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Hoe stimuleer je mannen om gezonder  
te leven?

Fréderike Mensink, Voedingscentrum

Mannen zijn over het algemeen minder 
met hun gezondheid bezig dan vrouwen. 
Dat kan zijn weerslag hebben op de 
levensverwachting van mannen. Om 
mannen beter te bereiken zijn speciale 
interventies nodig, die aansluiten bij de 
mannelijke overtuigingen, identiteit en 
gedrag. Speciaal voor mannen, en in het 
bijzonder vaders, is Coach & Coach 
ontwikkeld. 

Vrouwen vertonen over het algemeen meer 
gezondheidsbevorderend gedrag en hebben 
gezondere leefstijlpatronen dan mannen. 
Ook de leefstijl van mannen op het vlak van 

alcohol, beweging en voeding is ongezonder 
dan die van vrouwen (1). Alcoholmisbruik 
en overgewicht komen dan ook vaker voor 
bij mannen (2,3). Die verschillen zijn ook te-
rug te zien in de cijfers: mannen hebben een 
grotere sterftekans op bijna alle leeftijden 
(4). Onder ouderen is de sterftekans van 
mannen ruim anderhalf keer zo groot als 
die van vrouwen (4). Dit is vooral het gevolg 
van een hogere sterfte onder mannen aan 
longkanker, coronaire hartziekten, beroerte 
en COPD (4). Hun levensverwachting is vier 
jaar minder hoog dan die van vrouwen (5). 

Visies op mannelijkheid en  
Vrouwelijkheid Waarom bestaat er 
verschil tussen de seksen? Het antwoord 

Kinderen in de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool voeren de interactieve huiswerKmodule 

samen met hun vader uit.

zou gevonden kunnen worden in onze cul-
turele overtuigingen en onze visies over 
mannelijkheid en vrouwelijkheid. In de wes-
terse maatschappij heersen bepaalde opvat-
tingen over welke karakteristieken typisch 
mannelijk of vrouwelijk zijn (ook wel gender 
stereotypen of normen genoemd), en de 
meeste mensen gedragen zich daar ook 
naar en internaliseren deze stereotypen. Zo 
bestaat bijvoorbeeld de overtuiging dat 
mannen onafhankelijk en sterk zijn en dat 
vrouwen verzorgend en emotioneel zijn.
Mensen worden door deze normen beïn-
vloed en kunnen hun eigen gedrag hier op 
aanpassen (6).
Wanneer mensen zich conform heersende 
gender stereotypen gaan gedragen, kan dat 
effect hebben op hun gezondheid. Een groot 
aantal gezondheidsbevorderende gedragin-
gen of houdingen druist namelijk in tegen 
de heersende culturele stereotypen rond 
mannelijkheid; zoals het bezorgd zijn om je 
gezondheid, het vragen om hulp of informa-
tie, en het toegeven dat je kwetsbaar zou 
kunnen zijn. Dit heeft als resultaat dat der-
gelijke gedragingen voor mannen moeilijker 
in te passen kunnen zijn in hun mannelijke 
identiteit of zelfbeeld dan voor vrouwen. 
Sterker nog, een man kan uiting geven aan 
zijn mannelijke identiteit – en deze zelfs be-
krachtigen – wanneer hij laat merken dat hij 
onbezorgd is over zijn gezondheid en hierin 
risico’s neemt. Omgekeerd, wanneer een 
man wel gezondheidsbeschermend gedrag 
zou vertonen, zou dit in kunnen gaan tegen 
bepaalde heersende culturele overtuigingen 
omtrent mannelijkheid, en dit zou hem het 
gevoel kunnen geven dat hij zijn mannelijke 
identiteit ontkent (7).
Kortom, culturele gevormde overtuigingen 
rond mannelijkheid en vrouwelijkheid kun-
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nen (mede) verantwoordelijk zijn voor de 
verschillen in gezondheid tussen mannen 
en vrouwen.

CoaCh & CoaCh: een ‘mannen’ 
-interVentie Wanneer we mannen wil-
len bereiken met gezondheidsvoorlichting 
of -interventies is het dus belangrijk om in 
het achterhoofd te houden dat bepaalde 
strategieën die effectief zijn voor vrouwen, 
niet per definitie werken bij mannen.
Om mannen beter te bereiken, zal gebruik 
moeten worden gemaakt van specifieke me-
thoden en strategieën (8). Om die reden 
hebben het Trimbos-instituut, gezondheids-
instituut NIGZ en het Voedingscentrum 
Coach & Coach ontwikkeld. Een interventie 
speciaal voor mannen, en in het bijzonder 
vaders. Deze interventie spreekt mannen 
aan op de voorbeeldfunctie die zij hebben 

met betrekking tot hun kind. Ouders zijn 
namelijk belangrijke rolmodellen voor hun 
kind bij het vormen en eigen maken van ge-
zond gedrag: als de ouder het gezonde 
voorbeeld geeft, is de kans groot dat hun 
kind dit overneemt. Door dit te benadruk-
ken sluit deze interventie goed aan bij de 
identiteit van mannen. Vaders worden niet 
geconfronteerd met hun eigen kwetsbaar-
heid, maar worden juist bewust gemaakt 
van hun kracht en de verantwoordelijkheid 
die zij hebben naar hun kind toe.

interaCtieVe huiswerkmodule In 
Coach & Coach staan voeding, beweging en 
alcoholgebruik centraal. Deze onderwerpen 
worden gepresenteerd in een context die 
aansluit bij de belevingswereld van mannen. 
Er is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van com-
petitie-elementen en het thema voetbal.  

vaders worden zich in het coach & coach-programma bewust gemaaKt van de 

verantwoordelijKheid die zij hebben naar hun Kind toe.

‘De Coach & Coach-interventie spreekt mannen aan op de 
voorbeeldfunctie die zij hebben met betrekking tot hun kind’

Kinderen in de groepen 6, 7 en 8 van de ba-
sisschool voeren deze interactieve huiswerk - 
module samen met hun vader uit. Via deze 
huiswerkopdracht van het kind wordt de  
vader dus bereikt. De kinderen leren door 
middel van deze module over gezond leven, 
maar doordat zij de opdrachten samen met 
hun vader maken, krijgt ook hij inzicht in de 
eigen situatie en raakt meer betrokken bij 
het onderwerp. Zo raken vader en kind  
samen aan de praat over hun leefstijl en 
kunnen ze hun gedrag verbeteren aan de 
hand van allerlei tips en opdrachten.
Er zijn drie afleveringen die als huiswerk-
opdrachten ingezet kunnen worden bij be-
staande lessen over eten, bewegen en alco-
holgebruik. Elke aflevering heeft een thema. 
Na één klassikale les over een van deze on-
derwerpen, krijgen de leerlingen steeds één 
aflevering van Coach & Coach als huiswerk. 
Vader en kind coachen het personage Tom-
my die profvoetballer wil worden, door hem 
te helpen bij het maken van gezonde keuzes 
(zie afbeeldingen). Het uiteindelijke doel is 
om de vaders (zowel hoger opgeleid als 
laagopgeleid) te motiveren tot een gezonde 
leefstijl als voorbeeld voor hun kind. 

positieVe resultaten Tussen sep-
tember 2010 en februari 2011 is proces- en 
effectonderzoek gedaan naar Coach & 
Coach bij vaders met verschillende oplei-
dingsniveaus en hun kinderen. De onder-
zoekspopulatie voor de effectevaluatie be-
stond uit 31 kinderen uit groep 6, 7, 8 van de 
basisschool en hun vaders, die de huiswerk-
module volledig hebben gevolgd. Bij de  
procesevaluatie zijn ook zeven deelnemen-
de leerkrachten betrokken. Daarnaast wer-
den twee leerkrachten geïnterviewd die 
Coach & Coach buiten het onderzoek om 
hadden aangeboden. 
Uit de resultaten blijkt dat vooral de laag-
opgeleide vaders vinden dat Coach & Coach 
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effectief voor hen was. Zij geven aan dat ze 
meer kennis hebben gekregen over eten, be-
wegen en alcohol, en dat ze meer zijn gaan 
letten op gezond gedrag rond deze onder-
werpen. Dit geldt voor hun eigen gezonde 
gedrag, maar ook voor dat van hun kinde-
ren. De hoger opgeleide vaders gaven aan al 
goed op de hoogte te zijn van de gezond-
heidsthema’s die werden behandeld en  
waren al bewust bezig met gezond gedrag 
voor zichzelf en hun kind.Laagopgeleide va-
ders zijn zich bewuster geworden dan voor-
heen van de voorbeeldrol die zij hebben 
naar hun kind toe op het gebied van dage-
lijks ontbijten en het eten van iets gezonds 
tussendoor. Ook staan ze positiever tegen-
over dagelijks ontbijten en verantwoord om-
gaan met alcohol. Hun kinderen geven aan 
zich meer in staat te voelen elke dag te ont-
bijten en zijn zich bewuster geworden van 
het belang van voldoende bewegen. Blijk-
baar is de boodschap over het belang van 
dagelijks ontbijten bij zowel de laagopgelei-
de vaders als hun kinderen goed aangeko-
men. Kinderen van zowel de hoger als de 
laagopgeleide vaders schatten in dat ze 
meer kennis hebben gekregen en denken 
dat zij gezonder gedrag zijn gaan vertonen.

waardering CoaCh & CoaCh Een 
groot percentage van zowel de vaders als 

kinderen had een positieve tot zeer positie-
ve mening over Coach & Coach. Vader en 
kind vonden het erg leuk om samen met ge-
zondheid bezig te zijn geweest. De laagop-
geleide vaders en kinderen waardeerden 
Coach & Coach nog meer dan de hoger op-
geleide vaders en kinderen. Laagopgeleide 
vaders vonden vaker dat de benodigde tijd 
om de module te doen goed was.
Ook de leerkrachten waren positief. De 
huiswerkmodule bleek goed samen te gaan 
met bestaande lessen over een gezonde 
leefstijl en was wat betreft de tijdsbelasting 
zeer goed te doen. 

BeleVingswereld Over het algemeen 
is het dus lastig mannen te bereiken met  
gezondheidsvoorlichting, maar Coach & 
Coach laat zien dat mannen wel degelijk te 
bereiken zijn met gezondheidsvoorlichting 
die spe cifiek op hen is gericht en hen aan-
spreekt op hun voorbeeldrol als vader. 
Het loont dus om aan te sluiten bij de  
belevingswereld van mannen en aan te slui-

‘Uit de resultaten blijkt dat met name 
laagopgeleide vaders meer kennis hebben 
gekregen over eten, bewegen en alcohol’

als de ouder het 

gezonde voorbeeld 

geeft, is de Kans 

groot dat zijn of 

haar Kind dit 

overneemt.
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ten bij de overtuigingen rondom de manne-
lijke identiteit.
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