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Samenvatting 

 

In Westerse landen vormen niet-westerse migranten een steeds groter deel van de 

bevolking. In Nederland vertegenwoordigen Surinaamse, Turkse en Marokkaanse migranten 

samen 6% van de bevolking.  

Overgewicht en extreem overgewicht (obesitas) komen vaak voor in deze groepen, vaker 

dan in de autochtone groep: meer dan de helft in de leeftijd van 35 jaar en ouder lijdt aan 

overgewicht of obesitas. Het gevolg is een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes 

mellitus type 2, verschillende vormen van kanker en gewrichts- en luchtwegaandoeningen. Ook 

zijn er aanwijzingen dat mensen met obesitas vaker worden geconfronteerd met vormen van 

discriminatie. De combinatie van deze factoren hebben vermoedelijk negatieve gevolgen voor de 

kwaliteit van leven en de opleiding- en loopbaanmogelijkheden. 

De oorzaken van overgewicht en obesitas zijn complex maar in wezen te herleiden tot 

hogere energie-inname dan verbruik. Het gedrag dat hieraan ten grondslag ligt wordt beïnvloed 

door genetische, biologische en omgevingsfactoren. Het kan zijn dat genetische factoren een 

aanzienlijke rol spelen met betrekking tot een hoger voorkomen van overgewicht en obesitas bij 

migranten. Er zijn evenwel aanwijzingen dat genetische factoren hun effect uitoefenen in 

samenwerking met de omgeving. 

Dit proefschrift richt zich op vier niet-westerse migrantengroepen in Nederland: 

Surinaamse Hindoestanen en Creolen, Turken en Marokkanen. Het hier beschreven onderzoek 

betreft twee belangrijke determinanten van overgewicht: voedingsgewoonten en daarnaast de 

perceptie van overgewicht als onderliggende motivatie voor gewichtsbeheersing. Drie 

omgevingsfactoren vormen hiervoor de basis: fysieke, economische en sociaal-culturele factoren.  

Onderzoek naar deze factoren en hun onderlinge dynamiek beantwoordt de vraag naar 

concrete informatie over voedingsgewoonten en percepties ten opzichte van overgewicht. De 

uiteindelijke bedoeling is een bijdrage aan verdere ontwikkeling van effectieve 

gezondheidsbevorderende programma’s (o.a. voorlichtingcampagne’s) gericht op voeding en 

gezondheid.  

 

De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: 

 

1. Wat zijn belangrijke determinanten van de voedingsgewoonten van migranten?  

Deze vraag richt zich zowel op sociaaleconomische en sociaal-culturele factoren als de 



invloed van de fysieke omgeving.  

 

2.  a) Wat wordt gezien als de ideale lichaamsomvang onder migranten en hoe wordt 

lichaamsgewicht gepercipieerd?  

     b) Wat is de invloed van migratie, acculturatie, sociaal-economische en sociaal-culturele 

factoren op deze percepties?  

     c) Wat is de relatie tussen gewenste lichaamsvorm en perceptie van overgewicht ten 

opzichte van lijngedrag.   

 

De studies beschreven in dit proefschrift zijn gebaseerd op drie verschillende data 

bronnen. Kwantitatieve data zijn verkregen middels de LASER studie onder Turkse en 

Marokkaanse mannen en vrouwen in de leeftijd 18-30 jaar en de SUNSET studie onder 

Surinaamse en autochtone Nederlanders in de leeftijd 35-60 jaar. Daarnaast hebben we een 

kwalitatieve studie uitgevoerd onder Turkse en Marokkaanse mannen en vrouwen in Amsterdam 

en Marokkaanse vrouwen in Marokko.  

Deel 1 van het proefschrift (hoofdstukken 2 en 3) richt zich op de voedingsgewoonten 

van migranten.  

Hoofdstuk 2 beschrijft een studie van de voedingsgewoonten van Surinamers van 

Hindoestaanse en Creoolse afkomst en autochtone Nederlanders. Een aantal aspecten zijn 

gemeten en de kwaliteit van de voeding is op basis van een aantal kenmerken bepaald. Daarnaast 

is het verband tussen voedingsgewoonten en etniciteit, acculturatie en opleidingsniveau 

onderzocht. Vergeleken met autochtonen, scoorden Surinaamse mannen en vrouwen hoger wat 

betreft de kwaliteit van hun voedingsgewoonten. Surinamers rapporteerden dat ze vaker fruit, 

groente en vis gebruiken en minder vaak rood vlees eten. Maar zij ontbijten minder vaak en 

voegen vaker zout en zoutrijke producten aan hun eten toe. Een hoger opleidingsniveau bleek een 

gunstige invloed te hebben op de voedingsgewoonten van autochtonen, terwijl deze relatie onder 

Surinamers minder eenduidig bleek. We vonden geen consistente relatie tussen acculturatie (op 

basis van sociale contacten met autochtonen) en voedingsgewoonten. Tot slot, verblijfsduur in 

Nederland (gemiddeld 22 jaar) en leeftijd op moment van migratie (gemiddeld 21 jaar) lijken 

voedingsgewoonten niet te beïnvloeden. We concludeerden hieruit dat etniciteit op zich een 

belangrijke invloed heeft op voedingsgewoonten en dat per consequentie de ontwikkeling van 

gezondheidsbevorderende programma’s hiermee rekening dienen te houden. 

Hoofdstuk 3 rapporteert de bevindingen van een focusgroep studie onder Turkse en 

Marokkaanse mannen en vrouwen. Het doel van deze studie was inzicht te krijgen in de 



mechanismen die etnische verschillen in voedingsgewoonten beïnvloeden. De studie verkent de 

invloed van sociaal-culturele factoren op voedingsgewoonten en hun relevantie gezien 

veranderingen in de fysieke, sociale en culturele omgeving als gevolg van migratie. Een thema 

dat tijdens de focusgroepen naar voren kwam is de waarde die gehecht wordt aan gastvrijheid 

vanuit de cultuur en religie (Islam) van Turken en Marokkanen. In beide culturen speelt eten een 

belangrijke rol als uitdrukking van gastvrijheid en wederzijds respect tussen gastheer en gast. 

Verbeterde economische omstandigheden door migratie versterken bestaande tradities; de status 

van de gastheer/vrouw wordt verhoogd door het (uitbundig) aanbieden van eten. Met name 

tijdens sociale gelegenheden wordt eten overvloedig aangeboden, terwijl het weigeren van eten 

ongepast is. De uitdaging die ontstaat door traditionele met nieuwe levensgewoontes te 

combineren, kwam eveneens ter sprake. Er werd gesuggereerd dat de meest ongezonde 

voedingsgewoonten (onregelmatig en overdadig) door deze moeilijke combinatie wordt 

veroorzaakt. Er zijn aanwijzingen dat, zoals redelijkerwijs aangenomen mag worden, een zekere 

mate van acculturatie plaatsvindt: ‘Nieuw’ eten wordt overgenomen en jonge migranten hebben 

vaker voorkeur voor het soort eten dat door al hun leeftijdsgenoten, ongeacht etnische 

achtergrond, wordt gegeten. Tegelijkertijd worden tradities die voedingsgewoonten bepalen 

gewaardeerd, óók door de jongere deelnemers van de bestudeerde groepen. De waarde die door 

migranten aan hun eten en eetcultuur wordt gehecht ondersteunt de conclusie dat de sociaal-

culturele context van eten en voedingsgewoonten niet buiten beschouwing mag worden gelaten in 

de ontwikkeling van effectieve gezondheidsbevorderende programma’s. 

Hoofdstukken 4 en 5 richten zich op de perceptie van lichaamsgewicht. Het doel van 

hoofdstuk vier is om de voorkeur voor lichaamsvorm onder jonge Turkse en Marokkaanse 

volwassenen te onderzoeken. Daarnaast wilden we feitelijk gewicht vergelijken met de perceptie 

van eigen gewicht. Tot slot hebben we gekeken naar de relatie tussen acculturatie (gemeten op 

basis van sociale contacten met autochtone Nederlanders, culturele oriëntatie en generatie) en 

voorkeur. We vonden een voorkeur voor ‘slanke’ figuren onder alle groepen. De meerderheid van 

vrouwen in deze studie lijkt ontevreden te zijn met hun huidige lichaamsvorm, met andere 

woorden hun ideaal was slanker dan hun huidige vorm. De meeste mannen lijken tevreden te zijn 

met hun lichaamsvorm. Onder respondenten met overgewicht (d.w.z.BMI 25-29.9 kg/m2), 

beschreven twee derde van de mannen en een derde van de vrouwen zichzelf als ‘gemiddeld’. 

Vrouwen letten op hun gewicht als ze een discrepantie tussen hun ideaal en feitelijke vorm 

ervaren en mannen letten op hun gewicht als ze zichzelf als te dik beschrijven. We vonden geen 

associatie tussen de voorkeur voor lichaamsvorm en acculturatie. We concludeerden dat er veel 

overeenkomsten zijn tussen deze groepen en Westerse bevolkingsgroepen; vrouwen willen het 



liefst slank zijn. Mannen, in tegendeel, zijn eerder tevreden met hun vorm en lijken vaker zich 

niet bewust te zijn te zijn van hun overgewicht.  

In hoofdstuk 5  hebben we Surinamers (van Creoolse of Hindoestaanse origine) en 

autochtone Nederlanders onderzocht. Het doel was etnische verschillen in de perceptie van 

overgewicht en de relatie met voedingsgedrag te onderzoeken. We vonden dat, vergeleken met 

autochtonen, Creoolse mannen en vrouwen met overgewicht minder geneigd zijn om zich als te 

zwaar te beschrijven. Hoewel statistisch niet significant was deze trend ook te zien onder 

Hindoestaanse mannen met overgewicht. Hindoestaanse vrouwen zijn de uitzondering, ze lijken 

zich wel bewust te zijn van hun overgewicht. Desalniettemin rapporteerden Creoolse en 

Hindoestaanse respondenten vaker dan de autochtone groep dat ze lijnen, en dan door meer te 

bewegen in plaats van hun voedingsgewoonten aan te passen. In alle drie de groepen zagen we 

weinig associatie tussen gerapporteerd lijngedrag en voedingsinname of beweging.  Dus, tegen 

onze verwachting in, was het gegeven dat Surinaamse mannen en vrouwen minder geneigd zijn 

om zichzelf als te zwaar te ervaren, geen barrière voor het willen afvallen. Onder degenen die 

willen afvallen, impliceren de etnische verschillen in strategie dat gezondheidsbevorderende 

programma’s rekening moeten houden met verschillen in voorkeur. Tot slot, de bevinding dat 

leefstijlfactoren en gerapporteerd lijngedrag weinig overeenkomen, benadrukt de noodzaak voor 

geschikte programma’s zodat individuen (inclusief autochtonen) hun intenties kunnen realiseren.  

Hoofdstuk 6 rapporteert de bevindingen van een exploratieve focusgroep studie onder 

Marokkaanse vrouwen in Marokko en Nederland. Door deze twee groepen te vergelijken wilden 

we de sociaal-culturele context en de invloed daarvan op Marokkaanse vrouwen beter begrijpen. 

Het contrast tussen Marokko en Nederland vormt een rode draad in deze discussies. De vrouwen 

in beide situaties waren het grotendeels met elkaar eens wat betreft de invloed van de fysieke 

omgeving op de leefstijl van migranten; de overvloed van eten in combinatie met beperkte 

mogelijkheden voor bekende en geaccepteerde vormen van lichamelijke activiteit werden 

genoemd als belangrijke oorzaken van overgewicht. Deelnemers beschreven dat, in hun 

gemeenschappen, gewichtsverlies wordt gezien als teken van psychologische, economische en 

sociale problemen. In de discussies werd er gezegd dat deze traditionele ideeën geleidelijk aan het 

veranderen zijn maar dat ze nog bestaan. Vrouwen in Nederland rapporteren dat dit zo is onder 

ouderen en in Marokko. In Marokko zeggen de vrouwen in de stad dit over de vrouwen op het 

plattenland en in de dorpen. Deelnemers aan de focusgroepen rapporteren dat ze beïnvloedt 

worden door traditionele normen, omdat ze liever geen negatieve reacties willen wekken binnen 

hun sociale omgeving. Het lijkt dus dat migratie naar een westerse, ‘obesogene’ omgeving 

invloed heeft op migranten en in tandem lijkt te werken met bestaande culturele normen. Het feit 



dat migranten sterke banden met hun thuisland onderhouden (zomervakanties, televisie uit 

Marokko via de satelliet en een voorkeur voor partners uit de land van afkomst) zorgt ervoor dat 

deze normen relevant blijven voor Marokkanen in Nederland.   

Hoofdstuk 7 beschrijft de hoofdbevindingen van de studies, inclusief de methodologische 

beperkingen. De relevantie van de bevindingen voor de praktijk en aanbevelingen voor meer 

onderzoek worden beargumenteerd. De studies in dit proefschrift leiden tot de volgende 

conclusies:  

Ten eerste: voedingsgewoonten van migranten veranderen minder snel dan verwacht en 

hebben zowel gezondheidsbevorderende als gezondheidsbedreigende elementen. Dit is het gevolg 

van een complexe interactie tussen factoren die voedingsgewoonten beïnvloeden (zoals culturele, 

sociale, economische en omgevingsfactoren) en het verband tussen voedinggewoonten en 

culturele identiteit. Programma’s dienen daarom zowel het behoud van gezondheidsbevorderende 

elementen te stimuleren terwijl men in de aanpak van negatieve aspecten rekening dient te 

houden met de waarde die migranten hechten aan traditionele eetgewoonten. 

Ten tweede lijkt het dat een gebrek aan inzicht in het eigen overgewicht een barrière is 

voor lijngedrag onder mannen (met uitzondering van Hindoestanen). Bewustzijn stimuleren is 

daarom een belangrijk doel voor gezondheidsbevorderende programma’s gericht op mannelijke 

migranten. Dit in tegenstelling tot migrantenvrouwen, die zich juist wél bewust lijken te zijn van 

hun overgewicht. In vrouwen lijkt de invloed van sociale normen op hun gedrag in combinatie 

met traditionele culturele normen ten opzichte van lichaamsgewicht een belangrijke invloed op 

het krijgen van overgewicht.  

Ten derde impliceert de hoge prevalentie van overgewicht, ondanks een voorkeur voor 

een slankere lichaamsvorm en een zwak verband tussen leefstijlfactoren en gerapporteerd 

lijngedrag, dat zowel migranten als autochtonen ondersteunt dienen te worden bij het maken van 

geschikte veranderingen in leefpatroon, om zo duurzaam gewichtsverlies te realiseren. Idealiter 

zouden gezondheidsbevorderende programma’s rekening houden met zowel de fysieke, 

economische, sociaal-culturele en politieke omgevingen op macro- en microniveaus.  

 


