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Gezond oud: kan dat? 
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Blue Zones project Dan Buettner, National Geographic



NL:bleu zone?
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Nederland: een blue zone?
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Chronische ziekten & leefstijl

 Ruim 5 miljoen mensen met chronische ziekten

 In 50% is leefstijl van belang

 Leefstijlverandering nodig voor preventie en zorg

 Voeding
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Global burden of disease study 2013 

Lancet



Voeding = gedrag

 95% eet onvoldoende groente

 90-95% eet onvoldoende fruit

 80% eet onvoldoende vis

 Te veel zout, vet, suiker

(VCP 2011)
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45% van mensen valt binnen maand na veranderpoging terug in 

oude gewoonten (Norcross et al., 2002)



Onze voedselomgeving maakt het moeilijk

 Fast food restaurants

● Dichtheid fast food restaurants toegenomen

● Met name in stedelijke gebieden

● Met name in buurten met laag inkomen
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Niet alleen fastfood

 Aantal plekken waar eten
(vaak ongezond) te koop
is, neemt toe

 Gemiddelde afstand tot 
de supermarkt in 
Nederland?
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Micro-omgeving: keuze, prijs, promotie
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Micro-omgeving: portie
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0q5H7g9HJAhUDIQ8KHfuJCQ4QjRwIBw&url=http://www.eater.com/2011/1/17/6701687/starbucks-to-launch-a-31-oz-big-gulp-of-coffee-the-trenta&psig=AFQjCNEi8cN6pG8Sl9lXmgBNOE8YIWJZbQ&ust=1449827842846265


Wat betekent dit voor leefstijlverandering

Interventie gericht op 
individu (via huisarts)
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Hoe komt gedrag tot stand?

 Gaat uit van de “rationele” mens

 Onbeperkte hoeveelheid wilskracht

 Die keuzes op een weloverwogen manier maakt

 Maar dat geldt voor zo’n 5% gedrag

 Juist voor mensen in schaarste
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Hoe komt gedrag tot stand?
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Wat betekent dit voor leefstijlverandering

 Verleidelijke voedselomgeving aanpakken: realistisch?

 Individu in een omgeving
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Leefstijlverandering: individu in omgeving

Nudging

Nudges zijn kleine aanpassingen in de 
keuzecontext:

• die automatisch gedrag benutten en/of 
corrigeren

• zonder ‘ongewenste’ optie te verbieden
of veel moeilijker te maken



Nudging: ga uit van fouten



Nudging: social proof
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Prinsen, De Ridder, & De Vet, 2013, Appetite

Salmon, Fennis, Adriaanse, De Ridder, & De Vet, 2014, Health Psychology

Salmon, De Vet, Fennis, Veltkamp, Adriaanse & De Ridder, 2015, Food Quality Preference

Signalen over 

het gedrag

van anderen



Nudging: portion size effect

54% meer consumptie

Van Kleef, Bruggers & De Vet (2015). Public Health Nutrition



Nudging: status quo bias & moeite
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Maas, de Wit, De Vet  & De Ridder, 2012,  Psychology & Health

40% minder eters



Leefstijlverandering: individu in omgeving

 Kun je leren met verleiding om te gaan?

● Verbod: geen noodzaak tot nadenken

● Nudging: zonder nadenken het ‘goeie’ doen

● Is verleiding dan niet juist functioneel?

 Verleiding als “vaccin”

● Tastbaar en zichtbaar, maar niet gegeten
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Samenvattend

 Zorg voor fundamenteel inzicht in gedrag in context

 Erken begrenzing aan ‘beredeneerd’ gedrag en erken de 
rol van omgeving

 Er is meer tussen communiceren en reguleren

 Verleiden tot gezond gedrag i.p.v. verbieden van 
ongezond gedrag
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Bedankt!

@Emely_de_Vet

Emely.devet@wur.nl
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