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Anemie bij Adolescente Schoolmeisjes in West Kenia; 
Epidemiologie en Preventie 

Dit proefschrift behelst de resultaten van studies die de prevalentie, ernst en voornaamste risico

factoren van anemie, ondervoeding en malaria bij 12—18 jaar oude schoolmeisjes in West Kenia 

beschrijven. Tevens werden interventies die tot doel hebben anemie in deze leeftijdsgroep te 

behandelen en te voorkomen geëvalueerd. 

In Hoofdstuk 1 presenteren we de achtergronden van de studies die in dit proefschrift zijn 

opgenomen. Anemie is en blijft een omvangrijk gezondheidsprobleem bij kinderen jonger dan 

vijfjaar en zwangere vrouwen in ontwikkelingslanden. Terwijl veel studies anemie in deze twee 

risicogroepen hebben onderzocht, is er een schaarste aan gegevens over anemie bij adolescenten 

die leven in ontwikkelingslanden, in de complexe ecologische context van armoede, infectie

ziekten en ondervoeding. Deze relatieve omissie is verassend aangezien door de lichamelijke 

veranderingen in de puberteit de behoefte aan micronutriënten en andere voedingsstoffen 

aanzienlijk verhoogd is, met name bij meisjes wanneer zij beginnen te menstrueren. Geschat 

wordt dat ongeveer de helft van de adolescente meisjes in Afrika, beneden de Sahara gelegen, 

anemie heeft. De negatieve gevolgen van anemie variëren van ernstige morbiditeit tot vermin

derde lichamelijke fitheid tot vertraagde cognitieve ontwikkeling en eventueel verminderde 

prestaties op school. Een aanzienlijk deel van de vrouwen in Afrika wordt voor het eerst 

zwanger in de adolescentie. Het hemoglobinegehalte (Hb) en de ijzerstatus voor de zwanger

schap zijn belangrijke determinanten van het risico op anemiegerelateerde morbiditeit en mor

taliteit tijdens de zwangerschap. "Stunting" (geringe lengte voor de leeftijd) is een belangrijke 

indicator die cumulatieve tekortkomingen van voeding en gezondheid weerspiegelt en op de 

lange termijn belangrijke fysiologische en economische consequenties heeft. Een direct gevolg 

van korte lengte van de moeder is niet vorderende uitdrijving tijdens de bevalling door discon

gruentie tussen het hoofd van de foetus en het bekken van de moeder, wat resulteert in een 

verhoogd risico op peripartum and maternale mortaliteit. Tienerzwangerschappen hebben een 

verhoogd risico op ernstige anemie, vroeggeboorte, spontane abortussen en neonatale sterfte, 

waarschijnlijk ten gevolge van competitie tussen de voedingsbehoefte van de zich ontwikkelende 

foetus en de voedingsbehoefte van de moeder voor verdere groei. Kennis van de omvang en 

voornaamste risicofactoren van anemie en "stunting" in deze leeftijdsgroep is van groot belang 

omdat de adolescentie een laatste mogelijkheid biedt het hemoglobinegehalte te verbeteren, 

groeiachterstand in te halen en zich voor te bereiden op het moederschap. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van twee cross-sectional surveys die de prevalentie, ernst 

en risicofactoren van anemie en ijzerdeficiëntie bepalen bij adolescente schoolmeisjes in Asembo, 

een gebied met het hele jaar door intensieve malariatransmissie en een hoge prevalentie van 



anemie en ondervoeding bij jonge kinderen en zwangere vrouwen. De prevalentie van anemie 

(Hb < 120 g/L) was 21.1 %; slechts één meisje had een Hb onder de 70 g /L. De prevalentie van 

ijzerdeficiëntie (Ferritine <12 Hg/L) was 19.8% en 30.4% van de anemische meisjes had ook 

ijzerdeficiëntie . Malaria en Schistosoma infectie waren de voornaamste risicofactoren voor ane

mie bij jonge meisjes (12—13 jaar) terwijl menstruatie de belangrijkste risicofactor bij oudere 

meisjes (14—18 jaar) was. Er was een significante negatieve correlatie tussen tijd sinds de me-

narche en hemoglobinegehalte, wat suggereert dat ijzergebrek bij menstruerende meisjes met 

de tijd geleidelijk zal toenemen. Ijzerdeficiëntie en anemie bij schoolmeisjes in West Kenia komt 

meer voor dan in welvarende landen, maar is aanzienlijk minder prevalent dan bij kinderen 

jonger dan vijfjaar en zwangere vrouwen uit hetzelfde gebied. 

In Hoofdstuk 3 beschrijven we de prevalentie, ernst en voornaamste risicofactoren van onder

voeding bij adolescente schoolmeisjes en de gemiddelde leeftijd waarop zij de menarche 

bereiken, zoals bepaald bij een serie cross-sectional surveys in twee gebieden in West Kenia met 

elk een ander niveau van malariatransmissie en ondervoeding. De prevalentie van "stunting" 

en te lage Quetelet-index was relatief hoog bij jonge meisjes, maar met de leeftijd, nam de pre

valentie af en benaderden de gemiddelde lengte voor leeftijd en het gemiddelde gewicht voor 

leeftijd de mediaan van de referentiepopulatie. De menarche vond gemiddeld anderhalf tot 

twee jaar later plaats dan in de referentie populatie uit de VS, waardoor waarschijnlijk een ver

lengde periode van groei heeft plaatsgevonden, die het meisjes mogelijk heeft gemaakt de 

groeivertraging uit de vroege kindertijd in te halen. Parasitaire infecties (malaria en intestinale 

wormen) en socio-economische status waren niet geassocieerd met de voedingstoestand. 

Vergeleken met jonge kinderen en zwangere vrouwen, hebben adolescenten een aanzienlijk 

verminderd risico op morbiditeit en mortaliteit door malaria. Ondanks de ontwikkeling van 

afweer tegen symptomatische malaria, ontstaat steriliserende immuniteit niet en laaggradige 

asymptomatische infecties komen veelvuldig voor bij alle inwoners van malaria-endemische 

gebieden. Of deze infecties bij adolescenten ook daadwerkelijk asymptomatisch zijn of dat ze 

negatieve hematologische gevolgen hebben, zoals bij jonge kinderen, is nog onduidelijk. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de effecten die met insecticide behandelde klamboes (ITNs), verspreid 

als onderdeel van een grootschalige per dorp gerandomiseerde gecontroleerde trial, hebben op 

malaria en met malaria geassocieerde anemie en groei bij adolescente meisjes. Bij 12—13 jaar 

oude schoolmeisjes waren ITNs geassocieerd met een reductie van de prevalentie van anemie 

(16.9% versus 31.4%; adjusted prevalence odds ratio [95% betrouwbaarheidsinterval]; 0.38 

[0.21, 0.69]), en malariageassocieerde anemie (3.2% versus 11.2%; adjusted prevalence odds 

ratio [95% betrouwbaarheidsinterval]; 0.21 [0.06, 0.72]). Geen significant gunstig effect op 

anemie en Hb werd gezien bij oudere meisjes (14—18 jaar). ITNs hadden geen effect op de pre

valentie van malaria parasitemie of parasietenaantal of op de prevalentie van klinische malaria, 
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morbiditeit door alle oorzaken, voedingstoestand, groei of het gebruik van antimalariamiddelen 

of andere medicatie. Dit suggereert dat malaria is geassocieerd met milde anemie in jonge ado

lescente meisjes, maar niet in oudere meisjes, en dat gebruik van ITNs het hemoglobinegehalte 

in deze meisjes zal verbetert. 

De leeftijdsafhankelijke afname van parasietenaantal, morbiditeit en mortaliteit tijdens de kin

derjaren heeft geleid tot het standpunt dat jaren van cumulatieve blootstelling, mogelijk aan 

meerdere varianten van de parasiet, noodzakelijk zijn voor het ontwikkelen van beschermende 

afweer tegen malaria. Echter, recente transmigratie- en cohortstudies hebben de puberteits-

veranderingen bij de gastheer, en niet de noodzaak voor cumulatieve blootstelling aan de parasi

et per se, aangewezen als belangrijk voor de expressie van maximale afweer. Hoofdstuk 5 

beschrijft de resultaten van een studie die de hypothese test dat het plasmaniveau van dehy-

droepiandrosteron sulfaat (DHEAS), een bijnier steroïde waarvan de concentratie parallel aan 

de puberteitsontwikkeling stijgt, onafhankelijk van leeftijd, en bij gebrek aan een betere maat, 

cumulatieve blootstelling, geassocieerd is met een verlaagd parasietenaantal en andere aan 

malaria gerelateerde uitkomsten zoals anemie. Bij meisjes in de puberteit was DHEAS significant 

geassocieerd met verminderde parasietenaantallen, na correctie voor leeftijd (P = 0.012). 

DHEAS was ook geassocieerd met een verhoogd hemoglobinegehalte, na correctie voor leeftijd 

en andere determinanten van het Hb (P = 0.004). Deze bevindingen ondersteunen de hypothese 

dat puberteitsontwikkeling van de gastheer, onafhankelijk van leeftijd en cumulatieve bloot

stelling, noodzakelijk is voor het ontwikkelen van maximale afweer tegen malaria-infectie en 

zijn gevolgen, zoals anemie. 

HooJUstuk 6 beschrijft een dubbelblinde gerandomiseerde placebogecontroleerde trial naar het 

effect van wekelijkse suppletie met ijzer en vitamine A, apart of gecombineerd, op hemoglobine

gehalte, lengte en gewicht, malaria- en non-malariamorbiditeit, cognitieve functies en school

resultaten bij adolescente schoolmeisjes in Kisumu. Bij menstruerende schoolmeisjes was ijzer

suppletie gedurende 21 weken geassocieerd met een 11.5 g/L grotere hemoglobine stijging 

vergeleken met de placebo-ijzer groep (P<0.0001). Het effect van ijzer was onafhankelijk van 

het effect van vitamine A en vice versa. Bij meisjes die nog niet waren begonnen met menstrueren 

werd geen effect van ijzersuppletie gezien. Geen significante stijging van hemoglobine werd 

gezien na wekelijkse suppletie met vitamine A, apart, of in combinatie met ijzer. IJzer of 

vitamine A hadden beide geen effect op groei. Ijzersuppletie was geassocieerd met een hogere 

incidentie van malaria parasitemie (Rate ratio 1.43 [95% Cl; 1.15—1.79]), maar vitamine A 

was dat niet (Rate ratio 1.08 [95% Cl; 0.86—1.35]). Desalniettemin, ijzer was niet geassocieerd 

met een verhoogd risico op klinische malaria of andere infecties. Ijzersuppletie had geen gunstig 

effect op cognitief functioneren of schoolresultaten. Wekelijkse ijzer suppletie is effectief in het 

stimuleren van de bloedaanmaak bij menstruerende adolescente schoolmeisjes in dit gebied van 



West Kenia. De voordelen van de suppletie wegen op tegen de potentiële negatieve gevolgen 

van een verhoogde gevoeligheid voor malaria die is beschreven bij ijzersuppletie. 

Hoofdstuk 7 vat de resultaten die in dit proefschrift uiteengezet worden samen en bediscussieert 

de gevolgen die deze hebben voor gezondheidsprogramma's en toekomstig onderzoek. 

Menstruerende meisjes zijn een belangrijke risicogroep voor ijzerdeficiëntie en anemie. 

Programma's die wekelijkse ijzersuppletie aanbieden op scholen zullen zeer waarschijnlijk een 

gunstig hematologische effecten hebben op meisjes met een verhoogd risico op ijzerdeficiëntie. 

Verder onderzoek is nodig om te bepalen of onze bevindingen bij adolescente schoolmeisjes 

representatief zijn voor alle adolescente meisjes in dit gebied; ook degenen die niet naar school 

gaan. Meer onderzoek is ook nodig om de lange termijn effecten te evalueren van ijzersuppletie 

programma's voor schoolmeisjes ter preventie van anemiegerelateerde morbiditeit en morta

liteit tijdens de zwangerschap. Eveneens is meer onderzoek nodig om te bepalen of ijzersuppletie 

bij schoolkinderen en adolescenten cognitieve gevolgen van ijzerdeficiëntie op jongere leeftijd 

kan terugdraaien. 

In gebieden met intense malariatransmissie zal preventie van malaria door ITNs de prevalen

tie van milde anemie bij jonge adolescenten halveren. Hoewel het effect op oudere adolescenten 

beperkt zal zijn, zijn er potentieel indirecte voordelen van het uitdelen en aanbevelen van ITNs 

door scholen; adolescente meisjes voorlichten over de voordelen van het gebruik van ITNs zal 

er mogelijk toe bijdragen dat meisjes die zwanger worden gedurende de gehele zwangerschap 

een ITN gebruiken. Bovendien, zal de distributie van ITNs via scholen een bijdrage leveren aan 

een hoge concentratie van ITNs in de gemeenschap, wat mogelijk weer de gezondheid en over

levingskans van jonge kinderen bevordert, door bij te dragen aan een "community wide effect" 

van ITNs. 

Als laatste is er behoefte aan longitudinale studies die in meer detail de veranderingen van 

de immuniteit tegen malaria tijdens de puberteit beschrijven en preciezer de mechanismen die 

verantwoordelijk zijn voor deze veranderingen achterhalen. 

Samenvatting 161 



mm 


