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In het algemeen is de gezondheidstoestand van allochtonen 
minder goed dan die van autochtone Nederlanders. Zo is er een 
hogere prevalentie van voedingsgerelateerde aandoeningen, zoals 
overgewicht, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. In het 
nieuwe meerjarenprogramma zal binnen het Voedingscentrum 
prioriteit worden gegeven aan de preventie van overgewicht en het 
voedingsgedrag van de SES-groepen, waarbij meer aandacht zal 
worden besteed aan de culturele en etnische achtergrond. 

Uit de (beperkte) beschikbare gegevens over de voeding van niet-wes-
terse allochtonen lijken er in positieve zin – dit betreft de macronu-
triëntensamenstelling – als in negatieve zin – dit betreft de micronu-
triënteninname – afwijkingen te zijn ten opzichte van het in Nederland 
gebruikelijke (autochtone) innamepatroon. Hoewel er geen directe 
verklaring is voor de gemiddeld slechtere gezondheidstoestand van 
niet-westerse allochtonen, lijkt het waarschijnlijk dat leefstijlfactoren 
als voeding en beweging daarbij een rol spelen. 
In de loop der jaren is steeds meer bekend geworden over de voeding 
van (specifieke) etnische groepen. In de jaren negentig is onder an-
dere tijdens de voedselconsumptiepeiling (VCP) informatie verzameld 
over voeding van Nederlandse, Turkse en Marokkaanse moeders en 
hun 8-jarige kinderen (1). 
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Recentere studies betreffen ook doelgroepen als jongvolwassenen 
(2) en zwangeren (3), zie ook bladzijde 22 in deze special. Uit het 
overzicht van Brussaard uit 2001 blijkt dat de inname van macronu-
triënten door niet-westerse allochtonen gemiddeld beter overeen-
kwam met de aanbevelingen, dan de inname door autochtone Neder-
landers. De gemiddelde inname van micronutriënten daarentegen lag 
lager, wat met name gold voor calcium, ijzer en enkele B-vitamines 
(4). Uit recent onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut 
(LEI) blijkt wel dat de tweede generatie hoger opgeleide allochtonen 
hun eetgedrag aan het wijzigen is (5). Zij eten meer westerse ingredi-
enten en menu’s, waardoor zij mogelijk minder in de richting van de 
aanbevelingen gaan eten. 
Een bekende risiconutriënt voor allochtone groep(en) is vitamine D, 
vanwege een beperkt (of geen) gebruik van vitamine D-verrijkte smeer-
middelen en bak-/braadproducten (voornamelijk gebruik van olie bij 
voedselbereiding), in combinatie met een lagere endogene productie in 
de huid door de gepigmenteerde huid. Kinderen en volwassenen met 
een donkere huiskleur hebben een beduidend lagere vitamine D-status 
dan vergelijkbare groepen met een lichte huiskleur (6). 
Wat betreft de voedingsadvisering blijken niet-westerse groepen 
moeilijk bereikbaar; zij scoren gemiddeld slechter als het gaat om 
de opvolging van suppletieadviezen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
vitamine D-suppletieadviezen (6) en het foliumzuursuppletieadvies 
voor (aanstaande) zwangeren (7). Er bestaat in deze groepen een 
duidelijke voorkeur voor vitamines uit ‘natuurlijke bronnen’ in plaats 
van supplementen.

Op de planning Hoewel er informatie beschikbaar is, ontbreekt 
in Nederland recente informatie (in de VCP) over verschillende be-
volkingsgroepen in brede zin. Dit probleem wordt onderkend en de 
allochtone doelgroep is inmiddels opgenomen in de planning voor de 
komende jaren. Een noodzakelijke voorwaarde is dan wel dat de NEVO-
tabel (met het Nederlands voedingsstoffenbestand) volledige en up-to-
date voedingswaardedata bevat van producten die door deze groepen 
worden gegeten. Ook zou de onderzoeksmethodiek en dataverzameling 
moeten worden aangepast voor de allochtone doelgroepen. Uit het 
onderzoek van het LEI blijkt dat in deze groepen veel verse, onverpakte, 
los verkrijgbare producten worden gebruikt  en bij de productaankoop 
zijn de allochtone winkel en de markt erg populair (5).

aandacht vOOr dOelgrOepen Het Voedingscentrum stimu-
leert consumenten een gezonde en duurzame voedselkeuze te maken. 
In de algemene voorlichting gericht op de gezonde populatie, en waar 
mogelijk ook toegesneden op de consumenten met een lage sociaal 
economische status, is daarbij tot nu toe beperkt aandacht gegeven 

aan etniciteit. Wel zijn een aantal Nederlandstalige (voorlichtings)
materialen vertaald en toegesneden op allochtone groepen, zoals een 
folder over het belang van foliumzuur voor (aanstaande) zwangeren, 
een folder over het gebruik van pimba in de zwangerschap en de 
folder Gezond eten en bewegen voor Nederlanders van Turkse, Marok-
kaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst. 
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw meerjarenprogramma 
waarin meer dan in het verleden aandacht zal zijn voor sociaalecono-
mische en culturele verschillen, dus meer aandacht voor doelgroepen 
en settings. Hierbij zal een lokaal-regionale aanpak in samenwerking 
met professionals in de zorg een belangrijke plek innemen. Dit pro-
gramma steunt op 3 pijlers: 1. Het stimuleren van consumenten om 
gezond en bewust te eten door het geven van directe en begrijpelijke 
informatie; 2. het bevorderen van gezond gedrag binnen het levens-
loopperspectief, met doelgroepen zoals zwangeren, jeugd en ouderen; 
3. het stimuleren en mogelijk maken van duurzaam eten. 
Zo zijn er bijvoorbeeld plannen gewichtsverloopkaarten te ontwikkelen 
waarmee professionals in de jeugdgezondheidszorg op een visuele 

niet-westerse allochtonen in nederland

niet-westerse allochtonen zijn personen van wie tenminste 
één ouder in een niet-westers land is geboren. een aanzien-
lijk deel van de nederlandse populatie is van niet-westere 
allochtone afkomst, op 1 januari 2010 11,2% (8). de ver-
wachting is dat dat percentage blijft groeien, tot 17,2% in 
2050 (9). de grootste groep van niet-westerse allochtonen in 
nederland wordt gevormd door turken (2,3% van de totale 
bevolking), op de voet gevolgd door surinamers en marok-
kanen (2,1%) (8). 
onderzoek wijst uit dat deze bevolkingsgroepen vaker last 
hebben van overgewicht (met name bij jongeren) vaker lijden 
aan diabetes en hart- en vaatziekten (10,11), en ziekten 
hebben waarbij voeding een belangrijke rol kan spelen. ook 
hebben ze meer last van depressies en ervaren ze hun eigen 
gezondheid als slechter (10). Hoewel de sterftekans gemid-
deld hoger ligt onder niet-westerse allochtonen dan onder 
autochtone nederlanders, is de sterfte aan kanker bij niet-
westerse allochtonen juist lager (12). wel is de verwachting 
dat door vergrijzing van de eerste generatie immigranten, en 
door overname van een westerse leefstijl, de kankersterfte 
bij deze groepen zal toenemen (13). 

‘De inname van macronutriënten door niet-westerse allochtonen is beter 
dan die van autochtone Nederlanders’
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manier voorlichting kunnen geven over overgewicht aan ouders met 
een lage sociaaleconomische status of van bijvoorbeeld Turkse of 
Marokkaanse afkomst. Met deze werkwijze, gericht op doelgroepen 
en de samenwerking met professionals, zal het Voedingscentrum zijn 
centrale rol als aanbieder van integrale en wetenschappelijk onder-
bouwde informatie over voeding en voedsel blijven waarborgen.
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‘De gemiddelde inname van micronutriënten door allochtonen is lager, 
dan die van autochtone Nederlanders’ 
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