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Summary 
Diet is an important modifiable risk factor of diseases such as type 2 diabetes mellitus 
(T2DM). Overall, a dietary pattern characterized by higher consumption of red and 
processed meats, high-fat dairy, refined grains and sweets have been associated with 
a higher risk of developing T2DM. In Western societies, ethnic minority populations 
are suffering a disproportionate burden of disease. In the Netherlands, where a large 
proportion of minority populations originate from Suriname, Turkey or Morocco, the 
disease risk profile has been shown to differ from that of the majority population. For 
example, the risk of T2DM among South Asian migrants is five times higher than among 
ethnic Dutch. Differences in diet may partly underlie these observed ethnic differences 
in disease risk. Insight into the dietary patterns of the main migrant groups in the 
Netherlands, and understanding the influence of factors such as socio-economic status 
and acculturation, is warranted to inform public health nutrition efforts addressing the 
current health disparities.
Up to now, most large population-based cohort studies have excluded ethnic minority 
populations. The main arguments of excluding these groups is in favor of ethnic 
homogeneity related to the internal validity and statistical power of the study, and 
because of the absence of ethnic specific tools to assess habitual dietary intake. Large 
population based multi-ethnic studies using ethnic specific measurement tools to assess 
dietary intake are warranted in order to provide a concrete basis future interventions 
aiming to improve health amongst all.
The overall aim of this thesis was to enhance the scientific basis for dietary analysis 
and the role of diet in T2DM prevalence in an ethnically diverse population. A large 
multi-ethnic population including five ethnic groups - South Asian origin Surinamese, 
African origin Surinamese, Turkish, Moroccan and Dutch origin - was utilized to achieve 
this goal. To address the main aim of this thesis the following questions were formulated:
1. How feasible it is to develop ethnic specific food frequency questionnaire and 

how stable are dietary patterns over time?
2. What are the dietary patterns of the main migrant groups in the Netherlands 

and what is the association between social-economic status, acculturation and 
these dietary patterns?

3. What is the association between diet and T2DM and what is the role of ethnicity 
in this respect? 

The studies described in this thesis were based on different sources of data. Data was 
obtained from the HELIUS Study and the HELIUS-Dietary Patterns study, which included 
men and women of all five ethnic groups. Additionally, data collected within the SUNSET 
study was used, which included South Asian origin Surinamese, African origin Surinamese 
and Dutch origin. Also, data was obtained from the Doetinchem Cohort Study, including 
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men and women from Dutch origin, and from The Singapore Prospective Study Program 
2, which included migrants of Indian origin. 
 The first part of this thesis, which included chapters 2, 3 and 4, focused on 
methodological issues. Chapter 2 outlined the design and methods used in the HELIUS-
Dietary Patterns study and described a systematic approach to overcome the difficulties 
in the assessment and analysis of dietary intake data in ethnically diverse populations. 
Chapter 3 reported on the process of developing ethnic specific food frequency 
questionnaires (FFQs) in order to assess habitual dietary intake among the main migrant 
groups in the Netherlands. We developed four ethnic specific FFQs using a standardized 
approach. The FFQs included 189 (Moroccan) to 238 (Dutch) food items; differences in 
the number of items are due to inclusion or exclusion of ethnic-specific food items. 
The FFQs covered more than 90% of the intake of the main nutrients associated with 
cardiovascular diseases and T2DM. In Chapter 4 we performed an assessment of the 
stability of dietary patterns over time. The study provided insight into the reproducibility 
of dietary patterns, and the transition of individuals between patterns over time at three 
surveys within one study population. The results showed that over time, dietary patterns 
were comparable in terms of foods contributing most to total energy intake, suggesting 
good reproducibility of dietary patterns. Nevertheless, only 42% of the participants were 
consistently assigned to the same dietary pattern at all three surveys. Dietary patterns 
seemed therefore more reproducible within a population than within individuals.
 In the second part of this thesis the dietary patterns of different ethnic 
groups were examined as well as the association between determinants and these 
dietary patterns. Chapter 5 described the main dietary patterns in participants of South 
Asian Surinamese, African Surinamese and Dutch origin. We aimed to examine ethnic 
differences in the adherence to these main dietary patterns. A “noodle/rice dishes and 
white meat”, “red meat, snacks, and sweets” and “vegetables, fruit and nuts” dietary 
pattern were identified. Compared to the Dutch, Surinamese more closely adhered to 
the “noodle/rice dishes and white meat” pattern which was characterized by foods 
typically consumed in a traditional Surinamese diet, such as rice and noodle dishes, 
chicken and roti. Closer adherence to the other two patterns was observed among the 
ethnic Dutch compared to the Surinamese. In chapter 5 and 6 we investigated whether 
the ethnic differences in the adherence dietary patterns identified among the Dutch, 
South Asian Surinamese and African Surinamese could be explained by social economic 
status (SES) and acculturation. Ethnic differences in dietary patterns persisted within 
strata of levels of education and occupation. Among Surinamese, the adherence to the 
“noodle/rice and white meat” and the “red meat and snack” patterns was independent 
of SES. Across strata Surinamese showed a high adherence to the “noodle/rice and white 
meat” pattern. Among Dutch origin participants, higher SES was associated with greater 
adherence to the “vegetable, fruits and nuts” pattern and lower adherence to the other 
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two dietary patterns. A comparative SES gradient was only present among Surinamese 
in the adherence to the “vegetables, fruit and nuts” pattern. The difference in the 
adherence to these dietary patterns among the ethnic Dutch and Surinamese could not 
be explained by acculturation as measured on a unidimensional scale and by applying 
a bidimensional model. Within the Surinamese, overall, the unidimensional proxies 
and the bidimensional model of acculturation only minor differences were observed 
in the adherence to the dietary pattern with regard to longer residence duration, age 
of migration, and generation level, and the acculturation strategies. This indicates that 
the adherence to a traditional dietary pattern might be quite robust among migrant 
origin populations. Consequently, there is a need to account for such traditional dietary 
patterns when developing dietary interventions.
 In the last part, part three, of this thesis we examined the role of diet and 
T2DM among different ethnic groups. First, we explored the role of serum ferritin (a 
biomarker of iron intake) in participants of Dutch and Surinamese origin (chapter 7). 
Serum ferritin was positively associated with T2DM and fasting glucose among women 
in all ethnic groups, but not among men. Moreover, the magnitude of sex differences in 
the association between serum ferritin and fasting glucose, but not T2DM, was greater 
in the African Surinamese group than in the Dutch and South Asian Surinamese groups.
 In chapter 8 we compared dietary patterns within five ethnic groups and 
examined their association with biomarkers of T2DM by applying two different methods 
to derive dietary patterns, i.e. principal component analysis (PCA) and reduced rank 
regression analysis (RRR). Within each ethnic group two behaviour-based (PCA) dietary 
patterns were identified and labelled as a “meat and snack” pattern and a “vegetable” 
pattern. These dietary patterns were largely comparable across ethnic groups. Only the 
“meat and snack” pattern derived within the Dutch origin population was significantly 
associated with HbA1c and fasting glucose. A biomarker-driven dietary pattern (RRR) 
showed large heterogeneity across ethnic groups. While among the Dutch origin group 
a pattern characterised by red and processed meat (consistent with a western diet) was 
derived, this was not the case among the ethnic minorities. Within the ethnic minority 
groups, foods that characterized the biomarker driven dietary patterns were in some 
cases ethnic specific (e.g. roti, couscous) or illustrated potential ethnic differences in the 
(culinary) use or link between diet and disease (e.g. low-fat dairy products).
 In chapter 9 we examined the consistency of a South Asian specific dietary 
pattern associated with HOMA-IR (an intermediate risk factor for the development of 
T2DM) derived in a South Asian migrant population in Singapore (Singapore Prospective 
Study Program 2), by testing its predictive value in an independent population of South 
Asian migrants in the Netherlands (HELIUS-Dietary Patterns). Higher scores for the 
insulin-resistance-related dietary pattern were associated with higher fasting glucose 
concentrations in two independent South Asian origin migrant populations residing in 
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Asia and Europe. These results support that associations between a biomarker specific 
derived dietary patterns and health outcomes can be generalizable to other populations 
and present a novel high-risk dietary pattern that may be particularly relevant in South 
Asians.
 Finally, chapter 10 summarized the main findings of this thesis and discussed 
them in the light of various methodological considerations and previous research. 
The results are discussed in light of their relevance for public health nutrition. Finally, 
recommendations for future research and policies and practice are made. Three main 
conclusions arose from this thesis: 
1. Dietary assessment in a multi-ethnic population using ethnic specific FFQs is 

feasible and has provided a basis for a better understanding of the patterns that 
describe dietary intake among the main migrant groups in the Netherlands. 
We found evidence to suggest that comparable dietary patterns across ethnic 
groups described dietary behaviour, but the adherence to dietary patterns may 
be different across ethnic groups. Independent of ethnic origin, the promotion of 
a dietary pattern characterized by fruit and vegetable intake seems particularly 
relevant for low socio-economic groups. Simultaneously, among ethnic minority 
groups, it appears important to recognize the value that is given to ethnic specific 
foods due to the continued adherence to a traditional dietary pattern. 

2. The continued adherence to a traditional dietary pattern, independent of SES 
and acculturation, may affect the way in which dietary patterns are associated 
with disease across ethnic groups. We found evidence that a Western dietary 
pattern (characterized by high consumption of red meat, processed meat, sugar 
and sweets, snacks, etc.) may find different associations with T2DM among 
ethnic minority populations compared to those of Dutch origin. Therefore, results 
emphasize the need for a better understanding of the Westernization of the 
dietary patterns among ethnic minority groups – of which typically is assumed 
to be at the detriment of health and at the cost of the presumably “healthier” 
traditional diet. The subtle differences in dietary behaviour across ethnic groups 
may be illustrative of the continued diversity of foods typically consumed in 
different ethnic groups.

3. Ethnic differences observed in dietary patterns derived on the basis of the 
prerequisite to be associated with biomarkers of disease, emphasizes the need 
to shift our focus from commonly recognized foods predictive for disease, to an 
exploration of different – ethnic specific – elements of the diet within ethnic 
groups that may be relevant to the occurrence of disease. Not only because we are 
obliged to do so due to the increasing ethnic diversity in many Western countries, 
but also because such ethnic specific elements in the diet may consistently be 
associated with diseases across populations.
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Samenvatting 
Voeding is een belangrijke beïnvloedbare risicofactor voor ziekten zoals type 2 diabetes 
mellitus (T2DM). In het algemeen wordt een voedingspatroon dat gekarakteriseerd is 
door een hoge inname van rood en voorbewerkt vlees, melkproducten met een hoog 
vetgehalte, geraffineerde graanproducten en suikers in verband gebracht met een hoger 
risico op het ontstaan van T2DM. 
In de Westerse samenleving is de ziektelast onder etnische minderheids groepen 
onevenredig groot. In Nederland is een groot deel van de etnische minderheidsgroepen 
afkomstig uit Suriname, Turkije en Marokko. Hun ziektelast blijkt te verschillen ten 
opzichte van de autochtoon Nederlandse populatie. Bijvoorbeeld, het risico voor T2DM 
onder Surinaamse Hindostanen is vijf keer hoger dan dat van de autochtoon Nederlandse 
bevolking. Etnische verschillen in voeding kunnen mogelijk een rol spelen bij dit 
verschil in risico voor T2DM. Inzicht in de voedingspatronen van de grootste etnische 
minderheidsgroepen in Nederland is gewenst, zoals ook een beter begrip wenselijk is 
van determinanten van voeding als sociaal economische status (SES) of acculturatie. 
Op basis van deze kennis zouden publieke gezondheidsbevorderende programma’s (o.a. 
voorlichtingcampagne’s) gestart kunnen worden, gericht op voeding en gezondheid, om 
zo de gezondheidsverschillen tussen etnische groepen in Nederland te beperken.
Etnische minderheidsgroepen zijn tot op heden vaak uitgesloten van grote populatie 
gerichte studies. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het belang van etnische 
homogeniteit gerelateerd aan de interne validiteit en statistische betrouwbaarheid 
van het onderzoek en het ontbreken van etnisch specifieke instrumenten om voeding 
te meten waardoor het lastig is inzicht te krijgen in gebruikelijk inname. Daarom is 
het nodig grote etnisch diverse populatie studies op te zetten en etnisch specifieke 
meetinstrumenten te ontwikkelen om gebruikelijke voedingsinname te meten om zo 
een goede basis te vormen voor toekomstige interventies gericht op de verbetering van 
de algemene publieke gezondheid.
Het centrale doel van dit proefschrift is om de wetenschappelijke basis van het 
onderzoek naar voedingspatronen te stimuleren. Daarnaast is de invloed van voeding 
op T2DM prevalentie in een etnisch diverse populatie beschreven. Daarbij is gebruik 
gemaakt van de beschikbaarheid van een grootschalig etnisch diverse populatie met 
mensen van Surinaams Hindostaanse of Creoolse, Turkse, Marokkaanse en autochtoon 
Nederlandse afkomst. Op basis van het centrale doel zijn de volgende onderzoeksvragen 
geformuleerd: 
1. Is het haalbaar om etnisch specifieke vragenlijsten te ontwikkelen over 

voedselfrequentie en hoe stabiel zijn voedingspatronen in een bepaalde 
tijdsperiode?

2. Hoe zien de voedingspatronen van de grootste etnische minderheidsgroepen 
in Nederland er uit, en hoe verhouden deze voedingspatronen zich tot sociaal 
economische status en acculturatie?
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242 samenvatting

3. Hoe verhoudt voeding zich tot T2DM en welke rol spelen etnische achtergronden 
hierbij?

De studies in dit proefschrift zijn gebaseerd op verschillende databronnen. Allereerst 
is data gebruikt van de HELIUS studie en het HELIUS-Voeding onderzoek. Beide studies 
onderzochten een populatie van de vijf grootste etnische groepen in Nederland: 
Hindostaanse en, Creoolse Surinamers, Turkse, Marokkaanse en autochtoon Nederlandse 
mannen en vrouwen. Daarnaast is er data gebruikt verzameld in het kader van de 
SUNSET studie van mannen en vrouwen van Surinaamse en autochtoon Nederlandse 
afkomst. De Doetinchem studie is een derde databron waarin autochtone Nederlandse 
mannen en vrouwen zijn onderzocht. Ten slotte zijn er data gebruikt uit de Singapore 
Prospective Study Program 2 van migranten van Hindostaans Indiase afkomst.
 Het eerste deel van dit proefschrift, de hoofdstukken 2, 3 en 4, richt zich op 
methodologische vraagstukken met betrekking tot het meten van voeding in een etnisch 
diverse populatie en het analyseren van voedingspatronen. Hoofdstuk 2 beschrijft 
de opzet en gebruikte methode van de HELIUS-Voeding studie. Daarnaast wordt de 
systematische aanpak beschreven om moeilijkheden in het meten en analyseren van 
voedingsinname in etnisch diverse populaties te overwinnen. Hoofdstuk 3 doet verslag 
van het ontwikkelen van etnisch specifieke voedsel frequentie vragenlijsten (FFQ) om de 
gebruikelijke voedingsinname te meten onder de grootste etnische minderheidsgroepen 
in Nederland. In het kader van de HELIUS-Voeding studie zijn vier FFQs ontwikkeld 
waarbij gebruik is gemaakt van een gestandaardiseerde methode. De FFQs bevatten 
189 (Marokkaanse FFQ) tot 238 (Nederlandse FFQ) voedingsmiddelen; het verschil in het 
aantal voedingsmiddelen is te verklaren uit de inclusie en exclusie van etnisch specifieke 
voedingsmiddelen. De FFQs dekken meer dan 90 procent van de inname van de 
belangrijkste nutriënten die geassocieerd zijn met hart en vaatziekten en T2DM. Hoofdstuk 
4 richt zich op de beoordeling van de stabiliteit van voedingspatronen gedurende 
een bepaalde tijd. Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in de reproduceerdbaarheid 
van voedingspatronen, en in de verandering van voedingspatronen in de loop der tijd 
binnen een individu. We vonden vergelijkbare voedingspatronen, een vergelijkbare 
bijdrage van specifieke voedingsmiddelen aan de totale energie inname,gemeten op 
drie verschillende meetmomenten binnen dezelfde onderzoekspopuatie . Dit suggereert 
een goede reproduceerbaarheid van voedingspatronen. Desalniettemin werd maar 42 
procent van de deelnemers consistent ingedeeld in hetzelfde voedingpatroon op alle 
drie de meetmomenten. Voedingpatronen lijken daarom beter reproduceerbaar binnen 
een populatie dan binnen een individu.  
 In deel 2 van dit proefschrift staan studies beschreven waarin voedingspatronen 
in verschillende etnische groepen zijn onderzocht, alsmede het verband tussen 
deze voedingspatronen en determinanten van voeding. Hoofdstuk 5 beschrijft 
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de belangrijkste voedingspatronen gevonden in een populatie van autochtone 
Nederlanders en Surinaamse Hindostanen en Creolen. Het doel was om etnische 
verschillen in voedingspatronen te onderzoeken. In de totale populatie werd een 
“noodle-, rijst gerechten en wit vlees”; “rood vlees, snacks en suikers” en een “groenten, 
fruit en noten” voedingspatroon geidentificeerd. In vergelijking met de autochtone 
Nederlanders zagen we dat mensen van Surinaamse afkomst meer vasthielden aan 
een “noodle-, rijstgerechten en wit vlees” voedingspatroon. Dit voedingspatroon 
werd gekarakteriseerd door hoge inname van voedingsmiddelen die horen bij een 
traditioneel Surinaams dieet, zoals rijst en noodle gerechten, kip en roti. De autochtone 
Nederlanders hielden in vergelijking met de Surinamers vaker vast aan de andere twee 
voedingspatronen. In hoofdstuk 5 en 6 hebben we onderzocht in hoeverre de etnische 
verschillen in het vasthouden aan bepaalde voedingspatronen verklaard konden worden 
door determinanten van voeding, zoals SES en acculturatie. We vonden dat etnische 
verschillen in voedingspatronen bleven bestaan in verschillende strata van SES in 
relatie tot opleidingsniveau en beroepsstatus. Onder Surinamers bleek het vasthouden 
aan een traditioneel voedingspatroon (het “noodle-, rijstgerechten en wit vlees” 
voedingspatroon) onafhankelijk van SES: zowel hoog als laagopgeleide Surinamers 
volgden dit voedingspatroon in hoge mate. Bij autochtone Nederlanders bleek dat zij 
sterker vasthielden aan een “groenten, fruit en noten” voedingspatroon naar gelang zij 
een hoger SES hadden, het tegenovergestelde werd geobserveerd met betrekking tot 
de andere twee voedingspatronen. Een vergelijkbare SES gradiënt tussen de autochtone 
Nederlanders en Surinamers werd alleen geobserveerd voor het “groenten, fruit en 
noten” voedingspatroon. 
 De etnische verschillen in het wel of niet vasthouden aan bepaalde 
voedingspatronen konden niet worden verklaard door verschillen in acculturatie 
gemeten op een unidimensionele (verblijfduur, leeftijd van migratie en generatie) en 
bidimensionele schaal (acculturatie strategieën, bijvoorbeeld integratie of assimilatie). 
Binnen de Surinaamse populatie werden voor de unidimensionele proxies voor 
acculturatie en het bidimensionele model slechts minimale verschillen gesignaleerd 
in het vasthouden van het voedingspatroon, in relatie tot verblijfsduur, leeftijd tijdens 
migratie, generatie of acculturatiestrategie. Deze resultaten laten zien hoe robuust 
traditionele voedingspatronen kunnen zijn. Toekomstige interventies zouden daarom 
rekening moeten houden met voedingsmiddelen die typerend zijn voor traditionele 
voedingspatronen.
 In deel 3, het laatste deel van dit proefschrift hebben we onderzocht wat het 
verband is tussen voeding en T2DM binnen verschillende etnische groepen. Allereerst 
hebben we de rol van serum ferritine (een biomarker voor de inname van ijzer) 
onderzocht binnen de SUNSET populatie (hoofdstuk 7). We vonden dat bij vrouwen in alle 
onderzochte groepen een stijging van serum ferritine gepaard ging met een stijging van 
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de bloed glucose. Bij mannen vonden we dit verband niet. Daarnaast vonden we dat er 
een groter verband was tussen tussen serum ferritine en bloed glucose (maar niet T2DM) 
in Surinaamse Creolen dan in Surinaamse Hindostanen of autochtone Nederlanders.
In hoofdstuk 8 hebben we de voedingspatronen binnen vijf etnische groepen met 
elkaar vergeleken en onderzocht in hoeverre deze voedingspatronen samenhingen met 
biomarkers voor T2DM. Dit hebben we met verschillende methodes voor voedingspatroon 
analyse onderzocht: principal component analysis (PCA) en reduced rank regression 
analyse (RRR). Binnen elke etnische groep vonden we met behulp van PCA twee 
voedingspatronen die het beste het voedingsgedrag binnen de populatie beschreven; 
een “vlees en snack” en een “groenten” voedingspatroon. Deze voedingspatronen waren 
in de vijf etnische groepen tamelijk identiek. Alleen het “vlees en snack” patroon dat wij 
vonden binnen de autochtoon Nederlandse populatie hing significant samen met HbA1c 
en nuchter glucose. Het HbA1C specifieke voedingspatroon, zo bleek uit de RRR analyse, 
verschilde sterk tussen de vijf etnische groepen. Binnen de autochtoon Nederlandse 
populatie werd dit voedingspatroon gekarakteriseerd door hoge inname van rood vlees 
en voorbewerkt vlees (samenhangend met een typisch Westers voedingspatroon). 
Een ander beeld werd verkregen binnen de etnische minderheidsgroepen waar deels 
etnisch specifieke voedingsmiddelen (zoals roti of couscous) deze door de biomarker 
bepaalde specifieke voedingspatronen karakteriseerden. Daarnaast illustreerde dit 
geobserveerde verschil ook mogelijke etnische verschillen in het gebruik van specifieke 
voedingsmiddelen, zoals melkproducten met een laag vetgehalte. 
 In hoofdstuk 9 onderzochten we de samenhang van een een dieet van een 
Zuid Aziatische populatie in Singapore (Singapore Prospective Study Program 2) dat 
geassocieerd wordt met de variatie in HOMA-IR (een intermediaire risicofactor voor 
het ontstaan van T2DM) door het te reproduceren in een Zuid Aziatische populatie in 
Nederland (HELIUS-Voeding). Hogere scores voor een insuline-resistentie gerelateerd 
dieetpatroon konden geassocieerd worden met hogere nuchtere glucose concentraties 
in twee onafhankelijke populaties van Zuid-aziatische origine in Azië en Europa. . De 
resultaten van deze studie laten zien dat de associatie tussen een biomarker specifiek 
voedingspatroon en gezondheids uitkomsten consistent kan zijn in onafhankelijke 
populaties. Daarnaast hebben we in deze studie mogelijk een nieuwe hoog risico 
voedingspatroon geïdentificeerd dat voornamelijk relevant lijkt te zijn voor mensen van 
Zuid Aziatische afkomst.
 Hoofdstuk 10 beschrijft ten slotte de hoofdbevindingen van de studies, inclusief 
de methodologische beperkingen. De relevantie van de bevindingen voor de praktijk en 
aanbevelingen voor meer onderzoek worden onderbouwd. De studies in dit proefschrift 
leiden tot de volgende hoofdconclusies:
1. Het meten van voedingsinname in een etnisch diverse populatie gebruik makende 

van FFQs is haalbaar en bleek een goede basis te kunnen vormen voor inzicht in 
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de voedingspatronen binnen verschillende etnische groepen in Nederland. Wij 
vonden dat er vergelijkbare voedingspatronen bestaan in verschillende etnische 
groepen, maar dat de mate van naleven van specifieke voedingspatronen wel 
degelijk kan verschillen. Onafhankelijk van etnische herkomst, zou de inname 
van groenten en fruit bevorderd moeten worden, met name in de lagere sociaal-
economische groepen. Tegelijkertijd lijkt het van belang om in toekomstige 
gezondheidsbevorderende programma’s gericht op voeding, de waarde van 
etnisch specifieke voedingsmiddelen voor de etnische minderheidsgroepen te 
erkennen, aangezien het traditionele voedingspatroon lang voortgezet wordt.

2. Inzicht in het langdurig aanhouden van een traditioneel voedingspatroon onder 
etnische minderheidsgroepen, zoals Hindostaanse en Creoolse Surinamers, 
onafhankelijk van SES en acculturatie, is van belang omdat voedingspatronen 
samenhangen met ziekten. We hebben bewijs gevonden dat een Westers 
voedingspatroon (gekarakteriseerd door onder andere hoge inname van rood vlees, 
voorbewerkt vlees, suikers, snacks) in relatie tot T2DM mogelijk anders uitpakt 
bij verschillende etnische groepen. Deze bevinding benadrukt het belang van 
een beter begrip van hoe voedingspatronen ‘verwesteren’ binnen niet-Westerse 
migranten populaties. Het hogere risico op bepaalde aandoeningen na migratie 
hangt mogelijk niet direct samen met een verschuiving van het veronderstelde 
“gezondere” traditionele voedingspatroon naar het “ongezondere” Westerse 
voedingspatroon. Subtiele verschillen in voedingsgedrag tussen etnische groepen 
beschreven in dit proefschrift kunnen illustratief zijn voor de gecontinueerde 
diversiteit aan etnisch bepaalde voedingsmiddelen die geconsumeerd worden 
binnen verschillende etnische groepen.

3. De aangetoonde etnische verschillen in biomarker afhankelijke voedings- 
patronen, geeft aan dat het belangrijk is om onze aandacht te verleggen van 
algemeen veronderstelde voedingsmiddelen die voorspellend zijn voor ziekten, 
naar een exploratie van andere – etnisch specifieke – elementen in de voeding 
van etnische minderheidsgroepen die relevant kunnen zijn voor het ontstaan 
van bepaalde aandoeningen. Deze exploratie is niet alleen van belang gezien 
de aanhoudende groei van etnische minderheidsgroepen in Nederland en 
daarbuiten, maar ook omdat mogelijk etnisch specifieke voedingsmiddelen 
relevant kunnen zijn voor het voorspellen van ziekten binnen verschillende 
onafhankelijke populaties in verschillende settings.
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delen. Je adviezen en kritische blik op mijn analyses hebben mij altijd enorm geholpen. 
Onze samenwerking in Singapore heb ik erg gewaardeerd. Ontzettend bedankt!

Graag wil ik al mijn collega’s van de afdeling Sociale Geneeskunde bedanken. In het 
bijzonder Floor; we zijn 4 jaar lang kamergenoten geweest. Ondanks dat we elkaar soms 
weken niet zagen door wisselende werkschema’s, hebben we gelukkig het wel en wee van 
het promoveren met elkaar kunnen delen. Het voelt vertrouwd jou naast me te hebben 
tijdens mijn verdediging! Mirte en Karlijn, zonder jullie was ik nu een verschrompeld oud 
dametje geweest. Jullie hebben mij van thee en water voorzien tijdens de eindsprint die 
de afronding van mijn proefschrift is geweest. Adriette, dank voor je oprechte interesse 
en voor je bezorgdheid als ik weer eens bleekjes van het kersverse ouderschap achter 
mijn computer zat! Fiona, heel veel succes met het afronden van je papers en bedankt 

Proefschrift_lou_bw_WT2.indd   259 10-04-15   17:38



260 dankwoord

voor alle moeder-adviezen! Wim, we zijn op dezelfde dag op de afdeling begonnen, en 
ik heb sindsdien heel wat uurtjes met jou doorgebracht wanneer ik vastliep tijdens 
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monden in een uren durende gedachtenwisseling! Henriette, Noor en Nita, dank voor 
alle ondersteuning die ik de afgelopen 4 jaar van jullie heb gekregen. 

Natuurlijk wil ik ook alle HELIUS en HELIUS-Voeding deelnemers en het hele HELIUS-
team, waaronder de HELIUS project groep, bedanken. Door jullie inzet ben ik als 
onderzoeker in staat geweest aan de slag te gaan met de grote schat aan data. In het 
bijzonder wil ik Yunka en Annemarie bedanken. Yunka, jij hebt de afgelopen jaren 
praktische en secretariële ondersteuning geboden aan HELIUS-Voeding. Je hebt een 
aantal mooie reizen gemaakt in deze periode en in die weken heb ik steeds opnieuw 
weer mogen ervaren wat een klus het is om alle formulieren goed te verwerken, bellijsten 
weg te werken, vragenlijsten na te sturen - wat een werk heb jij verzet! Esther, jij mag 
binnenkort aan de slag met de HELIUS-Voeding data - ik kijk ernaar uit je papers te lezen! 
Annemarie, wat een aanwinst ben jij geweest voor het HELIUS onderzoek. Alles wordt 
nauwlettend in de gaten gehouden, en ook op persoonlijk vlak ben je altijd erg betrokken 
bij iedereen. Tijdens mijn inzet voor de HELIUS dataverzameling heb ik het altijd fijn 
gevonden om met je samen te werken! Rosa, ik kan me nog goed herinneren hoe wij op 
de Dappermarkt samen de HELIUS-vragenlijsten aan het testen waren. En kijk aan: straks 
allebei gepromoveerd, veel succes in deze laatste fase van je onderzoek! Daarnaast wil ik 
alle bellers bedanken die zich voor HELIUS-Voeding hebben ingezet. Shirin, Hilal, Kubra, 
dank voor jullie inzet! Door de inzet van velen hebben wij als onderzoekers al in een 
vroeg stadium interessante analyses mogen uitvoeren. Nesya, Suzanne, en Daphne, 
ontzettend leuk dat jullie binnen het HELIUS-Voeding onderzoek stage hebben gelopen. 
Dank voor jullie bijdragen!

Mede-auteurs, bedankt voor jullie altijd nuttige commentaar. Jullie hebben belangrijke 
bijdragen aan de kwaliteit van de artikelen geleverd en ik heb onze samenwerking altijd 
erg op prijs gesteld! In het bijzonder wil ik collega’s van het RIVM bedanken, Evelien, 
Marja en Henny. Het was altijd goed om samen te komen om de voortgang van HELIUS-
Voeding te bespreken. Jullie commentaren op en betrokkenheid bij het schrijven van 
mijn papers heb ik altijd erg op prijs gesteld. Marja, het was leuk om zo af en toe een 
HELIUS-Voeding maatje op de afdeling Sociale Geneeskunde te hebben. Van jou heb ik 
ontzettend veel support gekregen met de SAS syntaxen en de verwerking van de FFQ’s. 
Met al mijn (vaak last minute-) vragen en verzoeken ging jij vaak direct aan de slag! 
Jeanne, dank voor je kritische blik op mijn artikelen. Ik heb het waardevol gevonden dat 
jij, als een echte voedingswetenschapper, mijn teksten altijd grondig onder de loep nam. 
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Lieve lieve vriendinnen, bedankt voor alle afleiding in de afgelopen jaren. Jullie luisterend 
oor is voor mij van onschatbare waarde geweest, dat heb ik zeker niet vaak genoeg 
gezegd! In het bijzonder: lieve Sabien, ik mag me gelukkig prijzen met een vriendin zoals 
jij die me het beste gunt en er altijd voor me is. Ik ben ontzettend trots op jou en heel 
blij dat je me als paranimf bij zult staan op de grote dag! Lieve Vivian, Nicoline, Maisha, 
Kiki en Sophie, het laatste jaar heb ik mijzelf moeten focussen om de strakke deadline 
van 1 december te halen. Jullie hebben altijd steun, hulp, lieve woorden geboden en voor 
afleiding gezorgd. Nu is het mijn beurt! 

Lieve Agatha, Yannick, Els, Sebastien en Thibault, ontzettend bedankt voor alles wat jullie 
voor ons hebben gedaan de afgelopen tijd, mede door jullie hulp bij ons thuis heb ik dit 
proefschrift kunnen afschrijven! 

Lieve Bart, ik ben blij dat je nog zo dicht bij ons staat! Leuk dat je me in de laatste fase van 
het schrijven van dit proefschrift nog hebt kunnen helpen! 

Lieve Papa, Bianca, Mama, Luna en Emma. Zoveel vertrouwen, trots en liefde als jullie 
hebben getoond, daar kan geen bedankje tegen op. Ik zeg niet vaak genoeg dat ik heel 
veel van jullie hou. Papa en Bianca, fantastisch hoe ik met jullie heb mogen samenwerken 
aan de opmaak van mijn proefschrift. Ik ben trots op het resultaat! Mama, dank dat je 
er altijd voor mij bent. Niets is teveel gevraagd en een betere oma kunnen wij, als gezin, 
niet wensen!

En tot slot, natuurlijk, mijn lieve mannen…Thierry, jouw support is van onschatbare 
waarde geweest en ik zeg niet vaak genoeg dat het dankzij jou is dat ik sta waar ik nu 
sta. Je hebt me gestimuleerd, gemotiveerd en vooral geaccepteerd tijdens het schrijven 
van mijn proefschrfit. Bedankt voor je onvoorwaardelijke steun en liefde. Lieve Victor en 
Lucas, lieve kleine beren van me. Jullie zijn mijn allergrootste trofees, de energie die jullie 
de wereld geven is het mooiste wat ik ooit heb mogen ervaren.
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