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OVERZICHT 

Achtergrond- en onderzoeksvraag 

De wereldwijde ziekteverzuim van geestesziekte is aan het opkomen, onevenredig beïnvloedt Lage 

en Midden-Inkomenslanden (LMIC's) met beperking van de uitdagingen voor de geestelijke 

gezondheidswerkers. Dit heeft tegelijkertijd de dienstverlening voor de geestelijke 

gezondheidszorg in verschillende regio's, met name Kenia, beïnvloed, waar psychiaters tot 

patiëntverhouding 1: 500.000 bedragen. De situatie in de plattelandsgebieden is nog erger, 

aangezien de getrainde professionals vaak in de grotere steden leven of naar stedelijke instellingen 

migreren. Gezien deze ongelijke verdeling van de menselijke hulpbronnen heeft de Lancet-serie 

Global Mental Health de mobilisatie en erkenning van informele gezondheidsleveranciers (IHP's) 

aanbevolen door middel van task-sharing initiatieven, zoals het opnemen van taken die eerder 

werden uitgevoerd door hogere kaders om de toegang tot geestelijke gezondheid te vergroten zorg 

in de bron beperkte instellingen. IHP's hebben flexibele werktijden, zijn beschikbaar op bijna alle 

tijden, geografisch toegankelijk en spelen een sleutelrol in het verlenen van diensten aan een aantal 

psychiatrische patiënten in plattelandsgebieden. Als gevolg daarvan hebben verschillende studies 

aanbevolen hun medewerking in de geestelijke gezondheidszorg te voorzien in samenwerking met 

de formele gezondheidssectoren. Hun bereidheid om te werken met formele zorgverleners houdt 

verband met het feit dat dit proces de gezondheid en kwaliteit van het leven van hun patiënten kan 

verbeteren. Of deze interesse geldt voor specifieke regio's, omstandigheden moeten worden 

onderzocht. Er is weinig onderzoek gedaan om te ontdekken of door middel van evidence-based 

interventies voor prioritaire psychische stoornissen een verbeterde levenskwaliteit van patiënten 

die door IHP's worden gezien, zullen leiden. Daarom is dit proefschrift gericht op de beantwoording 

van de hoofdvraag hieronder die betrekking heeft op traditionele gezondheidspraktijken (THP's) in 

tegenstelling tot gezondheidswerkers van de Gemeenschap (CHW's) die een relatie en begeleiding 

hebben van de formele sector, maar geen formele opleiding hebben, dus hun betrokkenheid bij dit 

Onderzoek. 

Onder welke voorwaarden kan samenwerking tussen formele en informele zorgverleners 

plaatsvinden? 

 



 

Deel 1: Kenmerken van patiënten die zorg bieden voor THP's 

Deel 1 beschrijft de kenmerken van patiënten die op zoek zijn naar IHP's, terwijl ze kijken naar de 

prevalentie en determinanten van prioritaire psychische stoornissen zoals depressie en de 

oprichting van de associatie tussen kwaliteit van leven en psychische aandoeningen. Evidence geeft 

aan dat het belangrijk is om eerst epidemiologische gegevens te verzamelen, vooral als er weinig 

bestaande empirische gegevens zijn om eventuele interventies te begeleiden. 

Er zijn twee studies gebruikt om deze subvraag te beantwoorden; 

Wat zijn de kenmerken van patiënten die zorg bieden voor THP's? 

In de eerste studie (hoofdstuk 2) werd een kwantitatieve aanpak gebruikt om de prevalentie van 

depressie te beoordelen voor patiënten die zorg hadden voor THP's. Traditionele en gelovige 

genezers onderscheiden respectievelijk 1515 en 2566 patiënten voor depressie en onthulde een 

hoge (22,9%) en bijna een gelijkwaardigheid van de prevalentie van depressie tussen traditionele 

en gelovige patiënten. Hun vermogen om een patiënt met een ernstige depressieve stoornis (MDD) 

correct te identificeren was 46%, terwijl de kans dat de patiënt daadwerkelijk depressie zou 

hebben, was 79%. De betekenis van deze studie ligt in het feit dat de bevindingen vergelijkbaar zijn 

met die welke in de gezondheidszorginstellingen worden gedetecteerd, evenals het feit dat THP's 

met training een goede diagnose MDD kunnen maken. We vonden dat één op de 3 depressieve 

patiënten tekenen van zelfmoord ofwel door middel van ideaties of een poging vertoonden. 

Studie twee (hoofdstuk 3) gebruikte een soortgelijke aanpak, maar gaf inzicht in de kwaliteit van 

het leven van depressieve versus niet-depressieve patiënten. Het heeft aangetoond dat depressie 

een grote invloed heeft op de kwaliteit van het leven voor patiënten die behandeling van THP's in 

de plattelandsgebieden zoeken. Er was ook een negatieve associatie tussen zelfmoordige ideatie en 

zelf-gerapporteerde levenskwaliteit. Uit de resultaten van deze twee studies blijkt dat patiënten die 

de zorg voor THP's hebben, last hebben van prioritaire psychische aandoeningen en tekorten in de 

kwaliteit van de levensdomeinen, verergerd door toename van de depressiepercentages, kan het 

functioneren van een individu beïnvloeden, wat de last van mentale aandoening in deze populatie 

zou verhogen. 



 

Deel 2: Barrières en oplossingen voor samenwerking 

Deel twee richt zich op de belemmeringen en opties voor samenwerking tussen formele en 

informele zorgverleners, terwijl een constructieve dialoog tussen de twee sets van aanbieder wordt 

ontwikkeld. Het beoogt de volgende subvraag te beantwoorden; 

Wat zijn de belemmeringen en mogelijkheden voor samenwerking tussen de formele en informele 

zorgverleners? 

We hebben de belemmeringen en het potentieel voor samenwerking tussen formele en informele 

zorgverleners kwalitatief verkend en kwantitatief geëvalueerd op een van de 

samenwerkingsproducten die bekend staan als dialoog. Bovendien, om een haalbare relatie tussen 

de twee systemen te bevorderen, is het van cruciaal belang om vertrouwen te bouwen door eerst 

contact te maken met de verschillende beoefenaars, omdat ze historisch een grotere antipathie 

hebben tegenover elkaar om samenwerkingsopties te verkennen. Door deze studie werd 

opgemerkt dat hoewel THP's een basiskennis hebben over psychische aandoeningen, ze het nog 

steeds toeschrijven aan hekserij en slechte opvoeding. Zij ontbreken ook de vereiste training om te 

gaan met patiënten die aan psychische aandoeningen lijden en daarom worden hun kennis en 

vaardigheden verworven via de dagelijkse interactie met deze patiënten. Daarnaast waren 

verwijzingsgapjes naar hogere niveaus van zorg duidelijk omdat ze alleen patiënten comfortabel 

zouden kunnen noemen. Deze studie biedt echter opties door middel van praktische 

samenwerkingen en dialoog tussen de formele en informele zorgverleners zoals door de 

deelnemers voorgesteld. Zij verklaarden dat dit belangrijk was om hun arbeidsverhouding te 

verbeteren ten behoeve van de patiënt en ook wederzijds respect voor elkaar te ontwikkelen. Na 

evaluatie van de dialoog hebben alle deelnemers aangetoond dat zij bij de dialoog betrokken waren 

om samen te komen met een groep mensen die zich inzetten voor het verbeteren van het leven van 

patiënten, een aanwijzing dat zowel formele als informele zorgverleners een gemeenschappelijk 

doel hebben en bereid zijn samen te werken het leven van patiënten verbeteren. 

Deel 3: Kwaliteitszorg en het bevorderen van de continuïteit ervan 

In dit gedeelte worden drie studies gebruikt om de opleiding van IHP's te bespreken om 

kwaliteitzorg en follow-up te bieden voor patiënten die aan psychische aandoeningen lijden. en 

passende verwijzingen maken voor patiënten met vermoedelijke psychische aandoeningen door 

deze subvraag aan te pakken; 



In welke mate verbeteren kwalitatieve zorgopleiding en follow-up van IHP's de psychische 

uitkomsten van hun patiënten, en bevorderen zij continuïteit in de geestelijke gezondheidszorg? 

De eerste studie in dit hoofdstuk (hoofdstuk 5) werd uitgevoerd om de veranderingen in de 

geestelijke gezondheidsresultaten op termijn te bepalen na het verstrekken van bewijsgebaseerde 

interventies. Bijna 60% en 80% van de patiënten vertoonden een significante vermindering van de 

symptomen van depressie na respectievelijk 6 en 12 weken na behandeling die vergelijkbaar is met 

studies uitgevoerd in gezondheidszorginstellingen met behulp van psychosociale interventies. Dit 

geeft aan dat deze interventies door THP's kunnen worden gebruikt om significante geestelijke 

gezondheidsresultaten teweeg te brengen en de last van zorg in verband met onbehandelde 

condities voor gezinnen en verzorgers te verminderen. 

In de volgende studie (hoofdstuk 6) kwantitatief gemeten veranderingen in de kwaliteit van de 

levensindexen bij de basislijn, 6 weken en 12 weken. Het heeft aangetoond dat psychosociale 

interventies die door THP's werden verstrekt, verband houden met een verbeterde levenskwaliteit 

van depressieve patiënten op 3 maanden. Verbeteringen werden gezien in alle domeinen van 

kwaliteit van leven (fysiek, psychologisch, sociaal en milieu), dat vergelijkbaar was met drie recente 

systematische reviews. Dit impliceert dat de interventies die aan deze populaties worden verstrekt 

ook nuttig kunnen zijn voor andere gerelateerde psychische aandoeningen en de kwaliteit van de 

levensbeoordeling als behandelingsuitkomst gebruiken om de algemene werking van THP-

patiënten en de gemeenschap te verbeteren. 

In het laatste onderzoek (hoofdstuk 7) werd een kwalitatieve benadering gebruikt om de 

standpunten van IHP's te onderzoeken over de uitdagingen die zij in de praktijk ondervinden, nadat 

ze getraind zijn over het screenen en verwijzen van patiënten met vermoedelijke psychische 

aandoeningen naar gezondheidszorgfaciliteiten. In eerste instantie werden in totaal negen FGD's 

(drie voor traditionele genezers, drie voor geloofsgeneratoren en drie voor CHW's), elk bestaande 

uit acht tot tien deelnemers, uitgevoerd. Echter, een vierde FGD voor CHW's werd uitgevoerd om 

verzadiging van alle nieuwe informatie te bereiken. Resultaten uit deze studie illustreren de inzet 

van IHP's met beperkte training naar een taakverdelingsmodel onder moeilijke situaties om de 

toegang tot goede kwaliteit geestelijke gezondheidszorg voor patiënten in afgelegen instellingen te 

vergroten. De meest voorkomende uitdagingen waren hulpbronnen, waaronder gebrek aan 

adequaat personeel en psychotrope medicijnen, of patiënten kunnen niet betalen voor de drugs die 

op de gezondheidsfaciliteit worden aangeboden, evenals het gebrek aan vervoer voor patiënten om 

de gezondheidsfaciliteiten te bezoeken. 



Misschien in Kenia, kan een succesvol opschaalmodel op het gebied van opbouw van capaciteiten 

de capaciteitsopbouw voor de meeste IHP's, die zich verspreiden over dorpen, verspreiden om de 

toegankelijkheid te bevorderen, evenals het verstrekken van noodvervoerdiensten zoals 

motorfietsen of ambulances voor ernstige gevallen van psychische aandoeningen. Bovendien, als 

voortdurend toezicht op de verspreiding van medicijnen wordt opgesteld en onderhouden, en het 

aantal gevallen dat op gemeenschapsniveau is gedetecteerd, vertaald in de vraag naar medicatie, 

zou dit de aanpak van de behandeling verbeteren, het geestelijke gezondheidssysteem versterken 

en de behandelingsgaping verminderen in verband met het gebrek aan middelen. 

Een andere interessante bevinding was de relatief warme ontvangst door formele zorgverleners 

voor patiënten die door IHP's werden verwezen, en respect voor de verschillende aanbieders, in 

tegenstelling tot de aanwezigheid van wantrouwen voor dit samenwerkingsinitiatief. Dit laat zien 

dat samenwerking door middel van taakverdeling tussen informele en formele zorgverleners 

onzekerheid kan verminderen en het begrip tussen hen kan bevorderen. 

Conclusies en beleidsaanbevelingen 

In de literatuur is het duidelijk dat studies aanraden training en dialoog om wantrouwen te 

verminderen. In dit proefschrift stel ik voor dat een stapsgewijze benadering kritisch is voor het 

omgaan met wantrouwen. De eerste stappen zijn eenvoudig, niet-confronterend en betrekken 

onafhankelijke discussies met elk van de aanbieders. Dit wordt gevolgd door het uitwisselen en 

delen van ideeën voor samenwerking tussen zorgverleners via gezamenlijke vergaderingen om 

lokale kennis te bevorderen en deelnemers nieuwe inzichten te geven om patiëntenzorg te 

verbeteren. Samenvattend is het noodzakelijk om een formele en informele zorgverlener bij elkaar 

te brengen, die een vergelijkbare praktijk heeft, vergelijkbaar met die van een mediator, aangezien 

het proces niet alleen de patiënten, maar ook de aanbieders van zowel formele als informele 

sectoren ten goede zou komen met betrekking tot kennisverwerving en interactie met elkaar. 

Onze resultaten wijzen ook op het potentieel voor de investering van geestelijke gezondheidszorg 

in de informele sector. De significante verbeteringen in de geestelijke gezondheid en de kwaliteit 

van het leven van patiënten, die door middel van psychosociale interventies door THP's worden 

bereikt, is gunstig en geeft een noodzaak voor mentale gezondheidsbevordering in de informele 

sector. Daarom, met het oog op human resource overweging in LMICs, moet men voortdurend 

inspannen om de samenwerking tussen formele en informele aanbieders te verbeteren, in plaats 

van parallelle programma's, omdat IHP's kunnen worden gebruikt om de praktijk te verbeteren en 

de enorme geestelijke gezondheidsbehandelingsgaping te verminderen. 



Beleidsmakers kunnen ook rekening houden met de resultaten van deze studie om nieuw beleid te 

ontwikkelen waarbij samenwerking tussen formele en informele aanbieders wordt verbeterd in het 

perspectief van de kwaliteit van leven van de patiënten en de kwaliteit van de zorg voor IHP's. 

Toekomstig onderzoek zou moeten voortbouwen op dit werk door middel van strikte 

gerandomiseerde gecontroleerde studies om de effectiviteit en kosteneffectiviteit van THP's te 

bepalen om psychotherapeutische zorg te leveren om symptomen van mentale stoornissen te 

verminderen en de kwaliteit van het leven van patiënten in deze populatie te verbeteren, voor grote 

-scale implementatie naar andere vergelijkbare instellingen. 

 


