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bleven, al zijn de concrete acties waar men-
sen doorgaans op letten als ze gezond wil-
len eten ook in 2011 nog heel divers (6). 
Gemiddeld noemen respondenten, die 
meerdere antwoorden mochten geven, ze-
ven manieren, onder meer: 
– Genoeg groente eten 
– Gevarieerd eten 
– Genoeg fruit eten 
– Niet te vet eten 
– Niet te veel tussendoortjes eten 
– Voldoende verse producten 
– Minder snoepen
Een op de drie geeft aan er dan ook op te 
letten minder zout te eten (nieuwe categorie 
in 2011). Verder geven vooral mensen met 
een BMI boven de 30 kg/m2 aan vaak te let-
ten op producten met minder suiker, met 
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Sinds 2009 werkt het Voedingscentrum 
vanuit de filosofie dat mensen het beste 
hun eetpatroon kunnen veranderen in 
‘kleine stapjes’. Hier is het project Het 
Nieuwe Eten (HNE) uit voortgekomen (1). 
Hoewel het veranderen van gewoonte
gedrag vaak lastig blijkt, poogt HNE daar 
verandering in te brengen. Consumenten 
staan open voor het verbeteren van hun 
eetpatroon, vooral de ‘kopers’ en de 
‘kokers’.

Uit onderzoek is bekend dat geleidelijke ver-
anderingen van het eetpatroon in kleine 
stapjes gemakkelijker vol te houden zijn dan 
grote veranderingen; de motivatie en het ge-
voel van eigen-effectiviteit zijn dan groter. 
Deze zogenaamde ‘small changes appro-
ach’ is een effectief middel om mensen ge-
zonder te laten eten (2). Toch blijft het ver-
anderen van gewoontegedrag vaak lastig. 
Wanneer mensen specificeren waar, wan-

neer en hoe zij bepaald (gezond) gedrag 
willen vertonen, kunnen zij dit nieuwe ge-
drag makkelijker realiseren (3,4). Deze zoge-
naamde ‘implementatie intenties’ worden 
toegepast bij HNE. Gebruikers worden dus 
gestimuleerd zelf te definiëren welke veran-
dering zij in hun eetpatroon willen aanbren-
gen, in welke situatie of context ze dat willen 
doen en hoe ze dat gaan doen. Het Nieuwe 
Eten volgt dit stappenplan en sluit het  
doorvoeren van de verandering af met een 
evaluatie. Als het doel behaald is en nieuw 
gezond(er) gedrag aangeleerd, kan een  
volgend doel worden gesteld en kunnen 
nieuwe plannen volgens hetzelfde stramien 
volgen. 

consumenten HNE richt zich op con-
sumenten die open staan voor het verbete-
ren van hun eetpatroon en behoren tot de 
‘kopers’ en de ‘kokers’. Zij bepalen de im-
mers de keuzes. Onderzoek uit 2007 wees 
uit dat dit 35% van de ondervraagden was 
(5) en inmiddels is dit zelfs 41% (6). 
De wens om iets te veranderen aan het eet-
patroon leeft vooral onder de jongere groe-
pen (20-29 en 30-39 jaar), in de lagere wel-
standsklasse en in de categorie obesitas. 
Ruim de helft van hen geeft aan iets te wil-
len veranderen. Ouderen geven opvallend 
vaak aan dat ze juist al gezond eten (37%). 
Bovendien geven vrouwen vaker aan dat ze 
iets willen verbeteren (48%) (6). 

Welke verbeterstappen? De 
groep die iets wil veranderen is in het on-
derzoek van GfK ook gevraagd wat ze dan in 
het eetpatroon aan willen passen, zoals 
minder snoepen, gezonder en minder eten. 
In de afgelopen jaren (tussen 2007 en 2011) 
zijn de veranderwensen redelijk stabiel ge-

Het nieuwe eten

de mogelijkheden voor specifieke invulling 
van Het nieuwe eten (Hne) zijn legio: ver-
beterstappen sluiten aan bij eigen voorkeu-
ren en het individuele leefpatroon. Boven-
dien is het geen streng dieet, maar luidt de 
kernboodschap dat het belangrijk en goed 
is om gezond te eten (zoveel mogelijk vol-
gens de Schijf van vijf), maar dat er daar-
naast ruimte blijft voor een verwenmoment.  

via Het nieuwe eten poogt Het 

voedingScentrum in kleine StapjeS Het 

eetpatroon van menSen te veranderen.
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een aanduiding light en magere producten. 
Deze informatie bevestigt dat de verbeter-
stappen die binnen HNE te maken zijn, 
goed aansluiten bij de wensen. Dit zijn: ge-
varieerder eten; kleinere porties kiezen; ge-
zondere producten kiezen; regelmatiger 
eten; het goede voorbeeld geven aan mijn 
kinderen. Ook sluiten deze onderwerpen 
aan bij andere campagnes van het Voe-
dingscentrum, bijvoorbeeld de Na-aapje 
campagne (zie voor meer informatie www.
hetgezondevoorbeeld.nl) waarin ouders het 
goede voorbeeld geven aan hun kinderen. 

rapportcijfer eetpatroon Het 
gemiddelde rapportcijfer dat de consument 
geeft voor ‘de gezondheid van het eetpa-
troon’ was een 7,0. Opvallend is dat man-
nen hierop altijd lager scoren en dat oude-
ren zichzelf een hoger cijfer geven (6). 
Het verbeteren van het eetpatroon vinden 
veel mensen moeilijk (43% van de onder-
vraagden), wat pleit voor kleine stapjes. Wat 
men dan aan inzet nodig heeft om tot een 
gezonder eetpatroon te komen, levert veel 
verschillende antwoorden op: vooral meer 
wilskracht /discipline tonen en – specifieker 
– minder ingaan op verleidingen. Tussen de 
maaltijden door vindt men het doorgaans 
moeilijk om gezond te kiezen, en de avond 
is dan het lastigst. Gezond kiezen lukt wel 
bij het ontbijt (6). Voor het kiezen van ge-
zondere opties is vaak zelfcontrole nodig, 
maar als mensen gedurende lange tijd 
steeds zelfcontrole uit moeten oefenen, 
kunnen zij ‘uitgeput’ raken. De voorraad 
zelfcontrole wordt kleiner en bij een volgen-
de keuzesituatie is er dan geen of minder 
zelfcontrole over. Hierdoor zijn verleidingen 
moeilijker te weerstaan. Vaak treedt dit ver-
schijnsel (ook wel ‘ego-depletion’) aan het 
eind van de dag op: gedurende de dag zijn 
er vele momenten geweest waarbij zelfcon-
trole nodig is. Andere momenten waarop 
men aangeeft dat het moeilijk is om gezond 
te eten zijn in het weekend, als men alleen 
thuis is of juist bij vrienden. In dit laatste 
geval is sprake van sociale facilitatie: men-
sen eten vaker en meer als er anderen aan-
wezig zijn (7). 

informatiebehoefte Een ruime 
meerderheid (57%; in 2007 nog 35%) geeft 
aan wel eens behoefte te hebben aan infor-
matie over stappen die men kan zetten rich-
ting een gezonder eetpatroon. Vooral jonge-
ren hebben die behoefte. Bron van 
informatie over gezonder eten is vooral het 
internet, al kiezen vrouwen vaker voor een 
kookboek/recept of persoonlijk advies. Dat 
laatste geldt vooral voor mensen met onder-
gewicht en obesitas. Digitale nieuwsbrieven 
zijn vooral populair onder ouderen (6). 

hulp bij het nieuWe eten HNE 
helpt met allerlei tools, waaronder een 
maandelijkse tipmailing. Ondertussen zijn 
bijna 130.000 Nederlanders hierop geabon-
neerd. Iedere maand ontvangen zij voor de 
verbeterstap(pen) van hun keuze een prakti-
sche en concreet uitgewerkte tip. Daarnaast 
zijn er onder andere een speciale Nieuwe 
Eten-website, een folder en de Eetwijzer 
app. Voor de industrie en retail is het moge-
lijk om onder de vlag van Het Nieuwe Eten 
te communiceren als er een verbeterstap is 
aan te wijzen in een product, een product-
lijn of het communicatieplan. Op www.het-
nieuweeten.nl staan voorbeelden van acties 
en samenwerking die met partners zijn  
opgezet. 
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vooral kokerS Bepalen de keuze voor al dan 

niet gezond eten.

Wat zou u aan uw eetgedrag willen verbeteren?  
(2011 en verandering t.o.v. 2007; open vraag)

1. minder snoepen (19% +4%*) 
2. gezonder eten (17% +7%*) 
3. meer groente/fruit (15% -3%)
4. minder eten (17% -3%) 
5. regelmatiger (11% +3%*) 
* Significante verandering t.o.v. 2007 (respondenten konden meerdere antwoorden 
geven) (5,6).
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