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   mensen over
voeding worden beïnvloed door

de sociale omgeving, door de opvoe-
ding in de kindertijd en de adolescen-
tie. Kinderen imiteren het gedrag van
de ouders en dit gedrag zetten ze
voort bij het opvoeden van eigen kin-
deren. Er kan wel een breuk in deze

generatielijn komen. Meestal gebeurt
dat in de vroege volwassenheid. Op
het moment dat iemand een langdu-
rige relatie aangaat en zich losmaakt
van de ouders kunnen normen van
anderen worden aangenomen. Het
gaan samenwonen of trouwen leidt
echter vaak, vooral bij vrouwen, tot
een gewichtstoename.

Ook als men zich zorgen maakt over

het gewicht, en het gewicht van kin-
deren, kan dat leiden tot overgewicht.
Ouders die problemen hebben met
het stabiel houden van hun eigen
gewicht, brengen dit vaak op de kin-
deren over. Kinderen die neiging tot
overgewicht hebben en restricties
krijgen opgelegd, leren hierdoor hun
voeding niet zelf te reguleren. Het
verboden voedsel wordt extra aan-
trekkelijk waardoor zij zich kunnen
overeten op het moment dat het
voedsel voorhanden is. Hetzelfde
principe gaat op voor volwassen inge-
houden eters. Door disinhibitie ont-
staat ongeremdheid, bijvoorbeeld
door lijngedrag. Er zijn aanwijzingen
dat disinhibitie correleert met herin-
neringen uit de kindertijd aan restric-
ties, beloningen en straffen. Vooral de
combinatie van restricties, aanwezig
voedsel en stress, geeft een relatief
hoge kans de verleidingen van eten
niet te kunnen weerstaan.

Emoties    Wie over menselijk
gedrag spreekt, moet altijd emoties in
acht nemen. Negatieve emoties kun-
nen leiden tot een verhoogde voedsel-
inname. Gevoeligheid voor eten bij
negatieve emoties kan te maken heb-
ben met opvoeding. Als iemand vroe-
ger werd beloond, bestraft of getroost
met eten, kunnen de emoties van
toen leiden tot overeten op latere leef-
tijd. Er is geleerd dat voedsel belo-
nend of troostend werkt. Komt dit
vaak voor, dan kan overgewicht het
gevolg zijn. Ook is er een biologische
verklaring voor dit zogenoemde emo-
tie-eten: door voedsel komt er dopa-
mine vrij in de hersenen, wat stress
vermindert. Voedsel kan zo uitlopen
op een verslaving. Voedsel met een
hoge energetische waarde werkt meer
stressverlagend dan energiearm voed-
sel.

Opvoeding    Vanuit de pedagogiek
worden drie opvoedstijlen onder-
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scheiden: autoritair, permissief en
authoratief. Bij een autoritaire stijl
probeert de ouder eenzijdig controle
te houden over het kind. Ouders ver-
bieden bepaalde soorten voeding of
ze verplichten de kinderen hun bord
leeg te eten. Bij een autoritaire stijl
hoort ook dat de opvoeders met eten
goed gedrag belonen of slecht gedrag
bestraffen met het inhouden ervan.
Verplichten, verbieden, straffen en
belonen met eten werkt vaak ave-
rechts. Een permissieve stijl houdt in
dat de ouder het kind geen beperkin-
gen oplegt bij het eten. Het kind mag
eten wat en wanneer het wil.

Kinderen hebben een aangeboren
voorkeur voor zoet en vet, en zullen
hiervoor kiezen als zij worden vrijge-
laten in die keuze. Bij een authoratie-
ve stijl van opvoeden overlegt de
ouder met het kind. De ouder stelt
het kind vragen, gaat discussies aan
en laat door aanwijzingen het kind
zelf een keuze maken. De ouder
bepaalt bijvoorbeeld welke soorten
voedsel er worden aangeboden, waar-
na het kind mag bepalen wat het
daarvan eet. Een authoratieve
opvoedstijl wordt aanbevolen.

Aan tafel eten met het gezin blijkt
een belangrijke factor voor een
gezond voedingspatroon voor kinde-
ren en adolescenten. Als de gezinsle-
den de warme hoofdmaaltijd geza-

menlijk aan tafel eten, is het gehele
voedingspatroon van adolescenten
relatief gezonder. Ook eten ze dan
buiten de maaltijd om meer groente
en fruit en ontbijten ze vaker, ook als
ouders daarbij niet aanwezig zijn. Dit
duidt op een gezondere leefstijl. Of
het voldoende is om gezinnen met
een verkeerd voedingspatroon slechts
aan tafel te zetten om het patroon te

verbeteren, moet nog worden onder-
zocht.

De literatuur is nog niet eenduidig
over de rol die de werkstatus van de
moeder speelt bij het overgewicht van
haar kinderen. Een aantal onderzoe-
ken geeft aan dat het voedingspatroon
in huishoudens waar de moeder full-
time werkt slechter is dan wanneer de
moeder thuis is. De meest recente
onderzoeken duiden er echter op dat
een baan buitenshuis niet doorslagge-
vend is voor een gezond of ongezond
voedingspatroon. Wel lijkt het van
belang te zijn dat de vrouw tevreden
is over de taakverdeling binnen het
gezin.

Onrealistisch optimisme    De
meerderheid van de mensen denkt
dat zijn eigen voedingspatroon
gezond genoeg is om niet te hoeven
veranderen. Uit cijfers blijkt echter
dat de meeste voedingspatronen verre
van gezond zijn. In grote lijnen is
bekend wat gezonde voeding is, maar
er worden grove inschattingsfouten
gemaakt over de eigen consumptie.
Ook de eigen gewichtsstatus (onder-
gewicht, gezond gewicht of overge-
wicht) en de gewichtsstatus van het
kind worden op deze manier onder-
schat. Dit onrealistisch optimisme dat
in de literatuur naar voren komt, is
een steeds terugkerend obstakel voor
het veranderen van het voedingspa-
troon. Door het niet herkennen of
erkennen van een probleem of risico-
verhoging is de intentie om te veran-
deren nihil.

Als iemand ondanks onrealistisch
optimisme en weerstand tegen veran-
dering toch gemotiveerd is om gezon-
der te gaan eten, hangt de kans van
slagen van de gedragsverandering
onder andere nog af van het type
motivatie. Er zijn twee soorten moti-
vatie: externe en interne motivatie.
Externe motivatie betekent dat men
wordt gemotiveerd door een beloning
of door het ontlopen van straf, die los
staat van het gedrag. Interne motiva-
tie houdt in dat iemand het gevoel
heeft dat het gedrag voortkomt uit

vrije wil of vrije keuze. Interne moti-
vaties blijken stabieler dan externe
motivaties. De kans dat men het
gedrag doorzet of aanhoudt, is relatief
groter als de motivatie intern is, dus
bij afwezigheid van straf of beloning.
Bij een authoratieve opvoeding is dit
principe ook terug te vinden. Door
kinderen onder begeleiding keuzes te
laten maken, wordt de interne moti-
vatie om gezond te eten gestimuleerd.

Doorzetten    Het blijkt gemakkelij-
ker kwalitatieve veranderingen vol te
houden in het voedingspatroon, dan
kwantitatieve. Onder de kwalitatieve
worden zowel veranderingen binnen
dezelfde productgroep bedoeld (zoals
de overstap van gewone naar halfvolle
of light-varianten), als substituties
tussen productgroepen (zoals een
appel in plaats van een koekje).
Kwantitatieve veranderingen houden
in dat men hetzelfde voedingspatroon
aanhoudt, maar minder of meer gaat
eten. Dat kwalitatief veranderen rela-
tief gemakkelijker is, kan te maken
hebben met het feit dat het gemakke-
lijker is nieuw gedrag aan te leren,
dan bestaand gedrag te veranderen.
Men vervalt in het laatste geval snel in
oude gewoontes. Kwalitatieve veran-
deringen zijn echter ook niet gemak-
kelijk te noemen. Een kwalitatieve
verandering van voedingspatroon
wordt namelijk vaak ervaren als ver-
lies van smaak. Omdat verlies zwaar-
der telt dan winst, zou tegenover het
inwisselen van het lekkere eten (ver-
lies) een groter, zichtbaar gezond-
heidsvoordeel (winst) moeten staan.
Aangezien gezondheid vaak pas op
lange termijn merkbaar en moeilijk te
toetsen is, omdat de uitkomsten niet
naast elkaar kunnen worden gelegd,
blijft er aversie tegen verandering
bestaan en wordt gekozen voor stabi-
liteit.

Kosten    Over het algemeen is
gezonde voeding duurder dan onge-
zonde voeding. Vetten, suikers en gra-
nen zijn in euro’s per energiehoeveel-
heid veel goedkoper dan groente,
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fruit, vlees, vis en zuivel. Onderzoek
toont aan dat mensen hun voeding
kiezen op basis van smaak, kosten en
gemak, en dat zij in mindere mate let-
ten op gezondheid en variatie. Als er
bij een normaal voedingspatroon
wordt geprobeerd de kosten te verla-
gen, waarbij rekening wordt gehou-
den met smaak en gemak, dan gaat de
energiedichtheid in de voeding
omhoog. Wordt geprobeerd de hoe-
veelheid energie te verminderen, zon-
der rekening te houden met smaak en
gemak, dan gaat de prijs niet ver
omhoog. Er zijn namelijk voldoende
goedkope, gezonde producten te ver-
krijgen, maar deze producten scoren
vaak laag op smaak en gemak. Omdat
smaak en gemak een grote rol spelen
in de voedselkeuze, zullen mensen
met een beperkt budget eerder probe-
ren de kosten te verlagen, met het
gevolg dat de energiewaarde omhoog
gaat, dan dat ze voor dezelfde prijs
proberen gezonder te eten, en in
moeten leveren aan smaak en gemak.
De conclusie is dat gezond voedsel

daadwerkelijk veel goedkoper zou
moeten zijn, wil men bij een beperkt
budget gezond boven ongezond kie-
zen, maar zelfs dan zal het waar-
schijnlijk niet veel baten. Als men is
opgegroeid met energierijk voedsel, is
de kans namelijk groot dat hetzelfde
voedingspatroon wordt voortgezet op
latere leeftijd, ongeacht de prijs van
gezonde voeding.

Media    Een specifieke factor die
met technologische innovatie te
maken heeft, is de televisie. Bij het
causale verband van televisiekijken en
overgewicht speelt vooral de inactivi-
teit een grote rol, maar de verhoogde
energie-inname mag zeker niet wor-
den verwaarloosd. Tijdens televisiekij-
ken wordt er meer gegeten dan tij-
dens andere activiteiten. Computer-
of videospelletjes spelen blijkt een
lagere bijdrage aan het ontstaan van
overgewicht te leveren dan televisie-
kijken. Waarschijnlijk komt dit omdat
er tijdens het computergebruik meer
concentratie vereist is, en men geen

handen vrij heeft om te eten.
Jonge kinderen lopen duidelijk een

verhoogd risico op overgewicht als zij
teveel televisiekijken. Er is een ver-
band tussen voedselinname en tv-kij-
ken bij jonge kinderen. Ook zijn kin-
deren erg gevoelig voor reclame, en
dat terwijl volgens onderzoek in
Engeland tussen de 90 en 95 procent

van de reclame tijdens kinderpro-
gramma’s bestemd was voor voedsel
met hoge vet-, suiker- of zoutgehaltes.
Aanbevolen wordt een televisie op de
eigen kamer zo lang mogelijk uit te
stellen. En als het dan toch zover 
is, blijken ouders zich geen zorgen 
te maken over de hoeveelheid uren
die hun kinderen televisiekij-
ken.
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