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Voeding en gezondheid

  Gezonde voe-
ding en leefstijl werden samen met

medewerkers van de Gezondheids-
wijzer, Diabetesvereniging, Hartstich-
ting, diëtisten en de centrale biblio-

theek in Eindhoven georganiseerd.
Eenderde van de bezoekers heeft alle
stappen in het programma doorlopen
(zie kader) en dat is volgens GVO-
consulente Jacqueline Leermakers van
de Eindhovense GGD een prachtig
resultaat. ‘Dit project loopt als een
trein’, stelt ze. ‘Want ook “toevallige”
bezoekers die alleen een hapje van

ons buffet proeven, worden er weer
eens aan herinnerd dat gezond ook
lekker kan zijn.’

Deskundige publieksinformatie
De samenwerking tussen de GGD en
de bibliotheek in Eindhoven ontstond
ruim vijf jaar geleden. Het Voedings-
centrum was in 1999 al begonnen met
de campagnes Let op vet en Goede
Voeding, wat let je. Daarop zocht
GGD-diëtiste Margreet Damsma in
hetzelfde jaar in het kader van die
laatste campagne contact met de bibli-
otheek en verzorgde er in eerste
instantie een roerbakdemonstratie.
‘Maar we wilden er graag grootschalig
op inhaken om enige verandering in
het voedingsgedrag te kunnen
bewerkstelligen’, vertelt Leermakers.
‘Ook de bibliotheek hier in de stad,
die meer wil dan alleen boeken uitle-
nen, vond dit een aantrekkelijk pro-
ject. Nu, na vijf jaar, kunnen we stel-
len dat het project enorm is aangesla-
gen en elk jaar weer meer bezoekers
trekt. Dit jaar zelfs 3.200 mensen.
Mensen die bewust voor dit onder-
werp naar de bibliotheek komen,

maar ook pure
bibliotheekbezoe-
kers staan in toe-
nemende mate
stil bij onze voe-
dings- en gezond-
heidsmarkt.’

Die mening
wordt bevestigd
door informatie-
medewerkster
Lizette Sanders
van de Eindho-
vense centrale
bibliotheek. ‘We
hebben destijds
ingehaakt op het
initiatief omdat
we het belangrijk

vinden publieksinformatie aan te bie-
den. En niet alleen via de gedrukte of
digitale media die in onze bibliotheek
voorhanden zijn, maar juist ook door
de fysieke aanwezigheid van deskundi-
gen. Onze ervaringen met dit project
zijn uiterst positief: er komen name-
lijk heel veel mensen op af die stuk
voor stuk enthousiast reageren.
Daarbij zijn er heel wat bezoekers die
elk jaar speciaal voor deze dagen
terugkomen. Reden genoeg dus om er
mee door te gaan.’

Stages of change    De Eindhovense
GGD heeft bewust voor de maand
januari gekozen om het onderwerp
gezonde voeding en leefstijl onder de
aandacht te brengen. De feestdagen
zijn achter de rug en mensen zijn
dan, met het naderend voorjaar in
gedachten, weer bereid om over hun
eetpatroon na te denken en eventueel
ook af te vallen. De themadagen
waren verspreid over drie achtereen-
volgende zaterdagen, waarbij steeds
een ander onderwerp centraal stond.
Groot bijkomend voordeel van deze
opzet is dat de bibliotheek voor drie
weken uitleent, zodat de markt eigen-
lijk automatisch elke week een andere
groep bezoekers trok.

Damsma: ‘Zo stond tijdens de eerste
manifestatie in januari voeding en
diabetes centraal, tijdens de tweede
voeding en hart- en vaatziekten, en
tijdens de laatste voeding en bewegen.
Daarbij werken wij volgens het in de
gezondheidszorg veel gehanteerde
model van stages of change, ofwel de
stappen van verandering. Uit het toe-
nemend aantal bezoekers blijkt dat
dat geweldig aan slaat!’

Ze vervolgt: ‘Aan gedragsverande-
ring gaat veel vooraf. Het is zaaien en
vervolgens veel geduld hebben eer er
geoogst kan worden. Mensen moeten
er klaar voor zijn een boodschap aan

Themadagen ‘Gezonde voeding en leefstijl’ van GGD Eindhoven

Laagdrempelig en trapsgewijs inform
De drie themadagen over gezonde voeding en leefstijl die

de GGD Eindhoven heeft gehouden, zijn volgens de orga-

nisatie succesvol verlopen. Door het publiek vrijblijvend

op verschillende niveaus te laten ‘proeven’ van het thema,

zijn in totaal 3.200 mensen bereikt.

 

 



“Wat je doet, moet leuk zijn”
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te nemen. Door alle drempels weg te
nemen en bezoekers op elk moment
hun eigen keuze te laten maken, is dit
project zo succesvol.’

Publiekstrekker    De GGD-thema-
dagen vinden plaats op een centraal
punt in de Eindhovense bibliotheek,
zodat elke bezoeker er tegen aan
loopt. Leermakers: ‘In eerste instantie
worden bezoekers geconfronteerd met
een aantrekkelijk buffet met fruit en
groenten, roerbakgerechten, soep of
milkshakes, waarvan ze naar hartelust
kunnen eten. Het is een echte pu-
bliekstrekker waar mensen aanvanke-
lijk aarzelend op afkomen. Als duide-
lijk wordt dat ze gratis kunnen toetas-
ten, volgen gesprekjes met onze
medewerkers, behalve vrijwilligers
zijn dat ook diëtisten, over het alge-
meen vanzelf. We geven ze overigens
ook altijd een “gezond” recept mee en
dat wordt eveneens enorm gewaar-
deerd. Het aantrekkelijke van deze
aftrap is dat we niet belerend overko-
men en mensen zich vrij blijven voe-
len het bij dat ene hapje te laten of
zelf verder te zoeken naar meer infor-
matie.’

De volgende stap op de markt is de
informatiestand van de Gezondheids-
wijzer van de GGD die daar met het
meest uiteenlopende materiaal aan-
wezig is. Van de Schijf van Vijf tot fol-
ders over aandoeningen, van kranten
over brood tot postermateriaal. ‘Ook
hier zijn bezoekers vrij om daar op
hun gemak in te snuffelen en zelf te
bepalen of en wat ze willen meene-
men. Wie dan nog meer wil, kan ten-
slotte terecht voor een test en een
advies. Zo kunnen de mensen zich
laten meten en wegen, met een vet-
meter kan het vetpercentage worden
opgenomen en dit jaar kon ook de
bloedsuikerwaarde worden geprikt en
de bloeddruk worden gemeten. Aan

het einde van dat traject zitten stee-
vast drie diëtisten klaar om mensen
een concreet voedingsadvies mee naar
huis te geven.’

Leermakers haakt daar op in: ‘Het
bloeddrukmeten was een nieuw
onderdeel in ons programma, maar
dat is afgelopen januari zo goed aan-
geslagen dat we dat in de toekomst als
een vast programmaonderdeel zullen
handhaven. Verder is belangrijk dat
mensen leren inzien dat ze door klei-
ne veranderingen in hun eetpatroon
al veel caloriewinst kunnen boeken.
Zo is de brochure Maak je niet dik
van het Voedingscentrum voor veel
mensen een echte eye-opener.’

Thema handhaven    De grote
kracht van de GGD-themadagen in de
bibliotheek is het vrijblijvende aanbod
van gezonde voeding en informatie
daarover. Mensen worden niet
gedwongen. Jacqueline Leermakers:
‘Door mensen heel simpel iets lekkers
én gezonds voor te schotelen, wordt er
een positieve associatie met de GGD
en onze doelstellingen gelegd. In dat
lokkertje zit immers de basisbood-
schap, bijvoorbeeld fruit is lekker. Als
mensen alleen dát
al onthouden,
hebben wij al veel
bereikt. En omdat
we in toenemen-
de mate present
zijn tijdens evene-
menten in de stad
- variërend van
sport- en wijkda-
gen tot de
Eindhovense
Lichtjesroute  -
bereiken we uit-
eindelijk een zeer
breed publiek.
Van basisscholie-
ren tot jongeren,

van autochtoon tot allochtoon, van
jong tot oud. Kort gezegd: gezonde
voeding is en blijft van belang voor
iedereen, ongeacht milieu of sociale
omstandigheden. Als het kwartje
steeds maar valt, elke keer weer  ...
daarmee kan de doelstelling van een

gedragsverandering worden bereikt.
De cijfers spreken immers voor zich:
46 procent van de Nederlandse bevol-
king heeft vandaag de dag last van
overgewicht en onder kinderen is er
inmiddels één op de zeven al te zwaar.
Redenen genoeg dus voor de
Eindhovense GGD om overgewicht 
de komende jaren als een hoofd-
thema te blijven handhaven.’

informeren werkt

“Wees niet te belerend”

Stages of change
Stages of change in vijf stappen:
1. een korte vrijblijvende, leuke interventie met daarin
een kleine gecamoufleerde gezondheidsboodschap; 
2. bij interesse van de bezoeker een verdieping aanbie-
den door middel van gericht foldermateriaal (ook weer
zonder een dwingend karakter); 
3. vervolgens inzicht geven door middel van meten van
vetpercentage, bloeddruk e.d.;
4. hebben mensen inzicht, dan komen de vragen die per-
soonlijk worden beantwoord door een diëtiste of ver-
pleegkundige;
5. tenslotte volgt de gedragsomslag.

Meedoen aan testen.


