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5.752 mensen van 15 tot 65 jaar in heel Suriname hebben mee-

gewerkt aan een uitgebreide enquête waarbij ook hun gewicht, 

lengte en bloeddruk zijn gemeten. Bij het grootste deel van 

deze mensen is tevens het bloedsuiker- en cholesterolgehalte  

bepaald. 

 

Het onderzoek duurde van februari tot september 2013  en is 

uit-gevoerd door medewerkers getrained door de Faculteit der 

Medische Wetenschappen (FmeW) van de Anton de Kom 

Universiteit van Suriname. In gebieden waar mensen geen 

Nederlands of Sranantongo spraken, zijn tolken ingezet. De 

onderzoeksresultaten zijn bij de deelnemers thuis bezorgd. Aan 

mensen in de gevarenzone is advies en begeleiding 

aangeboden.  

 

Alle onderzoeksresultaten zijn ingevoerd in de computer. De 

regering heeft een uitgebreid overzicht ontvangen en heeft nu 

een beter beeld van de concrete risico’s die leiden tot 

gezondheids-problemen en chronische ziekten. Zo kan zij 

werken aan gericht beleid om de bevolking te helpen om 

gezond te blijven.  

 

Diepgaande analyses zullen uitgebreid worden bestudeerd en 

docenten van de FMeW en andere wetenschappers zullen het 

materiaal gebruiken voor promotieonderzoek en publicaties die 

ook kunnen bijdragen aan gericht beleid.  

 

“Langa wan anu…” is uitgevoerd in opdracht van het ministerie 

van Volksgezondheid met ondersteuning van de 

Panamerikaanse Gezondheidsorganisatie, PAHO. In het 

binnenland was er support van de Medische Zending.  
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Metingen 

 

Metingen 

 Lengte, gewicht 

 Buikomtrek 

 Bloeddruk en hartslag 

 

Onderzoek naar leefstijl 

 Roken 

 Alcohol  

 Consumptie van zout, fruit en groenten 

 Lichaamsbeweging 

 Aspecten van geestelijke gezondheid 

 Gebruik van gezondheidszorg 

 

Laboratoriumbepalingen 

 Bloedsuiker 

 Totaal cholesterol 

 HDL cholesterol 

 Triglyceriden 

 LDL cholesterol 
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Veldwerk 

Aantal bezochte huishoudens: 7.468 (steekproef volgens       

              WHO-richtlijn) 

Totale respons: 5.752 (77%): één persoon per huis in de                   

leeftijdsgroep 15-65 jaar 

 

 

 

 

 



               Langa wan anu...           Resultaten januari 2014 5 

Resultaten 

Body Mass Index 

 

 

 

 

 
 

 

De Body Mass Index (BMI) geeft aan of iemand te zwaar is. Bij 

een BMI van boven de 30 is iemand obees, in rood aangegeven 

op deze schijven. De situatie is bij mannen minder ernstig dan 

bij vrouwen: één op de drie vrouwen in Suriname is obees. 

Verder heeft  een derde van zowel de mannen als de vrouwen 

overgewicht (BMI tussen de 25 en 30). Mensen met overgewicht 

lopen groot risico: als ze doorgaan met hun leefstijl bereiken zij 

een Body Mass Index van boven de 30. Dit resultaat laat zien 

dat meer dan 60% van de vrouwen en bijna 50% van de 

mannen in Suriname MOETEN afvallen. 



Langa wan anu...                       Resultaten januari 2014 6 

Buikomtrek 

 
Een andere belangrijke maat is de buikomtrek: 70% van de 

vrouwen heeft een te dikke of veel te dikke buik, terwijl dit 

percentage bij de mannen ongeveer 30% is. Een veel te dikke 

buik verhoogt ook het risico op hart- en vaatziekten: het vet 

hoopt zich namelijk op rond en in organen zoals de lever, het 

hart, etc. 

Districten 

 

Hier zien we de percentages obees (BMI boven de 30) en veel te 

dikke buiken per district. Er zijn wat uitschieters maar meestal 

zijn de verschillen niet groot: de situatie is overal in ons land 

even erg voor wat betreft vetzucht onder de bevolking. 
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Obees plus dikke buik naar 

etnische groep en geslacht 

 

 
 

Dit plaatje betreft de hele bevolking: Vetzucht neemt toe met 

de leeftijd. Daarom is het belangrijk om bij de jeugd te 

beginnen met de promotie van een gezonde leefstijl: een kwart 

of minder van de 15- tot 24-jarigen lijdt aan vetzucht. 

 

In rood is aangegeven welke mensen te zwaar zijn (BMI boven 

de 30) en een veel te dikke buik hebben. Deze mensen hebben 

een verhoogd risico op hoge bloeddruk, suikerziekte en hart- 

en vaatziekten. Marronmannen zijn er het best aan toe . 

Hindostaanse mannen zijn er minder goed aan toe: en dat blijkt 

ook uit de gevolgen zichtbaar in de hospitaal statistieken van 

opnames tgv hartinfarcten etc. 

 

De vrouwen zien er bijna hetzelfde uit. Bijna de helft of iets 

meer dan de helft is te zwaar en heeft een veel te dikke buik. 
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Een voorbeeld 

Percentage overgewicht + obees 

naar geboortejaar, Javaanse 

vrouwen 

 

Hier dient de groep Surinaamse vrouwen van Javaanse afkomst 

als voorbeeld.  Dit plaatje toont het percentage vrouwen met 

overgewicht naar leeftijdsgroep. We zien dit toenemen met de 

leeftijd. Voor de duidelijkheid staat het geboortejaar boven de 

balken. 

We zien een verontrustende trend: Javaanse vrouwen die rond 

1989 zijn geboren, hebben bijna evenveel last van overgewicht 

als Javaanse vrouwen die rond 1954 geboren zijn. Dat betekent 

dat de vrouwen geboren rond 1989 er korter over hebben 

gedaan om even dik te worden als de groep van 1954. Als deze 

trend zich voortzet, kunnen vrouwen van rond 1989 op hun 

zestigste 100% overgewicht hebben. Er heerst een groeiende 

vetzuchtepidemie in Suriname, die financieel, economisch en 

sociaal steeds zwaarder op ons zal wegen. 
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Obees plus dikke buik naar 

leeftijd en geslacht 

 

 

Dit plaatje toont de hele bevolking: Vetzucht neemt toe met de 

leeftijd. De boodschap is opnieuw: begin vooral bij de jeugd, 

met de promotie van gezonde leefstijl: een kwart of minder van 

de 15- tot 24-jarigen lijdt aan vetzucht. 
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"Hoezo te dik?": Ons zelfbeeld 

 

 

Dik zijn lijkt de norm te worden in ons land. Hoe zien mensen 

zichzelf? De helft van de mensen met vetzucht (obees en te 

dikke buik) vindt zichzelf slank of normaal. Dat blijkt uit de 

antwoorden op onze vragen.  

 

De rechterafbeelding toont een full body scan van een normale 

persoon (rechts) en een persoon met vetzucht (links) Het 

vetweefsel is in een crème-gele kleur opgelicht. De normale 

persoon (rechts) heeft vooral vet rond billen en dijen. De 

persoon links heeft overal vet: onder de huid; in/rond de 

organen in de buik en rond het hart. Dik zijn kan wel mooi zijn 

om te zien aan de buitenkant, maar is zorgwekkend als je het 

vanuit de binnenkant aanschouwt. 
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Verhoogd cholesterol 

 
Ruim een kwart van de mensen heeft een verhoogd  
cholesterol (boven de 5.1 mmol/l).  

 

 

Verhoogde bloeddruk 

 

 

Gemiddeld heeft één op de vijf mensen verhoogde bloeddruk.  
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Toename hoge bloeddruk met 

de leeftijd 
 

 

 

Het percentage mensen met een hoge bloeddruk neemt sterk 

toe met de leeftijd. Boven de 55 jaar heeft 40-50% van de 

bevolking last van hypertensie (hoge bloeddruk). Tijdens dit 

onderzoek is de helft van het aantal geconstateerde gevallen 

voor de eerste keer ontdekt.  

Men noemt hypertensie ook wel een silent killer of 

sluipmoordenaar, omdat mensen ermee rondlopen zonder iets 

te voelen totdat ze the big one (een fatale hartaanval of 

beroerte) krijgen! 
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Suikerziekte (diabetes) 
 

 
Ongeveer 11% van alle Surinamers heeft suikerziekte. Vooral bij 

Hindostanen en Javanen komt diabetes veel voor:  
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Diabetes per district 
 

 
 

In de districten Nickerie, Commewijne en Wanica is het 

probleem van diabetes (suikerziekte) groter  

dan in de overige districten. Dit betekent dat de diabeteszorg 

met name in deze districten meer aandacht moet krijgen.  
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Toename suikerziekte met de 

leeftijd 
 

 
 

Ook suikerziekte neemt toe met de leeftijd tot 20% bij mensen 

van 55 en ouder. Er is een duidelijke relatie tussen overgewicht 

en hoge bloeddruk en suikerziekte. Aan dit gegeven besteden 

we meer aandacht in toekomstige wetenschappelijke 

publicaties. 
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Rokers naar geslacht 

 
De tabakswet is in juni 2013 in werking getreden. Dit onderzoek 

geeft als het ware een baseline van het rookgedrag van onze 

bevolking in 2013. Veel meer mannen dan vrouwen roken. Het 

lage rook-percentage bij onze vrouwen moet zo blijven. Het is 

de verwachting dat de effecten van de tabakswet zullen 

resulteren in een daling van het aantal rokers. 

Vervolgonderzoek zal dit moeten aantonen. 

Rokers per district 

 
Deze informatie is extra interessant voor 

Districtscommissarissen en gezondheidswerkers in de districten. 

We zien uitschieters als Coronie en Para en districten waar het 

percentage rokers gelukkig laag ligt, zoals Sipaliwini en 

Brokopondo.  
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Percentage mensen met drie of 

meer risicofactoren 

 
 

Het percentage mensen met meer dan één risicofactor (roken, 

te weinig lichamelijke activiteit, vetzucht, verhoogde bloeddruk, 

te geringe consumptie van fruit en groente) stijgt met de 

leeftijd, zoals dit plaatje illustreert. Het is dus zaak om vooral 

jonge mensen te leren er een gezonde leefstijl op na te houden. 
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Fysieke activiteit 
 

 
 

Fysieke activiteit kan op verschillende manieren geëvalueerd 

worden. In dit onderzoek is gevraagd naar activiteit tijdens 

werk, naar activiteit als onderdeel van transport (lopen of 

fietsen naar de plaats van bestemming), en naar fysieke 

activiteit als onderdeel van de vrijetijdsbesteding. Daarbij moest 

de activiteit minimaal 10 minuten onafgebroken volgehouden 

worden.  

 

Per categorie (werk, transport, vrijetijdsbesteding) is ook de 

intensiteit nagegaan. Er is een onderverdeling gemaakt van 

geen, lage, matige en hoge fysieke activiteit. De grafieken tonen 

het totaal aan fysieke activiteit (werk, transport en 

vrijetijdsbesteding).  

 

Bovenstaande grafiek laat zien dat van de totale populatie 

55,5% fysiek actief is, van wie 18,8% op een matig niveau en 

36,7% op een hoog niveau. Mannen zeggen actiever te zijn dan 

vrouwen. 

Bij fysieke activiteit wordt vaak gedacht aan vrijetijdsbesteding. 

Van de populatie zegt 11%, fysiek actief te zijn als onderdeel 

van hun vrijetijdsbesteding.   
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Fysieke activiteit naar 

leeftijdscategorie 
 

 
 
Bij een onderverdeling naar leeftijdscategorieën rapporteert de 

groep tussen 55 en 64 jaar minder actief te zijn dan de andere 

leeftijdsgroepen, gevolgd door de groep 15-24 jaar.  

 

Bij de evaluatie van fysieke activiteit waarbij gebruikgemaakt 

wordt van de antwoorden op vragen van een interviewer is het 

van belang enkele aspecten mee te nemen in  het bekijken van 

deze data. 

Het gaat om een subjectieve meting waarbij de interpretatie 

van de vraag afhangt van de culturele, sociaal-maatschappelijke 

achtergrond.  

 

Verder is het maatschappelijk wenselijk voor de respondent, om 

een hoge mate van fysieke activiteit aan te geven aan een 

interviewer. Het resultaat kan daarom verschillen van een 

objectieve meting van de fysieke activiteit.  
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Vergelijking percentage 

overgewicht 1978-2013 

 

 
 

Er zijn redenen om ons zorgen te maken. In de afgelopen 

35 jaar is overgewicht in ons land verdubbeld - en in sommige 

groepen verdrie- of zelfs verviervoudigd!  

 

Deze afbeelding toont een vergelijking van de resultaten van de 

STEPS-studie onder drie bevolkingsgroepen in drie rurale 

gebieden met die in een studie van professor Schaad in 

dezelfde gebieden onder dezelfde bevolkingsgroepen 35 jaar 

geleden. 

 

Door onze leefstijl worden we steeds dikker en zwaarder,         

met als gevolg meer hoge bloeddruk, suikerziekte en  

complicaties zoals hartinfarcten, beroertes etc.
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Opnames in AZP 2007-2012 

 

De cijfers van AZP zijn duidelijk: een forse toename van het 

aantal hartinfarcten en ook een stijgende trend in hospitalisaties 

ten gevolge van diabetes. 

 

 

 

We zien dat met name in de hindostaanse bevolkingsgroep er 

verhoudingsgewijs buitengewoon veel patiënten worden 

opgenomen met hart- en vaatproblemen en met name met 

hartproblemen zoals infarcten etc.  
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Hartziekten  
(infarct, pijn op de borst, chronische  ischaemie) 

 
Patiënten met deze hartproblemen, vooral de mannen, zijn 

groten-deels onder de 60 jaar. Het al dan niet tijdelijk wegvallen 

van deze mensen uit het arbeidsproces heeft grote 

consequenties voor de economie en het sociale leven, los van 

de enorme kosten van de medische behandelingen. 

Suikerziekte 

 

 

Een vergelijkbare trend zien we bij de opgenomen diabeten. 

Het laat zich raden waarom er in de 60+ leeftijdsgroep minder 

mannen zijn: door vroegtijdige sterfte aan complicaties 

(nierfalen, etc.) 
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Conclusie: It’s time to act! 
 

 Gezonde leefstijl voor een IEDER: landelijke 

voorlichtingscampagnes, beleid op scholen, beleid 

op kantoren etc. 

 Wet- en regelgeving voor geïmporteerde en lokaal 

geproduceerde verpakte voedingsmiddelen (labels, 

standaarden voor suiker, zout en vet gehalte, 

belastingverhoging op ongezonde voeding) 

 Creëren van mogelijkheden op wijkniveau om te 

bewegen en te sporten: autoloze zondagen, 

fietspaden, trimbanen etc. 

 Verbetering gezondheidszorg met name voor 

patiënten met hart- en vaatziekten: met name 

vroege screening en goede begeleiding van 

patiënten. 

 

Meer onderzoek: 
 

 Onder de jeugd jonger dan 15 jaar 

  Onder bepaalde risicogroepen en in bepaalde 

gebieden (bijv. binnenlandbevolking) 

  Bevolkingsvoedingsonderzoek 

  Vijfjaarlijks vervolgonderzoek 
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 Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD)  

 District Commissarissen van alle districten (DC’s) 

 Alle betrokken docenten, personeel en studenten          
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