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Approach — build trust, reduce risk, increase investments



Hypertensiezorg in landen met een
falend zorgsysteem, is het mogelijk?
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> 50% zorguitgaven sub Sahara 
Afrika (SSA) “out of pocket”

Zorguitgaven SSA 158 USD per jaar per 
hoofd bevolking (4512 USD hoge

inkomens landen)

Gebrek aan geschoold personeel, 
apparatuur, medicatie etc



Hypertensiezorg binnen een 
zorgverzekeringsprogramma in 
Nigeria
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Hoge prevalentie hypertensie in doelgroepen
verzekeringsprogramma

Onze survey: 1/3 populatie met hypertensie Kwara heeft al eindorgaan 

schade



Meerendeel van hypertensieven gebruikte geen medicatie voor start 
verzekering

8



Hypertensie in top 5 reden om naar dokter te gaan

• Hypertensie top 5 van meest frequente redenen om naar dokter te gaan binnen

het Kwara State Health Insurance program

• Verzekeraar en artsen zien het als belangrijk probleem:

• Dokters vooral getraind in infectieziekten

• Ziekenhuizen niet georganiseerd om chronische zorg te leveren



Zorgverzekeringen om cardiovasculaire ziekten in Afrika 
te voorkomen

1) Is het haalbaar om hoog kwalitatieve cardiovasculaire preventiezorg te leveren 

binnnen het verzekeringsprogramma? 

2) Kan toegang tot deze zorg het risico op cardiovasculaire ziekten bij de 

verzekerden verminderen?
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Haalbaarheid van CVRM richtlijnen in Afrika: QUality
Improvement Cardiovascular Care Kwara (QUICK)

• “Operational research” project in gezondheidscentrum in ruraal Nigeria (Kwara

State)

• Implementatie WHO richtlijnen

• Prospectieve cohort studie van 349 verzekerde patiënten met hoog risico voor 

cardiovasculaire ziekten (patiënten met hypertensie, diabetes, nierziekten en 

voorgeschiedenis cardiovasculaire ziekte)

• Belangrijkste uitkomstmaten:

• Kwaliteit van zorg

• Kosten van zorg (zorgverleners perspectief)
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Betere organisatie kliniek



Implementatie behandel protocollen
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Hoge kwaliteit van zorg binnen verzekeringsziekenhuis
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Score kwaliteitsindicatoren vergelijkbaar met westerse landen

Totale kosten CVD preventie zorg per patiënt per jaar: $144 (130 - 158)

Ongeveer USD 8 (7-9) per hoofd bevolking Kwara

Totale zorg uitgaven per hoofd bevolking Nigeria uit publieke middelen USD 29 
(World Bank, 2011)



Systolische bloeddruk daalt op korte termijn meer in groep met toegang
verzekering
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N= 332



Effect is blijvend in patiënten met matig tot ernstige hypertensie
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N= 146



SCALE UP (Oti/ vd Vijver et al)

• Doel: ontwikkelen schaalbaar zorgmodel voor hypertensie in sloppenwijk setting

• “Quasi-experimental community-based intervention trial” in sloppenwijken Nairobi

• Interventie sloppenwijk: ~7000 adults 35+

• Controle sloppenwijk: ~8500 adults 35+

• Evaluatie

• Difference-in-difference

• Proces evaluatie
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SCALE UP interventie



Barrières voor succesvolle implementatie richtlijnen

Patiënt

• Patiënten geen geld (voor transport of voor zorg)

• Patiënten geen tijd/ wachttijden te lang 

Zorgverlener

• Kosten van zorg hoog voor zorgverleners/ verzekeraar

• Hoge turnover zorgverleners 

• Hoge werkdruk

• Onderdelen richtlijnen te ingewikkeld (risico screening)

• Systeem medicatie uitgifte werkte niet goed (maandelijkse consulten in 

ziekenhuis om medicatie te halen)
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Conclusies ervaringen Afrika

• Hypertensiezorg kon succesvol geïmplementeerd worden binnen een 

zorgverzekering in Nigeria

• Kwaliteit van zorg was hoog, vergelijkbaar met in westerse landen

• Toegang tot hoog kwalitatieve zorg resulteerde in een bloeddrukdaling in 

patiënten

Maar:

• Hypertensiezorg kostbaar en tijdrovend

• Richtlijnen complex

• In setting zonder verzekering (Nairobi sloppenwijken) resultaten veel slechter
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De toekomst: versimpeling hypertensiezorg

• Simpele risico stratificatie en medicatie regimes 

• “Community-based”

• “Nurse led care”

• Goedkoper

A public health approach to the management of hypertension
Angell SY, et al. Lancet. 2015

 Active case finding
 Simplification of management (focus on core interventions)

 standardisation (public health approach with standard regimens)

 decentralisation (treatment delivery through nurses/community health 
workers, to extend access, reduce costs, and increase consistency of care)

 minimisation (of laboratory monitoring requirements)

 Monitoring (track patients , outcomes; assuring treatment effectiveness)
 Program assessment (to allow national and regional comparisons)
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Lessen uit Afrika voor Nederland?
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Verwacht Resultaat “Public Health Approach”

• Mensen met (potentiële) problemen worden eerder bereikt, waardoor 
escalatie wordt voorkomen

• Taakverschuiving van huisarts naar POHer en wijk met integratie 0e en 1e : efficiëntere
hulpverlening, mogelijk kosten besparend.

• Meer “ownership” patiënten door zelfmetingen en zelfmanagement

• Betere therapietrouw/ gezondere levensstijl door de low dose combination
therapie, zelf management, supportgroepen in de wijk

• Effectiever, meer mensen op streefwaarden, minder escalatie, daardoor (in
potentie) kostenbesparend op lange termijn
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Dank voor uw aandacht

Vragen?
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