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• Introductie

• Klein-maar-fijn onderzoek, bevindingen door Lisa van Son en Berfin Yurdakul, afdeling
maatschappelijke gezondheidszorg EMC

• Ondersteuning voor oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun mantelzorgers
door Marina Jonkers, Hogeschool Rotterdam

• Fijnmazig vaccineren – doelgroepbenadering door Eva Reekers, Gemeente Rotterdam

• De wijk in! Hoe bereik je actief de doelgroep door Mohammed Laziz, SPIOR

• Discussie



• Gezondheidskloof

• Vraag vanuit gemeente Rotterdam:

• Hoe bereik je kwetsbare Rotterdammers met een migratieachtergrond
bij gezondheidsinterventies?



Hoe gezond zijn we in Rotterdam?

CBS, Levensverwachting naar inkomensklasse



Levensverwachting in Rotterdamse wijken – 2016 

Kaart: OpenStreetMaps
Data en projectie van Gemeente Rotterdam





Hoe rijk zijn we in Rotterdam?

CBS, Levensverwachting naar inkomensklasse

De rijkste buurt in Rotterdam heeft een gemiddeld inkomen van €52.600 per inwoner.
De armste wijk heeft met €9.900 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner (bron: CBS)

• Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Rotterdam is €26.000

• MAAR:

• Groeiende inkomensongelijkheid in Rotterdam tussen wijken



Ongelijkheid in Rotterdam resulteert in een gezondheidskloof



En toen kwam corona

CBS, Levensverwachting naar inkomensklasse

• Veelgehoorde term: onderliggend lijden..

• En: "Algemene gezondheid"

• Belang van preventieve gezondheidsinterventies



Vraag vanuit de gemeente

CBS, Levensverwachting naar inkomensklasse

• Lage opkomst bij projecten ter bevordering van de gezondheid

• Hoe kunnen we kwetsbare mensen bereiken?



Vraag vanuit de gemeente

CBS, Levensverwachting naar inkomensklasse

En wat zijn de:

Hoe bereik je kwetsbare Rotterdammers met een migratieachtergrond
bij preventieve gezondheidsinterventies?

• Belemmerende factoren?

• Bevorderende factoren?



• Kwalitatief onderzoek

• 4 pijlers

• Interviews

• Focusgroep discussie

• Participerend observeren



Pijler 1: Literatuurstudie

Pijler 2: doelgroep: kwetsbare Rotterdamse inwoners met een 
migratieachtergrond.

Pijler 3: Rotterdamse projecten en organisaties die zich bezighouden met 
gezondheidsinterventies bij de doelgroep.

Pijler 4: Rotterdamse gemeente, kenniscentra en sleutelfiguren die zich richten 
op het verbeteren van beleid en omstandigheden aangaande de gezondheid 
van de doelgroep



• Hoe bereik je kwetsbare Rotterdammers met een migratie achtergrond bij
gezondheidsinterventies?

• Bereiken & betrekken

• Culturele sensitiviteit & inclusiviteit



• Social media of flyers?



‘Op het internet zoek ik vaak dingen over gezondheid op. Het internet is open en
eerlijk, waarom zou het liegen’

(Bron: citaat deelnemer focusgroep discussie)



• Sleutelfiguren



“Ja sleutelfiguren, ik hoor het vaak, maar ja wie zijn dat eigenlijk, wie is een
sleutelfiguur voor jou? Ben jij zelf een sleutelfiguur? En voor wie dan? Als je er 
goed over nadenkt is het eigenlijk veel complexer dan het lijkt

(Bron: interview professional, adviseur taalbeleid gemeente)



• Géén blueprint voor de beste aanpak



“Er is niet één manier, het werkt gewoon voor iedereen anders. Je 
moet gewoon kijken naar wat voor diegene goed werkt”

(Bron: focusgroepdiscussie)



• Persoonlijke aanpak

• Duurzaamheid

• Culturele sensitiviteit

• Co-creatie

• Doelgroepanalyse



• Vertrouwen

• Tijd, tijd en nog eens tijd

• Reciprociteit



“Ja mensen hebben soms zoveel meegemaakt, en zijn zo teleurgesteld. 
Bijvoorbeeld uit huisplaatsingen met jeugdzorg en veel andere vervelende
ervaringen. Die mensen zijn het vertrouwen kwijt en denken ja, hebben ze wel
het beste met mij voor? Dat is erg begrijpelijk” 

(Bron: interview professional, verloskundige, Rotterdam)

Vertrouwen



"Soms ben ik zo down dat ik nergens toe kom, naar buiten gaan is dan een
groot ding. Laatst belde [medewerker huis van de wijk] mij. Ze zei kom
gewoon meedoen met de dansactiviteit, ik kom je ophalen. Ze is me toen thuis
komen halen en ik heb meegedaan"

(Bron: citaat interview focusgroepdiscussie)

Tijd & vertrouwen



“App en bel mensen, doe het de avond van tevoren [van een gezondheidsproject] 
maar ook op de ochtend zelf. Je moet er niet vanuit gaan dat mensen gewoon op 
komen dagen

(Bron: interview welzijnswerker huis van de wijk)

Tijd



• Geef iets (tastbaars) terug aan de mensen die participeren

• Laat zien waarvoor ze meedoen, maak het tastbaar

Reciprociteit



• Bestaande netwerken gebaseerd op vertrouwen

• Het is belangrijk om te investeren in duurzame interventies



"Dietisten zijn niet gespecialiseerd in alle groente van mensen uit verschillende
culturen. Ze weten niet wat je dan in een recept kunt vervangen voor welke
groente. Bijvoorbeeld aardappel vervangen voor zoete aardappel.
En zeg me, is die schijf van vijf nu echt zo gezond? Ik weet het niet hoor." 

(Bron: citaat interview focusgroepdiscussie)



• Mensen uit de doelgroep betrekken bij het opzetten van interventie



'Ik koop het eten dat ik kan betalen, soms wordt er gezegd dat en dat is gezond, 
maar meid dat kan ik helemaal niet betalen! Ik kijk naar wat er gezond is in elke
cultuur niet alleen Nederland. Dan kijk ik wat ik kan betalen. 
Ik weet wat gezond eten is. Toen ik in het ziekenhuis lag was het eten heel slecht' 

(Bron: citaat interview deelnemer focusgroepdiscussie)



"Er komt een plan om in de lokale achterstandsschool kinderen te onderwijzen over broccoli en
pastinaak. Wat men zich niet realiseert is dat veel van deze kinderen zonder ontbijt naar
school komen. In plaats van een beledigende les over broccoli hebben zij meer behoefte aan
een bakje yoghurt met een banaan. Dat is gezond én kan gegeten worden."

(uit: Wat een schoonmaker je kan vertellen over goed beleid - De Correspondent Tim 'S 
Jongers)



• Bepaal wie je wil betrekken. Maar ook waarom?

• Geslaagde interventies hebben een goed beeld van de doelgroep



• Wie bedoelen we precies met: 'mensen met een migratie achtergrond?'

• Verschilllen binnen groepen zoals we die definieren vaak groter dan tussen
verschillende groepen



• Rotterdam telt ongeveer 170 verschillende nationaliteiten

• Iets meer dan de helft van de Rotterdammers heeft een migratieachtergrond



Bron: GGD, mei 2021





Bron: GZ Psychologie, dec. 
2020



“Ja inclusiviteit.. Bijvoorbeeld met Ramadan en Suikerfeest houden we rekening,
dat waarderen mensen ook zeker” 

(Bron: citaat interview professional pijler 4)



• Reflexiviteit; wat zijn "onze" eigen blinde vlekken?

• Vanuit welk perspectief bekijken we barrières?

• Wel benoemen, maar oppassen voor homogeniseren

• Co-creatie
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