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Voedingsvoorlichting

  van 
het promotieonderzoek was het

formuleren van aanbevelingen voor
een meer effectieve voedingsvoorlich-
ting tussen huisartsen en patiënten
(1). Hiertoe werd een tweezijdige
benadering gekozen, waarbij een
combinatie van kwalitatieve en kwan-
titatieve onderzoeksmethoden werd
gebruikt. Naast een literatuurstudie
werden focusgroepen, diepte-inter-
views en vragenlijsten ingezet.
Literatuurstudie    Een literatuur-

studie naar voedingsvoorlichting in
de huisartspraktijk werd uitgevoerd
om de resultaten van de onderzoeken
goed te kunnen plaatsen (2). Het
voorkomen van voedingsvoorlichting
in de huisartspraktijk werd in kaart
gebracht, evenals het perspectief van
patiënten en huisartsen. Het bleek dat
percentages met betrekking tot het
daadwerkelijke voedingsvoorlich-
tingsgedrag van huisartsen ver uiteen
liepen, afhankelijk van verschillen
tussen landen, meetmethoden en
indicatoren. Bovendien bleken huis-
artsen vaker aan te geven over voe-
ding te hebben gesproken dan patiën-
ten. Verder waren patiënten positief
over de communicatie over voeding
door huisartsen. De houding van
huisartsen was ook positief, maar ze
bleken ook diverse barrières te erva-
ren, zoals gebrek aan tijd, kennis,
opleiding en geringe motivatie bij
patiënten.

Kwalitatief onderzoek    Het kwa-
litatief onderzoek onder patiënten
bestond uit focusgroepen en diepte-
interviews (3). Dertig patiënten
namen deel aan de groepsgesprekken,
terwijl bij twintig patiënten een diep-
te-interview werd afgenomen. De drie
focusgroepen duurden ruim twee uur
en waren samengesteld op basis van
leeftijd: 18-30 jaar, 31-50 jaar en 51-
80 jaar. De resultaten werden geanaly-
seerd met het computerprogramma
NUD*IST, wat resulteerde in een aan-
tal thema’s.

Allereerst bleken zorgen rondom
voedselveiligheid alleen te bestaan ten
tijde van een voedselcrisis. Verder ble-
ken lekker en gezond eten niet samen
te kunnen gaan. In tegenstelling tot de
focusgroepen, kwam ongerustheid over
het eigen lichaamsgewicht veelvuldig
ter sprake in de diepte-interviews. Ook
viel op dat ouderen meer behoefte

hadden aan informatie over voeding en
bleek dat patiënten een gebrek aan
voedingsbewustzijn hadden.

Op basis van de resultaten werd een
hypothetisch model voor voedingsbe-
wustzijn ontwikkeld, bestaande uit
psychosociale en sociodemografische
variabelen.

Kwantitatief onderzoek    Vervol-
gens werd kwantitatief onderzoek
onder patiënten uitgevoerd in de
vorm van een vragenlijstonderzoek
(4, 5). Er werd een steekproef getrok-
ken van bijna 1.000 patiënten, waar-
van 603 patiënten bereid waren om
deel te nemen. De respons bedroeg 65
procent. De vragenlijst werd thuis
afgenomen door een interviewer en
dit duurde gemiddeld 40 minuten.
Het computerprogramma SPSS werd
gebruikt voor de analyse.

Belangrijkste uitkomst van dit
onderzoek was dat zij de huisarts als

de beste bron voor voedingsinforma-
tie zagen, vooral over gezond afvallen
en cholesterolverlaging (4). Daarnaast
werd de huisarts gezien als de meest
betrouwbare en toegankelijke bron
van voedingsinformatie. De diëtist
werd als de meest deskundige en dui-
delijke bron van voedingsinformatie
beschouwd, gevolgd door de huisarts.
Ook de voorlichtingsbureaus in de
voedingsmiddelenindustrie scoorden
hoog op deze criteria (tabel 1).

Opvallend was dat er een discrepantie
optrad tussen persoonlijke relevantie
en informatiebehoeften over voedings-

Op weg naar een effectievere voedingsvoorlichting in de huisartspraktijk

Huisartsen blijken motiveerders
Huisartsen worden steeds vaker geconfronteerd met

patiënten met voedingsgerelateerde aandoeningen, zoals

hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas. Goede voe-

dingsvoorlichting is daarbij belangrijk. In de praktijk

verloopt deze communicatie niet altijd soepel. In het

promotieonderzoek Voedingsvoorlichting via Inter-

mediairen is zowel het perspectief van patiënten als van

huisartsen in beschouwing genomen.
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onderwerpen. Hoewel voedingsonder-
werpen, zoals gevarieerde voeding en
minder vet eten, werden beoordeeld als
zeer belangrijk, wenste men in veel
gevallen niet meer informatie over deze
onderwerpen (tabel 2).

Vervolgens werden verschillen in
informatiebehoeften geanalyseerd
voor subgroepen van patiënten.
Vrouwen bleken meer behoefte te
hebben aan informatie over gezond
afvallen dan mannen. Jongeren waren
meer geïnteresseerd in informatie
over sport en voeding dan ouderen.
Ouderen wensten echter juist infor-
matie over cholesterolverlaging. Zoals
verwacht, wilden patiënten met over-
gewicht meer informatie over gezond
afvallen. Patiënten uit een hoge socia-
le klasse hadden een informatiebe-
hoefte wat betreft voedingssamenstel-
ling.

Als deze informatiebehoeften ver-
volgens worden gekoppeld aan de
geprefereerde voedingsinformatie-
bron, kan de voedingsvoorlichting zo
effectief mogelijk zijn.

Bovendien werd het hypothetisch
model voor voedingsbewustzijn
getoetst (5). Individuele variabelen,
zoals interesse in voeding, bleken het
voedingsbewustzijn het beste te kun-
nen verklaren. De verklaarde variantie
was 54 procent. Daarnaast bleken
vrouwen en ouderen meer voedings-
bewust. Tenslotte vonden patiënten
met een laag voedingsbewustzijn
huisartsen meer geschikt als voe-
dingsinformatiebron dan patiënten
met een hoog voedingsbewustzijn.

Kwalitatief onderzoek    Ook bij
huisartsen werden focusgroepen
gebruikt (6). In totaal vonden negen
groepsgesprekken van twee uur, ver-
spreid over het land, met in totaal 81
huisartsen plaats. De resultaten wer-
den geanalyseerd met NUD*IST,
resulterend in een aantal thema’s.

Huisartsen gaven hoofdzakelijk
basale voedingsinformatie aan hun
patiënten. Men bleek nauwelijks
adviezen te geven om voedingsgedrag
vol te houden. Verder waren ze posi-

tief over de samenwerking met diëtis-
ten. Ondanks de hooggespannen ver-
wachtingen van patiënten, hadden
huisartsen het idee dat hun eigen voe-
dingskennis beperkt was.

Vijf voedingscommunicatiestijlen
werd geïdentificeerd, namelijk infor-
merende, verwijzende, motiverende,
confronterende en holistische stijl

(tabel 3). Analoog aan het patiënten-
onderzoek werden hypothetische
modellen ontwikkeld voor de afzon-
derlijke voedingscommunicatiestijlen,
bestaande uit psychosociale en socio-
demografische variabelen.

Kwantitatief onderzoek    Ten-
slotte werd een kwantitatief onder-

Tabel 1: Rangordes

voor waargenomen

betrouwbaarheid,

deskundigheid, dui-

delijkheid en toegan-

kelijkheid, toegekend

aan bronnen voor

voedingsinformatie.

Informatiebron Betrouwbaar Deskundig Duidelijk Toegankelijk

Huisarts 1 2 2 1

Diëtist 2 1 1 2

Voorlichtingsbureaus 

voedingsmiddelenbranche 3 3 3 3

Landelijke voorlichtingsorganisaties 4 4 4 7

Consumentenbonden 5 8 5 9

Apotheker 6 9 11 12

Medisch specialist 7 5 6 11

Voedingscentrum 8 6 10 15

Tijdschriften 9 10 8 5

Televisie 10 13 9 6

Directe omgeving 11 12 13 8

Schriftelijk voorlichtingsmateriaal 12 14 12 13

Wetenschappelijke instellingen 13 7 15 18

Detailhandel 14 16 14 10

Internet 15 11 7 4

Overheid 16 15 16 17

Fabrikant 17 17 17 16

Kranten 18 18 18 14

Radio 19 19 19 19

Voedingsonderwerp Persoonlijke relevantie Informatiebehoefte 

(in %) (in %)

Gevarieerde voeding 78 26

Groenten en fruit 75 24

Minder vet eten 55 29

Hygiëne rondom eten en drinken 49 23

Bereiden en bewaren van maaltijden 47 30

Vitamines 46 25

Sport en voeding 25 31

Cholesterolverlaging 23 35

Gezond afvallen 21 51

Voedselveiligheid 20 43

Samenstelling van voeding 15 31

Voeding en geneesmiddelen 8 45

Koolhydraten 8 30

Voedselallergie 7 36

Genetisch gemodificeerde voeding 7 77

Mineralen 6 36

Europese E-nummers 6 59

Functionele voedingsmiddelen 4 22

Tabel 2: Discrepantie

tussen persoonlijke

relevantie en infor-

matiebehoeften over

18 verschillende voe-

dingsonderwerpen

van patiënten.
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zoek onder huisartsen uitgevoerd (7).
Er werd een steekproef getrokken van
400 huisartsen. Deze huisartsen ont-
vingen een vragenlijst met een per-
soonlijke brief. Vervolgens werden
twee reminders gestuurd. De invultijd
was 25 minuten. Uiteindelijk hebben
267 huisartsen de vragenlijst terugge-
stuurd. De respons bedroeg 45 pro-
cent. De resultaten werden geanaly-
seerd met SPSS.

Voeding werd het meest frequent
besproken bij klachten, zoals overge-
wicht en diabetes. Gemiddeld kwam
voeding ter sprake in 14 procent van
de consulten. Het onderzoek toonde
aan dat de meeste huisartsen een
motiverende voedingscommunicatie-
stijl hanteerden. Gesuggereerd werd
dat huisartsen zich gedragen als
kameleons door hun voedingscom-
municatiestijl aan te passen aan de
omstandigheden, zoals context, tijd
en patiënt. Als huisartsen communi-
ceerden over voeding, bleken ze elk
van de vijf stijlen toe te passen: de
totaal verklaarde variantie was 48

procent. Als ze communiceerden over
overgewicht, kozen ze voor de con-
fronterende of motiverende stijl.
Verder bleken huisartsen een lage
eigeneffectiviteit te hebben om over
overgewicht te communiceren.
Individuele variabelen, zoals taakop-
vatting bij preventie, bleken de ver-
schillende voedingscommunicatiestij-
len het beste te kunnen voorspellen.
Voor de informerende voedingscom-
municatiestijl werd de hoogste ver-
klaarde variantie gevonden, namelijk
57 procent. Er bleken geen significan-
te verschillen in voedingscommunica-
tiestijlen op te treden tussen manne-
lijke en vrouwelijke huisartsen. Ook
praktijkvorm (solo, duo of groeps-

praktijk) bleek geen verschil te
maken.

Aanbevelingen    Een aantal aanbe-
velingen worden gedaan voor een
meer effectieve voedingsvoorlichting
in de huisartspraktijk (1). Uit een
overzichtsartikel op basis van 350
gepubliceerde onderzoeken is geble-
ken dat het belangrijk is om rekening
te houden met criteria voor effectieve
communicatie over voeding, zoals het
gebruik van persoonlijk relevante fac-
toren, toepassen van voorlichting op
maat, rekening houden met de fasen
van gedragsverandering bij voedings-
gedrag en het langdurig volhouden
hiervan (8).

Voor vervolgonderzoek werd aanbe-
volen om een observationele studie
uit te voeren om voedingscommuni-
catiestijlen in de dagelijkse praktijk te
herkennen. Bovendien werd geadvi-
seerd om voor huisartsen een prak-
tisch hulpmiddel te ontwikkelen dat
kan worden ingezet bij patiënten met
overgewicht.

Tenslotte werd een aantal aanbeve-
lingen voor de praktijk geformuleerd.
Het is noodzakelijk dat huisartsen
worden overtuigd hoe goed ze er op
staan bij patiënten. Bevordering van
het voedingsbewustzijn van patiënten
is van uitermate belang en huisartsen
kunnen daar een rol bij spelen, gelet
op het toegedichte vertrouwen van
patiënten met een laag voedingsbe-
wustzijn. Daarnaast zouden huisart-
sen kennis moeten hebben over
betrouwbare websites met voedings-

informatie. Huisartsen zouden voe-
dingsvoorlichting op maat moeten
geven aan geïnteresseerde subgroe-
pen, bijvoorbeeld over cholesterolver-
laging aan ouderen en over gezond
afvallen aan mensen met overgewicht.
Een combinatie van voedingscom-
municatiestijlen kan daarbij 
worden ingezet.

Tabel 3: Voedings-

communicatiestijlen

van huisartsen.

Stijl Definitie Kenmerkende uitspraak

Informerend Verstrekken van informatie over “Ik heb veel voorlichtingsmateriaal over 

voeding en gezondheid voeding om mee te geven.”

Verwijzend Inschakelen van andere gezondheids- “Zodra het gecompliceerd wordt, verwijs

professionals bij voedingsprobleem ik naar de diëtist.”

Motiverend Begeleiden bij verandering van “Ik kijk of een patiënt ontvankelijk is,

voedingsgedrag dan praat ik er lang over door.”

Confronterend Waarschuwen over voeding “Ik laat m.b.v. een tabel zien dat iemand  

gerelateerd aan klacht zich ineen risicogebied bevindt met het 

huidige gewicht.”

Holistisch Rekening houden met leefomstan- “Ik houd bij hoe iemand leeft, zodat ik

digheden naast voeding dat in een vervolggesprek kan herhalen.”

Huisartsen hadden het

idee dat hun eigen voe-

dingskennis beperkt was
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