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engelse vragenlijst ook in nederland toe te 
passen
eetgedrag kinderen en rol ouders meetbaar

Ester Sleddens, Stef Kremers, Nanne de Vries, Carel Thijs, Universiteit 
Maastricht

Er bestaan goede instrumenten om het eetgedrag van kinderen 
en de rol van de ouders daarbij in kaart te brengen. De Engelse 
vragenlijsten ‘Children’s Eating Behaviour Questionnaire’ en 
de ‘Parental Feeding Style Questionnaire’ zijn nu ook in een 
Nederlandse versie beschikbaar en als zodanig geschikt voor 
toepassing in wetenschappelijk onderzoek in ons land. Dit blijkt uit 
een vragenlijstonderzoek van de Universiteit Maastricht. 

In het verleden zijn verscheidene instrumenten ontwikkeld om eetge-
drag van kinderen te bestuderen en de rol van de ouders daarbij in kaart 
te brengen. Een van de meest veelomvattende instrumenten om eetge-
drag van kinderen te meten is de ‘Children’s Eating Behaviour Questi-
onnaire’ (CEBQ) (1). Deze vragenlijst meet acht aspecten die door de 
ouders worden beoordeeld: ‘Food responsiveness’, ‘Emotional overe-
ating’, ‘Enjoyment of food’, ‘Desire to drink’, ‘Satiety responsiveness’, 
‘Slowness in eating’, ‘Emotional undereating’ en ‘Food Fussiness’. 

Een vragenlijst over voedingspraktijken is de ‘Parental Feeding Style 
Questionnaire’ (PFSQ) (2). Deze is ontwikkeld om vier aspecten van 
ouderlijke voedingspraktijken te meten: ‘Instrumental feeding’, het 
gebruik van voedsel als beloning; ‘Emotional feeding’, het gebruik 
van voedsel als antwoord op emotionele stress bij kinderen; ‘Con-
trol’, controle uitoefenen over eten van het kind; ‘Encouragement to 
eat’, aanmoedigen van interesse in voedsel en het eten van een grote 
verscheidenheid aan voedingsproducten. Deze vragenlijsten zijn 
ontwikkeld en gevalideerd in Engeland door Wardle en collega’s (1,2), 
en recent is de CEBQ gevalideerd in Portugal (3).

135 ouders Om vast te kunnen stellen of deze vragenlijsten ook 
in ons land toepasbaar zouden kunnen zijn, deed de Universiteit 
Maastricht onderzoek onder 135 ouders van basisschoolleerlingen van 
6 tot 7 jaar (4,5). Behalve dit algemene doel waren er ook specifieke 
doelen: het vertalen van de vragenlijsten, het onderzoeken van de 
psychometrische karakteristieken en het vergelijken van de resultaten 
met de oorspronkelijke studies. 

overgewicht onder kinderen

de prevalentiecijfers van overgewicht onder nederlandse 
kinderen zijn vooral tijdens de laatste decennia gestegen (6). 
Kinderen die te zwaar zijn, zijn eerder geneigd problemen 
te ondervinden in hun sociale leven en hebben een sterk 
verhoogd risico om te behoren tot een toekomstige generatie 
van obese, chronisch zieke adolescenten en volwassenen 
(7,8). gewichtsstijging is het resultaat van een positieve 
energiebalans, dat wil zeggen dat de energie-inname (via de 
voeding) hoger is dan het energiegebruik (door lichamelijke 
activiteit). naast bewegingsarmoede is een ongezond voe-
dingspatroon één van de voornaamste factoren die bijdraagt 
aan excessieve gewichtsstijging. vooral ouders zijn verant-
woordelijk voor de ontwikkeling van het eetgedrag van hun 
kinderen (9). 
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De eetgedrag-vragenlijst is geschikt om specifieke eetgedragingen te 
identificeren

Tabel 1: vragen van de ‘Children’s eaTing behaviour QuesTionnaire’ en inTerne beTrouwbaarheid per sChaal (n = 135)

sChalen, iTems en CronbaChs alfa’s (α)

food fussiness (α 0.91) saTieTy responsiveness (α 0.76)

mijn Kind weigerT in eersTe insTanTie nieuwe voedingsproduCTen mijn Kind heefT een groTe eeTlusT*

mijn Kind heefT plezier in heT proeven van nieuwe 

voedingsproduCTen*

mijn Kind laaT eTen op zijn/haar bord liggen aan heT einde van een 

maalTijd

mijn Kind heefT plezier in heT eTen van een groTe versCheidenheid 

aan voedingsproduCTen*

mijn Kind ziT vol voordaT hij/zij zijn/haar maalTijd op heefT

heT is moeilijK om mijn Kind heT naar zijn/haar zin Te maKen meT 

maalTijden

mijn Kind ziT snel vol

mijn Kind is geïnTeresseerd in heT proeven van voedingsproduCTen 

die hij/zij nog nieT eerder heefT geproefd*

mijn Kind KrijgT zijn/haar maalTijd nieT op als hij/zij neT daarvoor 

een TussendoorTje heefT gehad

mijn Kind beslisT daT hij/zij nieT van een (bepaald) voedingsproduCT 

houdT, zelfs zonder heT eersT geproefd Te hebben

emoTional undereaTing (α 0.81)

enjoymenT of food (α 0.82) mijn Kind eeT minder als hij/zij boos is

mijn Kind houdT van eTen mijn Kind eeT minder als hij/zij moe is

mijn Kind is geïnTeresseerd in voedsel mijn Kind eeT meer als hij/zij geluKKig is

mijn Kind heefT plezier in eTen mijn Kind eeT minder als hij/zij van sTreeK is

mijn Kind KijKT uiT naar eTensTijd

desire To drinK (α 0.75)

food responsiveness (α 0.70) als mijn Kind de Kans Kreeg, zou hij/zij alTijd ieTs Te drinKen hebben

mijn Kind vraagT alTijd om ieTs Te eTen als mijn Kind de Kans Kreeg, zou hij/zij de hele dag door drinKen

als hij/zij zou mogen, zou mijn Kind Te veel eTen mijn Kind vraagT alTijd om ieTs Te drinKen

als mijn Kind zou mogen Kiezen, dan zou hij/zij heT merendeel van de 

Tijd eTen

zelfs als mijn Kind vol ziT, vindT hij/zij pleK om zijn/haar favorieTe 

voedingsproduCTen Te eTen

slowness in eaTing (α 0.76)

als mijn Kind de Kans Kreeg, zou hij/zij alTijd eTen in zijn/haar mond 

hebben

mijn Kind eeT zijn/haar maalTijd snel op*

mijn Kind eeT langzaam

emoTional overeaTing (α 0.67) mijn Kind doeT er meer dan 30 minuTen over om zijn/haar bord leeg Te 

eTen

mijn Kind eeT meer als hij/zij ziCh zorgen maaKT mijn Kind eeT sTeeds langzamer gedurende heT verloop van een 

maalTijd

mijn Kind eeT meer als hij/zij ziCh verveelT

mijn Kind eeT meer als hij/zij angsTig is

mijn Kind eeT meer als hij/zij nieTs anders Te doen heefT

voeTnooT: de vragen waar een asTerisK aChTer sTaaT dienen gespiegeld Te worden (hoge sCore beTeKenT lage sCore op de sChaal)
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Zeven basisscholen in Maastricht en omgeving deden mee aan dit 
onderzoek. In totaal zijn er 135 vragenlijsten verzameld (respons 
41,9%). De gemiddelde leeftijd van de deelnemende kinderen was 6,5 
jaar. Over het algemeen waren ouders met een hoog opleidingsniveau 
overgerepresenteerd in de steekproef (44,8% en 49,2% van de moe-
ders en vaders hebben een hbo- respectievelijk universitair diploma). 
De Engelse vragenlijsten zijn vertaald naar het Nederlands door een 
team van vier experts op het gebied van eetgedrag van de Universiteit 
Maastricht. 
De CEBQ bestaat uit 35 vragen, verdeeld over acht schalen (tabel 1) 
en de PFSQ bestaat uit 27 vragen, verdeeld over vier schalen (tabel 2). 
De antwoordschaal van beide instrumenten bestaat uit een vijfpunts 
Likert-schaal die loopt van 1 (nooit) tot 5 (altijd). Een principale com-
ponentanalyse met Varimax-rotatie is uitgevoerd op alle items van de 
vragenlijsten om de onderliggende factorstructuur vast te stellen. De 
betrouwbaarheid van de schalen werd bepaald door het berekenen 

van de interne betrouwbaarheid (via Cronbachs alfa; een alfa >.60 
suggereert dat de schaal betrouwbaar is). De betrouwbaarheidsschat-
tingen werden vervolgens vergeleken met de gevonden alfacoëfficiën-
ten van studies in andere landen (1,3). 

Zeven-factorenoplossing De factoranalyse van de CEBQ 
laat een zeven-factorenoplossing zien. Voor een weergave van deze 
factoroplossing zie het artikel van Sleddens et al. (4). De zeven 
factoren verklaren 62,8% van de totale variantie. De vragen van twee 
schalen (‘Emotional overeating’ en ‘Food responsiveness’) laden op 
dezelfde factor, die wij ‘Overeating’ hebben genoemd. De meeste vra-
gen van de schalen laden zoals verwacht mocht worden op grond van 
de originele studie (1); ook de factorladingen zijn vergelijkbaar met 
resultaten in die studie (1) en in de Portugese studie (3). 
Cronbachs alfacoëfficiënten voor de zeven schalen wijzen op betrouw-
bare schalen (alfa >.60) (4). Om vergelijkbaarheid met de originele 

sChalen, iTems en CronbaChs alfa’s (α)

insTrumenTal (α 0.67) emoTional feeding (α 0.74)

om ervoor Te zorgen daT mijn Kind ziCh gedraagT, beloof iK hem/haar 

ieTs Te eTen

iK geef mijn Kind ieTs Te eTen om ziCh beTer Te laTen voelen als hij/zij 

van sTreeK is

als mijn Kind ziCh misdraagT, dan houd iK zijn/haar favorieTe 

voedingsproduCTen aChTer

iK geef mijn Kind ieTs Te eTen om ziCh beTer Te laTen voelen als hij/zij 

ziCh pijn gedaan heefT

iK gebruiK ToeTjes als loKmiddel om mijn Kind zijn/haar 

hoofdmaalTijd Te laTen opeTen

iK geef mijn Kind ieTs Te eTen als hij/zij ziCh verveelT

iK beloon mijn Kind door heT geven van eTen als hij/zij ziCh goed 

gedraagT

iK geef mijn Kind ieTs Te eTen om ziCh beTer Te laTen voelen als hij/zij 

ziCh zorgen maaKT

ConTrol (α 0.75) enCouragemenT (α 0.75)

mijn Kind mag Kiezen welKe voedingsproduCTen hij/zij wil eTen 

Tijdens maalTijden*

iK moedig mijn Kind aan om uiT Te KijKen naar de maalTijd

iK beslis hoeveel TussendoorTjes mijn Kind mag hebben iK ComplimenTeer mijn Kind als hij/zij eeT waT iK hem/haar geef

iK sTa Toe daT mijn Kind Tijdens een maalTijd rondloopT* iK moedig mijn Kind aan om een groTe versCheidenheid aan 

voedingsproduCTen Te eTen

iK laaT mijn Kind beslissen wanneer hij/zij zijn/haar maalTijd wil 

hebben*

iK presenTeer voedingsproduCTen op een aanTreKKelijKe manier aan 

mijn Kind

mijn Kind mag beslissen wanneer hij/zij genoeg TussendoorTjes 

heefT gegeTen*

iK moedig mijn Kind aan om elK voedingsproduCT Te proeven daT iK 

Tijdens maalTijden serveer

iK beslis wanneer heT Tijd is voor mijn Kind om een TussendoorTje Te 

eTen

iK moedig mijn Kind aan om voedingsproduCTen Te proberen die hij/zij 

nog nieT eerder heefT geproefd

iK beslis wanneer mijn Kind zijn/haar maalTijden eeT iK moedig mijn Kind aan om van zijn/haar eTen Te genieTen

iK laaT mijn Kind Tussen de maalTijden door eTen wanneer hij/zij wil* iK ComplimenTeer mijn Kind als hij/zij een nieuw voedingsproduCT eeT

iK sTa erop daT mijn Kind de maalTijden aan Tafel eeT

iK beslis waT mijn Kind eeT Tussen de maalTijden door

voeTnooT: de vragen waar een asTerisK aChTer sTaaT dienen gespiegeld Te worden (hoge sCore beTeKenT lage sCore op de sChaal)

Tabel 2: vragen van de ‘parenTal feeding sTyle QuesTionnaire’ en inTerne beTrouwbaarheid per sChaal (n = 135)
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studie te vergroten zijn de alfacoëfficiënten van de originele acht 
schalen weergegeven in tabel 1. De Cronbachs alfa’s variëren van 
.67 tot .91, en deze schalen kunnen dus als ‘betrouwbaar’ worden 
bestempeld.

vier-schalenstructuur Onze gevonden factoroplossing 
komt grotendeels overeen met de vier-schalenstructuur die wordt 
voorgesteld door Wardle en collega’s (2,5). De factorstructuur ver-
klaart 44,5% van de variantie. Echter, twee van de originele dimensies, 
‘Instrumental feeding’ en ‘Emotional feeding’ laden beide op één 
factor. Dit resulteert in de constructie van een nieuwe schaal die we 
‘Instrumental and emotional feeding’ genoemd hebben. Bovendien 
hebben vragen van de ‘Encouragement’-schaal factorladingen op 
twee factoren: één factor bestaande uit vier vragen die gaan over het 
aanmoedigen om een verscheidenheid aan voedingsproducten te eten 
(‘Encouragement of food variety’) en één factor bestaande uit vragen 
over het aanmoedigen van interesse in voedsel (‘Encouragement of 
food interest’). 
Cronbachs alfacoëfficiënten voor de vier schalen wijzen op betrouw-
bare schalen (alfa >.60) (2). Om vergelijkbaarheid met de originele 
studie te vergroten, zijn de alfacoëfficiënten van de originele schalen 
weergegeven in tabel 2 (alfa >.60).

lichte afwijkingen De studie toont aan dat de Nederlandse 
vertalingen van de twee vragenlijsten goede psychometrische 
eigenschappen hebben. Factorstructuur, factorladingen en interne 
betrouwbaarheid van de CEBQ en de PFSQ komen globaal overeen 
met de originele studies (1,2,4,5) en de validatiestudie van de CEBQ 
in Portugal (3). Hoewel de bevindingen in onze steekproef van ouders 
van kinderen van 6 tot 7 jaar licht afwijken van de originele resultaten, 
geven we in het kader van de internationale vergelijkbaarheid van 
studieresultaten het advies om de originele schalen van de CEBQ en 
de PFSQ in Nederlands onderzoek te gebruiken. Gezien de kleine 
steekproef in onze studie, is het noodzakelijk dat factoranalytische 
procedures worden herhaald op vragenlijstresultaten van grotere 
groepen ouders van kinderen van 6 tot 7 jaar in Nederland, om onze 
resultaten te repliceren.

conclusie De eetgedragvragenlijst is geschikt om specifieke eet-
gedragingen te identificeren die kunnen worden gezien als belangrijke 
determinanten voor het ontstaan en de instandhouding van overge-
wicht en obesitas bij kinderen (4). In ons onderzoek vonden we dat 
de zogenaamde ‘food approach’ subschalen van de CEBQ (‘Food 
responsiveness’, ‘Emotional overeating’, en ‘Enjoyment of food’) 
positief samenhangen met de gewichtsstatus van kinderen van 6 tot 
7 jaar, terwijl de ‘food avoidant’ schalen van deze vragenlijst (‘Satiety 
responsiveness’, ‘Slowness in eating’, ‘Emotional undereating’, en 
‘Food fussiness’) negatief samenhangen met de gewichtsstatus (4). 
De hoge interne betrouwbaarheid van zowel de CEBQ als de PFSQ in 
ons onderzoek wijst erop dat deze voor gebruik in Nederland goed 
toepasbaar zijn. 

Vragenlijstonderzoek

vragenlijsten vormen waarschijnlijk de meest gebruikte bron 
van informatieverzameling in gedragswetenschappelijk on-
derzoek. andere methoden zijn bijvoorbeeld het afnemen van 
interviews of het uitvoeren van observaties in natuurlijke of 
nagebootste omstandigheden. aan elke vorm van informatie-
verzameling kleven voor- en nadelen. vragenlijsten worden 
meestal gebruikt wanneer directe observaties of interviews 
te tijdrovend en invasief zijn, bijvoorbeeld wanneer je een 
grote groep respondenten gedurende een aantal jaren volgt. 
alternatieven voor vragenlijsten, zoals observaties, kunnen 
ook teveel inbreuk maken op de privacy van de onderzoeks-
deelnemers.
er bestaat sinds jaar en dag discussie over de bruikbaarheid 
van vragenlijsten. vaak is niet aangetoond dat ze geschikt 
zijn voor een bepaalde populatie. de voor deze studie ver-
taalde voedingsvragenlijsten, de ‘Children’s eating beha-
viour Questionnaire’ en de ‘parental feeding style Question-
naire’ zijn gevalideerd in een engelse populatie, maar tot op 
heden zijn slechts minimale pogingen ondernomen om de 
vragenlijsten te vertalen en te onderzoeken op bruikbaarheid 
in andere landen. 

Als u overweegt de Nederlandse vertaling van de CEBQ of de PFSQ te gebruiken voor 
uw onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Ester Sleddens. U ontvangt dan de 
vertaling(en) en eventueel verdere informatie. E-mailadres: Ester.Sleddens@gvo.unimaas.
nl.
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