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Samenvatting

In dit proefschrift worden drie projecten op het gebied van gezondheidsbevordering
gerapporteerd waarbij gebruik is gemaakt van de voor-en-door methode. Dat wil
zeggen dat de doelgroep bij de uitvoering van gezondheidsvoorlichting ingeschakeld
is als voorlichter. Project 1 gaat om seniorenvoorlichting waarbij ouderen voorlichting
geven over aspecten van ouder worden. In Project 2 geven Turkse en Marokkaanse
mannen in de eigen taal Aidsvoorlichting. In het derde project geven Turkse migranten-
voorlichtsters voorlichting over diabetes aan Turkse diabetespatienten.

In hoofdstuk 1 wordt de theoretische basis van de voor-en-door methode beschreven.
Peer voorlichting ofwel de voor-en-door methode is potentieel een effectieve methode.
De theoretische basis voor de potentiele effectiviteit van de methode kan vooral gevon-
den worden in de sociale leertheorie van Bandura en in de sociale vergelijkingstheorie
van Festinger. De effectiviteit is echter niet vanzelfsprekend. Er is een risico dat de
planmatige benadering van het gezondheidsprobleem minder nadruk krijgt. Ten eerste
omdat er zeer veel keuzes gemaakt moeten worden binnen de methode van peer voor-
lichting voordat er sprake kan zijn van een effectieve praktische strategic Ten tweede
omdat er een voorlichtingsstructuur is ontstaan met steunpuntfunctionarissen en peer-
voorlichters die snel en efficient kunnen worden ingezet om de doelgroep te bereiken,
ook als dat theoretisch misschien niet de beste keuze zou zijn. Er moet steeds een
antwoord gevonden worden op de volgende vragen. Wie kan de peer voorlichter voor
dit onderwerp in deze context zijn? Waaruit bestaat het peerschap? Wat is de bindende
factor tussen de peer en de doelgroep? Een peer voorlichter moet een persoon zijn die
in de betreffende context met het betreffende onderwerp een wijgevoel bij de doelgroep
kan bewerkstelligen, en tegelijkertijd als persoon een rolmodel kan zijn. De volgende
vraag is hoeveel scholing en training de peer voorlichter aangeboden krijgt? Er moet
een balans gevonden worden tussen de geloofwaardigheid door betrouwbaarheid (de
goede vriend) en geloofwaardigheid door deskundigheid (de expert). In dit volledige
spectrum van de peer methode van goede vriend tot expert zitten de migrantenvoor-
lichters en -sters, en de seniorenvoorlichters erg dicht tegen de expertrol of de para-
professional aan. In deze drie projecten waarbij peer voorlichting als methode is
gebruikt, wordt nagegaan of de methode effectief was en of het 'peerschap' daaraan
een bijdrage heeft geleverd.

In hoofdstuk 2 wordt de effectevaluatie van de seniorenvoorlichting (Project 1) beschre-
ven. De cursus 'Succesvol ouder worden' is door seniorenvoorlichters in series van vier
bijeenkomsten met ongeveer twintig deelnemers gegeven. Het doel van de cursus was
het stimuleren van participatie van ouderen in de samenleving, en het bevorderen van
het algemeen welzijn van de ouderen. De effectevaluatie betrof de veranderingen in de
houding ten opzichte van het ouder worden, de persoonlijke effectiviteit, de mening
over de plaats van de ouderen in de samenleving (de sociale invloed van de ouderen),
de sociale participatie, de subjectief ervaren steun, en het subjectief welbevinden van
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de ouderen. De participanten varieerden in leeftijd van 55 tot 79 jaar. In een quasi-
experimenteel evaluatieonderzoek is het effect van de cursus op de experimentele
groep vergeleken met een controlegroep van ouderen die nog op de wachtlijst stonden
voor deelname aan de cursus. De respondenten hebben op drie momenten een met de
post opgestuurde vragenlijst ingevuld: vöör de start van de cursus (tO), onmiddellijk na
het einde van de cursus (t1) en drie maanden later (t2). Op basis van een multivariate
analyse kon een effect van de cursus worden aangetoond op de mening over de socia-
le invloed de ouderen. Ook de subjectief ervaren sociale steun en de subjectieve
gezondheid verbeterde bij de deelnemers aan de cursus, vergeleken met de controle-
groep. Er werd drie maanden na de cursus geen effect gevonden op de attitude ten
opzichte van het ouder worden, de persoonlijke effectiviteit, sociale participatie en het
welzijn.

In hoofdstuk 3 wordt in Project 1 nagegaan of de rol van de seniorvoorlichter zoals
gepercipieerd door de respondent en de seksegelijkheid (mannelijke voorlichter met
mannelijke respondent en vrouwelijke voorlichter met vrouwelijke respondent) van
invloed is op de effectiviteit van de voorlichting. In hoeverre is het subjectieve beeld van
de voorlichter en de objectieve seksegelijkheid van invloed op het effect van de voor-
lichting? Er zijn regressieanalyses uitgevoerd op de data van de experimentele groep
met deze twee procesvariabelen als onafhankelijke en de verschilscores van de voor-
meting (tO) en nameting (t1) van zes uitkomstvanabelen als afhankelijke variabelen.
Geconcludeerd wordt dat vooral seksegelijkheid de effectiviteit van de voorlichting
onder voorwaarden voorspelt, vooral bij de hoger opgeleiden, de vrouwen en de oude-
ren. Een uitzondering op dit patroon vormt de invloed op het 'subjectief welbevinden"
en 'oordeel over de eigen gezondheid', waarbij een gunstig beeld van de voorlichter
juist geen of een negatief effect voorspelt. Vermoedelijk speelt de vergelijking van de
eigen gezondheid met die van de voorlichter daarbij een rol en de objectieve achteruit-
gang van de gezondheid in de periode tussen de voormeting en de nameting.

In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de aidsvoorlichting besproken (Project 2). In
dit project zijn Turkse en Marokkaanse mannen getraind om in de eigen taal voorlich-
ting over Aids te geven. De voorlichting werd georganiseerd op de plekken waar de
Turkse mannen en de Marokkaanse mannen vaak bij elkaar komen, namelijk in de
koffiehuizen. In het evaluatieonderzoek is het effect van de voorlichtingsactiviteiten
vastgesteld op de ervaren dreiging van Aids en op de opvattingen over het gebruik van
het condoom. De locaties dat wil zeggen de koffiehuizen zijn willekeurig toegewezen
aan de experimentele groep en de controle groep. De deelnemers in de experimentele
koffiehuizen vulden een körte vragenlijst (een quiz!) in aan het einde van de voorlich-
tingssessie, terwijl de deelnemers in de controlekoffiehuizen vooraf aan de voorlich-
tingsactiviteiten de körte vragenlijst invulden. In de analyse is gebruik gemaakt van een
multilevel logistische regressieanalyse. Daarmee kon een effect worden vastgesteld op
misverstanden en de risicoperceptie met betrekking tot HIV. De ervaren voordelen van
de bescherming van het condoomgebruik werden alleen beinvloed bij mannen van 30
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jaar en ouder. De opvatting over verminderde satisfactie bij condoomgebruik verander-
de bij de ongehuwde mannen. De persoonlijke effectiviteit met betrekking tot condoom-
gebruik verbeterde bij de mannen die de voorlichting in de eigen taal belangrijk vonden.
Bij de Marokkaanse mannen was er een effect op de intentie tot condoomgebruik.

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de rol van de aidsvoorlichter uit Project 2. Bij deze
voorlichting in de eigen taal wordt over het algemeen aangenomen dat de voorlichters
voldoen aan een behoefte, en dat de doelgroep de voorlichting in de eigen taal op prijs
stelt. Verondersteld wordt ook dat de voorlichter dichtbij de doelgroep staat, en dat hij
een rolmodel kan zijn voor de doelgroep. Vooral bij een voor de doelgroep controversi-
eel onderwerp als aids is dat niet altijd vanzelfsprekend. Het is goed denkbaar dat het
rolmodel wordt 'besmet' door het onderwerp, met als gevolg dat de mening van de
doelgroep over de voorlichter negatief wordt beinvloed door het onderwerp dat hij moet
bespreken. Nagegaan is of er aanwijzingen zijn voor dit probleem. Ook is nagegaan of
de doelgroepen sterk verschillen ten aanzien van hun mening over de voorlichter en
voorlichting. Nä de voorlichting vindt driekwart van de deelnemers het belangrijk dat de
voorlichter de eigen taal spreekt en de cultuur kent. Dit verschilt niet tussen Türken en
Marokkanen. Ook het vertrouwen dat men in de voorlichter heeft, verschilt niet. Wei
verschillen Türken en Marokkanen van mening over de vraag of men liever een
Nederlander met een tolk als voorlichter heeft. De meeste Marokkanen hebben liever
een Nederlander met een tolk, de meeste Türken hebben liever de voorlichter. Een
mogelijke verklaring daarvoor is dat Marokkanen vanwege de dialecten ook elkaar vaak
met moeite verstaan. De Türken zien de voorlichter minder vaak als een voorbeeld dan
de Marokkanen. Er is hierbij een interactie tussen etniciteit en de openheid van de
voorlichting. Alleen bij de bijeenkomsten waarbij niet open en bloot over condoom-
gebruik werd gesproken, zien de Türken de voorlichter minder als voorbeeld dan de
Marokkanen. Waar uitgebreid en open over het condoomgebruik werd gesproken, is er
geen verschil. Omdat er alleen een vöör - of nameting bij hetzelfde individu is gedaan,
kan er over de richting van deze samenhang geen conclusie worden getrokken. Het is
mogelijk dat de Türken gevoeliger zijn voor de opstelling van de voorlichter, en dat de
bedekte bespreking van het condoomgebruik ertoe leidt dat men de voorlichter niet als
voorbeeld ziet. De Turkse voorlichter is dan blijkbaar te voorzichtig geweest. Het kan
ook zijn dat de voorlichter weinig aansluiting voelt bij het publiek, en zieh minder een
voorbeeld voelt, en als resultaat daardoor meer bedekte termen gaat gebruiken. Het is
waarschijnlijk dat beide processen tegelijkertijd hebben gespeeld.

Hoofdstuk 6 en 7 gaan over de effectevaluatie van de diabetesvoorlichting (Project 3).
Taal - en cultuurverschillen maken het voor de huisarts moeilijk om optimale zorg te
verlenen aan migranten met type 2 diabetes mellitus. Het gevolg is relatief siecht inge-
stelde bloedwaarden bij deze doelgroep. In het diabetesprojeet hebben Turkse migran-
tenvoorlichtsters samen met de betrokken huisartsen de Turkse mannelijke en vrouwe-
lijk diabetespatienten begeleid, en gemotiveerd tot het opvolgen van de adviezen met
betrekking tot voeding, bewegen en medicijngebruik teneinde een goed ingestelde
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bloedsuikerwaarde te bereiken. Voor de effectevaluatie is er een gecontroleerd experi-
ment uitgevoerd in 16 huisartspraktijken. Patienten van zeven praktijken kregen de
gebruikelijke zorg plus de toegevoegde voorlichting en begeleiding van de Turkse zorg-
consulent. Die begeleiding bestond uit individuele gesprekken, driegesprekken samen
met de huisarts en groepsvoorlichtingsbijeenkomsten met lotgenoten. De patienten van
de andere 9 praktijken kregen de gebruikelijke zorg van de huisarts. Voor de evaluatie
werden als uitkomstmaten gebruikt: de instelling van de bloedsuikerwaarden (HbA1c),
lipide concentraties (cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol and triglyceride),
bloeddruk en lichaamsgewicht. Daarnaast werden door een interviewer thuis vragen
gesteld over de kwaliteit van de communicatie met de huisarts en de dietiste, over de
gedragsadviezen, vragen over voeding en bewegen, en vragen over de diabetesgerela-
teerde klachten.

In deze Studie zijn alle Turkse diabetespatienten ingesloten die uitsluitend door de huis-
arts werden gezien. Er is geen verbetering van de bloedsuikerwaarden bij de patienten
met relatief goed ingestelde bloedsuikerwaarden, maar een bescheiden verbetering bij
de patienten met een verhoogde HbA1c waarde. Er is geen verbetering bij de mannen
zichtbaar, mogelijk doordat de mannen gemiddeld een relatief läge HbA1c hebben in
de nulmeting. Misschien is hier ook sprake van een seksespecifiek effect. De interven-
tie heeft wel een effect gehad op de communicatie met de huisarts en het aantal
bezoeken aan de dietiste. De kwaliteit van de communicatie met de huisarts is voor de
vrouwen verbeterd, maar voor de mannen zelfs verslechterd. Met betrekking tot de
gedragsadviezen heeft de voorlichting effect gehad bij het voedingsadvies en het advies
met betrekking tot bewegen. Bij het aantal eetmomenten is een verbetering zichtbaar bij
zowel de interventiegroep als de controle groep. Bij de diabetesgebonden klachten valt
het interactie effect met leeftijd en met sekse op: de vrouwen en de jongeren verbete-
ren het meest. Over het geheel genomen wijzen de meeste uitkomstmaten in een ver-
wachte, gunstige richting. Echt opvallend is dat de effecten vooral zichtbaar worden bij
de vrouwen. Dat is reden om aan te nemen dat de gedragsgerichte interventie met de
vrouwelijke voorlichtster meer aansluiting heeft kunnen vinden bij de vrouwen dan bij de
mannen.

In hoofdstuk 8 worden de conclusies van de drie projecten samengevat en worden aan-
bevelingen geformuleerd. Voor een groot deel zijn de resultaten van de drie projecten
een empirische onderbouwing voor de uitgangspunten van de voor-en-door methode.
De resultaten laten zien dat seksegelijkheid van invloed is op de effectiviteit van de
voorlichting. Het is gunstiger om de mannen door mannen en de vrouwen door vrouwen
te laten voorlichten. Bij de seniorenvoorlichting en de diabetesvoorlichting blijkt dat uit
de resultaten; bij de aids-voorlichting was gemengde voorlichting zelfs geen optie. De
resultaten laten tegelijkertijd de relativiteit van de 'gelijkheid' zien. De grenzen van
gelijkheid zijn niet vastomlijnd. Similariteit is niet hetzelfde is als volledige gelijkheid. De
seniorenvoorlichters in dit project behoorden tot de 'jongere' groep onder de ouderen,
ze waren relatief hoger opgeleid. In dit geval laten de ouderen zieh dus wel aanspreken
door personen van iets jongere leeftijd. En juist bij de lager opgeleiden onder de oude-



ren zagen we een groter effect van de voorlichting. Bij de aids-voorlichting bleek dat de
jongeren onder de koffiehuisbezoekers zieh minder aangesproken voelden door de
aidsvoorlichter. Het is niet duidelijk wat daarvan de oorzaak is. Het kan zijn een gebrek-
kige aansluiting vanwege de leeftijd, of het kan zijn dat de voorlichter zieh vooral richtte
op de relatief ouderen. Bij het diabetesproject was de voorlichtster zelf relatief Jong en
zelf geen diabetespatiente.

Vanuit een theoretisch perspectief is er in deze drie projecten sprake van een zwak
peerschap. Op het continuum van professionele voorlichter, via de 'lay health advisor'
naar de 'echte peervoorlichter', leunen alle drie projecten dicht tegen de professionele
voorlichting aan. Het 'peerschap' kan bij de drie projecten op verschillende manieren
worden versterkt. Bij de seniorenvoorlichting kan het peerschap beter benut worden
door meer gebruik moet maken van ervaringskennis van de ouderen en de voorlichters
en de ouderen zelf een grotere rol te geven bij de keuze van thema's en de uitvoering.
Ook moet de vraag gesteld worden of de voorlichtingsactiviteiten seksespecifiek geor-
ganiseerd kunnen worden. Bij de aidsvoorlichting kan worden gezocht naar de combi-
natie met andere interventies zodat de methode van de koffiehuisvoorlichting in een
bredere context past, die ook over een längere periode kan worden volgehouden. De
diabetesvoorlichting kan het beste seksespecifiek worden georganiseerd, en kan ver-
sterkt worden door nog meer gebruik te maken van lotgenotencontact.
We kunnen in deze drie projecten geen onderscheid maken tussen een seksespecifiek
effect vanwege de sekse van de voorlichter, en een seksespecifiek effect door bijvoor-
beeld de gebruikte methode van voorlichten. Het is denkbaar dat de gedragsmodellen
die bij de seniorenvoorlichting of de diabetesvoorlichting zijn gebruikt meer aansluiten
bij mannen dan bij vrouwen. Over het algemeen zou in de planning van gezondheids-
bevordenng meer aandacht moeten zijn voor seksespecifieke uitwerkingen van
interventies.

157





Summary

Although the popularity as a method in health education is growing, it is unknown why
and under which conditions peer education is effective. In this thesis three projects in
the field of health promotion in which the peer education method was used, are being
reported. In the peer education method members of the target group are actively invol-
ved in de delivery of the health promotion activities. In the first project trained senior
citizens lead health education sessions on subjects related to growing old with their
peer senior citizens as participants. In the second project Turkish and Moroccan male
health educators organise Aids education for their peers in their own language and
according to their own culture. In the third project Turkish female health educators deli-
ver education related to diabetes for the Turkish diabetes patients.

In chapter one the theoretical foundation of the peer method is formulated. Peer educa-
tion or in other words the by-and-for method is potentially a powerful method. The theo-
retical foundation for this potential effectiveness can be found in the learning theory of
Bandura and Festinger's theory of social comparison. Although very promising on theo-
retical grounds, the effectiveness of the method cannot be taken for granted. There is a
serious risk that the planned approach of the health problem gets less attention than it
should get. First because it's a long way from method to practical strategy. There are a
lot of steps and choices to be made before the peer method is an effective health
education strategy. Secondly, through the years at the municipal health department of
Rotterdam a health education infrastructure of trained peer health educators with a
support structure has grown, that can be brought in very quickly and efficiently to reach
the different target groups. The possible disadvantage of this availability is a tendency
to use this peer strategy although it may not be in all cases the best choice. In the plan-
ning process of the peer health education an answer has to be found to the following
questions. Which person can be the peer educator in this situation with this specific
health subject and this target group? What is his or her 'peership'? In other words, what
aspects bind the peer educator with his target group? In all cases a peer educator
should be a person that can create a we-feeling with his target group, and at the same
time be a role model in the context and with the subject in question. The next important
issue is how much training and education should the peer educator get? It is important
to find a balance between the credibility as a result of his reliability (the good friend),
and the credibility resulting from of his expertise (the expert). In the total range of the
peer method, from the good friend up to the expert, the migrant health educators and the
senior health educators are closer to the expert role. They are almost paraprofessionals.
With these three projects in which the peer method is being used, it has been tested whe-
ther the method is effective, and whether the peership' has contributed to that effect.

In chapter two the effect of a health education course guided by peers aged 55 and
over is evaluated. The aim of the course was to empower older adults to participate in
society and to promote their well-being. Evaluation included determining the effect on
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attitude toward ageing, self-efficacy, perception of the societal opinion regarding the
place of the elderly in society (social influence), social participa-tion, perceived social
support, and well-being of the participants aged 55 to 79 years. A quasi-experimen-tal
approach was used. The effect on the experimental group of course participants was
studied compared to a control group of older adults on the waiting list. The respondents
filled out postal questionnaires at three time points (before starting the course (tO),
immedi-ately after termination (t1) and three months later (t2)). Using a multivariate
analysis procedure, a significant interaction effect between time of measurement and
group membership was found with respect to the outcome of social influence. At t1 an
effect was absent, but at t2, the current idea that elderly occupy a marginal position in
society, found less favour with the experi-mental group than the control group. Moreover
perceived social support and subjective health improved significantly at t1 and t2
among the course members, when compared to the control group. No effect was found
on attitude, self-efficacy, social participation and well-being in the short time span of a
three months follow-up.

In chapter three the evaluation of the peer-led health education program for the elderly
(Project 1) has been used to examine the influence of two process variables on the
effect of the health education program. The two process variables that are examined
are the perceived role of the peer educator (proximity, equality) and the equality of sex
of the health educator and the respondent. The question is: Does the perceived role of
the peer educator and the equality of gender influence the effectiveness of the health
education? The male peer educator has gender-equality with the men, and the female
peer educator with the women. Over all there is conditional evidence for the influence
of gender-equality on the effect of the programme. The higher educated combine
sex-equality with effectiveness. An exception on this pattern is the reverse effect on
the outcome variable subjective health and subjective well being when the respondent
has a favourable perceived role of the health educator. A possible explanation is an
objective deterioration of the health of the older people or a strong reference to the
very good health of the peer educator compared with the respondents. Concluded is
that this process evaluation produces some empirical evidence for the theoretical
foundation of the effectiveness of peer health education

In chapter four an evaluation study is reported into Aids education for immigrants
(Project 2) given in their native language by peers. Turkish and Moroccan men were
trained to educate people from their own ethnic group. The effect of peer education on
the perceived threat of AIDS and beliefs about condom use were studied. Places where
male immigrants met, i.e. coffeehouses and mosques, were matched and randomly
assigned to experimental and control groups. The experimental group filled out a short
questionnaire at the end of the education session (post-test), whereas the control
group was pre-tested and had the opportunity of following the AIDS education after
participation in the questionnaire. Using multilevel logistic regression analysis, an effect
could be established on misunderstandings regarding human immunodeficiency virus
(HIV) transmission and risk appraisal for HIV infection. The perceived benefits of the



protective effect of condom use were affected in men 30 years and older. The percei-
ved barrier of diminished satisfaction if using condoms was changed among unmarried
men. Condom self-efficacy was affected in men who valued peer education as impor-
tant and an effect on intention to use condoms was found among Moroccans.

In chapter five the evaluation of the Aids education in Project 2 has been used to test
some assumptions in regard to beliefs about health education and the peer educator.
Assumed is that these health educators fulfil a need of the target group, and that the
target group appreciates the health education in their own language and according to
their own cultural background. Presumed is that the health educator stands close to the
target group, and that he can be a role model for his 'peers'. This also should be the
case with a controversial subject like Aids. It is conceivable that the role model is being
'stained' or 'contaminated' with the subject of the education. And as a result the opinion
of the target group about the health educator will be influenced in a negative way. In
this process evaluation is being established that three quarters of the respondents
have the opinion that speaking Turkish (Moroccan) by the peer educator and knowing
the Turkish (Moroccan) culture is important. The Turks and Moroccans don't differ in
that respect. There is also no difference in the perceived reliability of the peer educator.
But they do differ in respect to the preference for a Dutch health educator or a peer
educator. Most Moroccan men prefer a Dutch educator; most Turks prefer the peer edu-
cator. Controlling for age, marital status, educational level and the openness of the aids
education session does not change all these results. The Moroccans see the aids edu-
cator more often as a role model than the Turks. But that is only the case for the res-
pondents that participated in sessions, in which the use of condoms is not extensively
dealt with. There is no difference in the sessions where condom use is extensively dis-
cussed. Because of the research design it is not possible to draw a conclusion. Maybe
when the Turkish health educator didn't feel very connected to his audience, and didn't
feel like a role model, he couldn't start an open discussion.

Chapter six and seven deal with the effect evaluation of the diabetes health education
programme (Project 3). The language and cultural differences make is very hard for the
general practitioner to deliver optimal care to the Turkish migrants with type 2 diabetes
mellitus. The consequence is a relatively bad glycaemic control. In this project Turkish
female health educators were involved in delivering the health education together with
the general practitioner. The migrant health educators motivated the patients to comply
to the guidance regarding nutrition, physical exercise and medication, in order to reach
a good glycaemic control. The guidance consisted of triangle consultation, individual
consultation and group sessions with other Turkish diabetes patients. In the evaluation
study a quasi-experimental design was used. Turkish diabetes patients from 7 general
practices, who were offered routine care plus additional diabetes peer education, were
compared with Turkish diabetes patients from 9 practices offered usual care. In total
16 general practices with 31 participating general practitioners in the inner city of
Rotterdam were involved. In the period December 1997 to December 1999, 85 Turkish
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type II diabetes patients were recruited and followed for one year. The main outcome
measures were glycaemic control (measured as HbA1c and fasting plasma glucose),
serum lipid concentration (cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol and triglyceri-
de), blood pressure and body mass index. These data were registered in the medical
files of the general practitioner. Besides that Turkish interviewers conducted home visits
with a questionnaire regarding the quality of the communication with the general practi-
tioner and the dietician, the consultations with the health educator, nutrition and physi-
cal exercise, medication, and diabetes related complaints. In this study all the diabetes
patients that were seen by the general practitioner were included in the experiment.
There was no improvement of the glycaemic control (HbA1c) with patients with a relati-
ve good control, and a modest improvement with the patients with a high HbA1c level.
There is no improvement with the men, maybe because the men had lower levels at the
baseline. Or there is a gender specific effect. Serum lipid concentration, blood pressure
and body mass index remained unchanged in the intervention group. The intervention
raised the number of visits to the dietician. The quality of the communication with the
general practitioner was improved, but only with the women. The men found the quality
of the communication with the general practitioner deteriorated. In regard to the behavi-
our change there was an effect in reported nutrition and in reported physical exercise.
There was a change in the number of reported meals in the intervention group as well
as in the control group. With the diabetes related complains it's striking there is an inter-
action effect with age and with gender. The women - again - and the younger in the
intervention group improve most, which means they have fewer complaints after the
intervention. Over all most outcome measures improve in the desired direction. Striking
is that effects are most prominent with the women patients. There is reason to assume
that the behaviour directed intervention with the female health educator was better
tailored to the women then to the men.

In chapter eight the conclusions of the three projects are summarised and recommen-
dations are formulated. For a large part the result of the three projects constitute an
empirical foundation of the peer education strategy. The results show that the equality
of gender between the peer educator and the target group is beneficial for the effective-
ness of the health education. In general, it is more effective to have the men educate
the men, and the women educate the women. With the peer led health education of the
seniors and with the diabetes education most of the results point in that direction. With
the Aids education mixed groups were not even an option because of cultural rules. At
the same time the results show that equality is relative. The boundaries of equality are
not clear-cut. Similarity is not the same as total identity. The senior health educators
belonged to the younger group amongst the seniors and they were relatively high edu-
cated. In this case the elderly stood open for the younger amongst them. And just
amongst the lower educated amongst the elderly there was a larger effect of the health
education. With the aids education the younger amongst the coffee house visitors were
less appealed by the aids educator. And in the diabetes project the women health edu-
cator were relatively young and they were not a diabetic themselves. From a theoretical
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point of view in the range from professional health educator to the real peers of the tar-
get groups there was a relatively weak 'peership' in this projects. In all projects the edu-
cator leans against a professional. In each project the peership can be strengthened in
different ways. With the senior health educators more use can be made of the expe-
rience of the elderly. The elderly can play a larger role in the choice and execution of
the health education. And the health education activities should be organised gender
specific. With the aids education one can look for a strategy in which the coffee house
sessions are part of a larger strategy that also can be continued for a longer period.
The diabetes education should be organised gender specific. And more can be used of
companionship by involving more diabetes patients. In this projects we can't make a
distinction between a gender specific effect because of the gender of the health educator,
and a gender specific effect because of the models and methods that are used. It is
conceivable that the behavioural models that are used in project one and three have more
connection with the women then with the men. In general in the planning of health promo-
tion more attention should be paid to a gender specific development of interventions.
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