Oorspronkelijke stukken

Prevalentie van diabetes mellitus en hart- en vaatziekten onder Turkse,
Marokkaanse en autochtone Nederlanders
h.dijkshoorn, d.g.uitenbroek en b.j.c.middelkoop
Twee chronische aandoeningen met een hoge sterfte- en
ziektelast zijn diabetes mellitus en hart- en vaatziekten.
De prevalentie van diabetes is onder bepaalde groepen
verhoogd: diabetes type 1 komt meer voor onder
Marokkaanse dan onder Nederlandse kinderen en Surinaamse Hindoestanen lijden vaker aan diabetes type 2
dan Nederlanders.1 2 Migrantengroepen in het westen
hebben vaak een hogere diabetesprevalentie dan de
autochtone bevolking. De plotselinge overgang van een
niet-geïndustrialiseerde samenleving in het land van
herkomst naar een westers geïndustrialiseerd land, die
veel migranten doormaken, is een mogelijke oorzaak.3
Ook onder Marokkaanse en Turkse migranten in ons
land lijkt diabetes meer voor te komen dan onder
autochtonen.4-8 Over de prevalentie van hart- en vaatziekten onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders is
weinig bekend. Hartklachten komen bij Turken wel,
maar bij Marokkanen niet vaker voor dan bij Nederlanders.5 9 De diagnose ‘hart- en vaatziekten’ wordt bij
Turken even vaak gesteld als bij Nederlanders, en bij
Marokkanen minder vaak.5 De genoemde studies hadden echter aanzienlijke beperkingen. Ze bevatten een
klein aantal Turken of Marokkanen of geen Turkse en
Marokkaanse 65-plussers.
Meer informatie over de prevalentie van diabetes en
hart- en vaatziekten onder Turkse en Marokkaanse
Nederlanders is noodzakelijk, omdat deze ziekten door
primaire preventie deels voorkómen kunnen worden.
Ook zijn er mogelijkheden voor secundaire en tertiaire
preventie. Wij bestudeerden de prevalentie van diabetes
en hart- en vaatziekten onder Turkse, Marokkaanse en
autochtone Nederlanders aan de hand van gegevens uit
een Amsterdams onderzoek. Ook onderzochten wij
enkele risicofactoren: overgewicht, bewegingsarmoede
en roken,10 en tenslotte de samenhang tussen diabetes
en hart- en vaatziekten bij de drie bevolkingsgroepen.
methode
Onderzoekspopulatie en dataverzameling. De gegevens
werden verzameld in het kader van het project de
Amsterdamse Gezondheidsmonitor.11 De steekproef
voor deze survey was getrokken uit het bevolkingsregisGemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam,
cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering,
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samenvatting
Doel. Inzicht verwerven in de prevalentie van diabetes mellitus
en hart- en vaatziekten onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders.
Opzet. Secundaire data-analyse van een dwarsdoorsnedeonderzoek in 1999/’00.
Methode. De prevalentie van zelfgerapporteerde diabetes en
hart- en vaatziekten werd met interviews bepaald in een steekproef van 743 Turkse, 641 Marokkaanse en 537 autochtone
Amsterdammers van 35-74 jaar. Etnische verschillen in prevalenties werden met logistische-regressieanalyse onderzocht
met correctie voor geslacht, leeftijd en opleiding. Er werd gekeken of overgewicht en bewegingsarmoede verschillen konden verklaren. Bij hart- en vaatziekten werd tevens de samenhang met roken en diabetes onderzocht. Daarnaast werd de
samenhang tussen diabetes en hart- en vaatziekten bestudeerd.
Resultaten. Turken en Marokkanen hadden vaker diabetes
dan autochtone Nederlanders (12,3, 12,4 en 3,0%). Na correctie voor geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, overgewicht en
bewegingsarmoede bleven deze verschillen bestaan. Hart- en
vaatziekten kwamen vaker voor onder Turken (10,6%) dan
onder autochtone Nederlanders (5,0%); dit gold niet voor
Marokkanen (5,4%). Het verschil tussen Turkse en autochtone Nederlanders bleef bestaan na correctie voor opleiding,
overgewicht, bewegingsarmoede, diabetes en roken. De samenhang tussen diabetes en hart- en vaatziekten was voor alle
onderzochte groepen vrijwel even groot.
Conclusie. De prevalentie van diabetes was onder Turkse en
Marokkaanse Nederlanders hoger dan onder autochtone
Nederlanders. Onder Turken was de prevalentie van hart- en
vaatziekten hoger dan onder de autochtone populatie. Er was
een consistente samenhang tussen diabetes en hart- en vaatziekten bij de 3 etnische groepen.

ter en gestratificeerd naar leeftijd in tienjaarsklassen.
Per leeftijdsgroep waren circa 200 Amsterdammers van
diverse etnische herkomst geïnterviewd. Daarnaast was
een steekproef getrokken van 35-74-jarige Turkse en
Marokkaanse Amsterdammers. Etniciteit was gebaseerd op het geboorteland van de respondent, diens vader en diens moeder.12 De respondenten in beide steekproeven waren in de periode 1 oktober 1999-30 november 2000 thuis geïnterviewd aan de hand van een vragenlijst. Turkse en Marokkaanse respondenten waren
geïnterviewd door een interviewer van hetzelfde geslacht en dezelfde etnische herkomst en, indien gewenst,
in de eigen taal. Er waren 2673 Amsterdammers van 16
jaar en ouder geïnterviewd, onder wie 389 Turken, 313
Marokkanen en 233 Nederlanders van 35 tot 54 jaar, en
354 Turken, 328 Marokkanen en 304 Nederlanders van
55 tot 74 jaar. De respons onder autochtone Nederlanders was 61%. De respons onder Turkse en Marok-

kaanse Nederlanders was geschat, omdat de Turkse en
Marokkaanse interviewers niet volledig registreerden
wie zij benaderden.11 Op basis van deze schatting en van
de respons in vergelijkbaar onderzoek, veronderstelden
wij dat de respons onder allochtonen en autochtonen
vrijwel identiek was.13
De representativiteit werd onderzocht door gegevens
over burgerlijke staat en gezinssamenstelling tussen de
respondenten en de Amsterdamse bevolking te vergelijken. Onder de Turkse respondenten waren gehuwden
enigszins oververtegenwoordigd en alleenstaanden
enigszins ondervertegenwoordigd. De Marokkaanse en
autochtone respondenten verschilden niet statistisch significant van de Amsterdamse bevolking.
Analyse. In de analyse werden van de 1921 35-74jarige Turkse, Marokkaanse en autochtone respondenten
de volgende gegevens gebruikt: zelfgerapporteerde diabetes waarvoor de respondent in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van een arts stond;
zelfgerapporteerde hart- en vaatziekten (hartinfarct, beroerte, hersenbloeding, herseninfarct, andere ernstige
hartaandoeningen zoals hartfalen en angina pectoris)
waarvoor de respondent in de afgelopen 12 maanden
onder behandeling of controle van een arts stond; opleidingsniveau (indicator voor sociaal-economische positie): mensen met maximaal een vmbo-opleiding versus
mensen met minimaal een mbo-opleiding; overgewicht:
‘body mass index’ (BMI)  25 kg/m2 (ondergewicht en
normaal gewicht) versus BMI  25 kg/m2 (matig en ernstig overgewicht); lichamelijke activiteit: al dan niet minstens 5 dagen per week minstens 30 min matig lichamelijk actief zijn (Nederlandse Norm Gezond Bewegen)14;
roken: rokers versus niet-rokers.
De gegevens werden in de analyse gewogen naar de
opbouw wat betreft leeftijd, geslacht en etnische afkomst van de Amsterdamse bevolking op 1 januari 2000,
zodat de respondenten voor deze kenmerken representatief voor de Amsterdamse bevolking waren. Vanwege
deze gestratificeerde steekproeftrekking werden preva-

lenties met betrouwbaarheidsintervallen berekend in
WesVar 4.0 met de ‘jack-knife’-methode (hierbij worden uit een steekproef meerdere steekproeven gesimuleerd; op deze deelsteekproeven worden de variantie en
het 95%-BI berekend).15 Prevalentieverschillen tussen
de 3 bevolkingsgroepen werden onderzocht met een
t-toets. Daarnaast werd een logistische-regressieanalyse
gedaan in SPSS Windows 9.0 met correctie voor geslacht
en leeftijd. De samenhang met opleidingsniveau, overgewicht en lichamelijke activiteit werd bestudeerd. Ook
werd onderzocht of verschillen in de prevalentie van
roken en diabetes etnische verschillen in de hart- en
vaatziektenprevalentie konden verklaren. Tenslotte werd
de samenhang tussen diabetes en hart- en vaatziekten
onderzocht.
resultaten
Diabetes mellitus. De prevalentie van diabetes onder
Turken van 35-74 jaar bedroeg 12,3%, onder Marokkanen 12,4% en onder autochtone Nederlanders 3,0%
(tabel 1). Het verschil tussen Turkse en autochtone
Nederlanders was statistisch significant (t = 6,47; p 
0,001), evenals het verschil tussen Marokkaanse en
autochtone Nederlanders (t = 6,60; p  0,001). Diabetes
kwam meer voor bij vrouwen dan bij mannen, maar de
verschillen waren alleen bij de autochtone Nederlanders
statistisch significant (t = 3,11; p  0,01).
In tabel 2 staan de resultaten van de multivariate analyse. Na correctie voor verschillen in geslacht en leeftijd
was de diabetesprevalentie onder Turken en Marokkanen hoger dan onder autochtone Nederlanders (respectievelijke oddsratio’s (OR’s): 5,80 en 6,84). De etnische verschillen in diabetesprevalentie werden kleiner
na correctie voor opleidingsniveau (OR: 4,95 en 5,81),
maar bleven statistisch significant. Overgewicht verklaarde etnische verschillen in diabetesprevalentie gedeeltelijk (OR: 4,36 en 5,25). Bewegingsarmoede verklaarde minder van de verschillen dan overgewicht (OR:
4,69 en 5,62). De etnische verschillen in diabetespreva-

1. Prevalentie (in %; 95%-BI) van diabetes en hart- en vaatziekten onder Turkse, Marokkaanse en autochtone Nederlanders in Amsterdam
naar geslacht en leeftijd (in jaren), 1999/’00

TABEL

diabetes mellitus
35-54

hart- en vaatziekten
55-74

35-74

35-54

55-74

35-74

allen
Turken (n = 743)
Marokkanen (n = 641)
Nederlanders (n = 537)

9,7 (7,2-13,1)
7,4 (5,1-10,6)
1,0 (0,4-3,0)

21,8 (17,4-26,9)
27,3 (21,9-33,3)
6,4 (4,2-9,7)

12,3 (10,0-15,1)
12,4 (10,1-15,1)
3,0 (2,0-4,5)

7,2 (5,0-10,3)
4,0 (2,3-6,8)
2,1 (0,9-5,0)

22,7 (18,4-27,7)
9,4 (6,5-13,3)
10,0 (7,3-13,4)

10,6 (8,5-13,1)
5,4 (3,8-7,5)
5,0 (3,6-6,9)

mannen
Turken (n = 372)
Marokkanen (n = 357)
Nederlanders (n = 257)

7,9 (5,0-12,4)
6,0 (3,5-9,9)
0 (0,0-3,0)*

20,8 (14,9-28,1)
25,4 (18,8-33,4)
3,1 (1,2-7,8)

10,7 (7,9-14,4)
11,6 (8,9-15,0)
1,0 (0,4-2,7)

6,6 (4,0-10,8)
3,3 (1,6-6,8)
3,4 (1,3-8,7)

24,8 (18,6-32,3)
5,6 (3,0-10,4)
10,6 (7,0-15,7)

10,6 (8,0-14,0)
4,0 (2,4-6,6)
5,8 (3,7-9,1)

vrouwen
Turken (n = 371)
Marokkanen (n = 284)
Nederlanders (n = 280)

12,2 (8,2-17,9)
9,2 (5,4-15,2)
2,2 (0,7-6,2)

23,2 (17,4-30,3)
31,1 (23,1-40,4)
9,3 (5,8-14,6)

14,5 (10,9-19,1)
13,7 (10,0-18,4)
5,0 (3,2-7,8)

8,1 (4,8-13,3)
4,9 (2,3-10,3)
0,7 (0,1-4,0)

19,7 (14,5-26,4)
17,3 (11,3-25,7)
9,4 (6,0-14,6)

10,5 (7,5-14,6)
7,4 (4,7-11,6)
4,2 (2,7-6,5)

*Het 95%-BI werd berekend aan de hand van een binomiale verdeling.
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TABEL 2. Verschillen in prevalentie van diabetes mellitus en hart- en vaatziekten tussen Turkse (n = 743), Marokkaanse (n = 641) en autochtone
Nederlanders (n = 537; referentiegroep) van 35-74 jaar in Amsterdam (1999/’00) na correctie voor persoonskenmerken, uitgedrukt als oddsratio’s
(95%-BI)

persoonskenmerken

diabetes mellitus

hart- en vaatziekten

Turken

Marokkanen

Turken

Marokkanen

leeftijd, geslacht
leeftijd, geslacht, opleiding

5,80 (3,64-9,24)
4,95 (2,95-8,29)

6,84 (4,29-10,88)
5,81 (3,47-9,74)

3,03 (2,05-4,48)
3,32 (2,09-5,28)

1,28 (0,83-1,97)
1,40 (0,85-2,31)

leeftijd, geslacht, opleiding, overgewicht
leeftijd, geslacht, opleiding, lichaamsbeweging
leeftijd, geslacht, opleiding, roken

4,36 (2,55-7,46)
4,69 (2,78-7,91)

5,25 (2,97-9,25)
5,62 (3,33-9,49)

2,98 (1,83-4,84)
3,33 (2,09-5,31)
3,32 (2,08-5,28)

0,86 (0,46-1,60)
1,44 (0,87-2,39)
1,37 (0,82-2,29)

leeftijd, geslacht, opleiding, overgewicht, lichaamsbeweging
leeftijd, geslacht, opleiding, overgewicht, lichaamsbeweging,
diabetes
leeftijd, geslacht, opleiding, overgewicht, lichaamsbeweging,
diabetes, roken

4,22 (2,45-7,28)

5,14 (2,90-9,13)

2,95 (1,81-4,81)

0,88 (0,47-1,64)

2,59 (1,57-4,26)

0,76 (0,40-1,43)

2,61 (1,59-4,31)

0,76 (0,40-1,45)

lentie bleven bestaan wanneer zowel opleidingsniveau,
overgewicht als bewegingsarmoede aan het model
werden toegevoegd (OR: 4,22 en 5,14).
Hart- en vaatziekten. Tabel 1 toont dat van de Turkse,
Marokkaanse en autochtone Nederlanders van 35-74
jaar resp. 10,6%, 5,4% en 5,0% aan hart- en vaatziekten
leed. Het verschil was statistisch significant tussen Turkse en autochtone Nederlanders (t = 3,90; p  0,001),
maar niet tussen Marokkaanse en autochtone Nederlanders (t = 0,32; p  0,05). Voor de totale groep was er
geen statistisch significant verschil in de prevalentie
van hart- en vaatziekten tussen mannen en vrouwen.
Marokkaanse vrouwen leden vaker aan hart- en vaatziekten dan Marokkaanse mannen (OR: 2,13, niet in tabel). Dit verschil verdween goeddeels na correctie voor
overgewicht (OR: 1,45).
De multivariate analyse (tabel 2) toonde eveneens
een statistisch significant prevalentieverschil tussen
Turkse en autochtone Nederlanders (OR = 3,03), maar
niet tussen Marokkaanse en autochtone Nederlanders.
Het verschil bleef bestaan na toevoeging van opleidingsniveau aan het model. Overgewicht, lichaamsbeweging en roken konden het verschil slechts gedeeltelijk
verklaren. Ook in het uitgebreidste model (inclusief
diabetes en roken) bleef het verschil statistisch significant. Van de onderzochte factoren leverde diabetes de
grootste bijdrage aan de samenhang tussen etniciteit en
hart- en vaatziekten. Er was geen statistisch significante
samenhang tussen roken en hart- en vaatziekten, ook
niet bij autochtone Nederlanders; evenmin nadat de
onderzoeksgroep was verdeeld in nooit-rokers en (ooit-)rokers (niet in tabel).

Samenhang tussen diabetes en hart- en vaatziekten.
Tabel 3 laat zien wat de kans is op hart- en vaatziekten
voor personen met diabetes, uitgesplitst naar geslacht en
de 3 etnische groepen. Voor alle groepen tezamen was
de OR 2,62. Dat wil zeggen dat personen met diabetes
ongeveer 2,62 keer zoveel kans hadden op hart- en vaatziekten als degenen zonder. Het verband was bij de 3 etnische groepen vrijwel even sterk en in dezelfde richting.
Voor vrouwen was het verband iets sterker (OR: 3,41)
dan voor mannen (OR: 1,90). Het toevoegen van de
variabele ‘roken’ veranderde de resultaten nauwelijks
(niet in tabel).
beschouwing
De prevalentie van diabetes was onder Turken en
Marokkanen hoger dan onder autochtone Nederlanders. Hoewel de verschillen niet statistisch significant
waren, lijken Marokkanen vaker aan diabetes te lijden
dan Turken, wat ook door anderen werd gevonden.4 5 7
De hoge prevalentie van overgewicht onder Turken
en Marokkanen verklaarde de verschillen in diabetesprevalentie gedeeltelijk. Daarnaast speelt de lage sociaal-economische positie van deze migrantengroepen
mogelijk een rol,2 hoewel de verschillen bleven bestaan
na correctie hiervoor. De diabetesprevalentie bij volwassenen in Turkije is lager (6-7%) dan die bij Turken
in ons onderzoek.16 17 Over de diabetesprevalentie in
Marokko is geen literatuur beschikbaar. Het adopteren
van een westerse levensstijl (overgewicht, bewegingsarmoede) na migratie lijkt een belangrijke oorzaak voor
de hogere diabetesprevalentie onder Turkse en Marokkaanse migranten in Nederland, net als bij migranten-

3. Samenhang tussen prevalentie van hart- en vaatziekten en die van diabetes mellitus bij 35-74-jarige Amsterdammers (1999/’00) naar
geslacht en etniciteit, na correctie voor leeftijd, uitgedrukt als oddsratio’s (95%-BI)

TABEL

totaal

Turken

Marokkanen

autochtone Nederlanders

mannen
vrouwen

1,90 (1,14-3,19)
3,41 (2,17-5,35)

2,00 (1,00-3,99)
2,60 (1,35-5,00)

2,26 (0,86-5,98)
3,27 (1,49-7,20)

2,10 (0,20-22,19)
4,05 (1,23-13,30)

totaal

2,62 (1,87-3,66)

2,28 (1,42-3,66)

2,82 (1,53-5,18)

3,49 (1,22-10,03)
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groepen uit niet-geïndustrialiseerde landen elders in de
westerse wereld.3 18
Hart- en vaatziekten kwamen vaker voor bij Turken
dan bij autochtone Nederlanders en Marokkanen, ook
na correctie voor achtergrondkenmerken en bekende
determinanten. De verhoogde hart- en vaatziektenprevalentie werd slechts voor een klein gedeelte verklaard
door de verhoogde diabetesprevalentie en gold voor
Turken met én zonder diabetes. Bij Turken speelden
blijkbaar andere factoren een belangrijke rol in het
ontstaan van hart- en vaatziekten dan bij Marokkanen
en autochtone Nederlanders. Roken is een bekende risicofactor voor hart- en vaatziekten en veel Turken in
het onderzoek, vooral mannen, rookten. Echter, roken
bood geen verklaring voor de verschillen in hart- en
vaatziektenprevalentie, ook niet bij autochtone Nederlanders. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn: de beperkte omvang van de onderzoekspopulatie, geen correctie voor de hoeveelheid gerookte sigaretten (pakjaren), het gebruik van zelfgerapporteerde gegevens over
rookgedrag of selectieve misclassificatie (misschien rapporteerden vooral allochtone vrouwen die rookten
dat niet). Andere belangrijke risicofactoren voor harten vaatziekten zijn hypertensie, hypercholesterolemie
en lichaamsvetverdeling. Hypercholesterolemie komt
bij Turken en Marokkanen minder vaak voor dan bij
autochtonen en hypertensie komt bij Turkse en Marokkaanse mannen vaker voor dan bij autochtone.19
Gegevens over de lichaamsvetverdeling bij Turken en
Marokkanen zijn niet bekend. Op grond van de literatuurgegevens kunnen wij de verhoogde hart- en vaatziektenprevalentie onder Turken niet verklaren. Ook
konden wij niet onderzoeken of deze risicofactoren bij
allochtonen op dezelfde manier samenhangen met
hart- en vaatziekten als bij autochtonen. De consistente
relatie tussen hart- en vaatziekten en diabetes voor
alle onderzochte groepen en de statistisch significante
bijdrage van overgewicht stroken met de aanwijzingen
dat het insulineresistentiesyndroom de gemeenschappelijke oorzaak voor diabetes en hart- en vaatziekten
is.10 20
Ons onderzoek kende 3 beperkingen. Ten eerste werden zelfgerapporteerde gegevens gebruikt. Om overrapportage te voorkomen werden alleen respondenten die
in de afgelopen 12 maanden voor diabetes of hart- en
vaatziekten onder behandeling of controle van een arts
stonden als patiënten beschouwd. Er is onder autochtone Nederlanders een grote overeenstemming tussen
enquêtegegevens en medische registraties voor harten vaatziekten en diabetes.21 Of deze mate van overeenstemming ook geldt voor Turken en Marokkanen is onbekend. Evenmin is bekend of een lagere mate van overeenstemming resulteert in onder- of overrapportage.
Onderrapportage van diabetes is een reëel probleem,
want bij ongeveer de helft van de patiënten met diabetes is de aandoening niet gediagnosticeerd.22 Het is niet
bekend of er tussen Turken, Marokkanen en autochtone Nederlanders verschillen zijn in de mate van onderdiagnostiek. De tweede beperking was de onvolledigheid van de non-responsgegevens. Onder de Turkse

respondenten was een lichte oververtegenwoordiging
van gehuwden en een lichte ondervertegenwoordiging
van alleenstaanden. Er was echter geen relatie tussen
burgerlijke staat en de onderzochte uitkomstmaten en
determinanten. De derde beperking was het ontbreken
van gegevens over de BMI bij veel Marokkaanse vrouwen. Het effect daarvan op de resultaten was gering,
want de prevalentie van diabetes en hart- en vaatziekten
onder Marokkaanse vrouwen met en zonder een bekende BMI verschilden niet statistisch significant van elkaar. Bovendien leverde een herhaling van de analysen
bij de respondenten met een bekende BMI OR’s op die
nauwelijks afweken van de eerder berekende.
De hoge prevalentie van diabetes onder Turken en
Marokkanen en van hart- en vaatziekten onder Turken
duidt op een groot en groeiend volksgezondheidsprobleem, gezien de veroudering van deze migrantenpopulaties. Daarom is meer aandacht nodig voor primaire, secundaire en tertiaire preventie van beide aandoeningen.
Dit kan bijvoorbeeld door de preventie van overgewicht
en bewegingsarmoede bij deze groepen te stimuleren
(primaire preventie). Daarnaast zouden huisartsen extra
aandacht moeten geven aan vroegsignalering van diabetes en aan risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij
deze groepen (secundaire preventie). Een aanpassing
van de NHG-standaard voor diabetes is wenselijk door
te vermelden dat, naast Hindoestanen en creolen, ook
Turken en Marokkanen een verhoogd risico hebben op
diabetes.23 Vanwege taal- en communicatieproblemen is
het nodig de zorg beter op migrantengroepen af te stemmen, bijvoorbeeld door de inzet van Voorlichters Eigen
Taal en Cultuur (VETC-ers) of door bijscholing van
diabetesverpleegkundigen en diëtisten (tertiaire preventie). Hiermee is reeds ervaring opgedaan in het interventieproject voor Hindoestaanse diabetespatiënten in
Den Haag, de inzet van VETC-ers bij Turkse diabetespatiënten in Rotterdam en het Marokkaanse Diabetesproject in Amsterdam.19 24 25 Uitbreiding van dergelijke
projecten lijkt noodzakelijk.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning:
Bureau Informatie Management Amsterdam, TNO Preventie
en Gezondheid en Gemeente Amsterdam (Sociaal Structuurplan).

abstract
Prevalence of diabetes mellitus and cardiovascular disease
among immigrants from Turkey and Morocco and the indigenous Dutch population
Objective. To gain insight into the prevalence of diabetes
mellitus and cardiovascular disease among Turkish and
Moroccan immigrants in the Netherlands.
Design. Secondary analysis of data from a cross-sectional
study in 1999/’00.
Method. The prevalence of self-reported diabetes and cardiovascular disease was studied in a sample of 743 Turkish, 641
Moroccan and 537 ethnic Dutch persons aged 35 to 74 years
from the population of Amsterdam, the Netherlands, using an
oral questionnaire. Ethnic differences in the prevalence of
diabetes and cardiovascular disease were studied by logistic
regression analysis controlling for age, sex and educational levNed Tijdschr Geneeskd 2003 12 juli;147(28)
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el. Further, in the case of diabetes, we examined whether or not
the differences could be explained by overweight and physical
inactivity, and in the case of cardiovascular disease we investigated the relationship with smoking and diabetes. In addition,
the association between diabetes and cardiovascular disease
was investigated.
Results. The Turkish and Moroccan population reported
diabetes more often than did the ethnic Dutch (12.3, 12.4 and
3.0%, respectively). The differences were still present after
controlling for sex, age, educational level, overweight and
physical inactivity. Cardiovascular disease was more prevalent
among the Turks (10.6%) than among the indigenous Dutch
population (5.0%), but this was not true for the Moroccans
(5.4%). The difference between Turkish and ethnic Dutch
people still persisted after controlling for eductional level,
overweight, physical inactivity, smoking and diabetes. The association between diabetes and cardiovascular disease was
consistent for all groups studied.
Conclusions. The prevalence of diabetes was higher among
Turkish and Moroccan immigrants than among the indigenous
Dutch population. Cardiovascular disease was more prevalent
among the Turks, but not among the Moroccans. The association between diabetes and cardiovascular disease was consistent for all three ethnic groups.
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Bladvulling
Geneeskundig Jaarboekje
Het tweede deel van het Geneeskundig Jaarboekje voor
Nederland voor het jaar 1903, waarvan wij in n°. 2 van dezen
jaargang het eerste deel aankondigden, is verschenen. Het bevat in dezelfde rubrieken van vorige jaren dezelfde gegevens
zooveel mogelijk bijgewerkt tot op 1 Januari 1903. Dat er wel
enkele fouten in voorkomen is niet te verwonderen en voor een
deel vermoedelijk de schuld van onvoldoende opgaven aan de
redactie verstrekt. In den regel zal men, als men inlichtingen
omtrent het een of ander betrekking hebbende op de geneeskundige wereld in Nederland verlangt, in dit boekje niet te vergeefs zoeken. In de lijst van geneeskundigen, naar de woon-
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plaatsen gerangschikt, is dit jaar voor het eerst bij de steden
Haarlem, Arnhem en Nijmegen opgave gedaan van de specialisten met vermelding van hun spreekuren. De bedoeling der
redactie is daaraan in den volgenden jaargang meer uitbreiding
te geven. Hieruit blijkt, dat de redactie zich beijvert zooveel
mogelijk tegemoet te komen aan tot haar gerichte verzoeken.
De statistiek van de in Nederland gevestigde geneeskundigen
over 1902 kon niet opgemaakt worden, omdat slechts van vier
provinciën de opgaven zijn ingekomen.
(Berichten Binnenland. Ned Tijdschr Geneeskd 1903;47I:
527.)

