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ABSTRACT 
Participation of Turkish and Moroccan women in research: experiences from the 
national DELIVER study 
To be able to generalise research results, a study population should reflect the 
national population regarding relevant characteristics such as ethnicity. The 
recent Dutch DELIVER study among pregnant women strived for optimal 
participation of ethnic minorities, particularly Turkish and Moroccan women. 
The main measures were: continuously monitoring the origin of participants, 
contacting all non-responders by telephone, availability of written 
questionnaires in Dutch and English, and availability to complete the survey by 
telephone in Dutch, English, Turkish or Moroccan. The measures seemed 
worthwhile but did not result in a fully representative study population 
regarding ethnic origin. 

DOELSTELLING 
Binnen de DELIVER studie, een recent landelijk onderzoek naar de kwaliteit, 
organisatie en toegankelijkheid van de eerstelijns verloskundige zorg in Nederland, 
werd gestreefd naar optimale participatie van etnische minderheden. Des te meer 
omdat in eerder onderzoek is vastgesteld dat niet-westerse allochtone vrouwen in 
Nederland een hogere perinatale sterfte hebben 3-6 en vaker inadequaat gebruik 
maken van de (eerstelijns) verloskundige zorg.7-9 Om dit te bewerkstelligen werd de 
herkomst van participanten continu gemonitord, en werden gedurende de studie 
additionele maatregelen genomen waarvan sommige specifiek gericht waren op 
Turkse en Marokkaanse cliënten. In dit artikel geven wij een rapportage van die 
maatregelen binnen de DELIVER studie, en het effect daarvan op de uiteindelijke 
deelname van Turkse en Marokkaanse zwangeren. Wij geven tevens de ervaringen 
en adviezen weer van enkele cliënten, verloskundigen en het interviewbureau dat 
werd ingeschakeld om Turkse en Marokkaanse cliënten telefonisch te interviewen. 
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DELIVER STUDIE 
De DELIVER studie was een prospectief cohort onderzoek onder twintig 
verloskundige praktijken, verspreid over het land in zowel steden als dorpen.10 In 
elke deelnemende praktijk werden gedurende twaalf aaneengesloten maanden 
cliënten benaderd voor deelname aan de DELIVER studie (september 2009 tot 
december 2010). elke cliënt vulde maximaal drie vragenlijsten online of schriftelijk 
in: aan het begin van de zwangerschap (voor de 35e week), tegen het eind van de 
zwangerschap (na de 35e week) en in de kraamperiode (rond zes weken postpartum). 
In deze vragenlijsten kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals 
gezondheid(sgedrag), gevoelens, (culturele) zorgbehoeften en ervaringen met de 
zorg. Alle cliënten vulden achtergrondgegevens in waaronder het geboorteland van 
henzelf en hun ouders. 

Maatregelen ter verhoging van de respons 
In de pilotstudie met drie praktijken was de respons in de praktijk met relatief veel 
niet-westerse allochtone cliënten beduidend lager dan in de twee andere praktijken 
(15% versus 40% en 48%). Daarom werd per oktober 2009 een gespecialiseerd 
interviewbureau ingehuurd voor het telefonisch afnemen van vragenlijsten bij Turkse 
en Marokkaanse cliënten die het Nederlands onvoldoende beheersten. De 
interviewers waren vrouwen van dezelfde herkomst als de cliënt en spraken Turks, 
Arabisch of Berbers. 
In eerste instantie benaderde het interviewbureau alleen cliënten waarvan de 
verloskundige had aangegeven dat ze moeite hadden met de Nederlandse taal of die 
om andere redenen aan de verloskundige hadden laten weten de online vragenlijst 
niet te kunnen invullen. Vanaf december 2009 werd besloten om ook cliënten van 
Turkse en Marokkaanse herkomst die de online vragenlijst niet binnen twee weken 
na uitnodiging hadden ingevuld (non-responders), te laten benaderen door het 
interviewbureau. 
Veel Turkse en Marokkaanse cliënten bleken slecht telefonisch bereikbaar te zijn. 
Omdat we vermoedden dat zij de telefoon niet beantwoordden omdat er met een 
onherkenbaar nummer werd gebeld, werd vanaf mei 2010 met een herkenbaar 
nummer gebeld. Tevens werd het aantal belpogingen verhoogd van drie naar zes en 
werd er op verschillende dagdelen gebeld om de kans op het bereiken van de cliënten 
te verhogen. 

[TABEL 1 AND TABEL 2] 
 
De laatste wijziging die plaatsvond gedurende de studie was het telefonisch afnemen 
van de derde vragenlijst in de kraamperiode in twee etappes. Het telefonisch afnemen 
van deze vragenlijst duurde ongeveer 45 tot 60 minuten en sommige cliënten gaven 
aan dat ze onvoldoende tijd hiervoor hadden vanwege de zorg voor hun pasgeboren 
baby. Vanaf oktober 2010 werd aangeboden om het interview in twee etappes af te 
nemen. 

Effect van de maatregelen 
Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal respondenten in de DELIVER studie naar 
land van herkomst. Van de 7685 respondenten zijn 152 (2,0%) van Turkse herkomst 
en 181 (2,4%) van Marokkaanse herkomst. Voor alle allochtone herkomstgroepen is 
het procentueel aandeel in de DELIVER studie lager dan die in het aantal 
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levendgeborenen over 2009 (CBS). Bij de Turkse en Marokkaanse herkomstgroep is 
het verschil kleiner dan bij de Surinamers en Antillianen/Arubanen. 
De overall netto respons van de DELIVER studie was 62%. De respons kan helaas 
niet per herkomstgroep bepaald worden aangezien informatie over het land van 
herkomst ontbreekt van de nonresponders. 
Het interviewbureau heeft totaal 554 cliënten benaderd voor het afnemen van 
telefonische vragenlijsten, maar kon 77 cliënten geheel niet bereiken. Bij 50 Turkse 
en 59 Marokkaanse vrouwen zijn totaal 146 vragenlijsten telefonisch afgenomen, wat 
een bruto respons van 19,7% (109/554) en een netto respons van 22,9% (109/477) 
oplevert. Naast de interviews zijn er ook nog 336 vragenlijsten online of schriftelijk 
ingevuld door Turkse of Marokkaanse cliënten. 
Tabel 2 laat zien dat telefonisch relatief vaker de postpartum vragenlijst was 
afgenomen dan de vragenlijsten gedurende de zwangerschap, wat mogelijk een direct 
gevolg is van het aanbieden van afname van de postpartum vragenlijst in twee 
etappes. 

Ervaringen van Eliënten 
Voor deze evaluatie zijn vier deelnemers geïnterviewd: twee 
Marokkaanhttp://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12508-012-0171-0se en twee 
Turkse vrouwen. Eén van hen had de vragenlijst schriftelijk ingevuld en zij gaf aan 
dat het invullen lastig was omdat ze beperkt Nederlands kon lezen en schrijven. De 
cliënten vonden tevens dat er soms moeilijke woorden in de vragenlijst voorkwamen. 
Geen van de cliënten had de website van de DELIVER studie bezocht voor 
aanvullende informatie. De cliënten adviseerden om vrouwen in hun moedertaal te 
benaderen, bijvoorbeeld door een informatiefolder over het onderzoek in hun eigen 
taal. Daarnaast dachten de geïnterviewde cliënten dat het online invullen van 
vragenlijsten waarschijnlijk een grote drempel is voor veel allochtone vrouwen. 

Ervaringen van verloskundigen 
De twee geïnterviewde verloskundigen zeiden dat het werven van Turkse en 
Marokkaanse cliënten voor de DELIVER studie niet gemakkelijk was. Één 
verloskundige gaf aan dat zij de indruk had dat de Turkse en Marokkaanse cliënten 
het onderzoek begrepen hadden, maar dat het haar wel opviel dat de vrouwen weinig 
vragen over het onderzoek stelden. Verder werd opgemerkt dat de vrouwen mogelijk 
veel andere zorgen aan het hoofd hadden, waardoor zij niet toekwamen aan het 
onderzoek. De verloskundigen adviseerden om bij het informeren van Turkse en 
Marokkaanse cliënten veel nadruk te leggen op het belang van het onderzoek. 
Gedurende het onderzoek gaven sommige cliënten te laat aan de verloskundige door 
dat het online invullen van de vragenlijsten niet gelukt was, zodat de vragenlijst niet 
meer schriftelijk of telefonisch afgenomen kon worden. 

Ervaringen van het interviewbureau 
Het interviewbureau ervoer een aantal struikelblokken bij het telefonisch benaderen 
van de cliënten. De telefoonnummers bleken niet altijd de persoonlijke nummers van 
de cliënten te zijn, maar soms het nummer van het werk, Asielzoekers Centrum, de 
partner, of een onbekende. In deze gevallen kon het mobiel nummer van de cliënt 
zelf vaak niet achterhaald worden. Soms gaf de partner aan dat hij niet wilde dat zijn 
vrouw aan het onderzoek meedeed. Daarnaast bleken sommige cliënten verhuisd, op 
vakantie, niet van Turkse of Marokkaanse herkomst te zijn of gaven ze aan geen 
toestemming aan hun verloskundige verleend te hebben voor participatie aan dit 
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onderzoek. cliënten gaven ook aan geen tijd te hebben voor een interview omdat ze 
voor hun baby en andere kinderen moesten zorgen, uitgeput waren na de bevalling, 
bezoek hadden, of andere zorgen aan het hoofd hadden. Sommige cliënten braken het 
interview af omdat zij het te lang vonden duren; dit betrof met name de postpartum 
vragenlijst. Tot slot gaven enkele cliënten aan dat ze de vragen te moeilijk vonden, of 
de vragen omtrent hun financiele situatie niet wilden beantwoorden. De interviewers 
adviseerden de Turkse en Marokkaanse cliënten in de toekomst goed te informeren 
over het onderzoek en kortere vragenlijsten met eenvoudigere vragen te gebruiken. 
Daarnaast opperden de interviewers om zelf respondenten te werven omdat ze 
allemaal wel een aantal zwangeren kenden die bereid waren om geïnterviewd te 
worden. 

DISCUSSIE 
De verdeling van verschillende allochtone herkomstgroepen in de DELIVER studie 
bleek, ondanks alle inspanningen, niet representatief voor alle levendgeborenen in 
2009. De maatregelen die genomen waren om de deelname van Turkse en 
Marokkaanse cliënten te vergroten, leek wel enigszins effect te hebben gehad 
aangezien de Turkse en Marokkaanse herkomstgroep beter vertegenwoordigd was 
dan de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse herkomstgroep. Het is jammer dat de 
maatregelen pas tijdens de DELIVER studie zijn ingevoerd. Het was waarschijnlijk 
effectiever geweest als voor aanvang van de studie reeds gerichte maatregelen waren 
getroffen. 
De respons van de Turkse en Marokkaanse telefonische interviews (22,9%) was veel 
lager dan de overall respons binnen de DELIVER studie (62%), maar heeft toch een 
aanzienlijke bijdrage geleverd aan het aantal vragenlijsten dat is afgenomen onder 
Turkse en Marokkaanse cliënten, namelijk 30% (146/ 482). Ook het aanbieden van 
het afnemen van de postpartum vragenlijst in twee etappes leek positief te hebben 
gewerkt aangezien die vragenlijsten relatief vaker waren afgenomen dan de 
vragenlijsten tijdens de zwangerschap. 
Gebruikmaking van face-to-face interviews had de deelname van allochtonen aan de 
DELIVER studie kunnen vergroten, aangezien daarvan bekend is dat de respons 
vaak beter is dan bij postenquêtes of telefonische interviews.13 Tevens zouden 
respondenten bij face-toface interviews coöperatiever zijn, minder moeite hebben 
met de lengte van vragenlijsten en minder geneigd zijn zich sociaal wenselijk op te 
stellen ten opzichte van telefonische interviewers.14 Deze methode van interviewen 
kost echter meer tijd en geld en was financieel niet haalbaar binnen de DELIVER 
studie. 
Zowel het bellen met een herkenbaar nummer als het verhogen van het aantal 
belpogingen van drie naar zes heeft tegen de verwachting in geen duidelijke 
positieve uitwerking gehad op de respons. Het bleek belangrijk om te zorgen voor 
correcte telefoonnummers van potentiële deelnemers. 
Uit de interviews met betrokkenen over hun ervaringen met de DELIVER studie 
kwam naar voren dat de beschikbaarheid van vragenlijsten in de moedertaal van 
participanten de deelname kan vergroten en kan leiden tot betrouwbaardere 
antwoorden. Naast de taal dienen ook het taalgebruik, de moeilijkheidsgraad van 
vragen en antwoorden en de lengte van de vragenlijsten goed in overweging 
genomen worden. Dat enkele partners deelname van hun vrouw hebben geweigerd, 
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roept de vraag op of partners ook geïnformeerd moeten worden over het onderzoek, 
en of dit tot een betere respons zou leiden. 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
Monitoring van de participatie van Turkse en Marokkaanse zwangeren en 
kraamvrouwen in de DELIVER studie leidde tot verscheidene maatregelen om de 
participatie te verbeteren, waaronder telefonische afname van vragenlijsten in de 
eigen taal. Hierdoor is de participatie van deze twee groepen wel toegenomen, maar 
was de studiepopulatie nog niet landelijk representatief. Het is belangrijk vanaf de 
opzet gerichte maatregelen te treffen om participatie van allochtone groepen te 
bewerkstelligen, en niet pas gedurende de studie hiermee aan te vangen. Hierbij moet 
zeker ook gedacht worden aan duidelijk informatiemateriaal over de studie in 
verschillende talen, de methode van bevragen (bijvoorbeeld face-to-face interviews), 
en de inhoud en taalgebruik van de vragenlijsten. Continue monitoring van de 
participatie van allochtone groepen gedurende de studie is van belang om tijdig in te 
kunnen grijpen. 
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