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Beweeggedrag van allochtone  
nederlanders 
‘houd rekening met diversiteit’

Karen Hosper, Pharos, Kennis- en adviescen-
trum migranten, vluchtelingen en gezond-
heid, Utrecht

Lichamelijke inactiviteit verhoogt 
het risico op overgewicht, obesitas en 
diabetes. Lang niet iedereen beweegt 
voldoende en er bestaan aanzienlijke 
verschillen tussen bevolkingsgroepen. In 
Nederland vormen vooral de niet-westerse 
allochtone inwoners een risicogroep. Zij 
bewegen over het algemeen minder dan 
autochtone Nederlanders, maar worden 
nog onvoldoende bereikt door de gangbare 
beweeginterventies.  

De laatste gegevens uit de gezondheidsmo-
nitor van de vier grote steden – Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht – laten zien 
dat met name vrouwen van Turkse, Marok-
kaanse, Antilliaanse en Surinaamse afkomst 
minder vaak voldoen aan de Nederlandse 
Norm voor Gezond Bewegen (NNGB) (1). 
Volgens deze norm beweegt een volwassen 
persoon (18-54 jaar) voldoende wanneer hij 
op minimaal 5 dagen per week tenminste 30 
minuten lichamelijk actief is. Hierin worden 
diverse activiteiten meegerekend; woon-
werkverkeer, bewegen in de vrije tijd, sporten, 
huishoudelijk werk en werkgerelateerde 
activiteiten.

Turkse vrouwen voldoen met 26% het minst 
vaak aan de NNGB, gevolgd door Marok-
kaanse vrouwen met 33%. Ter vergelijking: 
van de autochtone Nederlandse vrouwen 
voldoet 65% aan deze norm (zie figuur 1). 
Een deel van mindere fysieke activiteit kan 
worden toegeschreven aan het feit dat in 
deze groepen veel minder vaak wordt ge-
fietst. Van de allochtone huishoudens heeft 
een kwart geen enkele fiets in bezit, terwijl 
bijna alle Nederlandse huishoudens over 
tenminste één fiets beschikken. Ook wanneer 
rekening wordt gehouden met verschillen in 
sociaal-economische achtergrond en ruim-
telijke kenmerken (leefomgeving) wordt er 
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om het Beweeggedrag 

onder allochtone 

jeugd en jongeren uit 

achtergrondsgroepen 

te stimuleren zijn er 

verschillende programma’s 

actief.
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onder allochtone groepen aanzienlijk minder 
gefietst (2). Verklaringen die vaak gegeven 
worden zijn de lage status die de fiets voor 
allochtonen heeft, maar ook de cultuurspeci-
fieke redenen zoals het niet kunnen of mogen 
fietsen van vrouwen omdat het niet gepast 
zou zijn. Ook allochtone tieners fietsen 25 
tot 35% minder vaak dan hun autochtone 
leeftijdsgenoten. Opvallend is dat na het 18e 
levensjaar het fietsgebruik onder Turken en 
Marokkanen veel sterker daalt dan onder 
autochtonen. Het fietsgebruik neemt dan 
af met 70%, terwijl dit rond de 45% ligt bij 
autochtone jongeren. 

GunstiGe trends  Over de genera-
ties heen en naarmate allochtone groepen 
meer georiënteerd raken op de Nederlandse 
samenleving, lijkt ook het beweeggedrag te 
veranderen. Een studie onder 800 Marok-
kaanse en Turkse Amsterdammers tussen 
de 15 en 30 jaar liet zien dat er aanzienlijke 
verschillen in beweeggedrag zijn tussen 
de eerste en tweede generatie (3). Turkse 

vrouwen geboren in Nederland bleken bijna 
even lichamelijk actief als autochtone Neder-
landse vrouwen, terwijl Turkse vrouwen van 
vergelijkbare leeftijd geboren in Turkije veel 
minder vaak actief waren. Turkse en Marok-
kaanse mannen daarentegen verschillen in 
hun beweeggedrag niet veel van autochtone 
mannen.
Naarmate Marokkaanse en Turkse jonge 
mensen meer sociale contacten hebben met 
Nederlanders en een sterkere culturele oriën-
tatie op de Nederlandse samenleving, zijn 
zij lichamelijk actiever in de vrije tijd dan de 
groep die minder sociale contacten en min-
der sterk georiënteerd is op de Nederlandse 
samenleving. Dit verband bleek het duide-
lijkst zichtbaar in de groep die in een fysiek 
aantrekkelijke buurt woonde. Dit betekent 
dat mate van integratie mogelijk alleen een 
positieve invloed heeft op beweeggedrag als 
de omgeving geen barrière vormt (4). 

weiniG sporten  Ondanks de gunstige 
trends over generaties en met de integratie, 

blijken vooral allochtone meisjes en jonge 
vrouwen nog weinig aan sport te doen. On-
der Islamitische en Hindoestaanse meisjes 
is de achterstand het grootst: 53% doet aan 
sport tegenover 85% van de Nederlandse 
jeugd (5). Als zij sporten is dit relatief vaak 
in sportscholen (fitness), zwembaden of 
‘ongeorganiseerd’. Daarnaast is de school 
vaak de enige manier waardoor zij met sport 
in aanraking komen (6). Een veelgehoorde 
reden voor de lage sportdeelname is dat het 
in de eigen cultuur niet vanzelfsprekend is 
dat vrouwen aan sport doen.
Door allochtone meisjes zelf worden ook 
veel praktische redenen genoemd die het hen 
moeilijk maken om aan sport te doen. Zoals 
het vaak late tijdstip waarop de sportles 
plaatsvindt, meisjes mogen dan van hun 
ouders niet meer over straat; de prijs van 
een abonnement is vaak te duur; de af-
stand tot de sportlocatie is vaak te groot en 
ouders hebben geen tijd hun kind te halen 
of brengen; of ouders weten niet goed waar 
ze terecht kunnen voor sportactiviteiten en 
hoe ze hun kind kunnen aanmelden; tot slot 
noemen meisjes zelf ook dat de sfeer en de 
docenten van sportscholen soms niet aan-
spreken, te groot, te weinig leeftijdsgenoten 
en te weinig meisjes met dezelfde achter-
grond (7). 

participatie verhoGen Om het 
beweeggedrag onder allochtone jeugd en 
jongeren uit achterstandsgroepen te stimule-
ren zijn er verschillende programma’s actief. 
Vanaf 2006 loopt er een landelijk actiepro-
gramma op initiatief van de ministeries van 
integratie en sport: “Meedoen allochtone 
jeugd door Sport”. Dit programma, uitge-
voerd door het NISB, heeft als doel de sport 
toegankelijker te maken voor allochtone 
jeugd en de participatie te verhogen. In ruim 
tien gemeenten is aandacht besteed aan het 
vergroten van sportdeelname door alloch-
tone jongens en meisjes. Een aantal van deze 
projecten lijkt succesvol in het bereiken van 
deze doelgroep (5,8).  
Een ander succesvol voorbeeld op de Am-
sterdamse basisscholen is het programma 
JUMP-in. Dit wordt aangeboden op scholen 
in achterstandswijken waar allochtone leerlin-

afBeelding 1. percentage personen van 16 jaar en ouder dat voldoet aan de 

nederlandse norm voor gezond Bewegen (nngB) uitgesplitst naar etniciteit en 

geslacht (1).

‘Hoe sterker de oriëntatie op de Nederlandse 
samenleving, hoe hoger de lichamelijke 

activiteit van allochtonen’
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gen in de meerderheid zijn. Sinds 2002 loopt 
dit programma met als doel kinderen tussen 
de 4 en 12 jaar meer te laten bewegen en ge-
zonder te laten eten. Het bestaat uit het aan-
bieden van kennismakingslessen met sporten 
zowel tijdens de gymles als na schooltijd, 
beweeg- en ontspanningsoefeningen tijdens 
de les, en voorlichting aan ouders. Een studie 
naar de effecten van JUMP-in laat zien dat 
het programma een positief effect heeft op 
de attituden ten aanzien van sporten en dat 
sportdeelname onder de interventiegroepen 
gunstiger is dan onder de controlegroepen 
(9). 

BeweeGcursussen Een andere belang-
rijke doelgroep voor preventie zijn de eerste 
generatie vrouwen van niet-westerse afkomst 
woonachtig in achterstandswijken. Vaak 
slaan de meer algemene beweeginterventies 

of campagnes gericht op meer bewegen 
niet aan bij deze groep. In de afgelopen tien 
jaar zijn er in diverse steden in Nederland 
beweegprogramma’s ontstaan die voortkwa-
men uit de behoefte van professionals in 
de wijk, waaronder huisartsen en fysiothe-
rapeuten. Zij zien veel van deze patiënten 
langskomen met vage pijnklachten, die zich 
vermoeid en lusteloos voelen. De meerder-
heid van deze patiënten heeft overgewicht of 
obesitas en is lichamelijk inactief. Dergelijk 
preventief aanbod in de wijk waarbij de 
eerstelijnszorg verwijst naar een beweegcur-
sus zijn onder andere Bewegen-Op-Recept 
(begonnen in de Haagse Schilderswijk), 
Big!Move (gestart in Venserpolder, Amster-
dam Zuidoost), Het Migrantenprotocol 
(Amsterdam) en Liever bewegen dan moe 
(Rotterdam en Den Haag). 
Ondanks het grote bereik en de positieve 
reacties op de programma’s zijn er nog niet 
veel harde gegevens over of deelname daad-
werkelijk effect heeft op het beweeggedrag en 
de gezondheidstoestand op de korte en lange 
termijn. In Den Haag is onderzoek gedaan 
naar de effecten van Bewegen-op-Recept. 
Hierbij is een groep allochtone deelnemers 
vergeleken met een controlegroep die de cur-
sus niet heeft gevolgd. De resultaten hiervan 
zullen binnenkort bekend zijn (11). 

afstemmen op doelGroep Kortom, 
niet-westerse allochtone groepen, en dan 
met name meisjes en vrouwen, vormen een 
belangrijke risicogroep als het gaat om licha-
melijke inactiviteit en daaraan gerelateerde 
aandoeningen als overgewicht, obesitas en 
diabetes. Aangezien zij een steeds groter 
aandeel uitmaken van de patiëntenpopulatie, 
met name in de grote steden, valt er een 
behoorlijke gezondheidswinst te behalen 
in deze groepen. Het is daarom van groot 
belang dat preventieprogramma’s gericht op 
een actievere leefstijl rekening houden met 

de diversiteit in de bevolking.
Door voldoende aandacht te besteden aan de 
culturele en sociaaleconomische kenmerken 
van bepaalde groepen kunnen bestaande 
preventieve programma’s mogelijk een 
veel groter deel van de bevolking effectiever 
bereiken. 
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‘In allochtone groepen wordt veel minder vaak 
gefietst’
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