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Gezonde voeding in NL 

Hoeveel van de volwassen Nederlanders eet voldoende 
groente en fruit? 
 
a. <10% 
b. 10-20% 
c. 20-30% 
d. >30% 
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Voedselconsumptiepeiling, Van Rossum et al., 2011  

Presenter
Presentation Notes
Het voedingspatroon van veel Nederlanders laat ruimte voor verbetering. Weinig Nederlanders eten volgens de richtlijnen, maar een ongezond voedingspatroon is wel geassocieerd met overgewicht, hoge bloeddruk en een hoog cholesterol, Effectieve leefstijl interventies zijn dan ook broodnodig. 



Gezonde voeding in NL 

 Is meer of minder dan de helft van de volwassenen 
Nederlanders te dik? 
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Gedragsverandering essentieel, maar lastig 

 Interventies gebaseerd op educatie en informatie 

● Effecten op kennis, attitude, vaardigheden, intenties 

● Echter weinig gedragsverandering 

 

 

 60% probeert voedingsinname te beperken 

 Ongeveer 70% probeert het zelf 

 45% na 1 maand afgehaakt  

 

6 (De Ridder et al., 2014, De Vet et al., 2013; 
Norcross et al., 1989; 2002) 

Presenter
Presentation Notes
Veel communicatieve interventies maken gebruik van voorlichting, waarbij veelal informatie verstrekt wordt over wat dan precies gezond is, wat zou je moeten eten en de gevolgen van een ongezond dieet. Dit soort interventies zijn tot nu toe maar matig effectief, Er worden wel effecten gevonden op kennis, attitudes en intentie, maar er treedt meer heel beperkt gedragsverandering op (en zeker op de lange termijn). Dit duidt er op dat de informatie mensen wel bewust maakt van de noodzaak tot verandering, maar het mensen niet lukt die goede intenties in langdurig gedrag om te zetten. Een bekend fenomeen wat we ook jaarlijks in januari weer zien. We willen wel veranderen, maar we zijn er niet zo goed in. Ongeveer 60% probeert zijn calorieinname te beperken, veel mensen beginnen het jaar met een afvalpoging. Een groot deel van deze pogingen tot gedragsveranderingn ondernemen mensen zelf zonder ondersteuning, zoals bv. van een dietist of leefstiijlprogramma, maar ook bijna de helft van alle poging is na een maand al gestrand,. 
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Zelfbeheersing nodig 

8 Walter Mischel “delay of gratification” 1960-1970 

https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ
https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ


Ons onderzoek 

 Hoe reageren mensen op prikkels in de omgeving? 
 Hoe interpreteren mensen voedselomgevingen? 
 Hoe navigeren mensen door een verleidelijke omgeving? 
 Hoe leren mensen van blootstelling aan verleiding? 

 
 Hoe kunnen we deze inzichten vertalen naar effectieve 

strategieen voor gedragsverandering? 
 
 Voeding, maar met implicaties voor andere verleidingen 
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Tempest project 

 Doel: onderzoeken op wat voor manier jongeren kunnen 
leren hun eetgewoonten te beheersen in een voedselrijke 
omgeving 
 
 > 15.000 kinderen en jongeren tussen 10 en 17 jaar 

 
 Nederland, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, 

Finland, Denemarken, Polen, Portugal en Roemenië.  



Identificeren van strategieën 

 
Categorie Specifieke strategie 

Verminder hoeveelheid verleidingen Vermijden  

Controleren 

Verminder aantrekkingskracht van verleiding Afleiding zoeken 

Onderdrukken 

Versterk het doel om gezond te eten Doelen en regels stellen 

Stilstaan bij doelen 

De Vet  et al. (2014), IJBNPA 



Strategieën in een voedselrijke omgeving 

Verminderen van verleidingen in de omgeving 

De Vet et al (2013), European Journal of Public Health 

Verschil ongeveer 1 stuk 

2764 jongeren uit Nederland, Verenigd Koninkrijk, Polen, Portugal 



Voedselverleiding als vaccinatie 

 Hoe kunnen we gebruik van deze strategieën verbeteren? 
● Verbod en restrictie veelal ineffectief 
● Confrontatie met voedsel kan wellicht bijdragen aan 

de “weerstand” van kinderen 
● Blootstelling als een “vaccin” 



Een experiment: sparen met snoepjes 

 Basisschool leerlingen tussen 8 en 11 jaar 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 



Snoepconsumptie 
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De Boer et al., 2015; Applied Psychology: Health and Wellbeing 



Een experiment: Snoep in de klas 

 De groepen 6, 7 & 8 
● Snoeppot op het bureau van de leraar 
● Rekenen met snoepjes 
● Controlegroep zonder snoep 

 
 5 dagen blootstelling 

● Vragenlijst 
● Hoeveel snoep wil je nu 
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Aantrekking

Presenter
Presentation Notes
Let’s start with the bad news. After exposure to the sweets, the liking of those sweets increased significantly. There were no differences between the exposure conditions. When only childen were included that had adhered to the instructions, there was no difference in liking of candy anymore (importantly when controlled for liking at pre-test). And the difference in liking of fruitella only larger in active exposure condition compared to control conditionWhat does difference mean: apparenty when eaters were included, liking of candy and fruitella’s increased more suggesting that liking increased may be as consequence of eating (want: controlled for liking at pre-test)
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Controle Snoeppot Rekenen

Aantrekking Zelfbeheersing

Geen verschil in werkelijk snoepen! 

Presenter
Presentation Notes
But we did find the same pattern for the use of self-regulation strategies. Although the use of these strategies was generally modest, participants in the exposure conditions reported to have used more strategies in the past week than those in the control group. 



Tijd voor verleiding 

 Praktische ervaring met blootstelling 

 

 Discussie 

● Zie je een toepassing in de klas? 

● Onder welke voorwaarden? 
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Geinteresseerd in meedoen aan onderzoek? 

 
 
 
 
Emely.devet@wur.nl 
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