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• .

ZET JE 
VRAGEN/CASUS 

IN DE CHAT

VOOR NA DE 
PAUZE..



• .

Purmerend

Zaanstad

Waterland

Diversiteit in Waterland, Purmerend en Zaanstad



Laaggeletterdheid

• .

2,5 miljoen Nederlanders 

35 % heeft andere moedertaal
33 % werkt in de zorg  (diabeteszorg)

Veel oudere migranten zijn in eigen taal 
analfabeet. Vertaalde folder werkt dan niet

Risicomomenten zijn;  

aan de telefoon, aan de balie , 
tijdens consult, bij medicatie,

bij adviseren,  bij verwijzen

8-11% in Waterland
13% in West-Friesland
16% in Zaanstreek



3 vragen bij laaggeletterdheid

• .

Wat heb ik ? 

Wat moet ik doen ? 

Waarom moet ik dat doen ?

Terugvraagmethode



3 vragen voor deze Webinar

Wat is soms anders bij andere culturen als 
het gaat over voedingsadvisering ?

Welke vragen kun je stellen om 
eetgewoonten te achterhalen ?

Welke praktische voorbeelden en 
hulpmiddelen kun je ?



Het zijn mensen die elkaar ontmoeten 
niet culturen                             *Hoffman

• .

Ieder mens is uniek dus alle 
communicatie is intercultureel

Communicatie is de rode draad

in alle hulpverlening

Stel communicatie centraal 

niet  de cultuur

Houd rekening met en accepteer 
miscommunicatie



Groepsgericht       Individugericht

• .

Individu staat centraal

Opvoeding gericht op ontplooiing 

en eigen  verantwoordelijkheid 

Weinig onderscheid in mannen- en  
vrouwenrol

Communicatie is expliciet en direct

Verwerken van ziekte  is een 
persoonlijk proces



??? Nee = Rode duim Ja = groene duim  

• .
Als kinderen meekomen om te vertalen 
vraag ik hun mogelijkheden bij het 
maken van een vervolgafspraak



Familie als tolk: werkt vaak goed !

• . Is bekend met het dialect en de persoon

Informele tolk kost soms geld voor patiënt 

Moeten tolken voor familie  is vaak een 
oorzaak voor schoolverzuim van jeugd!

2e en 3e generatie spreekt soms niet zo 
goed de eigen taal of medische termen

Gebruik niet veel zinnen achter elkaar. 
Praat tegen de patiënt zelf.



Taal een probleem ? 
Tolk een hulpmiddel ! 

• . Het Achterstandsfonds vergoedt 
tolkentelefoon (Global Talk) voor 
huisartsen en  praktijkondersteuners.

Conference call bespaart  veel tijd
Kan tot 5 personen op de lijn

Patiënt kan opnemen en terugluisteren

Inzet van uurconsult i.c.m. tolkentelefoon: 
een gezamenlijk consult met POH en 
diëtist is ook mogelijk! 



Toolkits laaggeletterdheid en anderstaligen 

• .

Toolkit anderstaligen: 
https://www.zonh.nl/achterstandsfonds-toolkit-
anderstaligen/

Toolkit laaggeletterdheid: 
https://www.zonh.nl/toolkit-laaggeletterdheid/



??? Nee = Rode duim Ja = groene duim  

• . Ik weet van mijn  patiënten 

wat hun eetpatroon is 
b.v. 2 of 3 maaltijden per dag



Voedingservaringen uit de praktijk  

• .

Blijf het waarom van vitamine D uitleggen

Honing uit het eigen dorp is natuurlijk en 
dus gezond en mag gerust in de thee
Bananen bij Afrikaanse diabeten en 
druiven (najaar) bij moskeebezoekers

Dadels zijn belangrijk in de Islam, worden 
in Koran genoemd. Advies = max 3 per dag

Somalische vrouwen gebruiken gedroogde 
cranberries als blaasontstekingspreventie

Denk aan alcohol gebruik bij islamitische 
mannen . Respectvol vragen kan gerust.



Diabetes in Turkse en 
Marokkaanse cultuur

• .

Soms taboe op diabetes (ziekte is test van 
God)

Schaamte over ziek zijn of complicaties

Onbekendheid  met chronische ziekte 

Onbekendheid met zelfmanagement

Weinig kennis hoe het lichaam werkt
Voeding weigeren is heel moeilijk

Haram betekent verboden van het geloof 

Grote porties worden opgeschept

Lang verblijf in thuisland in de zomer. 
Insuline in de vliegtuigkoffer
Bij POH op afspraak is moeilijk voor 
analfabeten (halve uren). Stuur SMS.



Voedingsgewoonten in Turkse en 
Marokkaanse cultuur

• .

Praten over minder eten is ongepast 

Samen eten (bij feesten) is erg belangrijk

Altijd extra eten vanwege gastvrijheid

Je eet pas als de gastvrouw klaar is

Wit brood bij elke maaltijd is normaal

Weinig kennis van koolhydraten

Veel zoete gerechten met honing

Veel zout (olijven , feta, ei)

Veel gefrituurde gerechten en veel olijfolie  
In Nl. vast tijdens de ramadan ruim 60 % 
van diabeten zonder goed de persoonlijke 
risico's te kennen of deze te bespreken



Typisch Turks

• .

Turkse ouderen eten vaak twee maaltijden 
per dag. Vraag na i.v.m. diabetes medicatie

Ochtend: hartig beleg op brood, kaas, ei, 
tomaten met zout, komkommer en olijven. 
Roomboter en thee met suiker en Ayran

Tussendoor thee met zoetigheden en noten

Soep, salade of voorgerecht hapjes

Hoofdgerecht is vaak eenpansgerecht: 
vlees, aardappel, groente met brood erbij 
Peulvruchten worden als groenten gezien

In de avond grote schaal fruit, pitten, zaden
In Turkije andere bloedglucose waarden

Nederland (mmol/l)       Turkije(mg/dl)



Typisch Marokkaans

• .

Ouderen spreken Arabisch of Berber (3) 

Berber was geen geschreven taal 
Samen eten uit een grote schaal doe je met 
je rechterhand  (portie is dan moeilijk)
Brood bij elke maaltijd is normaal

Ontbijt met hartig beleg of alleen olijfolie

Tussendoor: zoete thee met koekjes, zaden

Maaltijdsoep (harira) met veel brood

Warm avondmaal: bv couscous in tajine  

Veel meer recepten met vis en groente

Veel frisdrank, snoep en chips

Bladerdeeg- en pannenkoekrecepten



Voedingsgewoonten in de Surinaamse 
en Antilliaanse cultuur

• .

Surinamers eten veel groeten .Antilanen 
niet (op de eilanden zijn groenten duur)

Groenten worden vaak gekookt in water 
met meerdere bouillon blokjes

Hypertensie komt veel voor . Vaak andere 
ideeën over behandeling dan huisarts

Veel (echte) cola en andere frisdrank

Cake met jam en slagroom 

Geloof in kruiden i.p.v. pillen 

Veel gefrituurde zoetigheden bij feesten

Rijst met aardappelen in een maaltijd

Rijst een dag eerder koken helpt de g.i.



Typisch hindoestaans

Hindoestanen tot 4 keer zo vaak diabetes 
als Nederl. 50 plussers jaarlijks controle

Ouderen spreken Sarnami 80% = Hindoe
Ontbijt wordt vaak overgeslagen

Twee warme maaltijden Veel in de avond 

Veel frisdrank & zoete versnaperingen
Graag tropisch fruit (ananas. papaja, banaan)
Veel zoutgebruik in warme maaltijden 

Trassi, ketjap, ve-tsin, bouillonblokjes 

Verborgen alcoholisme  (Hindoestanen)

Aardappelen als groente bij roti of rijst 
Rijst eerst koken en opbakken = lagere g.i.



Voedingsgewoonten bij vluchtelingen

• .

In asielzoekers centra mogen de mensen 
vaak niet zelf koken. Ook is men niet 
bekend met  westerse voedingsmiddelen 

In herkomstland soms onbekend met 
diabetes : ”Diabetes is voor rijke mensen”
Rituelen rondom voeding verschillen sterk 
per herkomstland en per streek
In veel herkomstlanden eet men samen uit 
een bord en met de hand of deeg als bestek
Eritreeërs soms al ondergewicht  in hun 
thuisland en ondervoeding door de reis
Mensen uit Eritrea vasten 3  dagen in de 
week  door geen dierlijk eiwit te eten
Door stress  en zorgen om familie soms 
weinig aandacht voor eigen gezondheid



Typisch Eritrees 

• .

Veel brood en eenzijdig voedsel. Veel vet 
en koolhydraten

Koptische christenen vasten 200 dagen. 
Vasten door geen dierlijk eiwit te eten

Injera is pannenkoekachtig brood gemaakt 
van teff-meel. (Eiwitrijk)

Eenzijdig voedsel gewenst (afhankelijk 
van weer) en eiwitrijk voedsel is duur
om voeding  herkomstland en per streekMet de hand de ander eten in de mond 
brengen is een teken van genegenheid

Eritreeërs soms al ondergewicht  in hun 
thuisland en ondervoeding door de reis
Door stress  en zorgen om familie soms 
weinig aandacht voor eigen gezondheid



?? Nee = Rode duim Ja = groene duim  

• . Ik weet van mijn patiënt of hij/zij weet 
wat koolhydraten zijn en in welke 
voedingsmiddelen uit de eigen keuken 
deze zitten/hoe te vervangen.

.



Tips uit de dagelijkse praktijk  

Als patiënten geen anti-diabetica willen 
slikken, dan duidelijk vragen waarom

Bij  twijfel of de patiënt goed insuline 
spuit, dit laten demonstreren rond etenstijd

Vraag hoeveel maaltijden per dag men eet

Adviseer de voeding die God in de natuur 
maakt. Niet fabrieksvoedsel of witte suiker
Foto’s laten maken van de maaltijden en 
tussendoortje kan i.p.v. eetdagboek  (portie)
Oudere migranten vrouwen lopen 
dagelijks, omdat ze niet durven fietsen.
Diabetes jaargesprek is er in het Turks 
Arabisch en Engels  
Vraag hoeveel jaar onderwijs je patiënt 
heeft gehad en denk aan analfabetisme



Tips voor de diëtiste

• .

Diabetes jaargesprek is er in het Turks 
Arabisch en Engels

Pharos boek ik heb diabetes kan gratis 
besteld worden  & Arabische download

PDF van voedingsmiddelen met 
klontjes
PDF van koolhydraat beperkt eten bij

PDF soorten suikers Turks & Arabisch 

https://www.turksedietist.nl/

https://www.portiegrootteboek.nl /



Tips uit de interculturele praktijk  

• Vit d  

• .
Mensen zorgen voor elkaar en voor de 
maaltijden zoals ze dat geleerd  hebben

Voedingszorg is belangrijk bij ziekte 

Veel facetten spelen een rol bij opvattingen 
over hoe cultuur bepaalt wat goede zorg is 

Leininger adviseert: ‘Als het kan cultuur 
passende zorg’ (zoals men gewend is)

Als dat niet goed is voor de gezondheid, 
dan onderhandelen over zorgaanpassingen

Of mensen nieuw zorggedrag aanleren



Na de pauze tijd voor jullie
vragen/casussen

.



voedingewoonten
• GoedGebruik.nl 


