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Samenvatting
In deze dissertatie wordt een serie studies beschreven die samen een beeld geven van
determinanten van gedrag binnen een meer-fasen project dat gericht is op de ontwikkeling,
uitvoering en evaluatie van een programma ter preventie van seksueel overdraagbare
aandoeningen (SOA's) voor bezoekers van SOA-klinieken in Zuid-Afrika.

In hoofdstuk 1 wordt een beschrijving gegeven van SOA's als gezondheidsprobleem in Zuid-Afrika.
Het PRECEDE/PROCEED planningsmodel voor gezondheidsvoorlichting wordt gepresenteerd en
een aantal psycho-sociale theorieen over gedrag en gedragsverandering die bij de
determinantenstudies zijn gebruikt, worden bediscussieerd.

In hoofdstuk 2 wordt de constructie van een planningsmodel beschreven dat als basis kan dienen
voor de ontwikkeling van gezondheidsvoorlichtinsprogramma's in Zuid-Afrika. Er worden definities
gegeven van gezondheidsvoorlichting en gezondheidsbevordering evenals een uitgewerkt voorbeeld
van de toepassing van de matrix van gezondheidsbevordering op SOA's en HIV preventie.

In hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven van een kwalitatief onderzoek onder patienten
die een SOA-kliniek bezoeken. Deze resultaten vormen de basis voor de kwantitatieve studies
naar de determinanten van SOA-gerelateerd gedrag. Het betreff hier een exploratief onderzoek
naar de ziekte-representaties van mensen met een SOA binnen de sociaal-culturele context en in
het bijzonder de context van de relatie tussen de seksen. Met Xhosa en Zulu sprekende patienten
van klinieken in Cape Town, Western Cape (N=67) en in de plattelandsgebieden bij Kabokweni,
Mpumalange (N=21) werden diepte-interviews gehouden. De daarbij vastgestelde representaties
geven een beeld van de bestaande sociaal-culturele opvattingen over de ziekte en van cultured
bepaalde opvattingen over de relatie tussen de seksen. Deze representaties beinvloeden hun
algemene opvattingen over de oorzaken van SOA's, hun inschatting van het risico op SOA's, hun
gebruik van de officiele gezondheidszorg en hun ideeen over preventie. De uitkomsten van de
Studie laten zien dat gezond gedrag alleen bevorderd kan worden door een combinatie van
verschillende voorlichtingsstrategieen die intervenieren op de wijze waarop mensen de oorzaken
van SOA's begrijpen, binnen de context van de relatie tussen de seksen. Bij de ontwikkeling van
inter persoonlijke en gedragsmatige vaardigheden zal er rekening gehouden moeten worden met de
relevante cues for action.

In hoofdstuk 4 wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de kennis, opvattingen en attitudes
van SOA patienten ten aanzien van seksueel overdraagbare aandoeningen en condoomgebruik, in
termen van verschillen op grand van sekse, opleiding en leeftijd. Dit onderzoek draagt bij tot een
beter begrip van de SOA-epidemie in Zuid-Afrika en moet aangrijpingspunten bieden voor de
ontwikkeling van een gezondheidsvoorlichtingsprogramma.

Met 2978 willekeurig geselecteerde Xhosa-sprekende bezoekers van de SOA-kliniek werd een
gestructureerd interview gehouden over hun kennis, opvattingen, attitudes en gedrag met
betrekking tot SOA's, zoals risicogedrag, condoomgebruik en hulpzoekgedrag.

Meer mannen dan vrouwen zochten hulp voor SOA's. Een grate meerderheid van de patienten
(92%) was jonger dan 35 jaar. Vrouwen waren zieh meer bewust van het seksuele karakter van
SOA-transmissie, hechtten meer waarde aan persoonlijke autonomie in seksueel gedrag en vonden
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condoomgebruik noodzakelijker dan mannen. Mannen vonden SOA-symptomen ernstiger, hadden
meer misvattingen over de oorzaken van SOA's en ook meer negatieve opvattingen over
condoomgebruik. Condoomgebruik in de laatste zes maanden werd gerapporteerd door 34,9%
van de patienten, terwijl slechts 24% aangaf consistent condooms te gebruiken. Zij die
condooms gebruikten, hadden in vergelijking met hen die nooit condooms gebruikten, een betere
kennis van het seksuele karakter van SOA-transmissie en de effecten van SOA's op het nog
ongeboren kind. Ze hadden minder misvattingen over de oorzaken van SOA's en beschouwden
SOA-symptomen als ernstiger. Ook hechtten ze meer aan persoonlijke autonomie in seksueel
gedrag en condoomgebruik en verwachtten ze meer positieve gevolgen van het weigeren van seks.
De resultaten laten zien dat een interventie voor de mannelijke patienten gericht moet zijn op hun
onvoldoende kennis van SOA's, waarbij het kennistekort achtereenvolgens het sterkst is op het
gebied van de transmissie, oorzaken, consequenties, preventie en behandeling. Hun negatieve
opvattingen over condoomgebruik vergen bovendien speciale aandacht, met name vanwege het
gegeven dat zij vaak meer partners hebben. Interventies voor vrouwelijke patienten moeten gericht
zijn op het verbeteren van hun kennis, met als belangrijkste onderwerpen achtereenvolgens,
kennis over de consequenties van SOA's, kennis over de oorzaken en het herkennen van
Symptomen en kennis over preventie en behandeling. Alle interventies zouden zieh moeten richten
op het vergroten van de persoonlijke autonomie in het nemen van beslissingen over seksueel
gedrag en condoomgebruik van zowel mannen als vrouwen, door middel van programma's waarin
individuele vaardigheden worden getraind en eigen-effectiviteit wordt versterkt en waarin in de
community een cultuur wordt gecreeerd waarin die autonomie door alle betrokkenen wordt
gerespecteerd.

In de Studie die in hoofdstuk 5 wordt beschreven, wordt inzicht verschaff in de voorspellers van
riskant seksueel gedrag van patienten met een SOA, teneinde op basis daarvan een interventie te
kunnen ontwikkelen voor SOA preventie binnen de kliniek. Een vragenlijst werd afgenomen bij
2978 willekeurig geselecteerde bezoekers van de kliniek. Riskant seksueel gedrag fungeerde als ..
een niet-metrische afhankelijke variabele en werd gemeten door a) het aantal seksuele partners in
de laatste zes maanden, vermenigvuldigd met b) de frequentie van condoomgebruik in de laatste
zes maanden. De patienten werden daarna in categorieen ingedeeld van laag, medium, hoog en
zeer hoog risico. Als explorerende techniek werd een CHAID analyse uitgevoerd om de
determinanten van seksueel risicogedrag van deze patienten te analyseren. Opnieuw waren de •
patienten relatief Jong; de meerderheid (60%) was 25 jaar of jonger. Van de patienten
rapporteerde 55% meer dan een partner te hebben, 27% had twee partners en 38% had er drie
of meer in de laatste zes maanden. Van de patienten had 51% eerder een SOA gehad en slechts
35% gaf aan in de laatste zes maanden condooms te hebben gebruikt. De grootste groep
patienten zat in de medium-risico groep, gevolgd door de hoog-risico en de zeer hoog-risicogroep,
elk 25%. De laag-risicogroep omvatte slechts 8% van de patienten. Factoren die geassocieerd ,
zijn met risicogedrag, zijn in volgorde van belangrijkheid: een man zijn, een negatieve attitude
hebben ten aanzien van condoomgebruik, persoonlijke autonomie in seksueel gedrag niet op prijs
stellen, negatieve verwachtingen hebben over seks weigeren en over condoomgebruik eisen binnen
relaties, werkloos zijn, eerder een SOA hebben gehad, 25 jaar of jonger zijn en misvattingen
hebben over de oorzaken van SOA's. , r«, tf^iägmcoUso .^R'h^ou.:- .?!£•/,. ..'^02 :c y.-i.-ixs-'ir:

Patienten met een SOA vertegenwoordigen een uiterst belangrijke doelgroep voor preventie van .
toekomstige infectie met een SOA of HIV. Met name bij mannelijke patienten en jonge patienten is
het nodig om een stabiele gedragsverandering te bewerkstelligen. Zowel de kennis over de
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oorzaken van SOA's moet worden verbeterd alsmede de houding ten opzichte van "*"•»*•'•"•• ••»<•' >"•
condoomgebruik en preventief gedrag. Interventies moeten gebaseerd worden op een goed begrip
van de sociaal-culturele context random het hebben van meer partners en het gebruiken van
condooms, teneinde stabiele gedragsverandering te verkrijgen en de patienten te behoeden voor
verdere infecties met SOA's of HIV. , - . . „ . . . , ._ . . .. — J.

In hoofdstuk 6 wordt een cross-sectionele Studie beschreven waarin de determinanten worden
geanalyseerd van condoomgebruik van bezoekers van SOA-klinieken in Zuid-Afrika. Bij 1513
patienten werd een gestructureerd interview afgenomen. Gemeten werden opvattingen en attitudes
ten aanzien van condoomgebruik evenals het eigen condoomgebruik. Ook werden de percepties
gemeten van de sociale invloed van partners en vrienden/vriendinnen op condoomgebruik en de
inschatting van de eigen-effectiviteit met betrekking tot condoomgebruik. . •> v - * • •:>• < ,-«<•>

Condoomgebruik als afhankelijke variabele werd gemeten door middel van een aangepast
transtheoretisch model van stages of change (Prochaska & DiCIemente, 1991). Patienten werden
beschouwd als 'precontemplators' wanneer ze nog nooit condooms hadden gebruikt en nooit
serieus over condoomgebruik hadden nagedacht, als 'contemplators' wanneer ze nooit condooms
hadden gebruikt maar er wel serieus over hadden nagedacht, als 'onregelmatig gebruikers'
wanneer ze wel condooms gebruikten maar niet altijd en als 'regelmatig gebruikers' wanneer ze
altijd condooms gebruikten. • , . , . , , , . - - . • : „ • • - • • • • « - - - • . . » > • •

De invloed van de onafhankelijke variabelen op de stages of change als afhankelijke variabele,
werd zowel onderzocht bij patienten met een vaste partner als bij patienten met meer partners,
door middel van regressie-analyse. De variabelen die uit de analyse naar voren kwamen, waren
dezelfde voor beide groepen patienten. In beide groepen was de communicatie met de partner het
sterkst geassocieerd met condoomgebruik. Algemene eigen-effectiviteit met betrekking tot
condoomgebruik en specifieke eigen-effectiviteit met betrekking tot condoomgebruik, zowel als de
attitude tegenover condoomgebruik bepaalden de stage of change van de patienten.

In hoofdstuk 7 wordt de communicatie tussen patienten en hun partners over hun huidige SOA
beschreven in een steekproef van patienten met SOA-symptomen (N = 1477). De meerderheid was
man (78%), had een voortgezette schoolopleiding (73%) en kon dus lezen en schrijven. Bijna
allemaal (86%) gaven ze aan met hun partner en vrienden te kunnen praten over hun SOA en
69% gaf aan ook werkelijk met de partner over de SOA gesproken te hebben. Uit de logistische
regressie-analyse bleek dat de patienten die met de partner gesproken hadden, vaker vrouwen
zijn, werk hebben en een hogere opleiding hebben gevolgd. Patienten die met hun partner hadden
gesproken, rapporteerden ongeveer twee maal zo vaak dat ze in de laatste zes maanden slechts
een partner hadden gehad, in de laatste zes maanden condooms hadden gebruikt en dat ze erover
gedacht hadden van seks af te zien gedurende de periode dat ze een SOA hadden. Bovendien
hadden ze een betere kennis van de effecten van SOA's op het ongeboren kind, een meer positieve
attitude ten aanzien van condoomgebruik en wisten ze beter dat SOA's overgedragen kunnen
worden terwijl er geen Symptomen meer zijn. Ze waren er eveneens meer van overtuigd dat hun
partner niet negatief zou reageren en dat hun beste vrienden in een dergelijk geval met hun
partners zouden spreken, dan de patienten die niet met hun partners communiceerden over hun •*>
SOA. De meeste patienten hadden een hoge eigen-effectiviteit ten aanzien van het kunnen *

communiceren met hun partner, en verwachtten sterke sociale steun voor het doorverwijzen van •-'
hun partner naar de SOA-kliniek.
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Bij het ontwikkelen van gezondheidsvoorlichting bedoeld om de communicatievaardigheden van
patienten met hun partners te bevorderen, moet rekening worden gehouden met de subgroepen >
binnen deze patientenpopulatie die niet met de partner communiceren en een hoger risico lopen.
Deze risicogroepen bestaan vooral uit mannen, mensen met een lagere opleiding en mensen
zonder werk. Behalve aan het verbeteren van communicatievaardigheden moet aandacht worden
geschonken aan het vergroten van kennis over transmissie en consequenties van SOA's.
Bovendien moeten opvattingen over condoomgebruik meer positief worden, moeten vrienden
elkaar ondersteunen ten aanzien van condoomgebruik en moeten partners elkaar ondersteuning
bieden bij condoomgebruik.

Communicatie is essentieel in partnernotificatie. Daarom behoort de verbetering van
communicatievaardigheden tussen partners teneinde partnernotificatie te bevorderen, een hoge
prioriteit te krijgen in gezondheidsvoorlichting gericht op SOA-preventie.

In hoofdstuk 8 wordt een onderzoek beschreven naar de determinanten van hulpzoekgedrag door
patienten met SOA-symptomen, met als doel een gezondheidsvoorlichtingsprogramma te
ontwikkelen voor de preventie van SOA's. Hulpzoekgedrag werd gemeten als het tijdsinterval
tussen de ontdekking van de SOA-symptomen en het bezoek aan de kliniek.

Met 1482 bij toeval geselecteerde patienten is een gestructureerd interview gehouden. De
patienten in categorie 1 wachtten minder dan zeven dagen, in categorie 2 tussen de zeven en de
tien dagen en de patienten in categorie 3 wachtten meer dan tien dagen voordat ze hulp zochten.
Om de determinanten van uitstelgedrag te vinden werd een logistische regressie-analyse
uitgevoerd, met hulpzoekgedrag als afhankelijke variabele. De meeste patienten zochten binnen
zeven dagen hulp (59%), 24% wachtte tussen de zeven en tien dagen en 16% wachtte langer
dan tien dagen. Mannen, hoog opgeleiden en werkenden zochten relatief eerder hulp. Leeftijd was
niet gerelateerd aan hulpzoekgedrag, maar een grote groep patienten was jonger dan 25 jaar
(40%). De meeste patienten gaven aan sociale steun te hebben ervaren om vroeg hulp te zoeken
en hadden een hoge eigen-effectiviteitsinschatting. Een substantiele groep patienten probeerde
eerst zeit de Symptomen te behandelen alvorens hulp te zoeken. Deze patienten stelden hun
hulpzoekgedrag ook langer uit. Patienten die de Symptomen als emstiger beschouwden en zij die
minder misvattingen over de oorzaken van SOA's rapporteerden, zochten eerder hulp. Patienten
die over hun SOA spraken met de partner en zij die waarde hechtten aan persoonlijke autonomie
in seksueel gedrag, waren ook vaker geneigd eerder hulp te zoeken dan de anderen.

Inspanningen om de vroege opsporing en behandeling van SOA's te bevorderen, moeten specifiek
gericht worden op de behoeften van verschillende patientengroepen, bijvoorbeeld vrouwen,
jongeren, laag opgeleiden en mensen zonder werk. In deze Studie worden belangrijke
determinanten geidentificeerd die veranderd moeten worden via gezondheidsvoorlichtings-
programma's, namelijk het verbeteren van de kennis over SOA's, in het bijzonder de risico's van
het zelf behandelen van de Symptomen, de kennis over de oorzaken van SOA's en de ernst van
SOA's en tenslotte het inzien van de waarde van persoonlijke autonomie in seksueel gedrag. De
resultaten laten zien dat gezondheidsvoorlichting mbet streven naar individuele veranderingen in
deze opvattingen, maar ook naar het versterken van een sociale norm die een vroegtijdig
hulpzoekgedrag stimuleert. Meer communiceren over SOA's in het algemeen, kan daaraan *s -c
bijdragen. ... -.. _ _ , . , .. •'«-
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In hoofdstuk 9 worden de resultaten gepresenteerd van een Studie naar de determinanten van
hulpzoekgedrag bij adolescenten. Doel van de Studie was het hulpzoekgedrag van adolescenten in
kaart te brengen in een steekproef van 292 adolescenten met SOA-symptomen, plus de
determinanten van dit gedrag. Hulpzoekgedrag werd opnieuw gemeten als het tijdsverschil tussen
de ontdekking van de Symptomen en het feitelijke zoeken van hulp.

Met 292 adolescenten (20 jaar of jonger) uit een grote random steekproef van 1505
SOA-patienten, werden gestructureerde interviews gehouden. Hulpzoekgedrag werd gedefinieerd
aan de hand van het tijdsverschil: categorie 1 wachtte minder dan zeven dagen, categorie 2
wachtte tussen de zeven en de tien dagen en categorie 3 wachtte meer dan tien dagen.
Determinanten van hulpzoekgedrag werden geidentificeerd door middel van een logistische
regressie-analyse. AÜ? :'*-• 3r,i

De meerderheid van de adolescenten (59%) zocht binnen zeven dagen hulp, 23% wachtte tussen
de zeven en de tien dagen. Zorgelijk is het aantal adolescenten (21%) dat meer dan tien dagen
wachtte voordat ze hulp zochten. Voor de meeste adolescenten was dit de eerste keer dat ze met
een SOA werden geconfronteerd. De meerderheid (51%) had in de afgelopen zes maanden twee of
meer partners gehad, 33% gaf aan condooms gebruikt te hebben terwijl slechts 6% altijd
condooms gebruikte. De adolescenten hadden in het algemeen een goede kennis over SOA's in
termen van oorzaken, transmissie en preventie. Ze ervaarden sterke sociale steun van partners en
vrienden met betrekking tot het tijdig hulp zoeken. Zij die binnen zeven dagen hulp zochten, zagen
SOA-symptomen als ernstiger en probeerden niet de Symptomen zelf te behandelen. Ze hadden
ook een positievere opvatting over persoonlijke autonomie ten aanzien van condoomgebruik.
Hoewel veel adolescenten tijdig hulp zochten en voldoende kennis bezaten, dient toch aandacht
te worden besteed aan het verhogen van de kennis over SOA's in het algemeen en in het bijzonder
over het herkennen van Symptomen, de ernst van de consequenties zoals de kans op HIV-infectie,
en de gevaren van het zelf behandelen van de Symptomen. Aandacht moet ook besteed worden
aan het elkaar (vrienden en partners) ondersteunen voor het tijdig zoeken van hulp. Wanneer we
het aantal sekspartners van adolescenten in beschouwing nemen, plus het gebrek aan
condoomgebruik door deze groep en de hoge prevalentie van SOA's in combinatie met het hoge
aantal HIV-geinfecteerden onder deze groep jeugdigen in Zuid-Afrika, dan is het duidelijk dat
adolescenten een zeer belangrijke doelgroep vormen voor de vroege opsporing en behandeling van
SOA's in een poging de risico's van AIDS te beperken.

Om een gezondheidsvoorlichtingsprogramma te kunnen ontwikkelen voor bezoekers van SOA
klinieken, is het noodzakelijk om de voorlichtingsbehoeften van zowel de bezoekers als de werkers
in de klinieken te kennen. De kwalitatieve Studie die in hoofdstuk 10 wordt beschreven, was
gericht op de praktijk van gezondheidsvoorlichting in SOA-klinieken in Zuid-Afrika met de
bedoeling om die voorlichting te verbeteren. Onderzocht werden de kennis en attitudes van de
werkers in de klinieken, hun inschatting van hun voorlichtingsvaardigheden, de inhoud van de
voorlichting in de kliniek en de structuur van de gezondheidsvoorlichting in de kliniek. Met 18
werkers in de klinieken die actief waren in de bestrijding van SOA's, zijn diepte-interviews
gehouden.

Er bleek een tekort te zijn in kennis en in vaardigheden om effectief gezondheidsvoorlichting te
kunnen geven. De praktijk van gezondheidsvoorlichting in de klinieken wordt bemoeilijkt door de
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beperkte kennis en vaardigheden van de werkers en de gebrekkige organisatiestructuur, in
van het ontbreken van beleid, van protocollen voor gezondheidsvoorlichting en het ontbreken van
voldoende tijd, ruimtes en voorzieningen. Het lijkt erop dat deze barrieres voor
gezondheidsvoorlichting leiden tot SOA-bestrijding vanuit een biomedisch perspectief. Dit ,
perspectief vindt zijn weerslag ook in de machtsverhoudingen tussen de werkers in de kliniek
onderling en die tussen de werkers en de patienten. ,

; * 3 ; - 4 ' < ' " * r » ' f i s ' • • • ' • ' • • * " ' * " ' ' * » ' : • • • • ' • - . ; /

De resultaten geven aan dat zowel een interventie nodig is op het individuele niveau van de
werkers in de kliniek als een interventie op het niveau van de organisatie, namelijk de wijze
waarop in de kliniek de gezondheidsvoorlichting georganiseerd is. Het recent ontwikkelde, District
Health System,= waarin de medische zorg en health promotion gecombineerd worden, geeft
goede vooruitzichten op een meer holistische benadering van SOA's in Zuid-Afrika. Dit nieuwe
systeem Staat garant voor de bijdrage aan de gezondheidsvoorlichting, door alle groepen werk°rs
in de kliniek binnen de beperkingen van hun positie, competentie en beschikbare tijd.

In hoofdstuk 11 worden de conclusies getrokken. Alle studies in deze dissertatie worden
nogmaals samengevat. Op basis van wat geleerd werd van de resultaten, worden aanbevelingeti
gedaan ten behoeve van de ontwikkeling van gezondheidsvoorlichtingsprogramma's. Deze ^ •
aanbevelingen hebben de vorm van concrete programmadoelstellingen. ^. =.

• : • : • ) •
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