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Groente- en fruitconsumptie kinderen 

omhoog door verstrekken of stimuleren?

groenteconsumptie bij kinderen. 
In een Noorse studie werd 
aangetoond dat het dagelijks 
uitdelen van groente en fruit op 
school kosteneffectief is als dit 
zou leiden tot een levenslange 
toename van 2,5 gram groente 
en fruit per dag. Op basis van 
beide onderzoeken kan gecon-
cludeerd worden dat in het 
bijzonder het verstrekken van 
groente en fruit op school een 
goede strategie zou zijn om 
kinderen er meer van te laten 
eten. Het is nu van belang dat er 
meer inzicht wordt verkregen in 
de implementatiemogelijkheden 
en financiering van dit soort 
interventies. 

Reinaerts EBM, De Nooijer J, Candel M, 
De Vries, NK. Increasing children's fruit 
and vegetable consumption: Distribution 
or multi-component programs? Public 
health Nutrition, 2007;10(9):939-947.

sumptie bleek dat de interventies 
verschillende effecten hadden. 
Zo zorgde de verstrekking ervoor 
dat de oudste kinderen (groep 
6, 7 en 8) 33% meer groentetus-
sendoortjes gingen eten en zelfs 
22% meer groente tijdens de 
warme maaltijd. Ook allochtone 
kinderen gingen meer groente 
eten tijdens de warme maaltijd 
(+32%). 

EffEctiEf
Het multi-componentenpro-
gramma bleek effectief in het 
verhogen van de consumptie 
van groentetussendoortjes voor 
kinderen van groep 3, 4 en 5 
(+50%) en voor meisjes (+50%). 
Wanneer beide interventies 
werden vergeleken, bleek dat 
de verstrekking effectiever was 
dan het multi-componentenpro-
gramma in het verhogen van de 

Noord- en Midden-Limburg 
twee interventies ontwikkeld. 
Een zogenoemde verstrekkings-
interventie, waarbij er dagelijks 
een groente- of fruitsnack werd 
uitgedeeld. En een multi-compo-
nenten-interventie met lesactivi-
teiten voor kinderen en activitei-
ten voor ouders. Bij deze laatste 
interventie werd er geen groente 
en fruit uitgedeeld, maar werden 
de kinderen juist gestimuleerd 
om dit zelf mee naar school te 
brengen. 
Vooraf en na afloop van de 
interventies werd aan de ouders 
gevraagd om een vragenlijst in 
te vullen over de groente- en 
fruitconsumptie van hun kind. 
Het bleek dat beide interven-
ties even effectief waren in het 
verhogen van de fruitconsumptie 
met ongeveer 0.2 porties (± 16 
gram) per dag. Voor groentecon-

Aangezien Nederlandse kinderen 
te weinig groente en fruit eten, 
heeft de Universiteit Maastricht 
in samenwerking met de GGD 

Scholieren zonder ontbijt vaker overgewicht

Middelbare scholieren met ongezond gedrag hebben vaker overge-
wicht. ’s Morgens zonder ontbijt de deur uit geeft het hoogste risico 
op overgewicht. Dit blijkt uit onderzoek onder scholieren in het oosten 
van Nederland.
In 2003 hebben zeven GGD’en in Oost-Nederland gezamenlijk het 
project Elektronische Monitor en Voorlichting (E-MOVO) uitgevoerd 
in klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs. In E-MOVO worden 
gegevens over de gezondheid en het gedrag van jongeren verzameld 
met behulp van een elektronische vragenlijst via internet die op de 
scholen wordt afgenomen. Meer dan 35.000 scholieren, afkomstig van 
151 schoollocaties, deden mee aan het project. Bij 25.176 scholieren 
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Minder kans op astma met zes maanden borstvoeding

Om inzicht te krijgen in de gevoelens, menin-
gen en problemen van astmatische gezinnen 
bij borstvoeding voerde Barbara Gijsbers, 
gezondheidspsycholoog van het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis in Utrecht, een onderzoek 
uit. Daarbij werd gekeken naar de bevorde-
ring van exclusief borstvoeding gedurende 
zes maanden. 
Voor het onderzoek werden focusgroepinter-
views gehouden. Hieruit werd geconcludeerd 
dat de gezondheid voor de baby, de band met 
het kind, sociale steun vanuit de omgeving, 
andere vrouwen borstvoeding zien geven, 
zelfvertrouwen en kennis over alle aspecten 
van borstvoeding geven de belangrijkste 
factoren waren die van invloed zijn om borst-
voeding te gaan geven en het vol te houden. 
Er bleken gedurende zes maanden verschil-
lende risicosituaties te bestaan om voortijdig 
te stoppen. Deze conclusies vormden de 
basis van het zogeheten focusprogramma. 
Dit programma bestaat uit twee huisbezoe-
ken tijdens de zwangerschap en één daarna, 
ondersteund door een brochure met erva-
ringen van andere ouders, afgewisseld met 

praktische borstvoedingstips. Per periode 
werden problemen en oplossingen beschre-
ven. Aan het onderzoek deden zwangere 
vrouwen uit Brabant en Limburg mee, bij wie 
astma in het gezin voorkwam. Kinderen met 
één of twee astmatische ouders hebben meer 
kans om astma te ontwikkelen. Tenminste 
zes maanden uitsluitend borstvoeding ver-
mindert deze kans.

EffEctiEf
Om te onderzoeken of het programma 
effectief was, werd een gecontroleerde 
gerandomiseerde trial uitgevoerd. Ouders 
in de controlegroep kregen normale borst-
voedingsadviezen. Het programma bleek 
effectief: bijna de helft van de vrouwen uit de 
focusgroep gaven zes maanden uitsluitend 
borstvoeding, tegenover een kwart van de 
vrouwen die niet meededen. De kennis en de 
positieve houding ten aanzien van borstvoe-
ding geven was verhoogd in de focusgroep. 
Een positieve houding met betrekking tot 
borstvoeding was geassocieerd met de voor-
genomen borstvoedingsduur. De intentie om 

borstvoeding te geven in plaats van flesvoe-
ding was de sterkste voorspeller dat het kind 
daadwerkelijk moedermelk kreeg. Ook was 
er een positief verband tussen de borstvoe-
dingsduur en de leeftijd van de moeder, de 
borstvoedingskennis en hoeveel de vrouw 
wilde gaan werken na haar verlof. 

E. Anten-Kools, stafarts JGZ MeanderGroep
 

Barbara Gijsbers, Promotion of exlusive breastfeeding 
for six months in asthmatic families, 21 november 2007, 
Universiteit Maastricht.

werden associaties geanalyseerd tussen overslaan van het ontbijt, 
drinken van alcohol, niet lichamelijk actief zijn en overgewicht. Resul-
taten lieten zien dat scholieren met ongezond gedrag ook vaker over-
gewicht hadden. Voor scholieren in klas 2 waren de associaties het 
sterkst, maar ook voor leerlingen uit klas 4 werden significante relaties 
gevonden tussen dit ongezonde gedrag en overgewicht. Verder lieten 
de resultaten een trend zien in de relatie tussen ongezond gedrag en 
overgewicht: hoe vaker het ongezonde gedrag vertoond werd, hoe 
sterker de relaties met overgewicht waren. Van de drie onderzochte 
risicofactoren toonde overslaan van het ontbijt de sterkste associa-
ties met overgewicht. Voor 2e-klassers was dit verband al zichtbaar 

wanneer slechts 1 tot 2 dagen per week het ontbijt werd overgeslagen, 
voor 4e-klassers trad dit effect op na het 5 tot 6 keer per week over-
slaan van het ontbijt. Factoren die in deze studie samenhingen met 
het overslaan van het ontbijt waren: het komen uit een 1-ouder gezin; 
van niet-Nederlandse afkomst zijn; een laag opleidingsniveau hebben; 
niet lid zijn van een sportclub en roken.

Croezen S, Visscher TLS, ter Bogt NCW,. Skipping breakfast, alcohol consumption and 
physical inactivity as risk factors for overweight and obesity in adolescents: results of the 
E-MOVO project. Eur J of Clin Nutr. Advance online publication, 28 November 2007.
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dieet bij PkU onderzocht

Greet van Rijn heeft onderzoek gedaan naar 
wetenschappelijke onderbouwing en optima-
lisering van het phenylalanine(Phe)beperkte 
dieet dat voorgeschreven wordt bij de behan-
deling van de aminozuurstofwisselingsziekte 
Phenylketonurie (PKU).
Een eenduidig antwoord op de vraag wat de 
optimale hoeveelheid eiwit voor de patiënt 
met PKU is, kan nog niet gegeven worden. In 
deze studie is met stabiel gelabelde isotopen 
(13-C-valine) het eiwitmetabolisme gemeten 
van PKU-patiënten en gezonde proefperso-
nen. Het enige verschil tussen de twee onder-
zochte groepen bestond uit het soort voeding 
(gewoon eiwit en Phe-vrij-aminozuurprepa-
raat). De resultaten lieten geen verschillen 
zien tussen beide groepen in het basale 
eiwitmetabolisme. Ook is gekeken naar 
het verband tussen eiwitinname en groei. 
Een analyse van de verschillen in groei en 
eiwitinname bij Nederlandse en Amerikaanse 
kinderen met PKU liet alleen een significant 
verband tussen de hoeveelheid gewoon eiwit 
in het dieet en de hoofdomtrek zien. Dit 
verband was er niet tussen de hoeveelheid 
Phe-vrij-aminozuurpreparaat en groei.

Signalen
The metabolic syndrome in 
adults prenatally exposed to the 
Dutch famine
de Rooij SR, Painter RC, Hol-
leman F, Bossuyt PM, Roseboom 
TJ
Am J Clin Nutr 2007;86:1219-24 
AMC, Universiteit van Amster-
dam

The (cost-)effectiveness of an 
individually tailored long-term 
worksite health promotion pro-
gramme on physical activity and 
nutrition: design of a pragmatic 
cluster randomised controlled 
trial
Robroek SJ, Bredt FJ, Burdorf A
BMC Public Health 2007;7:259 
Erasmus MC Rotterdam

Front-of-pack nutrition labelling: 
Testing effectiveness of diffe-
rent nutrition labelling formats 
front-of-pack in four European 
countries 
Feunekes GI, Gortemaker IA, 
Willems AA.
Appetite 2008;50:57-70 
Unilever Food & Health Insitute 
Vlaardingen

Estimation of heritability and 
genetic correlations for the major 
fatty acids in bovine milk
Soyeurt H, Gillon A, Vanderick S, 
J Dairy Sci 2007;90:4435-42 
Gembloux Agricultural Univer-
sity, Gembloux (be)

Neither restrained eating nor 
tendency toward overeating 
predict food consumption after 
tension induction
Ouwens MA, van Strien T, van 
der Staak CP
Eat Weight Disord 2007 12:58-63 
Radboud Universiteit Nijmegen

Tussen kinderen gevoed met afwisselend 
borstvoeding en Phe-vrije zuigelingenvoeding 
en uitsluitend flesgevoede kinderen werden 
in het onderzoek geen verschillen in groei 
en de gemeten Phe-concentraties gevonden. 
Vervolgens zijn de schommelingen in de Phe-
concentraties binnen 24 uur onderzocht bij 
deze jonge kinderen. De schommelingen ble-
ken bij een gelijke verdeling (alle voedingen 
bevatten dezelfde hoeveelheid Phe) en een 
ongelijke verdeling (voedingen afwisselend 
met en zonder Phe) niet te verschillen.

PraktischE diEEtuitvoEring
Onderzocht zijn een vorm van home-moni-
toring (thuis afnemen van bloedmonsters 
en zelfstandig dieetaanpassingen doen op 
de gemeten Phe-concentratie), effecten van 
dieetoverschrijding op de Phe-concentratie 
en het gebruik van meetinstrumenten voor 
de dieetuitvoering (exact meten en wegen of 
schatten). Uit het onderzoek naar home-mo-
nitoring bleek dat deze vorm van zelfmanage-
ment veilig kan worden geïntroduceerd. Ook 
bleek het mogelijk incidenteel extra Phe in te 
nemen zonder metabole ontregeling, mits de 
maximaal aanbevolen Phe-concentratie niet 
wordt overschreden. De Phe-concentratie 
in het bloed bleek niet beïnvloed te worden 
door de gebruikte methode (schatten of 
wegen). Geadviseerd wordt om patiënten 
beide methoden aan te leren, zodat zij zelf 
een methode kunnen kiezen.

Greet van Rijn, Dietary treatment in PKU from experience 
to evidence, 10 oktober 2007, Rijksuniversiteit Groningen.
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