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Hiv-infectie en
diabetes zijn risicofactoren
Tbc-patiënten in Suriname met een hiv-infectie of met diabetes mellitus lopen een groter risico op een fatale
afloop dan patiënten die alleen tuberculose hebben. Dat blijkt uit onderzoek van de auteur in het kader van zijn
Master of Public Health opleiding.
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Suriname: kerngegevens

lijk uit heuvelland, bedekt met regenwoud,
en een smalle vlakte met moerassen aan de
kust.
De voornaamste steden zijn de hoofdstad
Paramaribo, Nieuw-Nickerie en Albina.
Het tropisch klimaat wordt gematigd door
de passaatwinden. Er zijn twee regenseizoenen per jaar.

Hindoestanen (27,4%), Creolen (15,6%),
Marrons (21,7%), Javanen (13,7%), gemengd (13,4%), inheems (3,8%), Chinezen (1,5%), Kaukasiërs (0,3%), overigen/
onbekend (2,6%).

Geografie en klimaat
Suriname ligt aan de Noord-Atlantische
kust van Zuid-Amerika, tussen Frans Guyana en Guyana. De oppervlakte bedraagt
163.820 km2. Het land bestaat hoofdzake-

Demografie
Suriname telde in 2015 567.291 inwoners. Bijna 70 procent daarvan woont in
de verstedelijkte districten van Paramaribo
(ruim 240.000 inwoners) en Wanica (bijna
120.000 inwoners).
De gemiddelde levensverwachting is 72,4
jaar (2012). Vrouwen worden gemiddeld
75,5 jaar; mannen 69,4 jaar.
Suriname is een van de meest etnisch diverse landen van Zuid-Amerika, een gevolg van de slavenhandel en import van
contractarbeiders in het koloniale verleden. De belangrijkste etnische groepen zijn

Economie
Suriname is wat de Wereldbank noemt een
hoger middeninkomensland. De economie
groeide tussen 2004 en 2014 met zo’n 4,3
procent per jaar. De overheidsinkomsten
zijn echter afhankelijk van de opbrengsten
van de mijnbouwindustrie (aluminium,
bauxiet, goud en olie) en deze kampt de
laatste jaren met dalende prijzen op de
wereldmarkt. Een stijgende inflatie, een
oplopend begrotingstekort en een economische crisis waren het gevolg. Met steun
van de Wereldbank en IMF wordt nu een
hervormingsprogramma doorgevoerd. De
hoop is dat groeiende investeringen in olieen goudwinning de economie weer zullen
doen opleven.
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OVERLEDEN TBC-PATIËNTEN ZIJN
VAKER HIV-POSITIEF OF DIABEET
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omvatte alle geregistreerde tbc-patiënten

hiv-resultaat bekend. De analyses werden

15,7 procent Hindoestaan, 13,6 procent

uit de periode 1 januari 2011 tot en met

gedaan met de gegevens van deze patiënten.
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Gezondheidszorg

Paramaribo en Wanica, gebruik van een
vrij- gevestigde huisarts.
Er zijn ongeveer 150 vrijgevestigde huisartsen geregistreerd bij het ministerie. Zo’n
80 procent daarvan verleent zorg in vooral
Paramaribo en Wanica en in twee van de
kustdistricten (Commewijne en Nickerie).

kenhuisbedden, dat wil zeggen 3 bedden
per 1.000 inwoners.
Van de in totaal 463 geregistreerde artsen
zijn 203 medisch specialist. Relevant voor de
tbc-bestrijding is dat drie daarvan longarts,
negentien internist, één medisch microbioloog en vier radioloog zijn.
Suriname telde in 2016 1.167 geregistreerde verpleegkundigen en zo’n 1.000 andere verzorgenden in de gezondheidszorg.
Daarvan werkt driekwart in de publieke
gezondheidszorgsector.

Het ministerie van Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de gezondheidszorg,
met kerninstituties als het Hoofd Kantoor
Ministerie van Volksgezondheid, de medische, verpleegkundige en farmaceutische
Inspecties en het Bureau Openbare Gezondheidszorg. Dat laatste coördineert de
preventieve gezondheidszorg en doet de
supervisie en uitvoering van programma’s
die informatie bieden over de verspreiding
van ziektes.

Eerstelijnszorg
Via 68 gezondheidscentra en klinieken in de
acht kustdistricten verlenen de Regionale
Gezondheidsdiensten (RGD) eerstelijnszorg
en bepaalde preventietaken voor de laagste
en lagere inkomens. Sinds de invoering van
de Basiszorgverzekering daalde het aantal
mensen dat gebruikmaakt van de RGD van
ongeveer 150.000 naar 100.000. De anderen maken, vooral in de stedelijke districten

Medische Zending
Met 56 klinieken in het binnenland en een
hoofdkantoor in Paramaribo verleent de
Medische Zending, een door de regering
gesubsidieerde NGO, eerstelijnszorg en bepaalde preventietaken voor de circa 60.000
bewoners van het uitgestrekte binnenland.

Tweede en derde lijn
Het ministerie van Volksgezondheid runt
twee algemene ziekenhuizen en een psychiatrisch ziekenhuis in Paramaribo en een
districtsziekenhuis in het district Nickerie.
Samen met de twee privéziekenhuizen in
Paramaribo telt Suriname ruim 1.600 zie-
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FIGUUR. AANTAL TBC-PATIËNTEN EN HIV-CO-INFECTIE IN SURINAME, 2000-2016
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TABEL.
Demografische kenmerken, resultaten van sputumkweek en risicofactoren bij nieuwe tbc-patiënten die stierven of overleefden in het cohort 2011-2013 in Suriname (n=286)
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68

hiv-negatief

18

8%
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92%

218

man
vrouw

1,9 (0,16)

voor sterfte bij tuberculose geassocieerd
met hiv (5) of diabetes mellitus (6, 7).

Beperkingen van het onderzoek
Deze studie heeft enkele beperkingen. Ten
eerste is bij de gekozen methode (case control studie) de informatie reeds verzameld

3,7 (<0,01)

en bestaat er dus kans op informatiebias.
We hebben er echter vertrouwen in dat de
informatie met betrekking tot hiv compleet
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Hindoestaan

8

18%

37

82%

45

1,70 (0,22)
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terminanten van hiv en diabetes mellitus
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dat we enkele gevallen van diabetes missen. Maar de gevonden prevalentie van
diabetes in de tbc-populatie is in lijn met
internationale referentiewaarden (8).
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2
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28
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15

8%
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198

sputumnegatief

19

23%

63
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den tbc-patiënten met hiv of met diabetes
mellitus inzicht bieden in de keten van gebeurtenissen die resulteerde in hun overlij-

ken. Mogelijke factoren van belang zijn onder andere de ernst en de lokalisatie van de
ziektes, het moment waarop met hiv-remmers begonnen is, vertraging in het stellen
van een diagnose en het bepalen van het

3,60 (<0,01)

bloedsuikergehalte. Verder dient het NTP
het systeem van gegevensverzameling te

Een indrukwekkende muurtekening in de tbc-afdeling van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg in Paramaribo, een mooi voorbeeld van
publieksvoorlichting dat wellicht al dateert uit de vijfitger jaren van de vorige eeuw.
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Vanaf 1 september is Geraldine ter Linde

Jolie van Beers, verpleegkundige bij de

Op 1 december heeft Joyra Woltinge af-

werkzaam

verpleegkundige

GGD Flevoland is sinds juli ook werkzaam

scheid genomen als sociaal verpleegkundi-

tbc-bestrijding bij de GGD Kennemerland

als sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding

ge tbc-bestrijding bij de GGD Fryslân.

(3 dagen) en de GGD Amsterdam (1 dag).

bij de GGD Gooi & Vechtstreek (2 dagen).

als

sociaal

Rotterdam
Amsterdam/Alkmaar

Den Haag/Leiden

Sanne Koster is sinds 1 november niet

Vanaf 1 december werkt Ruth Tsegay als

Op 15 augustus is Sanne Luxemburg

meer werkzaam als sociaal verpleegkundi-

sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding bij

begonnen als Arts Maatschappij & Gezond-

ge tbc-bestrijding bij de GGD Rotterdam

de GGD Amsterdam (3 dagen) en de GGD

heid in opleiding tot arts tbc-bestrijding bij

Rijnmond. Ook Patrick Heckers is niet lan-

Hollands Noorden (1,5 dag).

de afdeling tbc-bestrijding van de GGD

ger werkzaam als sociaal verpleegkundige

Haaglanden.

tbc-bestrijding bij deze GGD.

Vanwege het bereiken van de pensioen-

Enschede

KNCV Tuberculosefonds

gerechtigde leeftijd is Ronnie Lammers

Esmée Kuindersma is vanaf 1 november

Per 1 augustus is Gerard de Vries voor

sinds 7 november niet meer werkzaam als

niet meer werkzaam als sociaal verpleeg-

50 procent in dienst getreden als landelijk

sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding

kundige tbc-bestrijding bij de GGD Regio

coördinator tbc-bestrijding bij het RIVM-

bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Twente.

CIb. Voor de andere 50 procent blijft hij

Apeldoorn

als consulent tbc-bestrijding werkzaam bij
KNCV Tuberculosefonds.
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