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SAMENVATTING G 

Anemiee komt veel voor in Indonesië en in veel andere ontwikkelingslanden, en de 

meestt kwetsbare groepen zijn kinderen onder de vijf jaar en vrouwen van vruchtbare leeftijd 

(inclusieff  adolescenten). De weinige surveys en studies die gedaan zijn onder adolescenten 

tonenn alle op consistente wijze aan dat anemie (bloedarmoede) een 

volksgezondheidsprobleemm is in deze groep. Interventies zijn dringend nodig in verband met 

dee negatieve effecten van anemie op de ontwikkeling van het individu en van toekomstige 

generaties.. Verbetering van de consumptie van ijzer, vitamine A en andere micro-nutrienten 

iss een lange-termijn doel. In verband met de hoge prevalentie van anemie is supplementatie 

dee aangewezen interventie omdat het kosten-effectief is en het effect van de interventie 

binnenn een aantal maanden verwacht kan worden (hoofdstuk 1). 

Dee studies in dit proefschrift hielden zich bezig met de effectiviteit van ijzer en/of 

vitaminee A supplementatie om de prevalentie van anemie onder schoolgaande van 

adolescentenn in scholen om hun anemie prevalentie te verlagente verminderen. Ze maakten 

deell  uit van het OMNI (Opportunities for Micronutrient Interventions) project van US AID. 

Hett begin van de puberteit brengt veel veranderingen met zich mee voor adolescenten. 

Daaromm is dit een belangrijke factor om rekening mee te houden bij het ontwerpen van studies 

enn programma's voor deze groep. De gouden standaard om de maturatie-fase te bepalen is 

echterr gebaseerd op lichamelijk onderzoek en is niet cultureel geaccepteerd in Indonesië. 

Terwijll  voor meisjes menarche (eerste menstruatie) een geaccepteerde afgeleide indicator 

voorr puberteit van meisjes is, is er voor jongens geen goed gedocumenteerde en 

geaccepteerdee equivalent. In deze studies werden menarche voor meisjes en nachtelijke 

zaadlozingg voor jongens gebruikt als parameters van maturatie. Er waren geen problemen 

tijdenss de interviews, aangezien in de overwegend Islamitische studie-populatie lichamelijke 

maturatiee ook een belangrijke religieuze mijlpaal is. In hoofdstuk 2 werden deze parameters 

gevalideerdd tegen biologisch bepaalde patronen van toename in gewicht, lengte en Body Mass 

Indexx die ook gerelateerd zijn aan het maturatie proces. De overeenkomst tussen de 

puberteitsbepalingg via een interview en de groei-curves geeft aan dat menarche en nachtelijke 

zaadlozingg eenvoudige en valide parameters voor puberteit zijn en acceptabel voor gebruik in 

hett veld in Indonesië en waarschijnlijk ook in andere ontwikkelingslanden (hoofdstuk 2). 

Dee baseline survey (hoofdstuk 3) gaf aan dat 25,8% van de meisjes anemisch was, 

ongeachtt hun maturatie-fase, en respectievelijk 24,5% en 12,1% van de pre-pubertale en 

pubertalee jongens. Sociaal-economische status, gereflecteerd in het schooltype, was een 

belangrijkee bepalende factor voor het risico op anemie. 
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Inn dit proefschrift worden drie supplementatie-studies beschreven die werden 

uitgevoerdd tussen oktober 1996 en mei 1999 in 24 'Junior High Schools', onder leerlingen 

vann 12-15 jaar bij aanvang van de studies. Supplementatie werd gegeven onder supervisie, 

behalvee tijdens vakanties: dan werden de tabletten mee naar huis genomen. 

Inn de eerste supplementatie-studie (hoofdstuk 4) kregen de leerlingen gedurende 14 

weken,, wekelijks 60 mg ijzer+250 ug foliumzuur (Fe groep), 10.000 IE (internationale 

eenheden)) vitamine A (VA groep), allebei (VAFe groep), of niets (controle groep). Geen van 

dezee interventies resulteerde in een significante toename van hemoglobine concentraties. Dit 

leekk te worden veroorzaakt door lage 'compliance' (oftewel het niet innemen van alle 

tabletten),, deels gerelateerd aan bijwerkingen van de ijzer-tabletten. Serum retinol 

concentratiee (vitamine A gehalte in het bloed) van jongens, maar niet van meisjes, steeg met 

alleenn vitamine A, maar niet met vitamine A en ijzer. Het is moeilijk om deze bevindingen te 

interpreteren.. Behalve aan lage 'compliance', kunnen ze toegeschreven worden aan een te 

kortee duur van de supplementatie, een te lage dosis van de vitamine A, of aan sexe-verschillen 

mett betrekking tot behoefte en dus respons. 

Daaromm werden een aantal veranderingen aangebracht voor de tweede studie 

(hoofdstukk 5). Om bijwerkingen te verminderen, en daarmee 'compliance' te verbeteren, 

werdd ijzer/foliumzuur nu als tabletten met een suikerlaagje gegeven, met dezelfde dosis als 

tevoren,, terwijl de dosis van de vitamine A werd verhoogd tot 20.000 IE per week. Een 

placeboo groep werd toegevoegd en de duur werd verlengd tot 22 weken. Hemoglobine 

concentratiess van leerlingen in de stad daalden in alle groepen. Wekelijkse supplementatie 

mett vitamine A+ijzer/foliumzuur gedurende 22 weken gaf een kleine maar significante 

beschermingg aan de urbane adolescenten tegen deze daling in hemoglobine gehalte. In de 

ruralee gebieden steeg het hemoglobine gehalte in alle groepen, zonder dat een effect van de 

interventiess werd gevonden. In 1997, tijdens deze studie, werd Indonesië getroffen door een 

economischee crisis. De effecten hiervan waren met name groot voor de urbane armen en 

leiddenn tot een verslechtering van de kwaliteit van het dieet. Rurale populaties hebben meer 

mogelijkhedenn om hun dieet aan te vullen, bijvoorbeeld met zelf-verbouwd voedsel en/of 

doorr steun van hun sociale netwerk. Het gebruik van gesuikerde ijzertabletten verbeterde 

inderdaadd de 'compliance' door een vermindering van de bijwerkingen (hoofdstuk 5). 

Gemiddeldee serum retinol concentraties van meisjes varieerden tussen 1,08 en 1,31 

umol/LL en van jongens tussen 1,08 en 1,36 umol/L. Hoewel serum retinol concentraties < 

1,055 umol/L werden gevonden in 31-53%, waren concentraties < 0,70 umol/L zeldzaam 

(<10%).. Post-menarcheale meisjes hadden de laagste serum retinol concentraties. Hoewel 

supplementatiee met vitamine A een belangrijk effect op anemie leek te hebben, leidde het niet 

tott een stijging in serum retinol concentraties, behalve onder de jongens in de eerste studie. 

Hett is niet duidelijk of dit veroorzaakt werd door een relatief lage dosis, het tijdsinterval 
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tussenn de laatste dosis en de bloedafname en/of de relatief hoge baseline serum retinol 

concentratiess (hoofdstukken 4 en 5). 

Inn de derde studie - alleen in de derde klassen in de stad - werd het effect van meer 

rigidee supervisie en voedings-educatie op 'compliance' met ijzer-tabletten bestudeerd 

(hoofdstukk 6). Gedurende 19 weken kregen de leerlingen wekelijks ijzer/foliumzuur of 

placebo,, in de vorm van een gesuikerd tablet. 

Onderr supervisie was 'compliance', zoals geobserveerd door veldwerkers, 87-98%, en 

lagerr in de ijzer dan in de placebo groep. Zonder supervisie daalde de 'compliance', 

gerapporteerdd door de leerlingen zelf, tot ongeveer 50%. In de ijzer groep was deze zelf-

gerapporteerdee 'compliance' hoger voor meisjes dan voor jongens (48,2% vs 38,4%). Sociale 

drukk om de tabletten niet te nemen, en het gebrek aan gezag van de veldwerkers of hun 

gebrekkigee vaardigheden om gedragsverandering te bewerkstelligen droegen bij aan de lage 

'compliance'. . 

Ondankss de vergelijkbare rapporten over 'compliance' van jongens en meisjes onder 

supervisie,, werd het verwachte significante verschil in hemoglobine concentraties tussen de 

ijzerr en de placebo groep alleen waargenomen onder jongens. De supervisie garandeerde dus 

niett de inname van de tabletten, met name onder door de meisjes. In antwoord op specifieke 

vragenn hierover, gaven meisjes toe dat ze de tabletten aan hun familieleden hadden gegeven 

off  hadden weggegooid. Terwijl meisjes net deden alsof ze de tabletten wel innamen, verzetten 

jongenss zich openlijker tegen de instructies, hetgeen leidde tot overrapportage van 

'compliance'' onder meisjes. 

Dee resultaten van de studies in dit proefschrift waren niet zo duidelijk als die welke 

gerapporteerdd zijn in andere studies onder adolescenten. De kritische bespreking van 

relevantee studies (hoofdstuk 7) geeft duidelijk de verschillen aan tussen het kleine aantal 

gepubliceerdee studies, welke voornamelijk 'efficacy' (werkzaamheids)-studies zijn, en 

effectiviteitsstudiess onder normale omstandigheden. Niet alleen wordt in 'efficacy' studies de 

innamee van tabletten streng gesuperviseerd, maar de studies rapporteerden ook alleen 

resultatenn van diegenen die alle tabletten innamen. Het doel van de studies beschreven in dit 

proefschriftt daarentegen was juist om de effectiviteit van supplementatie in een 

programmatischee setting te bepalen. 'Compliance', gerelateerd aan bijwerkingen, bleek een 

belangrijkee invloed te hebben op het effect van de interventies op hemoglobine en serum 

retinoll  concentraties. 

Inn het overzicht (hoofdstuk 8) wordt geconcludeerd dat instellingen, zoals scholen, 

eenn goede gelegenheid bieden om de doelgroep te bereiken, maar dat aan een aantal 

voorwaardenn voldaan moet worden voor een optimaal effect van wat gezien wordt als de 

simpelstee interventie, namelijk supplementatie. Alle partners moeten worden betrokken in de 

planningg en uitvoering van vernieuwende programma's. Deze omvatten de betrokken 
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ministeriess en hun vertegenwoordigers tot op lokaal nivo, en op micro-nivo de leraren, ouders 

enn leerlingen. Om dit te bereiken is een inter-departementale aanpak nodig, en daarom goede 

communicatiee en coördinatie. Het is met name belangrijk dat de nieuwe taken in verband met 

dee supplementatie worden opgenomen in de taakomschrijving van de leraren. Massa-media 

(mett name televisie) en traditionele communicatie kanalen dienen het besef van het probleem 

onderr de algemene populatie bevolking te vergroten, in te gaan op bestaande percepties, en 

gerichtt te zijn op een gedragsverandering die leidt tot het nemen van mede-

verantwoordelijkheidd voor de vermindering van het probleem. 

Watt betreft management en logistiek van supplementatie in scholen: drinkwater dient 

beschikbaarr te zijn, tabletten moeten 'te slikken' zijn wat betreft uiterlijk, omvang en 

bijwerkingen,, en het supplementatie-programma moet ingepast worden in het rooster van de 

school.. Creatieve oplossingen moeten met name gezocht worden voor supplementatie- en 

evaluatie-activiteitenn gedurende vakanties en examen-periodes. 

Terwijll  het duidelijk is dat programma's altijd op wetenschappelijk bewijs gestoeld 

moetenn zijn, is het belangrijk om de juiste aanpak te kiezen voor de evaluatie van het effect 

vann programma's. Beleidsmakers en programma managers hebben er meer aan om te weten 

watwat werkt, onder welke omstandigheden en tegen welke kosten, dan om te weten wat zou 

moetenmoeten werken onder ideale omstandigheden. Een waarschijnlijkheids-aanpak ('plausibility 

approach')) is dan beter. Deze omvat een evaluatie gebaseerd op een ingebouwd monitoring 

systeemm van 'inputs', 'outputs' en effect. Als alle resultaten in de verwachte richting wijzen, 

dann is het waarschijnlijk dat de uitkomst toe te schrijven is aan de interventie. 

Hett laatste hoofdstuk eindigt met de aanbevelingen om: 

i.. Adolescenten te betrekken in alle surveys voor de bepaling van de prevalentie van 

tekortenn aan micro-nutrienten (met name ijzer, vitamine A en zink), en om data apart per 

geslacht,, leeftijd en maturatie fase-te rapporteren; 

ii .. Adolescenten te betrekken in supplementatie-programma's, als ontvangers en als 'agents 

off  change'; 

iii .. Scholen als (additioneel) kanaal te gebruiken om anemie (en mogelijk ook andere micro-

nutriënt-tekorten)) onder adolescenten te verminderen, ondersteund door bij de cultuur 

passendee en gender-specifieke 'social marketing' om een brede basis voor het programma 

tee verkrijgen; 

iv.. Door te gaan met supplementatie-interventies totdat de kwantiteit en kwaliteit van het 

normalee dieet toereikend zijn; 

v.. Effectiviteitsstudies uit te voeren om programma's te ontwerpen nadat de werkzaamheid 

vann een interventie is bewezen, en om een waarchijnlijkheidsaanpak te gebruiken om het 

effectt van een programma te evalueren. 
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