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Je moet niet zelf hoeven nadenken…
Jongvolwassen mannen willen voedingsvoorlichting snel en makkelijk consumeren

Fréderike Mensink  en Margret Ploum  
Voedingscentrum Den Haag, Ingrid Steen-
huis, Vrije Universiteit Amsterdam

Overgewicht is een probleem dat meer 
onder mannen dan onder vrouwen 
voorkomt – 55 procent van de mannen ten 
opzichte van 41 procent van de vrouwen 
lijdt eraan. Hierom is het belangrijk 
mannen met voedingsvoorlichting te 
bereiken, maar dat blijkt geen gemakkelijke 
opgave. 

Mannen hebben de neiging om massame-
diale gezondheidsbevordering te negeren. 
Wellicht is dit toe te schrijven aan traditionele 
mannelijke waarden die autonomie in het 
maken van beslissingen, boven het luisteren 
naar autoriteiten stellen. Het Voedingscen-
trum heeft onderzoek gedaan naar strategie-
en die speciaal op de doelgroep mannen zijn 
gericht, naar aanleiding van het advies dat 
hierover naar voren kwam in de evaluatie van 
de voorlichtingscampagne Maak je niet dik! 
Daarbij is de aandacht vooral gericht op jong-
volwassenen omdat tussen het twintigste 
en veertigste levensjaar een sterke toename 
plaatsvindt van (ernstig) overgewicht. 
Voor het onderzoek is eerst vastgesteld wat 
er in de literatuur bekend is over (mogelijk) 
effectieve methoden van gezondheidsvoor-
lichting, waarmee mannen bereikt kunnen 
worden. Ten tweede zijn vier focusgroepinter-
views gehouden, om meer inzicht te krijgen 
en om ideeën op te doen. Ten derde is een 
vragenlijstonderzoek uitgevoerd, waarbij 326 
jongvolwassen mannen werden benaderd. De 
respons was 68,4 procent. Respondenten wa-
ren laag-, midden-, en hooggeschoold zodat 

deze groepen met elkaar vergeleken konden 
worden. De werving van de deelnemers van 
de focusgroepen en de respondenten van de 
steekproef, allen in de leeftijd tussen 20 en 
40 jaar, vond plaats via bedrijven.

Resultaten  Uit het literatuuronderzoek 
blijkt dat de inhoud van de voedingsvoorlich-
ting voor mannen gericht zou moeten zijn op 
de houding en eigen effectiviteit ten opzichte 
van gezonde voeding. Bovendien is het be-
langrijk om de kennis en het bewustzijn over 
de problematiek van overgewicht onder man-
nen te vergroten. Er komt een aantal strate-
gieën naar voren waardoor deze variabelen 
beïnvloed kunnen worden en er zijn aanwij-
zingen gevonden hoe het voorlichtingsproces 

eruit zou moeten zien. Ten eerste worden 
het verstrekken van persoonlijke informatie 
en het benoemen van de voordelen van het 
gewenste gedrag gezien als effectieve metho-
den. Ook zou er voorlichting speciaal voor 
mannen moeten zijn waarbij gebruik wordt 
gemaakt van mannelijkheid door traditionele 
stereotypes neer te zetten, zoals carrière en 
interesses. Ook zouden de eigenschappen 
van de sekse in de voorlichting verwerkt moe-
ten worden, zoals competitie, dominantie 
en prestatie. Mannen zouden erop gewezen 
moeten worden dat zij zelf verantwoordelijk-
heid kunnen nemen voor hun gezondheid. 
Ook zou de informatie eenvoudig moeten 
zijn. Gegeven de manier waarop mannen 
informatie verwerken wordt non-verbale 

Het advies is om 

voorlicHting 

voor mannen te 

ontwikkelen, 

maar geen gebruik 

te maken van 

stereotypes.
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Jongvolwassen mannen willen voedingsvoorlichting snel en makkelijk consumeren

bekrachtiging als belangrijk gezien. Ten slotte 
wordt de werkplek aangedragen als geschikte 
plek om voedingsvoorlichting te verstrekken, 
bijvoorbeeld via e-mail. 

FocusgRoepinteRviews en steek-
pRoeF  Uit de resultaten van de focusgroe-
pinterviews wordt ten eerste duidelijk dat 
jongvolwassen mannen zich weinig bezig-
houden met voeding en voedingsvoorlich-
ting. Een van de deelnemers zei bijvoorbeeld: 
‘Ik denk nergens aan als ik dat hoor; voe-
dingsvoorlichting..., ik lees er ook niets over, 
zal ik je eerlijk zeggen. Ik houd mij er niet 
mee bezig, misschien is dat het probleem 
wel’. De resultaten van het vragenlijstonder-
zoek geven aan dat er een geringe interesse 
in voedingsvoorlichting is. Laag opgeleide 
jongvolwassen mannen zijn iets meer geïnte-
resseerd dan hoogopgeleiden. Wellicht heeft 
dit te maken met het feit dat overgewicht 
meer voorkomt onder laagopgeleiden. 

Moeite  Jongvolwassen mannen willen in 
één oogopslag zien of een product gezond 
is, bijvoorbeeld door een groot groen logo 
op verpakkingen. Huidige logo’s vinden ze te 
klein. Ook willen ze graag dat er verteld wordt 
welke producten ze het best kunnen kopen. 
Door deze manieren zullen zij geholpen wor-
den op een keuzemoment. Het is belangrijk 
dat duidelijk is vanuit welke bron zo’n logo 
komt. Voedingsfabrikanten worden gezien als 
onbetrouwbare bron, maar de geloofwaardige 
status en onafhankelijke positie van het Voe-
dingscentrum kan wel goed gebruikt worden. 
Voedingsvoorlichting zou volgens de focus-
groepdeelnemers op een begrijpelijke manier 
gebracht moeten worden, zodat ze daarbij 
zelf niet over de informatie na hoeven te den-
ken. ‘Net zoals ik calorieën of kilocalorieën 
zie staan, dat zegt me niet zoveel. Ik moet 
altijd heel erg na gaan denken’, aldus een van 
de deelnemers. Er is een voorkeur voor korte, 
simpele voedingsvoorlichting waarin de voor- 
en de nadelen worden genoemd. 
Ook het opleidingsniveau blijkt van invloed te 

zijn op hoe jongvolwassen mannen voedings-
voorlichting willen krijgen. Het lijkt erop dat 
laagopgeleiden minder zelf op zoek willen 
gaan naar informatie. Naarmate mannen 
lager zijn opgeleid, ontvangen zij informatie 
liever door middel van een persoonlijk ge-
sprek. Hoogopgeleiden ontvangen voorlich-
ting het liefst via de massamedia. Voor een 
effectieve voedingsvoorlichting zou gebruik 
moeten worden gemaakt van deze verschil-
lende voorkeuren. 
Volgens het onderzoek zouden supermarkten 
en sportscholen geschikte gelegenheden 
zijn om voedingsvoorlichting aan mannen te 
geven. Daarbij is het wel opvallend dat vooral 
hoogopgeleide jongvolwassen mannen 
aangeven zich aangesproken te zullen voelen 
door voedingsvoorlichting in supermarkten. 

inteResses  Verder komt uit het onder-
zoek naar voren dat voedingsvoorlichting ge-
koppeld moet worden aan de interesses van 
mannen, aan wat zij belangrijk vinden. Een 
argument waarvoor zij bijvoorbeeld gevoelig 
zijn, is dat zij een voorbeeldfunctie hebben 
voor hun kinderen. Ook is het belangrijk de 
voedingsvoorlichting te koppelen aan wat 
ze leuk vinden. Kanalen om ze te bereiken, 

zijn bijvoorbeeld (gratis) kranten en televisie. 
Ook voedingsvoorlichting in bijvoorbeeld een 
kookboek over barbecuen of een recepten-
boekje in de supermarkt zal hen aanspreken. 
In de toonzetting zou humor een ingang bij 
mannen kunnen bieden. Het blijkt dat er 
geen behoefte is aan voedingsvoorlichting 
speciaal voor mannen, die gekenmerkt is 
door zeer mannelijke types. Dit wijkt af van 
de aanbevelingen in de internationale litera-
tuur. Het advies is dan ook om voorlichting 
voor mannen te ontwikkelen, maar geen 
gebruik te maken van stereotypes. 

conclusie  De algemene conclusie is dat 
jongvolwassen mannen voedingsvoorlichting 
snel en gemakkelijk willen kunnen consume-
ren. Zij zijn er in beperkte mate bij betrokken 
en in geïnteresseerd. Om jongvolwassen 
mannen toch zo goed mogelijk te berei-
ken moet het hen zo gemakkelijk mogelijk 
worden gemaakt om voedingsvoorlichting tot 
zich te nemen. 

mannen willen in één oogopslag zien of een product gezond is
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