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Samenvatting 
 
Het onderliggende onderzoeksthema van dit proefschrift betreft een interventie gericht op de seksuele 
en reproductieve gezondheid van adolescenten (adolescent sexual and reproductive health, ASRH). 
Het proefschrift presenteert niet alleen de uitkomsten van een verbeterde ASRH interventie, maar 
geeft ook een gedetailleerd overzicht van de factoren die dit proces bevorderen en remmen.  
 
Met name jongeren zijn vaker aangedaan door HIV en andere reproductieve gezondheidsproblemen. 
Dit heeft een negatieve invloed op hun ontwikkeling en toekomstige leven. De Tanzaniaanse regering 
verwachtte bijvoorbeeld in 2007 dat als gevolg van ongeplande zwangerschappen 30% van de 
schoolgaande meisjes geen basisschool zou kunnen afmaken. De prevalentie van HIV en seksueel 
overdraagbare aandoeningen (SOA’s) en andere gezondheidsproblemen met betrekking tot de 
voortplanting is laag in de jonge adolescentie, maar stijgt daarna. Dit betekent dat deze jongeren een 
unieke doelgroep vormen die de mogelijkheid biedt om de verdere verspreiding van de wereldwijde 
HIV epidemie te voorkomen, de SOA incidentie te verminderen, ongeplande zwangerschappen te 
voorkomen en daarmee de algemene reproductieve gezondheid van toekomstige generaties te 
verbeteren. Het is belangrijk om jongeren te benaderen voordat zij seksueel actief worden, zodat ze de 
benodigde informatie, aanwezige hulp en vaardigheden krijgen om weloverwogen beslissingen over 
hun gezondheid te maken.  
 
Er zijn verschillende voorbeelden van succesvolle projecten op kleine schaal die de negatieve 
gevolgen van ziekte en kwetsbaarheid onder jongeren proberen te reduceren. Echter tot nu toe zijn 
deze inspanningen ongecoördineerd en vaak niet geëvalueerd. Er is nog weinig bekend over factoren 
die de toepassing van dergelijke interventies op grote schaal bevorderen of remmen of over het effect 
van toepassing op grote schaal met betrekking tot de kwaliteit en implementatie van de op kleine 
schaal bewezen effectieve interventies. Dit proefschrift richt zich op deze tekortkomingen. De 
specifieke onderzoeksvraag van dit proefschrift was vast te stellen in welke mate een nieuw, uit 
meerdere componenten bestaand ASRH programma (in Tanzania bekend als MEMA kwa Vijana of 
MkV) op grote schaal geïmplementeerd kan worden via bestaande regeringssystemen.  
 
In hoofdstuk 2 bespreken we hoe de samenwerking tussen een non-gouvernementele organisatie 
(NGO) en lokale overheden (local goverment authorities, LGAs) de uitbreiding en integratie van de 
ASRH interventie in het systeem van de lokale overheden bevordert of belemmert. We laten zien dat 
getrainde en goed ondersteunde districtteams in staat waren de interventie te verbeteren. Dit 
suggereert dat integratie op een operationeel niveau behaald werd. De psychologische en financiële 
integratie werd echter belemmerd door het hoge percentage wisselingen van oudere stafleden, 
aanhoudende strategische en financiële controle door de NGO’s en beperkt begrip en acceptatie van 
het overkoepelende beleidskader op district niveau.  
 
In de hoofdstukken drie tot vijf onderzoeken we de effecten van de tienvoudige schaalvergroting op 
het proces, de resultaten en de gevolgen op het niveau van de scholen. 
 
Hoofdstuk drie heeft betrekking op de houding en ervaringen van docenten. Ondanks diverse 
beperkingen in omgevingsfactoren (ongemotiveerde docenten die zich in de steek gelaten voelden 
binnen de school en door de omringende gemeenschap in combinatie met een gebrek aan klaslokalen, 
teveel leerlingen per klas en gebrek aan leermaterialen) heeft de MkV training geleid tot kleine maar 
significante verbeteringen in de ASRH kennis, houding, het vermogen en de overtuiging om adequaat 
en efficiënt te handelen (self-efficacy) van de docenten. Getrainde docenten stonden meer open voor 
scholing over condooms aan basisschoolleerlingen en associeerden scholing van ASRH minder met 
het starten van seksuele activiteit dan ongetrainde docenten. Bevorderende factoren bleken enerzijds 
het plezier van de opleidende leraren, het herkennen van de voordelen van de scholing door de 
leraren, op participatie gerichte onderwijstechnieken, ondersteuning vanuit de districten en het feit dat 
de interventie gestructureerd en geprotocolleerd was. Anderzijds had een aantal factoren een 
complicerende invloed, met name het verschil in deelname tussen mannelijke en vrouwelijke 
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leerkrachten, onderzoeksbeperkingen, het grote verloop van getrainde leerkrachten, en verminderde 
supervisie op school van lokale overheden.   
Hoofdstuk vier is gebaseerd op hoofdstuk drie en onderzoekt hoe uitbreiding van de interventie de 
implementatie op scholen beïnvloedt. Onze bevindingen toonden aan dat ondanks de veranderingen 
als gevolg van de (tienvoudige) schaalvergroting een goede operationalisatie van de interventie werd 
bereikt zonder significante vermindering van kwaliteit.  Er bleek meer studie nodig om te bepalen of 
er, wanneer er sprake is van alle eerder beschreven beperkingen bij een interventie op grote schaal 
nog steeds sprake is van positieve invloed op de kennis, houding en het gerapporteerd gedrag van 
leerlingen met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid. 
 
In hoofdstuk vijf beschrijven we de bevindingen van een quasi-experimentele studie waarbij 7942 
leerlingen werden geïnterviewd bij aanvang en 7432 leerlingen aan het einde van het project. De 
resultaten suggereerden dat de interventie kennis en houding van de leerlingen met betrekking tot 
seksuele en reproductieve gezondheid significant verbeterden. Dit geldt voor alle uitkomsten behalve 
kennis over HIV van meisjes.  
 
In hoofdstuk 6 wordt gekeken naar de toepassing van de interventie buiten de school om in het kader 
van gezondheidsvoorzieningen via diensten voor jongeren (Youth Friendly Services, YFS). Ook op 
dit niveau liet onze studie zien dat de training goed geïmplementeerd kon worden. In de loop van de 
tijd groeide het vertrouwen en vermogen van trainers om betere sessies te leiden. De training op het 
niveau van het district liet een significant toegenomen kennis zien en verbeterde houdingen van 
werknemers in de gezondheidszorg. Wel bleek echter dat het schaalvergrotingsproces invloed heeft op 
bepaalde aspecten van de kwaliteit van de interventie. Verder toonde de studie aan dat steun en 
acceptatie vanuit de gemeenschap belangrijke elementen zijn bij het geven van YFS.  
 
Steun, acceptatie en begrip vanuit de gemeenschap met betrekking tot de jongeren zijn de themas die 
verder worden uitgediept in het laatste hoofstuk van dit proefschrift (hoofdstuk 7). De studie 
bespreekt de visie van de gemeenschap met betrekking tot de kwetsbaarheid van jongeren. Duidelijk 
wordt met name dat veel ouders een verband leggen tussen de kwetsbaarheid van jongeren en de 
ambities van jongeren om een modern leven te leiden, in termen van kledingstijl, vrijetijdsbesteding, 
gebruik van moderne goederen als ook veranderingen in de relaties tussen de verschillende generaties. 
De studie laat zien dat een gebrek aan toezicht van ouders en de verwachting van ouders dat jongeren 
een financiële bijdrage moeten leveren ten aanzien van hun familie, hun kwetsbaarheid verhoogde. 
Daarmee geeft de studie belangrijke informatie tot steun voor het ontwerp en de ontwikkeling van 
interventies gericht op ouders. 
 
Het speerpunt van HIV / AIDS-preventie en interventies met betrekking tot een gezonde voortplanting 
onder jongeren is tot nu toe vooral gebaseerd geweest op programma’s op schoolniveau. Het was 
echter de vraag hoe deze programma’s uitgebreid kunnen worden. In dit proefschrift beschrijf ik de 
conclusies naar aanleiding van een tienvoudige schaalvergroting van een ASRH interventie met 
meerdere componenten. Onvermijdelijk leidde de schaalvergroting tot een aantal veranderingen in de 
opzet en uitvoering van de interventie. Ondanks deze veranderingen liet deze studie zien dat een 
complexe ASRH interventie op grote schaal geïmplementeerd kan worden via bestaande systemen. 
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