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OPTIMIZING THE HEALTH WORK FORCE IN ETHIOPIA; FOCUS ON MIDWIVES, NURSES AND 
ANESTHETISTS 

Samenvatting van drie proefschriften die worden verdedigd op 4/12/2017 

 
Inleiding 

Ethiopië is een laag inkomens land dat te maken heeft met grote uitdagingen in het verbeteren van de 

gezondheidssituatie van een groot deel van de bevolking. Het gezondheidszorgsysteem functioneert vaak 

onvoldoende. Gezondheidswerkers zijn een van de zes bouwstenen van dit gezondheidszorgsysteem. 

Er is een groot tekort aan voldoende opgeleid personeel. Gesteund door internationale partners, probeert de 

regering van Ethiopië het aantal gezondheidswerkers te vergroten en het opleidingsniveau te verbeteren. Op 4 

december a.s. zullen drie kandidaten, die vanuit hun werk in Ethiopië verschillende aspecten van dit 

overheidsbeleid hebben geëvalueerd, hun proefschriften verdedigen. 

 

Sharon Kibwana – “Increasing access to anesthesia in Ethiopia: task shifting” 

Het doel van dit proefschrift is om de vraag te beantwoorden of ‘task shifting’ heeft geleid tot een verbetering in 

de toegang tot veilige anesthesie voor de bevolking van Ethiopië. ‘Task shifting’ is  er op gericht om bepaalde taken 

in de gezondheidszorg uit te laten voeren door minder gekwalificeerd personeel. Voor anesthesiologie is dit in 

Ethiopië van belang omdat er veel te weinig anesthesiologen zijn. De overheid van Ethiopië heeft geprobeerd dit 

probleem op te lossen door verpleegkundigen op te leiden om anesthesie te verzorgen bij operaties. In de studies 

van Sharon Kibwana wordt de kwaliteit van de opleiding van dit kader (‘anesthetists’) geëvalueerd en wordt 

onderzocht of deze studenten adequaat zijn opgeleid op het moment dat ze beginnen met hun werk. De 

meerderheid van de respondenten gaf aan niet het gevoel te hebben dat ze adequaat zijn voorbereid op het werk 

dat hen wacht. De resultaten van een taakanalyse-studie bevestigde dit beeld. Onvrede over het werk blijkt voor 

bijna de helft van de respondenten reden om al weer binnen een jaar te zoeken naar andere werk. Gedetailleerde 

informatie uit deze studies wordt teruggekoppeld aan de overheid met concrete aanbeveling om de opleidingen 

en de arbeidsomstandigheden te verbeteren.  

 


