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	 	 		consensus	over	dat	
	 	overgewicht	en	obesitas	een	
tweezijdige	aanpak	vereisen.	Enerzijds	
moet	de	fysieke	activiteit	worden	
gestimuleerd,	anderzijds	moet	de	
calorische	inname	worden	beperkt.	
Hoewel	wetenschappers	nog	van	
mening	verschillen	over	de	vraag	of	

op	één	van	beide	een	sterker	accent	
moet	liggen,	en	zo	ja	waar.	Hoewel	de	
tweezijdige	aanpak	algemeen	wordt	
erkend,	zijn	er	in	het	wetenschappe-
lijk	onderzoek	zeer	weinig	studies	die	
activiteit	en	voeding	als	twee	zijden	
van	dezelfde	medaille,	in	samenhang,	
bestuderen.	De	meeste	studies	rich-
ten	zich	exclusief	op	fysieke	activiteit	
of	voedselinname.	Pas	recent	(1)	is	
er	meer	aandacht	gevraagd	voor	de	
samenhang	tussen	deze	gedragingen	
en	het	feit	dat	het	‘dezelfde	consu-
ment’	is,	die	bij	voorkeur	meer	zou	
moeten	bewegen	en	minder	energie	

zou	moeten	innemen.	Het	probleem	
van	overgewicht	is	vanuit	verschil-
lende	invalshoeken	bestudeerd,	maar	
vooral	vanuit	public	health	perspec-
tief.	Zo	is	veel	inzicht	gekregen	in	
sociaal-psychologische	modellering	
van	het	gedrag,	in	gerichte,	vaak	
kleinschalige,	experimentele	onder-
zoeksopzetten.	Ook	is	onderzoek	

verricht	naar	specifieke	interventies,	
maar	de	resultaten	daarvan	zijn	vaak	
teleurstellend.	

Vanuit	de	wetenschappelijke	litera-
tuur	komt	naar	voren	dat	gedrag	
dat	is	gerelateerd	aan	energiebalans	
zeer	complexe	clusters	van	deelge-
dragingen	betreft	die	zich	niet	een-
voudig	laten	bestuderen	(2).	Toch	
ligt	er	een	kans	om	de	veelheid	van	
onderzoek	naar	fysieke	activiteit	en	
voedselinname	met	elkaar	te	integre-
ren.	Interessant	genoeg	vertonen	de	
onderliggende	sociaal-psychologische	
modellen	een	sterke	verwantschap:	in	
beide	gebieden	domineren	de	Theory	
of	Planned	Behaviour,	het	Transtheo-
retische	Model	(op	basis	van	stages	
of	change)	en	meer	en	meer	de	soci-
aal-ecologische	modellen.	Bovendien	
zijn	de	overeenkomsten	tussen	de	
modellen	aanzienlijk	groter	dan	de	
verschillen	(3,	4).	Alle	benadrukken	ze	
drie	sets	van	verklarende	‘constructen’	
die	zich	laten	samenvatten	als	willen	
(motivatie),	kennen	(kennis	en	vaar-
digheden)	en	kunnen	(gelegenheid	
tot	gedrag).	Deze	indeling	komt	zowel	

binnen	de	sociale	marketing	(5)	als	
de	public	health	literatuur	(6)	terug	
waarbinnen	dit	wordt	aangeduid	als	
regulatie,	educatie	en	facilitatie.

Marktgedrag consumenten    Het	
probleem	van	overgewicht	is	veel	
minder	expliciet	bestudeerd	vanuit	
het	daadwerkelijk	marktgedrag	van	
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consumenten.	Hier	liggen	ons	inziens	
mogelijkheden	om	het	inzicht	in	de	
problematiek	te	versterken.	Binnen	
de	praktijk	van	marketingonderzoek	
worden	onder	andere	huishoudaan-
koopgegevens	verzameld	op	een	zeer	
gedetailleerd	niveau	via	de	zoge-

noemde	EAN-codes.	Doordat	een	
groot	panel	van	huishoudens	(4.400;	
met	ingang	van	van	2006:	6.000)	al	
zijn	aankopen	scant	(of	anderszins	
registreert	als	de	barcode	ontbreekt),	
ontstaat	een	gedetailleerd	inzicht	in	
welke	producten	en	merken,	in	welke	
hoeveelheden,	tegen	welke	prijzen,	
bij	welke	winkel	(of	outlet),	in	welke	
frequentie,	door	wie	worden	gekocht.	
Deze	huishoudpanelgegevens	worden	
continu	gevalideerd	met	andere	indi-
caties	voor	marktgroottes,	-aandelen	
en	-ontwikkelingen	om	tot	een	valide	

schatting	van	het	werkelijke	aankoop-	
of	verkoopgedrag	te	komen.	

Bovendien	bieden	grote	panels	de	
gelegenheid	om	single-source	infor-
matie	te	verzamelen	over	gedragsde-
terminanten	van	panelleden.	Deze	
kunnen	worden	gekoppeld	aan	de	
rijke	bron	van	achtergrondinformatie	
die	over	deze	panelleden	beschikbaar	
is.	Zo	is	het	mogelijk	om	onderzoek	
naar	gedragsdeterminanten	te	kop-
pelen	aan	aankoopgedragingen	van	
consumenten.	Zo	heeft	marktonder-
zoeksbureau	GfK	sinds	twee	jaar	de	
informatie	van	panelleden	gekoppeld	
aan	(zelf)gerapporteerd	gewicht	en	
lengte	als	indicatoren	van	overge-
wicht.	Hiervoor	heeft	het	bureau	de	
leerstoelgroep	Marktkunde	en	Con-
sumentengedrag	van	de	Wageningen	
Universiteit	benaderd	om	voor	deze	
dataverzameling	een	theoretisch	
framework	te	ontwikkelen,	zodat	de	
data	voor	verschillende	takken	van	
wetenschappelijk	onderzoek	bruik-
baar	worden	(zie	de	afbeelding).	Het	
onderzoeksframework	heeft	vijf	uit-
gangspunten:
1.	Een	policy	framework	bieden	

waarin	bestaande	onderzoeksinspan-
ningen	met	elkaar	in	verband	kunnen	
worden	gebracht,	waarbij	een	link	
naar	beleid(sevaluatie)	kan	worden	
gemaakt.
2.	Aansluiten	bij	bestaande	weten-
schappelijke	literatuur	op	de	terrei-
nen	van	fysieke	activiteit	en	voedsel-
inname.	
3.	De	Body	Mass	Index	staat	centraal	
in	relatie	tot	de	gezondheid	en	het	
welbevinden.	Energie-inname	en	
energie-verbruik	zijn	in	de	analyse	
geïntegreerd.
4.	Er	wordt	zoveel	mogelijk	gebruik	
gemaakt	van	gevalideerde	meetinstru-
menten	om	optimale	aansluiting	bij,	
en	synergie	met,	bestaande	onderzoe-
ken	te	realiseren.
5.	Er	wordt	een	gelaagdheid	aan-
gebracht	in	de	determinanten	van	
gedrag	van	proximaal	naar	meer		
distaal,	en	van	micro-	naar	macro-
niveau.

Onderzoeksframework    Het	
voorgestelde	onderzoekskader	kent	
vier	lagen.	Centraal	staat	laag	1,	het	
keuzeproces	van	de	consument	om	
tot	fysieke	activiteit	en	energie-inna-
me	te	komen.	Zowel	voor	bewegen	als	
voeden	worden	de	meest	proximale	
determinanten	geclassificeerd	als	
‘willen,	kennen	en	kunnen’.	‘Willen’	
(motivatie)	betreft	de	positieve	en	
negatieve	‘beliefs’	(bijvoorbeeld	lek-
ker,	gezond	of	omslachtig)	die	con-
sumenten	hebben	bij	hun	gedrag,	en	
de	sociale	motivatie	die	consumenten	
ontlenen	aan	de	sociale	normen	van	
de	belangrijkste	groepen	waarmee	
ze	zich	identificeren	(bijvoorbeeld	
gezinsleden	of	vertegenwoordigers	
van	de	medische	sector).	‘Kunnen’	
heeft	betrekking	op	de	‘control	
beliefs’,	de	barrières	en	resources	die	
consumenten	al	dan	niet	in	staat	
stellen	om	het	(door	hen)	gewenste	
gedrag	ook	daadwerkelijk	ten	toon	
te	spreiden.	Beperkingen	van	tijd,	
beschikbaarheid	en	bereikbaarheid	
spelen	hierin	een	belangrijke	rol.	
‘Kennen’	heeft	betrekking	op	kennis	
van	consumenten,	maar	ook	op	hun	
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geloof	in	hun	eigen	vaardigheden	en	
kunnen	(bijvoorbeeld	voedingskennis	
en	self-efficacy).	Hoewel	de	dimensies	
willen,	kennen	en	kunnen	generiek	
zijn	voor	bewegen	en	voeden,	zal	de	
specifieke	invulling	van	de	beliefs	
uiteraard	verschillen.

De	overige	lagen	van	het	model	
betreffen	beïnvloedbare	en	niet-beïn-
vloedbare	factoren	in	de	directe	of	
indirecte	omgeving	van	de	consu-
ment	die	het	keuzegedrag	mede	rich-
ting	geven.	Zo	vormen	de	tweede	laag	
van	determinanten	de	relevante	con-
sumentenkarakteristieken	die	mede	
veroorzaken	dat	consumenten	de	ver-
schillende	factoren	in	hun	keuzege-
drag	systematisch	anders	wegen	dan	
anderen.	Het	betreft	hier	de	lifestyle	
van	de	consument,	de	persoonlijk-
heid	en	het	complex	van	opvattingen,	
attitudes	en	waarden	die	consumen-
ten	hebben	ten	aanzien	van	voeding	
en	beweging,	inclusief	hun	‘stage	of	
change’.	Deze	factoren	zijn	van	groot	
belang	in	beschrijvende	zin,	maar	
hun	effect	op	daadwerkelijk	gedrag	
wordt	gemedieerd	door	factoren	in	
het	keuzeproces	van	de	individuele	
consument.

De	derde	laag	van	determinanten	
betreft	de	institutitionele	interven-
tie-tools	in	de	omgeving	van	de	
consument.	Het	gaat	om	opvoeding	
en	onderwijs,	gezondheidsinformatie,	
wetgeving,	ruimtelijke	ordening	en	
aspecten	van	de	marketingactivitei-
ten	rond	voeding	en	bewegen.	Deze	
domeinen	hebben	een	bijzonder	grote	
invloed	op	het	micro-keuzeproces	
van	de	consument,	zoals	erkend	in	de	
sociaal-ecologische	modellen,	maar	
ook	dit	effect	wordt	gemedieerd	door	
de	proximale	determinanten	willen,	
kennen	en	kunnen.	Deze	domeinen	
zijn	van	groot	belang	als	het	gaat	
om	gerichte	omgevingsinterventies:	
thuis,	de	wijk,	op	school,	het	werk,	of	
zelfs	op	regionaal	of	(inter-)nationaal	
niveau.

De	vierde	buitenste	laag	van	het	
model	betreft	de	meer	stabiele	karak-
teristieken	van	doelgroepen,	in	het	
bijzonder	ten	aanzien	van	sociaal-

economische,	demografische	en	cul-
turele	karakteristieken.	Ook	van	deze	
variabelen	is	bekend	dat	ze	van	groot	
belang	zijn	in	het	identificeren	van	
relevante	verschillen	in	de	problema-
tiek,	maar	aangenomen	mag	worden	
dat	hun	effect	wordt	gemedieerd	door	
de	binnenste	schillen	(bijvoorbeeld	
voedselkennis,	woonomgeving,	‘weer-
stand	tegen	marketingactiviteiten’,		
lifestyle	en	houding	ten	aanzien	van	
voeding	en	bewegen,	en	uiteindelijk	
door	de	micro-determinanten	willen,	
kennen	en	kunnen).	

Door	de	keuze	van	de	modeluit-
gangspunten	is	het	framework	per	
definitie	globaal	van	karakter.	Het	
omvat	echter	veel	van	de	specifieke	
hypothesen	en	modelmatige	bena-
deringen	van	specialistische	model-
len.	Zo	kan	het	micro-keuzeproces	
op	basis	van	dit	framework	worden	
geanalyseerd	via	Theory	of	Planned	
Behaviour,	het	transtheoretisch	model	
of	de	sociaal-ecologische	modellen.	
Bovendien	kan	het	framework	relatief	
eenvoudig	verder	worden	verbijzon-
derd	naar	specifieke	deelgedragingen	
als	ook	naar	meer	globale	indicaties	
voor	gezond	beweeg-	en	voedingsge-
drag.

Nut framework    Het	nut	van	dit	
framework	is	dat	uitleg	kan	worden	
gegeven	aan	determinanten	van	
energiegerelateerde	gedragingen,	die	
in	onderzoek	worden	meegenomen,	
die	zijn	gerelateerd	aan	daadwer-
kelijk	huishoudaankoopgedrag.	Bij	
overeenstemming	over	de	basisstruc-
tuur	en	het	specifiekere	niveau	van	
operationalisatie	kan	dit	soort	data	
worden	gekoppeld	aan	veel	van	het	
lopende	wetenschappelijke	en	prak-
tijkgerichte	onderzoek,	waarbij	ook	
wordt	gedacht	aan	ondersteuning	
van	(onderzoeks)interventies.	Een	
efficiënter	datamanagement,	en	de	
daarbij	horende	organisatie,	kan	op	
haar	beurt	leiden	tot	een	hogere	effec-
tiviteit	en	kostenefficientie	van	dit	
type	onderzoek.

Op	korte	termijn	zien	wij	de	vol-
gende	concrete	toepassingen	voor	dit	

onderzoeksmodel.
1.	Beleidsondersteuning bij ontwikke-
lingen in overgewicht in Nederland	

Zelfgerapporteerde	lengte,	gewicht	
en	kledingmaten	worden	jaarlijks	
geactualiseerd	in	het	panel.	Hoewel	
zelfrapportage	uiteraard	zijn	beper-
kingen	heeft,	kunnen	onderzoeksme-
dewerkers	helpen	bij	het	gedetailleerd	
in	kaart	brengen	van	de	gegevens.	
Hierbij	is	koppeling	mogelijk	aan	
postcode-segmentatie	met	karakte-
ristieken	van	de	directe	woonomge-
ving,	inclusief	de	aanwezigheid	van	
groene	ruimte,	bewegingsmogelijk-
heid	(bijvoorbeeld	fitnesscentra)	en	
winkelpunten	in	de	directe	omgeving.	
Deze	informatie	kan	het	inzicht	en	
het	begrip	in	de	problematiek	verder	
vergroten	en	beleidsondersteunend	
werken	als	het	gaat	om	gerichte	inter-
venties.
2.	Multi-client benaderingen van ener-
gie-gerelateerde gedragingen

Verschillende	partijen	(bijvoorbeeld	
retailers,	merkfabrikanten,	overheid,	
bewegingsindustrie)	hebben	ver-
schillende	interesses	in	verschillende	
deelgebieden	van	energie-gerelateerde	

gedragingen.	Door	een	multi-client	
benadering	is	het	mogelijk	deze	een-
zijdige	inzichten	te	verrijken	met	data	
‘van	de	andere	kant’.	Dat	maakt	het	
mogelijk	voor	voedselfabrikanten	om	
ook	zicht	te	krijgen	op	het	bewegings-
gedrag	van	hun	belangrijkste	klanten,	
en	voor	de	bewegingsindustrie	om	
inzicht	te	krijgen	in	het	voedselkeu-
zegedrag	van	hun	leden.	Dit	kan	het	
besef	en	inzicht	bij	deze	belangrijke	
partijen	verder	versterken	alsmede	
de	urgentie	om	te	komen	tot	geïnte-
greerde	oplossingsrichtingen.
3.	Evaluatie van beleid en interventies 
op het niveau van ‘marktgedrag’

Evidence-based	werken	wordt	steeds	
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onderzoeksmodel centraal
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belangrijker.	Helaas	kenmerkt	het	
gebied	van	overgewicht	zich	nog	door	
‘gezond	verstand	benaderingen’	(7).	
De	marktevidentie	zal	vooral	ook	
belangrijk	zijn	in	het	evalueren	van	
beleidsmaatregelen	die	voortvloeien	
uit	de	preventienota	van	VWS	(8)	en	
de	afspraken	binnen	het	Convenant	
overgewicht	in	het	bijzonder	(9,	10).	
Door	veranderingen	in	gedragsdeter-
minanten,	aankoop-	en	consumptie-
gedrag,	BMI	en	uiteindelijk	gezond-
heid	en	welbevinden	in	de	tijd	in	
kaart	te	brengen	(monitoring),	kan	de	
noodzakelijke	evidentie	(deels)	wor-
den	verworven.	Misschien	niet	zozeer	
op	de	effectiviteit	van	activiteiten	van	
de	individuele	convenantpartners,	
maar	wel	van	de	convenantpartners	
samen.

4.	Begrijpen van deel-gedragingen
Voedingsgedrag	en	fysieke	activi-

teit	zijn	zeer	complexe	gedragingen,	
waarvan	we	eigenlijk	niet	goed	weten	
via	welke	deelgedragingen	ze	het	
best	kunnen	worden	beïnvloed.	Het	
framework	is	flexibel	genoeg	om	
specifieke	deelgedragingen	en	hun	
determinanten	meer	gedetailleerd	in	
kaart	te	brengen	(denk	aan	frisdrank-
consumptie	in	gezinnen	met	overge-
wichtige	kinderen).
5.	Het positioneren van merken in een 
gezonde levensstijl

Door	de	gedetailleerde	informatie	
over	merk,	prijs	en	winkelkeuze	is	
het	mogelijk	om	te	identificeren	in	
hoeverre	specifieke	(winkel-)merken	
zijn	gerelateerd	aan	een	gezondere	of	
minder	gezonde	levensstijl.	Dit	kan	
voor	marktfabrikanten	een	belang-
rijke	drive	zijn	om	in	hun	positione-
ring	en	communicatie	deze	gezonde	
levensstijl	te	benadrukken	en	daarmee	
kan	deze	commerciële	boodschap	
ondersteunend	zijn	voor	de	publieke	

boodschappen	op	het	terrein	van	
gezond	gedrag.

Draagvlak    De	belangrijkste	uitda-
ging	voor	dit	model	is	in	de	‘proof	of	
the	pudding’:	aantonen	dat	dit	soort	
data	inderdaad	ondersteunend	kun-
nen	zijn	om	de	doelstelling	te	berei-
ken.	In	een	eerste	dataverzamelings-
ronde	is	het	framework	geoperationa-
liseerd	aan	de	beweegkant,	inclusief	
gevalideerde	schalen	ten	aanzien	van	
gezond	voedingsgedrag.	Dit	maakt	
het	mogelijk	om	dieper	te	analyseren	
waarom	consumenten	verschillen,	
waarom	ze	al	dan	niet	voldoen	aan	de	
Nederlandse	Norm	Gezond	Bewegen	
en	de	Norm	Gezond	Voedingsgedrag.	
Bij	het	in	druk	gaan	van	dit	artikel	
zal	ook	het	voedingsstuk	zijn	geope-

rationaliseerd,	waardoor	meer	kruis-
verbanden	meer	indringend	kunnen	
worden	geanalyseerd.	We	hopen	daar-
mee	aan	te	tonen	dat	dit	soort	analy-
ses	een	relevante	aanvulling	kunnen	
zijn	op	bestaand	onderzoek.

Ondertussen	blijven	we	streven	naar	
draagvlak	en	aansluiting	bij	de	lopen-
de	onderzoeksinitiatieven	in	Neder-
land	op	het	terrein	van	overgewicht	
om	zo	synergie	en	databenutting	te	
optimaliseren.	Wij	stellen	het	dan	ook	
bijzonder	op	prijs	dat	de	redactie	van	
Voeding	Nu	dit	artikel	als	discussie-
artikel	heeft	willen	publiceren	en	we	
kijken	uit	naar	suggesties	voor		
verdere	verbetering	en	stroom-	
	lijning.
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