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Veranderen voedingsgedrag lastig  
maar niet onmogelijk 

Patricia van Assema, Stef Kremers, Ree Meertens, Jascha de Nooijer, 
Nanne de Vries, Vakgroep Gezondheidsbevordering, Maastricht Uni-
versity Medical Centre

Vanwege de sterke relatie tussen voedingsgedrag en 
gezondheidsproblemen, zoals chronische ziekten, is er veel 
belangstelling voor de wijze waarop voedingsgedrag beïnvloed kan 
worden. Het veranderen van voedingsgedrag is niet onmogelijk, 
maar wel lastig. Er is geen standaard recept; geen strategie die in 
alle gevallen en alle omstandigheden werkt.

Het gaat dan ook om zeer diverse gedragingen met verschillende 
mogelijke gevolgen voor de gezondheid, zoals het geven van een 
vitamine D-supplement aan 0-4-jarige kinderen ter voorkoming 
van een vitamine D-tekort, het eten van voldoende fruit ter voorko-
ming van overgewicht, hart- en vaatziekten en kanker, het dagelijks 
vervangen van vaatdoekjes ter voorkoming van voedselinfecties, 
het eten van minder verzadigd vet ter reductie van een verhoogd 
cholesterolgehalte in het bloed en het innemen van voldoende 
vocht door patiënten met een nierinsufficiëntie. Veel gedragingen 
zijn bovendien op te splitsen in diverse deelgedragingen, zoals het 
kiezen, bereiden, bewaren en daadwerkelijk eten van voedingsmid-
delen, maar ook het combineren van voedingsmiddelen in gerech-
ten en maaltijden. 

Duurzame veranDering Het gaat ook om gedragingen bij 
verschillende groepen mensen: mensen in verschillende levensfa-
sen, met een verschillende sociaaleconomische positie, gezonde 
mensen, patiënten, en dergelijke. Het betreft gedrag van degenen 
die zelf een gezondheidsrisico lopen, de zogenaamde ‘primaire’ 
doelgroep, maar ook het gedrag van andere mensen. Zo bepaalt het 
voedingsgedrag van ouders voor een groot deel het voedingsgedrag 
van hun kinderen en beïnvloeden de product- en bereidingskeuzes 
van managers van grootkeukens voor een deel het voedingsgedrag 
van hun klanten. Wat verder nog min of meer uniek is voor voe-
dingsgedrag is dat er vrijwel altijd duurzame veranderingen in het 
voedingsgedrag nodig zijn (één keer gezond eten helpt niet) en dat 
mensen niet kunnen stoppen met bijvoorbeeld het eten van vet, 
want je hebt het in een bepaalde hoeveelheid wel nodig. 

Determinanten bepalen Om te kunnen bepalen hoe we 
voedingsgedrag kunnen beïnvloeden, moeten we inzicht hebben in de 
determinanten van het gedrag: waarom eten of doen mensen zo en 
niet anders? Deze oorzaken moeten in principe voor ieder gedrag en 
elke groep mensen apart worden bepaald. De redenen van gezonde 
mensen om niet iedere dag twee stuks fruit te eten kunnen immers 
andere zijn dan de redenen van mensen met overgewicht om zich 
niet aan hun dieet te houden; voor jongeren kunnen ook weer andere 
redenen gelden dan voor volwassenen. 
Aan diverse theorieën kan ontleend worden welke soorten oorzaken 
mogelijk een rol spelen. Deze determinanten hebben niet allemaal op 
dezelfde wijze invloed op gedrag. Sommige determinanten hebben 
een zeer directe invloed op gedrag (proximale factoren), de invloed 
van andere determinanten verloopt meer indirect, via andere facto-
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ren (distale factoren). Ook kunnen we onderscheid maken tussen 
persoonlijke factoren (gelegen binnen het individu, bijvoorbeeld ie-
mands smaakvoorkeuren) en omgevingsfactoren (gelegen buiten het 
individu, bijvoorbeeld het aanbod van gezonde voedingsproducten in 
de supermarkt). Zie kader voor voorbeelden van mogelijke determi-
nanten van voedingsgedrag. 

OmgevingsfactOren In de afgelopen decennia zijn de deter-
minanten van diverse voedingsgedragingen bij verschillende groepen 
mensen door onderzoek in kaart gebracht. De Vakgroep Gezond-
heidsbevordering van Maastricht University Medical Centre heeft 
de determinanten van overgewichtgerelateerde gedragingen (zoals 
de consumptie van frisdrank bij jongeren) onderzocht, de determi-
nanten van het geven van vitamine D-supplementen aan 0-4-jarige 

kinderen, en de determinanten van fruitconsumptie door kinderen en 
volwassenen. Daarin is de mogelijke rol van diverse soorten deter-
minanten onderzocht, onder andere opvoedstijlen, beschikbaarheid 
van voedingsmiddelen, attitudes, voedingsregels van ouders. Vrijwel 
altijd is er sprake van meerdere persoonlijke en omgevingsfactoren 
die bepalen of mensen het gewenste gedrag vertonen. Daarnaast laat 
het onderzoek zien dat deze factoren vaak ook nog eens met elkaar 
interageren. Zo werken ouderlijke regels over frisdrankgebruik beter 
als de ouders zelf geen frisdrank drinken in het bijzijn van het kind, en 
als de ouders een gunstige algemene opvoedstijl hebben.

strategieën Vervolgens tonen diverse theorieën en studies die 
inmiddels zijn verricht welke strategieën geschikt zijn om de verschil-
lende determinanten te beïnvloeden en daarmee het gedrag. Enkele 
voorbeelden. Smaak, een belangrijke determinant van veel voedings-
gedragingen, kan worden beïnvloed door mensen (herhaaldelijk) 
de mogelijkheid te bieden producten te proeven, bijvoorbeeld door 
het beschikbaar stellen van fruit op scholen, of door smaaktestjes in 
groepsbijeenkomsten of schoolklassen. Feitelijke barrières kunnen 
worden weggenomen door betere verkrijgbaarheid van producten of 
door bijvoorbeeld voorverpakte en voorgesneden groenten en fruit. 
Verder kunnen vaardigheden worden aangeleerd door praktische tips 
te geven, uitleg te geven over snelle en gemakkelijke bereidingswijzen 
(bijv. in een demonstratie) en concrete alternatieven aan te bieden 
(bijv. een lijst met tips over groente uit diepvries of blik). 

mODel-leren Voor het verhogen van de eigen effectiviteit kan 
gebruik worden gemaakt van model-leren: laten zien dat het anderen 
waarmee de doelgroep zich kan identificeren ook gelukt is om het 
gewenste gedrag te vertonen. Eigen effectiviteit kan ook worden ver-
hoogd door de uiteindelijke verandering op te delen in kleine, haalbare 
stapjes, en door mensen hun eigen vorderingen te laten monitoren en 
deze vervolgens te bekrachtigen. Om de determinant sociale invloed 
te beïnvloeden, kunnen verkeerde ideeën over de opvattingen en het 
gedrag van anderen worden gecorrigeerd. Hiervoor kan bijvoorbeeld 
gebruik worden gemaakt van een groepsdiscussie. Ook kan worden 
gedacht aan het weerbaarder maken van mensen tegen sociale druk 
(bijv. door een rollenspel), of aan een strategie die zich richt op de 
sociale omgeving van het individu, bijvoorbeeld door een bijeenkomst 
te organiseren voor familieleden om aan te geven welke sociale steun 
kan worden gegeven aan mensen die hun gedrag willen veranderen. 
Om de determinant bewustzijn van het eigen risicogedrag te beïn-
vloeden, kan bijvoorbeeld concrete informatie worden gegeven over 
het gewenste gedrag. Zo staat tegenwoordig op veel verpakkingen van 
groenten en fruit aangegeven dat wordt aanbevolen om dagelijks twee 
ons groenten en twee stuks fruit te eten. 
Een andere mogelijkheid is het voedingsgedrag van mensen te analy-
seren (bijvoorbeeld het meten van hun vetconsumptie met een korte 
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vragenlijst) en ze op basis hiervan te vertellen of ze wel of niet het ge-
wenste gedrag vertonen (u eet meer/minder vet dan wordt aanbevo-
len). Dit soort ‘testjes’ zijn inmiddels ook beschikbaar via het internet.

KrachtvOer Met de identificatie van geschikte strategieën zijn we 
er echter nog niet. De losse strategieën moeten nog ‘verpakt’ worden 
in een programma dat ook wat andere aspecten betreft past bij de 
doelgroep. Dit is bovenal een creatief proces, maar ook daarvoor moet 
vaak eerst informatie worden verzameld bij de primaire doelgroep 
en andere betrokkenen om te kunnen beslissen waar, door wie en op 
welke manier het programma concreet vormgegeven kan worden.
Zo komen in het programma Krachtvoer dat loopt op vmbo-scholen 
alle beoogde strategieën voor het bevorderen van gezonde voedings-
gewoonten onder middelbare scholieren terug in een lespakket van 
acht lessen. Rode draad vormt een twintigtal kleurige werkbladen met 
veel doe-opdrachten, zoals het testen van het eigen gedrag, smaaktes-
ten, voedselbereiding en overleg met de ouders over de beschikbaar-
heid van voedingsmiddelen. 

prOces Aangezien gedrag veelal wordt bepaald door persoonlijke 
en omgevingsfactoren, zijn programma’s het meest effectief als ze 
zich zowel op het veranderen van persoonlijke determinanten als op 
het veranderen van omgevingsdeterminanten richten (dus er bijvoor-
beeld niet alleen voor zorgen dat mensen gezondere producten willen 
gaan eten, maar er ook voor zorgen dat gezonde producten voldoende 
beschikbaar zijn). 
Een ander algemeen uitgangspunt is dat er vanuit moet worden 
gegaan dat gedragsverandering en daarmee ook programma’s vaak 
enige tijd in beslag nemen. Gedragsverandering is een proces, geen 
eenmalige gebeurtenis. Mensen hebben vaak lange tijd bepaald 

gedrag vertoond, het ongezonde gedrag is een gewoonte geworden. 
Dat verandert niet zomaar. Hieraan gekoppeld is het ook goed zich 
te realiseren dat het behoud van een verandering andere strategieën 
vereist dan de initiële verandering. 
Zelfs als het programma is ontwikkeld en is aangetoond dat het 
daadwerkelijk effectief is, zijn we er nog niet. Het programma moet ook 
worden gebruikt. Het is een misverstand te denken dat goede interven-
ties vanzelf uitgevoerd worden. Ook kan het zijn dat het programma 
wel wordt gebruikt, maar niet op de manier die de ontwikkelaars van het 
programma voor ogen hadden. Bij de ontwikkeling van het programma 
moeten we al rekening houden met factoren die het gebruik van de 
interventie beïnvloeden. Ook moet een plan worden opgesteld voor 
de wijze waarop we de interventie willen verspreiden onder potentiële 
gebruikers (bijvoorbeeld leerkrachten, verpleegkundigen, jeugdartsen).

praKtijK & wetenschap De vraag hoe voedingsgedrag ver-
anderd kan worden, is niet eenvoudig te beantwoorden. Het ontwik-
kelen van gedragsveranderingprogramma’s vereist een planmatige 
aanpak en maatwerk. Ook al blijft er nog veel te ontwikkelen en te 
onderzoeken, we hebben de afgelopen decennia veel geleerd over de 
planmatige aanpak, effectieve strategieën en programma’s voor di-
verse doelgroepen en voedingsgedragingen. Een goede samenwerking 
tussen praktijk en wetenschap is daarbij erg belangrijk.

Voorbeelden van determinanten van voedingsgedrag
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eet voor je leven

tijdens het congres Eet voor je leven zal nanne de vries een lezing ge-
ven over gedragsverandering en voeding. www.voedingnederland.nl.

– attitude ten aanzien van het gewenste 
gedrag (gepercipieerde voor- en nadelen 
van het gedrag)

– gepercipieerde ernst van het gezond-
heidsprobleem 

– gepercipieerde eigen kans op gezond-
heidsprobleem

– gepercipieerde gedragseffectiviteit (kan 
door de gedragsverandering het gezond-
heidsprobleem worden verminderd)

– smaakoverwegingen
– eigen effectiviteit (de inschatting of het 

wel zal lukken om een bepaald gedrag uit 
te voeren)

– druk of steun van andere mensen
– gepercipieerde verwachtingen van be-

langrijke anderen over het gedrag
– Feitelijke en gepercipieerde barrières 

(zoals tegenwerkende gezinsleden, het 
niet beschikbaar zijn van geld of tijd of 
bepaalde producten, gebrek aan vaardig-
heden, een levensstijl waarin een gedrag 
niet past of een gebrek aan doorzettings-
vermogen)

– gevoelens van spijt of schuld die mensen 
verwachten te ervaren als ze nalaten een 
bepaald gedrag uit te voeren

– perceptie over de morele correctheid van 
een gedrag (spelen bijvoorbeeld een rol bij 
vegetarisme of het eten van ‘biologische’ 
producten)

– Kennis over bijvoorbeeld hoe minder vet te 

kunnen gaan eten
– Zich niet bewust zijn van het eigen risico-

gedrag (bijvoorbeeld omdat men niet weet 
wat de aanbevolen hoeveelheden zijn)

– eetgewoontes (‘vrijdags eten we altijd 
patat frites’)

– het sociale netwerk
– opvoedstijlen binnen gezinnen
– gerechten die vanuit culturele traditie 

vaak worden gekookt
– prijzen van voedingsmiddelen
– gezinsinkomen
– economische situatie in een land
– regels en wetgeving (zoals rondom 

verplichte informatie op verpakkingen van 
voedingsmiddelen)
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