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‘Op zoek naar creatieve wijzen van onder-
zoek bij allochtone doelgroepen’ 

onder bijna 900 Turkse Marok-
kaanse Nederlanders naar hun 
kennis, houding en gedrag ten 
aanzien van de risicofactoren 
voor hart- en vaatziekten (HVZ). 
Zo’n 60% van de respondenten 
had het idee gezond te eten 
en 40% zei te voldoen aan de 
beweegnorm, terwijl 42% van de 
Turkse en 57% van de Marok-
kaanse Nederlanders aangaf een 
gezond gewicht te hebben. Een 
vergelijking met de (zelf gerap-
porteerde) BMI bracht echter een 
veel te optimistische inschatting 
van het gewicht aan het licht. Dit 
geeft de eerste handvatten om 
de problematiek van overgewicht 
aan te pakken.
In de afgelopen jaren heeft de 
Hartstichting veel tijd en energie 
gestoken in de ontwikkeling 
van workshops over hart- en 
vaatziekten, gezonde leefwijze, 
gezond koken en in een gezond-
heidscheck voor Turkse Neder-
landers in Rotterdam. Met en 
door de doelgroep en in samen-
werking met de lokale partijen 
werd dit project ‘Kalbine iyi bak’ 
(in Nederlands ‘Zorg goed voor 
je hart’) opgezet en georgani-
seerd via Turkse organisaties. Als 
voedingswetenschapper was ik 
betrokken bij de evaluatie van dit 
project. Hier liepen we er tegen 
aan dat de deelnemers van de 
voormeting niet meer te bereiken 

het laatste wOOrd

waren voor een nameting en 
een controlegroep bleek niet 
haalbaar. Dit vraagt om creatieve 
wijzen van evaluatie. Momen-
teel zijn de materialen verder in 
ontwikkeling, ook voor andere 
niet-westerse allochtone groepen 
en wordt onder andere een kook-
boek met gezonde versies van 
eigen recepten gemaakt. Tevens 
worden Voorlichters Eigen Taal 
en Cultuur getraind. Volgend jaar 
zullen we dit project landelijk 
uitrollen en worden de materi-
alen aan lokale organisaties ter 
beschikking gesteld. Het project 
zullen we opnieuw evalueren als 
de lokale organisatie en inhoud 
van de workshops geoptimali-
seerd is.

ineke van dis, nav-lid

epidemioloog en voedingswetenschapper 

nederlandse hartstichting

Het thema ‘Allochtonen en 
voeding’ stond centraal in de 
septembereditie van Voeding 
Nu. Uit alle bijdragen bleek dat 
meer inzicht in de cultuur en 
een grotere participatie van de 
allochtone doelgroepen bij de 
aanpak van overgewicht gewenst 
is. Dit is ook de werkwijze van de 
Nederlandse Hartstichting. Zo 
is recent een enquête gehouden 
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