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Titel: Voeding en hart-en vaatziekten bij Aziatische immigranten in Nederland.  

Korte titel:  Voeding en gezondheid bij Aziaten in Nederland 

 

Samenvatting 

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld. Mensen van Aziatische 
afkomst lijken een hoger risico te hebben dan andere bevolkingsgroepen. Mogelijk heeft dat 
te maken met hun leefstijl. In dit proefschrift heeft drs. Raza gekeken naar risicofactoren voor 
hart- en vaatziekten en veranderingen in voedingsgewoonten van Pakistanen en Zuid-
Aziatische Surinamers na de migratie naar Nederland. Daarnaast keek hij ook naar etnische 
verschillen tussen de Aziatische subgroepen, zoals Surinaamse Nederlanders van Aziatische 
komaf en Pakistani in vergelijking tot de lokale Amsterdamse bevolking. De resultaten 
toonden aan dat deze van oorsprong Aziatische bevolkingsgroepen  relatief vaak 
risicofactoren hadden voor hart- en vaatziekten. Bovendien vond hij een aantal ongunstige 
veranderingen in het voedingspatroon na migratie, zoals een vermindering van de consumptie 
van groente en toename van de consumptie van frisdrank en zuivelproducten. Binnen de 
Surinaamse bevolkingsgroepen hadden Hindostanen meer risicofactoren en een ongunstiger 
voedingspatroon dan zij die van oorsprong uit Java afkomstig waren. Pakistaanse migranten 
in Nederland hadden vaker risicofactoren voor hart- en vaatziekten en een lagere inname van 
groenten in vergelijking met de lokale Amsterdamse bevolking.De promovendus concludeert 
dat het van belang is om aandacht te besteden aan specifieke bevolkingsgroepen met een extra 
verhoogd risico op gezondheidsproblemen zoals mensen van Aziatische afkomst. 


