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Kunnen woorden en beelden eetgedrag positief beïnvloeden?

een duwtje in de goede richting

Gabriella M. van Dijk en Saskia A. Schwinghammer,  
Voedingscentrum, Den Haag

Beelden van ongezonde snacks zetten aan tot ongezond 
eetgedrag blijkt uit onderzoek. Maar als beelden van ongezonde 
snacks mensen aanzetten tot ongezond eetgedrag, kunnen 
beelden van gezonde voeding eetgedrag dan positief beïn
vloeden? En geldt dat ook voor woorden met betrekking  
tot gezond eten?

Binnen het programma Voorbeeldgedrag Ouders*, waarin ouders 
worden gestimuleerd gezond te eten en voldoende te bewegen om 
zo hun kinderen het goede voorbeeld te geven, is een onderzoek uit-
gevoerd om een antwoord te vinden op bovenstaande vragen. Ook 
is gekeken wat dit betekent in de dagelijkse praktijk: gelden de resul-
taten ook bij een alledaagse bezigheid als boodschappen doen en 
hoe zijn resultaten te gebruiken in foldermateriaal?

Programma Voorbeeldgedrag ouders Het programma 
Voorbeeldgedrag Ouders van het Nederlands Instituut voor Sport 
en Bewegen en het Voedingscentrum heeft als doel ouders aan te 
zetten tot een gezonde leefstijl, om zo het goede voorbeeld te geven 
aan hun kinderen. Een deel van het programma is erop gericht  
ouders bewust te maken van hun eigen eet- en beweeggedrag en de 
invloed daarvan op hun kinderen. Hierbij worden ouders gestimu-
leerd om hun gedrag aan te passen en gezond te eten en voldoende 
te bewegen.
Omdat niet iedere ouder openstaat voor bewuste gedragsverande-
ring, hebben de onderzoekers in het programma gezocht naar moge-
lijkheden om gedrag op een onbewuste manier te beïnvloeden. Pri-
ming kwam vanuit de literatuur over onbewuste beïnvloeding als een 
potentieel effectief middel naar voren. Priming verwijst naar het feno-
meen dat blootstelling aan een beeld of een woord de cognitieve toe-
gankelijkheid van dat concept of verwante concepten vergroot. Deze 
geactiveerde concepten kunnen het gedrag van mensen in daaropvol-

gende situaties beïnvloeden zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. 
Zo is in een klassiek primingexperiment aangetoond dat als mensen 
blootgesteld worden aan woorden die met ouderdom te maken heb-
ben (wandelstok, bejaard), zij even later langzamer lopen dan men-
sen die niet blootgesteld zijn aan woorden die aan ouderdom gerela-
teerd zijn (1). Eerder onderzoek heeft laten zien dat priming ook werkt 
om onbewust eetgedrag te beïnvloeden, maar dit onderzoek heeft 
zich vooral gericht op effecten van ongezonde primes (2).
Bij aanvang van het programma was nog weinig bekend over de mo-
gelijkheden om mensen met priming op een onbewuste manier aan 
te zetten tot gezond eet- en beweeggedrag. Om die reden heeft de 
Universiteit van Utrecht in opdracht van het Nederlands Instituut 
voor Sport en Bewegen en het Voedingscentrum een onderzoek uit-
gevoerd naar het effect van priming op eet- en beweeggedrag (3-7). 

resultaten: woorden In het onderzoek hebben de onder-
zoekers gekeken naar verschillende soorten primes; woordprimes 
(bijvoorbeeld volkoren, vitamines, groente) en beeldprimes (bijvoor-
beeld foto’s van salade, volkoren brood, fruit) en het effect daarvan 
op eetgedrag. Dit hebben ze onderzocht door middel van (online) 
vragenlijsten. Ook is gekeken in een veldexperiment of de gevonden 
effecten van priming optraden binnen een alledaagse bezigheid: 
boodschappen doen in de supermarkt. De resultaten van het onder-
zoek laten zien dat het mechanisme van priming effectief kan zijn 
bij het beïnvloeden van (determinanten van) gezond eetgedrag en 
dat priming ingezet kan worden om gezond gedrag te bevorderen. 
Woorden en beelden die refereren aan gezond eten, hebben dus een 
positief effect op het eetgedrag.

goed voorbeeld doet goed volgen: ouders die bewegen (met 

spelcomputer), Kinderen die bewegen; ouders die gezond eten, 

Kinderen die gezond eten. 
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Priming met woorden die betrekking hebben op gezonde voeding 
leidt tot hogere motivatie om gezond te eten en tot een relatief ster-
kere voorkeur voor gezond eten (versus ongezond eten). Maar deze 
effecten van priming traden niet op bij respondenten die aangaven 
het betreffende gezonde eten niet lekker te vinden. In andere woor-
den: priming met woorden met betrekking tot gezonde voeding leidt 
alleen tot een grotere motivatie en een sterkere voorkeur voor ge-
zond eten als men dit gezonde eten lekker vindt.

resultaten: beelden Blootstelling aan beelden van gezonde 
voeding leidt eveneens tot gezondere keuzes. Dit was echter alleen 
het geval bij proefpersonen met een hoge BMI en met ongezonde 
eetgewoonten. Bij mensen met een lage BMI en gezonde eetge-
woonten werd dit positieve effect niet gevonden. Er werd zelfs een 
trend gevonden in omgekeerde richting. Een opvallende bevinding 
hierbij was dat er een hoge correlatie bestond tussen lage BMI en de 
mate van zelfregulatie. Mensen met een lage BMI zijn beter in staat 
om hun eetgedrag te reguleren dan mensen met een hoge BMI. 

Veldonderzoek De positieve effecten van priming werden ook 
aangetoond in het veldexperiment dat als laatste is uitgevoerd. Hier-
bij kregen supermarktbezoekers, als zij hadden aangegeven mee te 
willen doen aan een onderzoek, bij de ingang een receptflyer in han-
den waarin beelden en woorden te zien waren die gerelateerd waren 
aan gezond eten en een gezond gewicht. Na afloop werd de proef-
personen gevraagd een vragenlijst in te vullen en werd een foto van 
de kassabon gemaakt. Proefpersonen die waren blootgesteld aan de 
gezonde primes kochten minder ongezonde snacks. Deze positieve 

effecten werden wederom alleen gevonden bij mensen met een 
hoge BMI. Er werd geen effect gevonden bij mensen met een lage 
BMI. Ook hier kwam naar voren dat mensen met een lage BMI  
relatief beter waren in het reguleren van hun eetgedrag, met andere 
woorden, zij compenseren ongezonde keuzes met gezond eet-
gedrag op andere momenten.

Priming inzetten Het onderzoek heeft aangetoond dat  
priming met woorden en beelden met betrekking tot gezond eten  
en gezond gewicht kan leiden tot gezond(er) eetgedrag en determi-
nanten hiervan (motivatie en voorkeur). Ook tijdens een alledaagse 
bezigheid als boodschappen doen is dit effect waarneembaar. Op-
vallend is dat dit effect vooral optreedt bij de mensen die dat het 
meest nodig hebben: mensen met een hoge BMI en met ongezonde 
eetgewoonten. Tevens werd duidelijk dat priming ook alleen effect 
heeft als mensen het gezonde eten waar ze voor kunnen kiezen  
lekker vinden. Je kunt door middel van priming mensen dus niet 
aanzetten tot iets dat ze niet lusten of willen. 
Deze bevindingen hebben duidelijke implicaties voor voorlichting 
over gezonde voeding en het materiaal dat daarbij wordt gebruikt. 
Het is belangrijk te beseffen dat beelden en woorden die gebruikt 
worden in materialen en programma’s een onbewust effect kunnen 
hebben op de doelgroep. Kies deze beelden en woorden daarom 
zorgvuldig en ga na of het effectieve primes zijn, of ze het gewenste 
gedrag duidelijk en eenduidig uitdrukken. Ook valt aan te raden om 
woorden en beelden die gekoppeld zijn aan ongezond eten te  
vermijden, omdat deze via hetzelfde mechanisme van priming tot 
ongezond eetgedrag kunnen leiden. 

* Het Programma Voorbeeldgedrag Ouders werd gefinancierd door 
ZonMw.
** Voor de volledige resultaten wordt verwezen naar de rapporten 
die de Universiteit van Utrecht heeft geschreven over het onderzoek 
(zie referenties).
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