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IINDENEN VAI{ MEIITTENRANE HERKÍIMST

In 1978 en 1979 werd onderzoek verricht naarde voeding en
voedin_gstoe_stand van Surinaamse kinderen in de Bijlrñer-
meer. In l98l werd een soortgelijk onderzoek herhäd in
Den Haag.
Uit beide onderzoeken kwamen duidetijke kneþnten in de
voeding aan het licht. Enerzüds bleek-dat het vasthouden
van de-voeding uitlret moederland een gunstig effect op de
gezondheid kon hebben doordat dezp meer velel en onïer-
zalig{e veta¡ren bevatte; anderz[ids bleek de voeding niet
geheel te voldoen aan de eisen wat betrefr vitaminãn en
mineralen. Bekend is dat migrantengroep€n zich niet altigd
willen.of kunnen aanpassen aan de voediñgsgewoonten van
hun nieuwe vaderland. Naarmate er minðei overeenkom-
sten zün met de voedingsgewoonten van het land van
herkomst, kunnen meer knèlpunten worden verwacht bij
het aanpassgl_aan de nieuwe ômgeving.
In 1984 en 1985 werd onderzoek uftgevúrd naarde voeding
en voedingstoestànd van 8-jarige Turkse, Marokkaanse eñ
Nederlandse kinderen in Den Haag en Roiterdam. Doel van
dit onderzoek was een inzicht te verkrijgen of het nodig is
specifieke maatregelen te nemen ten aãnzien van de võe-
ding 1a¡ Turkse en Marokkaanse kinderen ter preventie
van .?iektgn die-het gevolg kunnen zijn van cen onjuiste
yoeding Dit onderzoek werd uitgevoerd door het Xonint-
lijk Instituut voorde Tropen, Amsterdam, Instituut CIVO-
Toxicologie en Voeding TNO.Zeist, in samenwerking met
de a4_elingen Jeugdgezondheidszorg van de GG en õn in
pen llaag_en Rotte¡d¿m. Het onde¿oek wordt bekostigd
door het Praeventiefonds. Uit praktische overwegingãn
welden het onderzoek naar de voedingstoestand en1õ¿-
selconsumptie gescheiden in de t[id uitgevoerd. De Turkse
cn Marokkaanse kindercn werden vérgeleken met hun
Ncderlandse leeftifttgenoorjes van dezeñde scholen cn/oi
wiiken.

Het onderzoek naar de voedingstoestand werd als eerste
uitgevoerd. In totaal werden 449 kinderen ( 160 Turkse, 130
Marokkaanse en 159_Nederla¡dse) onderzocht op scholen
in beide 

-gemeenren. De voedins.stoestand werO västgãleÀd
aan de hand van antro_pometrie (lengte, gewicht,-huiá-
plooien, skelet- en breediematen), eentepeîkr tictrámCü¡t<
onderzoek en biochemische parameten (vitamine B-, D ðn
ijzerstatusparameters) in het bloed. In-Den Haag ;mi;
!8,6% van de benaderde kinderen deel aan het onãerzoek,
in Rotterdam 8],6:/..In beide gemeenten was de t¡oogiiê
¡espons bij de Turkse groep.
De voeding werd nagegaan door het navragen van de
voedselconsumptie over de voorafgaande 24 urIr. Gekozen
is voor deze methode omdat hierbí¡igeen hoge eisen worden
gesteld aan de ondervraagde en óñdervrager ten aanzien
van- þet ge.heugen en w[ize van ondenrageñ. gij de Turkse
en Marokkaanse gezinnen werden de geiprekkên gevoerd
met een tolk. Tevens werden vragen gesteld ovei de so-
ciaal-economische achtergrond vañ deóuden en verblijß-
duur in Nederland. Dit vraaggesprek vond plaats bij-de
ouders thuis. Met 393 kinderen van de 449 icindereridie
deelnamen aan het voedingstoestand onderzoek kon een
ggsp.r€! over de voedini worden gevoerd. Van de overige
54 kinderen waren de meeste migranten kinde¡en terug¡1ã-
ßaan naar het land van herkomst en een aantal Nederhrìã'se
ouders wensten niet langer deel te nemen.
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