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Samenvatting  (Dutch Summary) 
 
Deze studie geeft inzicht in de perceptie en behandeling van de ziekte cutane leishmaniasis (CL) in 
Suriname vanuit medisch-antropologisch perspectief. Wat zijn de ideeën over de ziekte bij mensen die 
geïnfecteerd zijn met CL? Wat weten ze erover, hoe verklaren ze de ziekte en hoe behandelen ze de 
infectie? Welke medicijnen gebruiken zij bij zelfmedicatie, en waarom? Hoe denken anderen in het 
binnenland die geconfronteerd worden met de ziekte erover? Hoe diagnosticeren, verklaren en 
behandelen traditionele genezers de ziekte? En hoe worden traditionele behandelingen van CL ervaren 
door lokale mensen en CL patiënten? Zijn CL patiënten die biomedische behandeling ondergaan trouw 
aan de door de arts voorgeschreven therapie? Hoe denken artsen over traditionele genezers en 
omgekeerd? Speelt stigma een rol bij ziekte ervaring en in het hulpzoekproces? Wat zijn de percepties 
van CL patiënten, hun familie, mensen binnen de gemeenschap, traditionele genezers en artsen over CL 
preventie? En welke aspecten (in sociaal-culturele, economische, milieu gerelateerde contexten) dragen 
volgens hen bij tot verspreiding van de ziekte? Dit zijn de hoofdvragen van de studie die onderdeel was 
van een multidisciplinair programma ‘Leishmaniasis in Suriname’.  

Hoofdstuk 1 (Introductie) presenteert de epidemiologie en biologie van CL, de achtergrond van 
het programma, de doelen, de onderzoeksvragen, en de relevantie in academisch en sociaal opzicht. 
Biomedici beschouwen CL als een belangrijk dermatologische ziekte die beschadiging of verminking van 
de huid veroorzaakt, maar die internationaal gezien nog weinig aandacht krijgt. Om die reden hebben 
prominente gezondheids-, onderzoeks- en onderwijsinstituten in Nederland en Suriname getracht om 
deze ziekte in Suriname te bestuderen en te bestrijden. In de periode 2007-2008 hebben zij gezamenlijk 
het multidisciplinair programma ‘Leishmaniasis in Suriname’ opgezet. Het hoofddoel was om zo bij te 
dragen aan betere behandeling, preventie en controle van de ziekte in Suriname. Data werden verzameld 
vanuit klinisch, biologisch en medisch-antropologisch perspectief. Het klinisch onderzoek betrof een test 
waarbij twee verschillende behandelingsregimes met het medicijn pentamidine isethionate werden 
vergeleken en geëvalueerd op effectiviteit, bijwerkingen en toxiciteit, therapie trouw, kosten en kwaliteit 
van het leven van patiënten. Het biologisch onderzoek had als doel meer inzicht te verkrijgen in de 
infecterende Leishmania parasieten, vectoren, reservoirs, en de epidemiologie van de ziekte. Het 
antropologisch onderzoek bestudeerde CL percepties en behandeling binnen de wijdere 
sociaaleconomische, culturele, beroeps en geografische context.  
 Hoofdstuk 2 (Een schets van het theoretisch raamwerk) beschrijft het theoretisch perspectief van 
de studie. Zowel een interpretatief als – antropologisch – kritisch kader zijn gebruikt om hulpzoekgedrag 
van mensen met CL en beslissingen aangaande zelfmedicatie, traditionele en biomedische behandeling, 
en therapie-ontrouw te begrijpen. De studie is theoretisch gefundeerd op vertrouwde concepten in 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar hulpzoekgedrag: 1) hulpzoekgedrag in de context van medisch 
pluralisme, 2) therapie-trouw, en 3) gezondheid-gerelateerd stigma. In deze studie is gepoogd 
hulpzoekgedrag te contextualizeren en te analyseren. Gelet op het exploratief en kwalitatief karakter van 
deze studie is een multi-dimensionaal stappen model ontworpen om hulpzoekgedrag te bestuderen. 
 Hoofdstuk 3 (Contexten en reflecties op methodologische zaken) is opgedeeld in twee delen. In 
het eerste deel worden de verschillende contexten van het onderzoek besproken: de geografische, 
demografische, en socio-economische achtergrond van Suriname, de veldwerk locaties, en de 
belangrijkste partners die het veldwerk gefaciliteerd hebben. Het tweede gedeelte presenteert de 
methodologie van het onderzoek. In totaal hebben 205 CL patiënten (183 mannen, 22 vrouwen) die 
biomedische behandeling zochten bij de Dermatologische Dienst en 321 mensen in het binnenland 
geparticipeerd in het onderzoek. Semi-gestructureerde en open interviews ( door middel van 
questionnaires en een lijst van onderwerpen), diepte interviews, focusgroepdiscussies, informele 
individuele en groepsconversaties, en observatie van CL patiënten waren de belangrijkste methoden van 
dataverzameling. Literatuur onderzoek, secundaire analyse van nationale statistieken en andere 
geschreven bronnen, inclusief patiënten dossiers, en een persoonlijk dagboek waren ook onderdeel van 
het methodologisch arsenaal. Thematische inhoudsanalyse is gebruikt om relaties tussen 
onderzoeksbevindingen te leggen. Alle participanten hebben toegestemd in het onderzoek; zij zijn 
geanonimiseerd en alle informatie is vertrouwelijk behandeld. 
 Hoofdstuk 4 (‘Niet weten’: leken percepties en verklaringen van cutane leishmaniasis) presenteert 
en bediscussieert onderzoeksbevindingen over lokale (leken) kennis van de ziekte. De studie wijst uit dat 
CL patiënten en anderen die geconfronteerd worden met de ziekte in het binnenland veel weten over de 
symptomatische ontwikkeling en verloop van de ziekte, maar dat de oorzaak veelal een mysterie is voor 



hen. Velen denken dat CL besmettelijk is, maar zijn het meest bang voor de ziekte vanwege de 
biomedische behandeling en het risico op amputaties indien de wonden niet genezen. De discussie in dit 
hoofdstuk richt zich op het begrip ‘niet weten’ zoals dat geïntroduceerd is door Murray Last (1981). 
Informanten geven vaak antwoord zonder het antwoord te kennen op de gestelde vragen. De studie toont 
dat weten en niet weten geworteld zijn in de specifieke context van het dagelijks leven van de 
betrokkenen en waarin historische en sociaal-culturele condities gereflecteerd worden zoals werk, 
onderwijs, milieu en openbare gezondheidszorg.  
 De hoofdstukken 5, 6 en 7 vormen het etnografisch hart van deze studie. Ze belichten en 
analyseren het hulpzoektraject van CL patiënten, beginnende met zelfmedicatie en eindigend met het 
zoeken van biomedische hulp bij de Dermatologische Dienst.  
 Hoofdstuk 5 (Behandelingszoektocht: zelfmedicatie, lokale genezers en overvloed van 
medicijnen) focust op zelfmedicatie. De studie wijst uit dat de meerderheid van de CL patiënten (161) 
zelfmedicatie geprobeerd heeft met een grote variëteit aan – vaak pijnlijke of zelfs schadelijke – 
medicijnen: bosmedicijnen en hete behandelingen, chemicaliën en zelfinjecties. Dieetbeperkingen en 
‘culturele regels’ zijn ook onderdeel van de complexe zoektocht naar genezing. Slechts enkele patiënten 
gaven aan behandeling te zoeken bij lokale genezers, maar navraag in het binnenland suggereert dat 
lokale genezers ook vaak geraadpleegd worden. Samenwerking tussen biomedische en lokale genezers 
bij de behandeling en preventie van CL is zeldzaam. Adviezen uit de omgeving spelen een belangrijke rol 
bij de keuze van een medicijn voor zelfmedicatie. Men gebruikt een duizelingwekkende variëteit aan 
behandelingen en medicijnen en geen enkel experiment met zelfmedicatie wordt gespaard in de poging 
om het ‘juiste’ medicijn te vinden.  
 Hoofdstuk 6 (‘Geschikte’ medicijnen: een nadere kijk op zelfmedicatie) analyseert de variëteit aan 
medicijnen die CL patiënten gebruikten om zichzelf te genezen. De studie wijst uit dat patiënten 
medicijnen zochten met een bepaalde eigenschap. Ondanks de grote verscheidenheid hebben de 
medicijnen specifieke karakteristieken gemeen: de meeste zijn agressief en hebben bijtende, scherpe, 
bittere, hete, wrange, en zelfs giftige componenten. Het geloof dat een gruwelijke ziekte ook een 
gruwelijke behandeling behoeft, speelt een belangrijke rol in de identificatie van ‘geschikte’ medicijnen. 
Het hoofdstuk bespreekt ook de invloed van meerdere contexten op zelfmedicatie. Ondanks gratis 
biomedische behandeling in het binnenland door de Medische Zending proberen vele patiënten zichzelf 
te genezen. De vraag daarom was: waarom onzekere zelfmedicatie als gratis professionele behandeling 
beschikbaar is? De studie onthult een variëteit aan contexten die bijdragen tot aanvankelijke 
zelfmedicatie. Biomedische professionals vinden zelfmedicatie “begrijpelijk”; maar raden af hulp te 
zoeken bij dubieuze adviseurs.  
 Hoofdstuk 7 (Biomedische behandeling en therapie (on) trouw) gaat in op het hulp zoeken bij 
biomedische diensten. De meeste CL patiënten zochten biomedische hulp na het falen van zelfmedicatie, 
terwijl vroege detectie en behandeling, volgens de WHO, de belangrijkste maatregelen zijn voor de strijd 
tegen CL. Slechts 44 patiënten zochten onmiddellijk biomedische behandeling; dit hoofdstuk suggereert 
dat meerdere condities – sociaal, persoonlijk, geografisch, onderwijs, cultuur, emotie – een belangrijke rol 
spelen bij het zoeken naar biomedische hulp. Sommige aspecten die aanvankelijk leiden tot zelfmedicatie 
worden later redenen om alleen biomedische hulp te zoeken. Deze studie bevestigt dat biomedische 
therapie-ontrouw bij de behandeling van CL een probleem is.  
 Hoofdstuk 8 (Cutane leishmaniasis en stigma in Suriname) beschrijft en analyseert negatieve 
ervaringen gerelateerd aan CL in Suriname, in het bijzonder stigma. Het onderzoek suggereert dat 
mensen met CL relatief weinig discriminatie of andere vormen van negatieve bejegening ondervinden en 
als dat gebeurt, is dat slechts tijdelijk. Er is nauwelijks sprake van stigmatisering in de zin dat de identiteit 
van de patiënt aangetast wordt. De studie komt tot de conclusie dat de relatieve afwezigheid van CL 
stigma in Suriname – vergeleken met andere landen – vooral samenhangt met het type van de ziekte in 
Suriname die minder gezichtsverminking veroorzaakt.  
 Hoofdstuk 9 (Preventie van cutane leishmaniasis in Suriname: diverse perspectieven) 
contextualiseert en bespreekt preventieve ideeën van CL patiënten en anderen die geconfronteerd 
worden met de ziekte. Ideeën over oorzaak en preventie zijn cruciaal voor het zoeken van behandeling 
en controle van CL. Preventie percepties zijn geworteld in de verschillende contexten waarin de ziekte 
zich manifesteert. CL injecties worden ten onrechte gezien als vaccinatie tegen CL. Uitvoerders van 
Openbare Gezondheid moeten leken percepties serieus nemen in hun preventiebeleid.  
 Het laatste hoofdstuk (Conclusies) biedt een beknopte samenvatting en theoretische reflectie op 
enkele bevindingen. Tot slot worden de praktische implicaties van dit onderzoek gepresenteerd. De 



antropologische benadering van deze studie draagt bij tot een beter inzicht in CL zowel op nationaal als 
internationaal niveau. Deze studie is voor Suriname uniek; medisch-antropologisch onderzoek naar 
hulpzoekgedrag bij CL is nooit eerder gedaan. De resultaten dragen bij aan de verspreiding van kennis 
en preventie campagnes die ten goede zullen komen aan CL patiënten, vooral in het binnenland en aan 
medische experts en organisaties die betrokken zijn bij de behandeling en bestrijding van de ziekte. 
Hopelijk leiden de verkregen inzichten tot een vroege opsporing van CL gevallen, een betere begeleiding 
van CL patiënten, en een effectievere behandeling, controle en management van de ziekte. 
 

 
 


