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Summary 

Adolescence is a period of transition, marked by physical, psychological, and 
cognitive changes. Adolescents start to explore their sexuality and intimate 
relationships and many of them become sexually active. Sexual activity also implies 
increased sexual and reproductive health risks, impairing the health of adolescents 
worldwide and particularly in countries in sub-Saharan Africa and the Asian Pacific 
region. Many adolescents are not or insufficiently provided with information and 
services to manage their transition, to develop and explore themselves, to prevent 
pregnancy and sexually transmitted infections including HIV/AIDS, or to cope with 
sexual violence, inhibiting sexuality related social norms, and stigma and 
discrimination. Three main approaches in sub-Saharan Africa and the Asian Pacific 
region towards the promotion of adolescents’ sexual and reproductive health and 
rights (SRHR) are an empowerment approach, a health promotion approach, and a 
rights-based approach. In this dissertation the three approaches are integrated in 
the planning and evaluation of two interventions, a community-based and a school-
based intervention, that aim to promote the adolescents’ SRHR. Chapter 1 provides 
an overview of adolescents’ SRHR in sub-Saharan Africa and the Asian Pacific region, 
three approaches towards SRHR promotion, SRHR promotion interventions, and 
Intervention Mapping, a framework for systematic health promotion planning. 

The first part of the dissertation describes the planning and evaluation of the 
community-based Teenage Mothers Project in Uganda, an intervention aiming to 
empower unmarried teenage mothers and their social environment. In Chapter 2, 
the systematic planning of the Teenage Mothers Project is described, using 
Intervention Mapping. The project comprises five intervention components: 
community awareness raising, teenage mother support groups, education and 
income generation, counselling, and advocacy. The interventions are based on a 
variety of theoretical methods, including participatory planning, modelling, 
mobilisation of social networks, persuasive communication, entertainment 
education, advocacy, guided practice, provision of information about relevant 
others’ approval, and social action. Between March 2000 and March 2012, 1,036 
unmarried teenage mothers participated in the project. The interventions were 
developed and implemented by a planning group consisting of community leaders, 
teenage mothers, staff of a community based organisation, and a health promotion 
professional. Intervention Mapping facilitated the planning group to structure the 
iterative, participatory design of the interventions and to use evidence and theory.  

A qualitative effect evaluation was conducted to get insight in the effects of the 
Teenage Mothers Project on the well-being of the teenage mothers and the attitude 
of environmental actors in their residential communities. The evaluation results are 
described in Chapter 3. In-depth interviews with teenage mothers, community 
leaders, and project implementers, lifeline histories of teenage mothers, and 
quantitative data suggested that the intervention particularly contributed to 
continued education and income generation of teenage mothers, resulting in 
increased agency and improved coping strategies. The project could be improved by 
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active involvement of unmarried teenage mothers during their pregnancy. The 
evaluation showed that the female adolescents could access counselling during their 
pregnancy, but that they were only actively involved in the support groups ten 
months after delivery of the child. Active involvement of the pregnant adolescents in 
an earlier stage could prevent trauma. The results suggest an interaction between 
positive visibility of the teenage mothers in the community and more positive 
attitude and support by parents, relatives, and community leaders. The project 
could improve by providing support and counselling to parents for them to be able 
to financially support their daughters. 

The second part of the dissertation addresses the comprehensive sexuality 
education programme ‘The World Starts With Me’ (WSWM), a school-based 
programme aiming at the promotion of adolescents’ sexual and reproductive health 
and rights in Uganda, Indonesia, and Thailand. Chapter 4 describes a study exploring 
psychosocial correlates of sexual abstinence intentions of Indonesian secondary 
school students. Significant associations with intention to abstain from sexual 
intercourse were found for experience with sexual intercourse, perceived 
behavioural control, attitude, and subjective norms of peers and parents. These 
correlates explained 31% of the variance in students’ abstinence intentions. 

Chapter 5 reports about the effect of WSWM on adolescents’ self-disclosure 
about sensitive sexuality related topics in Thailand and Uganda. Self-disclosure was 
operationalized by adding the answer option ‘I don’t want to talk about it’ to 29 
questionnaire items that were marked as sensitive. The study showed that 
disclosure level at baseline was higher in Uganda than in Thailand. WSWM 
significantly increased disclosure in Thailand and particularly contributed to 
disclosure about safe and consensual sex intentions, attitudes towards controversial 
topics, experience with non-consensual sex, and health and health services related 
experiences. 

Chapter 6 gives insight in the adaptation of WSWM to a new context and priority 
population in Indonesia. The programme was developed for a priority population in 
Uganda and adapted to a programme for Indonesian secondary school students. The 
adaptation was guided by Intervention Mapping, which facilitated to systematically 
address the complexity and challenges of programme adaptation and to find a 
balance between preservation of essential programme elements (i.e., logic models 
including key objectives and theoretical behaviour change methods) in the Ugandan 
programme and the adaptation of the programme to be acceptable to the new 
priority group and the programme implementers in Indonesia. Challenges in this 
process included the identification of retaining core elements of the original 
programme’s effectiveness while making changes that enhanced acceptance in the 
new context and for the new priority group. 

The final chapter of this dissertation, Chapter 7, is a general discussion of the 
research findings in the qualitative and quantitative studies and the two case studies 
that describe systematic intervention planning and adaptation. Overall, the study 
findings have provided insight in the systematic planning and evaluation of 
community-based and school-based interventions that promote adolescents’ SRHR 
in Uganda, Indonesia, and Thailand. The most important findings are summarised 
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and discussed with existing literature and the three common approaches to 
promote adolescents´ SRHR. In addition, the research methodology and implications 
for practice and future research are discussed. 
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Samenvatting 

In hun ontwikkeling naar volwassenheid hebben jongeren te maken met fysieke, 
psychologische en sociale veranderingen. Een deel van de jongeren is seksueel actief 
en loopt een risico om ziek te worden of zwanger te raken. Veel jongeren in Afrika 
en Azië hebben beperkt toegang tot informatie over het omgaan met de 
veranderingen en bewustzijn van hun eigen wensen en grenzen. Daarnaast hebben 
veel jongeren onvoldoende toegang tot zorg rondom zwangerschap, seksueel 
overdraagbare aandoeningen (waaronder HIV/AIDS), seksueel geweld en stigma en 
discriminatie. 

Bij het bevorderen van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 
(SRGR) van jongeren wordt vaak uitgegaan van de rechten van jongeren, 
empowerment van jongeren en/of gezondheidsbevordering. In dit proefschrift zijn 
de drie benaderingen geïntegreerd bij het plannen en evalueren van twee SRGR 
programma’s. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de drie benaderingen, van de 
SRGR van jongeren in Sub-Sahara Afrika en Pacifisch Azië, en van programma’s die 
de SRGR van jongeren bevorderen. Ook beschrijft het eerste hoofdstuk Intervention 
Mapping, een model om programma’s planmatig en met behulp van onderzoek en 
theorieën te ontwikkelen. Vervolgens gaat het proefschrift in op twee SRGR 
programma’s, namelijk het Tienermoederproject in Oeganda en het seksuele 
vormingsprogramma ‘The World Starts With Me’ in Indonesië, Oeganda en Thailand.  

In het eerste deel worden het ontwikkelproces en een kwalitatieve evaluatie van 
het Tienermoederproject beschreven. Het Tienermoederproject is ontwikkeld op 
het platteland van Oost-Oeganda en heeft als doel om ongehuwde tienermoeders 
en hun sociale omgeving in staat te stellen zelf beslissingen te nemen over hun 
leven en toekomst. In Hoofdstuk 2 wordt de planmatige ontwikkeling van het project 
beschreven aan de hand van Intervention Mapping. Het project bestaat uit vijf 
onderdelen: (1) creëren van bewustwording in de sociale omgeving van de tiener-
moeders, (2) zelfhulpgroepen voor tienermoeders, (3) onderwijs en inkomsten-
werving, (4) counseling en psychosociale steun en (5) advocacy. De programma-
onderdelen zijn gebaseerd op diverse theoretische methoden, waaronder 
participatieve planning, inzetten van rolmodellen, mobilisatie van sociale netwerken, 
overtuigende communicatie, educatie waarbij gebruik wordt gemaakt van 
entertainment, advocacy, begeleiding in de praktijk, het geven van informatie over 
de goedkeuring door relevante anderen, en sociale actie. Het programma is 
ontwikkeld en mede geïmplementeerd door een planningsgroep die bestond uit 
gemeenschapsleiders, tienermoeders, vrijwilligers en staf van de community based 

organisatie ARDI en een gezondheidsbevorderingsexpert. De planningsgroep 
ontwikkelde het programma met behulp van Intervention Mapping. Het 
Intervention Mapping model bood een raamwerk voor het doorlopen van een 
participatief, niet-lineair en complex ontwikkelproces en voor het gebruiken van 
onderzoek en theorieën. Tussen maart 2000 en maart 2012 deden 1036 ongehuwde 
tienermoeders actief mee in het programma. 
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Om een beeld te krijgen van de mate waarin het Tienermoederproject invloed heeft 
gehad op het welzijn van de tienermoeders en op ouders en gemeenschaps-leiders 
is het project geëvalueerd. De resultaten van deze kwalitatieve evaluatie zijn 
beschreven in Hoofdstuk 3. Informatie werd verzameld door middel van interviews 
met tienermoeders, gemeenschapsleiders en projectuitvoerders, en aangevuld met 
kwantitatieve gegevens en de beschrijving van de levensloop van een aantal 
tienermoeders. Deze bronnen lieten zien dat het project voornamelijk lijkt te 
hebben bijgedragen aan de terugkeer naar school en het verwerven van inkomsten 
door de tienermoeders. En deze veranderingen lijken weer te hebben bijgedragen 
aan meer zeggenschap over hun eigen leven en aan betere strategieën om met 
lastige situaties om te kunnen gaan. Daarnaast laten de resultaten een 
wisselwerking zien tussen enerzijds meer en positievere zichtbaarheid van de 
tienermoeders in hun sociale omgeving en anderzijds een positievere houding van 
en ondersteuning door ouders en gemeenschapsleiders. Naast deze positieve 
veranderingen bleek dat het programma op een aantal punten kan worden 
verbeterd. Allereerst bleek dat de tienermoeders al tijdens hun zwangerschap 
gebruik konden maken van counseling, maar dat zij gemiddeld pas 10 maanden na 
de bevalling lid werden van een zelfhulpgroep en actief deelnamen aan het project. 
Door de tieners in een vroeger stadium actief te betrekken zou mogelijk trauma 
tijdens en vlak na de zwangerschap voorkomen kunnen worden. Ook bleek dat de 
mate waarin tienermoeders teruggingen naar school of zelf inkomsten genereerden 
in hoge mate afhankelijk lijkt te zijn van hun ouders en dat een deel van de 
tienermoeders niet voldoende door de ouders lijkt te worden ondersteund. 

Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op het seksuele vormings-
programma 'The World Starts With Me'. Dit programma wordt met behulp van 
computers op scholen geïmplementeerd en is gericht op het bevorderen van SRGR 
van jongeren in Indonesië, Oeganda en Thailand. Hoofdstuk 4 beschrijft een studie 
waarin is onderzocht in welke mate sociaalpsychologische factoren de intentie van 
Indonesische scholieren bepalen om wel of geen geslachtsgemeenschap te hebben 
en op welke factoren seksuele vormingsprogramma’s als ‘The World Starts With Me’ 
zich zouden moeten richten. De studie liet een positief significant verband zien 
tussen enerzijds intentie ten aanzien van seksuele onthouding en anderzijds gebrek 
aan ervaring met geslachtsgemeenschap, eigen-effectiviteit om geen seks te 
hebben, de attitude ten aanzien van seksuele onthouding, en de inschatting hoe 
andere jongeren denken over seksuele onthouding. Gezamenlijk verklaren deze 
factoren 31% van de variantie in intentie om zich van geslachtsgemeenschap te 
onthouden. 

Hoofdstuk 5 beschrijft het effect van ‘The World Starts With Me’ op de mate 
waarin jongeren in Thailand en Oeganda antwoord willen geven op vragen over 
seksualiteit-gerelateerde onderwerpen. Openheid over deze gevoelige onderwerpen 
werd gemeten door de antwoordmogelijkheid 'Ik wil er niet over praten' toe te 
voegen aan 29 vragen in de vragenlijst. De studie toonde aan dat jongeren in 
Oeganda voorafgaand aan deelname aan het programma opener waren dan 
jongeren in Thailand. Ook liet de studie zien dat het programma significant heeft 
bijgedragen aan meer openheid van jongeren in Thailand, maar niet van jongeren in 
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Oeganda. Jongeren in Thailand waren na deelname vooral opener over hun intenties 
met betrekking tot veilige en vrijwillige seks, over opvattingen aangaande 
controversiële onderwerpen zoals homoseksualiteit en abortus, over hun ervaring 
met onvrijwillige seks en over hun eigen seksuele gezondheid en ervaringen met 
gezondheidszorg. 

Hoofdstuk 6 geeft inzicht in de wijze waarop ´The World Starts With Me´ is 
aangepast aan een nieuwe context en doelgroep in Indonesië. Het programma is 
ontwikkeld voor schoolgaande jongeren in Oeganda. Met behulp van Intervention 
Mapping is het programma aangepast om het relevant te maken voor schoolgaande 
jongeren in Indonesië. Het programma werd planmatig aangepast om een balans te 
vinden tussen (1) het behouden van essentiële programmaonderdelen uit het 
Oegandese programma, waaronder de belangrijkste doelstellingen en theoretische 
gedragsveranderingsmethoden en (2) het aanpassen van het programma om het 
aan te laten sluiten bij de jongeren en scholen in Indonesië. Het vinden van deze 
balans was de grootste uitdaging in het aanpassen van het programma.  

Het laatste hoofdstuk van dit proefschrift, Hoofdstuk 7, vormt een algemene 
discussie van de onderzoeksresultaten van de kwalitatieve evaluatie van het 
Tienermoederproject in Oeganda, de kwantitatieve analyse van sociaal-
psychologische factoren die de intentie van Indonesische scholieren bepalen om wel 
of geen geslachtsgemeenschap te hebben, de kwantitatieve evaluatie van het effect 
van ‘The World Starts With Me’ op de openheid van jongeren in Oeganda en 
Thailand over gevoelige onderwerpen, en de twee case studies die beschrijven hoe 
Intervention Mapping kan worden gebruikt om een nieuwe SRGR interventie te 
ontwikkelen en een bestaande interventie aan te passen voor een nieuwe doelgroep 
en context. De bevindingen in de vijf studies geven inzicht in de systematische 
planning en evaluatie van SRGR interventies voor jongeren in Oeganda, Indonesië en 
Thailand. De belangrijkste bevindingen zijn samengevat en geplaatst in de context 
van andere relevante literatuur en de benaderingen gericht op rechten, 
empowerment en gezondheidsbevordering die worden toegepast bij het 
ontwikkelen van SRGR programma’s. Daarnaast worden de onderzoeks-
methodologie en implicaties voor de praktijk en vervolgonderzoek besproken. 

 




