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Voeding en gedrag

   is gezond
eten niet een tweede natuur. Ze

wéten wel dat gezonde voeding
belangrijk is, maar hier naar handelen
is een ander verhaal. Een brok zoete
en energierijke chocolade is immers
veel verleidelijker en lekkerder dan
een verantwoorde stengel bleekselde-
rij. Deze, deels aangeboren, smaak-
voorkeuren zijn voor mensen een
belangrijk criterium bij hun voe-

dingskeuze. Maar als gezondheidsbe-
vorderaar is het moeilijk deze voor-
keuren van mensen te veranderen.

Daarentegen zijn ook andere aspec-
ten, zoals gemak, prijs en gezondheid,
belangrijke criteria waarop mensen
hun voedingskeuzes baseren, die wel-
licht wel te beïnvloeden zijn. De laat-
ste jaren is vaak beweerd dat als we
mensen willen stimuleren voor
‘gezond’ te kiezen, dat die gezonde

keuze vooral een makkelijke keuze
moet worden (1). De leefomgeving
van mensen zou deze keuze kunnen
bevorderen of belemmeren.

Health promotion    In het bevor-
deren van gezond gedrag is de laatste

decennia vooral gebruik gemaakt van
gezondheidsvoorlichting. Dit is gede-
finieerd als ‘alle combinaties van leer-
ervaringen die bedoeld zijn om op
vrijwillige basis gezond gedrag te sti-
muleren’. In gezondheidsvoorlichting
ligt dus de nadruk op het leren en

‘Maak de gezonde keuze, de makkelijke keuze’

Voedingsgedrag en de leefo
Preventie van overgewicht en het stimuleren van gezon-

de voedingskeuzes zijn belangrijke thema’s voor gezond-

heidsbevordering. Nederlanders moeten worden gesti-

muleerd om gezonder te gaan eten, willen ze een lang(er)

en prettig(er) leven leiden. De leefomgeving van mensen,

met mogelijkheden en moeilijkheden voor (on)gezonde

voedingskeuzes, speelt hierin ogenschijnlijk een belang-

rijke rol. Maar wat is uit wetenschappelijk onderzoek

daadwerkelijk bekend over de rol van de omgeving? 
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Stimulerende thuis- en 

schoolomgeving bevordert gezonde

keuze kinderen

Voor kinderen is het voedingsgedrag onder andere onderzocht in relatie tot de energiebalans.
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vrijwillige verandering, en daarmee
op min of meer bewuste, planmatige
gedragsverandering. De mogelijkhe-
den tot en moeilijkheden van
gedragsverandering worden echter
ook bepaald door de leefomgeving
van personen. De ‘health promotion’-
beweging erkent deze meer ecologi-
sche benadering van gedrag. Health
promotion is gedefinieerd als ‘een
combinatie van voorlichting en
omgevingsveranderingen die (samen)
gezond gedrag en gezonde leefcondi-
ties stimuleren’. Deze benadering
heeft ertoe geleid dat er meer aan-
dacht is gekomen voor de omgeving
als determinant van gezond gedrag,
wat ook te zien is aan het sterk toege-
nomen aantal studies op dit gebied.

Reviewstudie    ZonMW conclu-
deerde dat het tijd was om de
beschikbare kennis over de relatie tus-
sen de omgeving en gezond gedrag in
kaart te brengen. Daarom zijn er ver-
schillende reviewstudies uitgevoerd
naar het belang van de omgeving als
determinant van gezond gedrag en de
mogelijkheden van omgevingsinter-
venties in de bevordering ervan. De
afdeling Maatschappelijke Gezond-
heidszorg van het Erasmus MC in
Rotterdam voerde deze studies uit in
samenwerking met de Capaciteits-
groep GVO van de Universiteit Maas-
tricht en de sector Volksgezondheid
en Zorg van het RIVM in Bilthoven.
In het volledige rapport werden drie
gedragingen onderscheiden, namelijk
roken, bewegen en voeding (2). In dit
artikel bespreken we de resultaten
over voeding.

Omgeving    In de reviews is de
omgeving gedefinieerd als ‘alles bui-
ten de persoon’. Om de factoren ver-
der te kunnen classificeren, is ervoor

gekozen om het ANGELO-raamwerk
te gebruiken (ANalysis Grid for
Environments Linked to Obesity) (3).
In dit raamwerk wordt onderscheid
gemaakt tussen de micro-omgeving
en de macro-omgeving (tabel 1). De
micro-omgeving is daar waar mensen
elkaar persoonlijk ontmoeten, zoals
de thuisomgeving, de school- en
werkomgeving en de buurt waar
mensen wonen. De macro-omgeving
omvat de grootschaliger, meer ano-
nieme omgeving, zoals gemeenten en
provincies. Bij potentiële macro-
omgevingsdeterminanten kan men
denken aan bijvoorbeeld het open-
baar vervoer en landelijke wet- en
regelgeving. Ook worden er verschil-
lende typen omgeving onderscheiden:
de fysieke omgeving (bijvoorbeeld de
beschikbaarheid van fruit in winkels
en thuis), de sociaal-culturele omge-
ving (bijvoorbeeld sociale druk en
steun voor gezonde voeding), de eco-
nomische omgeving (bijvoorbeeld de
kosten van gezonde en ongezonde

producten) en de politieke omgeving
(wet- en regelgeving).

Methoden    Aangezien voedingsge-
drag bestaat uit een brede verzame-
ling van gedragingen is voor de
review een selectie gemaakt van speci-
fieke deelgedragingen. Voor kinderen
en jongeren beperkt de review zich
tot voedingsgedrag dat van belang is

voor de energiebalans, namelijk ener-
gie- en vetinname, groente- en fruit-
consumptie, snoepen, snacken en de
frisdrankconsumptie. Voor volwasse-
nen werden de voedingsgedragingen
bestudeerd die prioriteit hebben in
voedingsvoorlichting in Nederland:
energie-inname, vetinname (totaal vet
en verzadigd vet) en groente- en

e leefomgeving

Prijs- en beleidsinterventies lijken

voor volwassenen meest veelbelovend

Tabel 1. Voorbeelden

van omgevingsfacto-

ren in het ANGELO-

raamwerk [3].

Grootte van de omgeving

Micro-omgeving Macro-omgeving

Soort omgeving (thuis, school, werk) (regionaal en nationaal niveau)

Fysiek: 

Wat is aanwezig en Aanwezigheid van gezonde en Beschikbaarheid van groenten en

beschikbaar? ongezonde voedingsproducten in fruit op nationaal niveau.

de thuisomgeving.

Sociaal-cultureel: 

Wat zijn de heersende Opvattingen en eigen gedrag van Algemeen geldende voedingsnormen

attitudes, opvattingen, ouders wat betreft voeding binnen zoals bepaald door tradities,

waarden en normen? een gezin. etniciteit en cultuur.

Economisch: 

Wat zijn financiële Prijs van gezonde en ongezonde Financiële steun vanuit de overheid

factoren? producten in de kantine. voor gezondheidsbevorderings-

programma’s; belastingen/subsidies

voor ongezonde/gezonde producten.

Politiek: 

Wat zijn de geldende Voedingsregels binnen een gezin. Wet- en regelgeving.

regels?
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fruitconsumptie. In de belangrijkste
internationale literatuurdatabases
(Medline, PsychInfo, Web of Science,
Human Nutrition) is op een systema-
tische manier gezocht naar studies,
die de relatie van een omgevingsde-
terminant of omgevingsinterventie
met één van de genoemde voedings-
gedragingen hebben onderzocht (2).

Gebrek aan bewijs    Het belang-
rijkste resultaat van de reviewstudies
is dat er voor de meeste omgevings-
factoren en voor de meeste voedings-
gewoonten nog weinig goed onder-
zoek zijn gedaan. Voor veel omge-

vingsfactoren is maar één of enkele
studies uitgevoerd, meestal alleen in
cross-sectioneel onderzoek. Hierbij
werd over het algemeen gebruikge-

maakt van zelfgerapporteerde metin-
gen van omgeving en voeding. Voor
veel omgevingsfactoren zijn daarom
geen harde conclusies te trekken wat
betreft hun relatie met voedingsge-
drag, laat staan aanbevelingen te doen
voor mogelijke interventies. Enkele
meer concrete resultaten van de
reviews, specifiek voor volwassenen
en kinderen, staan in tabel 2.

Ouders    Het onderzoek naar voe-
dingsgedrag bij kinderen en jongeren
heeft zich vooral gericht op hun
directe leefomgeving, zoals de thuis-
en schoolomgeving. Bij kinderen spe-
len ouders een belangrijke rol in het
voedingsgedrag. Er is een relatie tus-
sen de consumptie van ouders en die
van de kinderen, vooral voor vet- en
energie-inname. Ook de opvoeding
komt als belangrijke factor naar
voren. Een opvoedingsstijl geken-
merkt door zowel duidelijke regels als
een ondersteunende attitude (‘autho-
ritatieve opvoedingsstijl’) gaat
gepaard met een hogere groente- en

fruitconsumptie bij kinderen, dan
wanneer ouders een meer autoritaire,
toegeeflijke of achteloze opvoedings-
stijl hanteren. Ondanks de recente
aandacht voor het hanteren van dui-
delijke regels over eten 
(www.zegvakernee.nl), is het bewijs
voor het belang van specifieke opvoe-
dingsregels over eten inconsistent en
daarom nog ongeschikt om interven-
ties op te baseren. Daarnaast moeten
ouders worden aangemoedigd om het
goede voorbeeld te geven in wat zij
eten, maar ook gezond gedrag actief
stimuleren en ondersteunen.

Scholen     Omgevingsinterventies
waren vooral gericht op het verande-
ren van de schoolomgeving. Deze
laten zien dat als gezond eten beter en
ongezond eten niet goed beschikbaar
is, dit de voedselconsumptie bij kin-
deren en jongeren succesvol kan ver-
anderen. Het sterkste bewijs werd
gevonden voor veranderingen in het
aanbod en de bereidingswijze van
voedingsmiddelen in de schoolkanti-
nes. Daarnaast kan een verlaging van
de prijs van gezonde keuzes in de
schoolkantines of in snoep/snackau-
tomaten leiden tot een hogere ver-
koop van de gezonde producten.

Scholen moeten gezond gedrag
bevorderen. Interventies die zijn
gericht op het verbeteren van de
beschikbaarheid en bereikbaarheid
van gezonde keuzes en op het verla-
gen van de beschikbaarheid en
bereikbaarheid van ongezonde keuzes
in de schoolomgeving zouden breed
moeten worden geïmplementeerd.
Projecten waarin groente en fruit gra-
tis ter beschikking worden gesteld en
projecten als de Gezonde Schoolkan-
tine passen in dit kader.

Laag inkomen    Bij volwassenen
bleek het onderzoek dat is gedaan
naar omgevingsdeterminanten zeer
divers van aard. Veel verschillende
determinanten zijn bestudeerd,
variërend van wonen in een landelij-
ke of stedelijke omgeving, tot werk-
druk. Naar vrijwel geen enkele relatie

Mensen met laag huishoudinkomen

eten minder groente- en fruit

Tabel 2. Belangrijkste

conclusies van de

reviewstudies.

Het belangrijkste resultaat van de reviewstudies is dat er nog weinig goed onderzoek is gedaan naar omgevingsfactoren. Meer

onderzoek is noodzakelijk om aanbevelingen te kunnen doen voor specifieke interventies, gericht op specifieke determinanten,

bij specifieke doelgroepen. 

Kinderen/jongeren Volwassenen

Fysieke omgeving

– Ouders moeten zorgen dat er voldoende gezonde – Kantines op het werk moeten de beschikbaarheid van gezonde

producten in huis zijn. keuzes vergroten.

– Scholen moeten de beschikbaarheid van gezonde keuzes 

in schoolkantines vergroten en die van ongezonde keuzes 

verkleinen. 

Sociaal-culturele omgeving

– Ouders moeten het goede voorbeeld geven wat betreft ---

gezonde voeding.

– Ouders moeten gezonde keuzes actief stimuleren en 

ondersteunen. 

Economische omgeving

– Scholen kunnen gezonde keuzes stimuleren door de prijs – Huishoudens met een laag inkomen en/of een lage sociaal-

van gezonde producten in de kantine en in automaten economische status moeten betere mogelijkheden krijgen om

te verlagen. gezonde voedingskeuzes te maken.

– Kantines op het werk moeten de prijs  van gezonde keuzes 

verlagen. 

Politieke omgeving

– Ouders moeten duidelijke voedingsregels hanteren in ---

combinatie met een ondersteunende attitude. 
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tussen determinant en voedingsge-
drag is echter vaak en goed genoeg
onderzoek gedaan om tot conclusies
te komen. De relatie tussen het inko-
men van het huishouden waarin
iemand leeft en diens groente- en
fruitconsumptie is een uitzondering
hierop. Stelselmatig blijkt dat men-
sen met een laag huishoudinkomen
minder groenten en fruit consume-
ren dan mensen met een hoog huis-
houdinkomen. Het determinanten-
onderzoek naar fysieke omgevings-
kenmerken, zoals bijvoorbeeld naar
het effect van de beschikbaarheid
van gezonde voeding in supermark-
ten of restaurants, staat nog geheel
in de kinderschoenen. De beperkte
resultaten die er zijn, geven geen
consistent bewijs.

Beschikbaarheid en prijs    Waar

determinantenonderzoek naar fysieke
omgevingskenmerken nog slechts
beperkt is uitgevoerd, hebben omge-
vingsinterventies zich juist vooral op
deze kenmerken gericht, zo blijkt uit
het review naar interventieonderzoek
voor gezonde voeding. Kantines op
het werk, supermarkten en restau-
rants waren de belangrijkste ‘settings’
waarin interventieonderzoek werd
uitgevoerd. De resultaten laten zien
dat wanneer de beschikbaarheid van
gezonde voedingsproducten toenam
(bijvoorbeeld in de kantine op het
werk), deze producten ook vaker wer-
den geconsumeerd. Daarnaast bleken
interventies waarin de prijs van
gezonde producten werd verlaagd
over het algemeen een positief effect
te hebben. Door het kleine aantal stu-
dies dat hier onderzoek naar heeft
gedaan, zijn echter nog geen harde

conclusies te trekken.
Een veelvuldig uitgevoerde interven-

tie was het labellen van gezonde voe-
dingsproducten, om mensen op het
moment van aankoop (‘point-of-pur-
chase’) over de gezonde kwaliteiten
van het product te informeren.
Ongeveer de helft van deze studies
liet zien dat de consumptie van
gezonde voedingsproducten daardoor
toenam. In de andere helft van de stu-
dies had labellen echter geen of zelfs
een negatief effect.

Conclusies    Om van de gezonde
keuze een makkelijke keuze te maken,
moet voor mensen een leefomgeving
worden gecreëerd die gezonde keuzes
bevordert en ongezonde keuzes
belemmert. Meer onderzoek is echter
noodzakelijk om aanbevelingen te
kunnen doen voor specifieke inter-
venties, gericht op specifieke determi-
nanten, bij specifieke doelgroepen.
Uit de reviewstudies blijkt dat een sti-
mulerende thuis- en schoolomgeving
voor kinderen belangrijk is om het
maken van gezonde voedingskeuzes te
bevorderen. Prijs- en beleidsinterven-
ties lijken voor volwassenen het meest
veelbelovend. Een specifieke doel-
groep die in het oog moet worden
gehouden, zijn mensen met een laag
inkomen en/of een lage sociaal-eco-
nomische status. Onderzoek naar
omgevingsinterventies die deze doel-
groep betere mogelijkheden geven om
gezonde voedingskeuzes te maken,
is zeldzaam, terwijl effectieve 
interventies hard nodig zijn.
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