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Summary

Individuals of African descent living in western countries have increased rates of hypertension 

and hypertension-related complications. Poor adherence to hypertension treatment 

(medication and lifestyle changes) has been identified as one of the most important 

modifiable causes for the observed disparities in hypertension related complications, 

with patient education being recommended to improve adherence. In order to increase 

patient adherence to hypertension treatment, health care providers must improve their 

understanding of the perspectives on hypertension of their patients. Studies among ethnic 

minority populations in the USA and the UK suggest that socio-cultural factors influence 

the manner in which patients perceive hypertension. No data are available regarding the 

patient’s perspectives on hypertension among African populations in the Netherlands.

Culturally appropriate patient education may have a positive influence on medication 

use and lifestyle changes among hypertensive patients. Given the high prevalence rates 

of hypertension among ethnic minority populations of African descent living in the 

Netherlands, there is an urgent need to improve prevention and control of hypertension 

among these groups. This thesis presents a series of studies that had the aim to provide 

information for the development of culturally appropriate interventions among African 

Surinamese and Ghanaian migrant populations in the Netherlands.

The first part of this thesis which includes chapters 2, 3 and 4 focuses on the patients’ 

perspectives of hypertension. Because it was our objective to acquire a better understanding 

of how patients perceive hypertension, we did not formulate prior hypotheses, but 

adopted a qualitative research approach. The data in these chapters were derived from 

individual in-depth interviews from a purposive sample of African Surinamese, Ghanaian 

and ethnic Dutch hypertensive patients who were treated in primary care. The second 

part of this thesis, which includes chapters 5 and 6, focuses on the development and 

evaluation of an intervention to stimulate culturally appropriate hypertension education 

among health care providers in three primary care health centres.

Chapter 2 describes the perspectives of patients regarding the nature, causes and 

consequences of hypertension. We compared the information of the three ethnic groups 

to each other and to the information that have been reported elsewhere in studies from 

the US and the UK. We found that patients in all three ethnic patient groups often 

understand their hypertension as a symptomatic disease, not a risk factor, with one or 

more identifiable causes. A major theme that emerged in the interviews with all patient 

groups, particularly among ethnic minority patients, was that stress is seen as an important 

cause for hypertension. Customs of the country of origin played a role in how patients 

viewed the cause of their hypertension, for example specific nutritional habits like the 

use of starch in the Ghanaian diet, salt in the Surinamese diet, and the consumption of 

liquorice by the ethnic Dutch. Moreover, in addition to cultural factors, migration-related 

issues influenced the perspectives on hypertension from ethnic minority patients. Ethnic 

minority patients attributed the cause of their hypertension to the migration experience, 
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such as stress due to adaptation to the Dutch society or to changes in climate, and felt a 

return to their country of origin could cure hypertension. We concluded that there is an 

important difference between the biomedical explanatory models of hypertension and 

those of patients. These differences are greater for ethnic minority patients and, although 

similarities exist in the explanatory models of hypertension of all three ethnic groups, 

cultural and migration related factors play an important role in these explanatory models.

Chapter 3 describes explanations for patient’s decisions regarding the use of antihypertensive 

drug treatment. In all ethnic groups confidence in the doctor and beneficial effects of 

medication were reasons for taking prescribed antihypertensive dosage. Particularly ethnic-

minority patients reported lowering or leaving off the prescribed medication dosage. 

Explanations for altering prescribed dosage comprised disliking chemical medications, fear 

of side effects and preference for alternative treatment. Surinamese and Ghanaian males 

also worried about the negative effects of antihypertensives on their sexual performance. 

Some Ghanaians mentioned fear of addiction or lack of money as explanations for 

altering prescribed dosage. Surinamese and Ghanaians often discontinued medication 

when visiting their homeland. Some respondents from all ethnic groups preferred natural 

treatments although treatment type varied. We concluded, that patients in all ethnic 

groups do not simply follow doctors’ orders but actively decide how to manage their 

prescribed medication regimens and that these decisions often diverge from the medical 

perspective. Decisions among ethnic-minority patients are influenced by cultural and 

migration related issues.

Chapter 4 describes what patients understood by physical activity and what they 

perceived as inhibitors or enablers for adopting or maintaining regular physical activity. 

We found that patients in all ethnic groups designated many different activities as physical 

activity. These included not only leisure time activities (organised activities and non-

organised activities) but also regular daily functional activities (at home or at work). All 

three groups mentioned the presence of health conditions, lack of priority, lack of social 

support, limited financial resources or access to physical activity facilities as inhibitors for 

maintaining or increasing their level of physical activity. A particular inhibitor related to 

hypertension was the belief that exercise may be dangerous for people with hypertension. 

Common enablers included health related incentives, support from physicians or family 

and having physically demanding work. Specific inhibitors only mentioned by Ghanaians 

and Surinamese included inexperience with recommended “Western” activities (cycling, 

swimming), little access to their habitual forms of physical activity, cultural preferences 

for large body sizes and characteristics of the host country (e.g. climate, transportation, 

housing, demands of participating in both Dutch society and their own communities). 

Specific enablers for Ghanaians and Surinamese included access to community or church-

based support groups. We concluded that, if interventions aimed to improve physical 

activity participation among patients in multi-ethnic clinical practices are to be effective, 

culturally specific factors and the specific living conditions which migrants experience 
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in their new environment cannot be ignored. Health care professionals may build their 

advice on the enablers and tackle the inhibitors identified in our study.

In chapter 5 we describe the intervention that we have developed and evaluate how 

this intervention affected the attitudes and perceived competence of hypertension care 

providers with regard to culturally appropriate care. We used a quasi-experimental design, 

contrasting three intervention and three control groups. Pre- and post-intervention 

questionnaires were used to measure the attitudes, experienced barriers and self-reported 

behaviour of health care providers with regard to culturally appropriate cardiovascular and 

general care. We found that professionals who participated in the intervention considered 

it more important to address the patient’s culture when delivering care than they had 

before the intervention (p=0.030). The intervention did not influence experienced 

barriers and self-reported behaviour with regard to culturally appropriate care delivery. 

We concluded that there is preliminary evidence that the intervention can increase the 

acceptance of a culturally appropriate approach to hypertension care among hypertension 

educators in routine primary care.

In chapter 6 we turned our attention to the implementation process of the intervention. 

For this, qualitative data from different sources were used to describe barriers and enablers 

influencing the implementation of culturally appropriate hypertension education in routine 

primary care. Data were analyzed using qualitative content analysis. We found that 

barriers to the implementation of the intervention fell into three main categories: political 

context (health care system financing); organizational factors (ongoing organizational 

changes, work environment, time constraints, staffing) and care provider-related factors 

(routines, attitudes, computer and educational skills, cultural background). Few barriers 

were specifically related to the delivery of culturally appropriate hypertension education 

(e.g., some resistance to registering ethnicity). Enabling strategies addressing these 

barriers consisted of reorganizing practice procedures, team coordination, and providing 

reminders and additional instructions to hypertension educators. We concluded that the 

adoption of a tool for culturally appropriate hypertension education by care providers 

can be accomplished if barriers are identified and addressed. Moreover, we concluded 

that the majority of these barriers are commonly associated with the implementation of 

health care innovations in general and do not indicate resistance to providing culturally 

appropriate care. The elements of the intervention are well described (toolkit, course and 

supportive feedback meetings) and transferable. They may be used as baseline information 

or as a prototype for other health care settings for the uptake of a culturally appropriate 

approach in hypertension care.

In chapter 7, the general discussion, a summary of the main findings is given and a 

reflection on the research methodology is provided. In addition, the findings of the 

studies are reflected upon, and recommendations for research and clinical practice are 

made. In short the following main conclusions can be drawn from the studies: there 

is an important difference between the biomedical explanatory models of hypertension 

and those of patients. Although many similarities exist between the explanatory models 
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of ethnic Dutch, African Surinamese and Ghanaian hypertensive patients, culture and 

migration play a significant role in how ethnic minority immigrant patients perceive and 

manage their hypertension. Based on these findings, a provider-based intervention and 

implementation strategy to enhance culturally appropriate hypertension education has 

been developed and evaluated in routine primary care. The intervention can increase 

the acceptance of a culturally appropriate approach among hypertension care providers. 

Moreover, most of the barriers for the adoption of the intervention are commonly 

encountered when innovations are introduced in primary care and do not indicate a 

resistance to providing culturally appropriate care. A cluster randomized trial is currently 

being conducted to evaluate the effect of the intervention on blood pressure control, 

adherence and satisfaction with care.
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Samenvatting

Hypertensie (hoge bloeddruk) is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. 

Bij mensen van Afrikaanse afkomst die in Westerse landen wonen komen hypertensie 

en hypertensie- gerelateerde complicaties vaker en in ernstiger mate voor dan bij 

mensen van Europese origine. Onvoldoende naleving van behandeladviezen (medicatie 

en leefstijlaanpassingen) is een belangrijke oorzaak voor de gevonden verschillen. 

Patiëntenvoorlichting wordt aanbevolen om het naleven van behandeladviezen te 

verbeteren. Om patiënten goed te kunnen voorlichten moet de informatie aansluiten op 

de belevingswereld van de patiënten. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners op de 

hoogte zijn van de opvattingen van patiënten over hypertensie en hoe zij er mee omgaan.

Cultuursensitieve voorlichting kan het naleven van medicatie- en leefstijladviezen bij 

hypertensiepatiënten positief beïnvloeden. Studies onder hypertensiepatiënten uit etnische 

minderheidsgroepen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben laten zien 

dat sociaal-culturele factoren van invloed zijn op de opvattingen van patiënten. Er zijn 

geen gegevens bekend over opvattingen van in Nederland wonende hypertensiepatiënten 

van Afrikaanse afkomst. 

Dit proefschrift presenteert een reeks van studies die het doel hadden om informatie te 

verzamelen voor het ontwikkelen van een cultuursensitief eerstelijns zorgaanbod voor 

Afro-Surinaamse en Ghanese migranten met hypertensie in Nederland. Het eerste deel 

van dit proefschrift, dat beschreven is in de hoofdstukken 2, 3 en 4, richt zich op het 

patiëntenperspectief op hypertensie. Onze doelstelling was om een beter begrip te krijgen 

van de opvattingen die patiënten zelf over hypertensie hebben. Daarom hebben we voor 

een kwalitatieve onderzoeksopzet gekozen en geen voorafgaande hypothesen opgesteld 

en getoetst. De gegevens zijn verkregen door middel van diepte-interviews met 46 Afro-

Surinaamse, Ghanese en autochtone Nederlandse hypertensiepatiënten behandeld voor 

hoge bloeddruk in de eerstelijns gezondheidszorg. Op basis van de studies in het eerste 

deel van dit proefschrift hebben wij een interventie ontwikkeld die zorgverleners kan 

stimuleren om cultuursensitieve hypertensievoorlichting te geven. In het tweede deel van 

dit proefschrift, de hoofdstukken 5 en 6, beschrijven wij deze interventie als mede de 

evaluatie daarvan onder zorgverleners in drie eerstelijns gezondheidscentra.

Hoofdstuk 2 beschrijft de perspectieven van patiënten met betrekking tot de aard, 

oorzaken en gevolgen van hypertensie. We vergeleken de gegevens van drie etnische 

groepen met elkaar en met de informatie uit studies in de Verenigde Staten en het 

Verenigd Koninkrijk. Tijdens de interviews werd het duidelijk dat patiënten in alle drie de 

etnische groepen hun hypertensie vaak als een symptomatische ziekte beschouwen, en 

niet als een risicofactor, met één of meer herleidbare oorzaken. Een belangrijk thema in 

alle drie de patiëntengroepen, maar met name bij allochtone patiënten, was dat stress 

als een belangrijke oorzaak voor hypertensie wordt gezien. Voedingsgewoonten van het 

land van herkomst bleken ook een rol te spelen in hoe patiënten de oorzaak van hun 

hypertensie zien. Bovendien bleken, naast culturele factoren, ook migratiegebonden 
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kwesties van invloed te zijn op de opvattingen van patiënten uit etnische minderheden 

over hypertensie. Zo schreven patiënten uit etnische minderheden de oorzaak van hun 

hypertensie vaak toe aan de gevolgen van de migratie, zoals de klimaatsverandering of de 

stress als gevolg van het zich aanpassen aan het leven in de Nederlandse samenleving. Zij 

waren daardoor soms in de veronderstelling dat de hypertensie zou genezen bij terugkeer 

naar het land van herkomst. We concludeerden dat er een duidelijk verschil bestaat 

tussen het biomedische verklaringsmodel van hoge bloeddruk en het verklaringsmodel 

van patiënten. Deze verschillen zijn groter voor Afro-Surinaamse en Ghanese patiënten. 

Hoewel overeenkomsten bestaan in de verklaringsmodellen van hypertensie van alle drie 

de etnische groepen, spelen culturele- en migratiegebonden factoren een belangrijke rol 

in deze verklaringsmodellen.

Hoofdstuk 3 beschrijft verklaringen die patiënten hebben voor de wijze waarop zij met 

antihypertensie medicijnen omgaan. In alle drie de etnische groepen waren het vertrouwen 

in de arts en de gunstige effecten van medicijnen redenen om de medicijnen volgens 

voorschrift te gebruiken. Vooral patiënten van etnische minderheden meldden dat zij op 

eigen initiatief de voorgeschreven medicatie dosering verlaagd hadden of dat zij gestopt 

waren met het innemen van de medicatie. Verklaringen voor het naar eigen inzicht verlagen 

van de voorgeschreven dosis in alle drie de etnische groepen waren afkeer van chemische 

middelen, angst voor bijwerkingen en de voorkeur voor alternatieve behandeling. 

Surinaamse en Ghanese mannen waren ook bezorgd over de negatieve effecten van 

antihypertensiva op hun seksuele prestaties. Sommige Ghanezen noemden angst voor 

verslaving of geldgebrek als reden voor het wijzigen van de voorgeschreven dosering. 

Surinaamse en Ghanese patiënten vertelden vaak dat zij met het gebruik ophielden 

waneer zij een bezoek brachten aan hun land van herkomst. Sommige respondenten uit 

alle etnische groepen hadden voorkeur voor natuurlijke geneeswijzen, terwijl het type 

behandeling varieerde per etnische groep. We concludeerden dat patiënten in alle etnische 

groepen niet simpelweg de adviezen van hun arts opvolgen maar zelf actief beslissen hoe 

zij met de voorgeschreven ‘medicatie regimes’ omgaan, en voorts, dat deze beslissingen 

vaak afwijken van het medisch perspectief. Deze besluitvorming wordt bij patiënten uit 

etnische minderheden beïnvloed door culturele- en migratiegebonden factoren.

Hoofdstuk 4 beschrijft wat patiënten verstaan onder lichaamsbeweging en wat zij 

ervaren als remmende of bevorderende factoren voor het behouden of verhogen van 

regelmatige lichaamsbeweging. We vonden dat patiënten in alle drie de etnische groepen 

veel verschillende vormen van lichaamsbeweging als lichamelijke activiteit aanduidden. 

Deze omvatten niet alleen recreatieve vormen van lichaamsbeweging (georganiseerde 

activiteiten en niet-georganiseerde activiteiten) maar ook de gebruikelijke dagelijkse 

functionele activiteiten (thuis of op het werk). In alle drie de genoemde groepen werden 

gezondheidsproblemen, gebrek aan prioriteit, gebrek aan sociale steun, beperkte 

financiële middelen of beperkte toegang tot faciliteiten als beperkend voor het behoud 

of vergroten van regelmatige lichaamsbeweging gezien. Een opvallende beperkende 

factor die is gerelateerd aan hypertensie zelf was de overtuiging dat lichaamsbeweging 
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gevaarlijk kan zijn voor mensen met hypertensie. Factoren die volgens patiënten 

konden bijdragen om voldoende te bewegen waren de motivatie om aan een slechte 

lichamelijke gezondheid te werken, ondersteuning vanuit de familie of van zorgverleners 

of het hebben van fysiek zwaar werk. Specifieke belemmerende factoren die alleen door 

Ghanezen en Surinamers werden genoemd waren de onervarenheid met aanbevolen 

"Westerse" activiteiten (fietsen, zwemmen), weinig toegang tot de meer gebruikelijke 

vormen van lichamelijke activiteit (bijv. dansen), cultureel bepaalde voorkeur voor een 

groter lichaamspostuur en de omstandigheden in het ‘gastland’ (bijv. klimaat, vervoer, 

huisvesting, eisen van de deelname aan zowel de Nederlandse samenleving als aan de 

eigen gemeenschap). Specifieke bevorderende factoren voor Ghanezen en Surinamers 

waren toegang tot kerkelijke- of gemeenschapsgebaseerde groepsinitiatieven. We 

concludeerden dat bij interventies die zijn gericht op bevorderen van lichaamsbeweging bij 

patiënten in multi-etnische gezondheidszorgpraktijken, culturele factoren en de specifieke 

leefomstandigheden die migranten in hun nieuwe omgeving ervaren niet mogen worden 

genegeerd.

In hoofdstuk 5 beschrijven we de interventie die we hebben ontwikkeld en evalueren we 

hoe deze interventie de houding en de ervaren competenties van hypertensiezorgverleners 

met betrekking tot het verlenen van cultuursensitieve zorg beïnvloedde. Met een quasi-

experimentele onderzoeksopzet werden drie interventie- en drie controlegroepen met 

elkaar vergeleken. Pre- en postinterventie vragenlijsten werden gebruikt om de houding, de 

ervaren belemmeringen en het zelf gerapporteerd gedrag van zorgverleners te meten met 

betrekking tot het verlenen van cultuursensitieve cardiovasculaire zorg en cultuursensitieve 

zorg in het algemeen. We vonden dat zorgverleners die hadden deelgenomen aan de 

interventie het belangrijker vonden om in de zorg aandacht aan de culturele achtergrond 

van de patiënt te besteden dan vóór de interventie (p = 0,030). De interventie had geen 

invloed op ervaren belemmeringen en zelf gerapporteerd gedrag van zorgverleners 

met betrekking tot het verlenen van cultuursensitieve zorg. Wij concludeerden dat de 

interventie de acceptatie van een cultuursensitieve aanpak in de reguliere hypertensiezorg 

kan vergroten.

Hoofdstuk 6 evalueert het implementatieproces van de interventie. We gebruikten 

hiervoor kwalitatieve gegevens uit verschillende bronnen met het doel de belemmerende 

en bevorderende factoren voor de invoering van cultuursensitieve hypertensievoorlichting 

in de reguliere eerstelijns praktijk te beschrijven. De gegevens werden geanalyseerd 

met behulp van kwalitatieve inhoudsanalyse. We vonden dat belemmeringen voor het 

invoeren van de interventie konden worden samengevat in drie hoofdcategorieën: 

de politieke context (de financiering van de gezondheidszorg), organisatorische 

factoren (lopende organisatorische veranderingen, werkomgeving, beschikbare tijd, 

personeel) en zorgverlener gerelateerde factoren (gewoontes, attitude, computer- en 

voorlichtingsvaardigheden, culturele achtergrond). Enkele belemmeringen waren specifiek 

gerelateerd aan het cultuurspecifieke karakter van de interventie (zoals weerstand 

tegen registratie van etniciteit). Strategieën om de waargenomen barrières op te heffen 
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bestonden uit de reorganisatie van praktische procedures, team- coördinatie en het 

verstrekken van herinneringen en aanvullende instructies aan hypertensievoorlichters. 

We concludeerden dat het voor zorgverleners mogelijk is om een instrument voor 

cultuursensitieve hypertensievoorlichting te gebruiken als bovengenoemde barrières 

worden geïdentificeerd en aangepakt. Daarnaast was een belangrijke conclusie dat de 

meeste geobserveerde barrières veel overeenkomst vertonen met de weerstanden die in 

het algemeen voorkomen bij het invoeren van vernieuwingen in de gezondheidszorg en 

dat zij niet duiden op specifieke weerstand tegen cultuursensitieve zorg.

In hoofdstuk 7, de algemene discussie, wordt een samenvatting gegeven van de 

belangrijkste bevindingen van dit proefschrift. Daarna volgt een reflectie op deze 

bevindingen en op de toegepaste onderzoeksmethodieken. Het hoofdstuk eindigt met 

aanbevelingen voor onderzoek en voor de gezondheidszorg.

Samengevat zijn de belangrijkste conclusies: (1) het perspectief van Nederlandse, Afro-

Surinaamse en Ghanese hypertensiepatiënten wijkt op een aantal punten af van het 

medisch perspectief en vertoont ook onderling verschillen, (2) de in het project ontwikkelde 

interventies lijken een waardevolle aanvulling te bieden op de reguliere hypertensiezorg 

aan patiënten uit etnische minderheidsgroepen, (3) de meeste barrières voor het invoeren 

van de interventies in de klinische praktijk wijzen niet op weerstand tegen cultuursensitieve 

zorg en (4) omdat bleek dat de interventies implementeerbaar zijn in de praktijk, wordt 

in een vervolgstudie het effect van de interventie bij patiënten geëvalueerd, waarbij 

ondermeer gekeken wordt naar de bloeddrukinstelling, therapietrouw en tevredenheid 

met de zorg.
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