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LAAGOPGELEIDE WIL SAMEN
GEZONDER WORDEN
• Samen werken aan je
gezondheid werkt beter.
• Onderzoek ‘met biertje in het
buurthuis’.

Mensen met een lage sociaaleconomische status werken het liefst
in groepsverband aan een gezondere levensstijl. Die observatie kan
helpen programma’s voor gezondere voeding en meer beweging
toegankelijker te maken voor
kwetsbare groepen. Dit schrijft
Sandra Bukman, promovendus bij
Humane voeding, in het tijdschrift
BMC Public Health. ‘De sociale controle die bij zo’n groep hoort, zien
mensen als een stok achter de
deur,’ zegt Bukman. Deelnemers

aan gezondheidsprogramma’s zoeken hierbij naar gelijkgestemden:
‘Het liefst bewegen ze met anderen
die dezelfde leeftijd, geslacht en
ongeveer dezelfde klachten hebben.’ Grote verschillen in fitheid
werken demotiverend bijvoorbeeld
tijdens het bewegen.
SLIM
Bukman onderzoekt de verwachtingen van mensen met lagere opleidingen en inkomens omdat overgewicht en diabetes in deze groep relatief vaker voorkomt. Wrang genoeg profiteren zij ook nog eens
minder van programma’s die obesitas, en de gevolgen, bestrijden.
Neem het SLIM-programma. Deze
combinatie van voedingsadvies en
meer bewegen zorgt dat minderen

mensen type 2 diabetes oplopen.
Maar juist de deelnemers met een
lager opleidingsniveau haken relatief vaak voortijdig af.
Bukman zoekt daarom naar mogelijkheden om SLIM te verbeteren:
‘Hoe kunnen we het bijvoorbeeld
beter later aansluiten bij deelnemers? En hoe behouden we ze voor
het programma?’ Ze hield hiervoor
gesprekken met groepen die een
hoge of juist een lage sociaaleconomische status hebben. De discussies gingen over hun leefstijl, welke
triggers zorgen voor verandering
en welke begeleiding helpt hierbij?
Om ervoor te zorgen dat de deelnemers zich op hun gemak voelden,
hield ze de gesprekken in hun
vertrouwde omgeving. Bukman:
‘Dat was soms dus gewoon bij

een biertje in het buurthuis.’
BARRIÈRES
De resultaten moeten hun waarde
nog wel bewijzen in de praktijk. De
promovendus verwerkte haar bevindingen in een nieuwe versie van
SLIM die nog wordt getest in verschillende achterstandswijken.
Het programma voorziet nu in
meer groepsbijeenkomsten, zoals
bijvoorbeeld een rondleiding door
een supermarkt. Een diëtiste geeft
hierbij tips hoe met weinig geld
toch gezond inkopen te doen.
‘We hebben ook geprobeerd andere barrières af te breken,’ zegt
Bukman. ‘We doen het dus niet bij
de universiteit, maar juist bij deelnemers in de buurt.’ Volgend jaar
komen de eerste resultaten. RR

PARADIJSELIJKE CARAÏBEN...
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Kleurrijke koralen, exotische vissen; wat kan de Caraïbische zee
toch mooi zijn. Niet zo vreemd dat
talloze toeristen jaarlijks naar de
ABC-eilanden komen om te dui-
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ken. Om bijvoorbeeld te kijken
naar deze koraalduivels die zwemmen bij Bonaire. Met wat fantasie lijken het buitenaardse vogels.
Pas bij nadere beschouwing zie je

dat niets klopt aan deze foto. Op
de achtergrond zie je geen koraal
maar een roestige metalen pijp die
enigszins is begroeid. Links liggen een drankfles en verfomfaaid

koffiebekertje. Dolfi Debrot, DLOonderzoeker bij Imares, publiceerde onlangs een telling van de hoeveelheid zwerfvuil die je rondom
de Nederlandse Antillen op de zeebodem vindt. Per vierkante kilometer zijn dat zo’n 2700 voorwerpen van menselijke makelij. Meer
dan elders. Het gaat hierbij vooral
om flessen, blikjes en verpakkingsmateriaal, maar ook om autobanden en wc-potten. Vooral de plastics zorgen voor vervuiling, al zijn
de ecologische gevolgen van grotere voorwerpen nog onduidelijk. De
foto zet je echter dubbel op het verkeerde been. Die fraaie koraalduivels horen hier namelijk helemaal
niet thuis maar in de Stille Oceaan.
De exoot ontsnapte waarschijnlijk
uit aquaria in Florida en verspreidt
zich nu razendsnel. ‘Prooien vrezen hem niet en predatoren zien
hem niet als voedsel,’ zegt Debrot.
‘Het is echt een heel groot probleem.’
RR

