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Inleiding

In deze studie staat de reproductieve gezondheid van adolescenten in Matlab, een
ruraal gebied in Bangladesh, centraal. Adolescentie is één van de meest intense
periodes in het leven waarin een kind in zowel lichamelijk als mentaal en emotioneel
opzicht volop in ontwikkeling is. In Bangladesh is het ook in demografisch opzicht
een belangrijke periode omdat veel meisjes relatief snel na hun menarche, de eerste
menstruatie, worden uitgehuwelijkt en kinderen krijgen (Islam and Mahmud 1995).

Zowel in fysiek als in mentaal opzicht kan reproductieve gezondheid in adolescentie
worden gerelateerd aan invloeden uit de kindertijd. In Bangladesh zijn veel kinderen -
meisjes vaker dan jongens - in meer of mindere mate ondervoed: 50 procent van de
levendgeborenen in Bangladesh heeft een geboortegewicht dat lager is dan 2.500
gram en bijna 60 procent van de kinderen beneden de vijf jaar is ondervoed (Baqui
1990; Ross et al. 1996; ICDDR,B 2002b; WHO 2003). Er zijn sterke aanwijzingen dat
een laag geboortegewicht en periodes van ondervoeding daarna, resulteren in een
groeiachterstand die niet of nauwelijks is in te halen, vooral als de
levensomstandigheden slecht blijven (Gillespie en Flores 2000). Kinderen blijven
daardoor relatief klein en bereiken uiteindelijk niet de lengte die ze in betere
omstandigheden wel hadden kunnen krijgen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat deze
groeivertraging ook van invloed kan zijn op de reproductieve gezondheid later in het
leven. Zo bleek uit ander onderzoek dat in een groep Bengaalse meisjes de eerste
menstruatie gemiddeld bijna drie jaar later plaats vond dan in een groep Britse meisjes
(15,8 respectievelijk 12,5 jaar) (Riley 1987). Recentelijk wordt verondersteld dat het
moment van menarche, naast (een vermoedelijk kleine) genetische predispositie,
mogelijk al wordt ‘geprogrammeerd’ in utero of na de geboorte en dat dit moment
vervolgens wordt beïnvloed door veranderingen in antropometrie gedurende de
kindertijd (Gray 1993; Silva et al. 2003; Rich-Edwards 2002). De associatie met
voedingsstatus eerder in het leven is echter, zeker in ontwikkelingslanden, door het
ontbreken van de benodigde longitudinale data niet of nog nauwelijks onderzocht.

Ook mentale of emotionele ontwikkelingsprocessen beïnvloeden de reproductieve
gezondheid van adolescenten. Deze opvatting stoelt op de gedachte dat deze
processen zich ook voltrekken volgens het epigenetische principe (ontwikkeling
betreft een systematische ontvouwing van een ‘basisplan’ waarbij verschillende fasen
kunnen worden onderscheiden). In dit onderzoek wordt een verwijzing gemaakt naar
de theorie over psychosociale ontwikkeling van Erikson (1963; Zimbardo et al. 1993),
waarin het al dan niet bereiken van developmental readiness in de adolescentieperiode
wordt gerelateerd aan de manier waarop de vroege en late kindertijd is doorlopen.
Midden jaren ’80 schetsten Aziz en Maloney (1985) een beeld van de verschillende
ontwikkelingsfases die in Matlab vóór en gedurende de adolescentieperiode kunnen
worden onderscheiden: sisukal (peuter- en kleutertijd/vroege kindertijd), balyakal
(late kindertijd), kaisorer prarambha (pre-adolescentie), kaisor (vroege adolescentie)
en nabajaubon (late adolescentie). Uit de schets van Aziz en Maloney, aangevuld met
inzichten uit meer recente studies, blijkt dat meisjes in Matlab (en Bangladesh in het
algemeen) op een andere manier worden grootgebracht dan jongens, in het bijzonder
wanneer het gaat om reproductieve en familiale zaken (Aziz en Maloney 1985;
Blanchet 1994; 1996; White 1992; Ross 1996). Deze verschillen in genderspecifieke
verwachtingspatronen vormen in onze studie het kader waarbinnen het kennisniveau
en de percepties van adolescenten op het gebied van reproductieve ontwikkeling is
bestudeerd.
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Deze studie is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma HERA (HEalthy
reproduction: Research for Action; een collaboratie tussen het Population Research
Centre van de Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Interdisciplinair
Demografisch Instituut) in samenwerking met het ICDDR,B (het Centre for Health
and Population Research, het vroegere International Centre for Diarrhoeal Disease
Research, Bangladesh). De studie is grotendeels gefinancierd met een beurs van
WOTRO, de Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen, dat
ressorteert onder NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek, en kon worden voltooid dankzij bijdragen van het NIDI en HERA.

Achtergronden: twee paradigmaverschuivingen

Twee relatief recente belangrijke paradigmaverschuivingen zijn belangrijk om te
noemen met betrekking tot de theoretische achtergrond van deze studie. Ten eerste de
verschuiving in ‘denken’ ten aanzien van reproductieve gezondheid, welke gestalte
kreeg in Caïro, in 1994, op de International Conference on Population and
Development (ICPD). Op deze conferentie werd afgesproken dat reproductieve
gezondheid een recht is. Tevens werd benadrukt dat ook adolescenten aanspraak
kunnen maken op het recht om een goede reproductieve gezondheid te
bewerkstellingen en te handhaven (ICPD 1994). Dit lag, en ligt, in veel landen
gevoelig omdat daarmee expliciet wordt erkend dat adolescenten, ongeacht hun
huwelijkse status, ‘reproductieve individuen’ zijn en dat ze, gezien hun leeftijd,
mogelijk specifieke behoeften hebben op dit gebied.

Enkele jaren vóór de ICPD vond in wetenschappelijke kringen een andere
paradigmaverschuiving plaats. Deze verandering betrof een verschuiving van het
denken in termen van ‘leefstijl’ naar ‘levensloop’, waarbij vooral het belang van de
periode tijdens gestatie (de periode van zwangerschap) en de eerste levensjaren
centraal kwam te staan (zie bijvoorbeeld Barker 1992). Barker, een epidemioloog,
formuleerde de hypothese - de foetal origin of disease hypothesis - waarin wordt
gesteld dat de manier waarop iemands metabolische en cardiovasculaire systeem zich
ontwikkelt tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren (de zogenaamde
‘kritische periode’) van blijvende invloed is op het lichamelijk functioneren later in
het leven (Robinson 1992). De achterliggende gedachte is dat de ontwikkeling van
deze primaire systemen wordt aangepast aan bepaalde omgevingsfactoren
(bijvoorbeeld onvoldoende of inadequate voedingsinname van de moeder tijdens de
zwangerschap) en dat wanneer omgevingsfactoren later in het leven anders zijn
(bijvoorbeeld leven in een omgeving van overvloed waarbij voldoende voeding is) het
lichaam niet op deze veranderingen is ingesteld (het is anders ‘geprogrammeerd’)
waardoor de kans op bepaalde chronische ziekten toeneemt (Pojda en Kelley 2000).

Een alternatief verklaringsmodel betreft dat van de ‘cumulatieve causatie’ dat focust
op de opeenvolging van ervaringen en condities die elkaar in de loop van tijd
beïnvloeden en daardoor uiteindelijk kunnen leiden tot een verandering - positief of
negatief - van de kans dat een bepaalde conditie of gebeurtenis (bijvoorbeeld ziekte)
in de toekomst zal optreden (Kuh en Ben-Schlomo 1997). In dit onderzoek wordt
gerefereerd aan het model van de intergenerational cycle of growth failure waaraan
zowel het mechanisme van programmeren als dat van cumulatieve voedingsdeprivatie
ten grondslag ligt (United Nations 2000).
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Doel van het onderzoek

Deze studie adopteert een ‘levensloop’ benadering en heeft als doel om de
reproductieve gezondheidsstatus van 12- tot 16-jarige adolescenten in Matlab,
Bangladesh, te bestuderen in relatie tot hun contemporaine voedingsstatus en hun
voedingsstatus in de vroege kindertijd, dat wil zeggen toen ze tussen de nul en vijf
jaar oud waren. De levensloop kan ook worden omschreven als een stelsel van
samenhangende carrières of loopbanen. In deze studie staan de reproductieve
gezondheidsloopbaan en de voedingsstatusloopbaan van adolescenten centraal. Een
intergenerationeel perspectief is aan de studie toegevoegd door ook gegevens van de
moeders van de adolescenten in de analyse mee te nemen.

Definities en operationalisatie

De definitie van reproductieve gezondheid van adolescenten die wij hanteren is
gebaseerd op de algemene definitie van reproductieve gezondheid zoals geformuleerd
in het actieprogramma dat is overeengekomen op bovengenoemde ICPD (1994). Wij
onderscheiden enerzijds fysiek en anderzijds mentaal en emotioneel welbevinden met
betrekking tot reproductief functioneren. De eerste belangrijke fysieke gebeurtenis die
betrekking heeft op reproductief functioneren betreft het tijdstip van de eerste
menstruatie bij meisjes (menarche) en de eerste zaadlozing bij jongens (spermarche)
(WHO 1995). Voedingsstatus, de belangrijkste determinant, is in deze studie
geoperationaliseerd door middel van antropometrische maten, zoals gewicht, lengte,
omtrek van de bovenarm, en de Body Mass Index (BMI). Mentaal en emotioneel
welbevinden op reproductief gebied wordt in deze studie geoperationaliseerd door in
kaart te brengen wat het kennisniveau en de percepties van adolescenten zijn ten
aanzien van reproductieve gezondheid en reproductieve ontwikkeling.

Opzet van onderzoek

Het bestuderen van de reproductieve gezondheid van adolescenten vanuit een
levensloopperspectief is alleen mogelijk met behulp van longitudinale data, dat wil
zeggen informatie over dezelfde personen verzameld op meer dan één moment, zodat
kan worden onderzocht hoe het iemand is vergaan tussen tijdstip t en t+x. In dit
onderzoek zijn t en t+x respectievelijk de jaren 1988-1989 (baseline) en 2001 (follow-
up). In 1988-1989 heeft Dr. Baqui, een kinderarts die is gelieerd aan het ICDDR,B,
een onderzoek uitgevoerd onder 707 Bengaalse kinderen van nul tot vijf jaar naar het
vóórkomen en de oorzaken van diarree, waaronder ernstige varianten zoals cholera
(Baqui 1990). Wij hebben deze kinderen 13 jaar later, in 2001, weer opgezocht en
geïnterviewd in het kader van de huidige studie.

Het opvolgen van een dergelijke populatie werd mogelijk gemaakt doordat de studie
van Dr. Baqui was gesitueerd in drie dorpen (Charmasua, Saidkharkandi en
Baluchar) die allen in Matlab liggen. ICDDR,B onderhoudt in Matlab een cholera-
veldziekenhuis van waar uit allerlei, veelal medische, onderzoeken worden
uitgevoerd. Het langstlopende onderzoek (sinds 1966) betreft het zogenaamde Health
and Demographic Surveillance System (HDSS) dat in 142 dorpen operationeel is
(Ross et al. 1996). Iedere inwoner uit Matlab heeft een HDSS-persoonsnummer en
elke maand verzamelen veldwerkers van iedereen gegevens over onder andere
geboorte, sterfte, migratie en huwelijk. Deze informatie wordt opgeslagen en
periodiek geanalyseerd waardoor in de loop van jaren een goed beeld is ontstaan hoe
de bevolking in Matlab zich heeft ontwikkeld. De drie studiedorpen zijn in veel
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opzichten onderling vergelijkbaar. De bewoners leven veelal van de visserij, zijn
werkzaam in de landbouw of hebben kleine bedrijfjes. Omdat de HDSS-
databestanden geen informatie bevatten over de voedingsstatus van de bewoners is
besloten om de studie van Dr. Baqui als uitgangspunt te nemen voor onze
longitudinale studie. In 2001 waren de kinderen die Dr. Baqui in 1988-1989 had
onderzocht inmiddels tussen de 12 tot 16 jaar oud. Het interview dat wij onder deze
adolescenten hebben afgenomen had betrekking op het tijdstip van reproductieve
transities (menarche, spermarche), lichamelijke ontwikkeling, kennis van seksualiteit
en reproductieve zaken, en verwachtingen ten aanzien van hun eigen reproductieve
leven. Tevens zijn antropometrische maten genomen om inzicht te verkrijgen in hun
voedingsstatus. Daarnaast zijn enkele vragen gesteld aan de (biologische) moeders
van de adolescenten en is ook hun antropometrie bepaald.

Naast de follow-up survey is door middel van diepte-interviews additionele informatie
verzameld. Deze diepte-interviews zijn gehouden onder een selecte groep van 28
individuen, van wie de meesten ongetrouwde adolescente jongens en meisjes, enkele
getrouwde adolescente meisjes, een paar moeders en vaders van adolescenten, twee
ghatoks ofwel huwelijksmakelaars die in de onderzoeksdorpen actief zijn, en één
jeugdwelzijnswerker.

De gekoppelde databestanden (1988-1989 en 2001) zijn geanalyseerd aan de hand van
beschrijvende statistische methoden en binaire logistische regressietechnieken. Het
schatten van de leeftijd waarop de meisjes in onze populatie beginnen te menstrueren,
in samenhang met hun voedingsstatus, is gebeurd met behulp van sterftetafels
(lifetables) en het Cox-regressiemodel. Bestudering van het mentaal-emotioneel
welzijn van adolescenten met betrekking tot reproductieve gezondheid is gebeurd
door middel van beschrijvende statistische methoden en het analyseren van de
informatie verzameld in de diepte-interviews.

Uitval ten gevolge van sterfte en migratie

Volgens de meeste recente HDSS-gegevens waren er van de 707 kinderen die zijn
onderzocht in 1988-1989 nog 569 (307 jongens en 262 meisjes) woonachtig in
hetzelfde onderzoeksgebied, Matlab, in 2001. De overige kinderen waren óf overleden
óf gemigreerd naar een plaats buiten Matlab en vielen daardoor buiten het
surveillance gebied van ICDDR,B waardoor ze ook voor ons niet meer waren te
traceren. ICDDR,B registreert in het HDSS zowel de out-date (datum van vertrek uit
de Matlab tengevolge van migratie of datum van overlijden) en indien mogelijk ook
de out-cause (reden van vertrek of doodsoorzaak). Het aantal kinderen dat tussentijds
was overleden betrof tien procent, hetgeen iets lager bleek te zijn dan op grond van
sterftestatistieken in Matlab mocht worden verwacht (ICDDR,B 2002a). Dit lagere
cijfer wordt mogelijk echter ook veroorzaakt doordat ruim 65 procent van de kleine
kinderen die in 1988-1989 zijn onderzocht het meest risicovolle jaar (te weten, het
eerste levensjaar) toen al achter de rug hadden. De uitval tengevolge van migratie (de
overige 90 procent) betrof veelal migratie naar de hoofdstad.

De data van de kinderen die in de periode tussen de baseline en de follow-up survey
waren overleden c.q. gemigreerd, zijn ten behoeve van dit onderzoek teruggekoppeld
aan de baseline gegevens. Op deze wijze was het mogelijk om de vraag te
beantwoorden in hoeverre deze specifieke groep kinderen verschilt van de overige
kinderen die wel tot in hun adolescentieperiode zijn opgevolgd. Uit de analyse bleek
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dat op het moment van baseline er geen verschillen van betekenis waren wat betreft
demografische en socio-economische omstandigheden tussen de groep ‘uitvallers’ en
de ‘blijvers’. Wel was er een verschil in voedingstatus tussen de groep ‘blijvers’ en de
groep kinderen die vóórtijdig (dat wil zeggen vóór aanvang van de follow-up survey)
zou komen te overlijden. Echter, omdat deze laatste groep een zeer klein aantal
kinderen betrof, kunnen er met betrekking tot dit verschil geen conclusies worden
getrokken.

Resultaten

Van de 569 adolescenten die nog wel in Matlab woonachtig waren is ruim 84 procent
geïnterviewd. Van de meisjesadolescenten bleek 3 procent getrouwd te zijn, hetgeen
minder was dan wat op grond van de meest recente huwelijksstatistieken uit Matlab
mocht worden verwacht (ICDDR,B 2001). Uit de kwantitatieve analyse bleek dat het
aandeel (ongetrouwde) adolescente meisjes dat reeds had gemenstrueerd toenam van
7 procent onder de 12-jarigen tot 81 procent onder de 16-jaringen. Meer dan de helft,
52 procent, van alle postmenarche meisjes was 14 jaar of ouder op het moment van
menarche. Analyse op grond van sterftetafels, waarbij de gegevens van zowel
postmenarche als ook premenarche meisjes werden meegenomen, leverde een
geschatte mediane leeftijd van menarche op van 15,1 jaar. De positieve correlatie
tussen leeftijd van eerste menstruatie van de moeder en die van haar dochter, zoals
aangetroffen in enkele andere studies, werd door onze data niet bevestigd. Echter,
hierbij moet worden opgemerkt dat de kwaliteit van de gegevens over de eerste
menstruatie van de moeders beperkt is omdat ook deze in 2001 (retrospectief) zijn
verzameld.

De voedingsstatus van adolescenten, uitgedrukt in termen van lengte en gewicht
(sekse- en leeftijdsspecifiek), bleek slecht te zijn. Maar liefst 66 procent van de
jongens- en 46 procent van de meisjesadolescenten had een veel te lage ‘gewicht-
voor-leeftijd ratio’ (underweight) en 36 procent van de jongens en 28 procent van de
meisjes had een veel te lage ‘lengte-voor-leeftijd ratio’ (stunting). Er was sprake van
een significante relatie tussen het niveau van stunting gedurende de
adolescentieperiode en dat in de vroege kindertijd. Bijvoorbeeld, van de jongens en
meisjes die ernstig stunted (te klein voor hun leeftijd) waren als kind is respectievelijk
71 en 56 procent eveneens ernstig stunted in adolescentie. Uit regressieanalyse bleek
dat het risico van stunting (gemeten in termen van de verhouding tussen de kans op
ernstige stunting versus de afwezigheid van stunting) 7,4 keer zo groot is voor
adolescenten die ook als kind stunted waren als voor adolescenten die als kind not
stunted waren. Alhoewel de leeftijd van de eerste menstruatie van een adolescent
meisje een samenhang vertoonde met zowel haar lengte als haar gewicht, bleek het
niveau van stunting in adolescentie - hetgeen dus sterk samenhangt met dat in de
kindertijd - uiteindelijk de belangrijkste determinant te zijn. Dit betekent dat de
leeftijd waarop de eerste menstruatie plaatsvindt het hoogst is voor meisjes die het
ergst stunted zijn in de adolescentieperiode.

Ook de reproductieve gezondheidsstatus van adolescenten beschouwd vanuit een
mentaal-emotioneel perspectief bleek laag te zijn. Een groot deel van de
postmenarche meisjes (64 procent) was bang toen de eerste menstruatie zich
voordeed, hetgeen mogelijk samenhangt met het ontbreken van voorlichting vóór deze
gebeurtenis. Ook onder jongens bleek weinig kennis aanwezig te zijn over
reproductieve ontwikkelingsprocessen. De kennis ten aanzien van seksualiteit werd
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door adolescente jongens zowel als meisjes vaak hoger ingeschat dan het geval bleek
te zijn. Vooral de feitelijke kennis op het gebied van voortplanting, contraceptie en
HIV/AIDS bleek laag te zijn. Zo wist 41 procent van de jongens en 51 procent van de
meisjes geen enkele risicofactor te noemen met betrekking tot de transmissie van het
HIV-virus. Adolescenten hadden veel vragen met betrekking tot reproductieve
gezondheid en ontwikkeling. Het netwerk van jongens om zaken aangaande hun
reproductieve gezondheid te bespreken bleek beperkt: veel jongens praten er helemaal
niet over, of enkel met vrienden. Meisjes daarentegen kunnen terugvallen op een veel
breder netwerk (vriendinnen, tantes, zussen, moeder, grootmoeder).

Conclusie

Centraal in deze studie staat de vraag wat de reproductieve gezondheidsstatus van
adolescenten - meisjes en jongens - in Matlab is en in hoeverre deze status wordt
beïnvloed door de contemporaine voedingsstatus en de voedingsstatus in de vroege
kindertijd. Op grond van de resultaten is de conclusie getrokken dat de reproductieve
gezondheidsstatus van adolescenten in Matlab, zowel met betrekking tot fysiek
welbevinden als ook voor wat betreft mentaal-emotioneel welbevinden ten aanzien
van reproductief functioneren, laag is, en dat dit mede - indirect - het gevolg is van
ondervoeding in de vroege kindertijd. Deze conclusie is gebaseerd op de bevinding
dat:

 de leeftijd van menarche hoog is ten gevolge van het relatief vaak vóórkomen van
ondervoeding tijdens de adolescentieperiode;

 er een sterke correlatie is tussen een lage voedingsstatus (vooral wat betreft
lengte) in de vroege kindertijd en in adolescentie;

 de reproductieve transities door adolescenten relatief vaak ‘negatief’ worden
gepercipieerd, dat wil zeggen in onwetendheid en/of angst, zonder vóóraf te zijn
voorgelicht, en dat ook het algehele kennisniveau over reproductieve ontwikkeling
en aspecten van reproductieve gezondheid (fysiologie van menstruatie,
voortplanting, contraceptie, en HIV/AIDS) van de meerderheid van de
adolescenten als onvoldoende kan worden beschouwd.

Aanbevelingen ten aanzien van beleid, interventies en vervolgonderzoek

De leeftijd waarop een meisje begint te menstrueren wordt niet zelden als ‘gegeven’
beschouwd. In deze studie concluderen we echter dat een ‘late’ eerste menstruatie,
bijvoorbeeld op een leeftijd van 14 jaar of ouder, grotendeels het gevolg lijkt te zijn
van ondervoeding, vooral in de eerste levensjaren. Vooral een te lage ‘lengte-voor-
leeftijd ratio’ lijkt zeer bepalend te zijn voor de leeftijd waarop deze transitie
plaatsvindt. De meisjes die te klein zijn voor hun leeftijd en die aan het begin van de
adolescentieperiode staan, kunnen niet of nauwelijks hun groeiachterstand inhalen.
Echter, voor meisjes die de adolescentieperiode nog niet hebben bereikt, in het
bijzonder meisjes tussen de 6 en 12 jaar (een groep die vaak wordt onderbelicht), is
het misschien nog mogelijk om hun groeiachterstand, opgelopen in de eerste
levensjaren, in meerdere of mindere mate in te halen, vooral als de
leefomstandigheden verbeteren. Dit onderzoek geeft het belang aan van het monitoren
van voedingsstatus, in het bijzonder lichaamslengte, vanaf de geboorte tot aan het
bereiken van de eerste menstruatie (en het liefst ook daarna) zodat voor
voedingsinterventieprogramma’s juist die meisjes kunnen worden geselecteerd die de
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grootste kans lopen om als adolescent ondervoed te zijn waardoor ze ‘laat’ beginnen
met menstrueren.

Het belang van de leeftijd bij eerste menstruatie wordt in deze studie besproken door
het te bestuderen binnen de sociaal-culturele context van Bangladesh waarbij vooral
werd ingegaan op de gemiddeld relatief jonge leeftijd bij eerste huwelijk en bij het
krijgen van het eerste kind (Population Reference Bureau 2000). In dit onderzoek is
de hypothese geformuleerd dat niet zozeer de chronologische leeftijd (leeftijd
gemeten in jaren vanaf de geboorte) maar de gynaecologische leeftijd (de leeftijd
gemeten in jaren vanaf de eerste menstruatie) en de biologische leeftijd (de leeftijd
passend bij lengte en gewicht) bijdragen aan het welslagen van de eerste
zwangerschap en de geboorte van het eerste kind. Momenteel worden een lengte van
145 centimeter en een gewicht van 45 kilo als grenswaarden beschouwd. Bij lagere
waarden is sprake van verhoogde obstetrische risico’s (WHO 2003). Een te kleine
tijdspanne tussen menarche enerzijds en zwangerschap en geboorte anderzijds zou
voor een adolescente moeder-in-spé (en haar kind) verhoogde risico’s met zich mee
kunnen brengen, alhoewel het tot op heden nog niet precies duidelijk is hoe een
zwangerschap intervenieert met het (reproductieve) groeiproces van het adolescente
meisje zelf (Riley et al. 1993). Teneinde te komen tot een verdere specificatie van
‘risicovolle’ zwangerschappen zou kunnen worden onderzocht welk belang moet
worden gehecht aan de gynaecologische leeftijd (en dus de leeftijd op moment van
menarche) en de voedingsstatus, uitgedrukt in lengte en gewicht, bij het al dan niet
welslagen van zwangerschappen en geboorten onder meisjes in de tienerleeftijd. In
vervolgonderzoek zou bovengenoemde hypothese verder kunnen worden onderzocht.

Wat betreft de ontwikkeling van beleid en interventies kan worden opgemerkt dat -
conform de aanbevelingen gedaan op de eerder genoemde ICPD - adolescenten in
Bangladesh (momenteel ongeveer 25 procent van de totale bevolking; Population
Council 2002) meer kennis over reproductieve ontwikkeling, contraceptiva en de
relatie tussen voedingsstatus gedurende de periode tussen geboorte en volwassenheid
zouden moeten kunnen verwerven opdat ze, eenmaal getrouwd, bewuste keuzes
(informed choices) kunnen maken ten aanzien van het krijgen van kinderen. Zeker
adolescenten met een ‘risicovolle levensloop’ - gekenmerkt door ondervoeding en een
lage gynaecologische leeftijd op het moment van trouwen - zouden moeten worden
voorgelicht over de mogelijke risico’s voor zwangerschap en geboorte.




