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De gezondheidssituatie van leden van etnische min-
derheidsgroepen is vaak slechter dan die van autoch-
tone Nederlanders, maar gezondheidsvoorzieningen 
weten hen minder goed te bereiken, dan wel effectie-
ve zorg te bieden. Het Verwey-Jonker Instituut voert 
van juli 2008 tot juli 2010 in Europees verband een 
project uit dat beoogt het gebruik door en de effec-
tiviteit van gezondheidsbevordering voor allochtone 
groepen te bevorderen. Interviews met aanbieders en 
met mensen uit de doelgroepen die wel en die niet 
gebruik maken van het aanbod en expertpanels leve-
ren informatie op over belemmerende en bevorderen-
de factoren om deel te nemen aan gezondheidsbevor-
derende interventies en over goede praktijken. Het 
project resulteert in aanbevelingen aan de hand waar-
van het aanbod kan worden getoetst en verbeterd.

Het project wordt gefinancierd door de Europese Com
missie (DG Health and Consumers, Public Health). 
ZonMw en de Directie Inburgering en Integratie van 
het Ministerie van VROM zijn co-financiers van de Ne-
derlandse bijdrage.

Methoden 
 Interviews met aanbieders van gezondheidsbev-1. 
ordering uit diverse organisaties en sectoren 
(GGD-en, thuiszorg, GGZ, gezondheidscentra).

 Interviews (in de eigen taal) met migranten van 2. 
Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afkomst uit 
de eerste generatie die wel en die niet gebruik 
maken van het aanbod gezondheidsbevordering.

 Twee Delphi rondes met experts.3. 

De gegevens zijn geanalyseerd op het niveau van het 
aanbod, het beleid van de organisaties en het (lokale) 
overheidsbeleid. 

Resultaten
Uit de interviews met aanbieders en migranten komen 
de volgende resultaten naar voren.

Er is sprake van aanbod dat aansluit bij de behoe-1. 
ften van migranten.

Het aanbod wordt ondersteund door organisatie-2. 
beleid en door lokaal beleid.

Van structurele inbedding en financiering is nau-3. 
welijks sprake.

Beschikbaarheid van laagdrempelige en passende 4. 
gezondheidsbevorderende activiteiten in de buurt 
spelen een grotere rol bij wel of niet deelname, 
dan kennis, houding en gezondheid(beleving) van 
migranten.

De ideeën van aanbieders en migranten om de 5. 
participatie van migranten in gezondheidsbev-
ordering te vergroten, komen in grote mate over-
een.

De Delphi-rondes leverden de volgende resultaten op.

Gezondheid en sociale inclusie

 Gezondheidsbevordering draagt bij aan de sociale  ●
inclusie van migranten, want gezondheid is bev-
orderlijk voor of een voorwaarde voor maatschap-
pelijke participatie.

Erkenning van migranten als specifieke doelgroep  ●
en specifiek aanbod blijft noodzakelijk.

Inbedding van gezondheidsbevordering in andere  ●
sociale voorzieningen en activiteiten vergoot het 
bereik en biedt ook meer aanknopingspunten voor 
verandering van gedrag en leefomgeving.

Migranten als co-producenten van gezondheidsbev-
ordering

 Migranten dienen als co-producent betrokken te  ●
zijn bij het hele proces van de ontwikkeling, uit-
voering en het vergroten van het bereik van ge-
zondheidsbevordering.

 Professionals die zijn getraind in culturele sensi- ●
tiviteit dienen dit proces te ondersteunen. De in-
terventies dienen te zijn gebaseerd op de onder-
zochte behoeften van de doelgroep.

Vergroten van kennis van migranten over gezond- ●
heid, gezondheidsbevordering en -zorg is belan-
grijk, maar samen met andere factoren zoals ge-
woontes, de sociale omgeving, vertrouwen en 
gedeelde belangen.
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Randvoorwaarden

Meer kennis over de specifieke behoeften van mi- ●
granten en een diversiteitsbenadering bij de aan-
bieders is een voorwaarde om migranten beter te 
bereiken.

Een verplichte training van medewerkers in cul- ●
tureel bewustzijn en proactieve werving van mi-
granten zijn belangrijke voorwaarden om de 
participatie van migranten te bevorderen. Een et-
nisch diverse staf draagt eveneens bij aan de aan-
dacht voor diversiteit maar is geen garantie voor 
professionaliteit en vraaggericht werken.

Een communicatiestrategie dient deel uit te mak- ●
en van het planningsproces van interventies. 
Communicatie met potentiële deelnemers is een 
eerste voorwaarde voor een goede interventie.  
Die dient plaats te vinden ‘in het Nederlands als 
het kan en in de eigen taal als het moet’.

Een brede PR-strategie via verschillende kanalen  ●
en methoden toegespitst op specifieke doel-
groepen en settings (parallelle strategieën) draagt 
bij aan een groter bereik. Verspreiding via mi-
grantenorganisaties is één van de strategieën.

Conclusies
Drie parallelle strategieën lijken belangrijk:

specifiek en gedifferentieerd aanbod;1. 

 ‘mainstreaming’ en verbinden met ander lokaal 2. 
beleid 

‘bottom-up’ aansluiten bij behoeften en initi-3. 
atieven.

Er is nu vooral sprake van niet-structureel, versnip-
perd, kleinschalig specifiek aanbod dat ontwikkeld is 
door organisaties en professionals (‘middle-down’). 
Op de tweede en derde strategie zou meer kunnen 
worden ingezet.

Aanbevelingen
Op basis van de resultaten uit de interviewrondes en 
de Delphi rondes worden aanbevelingen ontwikkeld 
die zullen worden gepresenteerd en besproken op een 
conferentie op 24 juni 2010. 
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Samenwerkingspartners zijn: Forschungsinstitut des 
Roten Kreuzes, Austria (coördinatie), National Insti-
tute of Public Health (Czech-Republic), Mhtconsult 
(Denmark), Institut für Soziale Infrastruktur (Germa-
ny, project evaluator), Studio Come S.r.l. (Italy), and 
Trnava University, Faculty of Health Care and Social 
Work (Slovakia), University of Tartu (Estonia).

Het project Healthy Inclusion bestaat uit 5 onderde-
len:

literatuurstudie en interviews met aanbieders;1. 

interviews met migranten die gebruik maken van 2. 
het aanbod;

interviews met migranten die geen gebruik maken 3. 
van het aanbod;

ontwikkelen van aanbevelingen;4. 

conferentie op 24 juni 2010 CHECK;5. 

Deze poster bevat de eerste resultaten van de Neder-
landse bijdrage.
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