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veel overgewicht, weinig beweging 
eet- en beweegpatronen van turkse en 
Marokkaanse Amsterdammers onderzocht

Mary Nicolaou, AMC en Vrije Universiteit en Henriëtte Dijkshoorn, 
GGD Amsterdam

Overgewicht is een nationaal probleem, maar er zijn groepen 
Nederlanders bij wie het percentage mensen met overgewicht 
hoger ligt. Het gaat bijvoorbeeld om Nederlanders van Turkse en 
Marokkaanse afkomst. Overgewicht wordt geassocieerd met een 
afname van de levensverwachting en ontstaat meestal als gevolg 
van te veel eten en weinig bewegen. ‘We zijn altijd zo opgevoed dat 
we veel eten moeten maken.’

Overgewicht en obesitas komen voor bij 47 procent van de Nederlan-
ders. Onder allochtonen is de prevalentie hoger: 64 procent van de 
Marokkaanse en 72 procent van de Turkse vrouwen heeft overgewicht 
of obesitas. Van de Marokkaanse en Turkse mannen heeft respec-
tievelijk vijftig en zestig procent last van overgewicht. Persoonlijke 
factoren, zoals kennis, houding en vaardigheden beïnvloeden het 

voedings- en beweeggedrag en daarmee het vóórkomen van overge-
wicht. Ook de sociaal-culturele omgeving heeft een grote invloed. On-
langs zijn twee onderzoeksprojecten afgerond over sociaal-culturele 
determinanten van voeding, beweging en overgewicht onder Turkse 
en Marokkaanse Amsterdammers. Project één: De voeding van jonge 
volwassenen van Turkse en Marokkaanse afkomst: een probleemana-
lyse en aanbevelingen voor voedingsinterventies, werd uitgevoerd 
door de afdeling Sociale Geneeskunde van het Academisch Medisch 
Centrum (AMC) en het Instituut Gezondheidswetenschappen van de 
Vrij Universiteit (VU) in Amsterdam. De GGD Amsterdam voerde het 
tweede project uit: Gezonde leefgewoonten Westerpark; kwalitatief 
interventieonderzoek naar overgewicht bij Turkse en Marokkaanse 
vrouwen van 25 tot 45 jaar.

Focusgroepen  In het eerste project uit 2005 zijn 17 focusgroeps-
gesprekken gehouden met Turken en Marokkanen tussen de 18 en 30 
jaar. De deelnemers zijn geworven op verschillende locaties in Am-

Vrouwen zijn oVer het algemeen meer geïnteresseerd in Voeding en gezondheid dan mannen.
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sterdam zoals vrouwenorganisaties, moskeeën en buurtcentra. Voor 
het tweede project in 2004 zijn 33 sleutelinformanten geïnterviewd. 
In datzelfde jaar werden zes focusgroepsgesprekken met Turkse en 
Marokkaanse vrouwen gehouden tussen de 25 en 45 jaar. In beide pro-
jecten werden de focusgroepsgesprekken uitgevoerd door getrainde 
gespreksleiders van dezelfde sekse en etniciteit. Dat gebeurde aan de 
hand van een topiclijst, indien nodig in de eigen taal. 

sociale druk  De resultaten uit beide projecten komen goed met 
elkaar overeen. In project één lag het accent op de sociaal-culturele 
achtergrond van het voedingsgedrag. Het bleek dat eten een belang-
rijke rol speelt in het leven van Turken en Marokkanen, zowel om 
sociale, culturele als religieuze redenen. Binnen de cultuur is gast-
vrijheid zeer belangrijk en deze wordt door de Islam benadrukt. Het 
aanbieden van eten is een manier om gasten te verwelkomen, vaak  
wordt er uitgebreid gekookt . Ook is het normaal dat de gastvrouw of 
-heer er bij sociale gelegenheden op aandringt dat het bezoek eet. ‘Ik 
doe wel eens aan de lijn. Als ik dan op bezoek ben, halen mensen je 
heel snel over om toch te eten. Ze zeggen dan: vandaag hoef je niet 
te lijnen, morgen weer, als je in je eigen huis bent, en dan doe je toch 
maar mee, uit beleefdheid’, zegt een Marokkaanse vrouw. 
Ook het samen eten met het hele gezin wordt belangrijk gevonden. 
Vaak hebben mannen de voorkeur voor traditionele gerechten, terwijl 
de kinderen het liefst westerse gerechten zoals pasta en patat eten. 
Het bereiden van meerdere gerechten is een manier om aan de 
wensen van iedereen te voldoen en het gezin rond de tafel te krij-
gen. Uit de interviews blijkt dat het belang van gezond gedrag door 
velen wordt erkend. Algemene kennis over gezond eten lijkt bij alle 
groepen aanwezig. Vrouwen zijn over het algemeen meer geïnteres-
seerd in voeding en gezondheid dan mannen. Artsen worden als een 
geloofwaardige bron van informatie over gezondheid beschouwd. 
Dat impliceert dat een boodschap over voeding en gezondheid bin-
nen de medische context serieus wordt genomen. De media in het 
thuisland, vooral televisie, worden ook als belangrijke informatiebro-
nen beschouwd, vooral televisieprogramma’s waarin artsen advies 
geven. Vaak wordt informatie via de moeder aan de rest van het gezin 
overgebracht.

sleutelinFormanten  Project twee bood inzicht in de ach-
tergrond van overgewicht bij Turkse en Marokkaanse vrouwen. De 
geïnterviewde sleutelinformanten gaven aan dat overgewicht vooral 
voorkomt onder laagopgeleide traditionele Turkse en Marokkaanse 
vrouwen van de eerste generatie. Volgens hen ervaart de meerderheid 
van de vrouwen overgewicht als probleem vanwege gezondheids-
redenen of het uiterlijk. Molligheid wordt door de meeste vrouwen 
niet meer, zoals vroeger, gezien als teken van gezondheid, welvaart 
en vruchtbaarheid. Ook uit de focusgroepsgesprekken blijkt dat de 
meeste vrouwen overgewicht als probleem ervaren en weten dat 
overgewicht slecht is voor de gezondheid. Turkse vrouwen letten meer 
op hun gewicht dan Marokkaanse vrouwen. ‘Ik probeer op te letten, 
maar lekker eten en veel op visite gaan zit in onze cultuur en als we 
bij elkaar op bezoek gaan dienen we ook nog eens op. Ik probeer wel 
op te letten, maar soms lukt dat ook niet en ik zie dat ook bij andere 
mensen om mij heen. Ik denk niet dat iemand dik zou willen zijn’, 
zegt een Turkse vrouw.
De vrouwen weten dat overgewicht wordt veroorzaakt door een 
verkeerd voedings- en beweegpatroon, hoewel bijvoorbeeld soms ook 
medicijn- en pilgebruik of zwangerschappen als oorzaak worden ge-
noemd. De geïnterviewden gaven aan dat het Turkse en Marokkaanse 
voedingspatroon zich kenmerkt door een aantal gezonde eetgewoon-
ten, zoals het eten van veel fruit en groente en weinig fastfood. Als 
ongezonde voedingsgewoonten werden genoemd: een hoge vet- en 
suikerconsumptie en veel en onregelmatig eten. In de focusgroepsge-

‘Weet je, wij eten wel gezond hoor, 
we eten alleen te veel’

in een project lag 

het accent op de 

sociaal-culturele 

achtergrond Van 

het Voedingsgedrag

21_vnu12 K.indd   22 06-12-2007   08:50:22



VoedingsVoorlichting
|  vo

e
d

in
g

 n
u

  |

23

|  d
e

c
e

m
b

e
r

 2007  |  n
u

m
m

e
r

 12  |

sprekken werden daarnaast genoemd: ’s avonds laat eten, eten door 
stress en heimwee en de druk om te eten bij sociale gelegenheden. 
Eén van de Marokkaanse vrouwen: ‘Weet je, wij eten wel gezond 
hoor, we eten alleen te veel. We kunnen niet alleen maar een klein 
beetje eten. Ik maak altijd te veel. Je weet maar nooit, komt er opeens 
iemand onverwachts op bezoek, of mijn man neemt wel eens een 
vriend mee, dan heb ik in elk geval genoeg eten.’ Het veranderen van 
voedingsgewoonten is moeilijk vanwege een gebrek aan praktische 
vaardigheden en vanwege sociaal-culturele barrières. 

Heimwee  Veel Turkse en Marokkaanse vrouwen bewegen weinig 
in het dagelijkse leven en sporten nauwelijks. Ze staan wel positief 
tegenover sporten en bewegen en vinden dat er te weinig geschikte 
sportactiviteiten in hun buurt zijn. De bewegingsvrijheid van een 
bepaalde groep Marokkaanse vrouwen is beperkt. Zij hebben toestem-
ming nodig van hun echtgenoot om naar buiten te gaan en deel 
te nemen aan activiteiten buitenshuis. Sommigen van hen komen 
nauwelijks het huis uit. Ook voor andere vrouwen geldt dat het lastig 
is om deel te nemen aan activiteiten buitenshuis, doordat zij niet ge-
wend zijn om geld en tijd te besteden aan zichzelf. Bovendien voldoen 
weinig sportactiviteiten aan voor hen belangrijke voorwaarden zoals: 
goedkoop (liefst gratis), onder schooltijd en niet ’s avonds, alleen toe-
gankelijk voor vrouwen, onder vrouwelijke begeleiding en op loopaf-
stand van huis. Eén van de Marokkaanse respondenten zegt hierover: 
‘De reden waarom wij ook zo snel dik worden, is ook het weer en het 

vele snoepen, zoals chips, snoep, en ook heimwee. Ik ga veel eten 
als ik verdrietig ben, en dat ben ik vaak, omdat ik veel heimwee heb 
naar Marokko. In Marokko kun je eten wat je wilt en toch word je niet 
dik zoals hier. Hier zit je het meest alleen maar thuis, bezig met het 
huishouden, de kinderen en koken. Het weer in Marokko zorgt er ook 
voor dat je niet zoveel eet en je verbrandt ook sneller je vet. Ik zie aan 
mij zelf duidelijk het verschil, voordat ik in Nederland woonde was ik 
erg dun.’ 

conclusie en interventie  Turkse en Marokkaanse vrouwen 
ervaren overgewicht zelf als een gezondheidsprobleem en een pro-
bleem rond hun uiterlijk, en ze zijn gemotiveerd er iets aan te doen. 
Daarom is er als vervolg op het onderzoek in project twee een veelbe-
lovende voedingsinterventie Gezond kopen, gezond koken ontwikkeld 
bestaande uit een winkelrondleiding en twee kookbijeenkomsten 
onder leiding van een diëtist. De interventie richt zich op het aanleren 
van vaardigheden om de kennis over gezonde voeding in het dagelijks 
leven toe te passen. Ook zijn er aerobiclessen opgezet waarbij reke-
ning gehouden werd met de genoemde barrières. 
Een volledig Nederlandstalig rapport over het eerste project staat op 
www.amc.nl – research – departments –Sociale Geneeskunde – recente 
publicaties. Meer informatie over het tweede project is beschikbaar via de 
GGD Amsterdam, cluster EDG. 
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