organiseren voor mensen met 
levenslange aandoeningen. Het doel van het tweede deel van het proefschrift is om met nieuwe 
kennis bij te dragen ter verbetering van de gezondheidszorg voor mensen met chronisch zieken 
in deze landen. Specifiek besteden we aandacht aan de potentiële waarde van mHealth 
interventies als aanvulling op bestaande programma’s die diabeteszorg organiseren en 
zelfmanagement versterken. Hiertoe komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde: 

1. Hoe zijn de bestaande diabetesprogramma`s geëvolueerd in hun eigen context en wat zijn hun 
sterke en zwakke punten, gelijkenissen en verschillen? 

2. Hoe haalbaar is de implementatie van mHealth interventies in verschillende contexten? 

3. Wat is het additionele effect van de mHealth interventies in de verschillende programma's op 
de gezondheidsstatus, op het gebruik van het zorgaanbod en op het zelfmanagement van 
mensen met diabetes? 

De keuze voor een focus op diabetes mellitus is gebaseerd op de mondiale toename in 
prevalentie van diabetes en de kenmerken van diabetes die representatief zijn voor veel andere 
chronische ziekten. Diabetes mellitus is een levenslange progressieve ziekte, die een goede 
diagnose en biomedische behandeling vereist, die kan variëren van eenvoudig tot zeer complex, 
waarvan het ziektebeloop sterk beïnvloed wordt door leefstijl en gedrag (zoals voeding en 
lichaamsbeweging) en die dus directe gevolgen heeft voor het dagelijks leven. Behandeling van 
diabetes omvat zowel medische zorg als ondersteuning van de patiënt in zelfmanagement. In de 
meeste lage inkomenslanden is de toegang tot diabeteszorg problematisch, en vaak alleen 
beschikbaar in tweedelijnsinstellingen, waar gebrek aan middelen en richtlijnen, en 
onvoldoende competent personeel grote belemmeringen vormen om adequate zorg en zinvolle 
ondersteuning aan patiënten te geven. Hoewel veel zorgverleners het belang erkennen om de 
zelfmanagementvaardigheden van patiënten te versterken, beperkten de strategieën die 
daartoe gebruikt worden zich veelal tot het geven van informatie over voeding, 
lichaamsbeweging en voetverzorging, in de vorm van groepseducatie. Er zijn enkele 
voorbeelden van initiatieven buiten het ziekenhuis, waarbij mensen elkaar ondersteunen in hoe 
zulke activiteiten thuis uit te voeren, bijvoorbeeld in patiëntengroepen (peer support) .  

De snelle stijging van de toegang tot en het gebruik van mobiele telefoons door mensen in lage 
inkomenslanden biedt theoretisch kansen om mensen beter te ondersteunen in 
zelfmanagement. Er is eerder onderzoek gedaan naar de effecten van mHealth interventies op 
gezond gedrag, zelfmanagement en op veranderingen in de gezondheidsstatus. De meeste 
interventies hebben een Short Messaging Service (SMS) component. Een aantal studies, vooral in 
lage inkomenslanden, liet een positief effect zien van SMS berichten op de bloedsuikerspiegel bij 
mensen met diabetes. Deze effecten waren niet constant en er is dan ook behoefte aan grotere 
studies met een evaluatie van de effecten op langere termijn, inclusief een evaluatie van de 
implementatie en van de context waarin zulke interventies plaatsvinden.  
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Het TEXT4DSM onderzoek heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de kennis op deze 
gebieden. 

De opzet van de TEXT4DSM studie 

Hoofdstuk 5 beschrijft de opzet van de TEXT4DSM studie. Het onderzoek bestond uit drie sub-
studies volgens dezelfde opzet in drie diabeteszorgprogramma’s in drie landen: het 'Kin-réseau' 
programma in de Democratische Republiek Congo (DRC), 'MoPoTsyo' in Cambodja en het First 
Line Diabetes Care (FildCare) project in de Filippijnen. Kin-réseau bestaat bijna 40 jaar en omvat 
een netwerk van gezondheidscentra die gesubsidieerd worden door de katholieke en 
protestantse kerken in Kinshasa en die op een gestandaardiseerde manier zorg en voorlichting 
voor diabetespatiënten aanbieden. MoPoTsyo is een netwerk van peer educators die werken 
met patiënten in hun eigen gemeenschap die ze eerst actief hebben opgespoord middels 
screening. Patiënten vormen een groep rondom de peer educator met als doel elkaar te 
ondersteunen en te versterken in het zelf managen van hun diabetes. Een Niet-
Gouvernementele Organisatie (NGO) selecteert en traint de peer educators en faciliteert toegang 
tot medische zorg. In het FiLDCare project zijn Barangay of Community Health Workers speciaal 
opgeleid om diabeteseducatie en zelfmanagement ondersteuning te geven aan de mensen met 
diabetes die onder hun verantwoordelijkheid vallen. 

De studie was opgezet als een gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep, waarin in elk 
land 480 volwassenen met diabetes meededen, die reeds deelnamen aan het routine 
programma in hun land. Zij werden willekeurig ingedeeld in de interventie- of de controlegroep. 
De controlegroep bleef de zorg en de zelfmanagementeducatie ontvangen zoals die in het 
bestaande programma werden gegeven (‘DSME-only’). Patiënten in de interventiegroep kregen 
ook de routine zorg en educatie van het bestaande programma, maar zij kregen bovendien 
regelmatig SMS-berichten met als doel hen extra steun te bieden in zelfmanagement (‘DSME + 
DSMS’). De primaire uitkomstmaat was het verschil in percentage mensen met een goed 
ingestelde diabetes (HbA1c < 7.0 % of 53 mmol/mol) tussen de interventie- en de 
controlegroep, na een periode van twee jaar. 

De resultaten van dit empirisch onderzoek zijn beschreven in de volgende hoofdstukken, 
onderverdeeld in bevindingen over de bestaande diabetesprogramma's, over de implementatie 
van de interventie en over de resultaten ervan. 

Zorg en zelfmanagement in drie diabetesprogramma’s in Congo, Cambodja en de 
Filippijnen 

Hoofdstuk 6 analyseert de biomedische zorg en benadering van zelfmanagement in de drie 
programma’s voor de start van de interventie in het kader van de TEXT4DSM studie. Deze 
analyses laten zien dat het mogelijk is om diabeteszorg te verbeteren zelfs in een 
gezondheidszorgsysteem met zeer schaarse middelen. De kernelementen van elk programma 
zijn vergelijkbaar en omvatten een basispakket van medische zorg en zelfmanagementeducatie. 
Ieder programma is tot stand gekomen in een specifieke context en de keuzes voor de vorm en 
inhoud van het programma-aanbod zijn sterk bepaald door de mogelijkheden en beperkingen in 
die context. De focus op zelfmanagement was het meest duidelijk in het MoPoTsyo programma. 
De deelnemers aan het Kin-réseau programma zijn over het algemeen ouder en langer geleden 
gediagnosticeerd met diabetes dan de deelnemers van de andere twee programma’s. Ook 
hebben ze vaker overgewicht. Initiële gezondheidsindicatoren waren het meest gunstig voor 
patiënten in het MoPoTsyo programma. Op basis van onze kennis van het natuurlijke 
progressieve beloop van diabetes achten wij het aannemelijk dat de bestaansduur van de 
programma's, de tijd verlopen sinds het stellen van de diagnose, en de manier waarop mensen 
werden gerekruteerd in de respectieve programma’s, relevante factoren zijn voor het begrip 
van de verschillen in de gezondheidsindicatoren zoals die werden vastgesteld tussen de 
programma’s. 
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Hoofdstuk 7 bestudeert één van de drie programma’s in meer detail. Het betreft een analyse van 
de positie van het MoPoTsyo programma in het gezondheidszorgsysteem van Cambodja. 
MoPoTsyo werd gecreëerd als een innovatie in een systeem dat tot op dat moment geen goede 
toegang tot diabeteszorg bood aan patiënten. In de ontstaansgeschiedenis van het programma 
kunnen drie fasen worden onderscheiden: eerst een focus op zelfmanagement; vervolgens 
uitbreiding van het zorgaanbod door toegang tot betaalbare geneesmiddelen en tot medische 
zorg; en tenslotte het streven naar consolidatie door toenemende integratie in het 
Cambodjaanse gezondheidszorgsysteem en door schaalvergroting. Ondanks weerstand van 
andere belanghebbenden in het systeem heeft MoPoTsyo haar doelstellingen grotendeels 
bereikt, namelijk de versterking van de vaardigheden van patiënten in zelfmanagement en 
verbetering van de toegang tot zorg voor diabetes. MoPoTsyo is er bovendien in geslaagd om 
essentiële elementen van deze strategie in het nationale gezondheidsbeleid te integreren. 

De implementatie van de mHealth interventie 

Hoofdstuk 8 is een procesanalyse van de mHealth interventie in de drie landen. De interventie is 
in elk land anders uitgevoerd, maar een belangrijke overeenkomst is dat er bij elke stap in het 
proces tussen de aanvankelijke planning van de interventie tot aan de daadwerkelijke aankomst 
van de SMS-berichten bij de deelnemers een afname is van het werkelijke bereik van de 
interventie. Deze afname is te wijten aan tekortkomingen in de uitvoering van het programma, 
zoals vertraging in het opstellen van nieuwe SMS-berichten en technische problemen met de 
software of bij de mobiele provider, en obstakels aan de kant van de deelnemers die de 
berichten moesten ontvangen. In de Filippijnen heeft de interventie een groot deel van de 
deelnemers niet bereikt, doordat één van de drie participerende centra deelname aan de studie 
stopzette, wat leidde tot een groot verlies van patiënten voor evaluatie. De open-source software 
die gebruikt werd bood weinig mogelijkheden om de interventie te optimaliseren (bijvoorbeeld 
door subgroepen te vormen op basis van klinische kenmerken) en ze bleek bovendien 
kwetsbaar voor provider- en netwerkproblemen. Na een jaar was een derde van de 
telefoonnummers onbereikbaar ten gevolge van verlies, of schade aan de telefoon of problemen 
met het abonnement. Ook als de telefoons aanstaan, kijken mensen niet altijd in hun inbox om 
SMS-berichten te lezen. Door de felle concurrentie op de mobiele telefoniemarkt, met name in 
Cambodja, worden mensen namelijk bestookt met commerciële SMS-berichten die hun inbox 
opvullen en waardoor berichten van het diabetesprogramma ondersneeuwden. De deelnemers 
aan het Kin-réseau programma werden het best bereikt door de interventie; meer dan de helft 
van de deelnemers herinnerde zich (bijna) alle berichten te hebben ontvangen. Voor de 
deelnemers van het MoPoTsyo programma was dit slechts 10%. Een dergelijke procesanalyse 
draagt bij tot een beter begrip van de operationalisering van mHealth, en meer in het bijzonder 
van de organisatorische, technologische, maatschappelijk-contextuele en patiënt-gerelateerde 
uitdagingen. 

De effecten van de mHealth interventie  

Hoofdstuk 9 analyseert de effecten van de interventie en de verschillen tussen de drie landen. 
De m-health interventie leidde niet tot meer mensen met goed ingestelde diabetes na twee jaar. 
Wat wel opviel waren de verschillen in de trends over twee jaar tussen de drie programma’s. 
Het aantal mensen met goed ingestelde diabetes nam toe onder de deelnemers aan het Kin-
réseau programma, maar nam af onder die van het MoPoTsyo programma. Deze trends zagen 
we zowel in de interventie- als in de controlegroepen. Bevindingen bij deelnemers aan het 
FildCare programma zijn zeer moeilijk te interpreteren omdat de gegevens van een groot aantal 
deelnemers niet beschikbaar waren. Mogelijk heeft de DSMS interventie een additionele rol 
gespeeld bij de verbetering van diabetes-instelling in het Kin-réseau programma: er was een 
iets grotere toename van het aantal mensen met goed ingestelde diabetes onder de deelnemers 
in de DSMS interventiegroep dan in de controlegroep. Deze ontwikkeling strookt met de 
sterkere afname van diabetische voetlaesies onder deelnemers in de interventiegroep dan in de 
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controlegroep in dit programma. Voetlaesies waren een frequent probleem in Kin-réseau en 
snel na de start van de studie is er aandacht geweest voor betere voetzorg in het hele 
programma. Het additionele effect bij de deelnemers in de interventiegroep zou erop kunnen 
wijzen dat tekstberichten als extra motivator voor de patiënt hebben gewerkt. 

De interventie heeft ook geen effect gehad op de intermediaire en secundaire uitkomsten, zoals 
de kennis en percepties over diabetes, zelfmanagement gedrag, gebruik van zorg en andere 
gezondheidsuitkomsten. Voor de indicatoren waar veranderingen in de tijd werden 
waargenomen, gold dit voor zowel de interventie als de controlegroep. Zo is er in Kin-réseau en 
in MoPoTsyo kennelijk meer aandacht gekomen voor de rol van medicatie; meer mensen 
krijgen behandeling met insuline en bloeddrukverlagende middelen. De iets grotere stijging van 
deze percentages onder mensen in de interventiegroepen suggereert dat de SMS berichten een 
stimulus geweest zouden kunnen zijn bij deze ontwikkeling. Wat verder opviel was dat alle 
deelnemers in Kin-réseau en in FilDCare een minder negatieve houding ten opzichte van 
diabetes rapporteerden na twee jaar. Gezien de toenemende aandacht voor de link tussen 
negatieve emoties en diabetes uitkomsten is dit een zinvolle waarneming. 

De belangrijkste verschillen tussen de TEXT4DSM studie en andere mHealth studies die wél een  
verbetering van diabetesinstelling lieten zien waren de (veel langere) duur van onze 
interventie, de variabiliteit van patiëntkarakteristieken en de omvang van de interventie. 
Andere verklaringen voor de discrepantie in resultaten hebben te maken met de opzet van de 
studie en de implementatie zoals besproken in hoofdstuk 8. 

Discussie en conclusie 

Hoofdstuk 10 omvat de lessen van de TEXT4DSM studie en gevolgen hiervan voor de 
heroriëntatie van de gezondheidszorgsystemen in lage inkomenslanden naar een aanbod van 
zorg voor patiënten met chronische aandoeningen. Ons doel om een translationeel 
onderzoeksproject op te zetten in drie verschillende landen was ambitieus. Het was moeilijk om 
het juiste compromis te vinden tussen een studie-opzet die de transnationale vergelijking van 
de resultaten mogelijk zou maken – dus zo uniform mogelijk – en de optimalisering van de 
interventie in elke specifieke context. Daarnaast hebben alle partners expertise moeten 
opbouwen in verschillende dimensies: in wetenschappelijk onderzoek, in de technologische 
aspecten van de mHealth interventie en in de inzichten van gedragstheorie voor de formulering 
van berichten. Het zou wellicht doelmatiger zijn geweest om eerst in elk land een pilootstudie 
met een kleinere groep deelnemers te doen, ingebed in een formatieve onderzoeksfase, waarin 
ook kwalitatief onderzoek gedaan kan worden, daarna gevolgd door een kwantitatieve 
effectiviteitsstudie.   

De implementatie van een langdurige interventie vereist organisatorische capaciteit. Het risico 
om deelnemers tijdens de interventie te verliezen, als gevolg van overlijden, verhuizing of 
andere prioriteiten, is aanzienlijk. Zulk ‘verlies’ is ook relevant voor de organisatie van de 
gezondheidszorg en van zelfmanagementprogramma's voor mensen met chronische ziekten in 
het algemeen. Meer betrokkenheid van de deelnemers bij de organisatie van de 
gezondheidszorg zou kunnen leiden tot een betere aansluiting van de zorgverlening op hun 
behoeften, wat de kansen op beter gebruik van de zorg wellicht zou kunnen vergroten. 

De TEXT4DSM studie is een waarschuwing voor al te hoge verwachtingen van mobiele 
telefoonapplicaties als een game changer om de organisatie van chronische zorg in lage 
inkomenslanden te verbeteren. De reikwijdte van de toepassingen van deze technologie is 
variabel en dit geldt ook voor de onderliggende mechanismen die het succes van deze 
toepassingen – of de afwezigheid ervan - kunnen verklaren. Mensen die overwegen om een 
mHealth interventie toe te voegen aan een zorgprogramma voor mensen met een chronische 
ziekte, dienen grondig te reflecteren over de extra functie die deze mHealth interventie toevoegt 
en te streven naar een optimale integratie hiervan in de bestaande structuren. 
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Zelfmanagement en zorg zijn twee kanten van dezelfde medaille. Beide zijn nodig en idealiter 
versterken ze elkaar. Interventies die de aanpak van chronische ziekten beogen te verbeteren 
dienen derhalve gericht te zijn op zorgverleners en patiënten. Naast de noodzaak om de 
logistieke elementen in een gezondheidszorgsysteem zo te organiseren dat toegang tot de 
essentiële voorzieningen zoals medicijnen en diagnostiek verzekerd is, is het bovendien nodig 
om te experimenteren met de verbetering van de kwaliteit van de zorg en van het contact 
tussen zorgverleners en patiënten met chronische aandoeningen. 

Hoewel zelfmanagement als een intrinsiek waardevol doel wordt beschouwd, illustreert ons 
onderzoek dat het niet persé evident is dat mensen in lage inkomenslanden een actieve rol in 
zelfmanagement op zich nemen, en evenmin dat er zichtbare effecten waarneembaar zijn van 
goed zelfmanagement op de gezondheid van mensen. Zowel het natuurlijk beloop van een 
chronische ziekte als de (variabele) kwaliteit van de gezondheidszorg kunnen een belangrijke 
vertekening van het beeld geven. Het is daarom wenselijk dat zorgverleners eerlijk zijn 
tegenover hun patiënten, over de voordelen en de beperkingen van elk medicijn en van hun 
levensstijladviezen, en ook over de aspecten die onbekend zijn. 

De lessen over zorg en zelfmanagement bij diabetes zijn relevant voor mensen met andere 
chronische ziekten. Hart- en vaatziekten en diabetes vragen van mensen vergelijkbare 
aanpassingen in leefstijl en hebben bovendien veel gevolgen op de lange termijn gemeen. 
Samenwerking van zorgverleners op dit gebied kan efficiëntiewinst opleveren. Hoewel een 
specifieke aanpak per ziekte-categorie nodig kan zijn om aan bijzondere noden te voldoen, is 
het cruciaal om een generisch opgeleid kader van professionele gezondheidswerkers in de 
eerste lijn beschikbaar te hebben die zorg kan bieden aan mensen met de meest voorkomende 
ziekten, en een goed begrip hebben van de chroniciteitsdimensies en de consequenties hiervan. 

De opkomst van chronische ziekten heeft geleid tot een heroriëntatie binnen drie 
wetenschappelijke disciplines: klinisch onderzoek, gedragswetenschappen en onderzoek naar 
gezondheidszorgstelsels. Terwijl binnen elk van deze disciplines nog veel mogelijkheid tot 
verdieping bestaat, betreffen de meer complexe en meest interessante vraagstukken hun 
grensvlakken en dit vraagt om inter- en transdisciplinaire samenwerking. Wat is de invloed van 
biochemisch/biomedische ziektekenmerken en van de behandeling en het zelfmanagement 
door de patiënt en hoe beïnvloeden deze elkaar? Hoe kan een gezondheidzorgsysteem mensen 
faciliteren in adequaat gedrag en hen ondersteunen in het maken van weloverwogen 
beslissingen over zelfmanagement? 

  


