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   Maak je niet 
dik! te helpen onderbouwen en de

campagne-uitingen te evalueren, is
het Voedingscentrum een meerjarige
samenwerking aangegaan met de
afdeling Maatschappelijke Gezond-
heidszorg van het Erasmus MC in
Rotterdam. In dit verband is in de eer-
ste drie campagnejaren door de afde-
ling Maatschappelijke Gezondheids-
zorg onder andere elf keer een telefo-
nische enquête gehouden bij een

aselecte steekproef van mensen uit de
doelgroep (N= +/-500 per steek-
proef). Twee van deze enquêtes wer-
den afgenomen in de periode voor de
start van de campagne, in november
en december 2002. De andere enquê-
tes werden afgenomen vlak na de
campagneactiviteiten (afbeelding 1).

In alle enquêtes werden vragen
gesteld over het eigen lichaamsge-
wicht en de lengte en hoe mensen hun
eigen lichaamsgewicht evalueren. De

bewustwording van het eigen gewicht
werd vervolgens berekend op basis
van zelfgerapporteerde BMI en evalu-
atie van eigen gewichtsstatus. Hierbij
werden mensen ingedeeld in drie
categorieën: mensen die hun juiste
inschatting maken van hun eigen
lichaamsgewichtstijgingtatus (realis-
ten); mensen die hun gewichtsstatus
overschatten (BMI<25, maar vindt
zichzelf te zwaar); en mensen die hun
gewichtsstatus onderschatten
(BMI>25, maar vindt zichzelf niet te
zwaar). Verder zijn er vragen gesteld
over attitudes: hoe belangrijk of onbe-
langrijk is het om op gewicht te let-
ten?; en over eigen effectiviteit: hoe
moeilijk of makkelijk is het om op
gewicht te letten? Ook werd ingegaan
op overgewichtgerelateerde risicoper-
ceptie, gebaseerd op de inschatting
van de eigen kans en de ernst van
gewichtsstijging. En de intentie om op

Voedingsvoorlichting

Resultaten van drie jaar campagne voeren

Maak je niet dik! goed bekend, 

specifieke materialen minder

De meerjarige voorlichtingscampagne ‘Maak je niet dik!’ van het Voedingscentrum heeft geleid 

tot grote bekendheid ervan bij de doelgroep. Een minderheid van de doelgroep was echter bekend

met specifieke campagnematerialen. Verder blijkt dat de campagne samengaat met een wat hogere

motivatie bij Nederlandse jongvolwassenen om op hun gewicht te letten. Ook heeft de campagne

geresulteerd in lagere risicopercepties die zijn gerelateerd aan overgewicht. Zo blijkt na evaluatie

van de eerste drie campagnejaren.
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De campagne Maak je niet dik!
De campagne Maak je niet dik! is erop gericht om mensen
die nog geen (ernstig) overgewicht hebben, te stimuleren
om te voorkomen dat ze geleidelijk zwaarder worden. Daar-
bij wordt aandacht  besteed aan beide zijden van de ener-
giebalans: voeding en lichamelijke activiteit (1). De doel-
groep van de campagne bestaat uit de volwassen Neder-
landse bevolking, met specifieke aandacht voor
jongvolwassenen van 25 tot 35 jaar. Deze laatste doelgroep
bevindt zich in een levensfase waarin vaak veel veranderin-
gen optreden die van invloed kunnen zijn op eet- en
beweeggewoonten, zoals gaan samenwonen, trouwen, het
krijgen van een baan of kinderen. 

In de periode van december 2002 tot december 2004 zijn
zes campagnemomenten (bursts) uitgevoerd (zie de tabel).
In de eerste fase (2002 en de eerste helft van 2003) was de
campagne vooral gericht op agendasetting en bewustwor-
ding (2, 3). Het doel was ervoor te zorgen dat het voorkó-
men dat je ieder jaar wat zwaarder wordt, een relevant

onderwerp werd voor veel Nederlanders. Daarnaast
moesten de Nederlanders zich meer bewust worden van
hun lichaamsgewicht, en erkennen dat een geleidelijke stij-
ging van het lichaamsgewicht niet vanzelfsprekend is en te
voorkómen is. De belangrijkste campagne-elementen waren
dan ook materialen waarmee mensen zelf konden checken
of ze een gezond gewicht hebben, zoals een web-based
interactieve BMI-module op www.voedingscentrum.nl, tail-
lemeters met interpretatie-instructies en brochures met
een eenvoudig te hanteren BMI-meter. Eind 2002 en begin
2003 werden consumenten via advertorials en radiospots
opgeroepen om hun gewicht te checken op de website van
het Voedingscentrum. In de tweede helft (2004, 2005) was
de campagne ook gericht op het verbeteren van risicoper-
ceptie door middel van communicatie van gezondheidscon-
sequenties van overgewicht en het vergroten van de eigen-
effectiviteit om overgewicht te voorkomen.
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gewicht te letten is nagevraagd.
De enquêtes van na de campagne

werden ook gebruikt om te achterha-
len hoeveel mensen de campagne
hadden opgemerkt, welke campagne-
uitingen ze hadden opgemerkt, van
welke campagnematerialen ze gebruik

hadden gemaakt, en hoe ze de cam-
pagne waardeerden. De gegevens van
de enquêtes die vóór de campagne
werden afgenomen, werden onder
andere gebruikt om de plannen voor
de campagnes in de komende jaren
inhoud te geven (4). Op basis van alle
elf enquêtes zijn zogeheten trendana-
lyses uitgevoerd om na te gaan of de
campagne effect had op: bewustwor-
ding van het eigen gewicht; attitude;
sociale steun en de eigen effectiviteit
ten aanzien van preventie van
gewichtsstijging; overgewichtgerela-
teerde risicoperceptie; en de motivatie
om op gewicht te letten om zwaarder
worden te voorkomen. Met behulp
van multipele regressieanalyses is
onderzocht of er seculiere trends (ver-
anderingen in de tijd) aanwezig waren
in een van de uitkomstmaten. In het
geval dat er een significante trend
werd gevonden, zijn de elf enquêtes
vervolgens paarsgewijs met elkaar ver-
geleken om te achterhalen welk cam-
pagnemoment (burst) verantwoorde-
lijk was voor de verandering in de
desbetreffende uitkomstmaat.

Bekendheid    Uit afbeelding 2 blijkt
dat de campagne Maak je niet dik!
heeft geleid tot grote bekendheid bij
de doelgroep, die varieerde tussen de
61-88 procent. Vooral de tv-commer-
cial (33,7-48,8) en daarnaast ook free-
publicity via een nieuwsprogramma
op radio of tv (8,8-22,6%) zorgden
voor een goede bekendheid met de
campagne. Ook bleek dat minder dan
20 procent van de ondervraagden
bekend was met specifieke campagne-
activiteiten, zoals de radiocommercial,
brochure, poster en advertenties in
krant en tijdschriften en informatie
op de website.

De bekendheid met een van de cam-
pagneboodschappen varieerde tussen
de 43,1-66,4%. De campagnebood-
schappen ‘op je voeding letten om niet
zwaarder te worden’ en ‘op je gewicht

letten om niet zwaarder te worden’
werden het meest genoemd. Verder
blijkt dat de helft van de mensen die
bekend waren met de tv-commercial,
deze ook als positief beoordeelden
(52,4-64,4%) en relevant vonden voor
henzelf (50-56%).

Effecten    In afbeelding 3 zijn de
uitkomsten op de verschillende
psychosociale uitkomstmaten weerge-
geven tussen de elf metingen. Het per-
centage mensen dat een juiste inschat-
ting maakte van zijn of haar eigen
lichaamsgewicht varieerde tussen de
74,5- 77,4%. Uit de analyses blijkt dat
er geen significante veranderingen
zijn over tijd in deze uitkomstmaat.

Er werd een significante positieve
trend gevonden in de attitude, de
ervaren sociale steun van de omge-
ving en de intentie om op gewicht te
letten over de drie jaar campagnetijd.
Het percentage mensen dat het
belangrijk vond om op gewicht te let-
ten, varieerde tussen de 76,1% en
88,9%; tussen de 12,1-23,8% van de
mensen werd gesteund door mensen
in hun omgeving en tussen de 73,4%
tot 82,3% had besloten om op
gewicht te letten of deed dit al. De
analyses gericht op veranderingen van

Afbeelding 1: Onder-

zoeksopzet.

Maak je niet dik! heeft geleid tot gro-

te bekendheid bij de doelgroep

Afbeelding 2: Percentage jong volwassenen die bekendheid zijn met de campagne en specifieke

campagneactiviteiten in de elf verschillende meetmomenten (N=5345).
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voor en na de specifieke campagne-
bursts laten zien dat de attitude signi-
ficant positiever was na de eerste cam-
pagneburst. De intentie om op
gewicht te letten, blijkt significant
hoger te zijn na de vijfde campagne-
burst. Als het gaat om de positieve
trend in de ervaren sociale steun, dan
zijn geen significante effecten gevon-
den van specifieke campagnebursts
(zie afbeelding 3).

De eigen effectiviteit om op gewicht
te letten, bleek te variëren tussen
49,1% en 58,3%. De analyses laten
een negatieve trend zien in deze uit-
komstmaat. Als echter wordt gekeken
naar specifieke campagnebursts, dan
is een wisselend beeld te zien. De
eigen effectiviteit bleek significant
lager na de vierde campagneburst en
significant hoger na de zesde campag-
neburst.

Tot slot is een negatieve trend in de
overgewichtgerelateerde risicopercep-
tie vonden. De gemiddelde overge-
wichtgerelateerde risicoperceptie
(gemeten op een schaal van 1-15)
varieerde van 5,37 tot 6,07. Uit de
analyses blijkt dat de risicoperceptie
ten aanzien van gewichtsstijgingtij-
ging significant hoger was na de eerste
campagneburst en significant lager na

de derde en vijfde campagneburst na
introductie van de tv-commercial.

De secundaire analyses, waarbij is
gekeken naar de effecten van de speci-
fieke campagnematerialen, laten zien
dat blootstelling aan de tv-commerci-
al positief was geassocieerd met de
ervaren sociale steun en de motivatie
om op gewicht te letten en negatief
geassocieerd met de overgewichtgere-
lateerde risicoperceptie.

Vaardigheden    De campagne Maak
je niet dik! heeft geleid tot grote
bekendheid, voornamelijk door de tv-
commercial. Verder blijkt dat de cam-
pagne Nederlandse jongvolwassenen
kan motiveren om op gewicht te let-
ten (5, 6). De campagne had wisselen-
de effecten op de eigen effectiviteit ten
aanzien van het voorkomen van
gewichtsstijging en bleek minder suc-
cesvol in het verbeteren van de risico-
perceptie ten aanzien van de kans op
gewichtstoename. Dit kan mogelijk
worden verklaard uit het feit dat maar
een deel van de doelgroep op zoek
bleek te gaan naar meer uitgebreide
informatie en hulpmiddelen die de
praktische handvatten bieden om in
de praktijk goed op gewicht te letten.
Dit is een aandachtspunt voor de

campagne in de komende fasen, die is
gericht op het aanleren van vaardig-
heden, wat een belangrijke voor-
waarde is voor gedragsverandering.

Verder resulteerde de campagne in
lagere overgewichtgerelateerde risico-
percepties. Aangezien deze daling
optrad na de introductie van de tv-
commercial zijn er aanwijzingen dat

Afbeelding 3: Percentage jong volwassenen die bewust zijn van hun eigen gewicht, een positieve

attitude, eigen effectiviteit en motivatie hebben ten aanzien van preventie van gewichtsstijgingtij-

ging en sociale steun van hun omgeving ervaren om op gewicht te letten in de elf verschillende

meetmomenten (N=5345).

Resultaten Maak Je Niet Dik!
Tegenover de wetenschappelijke evaluatie van de cam-
pagne staan de concrete resultaten van de campagne.
Wat is er sinds het begin door het Voedingscentrum aan
materialen verspreid en hoe is het effect bij het Voe-
dingscentrum gemeten?

Maak Je Niet Dik! Campagne algemeen 
Verspreide materialen sinds 2002:
– 900.000 BMI-brochures 
– > 1.000.000 Taillelinten
– 600.000 keer BMI op internet getest
– 400.000 keer Caloriechecker

Effectiviteit
– 89% vindt het belangrijk gewichtstijging voorkomen
– 84% is gemotiveerd om op gewicht te letten
– 14% bekend met dagelijkse energiebehoefte 
– 93% kent 4 gevolgen van overgewicht
– 32% vindt het moeilijk om op gewicht te letten
– 74% vindt erg om zwaarder te worden
– 49% denkt minder kans te hebben op gewichtsstijging
t.o.v. mensen met zelfde leeftijd en lengte

Campagne Balansdag
Sinds 2006:
– 200.000 keer Balansdag webpagina’s geraadpleegd
– 200.000 Balansdagbrochures (aangevraagd)
– 80.000 Balansdagbrochures (gedownload)
– 33.000 leden Balansdag nieuwsbrief

Effectiviteit
– 70% kent term Balansdag
– 46% vindt boodschap voor zichzelf belangrijk 
– 64% voornemens te compenseren door eten en/of
beweging
– 55% vindt makkelijk te compenseren door eten en/of
beweging
– 35% gebruikt de Balansdag
– 64 % compenseert momenten van overeten:
75% door minder eten, 48% door extra bewegen en/of
minder eten
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de tv-commercial mogelijk onterecht
de indruk heeft gewekt dat je veel
moet eten om zwaarder te worden,
waardoor mensen vooral de persoon-
lijke kans op gewichtsstijging juist
lager zijn gaan inschatten (6). Deze
resultaten benadrukken het belang om
toekomstige campagnes goed af te
stemmen op de doelgroep. Daarnaast
is het belangrijk om naast het stan-
daard kwalitatief testen van campagne-
materialen, de materialen zo mogelijk
ook met een kwantitatief onderzoek te
testen voordat ze landelijk worden
ingezet om zo de kans te vergroten dat
de campagnematerialen daadwerkelijk
de doelgroep bereiken, effecten op
belangrijke uitkomstmaten te achter-
halen en mogelijke ongewenste neven-
effecten te voorkomen (7-10).

Om er in de toekomst ook daadwer-
kelijk voor te zorgen dat de intentie
om op gewicht te letten ook in actie
wordt omgezet, is in vervolgcampag-
nes belangrijk dat de doelgroep ken-
nis neemt van informatie voor het
verbeteren van de praktische vaardig-
heden en mogelijkheden om op
gewicht te letten en mensen meer
bewust te maken van het sluipen-
de gevaar van gewichtsstij-
ging.
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De campagne ‘Maak je niet dik!’ 2003 is  gefi-

nancierd door onder andere ZonMw, het ministe-

rie van VWS, de Nederlandse Hartstichting en

KWF Kankerbestrijding.

Tabel: Overzicht van

de campagnedoel-

stellingen en massa-

mediale activiteiten

per campagneburst.

Campagne 

beurst Jaar/week Campagne doelstellingen Belangrijkste massa mediale activiteiten 

1 2002-2003: Agendasetting en bewustwording van Radio spots over het ‘gevaar van een kilo per jaar’

week 50-5 eigen gewicht en preventie van om mensen te trekken naar de website waar ze 

gewichtsstijging hun BMI score en advies print: brochures, tailleme-

ters, ‘advertorials’, nieuwsbrieven, Boomerangkaar-

ten, advertenties in tijdschriften en kranten Sms--

actie voor het opvragen van een BMI score en 

advies advertenties in kranten en tijdschriften

2 2003 Agendasetting en bewustwording van brochures, taillemeters, ‘advertorials’, nieuwsbrie-

week 27-32 eigen gewicht en preventie van ven, advertenties in tijdschriften en kranten,

gewichtsstijging . Boomerangkaarten

3 2003 Agendasetting en bewustwording van Radio spots om mensen te trekken naar de Toe-

week 43-44 eigen gewicht en preventie van komstvoorspeller op de website waar mensen hun

gewichtsstijging gewicht over 10 jaar kunnen voorspellen uitgaande

van een gewichtsstijgingstijging van een kilo per 

jaar. print: brochures, taillemeters, ‘advertorials’, 

nieuwsbrieven, Boomerangkaarten, advertenties in 

tijdschriften en kranten Sms-actie

4 2003/2004 Agendasetting en bewustwording van TV commercial gericht op het gevaar van een kilo

week 49-52 eigen gewicht en preventie van per jaar print: brochures, taillemeters, ‘adverto

week 2-4 gewichtsstijging. rials’, nieuwsbrieven, Boomerangkaarten, adverten-

ties in tijdschriften en kranten 

5 2004 Agendasetting en bewustwording van Verhogen bewustwording van de gezondheidsrisi-

week 20-21 eigen gewicht en preventie van co’s van gewichtsstijging. Radio spots over de

gewichtsstijging gezondheidsconsequenties van overgewicht bro-

chures, taillemeters, ‘advertorials’, nieuwsbrieven, 

advertenties in tijdschriften en kranten, Boome-

rangkaarten 

6 2004 Verbeteren van de eigen effectiviteit ten TV commercial met informatie over de dagelijks

week 44-45 aanzien van het letten op gewicht. aanbevolen energie-inname (2000-2500 kcal per 

dag) en om mensen te trekken naar de website om

hun energie-inname te checken print: brochures, 

taillemeters, ‘advertorials’, nieuwsbrieven, Boome-

rangkaarten, advertenties in tijdschriften en kran-

ten. Caloriewijzer, elektronische eetmeter en per-

soonlijke gewichtsstijgingcoach 

* Alle campagnebursts zijn voorzien van locale activiteiten voor de verspreiding van campagnematerialen, persberichten om de

campagne onder de aandacht te brengen (free publicity).  Tevens was er achtergrondinformatie te vinden op de website van het

Voedingscentrum en konden mensen uit de doelgroep vragen stellen via de telefonische informatielijn.


