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VOORWOORD

Het rapport dat voor u ligt, is geschreven 
door een multidisciplinair team van 
studenten van de Wageningen Universiteit 
(WUR), in opdracht van ANNO/EU 
kopgroep. Naar aanleiding van een eerder 
rapport van studenten van de WUR, 
ontstond de vraag om een advies uit te 
brengen over het benutten van 
voedingsstrategieën om de gezondheid in 
Noordoost Friesland te bevorderen. 
Deelvragen die hierbij werden gesteld 
waren: Wat zijn de ontwikkelingen in de 
relatie tussen voeding en gezondheid met 
betrekking tot gezond oud worden? Welke 
initiatieven lopen er al in de regio? Hoe 
kunnen regionale voedingsstrategieën 
worden benut in het stimuleren van 
gezond oud worden? Hoe kan er een 
succesvol programma worden opgezet en 
geïmplementeerd, daarbij 
consumentengedrag en marketing in 
beschouwing nemend? Welke nationale en 
internationale kansen zijn er bij het 
ontwikkelen van een gezond leven 
programma en wat zijn interessante 
partners om mee samen te werken?  

De afgelopen acht weken is er 
geprobeerd een antwoord op deze vragen 
te geven door middel van literatuurstudies, 
enquêtes onder diëtisten en interviews met 
specialisten. Dit heeft zich vertaald naar 
een advies waarin twee 
voedingsstrategieën worden gepresenteerd 
die het meest kunnen bijdragen aan een 
regionale aanpak om de bevolking 
gezonder te maken. Voor beide 
voedingsstrategieën is een activiteitenplan 
beschreven om de opdrachtgever 
handvatten te geven voor het 
implementeren van deze strategieën.  

Het is aan u, als opdrachtgever, om te 
beoordelen of deze strategieën aansluiten 
bij de wensen voor de regio en de 
ambitie om in 2030 een bijzonder goede 
kwaliteit van leven in Noordoost Friesland 
te realiseren.  

In de totstandkoming van dit rapport, zijn 
verschillende experts en professionals 
geraadpleegd. Wij willen Daan Bultje, 
Peter Boonstra, Willieanne van der 
Heijden, Jans Helmers, Aranka Dol en 
alle geïnterviewde diëtisten bedanken voor 
hun inzichten en adviezen. Ook willen we 
dank uitspreken naar onze content coach 
Ondine van de Rest. Tot slot willen we 
onze opdrachtgevers Wim Oosterhuis en 
Andree Hofer en contactpersoon Rianne 
Vos bedanken. We hebben in deze acht 
weken een prettige samenwerking ervaren.  

Het schrijven van dit rapport heeft ons 
veel geleerd over het uitvoeren van 
praktisch onderzoek en het werken in een 
multidisciplinair team. We zijn van mening 
dat de verscheidenheid in achtergronden 
ons in staat heeft gesteld om het 
probleem van verschillende kanten te 
bekijken en daardoor tot het uiteindelijke 
advies te komen. We hopen dat u, als 
opdrachtgever, tevreden bent met het 
resultaat en dat ons onderzoek een 
bijdrage kan leveren aan een verbeterde 
gezondheid in Noordoost Friesland.  

Lian Beijers, Bart Bijlsma, Marijke 
Hielkema, Brechtje Hoegen, Kim Jannink, 
Anne Meerdink en Thomas Sassen.  

 

Wageningen, 5 maart 2015. 
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ADVIES 

De ambitie van de regio Noordoost 
Friesland is om een bijzonder goede 
kwaliteit van leven in Noordoost Friesland 
te realiseren. Daarbij is het bevorderen 
van een goede gezondheid van groot 
belang, maar er is nog niet voldoende 
kennis voor de realisatie hiervan. Dit 
rapport beschrijft gezondheidsproblemen die 
veel in de regio voorkomen en met 
voeding aan te pakken zijn. Overgewicht 
en de gerelateerde ziektes hoge bloeddruk 
en diabetes type 2 zijn hieruit naar voren 
gekomen. Deze gezondheidsproblemen 
komen vooral voor bij mensen met een 
lage sociaaleconomische status (SES), 
waaronder mensen met een laag 
opleidingsniveau en een laag inkomen. 
Vanuit de opdrachtgever is tevens de 
wens om een voedingsstrategie regionaal 
te maken en regionale ondernemers te 
betrekken. Met behulp van 
literatuurstudies, analyses en interviews 
met specialisten en diëtisten zijn er een 
aantal voedingsstrategieën nader 
uitgewerkt. Na een zorgvuldige SWOT-
analyse en beoordeling van deze 
strategieën zijn twee voedingsstrategieën 
naar voren gekomen die de ambitie het 
beste kunnen ondersteunen.  

De eerste voedingsstrategie is een 
gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). 
Dit is een strategie waarbij zowel een 
diëtist, een fysiotherapeut als een 
professional die psychologische 
ondersteuning biedt, betrokken zijn. Uit 
meerdere onderzoeken is gebleken dat 
een GLI een succesvolle manier is om 
overgewicht en gerelateerde ziektes op de 
lange termijn aan te pakken. Een GLI 
maakt gebruik van een netwerk van lokale 

zorgverleners waardoor de deelnemer 
vanuit verschillende invalshoeken geholpen 
wordt. Een dergelijk netwerk is duurzaam 
en de opdrachtgever hoeft er, wanneer 
het netwerk eenmaal is opgezet, weinig 
tijd en geld in te steken. Er zijn al 
verschillende GLI’s opgezet waarvan de 
werking wetenschappelijk bewezen is. De 
opdrachtgever kan ervoor kiezen de opzet 
van deze succesvolle GLI’s te volgen of 
zelf een unieke GLI samen te stellen. De 
overkoepelende organisatie zou door 
verschillende partijen gedaan kunnen 
worden, zoals de zorgverleners of 
gemeente. Aansluiting bij een bestaande 
GLI zorgt er voor dat de opdrachtgever 
minder tijd en geld hoeft te besteden aan 
het zelf opstellen van een dergelijk 
programma. Om de GLI goed op te 
zetten, is subsidie in de beginfase vaak 
wel van belang en de gemeente zal dus 
in ieder geval een bijdrage moeten 
leveren. De BeweegKuur in Ferwerderadiel 
laat ook zien dat nauwe betrokkenheid 
van de gemeente goed kan zijn voor het 
succes van de GLI. Een inventarisatie van 
eventuele partners die mee kunnen werken 
aan een GLI en hun belangen zou de 
keuze voor de opzet van een GLI moeten 
bepalen. Bij het opzetten van een GLI 
kan er gekeken worden naar manieren om 
deze aantrekkelijker te maken voor de 
lage SES. Dit kan onder andere gedaan 
worden door deelname van de lage SES 
aan de GLI op te nemen in de 
collectieve zorgverzekering.  
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In Ferwerderadiel is dus inmiddels een 
succesvolle GLI in gang gezet en uit 
verschillende bronnen is gebleken dat 
hiervoor ook draagvlak is in de andere 
gemeenten van Noordoost Friesland. Zo 
heeft in Achtkarspelen zelfs al een 
netwerk klaar gestaan voor het starten 
van een GLI. De kosten voor de 
opdrachtgever zullen afhangen van de 
gekozen GLI en of er wordt focust op de 
lage SES.  

Een andere voedingsstrategie die naar 
voren is gekomen zijn Korte Keten 
initiatieven als Lekker Utregs, Streekmolen 
en Willem & Drees. Met een dergelijk 
initiatief worden boeren en consumenten 
samengebracht, waardoor de keten van 
productie tot consumptie aanzienlijk wordt 
verkort en consumenten meer inzicht 
krijgen in de herkomst en productiewijze 
van hun voedsel. Het grootste voordeel 
van deze strategie is dat het regionaal is 
en de lokale economie stimuleert. Ook 
kunnen dergelijke initiatieven bijdragen aan 
de gezondheid. Het blijkt dat inzicht in 
herkomst en productie leidt tot bewustere 
keuzes van de consument op het gebied 
van voedsel. Bewust omgaan met voedsel 
kan leiden tot een gezonder 
voedingspatroon om zo overgewicht en 
gerelateerde ziektes aan te pakken. 
Daarnaast stimuleert ook het verhogen van 
aanbod de consumptie van gezond 
voedsel.  

Uit interviews met professionals is naar 
voren gekomen dat er draagvlak is vanuit 
de regio om een Korte Keten initiatief op 
te zetten. De opdrachtgever kan zelf 
kiezen om aan te sluiten bij bestaande 
initiatieven, wat geld en tijd bespaart, of 
om een nieuw initiatief te ontwikkelen, dat 
wellicht beter aansluit bij de regionale 
bevolking. Ook ligt de keuze in 

verkooppunten, soort producten en boeren 
bij de opdrachtgever. Een aandachtspunt 
bij de implementatie van een Korte Keten 
initiatief is de logistiek en distributie van 
de producten. Volgens soortgelijke 
initiatieven is dit een knelpunt in de 
organisatie. Daarnaast blijkt dat Korte 
Keten initiatieven voornamelijk de 
consumenten met een hoge opleiding 
bereiken. Doorgaans heeft deze consument 
ook meer te besteden. De personen met 
een lage SES kunnen beter worden 
bereikt door bijvoorbeeld lokale 
voedselpakketen aan huis te bezorgen. 
Een andere manier om deze groep te 
bereiken is door het initiatief te 
subsidiëren. Hierdoor zullen de kosten 
voor de opdrachtgever echter stijgen. 

De verwachting is dat ieder van de 
strategieën op zijn eigen manier kan 
bijdragen aan een betere kwaliteit van 
leven en dus aan de ambitie van 
ANNO/EU kopgroep om in 2030 een 
bijzonder goede kwaliteit van leven te 
hebben in de regio Noordoost Friesland.  
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SAMENVATTING 

Noordoost Friesland is een krimpregio die 
kampt met vergrijzing en bijbehorende 
gezondheidsproblemen. Naar aanleiding van 
een masterclass over healthy ageing, 
ofwel gezond ouder worden, wordt voedsel 
gezien als een uitstekende mogelijkheid 
om de gezondheid van de bevolking te 
bevorderen. In dit project zijn verschillende 
stappen doorlopen om zo uiteindelijk tot 
twee verschillende voedingsstrategieën te 
komen die kunnen helpen om dit doel te 
bereiken. 

Allereerst is met behulp van de gegevens 
van GGD-Friesland onderzocht welke 
gezondheidsproblemen in Noordoost 
Friesland spelen. Hieruit bleek dat 
verschillende aandoeningen een hogere 
prevalentie vertonen ten opzichte van 
Nederland, namelijk beroertes, 
hartinfarcten, kanker, diabetes overgewicht 
en hypertensie (hoge bloeddruk). 
Aangezien voeding de invalshoek is in dit 
project, is het van belang om te bepalen 
welke aandoeningen hierdoor kunnen 
worden beïnvloed. Uit de voorgaande lijst 
zijn dit hoge bloeddruk, overgewicht en 
diabetes type 2. Interviews met diëtisten 
en gegevens van de GGD, het CBS, de 
JGZ en het RIVM wijzen bovendien uit 
dat met name de bevolkingsgroep met 
een lage sociaaleconomische status lijdt 
aan deze aandoeningen. Het CBS geeft 
bovendien aan dat het gemiddeld 
besteedbaar inkomen in Noordoost 
Friesland lager is dan gemiddeld in 
Nederland. Op basis van deze gegevens 
vormt deze bevolkingsgroep met een lage 
sociaal economische positie een belangrijke 
doelgroep voor een voedingsstrategie. 

De Schijf van Vijf van het 
Voedingscentrum is als richtlijn voor 
gezonde voeding gebruikt. In de praktijk 
houdt dit in dat veel groente, fruit en 
brood wordt gegeten en producten met 
veel verzadigd vet worden vermeden. 
Omdat in Noordoost Friesland verschillende 
voeding gerelateerde gezondheidsproblemen 
spelen, is onderzocht hoe en of het 
voedingspatroon in Noordoost Friesland 
afwijkt van de rest van Nederland. Uit de 
gezondheidsenquête van de GGD uit 2012 
bleek dat de groente- en fruitconsumptie, 
de ontbijtfrequentie in Achtkarspelen en 
Kollumerland achterblijft ten opzichte van 
Friesland als geheel. Gegevens uit de 
interviews met diëtisten ondersteunen de 
beperkte inname van groente en fruit 
onder Noordoost Friezen en benadrukken 
een te hoge inname van verzadigde 
vetten en zout. Volgens de 
Voedselconsumptiepeiling is de zuivel- en 
visconsumptie in Nederland te laag, terwijl 
er te veel verzadigde vetzuren en snelle 
suikers worden ingenomen. Deze gegevens 
lijken representatief voor de 
voedselconsumptie van Noordoost 
Friesland. 

Voor een goede inschatting van het effect 
van een voedingsstrategie is het belangrijk 
om kennis te hebben van 
consumentengedrag. In dit project zijn drie 
verschillende theoretische modellen 
opgenomen, die kunnen gebruikt worden 
om de bruikbaarheid en relevantie van 
voedingsstrategieën te bepalen. Uit deze 
modellen blijkt dat intenties, gewoontes en 
consequenties van gedrag belangrijke 
aspecten zijn voor het voorspellen van 
consumentengedrag. Deze moeten dus 
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worden meegenomen bij het beoordelen 
van een voedingsstrategie. 

Op basis van online zoekopdrachten en 
interviews met experts en diëtisten zijn 
verschillende voedingsstrategieën gevonden 
die een bijdrage kunnen leveren aan de 
gezondheid in Noordoost Friesland:  

 Korte Keten initiatieven 
 Gratis fruit aanbieden op het werk 
 Gemeenschapstuinen 
 Koken met gezonde producten in 

zorginstellingen 
 Gecombineerde leefstijlinterventie 
 Onderwijsinitiatieven 

Met behulp van een SWOT-analyse en 
een beoordeling op basis van relevante 
criteria (doelgroep, effectiviteit, 
realiseerbaarheid, regionaal, laagdrempelig, 
duurzaamheid en een bonuscategorie) 
hebben deze initiatieven een score 
gekregen. Hieruit bleek dat Korte Keten 
initiatieven en de gecombineerde 
leefstijlinterventie (GLI) de meest 
interessante voedingsstrategieën zijn voor 
deze regio. 

Korte Keten initiatieven zijn in staat om 
de gezondheid van de bewoners te 
verbeteren en stimuleren daarnaast de 
regionale economie. Op dit moment zijn 
er in Nederland al meerdere initiatieven 
gaande die uitgaan van een kortere keten 
tussen producent en consument. Een 
risico van deze strategie is dat de 
bevolkingsgroep in de lagere 
sociaaleconomische klasse, waar de 
meeste gezondheidsproblemen spelen, 
wellicht minder goed bereikt wordt omdat 
de producten duurder zijn. 
Samenwerkingen met gemeenten, 
producenten en al bestaande initiatieven 
(lokaal en nationaal) kunnen waardevol 
zijn bij het opzetten van een dergelijk 

programma. Daarnaast is er een 
mogelijkheid om Europese subsidie te 
verkrijgen via LEADER in het Nederlands 
Plattelandsontwikkelingsprogramma. 

De GLI is erg effectief en duurzaam, 
maar de drempel om hieraan deel te 
nemen kan hoog zijn. Het opzetten van 
een gecombineerde leefstijlinterventie is 
een gedeelde verantwoordelijkheid van 
deelnemers, zorgverleners, gemeenten en 
zorgverzekeraars en vraagt om meer 
organisatie dan Korte Keten initiatieven. 
Financieel zal er een grotere taak liggen 
bij de gemeenten en zorgverzekeraars om 
door middel van subsidie ook de 
bevolking met een lagere 
sociaaleconomische status te bereiken. 
Hiervoor kan hulp gevraagd worden aan 
verschillende organisaties. 

Met behulp van deze strategieën is het 
doel om in 2020 de trend van een 
toename in overgewicht en hoge bloeddruk 
om te keren in een daling en zo de 
gezondheid van Noordoost Friesland te 
verbeteren. 
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VERKLARENDE BEGRIPPENLIJST 

 
ANNO    = Agenda Netwerk Noordoost 
CIV Agri & Food = Centrum Innovatief Vakmanschap Agri & Food 
CoE HA  =  Centre of Expertise Healthy Ageing 
FOETSJE = Financieel, Organisatorisch, Economisch, Technologisch, 
  Sociaal, Juridisch, Ecologisch  
GLI   = Gecombineerde leefstijlinterventie 
GGD   = Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
HANNN   = Healthy Ageing Network Northern Netherlands  
JGZ   = Jeugdgezondheidszorg 
JOGG   = Jongeren Op Gezond Gewicht, een aanpak waarbij een  
    samenwerking tussen publieke en private partijen in wordt  
    gezet om de gezonheid onder jongeren te verbeteren 
NISB    = Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen  
RAA   = Reasoned Action Approach, theoretisch model om gedrag te 
    voorspellen waarbij de focus ligt op de invloeden op intentie 
    om bepaald gedrag te vertonen  
RIVM   = Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
SCT   = Social Cognitive Theory, theoretisch model om gedrag te  
    voorspellen waarbij de focus ligt op de interactie tussen  
    persoonlijke, omgevings- en gedragsfactoren 
SES   = Sociaaleconomische status 
SWOT  = Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats.   
TIB   =  Theory of Interpersonal Behavior, theoretisch model om gedrag 
    te voorspellen waarbij de focus ligt op de invloed van  
    gewoontes en sociale normen op gedrag 
VCP   = Voedselconsumptiepeiling 
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1 INLEIDING

De gemeenten van Noordoost Friesland en 
de provincie Friesland werken al een 
aantal jaar samen om de sociale en 
economische ontwikkelingen in de regio 
van Noordoost Friesland te verbeteren. In 
het kader hiervan zijn in 2014, onder 
leiding van ANNO (Agenda Netwerk 
Noordoost) en de Kenniswerkplaats 
Noordoost Fryslân, verschillende 
masterclasses georganiseerd, met als doel 
om regionale prioriteiten vast te stellen en 
te kijken hoe voor deze prioriteiten 
Europese financiering gerealiseerd kan 
worden. Uit de masterclasses kwam naar 
voren dat er behoefte is aan een 
programma voor Healthy Ageing, een 
begrip dat op grote waarde wordt geschat 
voor de regio Noordoost Friesland en een 
veelbelovend thema kan zijn voor het 
verkrijgen van Europese financiering.  

Er is eerder door een groep studenten 
van de WUR al een uitgebreide definitie 
van Healthy Ageing gegeven. De definitie 
van Healthy Ageing, zoals gehanteerd 
door de Europese Commissie, luidt als 
volgt: “Healthy Ageing is het proces van 
het optimaliseren van mogelijkheden voor 
fysieke, sociale, en geestelijke gezondheid 
om hiermee ouderen in staat te stellen 
actief deel te nemen in de maatschappij, 
zonder discriminatie, en om zelfstandigheid 
en een goede kwaliteit van leven te 
ervaren (Swedish National Institute of 
Public Health, 2006)”. Daarnaast is in 
dat project de prevalentie van overgewicht, 
tabaksgebruik, alcoholgebruik en 
lichamelijke beperking in Noordoost 
Friesland beschreven. Dit zijn factoren die 
kunnen bijdragen aan ongezond ouder 
worden. De uitkomst van dit voorgaande 
project heeft aanleiding gegeven tot het 

opzetten van programma’s voornamelijk 
gericht op de zorg, maar minder gericht 
op de preventie van ziektes en dus 
gezond houden van mensen. Men 
verwacht dat er winst te behalen is op 
het gebied van voeding en gezondheid 
binnen het thema Healthy Ageing in de 
regio Noordoost Friesland.  

De regio Noordoost Friesland, bestaande 
uit de gemeenten Achtkarspelen, 
Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, 
Kollumerland en Tytsjerksteradiel, heeft te 
maken met vergrijzing (TNO, 2014), een 
trend waar volgens het regionale bestuur 
het beleid op aangepast moet worden. 
Om de zorgkosten in de regio in de 
hand te houden, is het dus belangrijk dat 
mensen gezond oud worden. Huidige 
projecten in de regio zijn al toegespitst op 
het verbeteren van de ouderenzorg. 
Hiernaast is ook behoefte aan projecten 
die de gezondheid bevorderen en daarmee 
de zorgbehoefte op latere leeftijd omlaag 
brengen. De leefstijl in het begin van het 
leven draagt bij aan de gezondheid op 
latere leeftijd. Zo geeft overgewicht bij 
kinderen en adolescenten een verhoogd 
risico op onder meer hart- en vaatziekten 
op latere leeftijd (Dietz, 1998). Er wordt 
gesproken van overgewicht wanneer de 
Body Mass Index (BMI) hoger is dan 
25 kg/m2 en van obesitas wanneer deze 
hoger is dan 30 kg/m2. In 2012 had 
14% van de kinderen in Nederland met 
overgewicht te kampen en 2% van de 
totale groep had obesitas (C. v. d. Brink 
et al., 2014). Om toe te werken naar 
Healthy Ageing, is het dus belangrijk om 
naar een bredere doelgroep te kijken dan 
alleen naar de ouderen. Het uiteindelijke 
doel is dan ook om de regio leefbaar en 
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de populatie gezond te maken en te 
houden. Vanaf nu wordt dan ook niet 
meer gesproken van Healthy Ageing, maar 
van gezond leven. Gezondheid is volgens 
het Louis Bolk Instituut “het vermogen om 
je aan te passen en een eigen regie te 
voeren, in het licht van de fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen in het 
leven” ("Positive Health," 2014). Hierop 
aansluitend luidt de ambitie van de 
ANNO/EU kopgroep, verantwoordelijk voor 
het verbeteren van de leefbaarheid in 
Noordoost Friesland, als volgt: "In 2030 
is de kwaliteit van het leven in Noordoost 
Fryslân bijzonder goed. Mensen wonen en 
werken hier met plezier. Noordoost Fryslân 
ontwikkelt zich als een dynamische 
plattelandsregio in het noordelijk stedelijk 
netwerk. Door samen te werken op 
regionale schaal maken we onze ambities 
waar! Kortom: de regio moet nu, maar 
ook straks voor onze kinderen een mooie 
regio zijn."  

In opdracht van de ANNO/EU kopgroep 
zal in dit project voornamelijk worden 
gekeken naar het gebruik van regionale 
voedingsstrategieën om de gezondheid van 
de lokale bevolking te verbeteren. Bij veel 
projecten waar wordt gesproken van 
voedingsstrategieën, wordt gekeken naar 
zowel de teelt, logistiek, als het 
gezondheidsaspect van voeding. Deze 
brede blik wordt in dit project niet 
gehanteerd, omdat dit een te brede 
aanpak is voor het korte tijdsbestek 
waarin dit project plaatsvindt. In plaats 
daarvan wordt de volgende definitie van 
een voedingsstrategie gehanteerd: “Het 
benutten van regionale voedselbronnen en 
omgevingsaspecten voor het bevorderen 
van de gezondheid van de inwoners van 
de regio.” Met regionale voedselbronnen 
wordt lokale landbouw, visserij en overige 
lokale agrarische instellingen bedoelt. 

Onder omgevingsaspecten vallen lokale 
ondernemers en voorzieningen als 
diëtisten, fysiotherapeuten en supermarkten. 
De definitie sluit aan bij de ambitie van 
ANNO/EU kopgroep om in 2030 een 
bijzonder goede kwaliteit van leven in 
Noordoost Friesland te hebben. 

Het huidige project biedt de gemeenten 
handvatten in de vorm van adviezen om 
de gezondheidssituatie in de regio te 
verbeteren. Om meer kennis over de 
regio te vergaren en tot dergelijke 
adviezen te komen, worden verschillende 
stappen doorlopen. Allereerst is het 
belangrijk om kennis te hebben van de 
huidige gezondheidssituatie in de regio. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
gegevens van de GGD en RIVM. Op de 
website van het Voedingscentrum zal 
informatie ingewonnen over een gezond 
dieet en met behulp van interviews met 
diëtisten wordt geprobeerd om een beter 
beeld van de regionale eetgewoonten te 
krijgen.  

Om tot een advies van bruikbare 
voedingsstrategieën te komen, zal gebruik 
worden gemaakt van theorieën over 
consumentengedrag. Ook worden 
specialisten geraadpleegd om een beter 
beeld te krijgen van de regionale situatie. 
Deze experts kunnen inzicht geven in 
verschillende voedingsstrategieën, maar ook 
aangeven hoe lokale partners als boeren 
daar bij betrokken kunnen worden. Met 
behulp van kennis over de lokale 
initiatieven, kennis over de huidige 
gezondheidssituatie, kennis over het 
gebruik van voedingsstrategieën wereldwijd 
en kennis over consumentengedrag, wordt 
een advies uitgebracht met de twee best 
bruikbare en regionaal toepasbare 
voedingsstrategieën die in kunnen helpen 
om de gezondheid te bevorderen.   
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2 GEZONDHEIDSSITUATIE 

Dit onderzoek richt zich er op geschikte 
voedingsstrategieën te vinden die de 
gezondheidssituatie in Noordoost Friesland 
kunnen verbeteren. Hiervoor is het 
allereerst belangrijk te weten hoe de 
huidige gezondheidssituatie in Noordoost 
Friesland is. Jaarlijks wordt door de GGD 
onderzoek gedaan naar de 
gezondheidssituatie in iedere gemeente. 
Deze situatie wordt beschreven aan de 
hand van gegevens over leefstijl, ziekten, 
welzijn en zorggebruik. Relevante 
gegevens zijn weergegeven in Tabel 1. Er 
is gekozen om alleen op de fysieke en 
niet op de psychische gezondheid van de 
Noordoost Friese bevolking in te gaan, 
omdat het onderzoek anders te breed zou 
worden. In Appendix I is beschreven hoe 
de gegevens van de GGD zijn verzameld 
en geanalyseerd.  

Per gemeente wordt bekeken wat de 
gezondheidssituatie is en hoe deze 
verschilt van de gemiddelde situatie in 
Friesland. Bovendien is het voor een 
aantal van de gegevens, afhankelijk van 
de onderzoeksmethode, mogelijk om deze 
te vergelijken met landelijke gegevens. 
Aanvullende informatie verstrekt door de 
regionale diëtisten in Noordoost Friesland 
over hun ervaringen in de praktijk met 
betrekking tot de gezondheidssituatie. Na 
het bekijken van de gezondheidssituatie 
per gemeente, wordt er een toespitsing 
gemaakt op de meest relevante en best 
te verbeteren gezondheidsproblemen. 
Daarbij is het relevant om te kijken naar 
de gezondheidsproblemen die 
samenhangen met voedingsgebruiken. 
Verder is het belangrijk om naar de 
aandoeningen te kijken die afwijken van 
de rest van Nederland. Als de prevalentie 

van een chronische aandoening sterk 
afwijkt in Friesland ten opzichte van de 
rest van Nederland, dan moeten hier 
identificeerbare oorzaken aan ten grondslag 
liggen, die mogelijk op het gebied van 
voeding te vinden zijn.  

2.1 GEZONDHEIDSPROBLEEM 

In de gezondheidsenquête van de GGD 
zijn een aantal indicatoren opgesteld die 
leefstijl en zorggebruik weergeven. Wat 
betreft de leefstijl van de bevolking in 
Noordoost Friesland, zal in dit hoofdstuk 
alleen worden gekeken naar beweeg- en 
rookgedrag, en alcoholconsumptie. De 
voedselconsumptie zal worden beschreven 
in het hoofdstuk Voedselgebruiken. Voor 
het weergeven van zorggebruik is door de 
GGD gekozen voor de indicatoren ‘contact 
met huisarts’, ‘contact met medisch 
specialist’ en ‘medicijngebruik in de 
afgelopen vier weken’. Uit de 
percentages, weergegeven in Tabel 1, 
blijkt dat er binnen Friesland weinig 
verschillen bestaan in zorggebruik. Enige 
verschillen zijn dat in Ferwerderadiel 
significant minder mensen in de afgelopen 
twaalf maanden contact hebben gehad met 
de huisarts (60% versus 71%) en dat in 
Dongeradeel het aantal mensen dat 
medicijnen heeft gebruik in de afgelopen 
vier weken significant hoger ligt (48% 
versus 37%).  

In Tabel 1 is te zien dat de leefstijl van 
inwoners van Noordoost Friesland in lijn is 
met de rest van Friesland en Nederland. 
In Dongeradeel wordt door de groep 19 
tot 64- jarigen minder vaak voldaan aan 
de Nederlandse norm voor gezond 
bewegen (NNGB). Deze norm stelt dat 
een persoon in ieder geval 5 dagen per 
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week minimaal een half uur moet 
bewegen. Tot slot wordt er in 
Dantumadiel significant minder gerookt ten 
opzichte van de rest van Friesland (17% 
versus 26%).  

2.2 LEEFSTIJL EN 

ZORGGEBRUIK JEUGD 

Naast het monitoren van de gezondheid 
van volwassenen, wordt ook de 
gezondheid van kinderen door de GGD 
vierjaarlijks gemeten. Cijfers uit 2012 ( 

Tabel 2) laten zien vooral op het gebied 
van alcoholconsumptie grote verschillen 
bestaan binnen Noordoost Friesland. Waar 
Tytsjerksteradiel er positief uitspringt ten 
opzichte van de rest van Friesland (25% 
versus 32%), is het percentage jongeren 
dat in de afgelopen vier weken meer dan 
5 alcoholische consumpties per 
gelegenheid heeft gedronken juist hoger in 
Dantumadiel (43%), Dongeradeel (38%) 
en Kollumerland (45%). Ook het 
percentage jongeren dat ooit alcohol heeft 
gedronken, is aanmerkelijk hoger in 
Dongeradeel (63%) en Kollumerland 
(66%) ten opzichte van het gemiddelde 
in Friesland (54%). Naast 
alcoholconsumptie, springt Kollumerland er 
qua percentage jongeren dat rookt ook 
negatief uit (31% versus 21%).  

Tabel 2 laat ook zien dat overgewicht en 
inactiviteit niet verschillen tussen de 
gemeenten in Noordoost Friesland en met 
de rest van Friesland.  

Waar de GGD overgewicht meet onder 
alle 12-18 jarigen, wordt overgewicht door 
de JGZ gemeten op een aantal standaard 
meetmomenten (Tabel 3). In de 
metingen van de JGZ zijn, in tegenstelling 
tot de gegevens van de GGD, wel 
verschillen waar te nemen tussen 

gemeenten in Noordoost Friesland en de 
rest van Friesland. Het grootste verschil is 
waar te nemen tussen het percentage 
jongeren met overgewicht in klas 1 van 
het VMBO in Kollumerland ten opzichte 
van de rest van Friesland (26% versus 
15%). Daarnaast valt voor heel Friesland 
op dat het percentage jongeren met 
overgewicht in klas 1 van het VMBO 
hoog is. Er is een duidelijk verschil waar 
te nemen tussen de prevalentie van 
overgewicht op het VMBO en het 
HAVO/VWO. Een verschil in overgewicht 
tussen verschillende sociaaleconomische 
bevolkingsgroepen, wordt ondersteund door 
het CBS (Knoops, 2013). Zij laten zien 
dat overgewicht vaker voorkomt bij 
jongeren in huishoudens met een lage 
sociaaleconomische status (SES).  

2.3 CHRONISCHE ZIEKTEN 

In Tabel 1 is te zien dat het percentage 
mensen met minimaal één chronische 
aandoening in Noordoost Friesland (49%) 
gemiddeld lager ligt dan in de rest van 
Friesland (52%) en Nederland (55%). 
In de gemeente Ferwerderadiel ligt het 
percentage mensen met een chronische 
aandoening het laagst (40%). Wanneer 
wordt gekeken naar Tabel 4 valt op dat 
in Friesland een aantal chronische ziekten 
meer voorkomen dan in de rest van 
Nederland. Met name de prevalentie van 
kanker (18% versus 5%), hartinfarcten 
(8% versus 1%) en beroertes, 
hersenbloedingen of herseninfarcten (7% 
versus 1%) is opvallend hoog. Het is 
daarom belangrijk om de relatie tussen 
voeding en deze ziekten te beschrijven. 
Hierbij wordt verondersteld dat de situatie 
in Noordoost Friesland vergelijkbaar is met 
de rest van Friesland omdat het 
zorggebruik en de leefstijlfactoren bijna 
nergens significant verschillen. 
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Tabel 1 Leefstijl, zorggebruik en ziekte in Noordoost Friesland (GGD Fryslân, 2012a) 
 Leeftijd Achtkars-

pelen 
Dantum-
adiel 

Donger-
adeel 

Ferwer-
deradiel 

Kollumer-
land 

Tytsjerk-
steradiel 

Noordoost 
Frieslanda 

Friesland Nederland 

Goede ervaren gezondheid 19-64 
65+ 

87 
65 

82 
- 

84 
70 

91 
68 

87 
82 

86 
64 

86 
70 

84 
70 

81 
61 

Minimaal één chronische aandoening 19-64 
65+ 

49 
82 

49 
- 

45 
81 

40 
75 

56 
88 

53 
81 

49 
81 

52 
79 

55 
84 

Contact met huisarts in afgelopen 12 
maanden 

19-64 
65+ 

62 
79 

94 
- 

71 
80 

60 
75 

71 
82 

72 
83 

72 
80 

71 
83 

- 

Contact met medisch specialist in 
afgelopen 12 maanden 

19-64 
65+ 

35 
35 

38 
- 

42 
54 

31 
55 

35 
55 

37 
55 

36 
51 

37 
57 

- 

Heeft medicijnen gebruikt in afgelopen 
vier weken 

19-64 
65+ 

40 
87 

40 
- 

48 
84 

36 
74 

39 
85 

34 
86 

39 
83 

37 
80 

- 

Heeft overgewicht matig/ernstig 19-64 
65+ 

47 
66 

45 
- 

47 
63 

36 
63 

50 
64 

43 
56 

44 
62 

45 
58 

46 
59 

Voldoet aan NNGB 19-64 
65+ 

72 
59 

59 
- 

54 
62 

70 
68 

63 
65 

66 
68 

64 
65 

67 
70 

65 
69 

Inactief 19-64 
65+ 

7 
16 

7 
- 

11 
13 

5 
15 

9 
7 

6 
9 

7 
12 

7 
10 

- 

Zware drinker 19-64 
65+ 

15 
1 

10 
- 

16 
6 

10 
4 

12 
5 

15 
4 

13 
4 

13 
5 

12 
6 

Overmatige drinker 19-64 
65+ 

14 
3 

8 
- 

9 
10 

10 
5 

7 
1 

9 
7 

9 
5 

10 
6 

8 
8 

Roken 19-64 
65+ 

31 
13 

17 
- 

22 
9 

20 
11 

31 
11 

25 
16 

24 
12 

27 
11 

26 
13 

a Het percentage in Noordoost Friesland is samengesteld op basis van de percentages uit de individuele gemeenten en de responsaantallen.  
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Tabel 2 Leefstijl en zorggebruik 12-18 jarigen in Noordoost Friesland in 2012 (GGD Fryslân, 2012b) 
 Achtkars-

pelen 
Dantum-
adiel 

Donger-
adeel 

Ferwer-
deradiel 

Kollumer-
land 

Tytsjerk-
steradiel 

Noordoost 
Frieslanda 

Friesland 

Goede ervaren gezondheid 87 85 88 88 89 85 87 86 
Contact met huisarts in afgelopen 3 maanden 39 33 34 25 32 45 36 36 
Heeft overgewicht matig/ernstig 9 9 8 2 6 9 8 8 
Voldoet aan NNGB 8 11 14 10 11 8 10 11 
(semi) Inactiefb 5 13 8 14 10 9 8 10 
Ooit alcohol gedronken 60 61 63 56 66 57 61 54 
5 of meer alcoholische consumpties gedronken per 
gelegenheid in afgelopen 4 weken 

39 43 38 26 45 25 38 32 

Roken 25 25 20 20 31 17 24 21 
a Het percentage in Noordoost Friesland is samengesteld op basis van de percentages uit de individuele gemeenten en de responsaantallen. 
b Max. 4 dagen per week 1 uur bewegen per dag 
 
 

Specifieke gegevens over de verschillende chronische ziekten in 
Noordoost Friesland zijn niet te krijgen, omdat hiervoor de respons 
op de GGD gezondheidsenquête te laag was. Wel zijn er in de 
Volksgezondheid Toekomst Verkenning gegevens over diabetes per 
gemeente opgehaald (Mulder, 2014). Uit deze gegevens blijkt de  

 

 

prevalentie van diabetes het hoogst te zijn in Dantumadiel en het 
laagst in Ferweradiel (Tabel 5). Gegevens over de prevalentie 
van de andere chronische aandoeningen zijn weergegeven op het 
niveau van Friesland en Nederland (Tabel 4). 

 

 

Tabel 3 Overgewicht bij kinderen in Noordoost Friesland in 2012 (JGZ, 2012) 
Leeftijd Achtkarspelen Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Kollumerland Tytsjerksteradiel Friesland 
Groep 2 10 5 6 6 9 5 8 
Groep 7 14 12 8 13 13 12 12 
Klas 1 VMBO 17 16 10 14 26 18 15 
Klas 2 HAVO/ VWO 7 - - 14 14 10 9 
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Tabel 4 Prevalentie van chronische ziekten in Friesland en Nederland in 2012 (GGD Fryslân, 2012a; GGD Nederland, 2012) 
Soort chronische aandoening Friesland 

19 tot 64 jaar 
Nederland 
19 tot 64 jaar 

Friesland 
65 jaar en ouder 

Nederland 
65 jaar en ouder 

Diabetes mellitus/suikerziekte 3 4 13 16 
Beroerte, hersenbloeding of 
herseninfarct 

1 0.2 7 1 

Hartinfarct 1 0.3 8 1 
Andere ernstige hartaandoening (zoals 
hartfalen of angina pectoris) 

1 1 5 7 

Kanker 4 1 18 5 
Migraine of ernstige hoofdpijn 17 19 5 8 
Hoge bloeddruk 12 13 40 42 
Vernauwing van de bloedvaten in buik 
of benen 

2 2 7 8 

Astma of COPD 8 8 11 13 
Psoriasis 3 3 4 4 
Chronisch eczeem 5 6 2 4 
Duizeligheid met vallen 3 4 7 8 
Ernstige of hardnekkige 
darmstoornissen, langer dan 3 
maanden 

4 4 5 6 

Onvrijwillig urineverlies 5 5 13 16 
Gewrichtsslijtage (artrose, 
slijtagereuma) van heupen of knieën 

9 10 31 37 

Chronische gewrichtsontsteking 
(ontstekingsreuma, chronische reuma, 
reumatoïde artritis) 

3 4 11 12 

Ernstige of hardnekkige aandoening 
van de rug (inclusief hernia) 

8 10 14 17 

Andere ernstige of hardnekkige 
aandoening van nek of schouder 

9 10 12 14 

Andere ernstige of hardnekkige 
aandoening van elleboog, pols of hand 

6 6 9 11 

Andere langdurige ziekten in de 
afgelopen 12 maanden 

11 14 15 20 

 

Tabel 5 Prevalentie van diabetes mellitus type 2 per 
gemeente in Noordoost Friesland in 2011 (Mulder, 2014) 
Gemeente Aantal Aantal/1.000 

inwoners 
Achtkarspelen 864 30,7 
Dantumadiel 633 32,8 
Dongeradeel 634 26,1 
Ferwerderadiel 200 22,6 
Kollumerland 324 25,0 
Tytsjerksteradiel 879 27,3 
Nederland 494.521 29,7 

 

 

 

 

2.4 DOODSOORZAKEN 

Om te beoordelen hoe relevant een 
bepaalde ziekte is, is het niet alleen 
belangrijk om te weten welk percentage 
mensen aan deze ziekte lijdt, maar ook 
welk aantal mensen hieraan overlijdt. De 
aantallen in Tabel 6 zijn afkomstig van 
het CBS en hebben betrekking op de 
sterfteaantallen door heel Nederland heen. 
Hieruit blijkt dat in 2011 longkanker de 
voornaamste doodsoorzaak was (Poos, 
2013). Dat kanker ook doodsoorzaak 
nummer 1 in Noordoost Friesland is, is af 
te lezen uit Tabel 7. 
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Tabel 6 Overledenen naar top 10 van VTV-ziekten met de hoogste sterfte in 2011 (Poos, 2013) 
Ziekte/aandoening Mannen Vrouwen Totaal 
Longkanker 6.586 3.958 10.544 
Coronaire hartziekten 5.724 4.152 9.876 
Dementie (inclusief alzheimer) 2.544 6.617 9.161 
Beroerte 3.315 5.165 8.480 
Hartfalen 2.499 3.999 6.498 
COPD 3.466 2.887 6.353 
Infecties van de onderste luchtwegen 2.613 3.068 5.681 
Dikke darmkanker 2.619 2.508 5.127 
Borstkanker 22 3.261 3.283 
Privéongevallen 1.246 1.575 2.821 
Alle doodsoorzaken samen 65.259 70.482 135.741 

 
Tabel 7 Overledenen per doodsoorzaak in Noordoost Friesland in 2013 2014) Overledenen per doodsoorzaak in Noordoost 
Friesland in 2013 2014) 
Ziekte/ 
Aandoening 

Achtkars-
pelen 

Dantum-
adeel 

Donger-
adeel 

Ferwer-
deradiel 

Kollumer- 
land en  
Nieuw-
kruisland 

Tytsjerk-
steradiel 

Totaal 

Nieuwvormingen 84 63 80 24 39 96 386 
Ziekten van hart- en 
vaatstelsel 

51 55 72 19 42 98 337 

Ziekte van 
ademhalings-stelsel 

24 15 15 7 15 28 104 

Overige doodsoorzaken 52 56 60 27 24 91 310 

2.5 SOCIAAL-DEMOGRAFISCHE 

KENMERKEN  

Zoals Tabel 8 weergeeft, is het gemiddeld 
besteedbaar inkomen van de huishoudens 
in Noordoost Friesland in elke gemeente 
lager dan het gemiddeld besteedbaar 
inkomen van alle huishoudens van 
Nederland. Het is bekend dat er grote 
gezondheidsverschillen naar inkomen of 
opleidingsniveau bestaan (Smith, 1998; 
Van Doorslaer et al., 1997), ook het 
voedingscentrum beaamt dit. Zij geven 
aan dat een laag inkomen of een laag 
opleidingsniveau het risico op 
gezondheidsproblemen verhoogt.  

 

 
 
Tabel 8 Inkomen van particuliere huishoudens (CBS 
statline, 2015) 

 

 

 

  

Regio Gemiddeld besteedbaar 
inkomen (x1000) 

Nederland 34,5 

Achtkarspelen 30,5 

Dantumadiel 31,5 

Dongeradeel 30,4 

Ferwerderadiel 31,8 

Kollumerland 31,1 

Tytsjerksteradiel 33,8 
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Tabel 9 Bevolking leeftijd in percentages (CBS statline, 2015) 
Leeftijd Perio-

den 
Neder-
land 

Achtkars-
pelen 

Dantum-
adiel 

Donger-
adeel 

Ferwer-
deradiel 

Kollumer-
land en 
Nieuw-
kruisland 

Tytsjerk-
steradiel 

< 20 1994 24 29 - 28 - 29 28 

< 20  2004 25 26 - 27 26 26 26 

<20  2014 23 25 24 24 25 24 24 

20- 65  1994 62 60 - 58 - 59 59 

20- 65  2004 62 61 - 58 60 60 59 

20- 65  2014 60 58 57 56 57 58 55 

65+ 1994 13 11 - 14 - 12 13 

65+ 2004 14 13 - 15 13 14 15 

65+ 2014 17 17 19 20 18 17 21 

 

Tabel 10 Opleidingspercentage inwoners (CBS statline, 2015) 
Regio's Neder

-land 
Achtkars
pelen 

Dantum
adiel 

Donger
adeel 

Ferwer-
deradiel 

Kollumerland en 
Nieuwkruisland 

Tytsjerk-
steradiel 

Laag opgeleid (LBO, VMBO, 
MBO 1) 

31 39 39 40 41 38 37 

Middelbaar opgeleid (HAVO, 
VWO, MBO 2-4) 

37 43 40 41 41 43 42 

Hoog opgeleid (HBO, WO) 32 18 21 19 18 20 20 

 

Uit Tabel 9 is af te lezen te lezen dat 
het percentage inwoners jonger dan 20 
jaar gemiddeld over de gemeenten met 
bijna 1/6 deel is afgenomen. Ook het 
percentage 20 tot 65 jarigen is 
afgenomen in alle gemeenten, en het 
aantal 65+’ers is sterk toegenomen. Uit 
deze gegevens blijkt inderdaad dat het 
gebied sterk aan het vergrijzen is.  

Uit Tabel 10 is af te lezen dat het 
percentage laag opgeleiden in de regio 
Noordoost Friesland gemiddeld 8% hoger 
ligt in vergelijking met heel Nederland. 
Ook het percentage middelbaar opgeleiden 
is hoger, maar het percentage hoger 
opgeleiden is aanzienlijk lager.  
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2.6 REGIONALE AANVULLING 

DIËTISTEN 

Vijf diëtisten zijn gevraagd naar de 
gezondheidsproblemen die het meest 
voorkomen in de gemeente van Noordoost 
Friesland waar zij werkzaam in zijn (zie 
Appendix III). Aanvullend is gevraagd 
naar de leefstijl- en omgevingsfactoren die 
deze problemen positief of negatief 
beïnvloeden. Alle vijf gaven aan dat, uit  

een selectie van de hiervoor beschreven 
meest relevante problemen, diabetes, 
overgewicht en een hoge bloeddruk de 
problemen zijn die het meest voorkomen. 
De leefstijlfactoren die hier invloed op 
hebben, en tevens voorkomen in de 
regio, zijn; veel roken, veel drinken en 
weinig bewegen. Bovendien geven enkelen 
aan dat “ongezonde keuzes gemaakt 
worden omdat er te weinig kennis is over 
goede voeding’’. Een andere oorzaak voor 
het maken van ongezonde keuzes, zijn de 
lage inkomens in de regio.  

De diëtisten is gevraagd naar de in hun 
optiek meest vatbare groep met betrekking 
tot gezondheidsproblemen die veroorzaakt 
kunnen worden door voeding. Drie 
diëtisten geven aan dat zij 65+’ers ook 
als een vatbare groep zien en een diëtist 
geeft aan de leeftijdscategorie 19-30 jaar 
als vatbaar te zien. Over de invloed van 
geslacht zijn de meningen verdeeld, maar 
over verschil in inkomen en 
opleidingsniveau zijn de geënquêteerde 
eensgezind. De inwoners met lagere 
inkomens en lagere opleidingsniveaus zijn 
volgens de diëtisten namelijk het meest 
vatbaar voor de beschreven 
gezondheidsproblemen. Deze conclusie sluit 
aan op eerder beschreven literatuur.  

2.7 SOCIAALECONOMISCHE 

GEZONDHEIDSVERSCHILLEN 

Uit de gegevens van het CBS blijkt dat 
in de regio Noordoost Friesland veel lager 
opgeleiden wonen in vergelijking met 
Nederland zelf, ook liggen de 
huishoudelijke besteedbare inkomens 
gemiddeld lager. Uit de gesprekken met 
de diëtisten is gebleken dat gezondheids- 
en voedingsproblemen zich vooral 
voordoen bij deze mensen met een laag 
inkomen en lage opleiding. Dat er 
inderdaad sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen bestaan, wordt 
bevestigd door gegevens van GGD, CBS 
en RIVM. Zo komt overgewicht drie keer 
zo vaak voor bij de laagst opgeleide 
groep ten opzichte van de hoogst 
opgeleide groep. Voor een verhoogde 
bloeddruk geldt dat dit twee keer zo vaak 
voorkomt bij laagopgeleiden (GGD 
Nederland, 2012). Doordat mensen met 
een lage SES vaker chronische ziekten 
hebben en zich vaker ongezond gedragen 
hebben zij over het algemeen vijftien 
gezonde levensjaren minder (Een 
Gezonder Nederland, 2014)  

Onderzoek wijst uit dat er verschillende 
oorzaken zijn waarom het eetgedrag bij 
mensen met lage SES ongezonder is. 
Voornaamste oorzaken zijn een gebrek 
aan kennis over gezonde voeding, een 
ontoereikend budget, onvoldoende sociale 
steun, stress en negatieve emoties. 
(Meeusen et al., 2010).  
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2.8 SAMENVATTING   

Op basis van bovenstaande informatie kan er worden geconcludeerd dat vooral beroertes, 
hartinfarcten, kanker, diabetes, overgewicht en hoge bloeddruk opvallende 
gezondheidsproblemen zijn in Noordoost Friesland. Beroertes, hartinfarcten en kanker 
vallen op, omdat de prevalentie van deze ziekten sterk afwijkt ten opzichte van Nederland. 
Overgewicht en hoge bloeddruk verdienen aandacht, omdat de prevalentie hiervan erg hoog 
is. Hoewel overgewicht lager is onder kinderen dan volwassenen, is het ook in de jongste 
bevolkingsgroep van belang om hier aandacht aan te besteden. Tot slot is het interessant te 
kijken naar diabetes, omdat deze chronische aandoening erg afhankelijk is van voeding. Uit 
interviews met de diëtisten en gegevens van GGD, CBS, RIVM en JGZ, blijkt dat de 
voedingsstrategieën zich vooral moeten richten op dat deel van de bevolking met een lage 
sociaal economische positie, omdat zij over het algemeen ongezonder zijn dan de 
bevolkingsgroep met een hoge SES. 
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3 RICHTLIJNEN VOOR EEN GEZOND DIEET 

In het vorige stuk is vastgesteld wat de 
gezondheidsproblemen binnen Noordoost 
Friesland zijn. Om te kijken hoe deze 
problemen met voedingsstrategieën kunnen 
teruggedrongen, is het allereerst belangrijk 
om te weten hoe een gezond dieet er 
precies uitziet. Om richtlijnen te geven 
voor een gezond dieet, wordt in dit 
rapport gebruik gemaakt van de normen 
van het Voedingscentrum. Aanvullend 
wordt beschreven wat de diëtisten in de 
regio onder een gezond dieet verstaan.  

Het Voedingscentrum is binnen Nederland 
de autoriteit die aan consumenten 
wetenschappelijk onderbouwde en 
onafhankelijke informatie geeft over een 
gezonde, veilige en meer duurzame 
voedselkeuze. Daarvoor maakt het 
Voedingscentrum gebruik van de Schijf 
van Vijf. Dit model is gebaseerd op de 
voedingsnormen van de Gezondheidsraad, 
een onafhankelijk wetenschappelijk 
adviesorgaan. Deze instantie onderzoekt 
hoeveel calorieën en voedingsstoffen 
mensen nodig hebben voor een optimale 
groei en ontwikkeling en voor het 
behouden van een goede gezondheid. De 
normen voor goede voeding zijn er vooral 
op gericht om de kans op overgewicht, 
hart- en vaatziekten, diabetes mellitus 
type 2 en bepaalde vormen van kanker 
te verkleinen (L. Brink et al., 2014). Uit 
de respons van de regionale diëtisten 
blijkt dat zij ook de Schijf van Vijf 
hanteren, waarbij zij de nadruk leggen op 
het belang van variatie (L. Brink et al., 
2014). 

 

 

De Schijf van Vijf bevat vijf verschillende 
groepen voedingsmiddelen, die samen met 
vijf basisregels een richtlijn voor een 
evenwichtige en gezonde voeding vormen 
(Tabel 11). De vijf basisregels zijn: 

 Eet gevarieerd 
 Eet niet teveel en beweeg  
 Eet minder verzadigd vet 
 Eet veel groente, fruit en brood 
 Eet veilig 

Tabel 11 Productgroepen in de Schijf van Vijf (L. Brink et 
al., 2014) 
Productgroep Bron van 
Groente en fruit Vitamine C, foliumzuur, 

mineralen (o.a. kalium), 
vezel 

Brood en aardappelen, 
pasta, rijst, peulvruchten 

Koolhydraten, eiwit, 
vezel, B-vitamines, 
mineralen 

Melk(producten), kaas en 
vlees(waren), vis, kip, 
eieren en vleesvervangers 

Eiwit, mineralen (o.a. 
calcium en ijzer), B-
vitamines en visvetzuren 

Smeer- en bereidingsvetten Essentiële vetzuren, 
vitamine A, D en E 

Dranken Water 

 
Naast het volgen van deze richtlijnen, is 
het belangrijk om inname van alcohol en 
producten met veel suikers en verzadigde 
vetzuren te beperken. Er wordt 
geadviseerd om maximaal 10% van de 
energie-inname te laten bestaan uit 
verzadigde vetzuren. Tot slot is het 
belangrijk om voldoende vette vis te eten. 
De richtlijn is om twee porties vis per 
week te eten, waarvan één portie vette 
vis (Kok et al., 2006). 
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Tabel 12 Richtlijnen gezonde voeding per leeftijdscategorie en geslacht in g of ml per dag (Voedingscentrum, 2015)  
 7-8 jaar 9-13 jaar 14-18 jaar 19-30 jaar 31-50 jaar 51-69 jaar 70+ 

M V M V M V M V M V M V M V 

Fruit 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Groente 100

-
150 

100
-
150 

150-
200 

150-
200 

200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 

Aardappelen, 
rijst, pasta en 
peulvruchten 

100
-
150 

100
-
150 

150-
200 

150-
200 

250 225 250 200 250 200 200 150 200 100 

Brood 105
-
140 

105
-
140 

140-
175 

140-
175 

245 210 245 210 245 210 210 175 175 140 

Kaas 10 10 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 20 20 
Melkproducten 400 400 600 600 600 600 450 450 450 450 500 550 650 650 
Vlees(waren), 
vis, kip, eieren, 
vleesvervangers 

60-
80 

60-
80 

80-
100 

80-
100 

100-
125 

100-
125 

100-
125 

100-
125 

100-
125 

100-
125 

100-
125 

100-
125 

100-
125 

100-
125 

Bak-, braad-, 
en 
frituurproducten
, olie 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Halvarine 15-
20 

20 20-
25 

20-
25 

35 30 35 30 35 30 30 25 25 20 

Dranken 
(inclusief melk) 

100
0 

100
0 

1000
-
1500 

1000
-
1500 

1000
-
1500 

1000
-
1500 

1500
-
200
0 

1500
-
200
0 

1500
-
200
0 

1500
-
200
0 

1500
-
200
0 

1500
-
200
0 

1500
-
200
0 

1500
-
200
0 

Zout 5 5 5-6 5-6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 VARIATIE 

Gevarieerd eten is belangrijk, omdat het 
bijdraagt aan de inname van benodigde 
voedingsstoffen (zoals vitaminen en 
mineralen) die nodig zijn om gezond te 
blijven. Het is belangrijk om elke dag te 
eten uit ieder vak van de Schijf van Vijf, 
omdat de producten uit verschillende 
vakken andere typen voedingsstoffen 
bevatten. De richtlijnen voor gezonde 
voeding per dag worden voor de 
verschillende leeftijdscategorieën en het 
geslacht weergegeven in 

Tabel 12. Ook binnen de vakken moet 
gevarieerd worden. Door gezond en 
gevarieerd te eten, hebben de meeste 

mensen (met uitzondering van peuters, 
zwangere vrouwen, ouderen en 



 
 

Gezond Leven in Noordoost Friesland, 2015  21 
 

veganisten) geen extra vitaminen of 
mineralen nodig. 

Bij het samenstellen van een gezond 
dieet, draait het om de juiste balans. Niet 
alleen moet er een balans worden 
gevonden tussen de verschillende schijven, 
maar ook tussen energie-inname en 
energieverbruik. Overgewicht kan 
bijvoorbeeld voorkomen worden door 
voldoende te bewegen en de energie-
inname te beperken. Met regelmaat eten 
is belangrijk om honger te voorkomen en 
daarmee de neiging tot snacken te 
verkleinen. Dergelijke ‘extra’s’ zijn niet 
opgenomen in de Schijf van Vijf, maar 
passen in een gezond dieet als deze met 
mate worden geconsumeerd. Hieronder 
worden de verschillende vakken uit de 
Schijf van Vijf behandeld, gevolgd door 
afwijkende aspecten in het eetpatroon van 
de gemiddelde Nederlander. 

3.2 GROENTE EN FRUIT 
Groente en fruit zijn producten die weinig 
calorieën leveren, zorgen voor een 
verzadigd gevoel, en veel voedingsstoffen 
bevatten. Het zijn daardoor belangrijke 
voedingsproducten voor het behouden van 
een gezond gewicht en een goede 
gezondheid. Voorbeelden van 
voedingsstoffen die veel voorkomen in 
groente en fruit zijn vitamine C, 
foliumzuur, vezels & kalium. Groenten en 
fruit verkleinen het risico op chronische 
ziekten, waaronder hart- en vaatziekten 
en bepaalde vormen van kanker. 
Nederlanders eten vaak te weinig groenten 
en fruit (Van Rossum et al., 2011) en 
dit kan leiden tot gezondheidsproblemen 
als hart- en vaatziekten en kanker 
(Engelfriet et al., 2010; Kok et al., 
2006; Wiseman, 2008). Onder groente 
en fruit worden zowel verse producten als 
producten in blik, glas of diepvries 
verstaan. Het voedingscentrum adviseert 
200 gram groenten en 2 stuks fruit per 

dag. In het geval van fruit wordt vermeld 
dat maximaal één stuk fruit vervangen 
mag worden door vruchtensap of een 
andere vorm van bewerkt fruit, zoals 
smoothies. Sappen bevatten vaak minder 
voedingsstoffen, omdat deze verloren gaan 
bij het produceren van het sap. Ook zit 
er fruit meer vezels, die zorgen voor een 
verzadigd gevoel en hierdoor beter het 
overtollig snacken voorkomen. 

3.3 ZUIVEL, VLEES, VIS, EI EN 

VERVANGERS 
Het eten van dierlijke producten en 
vleesvervangers levert voornamelijk eiwitten, 
vetten, ijzer, calcium en vitamine B1, B2, 
B6 en B12. Eiwitten zijn nodig als 
bouwstof in de cellen en voor de 
aanmaak van spierweefsel in het lichaam. 
Calcium is voornamelijk te vinden in zuivel 
en is belangrijk voor de botten. IJzer is 
te vinden in rood vlees en kan helpen 
bloedarmoede te voorkomen. Het eten van 
vette vis levert veel omega 3, wat de 
kans op hart- en vaatziekten verkleint. 

Het wordt geadviseerd om zo veel 
mogelijk te variëren tussen verschillende 
soorten vlees, vervangers, vis en ei om 
alle benodigde voedingsstoffen binnen te 
krijgen. Producten uit deze categorieën 
kunnen veel verzadigd vet bevatten, dat is 
geassocieerd met een verhoogd risico op 
hart- en vaatziekten. Daarom wordt 
geadviseerd om te kiezen voor magere 
varianten die minder verzadigd vet 
bevatten. Rauw, rood en verbrand vlees 
kunnen ook gezondheidsrisico met zich 
meebrengen. Het voedingscentrum 
adviseert 100-125 g vlees, vis, kip of 
vleesvervangers per dag, twee dagen in 
de week vis, waarvan 1 keer vette vis. 
Het advies voor zuivelconsumptie 450 
ml/dag. De eidooier in eieren bevat 
cholesterol. Er wordt verondersteld dat dit 
de kans op hart- en vaatziekten 
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verhoogt, maar onderzoek hiernaar is nog 
niet eenduidig.  

3.4 KOOLHYDRAATRIJKE 

PRODUCTEN 

Een van de schijven van de Schijf van 
Vijf bevat alle koolhydraatrijke producten. 
Dit zijn aardappelen, brood, rijst, pasta en 
peulvruchten. Er zijn verschillende vormen 
van koolhydraten. Grofweg kunnen deze 
worden opgedeeld in ‘snelle koolhydraten’ 
en ‘langzame koolhydraten’. De snelle 
koolhydraten komen vooral voor in fruit, 
maar ook als toevoeging aan veel 
producten. Langzame koolhydraten zitten 
vooral in graanproducten (brood, rijst, 
pasta, couscous), aardappelen en 
peulvruchten. Koolhydraten zijn een 
belangrijke bron van energie en leveren 
sneller energie dan vet. Het voornaamste 
verschil tussen snelle en langzame 
koolhydraten zit in de glycemische index 
(GI). De GI wordt door het 
Voedingscentrum beschreven als “een 
maat om aan te geven hoe snel 
koolhydraten in de darm worden verteerd 
en als glucose in het bloed worden 
opgenomen”. Producten met een hoge GI 
worden snel verteerd en geven daardoor 
een korte, maar hoge piek in 
bloedglucose. Producten met een lage GI 
worden langzaam verteerd en geven 
daardoor een lage, maar langdurige 
verhoging van bloedglucose. De laatste 
groep is daardoor een duurzamere 
energiebron voor het lichaam. De eerste 
groep is effectiever in het snel leveren 
van energie. Het is belangrijk om de 
snelle koolhydraten uit groente en fruit 
aan te vullen met langzame koolhydraten, 
en dus voldoende uit de schijf met 
koolhydraatrijke producten te eten. 
Onderzoek is nog niet eenduidig in de 
uitspraak of het consumeren van 

producten met een hoge GI bijdraagt aan 
diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en 
sommige soorten van kanker 
(Voedingscentrum, 2015).  

Voor 19-50 jarigen geldt het advies om 
dagelijks 210-245 gram brood en 200-
250 gram aardappelen, rijst, pasta of 
peulvruchten te consumeren om zo 
voldoende koolhydraten binnen te krijgen. 
Voor 51-70 jarigen luidt het advies om 
175-210 gram brood en 150-200 gram 
aardappelen, pasta of peulvruchten te eten 
("Zout," 2015). Voor 51-70 jarigen luidt 
het advies om 175-210 gram brood en 
150-200 gram aardappelen, pasta of 
peulvruchten te eten ("Zout," 2015).  

Veel van de koolhydraatrijke producten 
leveren naast koolhydraten, ook eiwitten, 
vezels, B-vitamines, calcium en ijzer. 
Vezels zorgen voor een verzadigd gevoel, 
helpen je op gewicht te blijven en zorgen 
voor een goede stoelgang. Peulvruchten 
leveren binnen dit vak de meeste vezels.  

3.5 HALVARINE, MARGARINE 

EN OLIËN 

Vetten geven energie en zijn een 
belangrijke brandstof voor het lichaam. 
Daarnaast bevatten vetten vitamine A, D, 
E en essentiële vetzuren (vetzuren die 
het lichaam zelf niet aan kan maken). 
Het is dus belangrijk vetten te 
consumeren, maar ook om hierin een 
goede en verantwoorde keuze te maken. 
Binnen de vetten wordt onderscheid 
gemaakt in onverzadigde en verzadigde 
vetten. Onverzadigde vetten verlagen het 
cholesterolgehalte van het bloed en 
hebben daarmee een beschermend effect 
op hart- en vaatziekten. Verzadigde 
vetten vergroten de kans op hart- en 
vaatziekten en worden daarom als 
ongezond bestempeld. De zachte soorten 



 
 

Gezond Leven in Noordoost Friesland, 2015  23 
 

vet, zoals halvarine op brood en oliën 
bevatten minder verzadigd vet.  

3.6 WATER EN ZOUT 

Water is essentieel om de vochtbalans 
van het lichaam gezond te houden. Vocht 
is nodig voor het transport van 
voedingsstoffen in bloed, het afvoeren van 
afvalstoffen met de urine, en voor de 
opname van voedingsstoffen in de darm. 
Onder water worden ook andere dranken 
dan (kraan- of mineraal)water verstaan, 
zoals koffie, melk, thee en 
vruchtensappen. Het voedingsadvies is om 
per dag 1,5 tot 2 liter water te drinken. 
Daarbij raadt het Voedingscentrum aan om 
te kiezen voor dranken zonder 
toegevoegde suikers en alcohol. 
Vruchtensappen bevatten bijvoorbeeld vaak 
meer calorieën per 100 ml, en moeten 
daarom met mate gedronken worden. 

Zout reguleert de hoeveelheid vocht in je 
lichaam en is bovendien nodig voor het 
goed functioneren van spier- en 
zenuwcellen. Door het Voedingscentrum 
wordt aanbevolen om maximaal 6 gram 
zout per dag in te nemen. Bij een te 
hoge zoutinname, kunnen er verschillende 
problemen optreden: verhoogde bloeddruk, 
hart- en vaatziekten, nierziekten, 
maagkanker en botontkalking ("Zout," 
2015).  

 

 

 

 

 

 

 

3.7 REGIONALE AANVULLING 

DIËTISTEN 

De voorgaande richtlijnen van het 
Voedingscentrum worden nationaal 
toegepast. Om hierop een aanvulling te 
geven vanuit de praktijk in regio 
Noordoost Friesland zijn diëtisten in die 
regio geïnterviewd. Zij hebben een goede 
kijk op wat de voedselgebruiken zijn onder 
de bevolking, welke problemen hier bij 
komen kijken en welke richtlijnen dus 
belangrijk voor zowel de diëtisten als de 
inwoners zijn met betrekking tot een 
gezond dieet. In totaal is er een respons 
van vijf diëtisten uit de regio. Uit deze 
respons blijkt dat zij ook de Schijf van 
Vijf hanteren. De respons sluit goed aan 
op de eetregels van het Voedingscentrum, 
vooral “eet gevarieerd en eet voldoende 
groente en fruit” werd door de meeste 
diëtisten benoemd. Ook gaven zij aan dat 
variatie binnen de schijven belangrijk is, 
en dat de hoeveelheden per porties 
beperkt moeten blijven. Als aanvulling op 
de richtlijnen is ook het aantal liter water 
benoemd als belangrijk element binnen 
een gezond dieet. Eén diëtiste gaf aan 
naast de Schijf van Vijf ook gebruik te 
maken van de Voedingspiramide. Deze 
Voedingspiramide geeft naar haar idee 
betere handvatten voor de te consumeren 
hoeveelheid per product. 
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3.8 SAMENVATTING 

  

  

Gezonde voeding is voeding die qua samenstelling en hoeveelheid nutriënten optimaal is voor 
de gezondheid. Dat wil zeggen dat de balans tussen nutriënten en energie-inname risico’s op 
ziekten verkleint en deficiëntieziekten als rachitis en osteoporose voorkomt. Een ongezond 
voedingspatroon is een belangrijke risicofactor voor een aantal chronische ziekten, waaronder 
sommige vormen van kanker, hart- en vaatziekten en diabetes mellitus type 2. Om te zorgen 
dat iemand gezonde voeding consumeert, kunnen de richtlijnen van de Schijf van Vijf worden 
gevolgd. Het volgen van deze richtlijnen leidt er toe dat er voldoende van alle nutriënten wordt 
geconsumeerd en dat de inname van verzadigde vetten en zout wordt beperkt. In de regio 
hanteren de diëtisten ook de Schijf van Vijf voor hun advies, en maken zij vooral gebruik van 
de eetregels: eet gevarieerd en eet voldoende groente en fruit. Een aanvulling op deze 
richtlijnen is dat hoeveelheid per portie beperkt moet blijven.  
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4 VOEDSELGEBRUIKEN NOORDOOST FRIESLAND 

In voorgaande hoofdstukken is een beeld 
geschetst van de gezondheidssituatie in 
Noordoost Friesland en is, op basis van 
de Schijf van Vijf van het 
Voedingscentrum, een omschrijving 
gegeven van een gezond dieet. Om de 
gezondheidsproblemen in de regio 
Noordoost Friesland aan te kunnen 
pakken, moet er worden bekeken hoe het 
voedingsgedrag van de inwoners eruitziet. 
Dit is gedaan aan de hand van gegevens 
van de landelijke Voedselconsumptie 
Peiling 2007-2010 van het RIVM. 
Aanvullende informatie van de plaatselijke 
diëtisten is gebruikt om een beter beeld 
te verkrijgen van de voedselgebruiken in 
Noordoost Friesland.  

4.1 GROENTE EN FRUIT 

In Tabel 12 is te zien dat het wordt 
aanbevolen om dagelijks 200 gram 
groente en 200 gram fruit te consumeren. 
Gegevens over groente- en fruitconsumptie 
in Noordoost Friesland zijn gebaseerd op 
de gezondheidsenquête van de GGD uit 
2012. In vergelijking met Friesland blijkt 
dat 19 tot 64-jarigen in Achtkarspelen 
(23% versus 34%) en Kollumerland 
(22% versus 34%) minder groente  

consumeren Tabel 13. Ook wanneer wordt 
gekeken naar het aantal mensen dat 
minimaal 5 dagen per week ontbijt, 
springen deze gemeenten er negatief uit. 
In Achtkarspelen voldoet 62% van de 65-
plussers aan deze norm en in 
Kollumerland 70%, terwijl het gemiddeld in 
Friesland op 83% ligt. Ook de 19 tot 
64-jarigen in Achtkarspelen ontbijten 
minder dan in de rest van Friesland 
(68% versus 78%) (GGD Fryslân, 
2012a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 13 Percentage dat voldoende groente of fruit consumeert in Noordoost Friesland in 2012 (GGD Fryslân, 2012a) 
 Leeftijd Achtkar-

spelen 
Dantum-
adiel 

Donger-
adeel 

Ferwerder
-adiel 

Kollumer
-land 

Tytsjerk-
steradiel 

Noord-
oost 
Fries-
landa 

Fries-
land 

Eet 
voldoende 
groente/ 
rauwkost 

19-64 
65+ 

23 
36 

29 
- 

28 
52 

29 
45 

22 
47 

34 
42 

29 
45 

34 
48 

Eet 
voldoende 
fruit/sap 

19-64 
65+ 

23 
59 

34 
- 

24 
53 

30 
58 

30 
59 

29 
60 

29 
58 

32 
60 

a Het percentage in Noordoost Friesland is samengesteld op basis van de percentages uit de individuele gemeenten 
en de responsaantallen.  
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In tabel 14 is af te lezen hoe het met 
fruit en groente consumptie van jongeren 
in de gemeenten staat. Hieruit valt op dat 
Ferwerderadiel en Tytsjerksteradiel er wat 
betreft het dagelijks consumeren van 
groente, negatief uitspringen 
(respectievelijk 16% en 24%), terwijl het 
percentage jongeren dat dagelijks fruit eet, 
juist hoger is ten opzichte van de rest 
van Friesland (respectievelijk 45% en 
42%). In Achtkarspelen consumeren 
jongeren zowel minder groente (19%) als 
fruit (21%) ten opzichte van jongeren in 
de rest van Friesland.  

Wanneer wordt gekeken naar de landelijke 
gegevens (Tabel 15) blijkt dat de groep 
van 70 jaar en ouder het meeste groente 
en fruit consumeren. Voor deze groep is 
ook het percentage mensen dat de 
richtlijn van 200 gram per dag haalt, het 
grootst. Echter, voor de meeste andere 
leeftijdsgroepen is het percentage dat aan 
de richtlijn voldoet, erg laag.  

 

 

 
 

Tabel 14 Percentage 12-18 jarigen dat voldoende groente of fruit consumeert in Noordoost Friesland in 2012 (GGD Fryslân, 
2012a) 
 Achtkar-

spelen 
Dantum-
adiel 

Donger-
adeel 

Ferwerder-
adiel 

Kollumer-
land 

Tytsjerk-
steradiel 

Noordoost 
Frieslanda 

Friesland 

Eet 
dagelijks 
groente 

19 28 30 16 20 24 23 30 

Eet 
dagelijks 
fruit 

21 35 31 45 27 42 30 29 

a Het percentage in Noordoost Friesland is samengesteld op basis van de percentages uit de individuele gemeenten 
en de responsaantallen.  

Tabel 15 Groente- en fruitconsumptie in Nederland per leeftijdscategorie en geslacht (C.T.M. Van Rossum et al., 2011; 
Ocké et al., 2013; Van Rossum et al., 2011)
  
 7-8 

jaar 
9-13 
jaar 

14-18 
jaar 

19-30 
jaar 

31-50 
jaar 

51-69 
jaar 

70+ 

M V M V M V M V M V M V M V 
Groente in g/dag 62 60 76 73 92 87 107 95 122 119 126 138 155 153 
Percentage dat voldoet aan 
richtlijn 

1 1 2 1 2 1 4 3 9 8 12 14 54 52 

Fruit in g/dag 81 89 72 86 62 82 18 67 65 74 85 128 145 160 
Percentage dat voldoet aan 
richtlijn 

14 19 4 7 3 6 4 7 10 13 17 26 26 31 
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4.2 ZUIVEL, VLEES, VIS, EI EN 

VERVANGERS 

Door het Voedingscentrum wordt 
aanbevolen om dagelijks 480-580 gram 
zuivel te consumeren. Op oudere leeftijd 
wordt aanbevolen om meer zuivel te 
consumeren, om botontkalking tegen te 
gaan. Uit Tabel 16 blijkt dat geen van de 
groepen de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid haalt. Voornamelijk 9-18 
jarigen hebben een inname die ver onder 
de richtlijn ligt. Wel valt voor alle 
leeftijdsgroepen op dat mannen meer 
zuivel consumeren dan vrouwen. Naast 
zuivelconsumptie wordt aanbevolen om 
dagelijks 100-125 gram (en voor 
kinderen 80 gram) vlees, vis, kip, eieren 
of vleesvervangers te consumeren. Aan 
deze richtlijn wordt door alle groepen 
voldaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 16 Consumptie van zuivel, vlees, vis, ei en vervangers in Nederland per leeftijdscategorie en geslacht in gram per dag 
(Ocké et al., 2013; Van Rossum et al., 2011) 
 7-8 jaar 9-13 jaar 14-18 jaar 19-30 jaar 31-50 jaar 51-69 jaar 70+ 

M V M V M V M V M V M V M V 
Melkproducten  361 361 371 354 355 297 297 244 283 253 307 266 317 276 
Richtlijn 400 400 600 600 600 600 450 450 450 450 500 550 650 650 
Kaas 12 12 14 15 22 21 31 23 29 29 33 29 32 26 
Richtlijn 10 10 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 20 20 

Vlees 
(producten), 
vis, kip, ei of 
vervangers 

84 84 103 86 122 94 155 106 148 106 154 118 133 109 

Richtlijn 80 80 80-
100 

80-
100 

100-
125 

100-
125 

100-
125 

100-
125 

100-
125 

100-
125 

100-
125 

100-
125 

100-
125 

100-
125 

Percentage 
dat 2 keer per 
week vis eet 

7 7 8 8 10 7 16 18 19 22 31 33 24 22 
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4.3 KOOLHYDRAATRIJKE 

PRODUCTEN 

Gebaseerd op de richtlijnen van het 
Voedingscentrum (tabel 12), zou men 
iedere dag tussen de 290-495 gram 
koolhydraatrijke producten moeten 
consumeren, afhankelijk van leeftijd en 
geslacht. Hieronder vallen aardappelen, 
brood, rijst, pasta en peulvruchten. 
Hoewel suikergoed en cake/taart ook 
koolhydraatrijke producten zijn, vallen deze 
onder ‘extra’s’ omdat deze alleen ‘snelle 
koolhydraten’ leveren die een korte piek 
in energie geven. Daarom worden deze 

niet meegenomen in de richtlijnen. 
Aangezien de voedselconsumptiepeiling 
(VCP) andere categorieën gebruikt dan 
het Voedingscentrum, zijn de waarden in  
Tabel 12 niet direct vergelijkbaar met 
Tabel 17. Wel valt op dat voor iedere 
leeftijdsgroep het totaal aantal gram brood 
en aardappelen (of rijst, pasta of 
peulvruchten) lager uitvalt dan de richtlijn. 
Van producten uit deze groep zou 
iedereen dus meer moeten consumeren. 
De hoeveelheid extra’s die geconsumeerd 
wordt zou echter kunnen worden beperkt. 
Vooral kinderen hebben een te hoge 
inname van deze extra’s.  

 
Tabel 17 Consumptie van koolhydraatrijke producten in Nederland per leeftijdscategorie en geslacht in gram per dag (Ocké 
et al., 2013; Van Rossum et al., 2011) 
 7-8 jaar 9-13 jaar 14-18 jaar 19-30 jaar 31-50 jaar 51-69 

jaar 
70+ 

M V M V M V M V M V M V M V 
Aardappelen (of rijst, 
pasta of peulvruchten)  

79 79 113 104 154 108 164 109 157 112 145 105 147 102 

Richtlijn 150 150 150-
200 

150-
200 

250 225 250 200 250 200 200 150 175 125 

Brood 109 109 133 114 167 128 160 124 161 121 145 115 149 175 
Richtlijn 140 140 140-

175 
140-
175 

245 210 245 210 245 210 210 175 120 140 

Suiker en suikergoed 70 70 70 67 52 44 45 34 39 27 31 20 51 30 
Cake/taart 41 41 48 45 43 44 25 33 32 38 35 35 46 46 

4.4 HALVARINE, MARGARINE 

EN OLIËN 

Het advies om maximaal 10% van de 
energie-inname te laten bestaan uit 
verzadigde vetzuren, wordt door 85% van  

 

de bevolking overschreden (Van Rossum 
et al., 2011). De geadviseerde 
totaalinname van vetten (halvarine, 
margarine, oliën) van 40 tot 50 gram 
wordt door iedere bevolkingsgroep 
overschreden (Tabel 18). 

Tabel 18 Consumptie van vet in Nederland per leeftijdscategorie en geslacht (Van Rossum et al., 2011) 
 7-8 jaar 9-13 jaar 14-18 jaar 19-30 jaar 31-50 jaar 51-69 jaar 70+ 

M V M V M V M V M V M V M V 
Totaal vet in g/dag 71 76 86 76 98 76 105 75 103 74 92 70 83 67 
Verzadigd vet in 
g/dag 

27 29 32 28 36 28 38 28 38 28 35 27 32 26 

Verzadigd vet 
(percentage van de 
energie-inname) 

12 13 12 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 
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4.5 WATER EN ZOUT 

Over het algemeen blijken Nederlanders 
voldoende vocht binnen te krijgen (Tabel 
19). Alleen jonge kinderen, ouderen en 
mannen tussen 51 en 69 jaar voldoen 
niet aan de richtlijn. De zoutinname bij 
Nederlanders is gemiddeld genomen te 
hoog.  

Dagelijks wordt er ongeveer 8-10 gram 
zout geconsumeerd per individu. Dit 
overschrijdt de grens van de aanbevolen 
6 gram. De producten die het meeste 
zout bevatten zijn brood, vleesproducten 
en kaas (Van Rossum et al., 2011).  

 
Tabel 19 Consumptie van non-alcoholische vloeistoffen in Nederland per leeftijdscategorie en geslacht in gram per dag 
(Van Rossum et al., 2011) 
 7-8 jaar 9-13 jaar 14-18 jaar 19-30 jaar 31-50 jaar 51-69 jaar 70+ 

M V M V M V M V M V M V M V 
Non 
alcohol-
ische 
consump
-ties 

782 782 1000 946 1247 1293 1578 1711 1693 1843 1431 1662 1234 1368 

Richtlijn 1000 1000 1000
-
1500 

1000
-
1500 

1000
-
1500 

1000
-
1500 

1500
-
2000 

1500
-
2000 

1500
-
2000 

1500
-
2000 

1500
-
2000 

1500
-
2000 

1500
-
2000 

1500
-
2000 

 

4.6 REGIONALE AANVULLING 

DIËTISTEN 

Naast de gegevens van de VCP, is ook 
de diëtisten gevraagd naar de 
voedselgebruiken in de regio. Zij hebben 
aanvullende informatie verstrekt over 
consumptiepatronen die afwijken van een 
gezond dieet en omgevingsfactoren die 
deze consumptie positief of negatief 
beïnvloeden. De beperkte inname van 
groente en fruit en te hoge inname van 
verzadigde vetten en zout wordt 
ondersteund door de plaatselijke diëtisten. 
Daarnaast geven ze aan dat er “veel 
vlees” wordt consumeert. De lage inname 
van vis wordt slechts door een enkele 
diëtiste genoemd. 
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4.7 SAMENVATTING 

  

Uit bovenstaande bevindingen van de voedselconsumptiepeiling, blijkt dat de consumptie van 
groente en fruit bij het grootste deel van de Nederlandse bevolking te laag is. Naast dat er 
onvoldoende fruit en groente wordt gegeten, is ook de inname van vis te laag. Om het risico 
op chronische ziekten, waaronder hart- en vaatziekten te verkleinen, is het belangrijk dat de 
inname van groente, fruit en vis wordt verhoogd. De inname van langzame koolhydraten, 
zoals aardappelen, pasta en rijst, blijkt lager te zijn dan de aanbevolen hoeveelheid, terwijl 
de inname van snelle suikers in onder andere snoep en cake juist hoog is. Aangezien de 
laatste groep producten alleen een korte en hoge piek in energielevel geeft, is het belangrijk 
om hier een goede balans tussen te vinden. Producten die een lange en lage energiepiek 
geven (zoals aardappels), zijn een meer duurzame energiebron en voorkomen tussendoor 
snacken. Tot slot blijkt de inname van verzadigde vetzuren bij een deel van de Nederlanders 
te hoog. Uit interviews met diëtisten en uit gegevens van de GGD blijkt dat Noordoost 
Friezen ook een beperkte inname van groente en fruit en een te hoge inname van verzadigde 
vetten en zout hebben. Gegevens van de voedselconsumptie peiling over de Nederlandse 
bevolking lijken daarom representatief voor de voedselconsumptie in Noordoost Friesland. 

Op basis van deze analyse kan geconcludeerd worden dat het voedingspatroon van de 
Noordoost Friese bewoner kan worden verbeterd door de groente-, fruit- en visinname te 
verhogen en de inname van snelle suikers en verzadigde vetzuren te verlagen. Hoe deze 
aspecten van het Noordoost Friese dieet aan de gezondheidssituatie te linken zijn en welk 
projectdoel daaruit voortkomt, is beschreven in het volgende hoofdstuk.  
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5 VASTSTELLEN DOELEN 

5.1 PRIORITERING 

GEZONDHEIDSPROBLEMEN 

Voor het vaststellen van de doelen is het 
van belang om te focussen op de 
gezondheidsproblemen die het meest 
voorkomen, een grote invloed hebben op 
de gezondheid en die aan te pakken zijn 
via voeding. De meest relevante 
gezondheidsproblemen in Noordoost 
Friesland zijn kanker, hartinfarcten, 
beroertes, diabetes, overgewicht en een 
hoge bloeddruk. Hoewel overgewicht en 
een hoge bloeddruk geen problemen op 
zichzelf zijn, vormen ze wel een risico 
voor veel andere gezondheidsproblemen. 
Overgewicht is geïdentificeerd als een 
risicofactor voor diabetes mellitus type 2, 
hart- en vaatziekten, enkele soorten 
kanker (waaronder dikkedarmkanker), 
aandoeningen van de galblaas, 
aandoeningen van het bewegingsstelsel, 
aandoeningen van de ademhalingswegen, 
onvruchtbaarheid, depressie en 
angststoornissen (Gezondheidsraad, 
2003). Het verschil in levensverwachting 
tussen individuen zonder overgewicht en 
individuen met ernstig overgewicht ligt op 
3,3 jaar. Het verschil in gezonde 
levensverwachting, jaren in goede 
gezondheid, is 5,1 jaren (Hoeymans et 
al., 2010).  

Een hoge bloeddruk vormt voornamelijk 
een risico voor beroertes, coronaire 
ziekten en hartfalen. Het percentage van 
sterfte aan beroertes, dat is toe te 
schrijven aan een verhoogde bloeddruk, is 
32%. Voor coronaire ziekten is dit 27-
31% en voor hartfalen 20-24%, beide 
afhankelijk van geslacht (Dis et al., 
2012). Tot slot zijn hartinfarcten en 
diabetes mellitus type 2 van belang, 
omdat leefstijl een belangrijke rol speelt in 
het ontwikkelen van deze ziekten. Zowel 
overgewicht als ongezonde voeding en te 
weinig lichamelijke activiteit maken dat 
iemand een verhoogd risico op diabetes 
heeft (Baan et al., 2013). Voor een 
hartinfarct is naast voeding en beweging, 
ook roken een belangrijke oorzaak 
(Deckers et al., 2014). Met relevantie 
wordt hier uitgegaan van de impact van 
de ziekte op gezondheid en de mate 
waarin het voorkomt onder de bevolking. 
Naast de relevantie van een 
gezondheidsprobleem, is het ook belangrijk 
om naar de changeability (i.e. de mate 
waarin een probleem te veranderen is) 
van een probleem te kijken. Een 
gezondheidsprobleem kan een grote impact 
hebben op de bevolking en de 
maatschappij, maar moeilijk te veranderen 
zijn.  

Tabel 20 Relevantie en changeability van gezondheidsproblemen 
Gezondheidsprobleem Relevantie* Changeability** 
Beroertes ● ● 
Hartinfarcten ● ●● 
Kanker ●●● 

 
● 

Diabetes mellitus type 2 ●● ●● 
Overgewicht ●●●● ●●● 
Hoge bloeddruk ●●● ●●● 
* ● = niet relevant ●●= matig relevant ●●●= relevant ●●●●= zeer relevant 
**  ● = niet/nauwelijks changeable ●● = matig changeable ●●●= changeable ●●●●= zeer changeable 
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Andersom kan het ook zijn dat een 
probleem eenvoudig is aan te pakken, 
maar niet erg belangrijk is voor de 

maatschappij omdat het niet vaak 
voorkomt. In 

Tabel 20 is voor ieder van de eerder 
genoemde problemen aangegeven hoe 
belangrijk deze problemen zijn en in 
hoeverre deze problemen te verbeteren 
zijn via voeding. Van beroertes, en 
kanker kan gesteld worden dat deze 
moeilijk te veranderen zijn met 
voedingsstrategieën. Deze ziekten zijn 
naast voeding afhankelijk van teveel 
andere factoren, waardoor een gezondere 
voeding de prevalentie van deze 
problemen weinig zal veranderen. Daar 
komt bij dat de prevalentie van beroertes 
laag is (zie Tabel 4), waardoor de 
relevantie van dit gezondheidsprobleem 
voor dit project ook laag is. Hoewel 
hartinfarcten sterker samenhangen met 
leefstijl, is ook hiervan de prevalentie en 
dus relevantie lager. De prevalentie van 
kanker is een stuk hoger, maar omdat de 
prevalentie hiervan niet alleen samenhangt 
met voeding, maar ook met onder meer 
roken, alcoholgebruik en genetische 
factoren, zal een voedingsstrategie 
onvoldoende verbetering op de prevalentie 
van kanker teweeg brengen. Voor diabetes 
mellitus type 2 geldt dat dit beter te 
voorkomen is door gezonde voeding. Het 
toepassen van een voedingsstrategie kan 
daarom een effectieve methode zijn om 
de prevalentie van diabetes terug te 
dringen. Bij zowel overgewicht als een 
hoge bloeddruk geldt dat deze 
eenvoudiger te veranderen zijn, omdat er 
bij beide problemen is er sprake van een 
situatie die aanleiding geeft tot het 
ontwikkelen van ziekten, maar waarin nog 
geen sprake hoeft te zijn van ziekte. 
Bovendien dragen zowel overgewicht als 
een verhoogde bloeddruk bij aan een tal 
van ziekten (waaronder diabetes, kanker, 
hartinfarcten en beroertes), wat maakt dat 

de relevantie van het terugdringen van 
beide problemen erg groot is.  

Uit deze analyse komt voort dat er 
gefocust dient te worden op overgewicht 
en hoge bloeddruk. Het terugdringen van 
de prevalentie van deze problemen, zal 
uiteindelijk ook leiden tot het terugdringen 
van chronische ziekten als diabetes en 
hartinfarcten.  

5.2 VERBETEREN VOEDING 

Uit de voedselconsumptiepeiling van het 
RIVM bleken er een aantal punten in het 
Noordoost Friese dieet voor te komen die 
in aanmerking komen voor verbetering. 
Het verbeteren van het dieet zal leiden 
tot het terugdringen van de prevalentie 
van overgewicht en hoge bloeddruk. 
Overgewicht is vooral het resultaat van 
een combinatie tussen een te hoge 
energie-inname en onvoldoende 
energieverbruik. Door het aantal calorieën 
in de voeding terug te dringen, kan 
overgewicht ofwel worden voorkomen ofwel 
worden verminderd. Kijkende naar het 
gemiddelde voedingspatroon, dan zou dit 
betekenen dat vooral de consumptie van 
verzadigde vetten en snelle suikers (in 
o.a. snoepgoed) moet worden verminderd. 
Voor een verhoogde bloeddruk gelden 
vooral een te hoge zoutconsumptie, te 
veel alcohol, veel verzadigde vetzuren, en 
lage inname van groente, fruit, vezels, 
noten en magere zuivelproducten als 
risicofactoren (Appel et al., 2006; 
Geleijnse, 2011).  

De aspecten uit het dieet die leiden tot 
overgewicht en een hoge bloeddruk, 
blijken ook de aspecten te zijn die 
overeenkomen met de gebreken in het 
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gemiddelde dieet. Naast dat er 
onvoldoende fruit en groente wordt 
gegeten, is ook de inname van vezels 
(in aardappelen, pasta, rijst en brood) te 
laag. Ook de inname van vette vis, wat 
een preventief effectief heeft op hart- en 
vaatziekten, is te laag. Daarnaast is juist 
de inname van verzadigde vetten en 
snelle suikers te hoog. Een 
voedingsstrategie die zich richt op het 
terugdringen van de prevalentie van 
overgewicht en hoge bloeddruk, zou zich 
er dus op moeten richten om de inname 
van groente, fruit, vezels en vis te 
verhogen en de inname van verzadigde 
vetten en snelle suikers te beperken.  

5.3 DOEL EN DOELGROEP 

Het doel van dit project is om de 
prevalentie van overgewicht en hoge 
bloeddruk in Noordoost Friesland terug te 
dringen en daarmee de regionale 
gezondheidssituatie te verbeteren. 
Uitgaande van vierjaarlijkse 
gezondheidspeilingen van de GGD Fryslân, 
is 2020 een goede streefdatum om te 
realiseren dat de trend van toename in 
overgewicht en hoge bloeddruk is gedraaid 
naar een afname. Dit doel kan 
gerealiseerd worden door de inname van 
groente, fruit, vezels en vis te verhogen, 
en de inname van verzadigde vetten en 
snelle suikers te verlagen.  

Aangezien gezondheidsproblemen zich 
vooral voordoen bij de bevolkingsgroep 
met een lage sociaaleconomische status, 
gaat de overheid ervan uit dat er forse 
gezondheidswinst is te behalen door deze 
groep gezonder te laten eten (Meeusen 
et al., 2010). Volgens het Nationaal 
Kompas Volksgezondheid (Nationaal 
Kompas Volksgezondheid, 2010) wordt 

een sociaaleconomische status bepaald 
door verdeling in kennis, arbeid en bezit. 
Indicatoren voor deze verdeling zijn 
opleidingsniveau, beroepsstatus en hoogte 
van het inkomen (Berkel-van Schaik et 
al., 1990; Winkleby et al., 1992).Deze 
indicatoren leveren een bijdrage aan het 
bepalen van de positie van mensen op 
de sociale ladder die loopt van ‘laag’ 
naar ‘hoog’. In dit rapport wordt met een 
lage SES voornamelijk de focus gelegd op 
mensen met een lager opleidingsniveau en 
een lager inkomen. Deze definitie maakt 
geen onderscheid in de leeftijd van 
mensen, terwijl uit de analyse van de 
gezondheidssituatie bleek dat de 
gezondheidsproblemen zich vooral voordoen 
onder de 65+’ers. Dit rapport volgt de 
definitie van het Nationaal Kompas 
Volksgezondheid en maakt geen 
onderscheid in leeftijd, omdat voorkomen 
van gezondheidsproblemen bij jongeren net 
zo belangrijk is als genezen van de 
problemen bij ouderen. Bij het kiezen van 
een voedingsstrategie, is het belangrijk om 
rekening te houden met de doelgroep 
waarop deze voedingsstrategie een effect 
heeft. In eerste instantie zullen 
voedingsstrategieën in dit project 
beoordeeld worden op de mate waarin 
deze strategieën effectief zijn in het 
terugdringen van overgewicht en hoge 
bloeddruk. Vervolgens zal ook worden 
gekeken hoe deze strategie aansluit bij de 
bevolkingsgroep met een lage SES. 
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5.4 SAMENVATTING 

  

Uit de prioritering van de gezondheidsproblemen blijkt dat kanker, overgewicht en hoge 
bloeddruk de meest relevante gezondheidsproblemen in Noordoost Friesland zijn. Van deze 
aandoeningen zijn overgewicht en hoge bloeddruk het meest changeable door middel van 
voeding. In de praktijk houdt dit in dat de consumptie van groente, fruit, vezels en vis 
gestimuleerd moet worden en de inname van snelle suikers en verzadigde vetten afneemt. 
De doelgroep is de bevolkingsgroep met een lage sociaaleconomische status, aangezien 
deze groep de meeste gezondheidsproblemen heeft. 



 
 

Gezond Leven in Noordoost Friesland, 2015  35 
 

6 CONSUMENTENGEDRAG

Om een voedingsstrategie op te stellen 
die verandering in gedrag teweeg brengt, 
is het belangrijk om te weten welke 
factoren van invloed zijn op 
consumentengedrag. In dit rapport wordt 
consumentengedrag gedefinieerd als het 
proces waarin individuen of groepen hun 
behoeften en wensen vervullen door het 
kiezen, kopen, gebruiken of verwerpen 
van producten, services of ervaringen 
(Solomon, 2006).  

Consumentengedrag wordt veelal 
beschreven aan de hand van theoretische 
modellen. Deze modellen beschrijven welke 
factoren invloed hebben op gedrag en hoe 
deze factoren gedrag beïnvloeden. De 
modellen kunnen daardoor gebruikt worden 
om gedrag te voorspellen. In dit project 
wordt uitgegaan van de volgende drie 
theoretische modellen: Reasoned Action 
Approach (RAA), Social Cognitive Theory 
(SCT) en Theory of Interpersonal 
Behavior (TIB). In de RAA ligt de 
nadruk op de intentie richting een bepaald 
gedrag en de mate waarin je in staat 
bent om deze intentie na te leven. De 
SCT kijkt vooral naar de interactie tussen 
persoon, omgeving en gedrag en in de 
TIB ligt de focus op de invloed van 
gewoontes op gedrag.  

6.1 REASONED ACTION 

APPROACH 

De Reasoned Action Approach is een 
model om het gedrag van consumenten te 
beschrijven en voorspellen. Er is voor 
deze versie van dit model gekozen omdat 
het zeer volledig is in vergelijking met 
andere versies van dit model.  

De theorie komt voort uit de Theory of 
Planned Behaviour, ontwikkeld door 
(Fishbein et al., 2011). Het model van 
de RAA is af te lezen in Figuur 1.  

Vanuit de RAA wordt gedrag vooral 
verklaard door iemands intentie om 
bepaald gedrag te vertonen. Hoe sterker 
deze intentie is, hoe groter de kans dat 
het gedrag daadwerkelijk vertoond wordt. 
Om een intentie waar te maken is het 
belangrijk dat een individu controle heeft 
over zijn of haar gedrag. Deze intenties 
komen voort uit de volgende drie factoren: 
attitude towards behaviour (houding ten 
opzichte van gedrag), perceived norm 
(waargenomen norm van de omgeving) 
en perceived behavioural control 
(waargenomen invloeden van individu en 
omgeving op gedrag).  

- Attitude towards behaviour wordt 
beïnvloed door behavioural beliefs 
(overtuigingen over de gevolgen 
van bepaald gedrag). Hoe sterk 
deze overtuigingen het gedrag 
bepalen, hangt af van de kracht 
van de overtuiging en de evaluatie 
van de gevolgen. 

- De perceived norm wordt beïnvloed 
door normative beliefs (overtuiging 
over de norm van de sociale 
omgeving). Deze overtuigingen 
bestaan uit de waarneming van 
gedrag van personen uit de sociale 
omgeving zoals ouders, vrienden, 
collega's, partners en de 
overtuigingen over wat deze 
mensen al dan niet zullen 
afkeuren.  
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Figuur 1 Model Reasoned Action Approach (RAA) (Fishbein et al., 2011)  

- Perceived behavioural control 
bestaat uit control beliefs 
(overtuigingen over persoonlijke en 
omgevingsfactoren die het gedrag 
kunnen bevorderen of 
tegenwerken) en actual control 
(de mate waarin iemand 
daadwerkelijk controle heeft over 
zijn of haar gedrag). Perceived 
behavioural control heeft zowel een 
direct als een indirect (via 
intentie) effect op gedrag. Ook 
actual control heeft een direct 
effect op gedrag. 

Al deze factoren worden dus bepaald door 
de beliefs (overtuigingen) van het 
individu. Deze beliefs worden op hun 
beurt weer beïnvloed door de background 
factors (persoonlijke achtergrond). De 
background factors bestaan uit individuele 
factoren (zoals persoonlijkheid, stemming 
en waarden), sociale factoren (zoals 
opleiding, geslacht en religie) en 
informatie-gerelateerde factoren (zoals 
kennis en media). 

6.2 SOCIAL COGNITIVE 

THEORY 

Een ander model is de Social Cognitive 
Theory. Dit model gaat ervan uit dat 
gedrag door zowel persoonlijke factoren, 
omgevingsfactoren als gedragsfactoren 
wordt beïnvloed. Een reden dat dit model 
naast de RAA is opgenomen in het 
rapport, is dat er ook wordt gekeken naar 
het effect van de consequenties van 
bepaald gedrag. In Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden. is het model van de 
Social Cognitive Theory weergegeven. De 
persoonlijke factoren in de SCT bestaan 
uit self-efficacy en vaardigheden. Self-
efficacy is de mate waarin een persoon 
het gevoel heeft in staat te zijn bepaald 
gedrag uit te voeren (Bandura, 1986). 
Self-efficacy wordt vaak genoemd als 
belangrijkste voorspeller van gedrag in een 
groot aantal studies. Zo is er door de 
Universiteit van Utrecht een onderzoek 
gedaan naar de factoren die een rol 
spelen bij gewichtsverlies. De deelnemers 
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die het gevoel hadden dat ze zelf hun 
gewicht en eetgedrag konden beïnvloeden 
(d.w.z. een hoge self-efficacy hadden), 
verloren significant meer gewicht 
(Wamsteker et al., 2005). Hieruit blijkt 
dat het voor het bevorderen van de 
gezondheid, belangrijk is om de self-
efficacy te vergroten. 

Gedragsfactoren zijn factoren die 
voortkomen uit het uitvoeren van specifiek 
gedrag. Er zijn verschillende manieren om 
gedrag te bevorderen of te verminderen. 
Zo kan er gebruik worden gemaakt van 
belonen of straffen. Bij het gebruiken van 
straffen of belonen, dient er rekening te 
worden gehouden met het feit dat het 
wegvallen van deze straf of beloning, 
maakt dat het oude gedrag terug kan 
keren. Continuïteit is daarom erg belangrijk 
(Donovan et al., 2010). De laatste 
categorie factoren zijn de 
omgevingsfactoren. Dit zijn alle factoren uit 
de omgeving die maken dat een persoon 

al dan niet in staat is een bepaald 
gedrag uit te voeren. Omgevingsfactoren 
die invloed hebben op gezondheid en 
welzijn, kunnen worden opgedeeld in een 
aantal categorieën: beleidsfactoren, 
demografisch-economische factoren, 
sociaal-culturele factoren en fysieke 
factoren (Donovan et al., 2010). 
Omgevingsfactoren die invloed hebben op 
gezondheid en welzijn, kunnen worden 
opgedeeld in een aantal categorieën: 
beleidsfactoren, demografisch-economische 
factoren, sociaal-culturele factoren en 
fysieke factoren (Donovan et al., 2010) 

De drie soorten factoren van de Social 
Cognitive Theory, zoals hierboven 
beschreven, hebben een wederkerige 
invloed op elkaar (zie Figuur 2). Door 
deze constante beïnvloeding tussen 
persoon, gedrag en omgeving, ontstaat er 
nieuw inzicht en begrip over een situatie. 
Dit wordt ook wel reciprocal determinism 
genoemd. De interactie tussen omgeving 
en individu is afhankelijk van self-efficacy, 
terwijl de interactie tussen individu en 
gedrag afhankelijk is van de outcome 
expectancies, de beoordeling van de 
waarschijnlijke consequentie van het 
gedrag. De laatste interactie beschrijft de 
link tussen gedrag en omgeving. Gedrag 
bepaalt de omgeving, en deze omgeving 
heeft ook weer invloed op het gedrag 
(Bandura, 1986).  

  

Figuur 2 Model Social Cognitive Theory,  
gebaseerd op Bandura (1986) 
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6.3 THEORY OF INTERPERSONAL BEHAVIOR 

 
Figuur 3 Theory of interpersonal behaviour (Donovan et al., 2010). 
  
De Theory of Interpersonal Behavior lijkt 
op de RAA. Dit model is relevant voor 
dit rapport, omdat er rekening wordt 
gehouden met de invloed van gewoontes 
op gedrag en met het belang van 
persoonlijke normen en waarden (Donovan 
et al., 2010; Triandis, 1977). Het model 
van de TIB is te zien in Figuur 3. Volgens 
de TIB wordt gedrag beïnvloed door 
intenties, gewoontes en externe factoren. 
Deze externe factoren kunnen het gedrag 
bevorderen of juist tegengaan. Intenties op 
hun beurt, worden beïnvloed door: 

- Affect toward behaviour: de 
verwachte emotionele reactie op 
het uitvoeren van het gedrag 
(verveling, plezier of spijt).  

- Social norms: de waargenomen 
normen en waarden van de 
omgeving, en de mate waarin het 
gedrag past bij iemands sociale 
rol. 

- Personal normative beliefs: het 
gevoel verplicht te zijn het gedrag 
uit te voeren, omdat deze in 

overeenstemming is met de interne 
normen en waarden.  

- Cognitive consequences: opsomming 
van de positieve en negatieve 
gevolgen van het uitvoeren van 
bepaald gedrag. 

Uitgaande van de TIB, is het bij het 
opstellen van voedingsstrategieën van 
belang om gewoontes en persoonlijke 
normen en waarden te overwegen.  

6.4 REGIONALE AANVULLING 

DIËTISTEN 

Uit de interviews met de diëtisten blijkt 
dat er verschillende situaties en factoren 
meespelen, die invloed hebben op het 
soort voedselinname. De avonduren en 
het weekend, het ontbreken van een 
dagelijks ritme, de beschikbaarheid van 
ongezond voedsel (in bijvoorbeeld een 
snackbar) en alleen wonen worden 
benoemd door de diëtisten als factoren 
die het eetgedrag ten ongunste 
beïnvloeden. Uit de laatste factor blijkt dat 
het sociale aspect een rol speelt bij de 

inname van gezonde voeding. Dit sociale 
aspect stelt namelijk een “norm” waardoor 
bepaald gedrag vertoond wordt. 

Voorbeelden van dergelijke normen zijn 
“sociale norm op scholen”, “gewoontes 
en gebruiken die mensen vanuit huis 
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meenemen” en “de norm ten opzichte 
van alcoholgebruik in sociaal verband”. 
Eén diëtiste stelt dat deze sociale invloed 
maakt dat vrijgezelle mannen vaak meer 
alcohol binnen krijgen. 

6.5 TOEPASSING THEORIEËN 

De drie bovenstaande modellen vormen in 
dit project een basis voor het vaststellen 
van de bruikbaarheid en relevantie van 
verschillende voedingsstrategieën. Omdat 
dit project toespitst op regionale 
strategieën is het belangrijk om na te 
gaan welk van de gedragsfactoren op 
regionale schaal beïnvloed kunnen worden, 
maar ook in welke mate deze factoren 
samenhangen met het uiteindelijke gedrag. 
Het veranderen van factoren die eenvoudig 
te beïnvloeden zijn op regionaal niveau, 
maar weinig invloed hebben op het al 
dan niet uitvoeren van gedrag, heeft 
weinig effect. Bij het evalueren van de 
bruikbaarheid van voedingsstrategieën, zal 
er daarom worden nagegaan op welke 
factoren uit deze modellen de 
voedingsstrategieën invloed uitoefenen en 
hoe dit vervolgens vertaald kan worden 
naar de implementatie van deze strategie. 
Hierbij is het vooral belangrijk om te 
letten op de intentie, gewoontes en 
consequenties van gedrag. Deze drie 
factoren blijken uit de drie 
gedragsmodellen het belangrijkste te zijn. 

Aangezien per doelgroep verschilt wat de 
beste voedingsstrategie is, is het belangrijk 
om met de doelgroep rekening te houden 

bij het kiezen en implementeren van een 
voedingsstrategie. De doelgroep hier 
bestaat uit personen met een lage SES; 
personen met een lage opleiding en een 
laag inkomen. Uit onderzoek blijkt dat 
vooral lage opleiding gerelateerd is aan 
gezondheidsproblemen als overgewicht. 
Hetzelfde onderzoek laat zien dat een 
aanpak daarom het beste werkt als deze 
is gericht op (vroege) educatie van 
gezond gedrag en de intentie voor het 
uitvoeren van bepaald gedrag (Nocon et 
al., 2007). Door bewustzijn te creëren 
bij deze doelgroep kan de intentie om 
hun gedrag daadwerkelijk aan te passen 
verhoogd worden. Naast minder kennis 
over gezonde voeding hebben personen 
met een lage SES ook het gevoel dat er 
weinig sociale steun is om een gezonder 
eetpatroon aan te nemen en het idee dat 
gezond eten duur is (Meeusen et al., 
2010). In een voedingsstrategie moet 
daarom rekening worden gehouden met 
betaalbaarheid en de sociale normen. 
Daarnaast werkt het beter om een 
strategie te hebben die zich focust op de 
positieve effecten op de korte termijn, wat 
concreet is en waar men direct invloed 
op uit kunnen oefenen. Ook moet een 
strategie inspelen op de bestaande 
misvattingen over gezonde voeding onder 
mensen met een lage opleiding (Meeusen 
et al., 2010).  
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6.6 SAMENVATTING

   

Uit de drie modellen en aanvullende informatie van de diëtisten blijkt dat intenties, 
gewoontes, consequenties van gedrag en externe factoren belangrijke factoren zijn in het 
voorspellen van consumentengedrag. Verder geldt voor de bevolkingsgroep met een lage 
SES dat vaak kennis over gezonde voeding, sociale steun en intentie om gezonder te eten 
ontbreken. Door een voedingsstrategie te kiezen die gericht is om de kennis van gezonde 
voeding te vergroten en de sociale aspecten te betrekken wordt de lage SES beter bereikt. 
Ook is het van belang dat de gekozen voedselstrategie betaalbaar is zodat er geen financiële 
drempel bestaat voor de lage SES. 
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7 EVALUATIE DRAAGVLAK VOEDINGSSTRATEGIEËN 

Specialisten op het gebied van Healthy 
Ageing, voedingsstrategieën en landbouw 
zijn geraadpleegd voor het inventariseren 
van bestaande voedingsstrategieën, gericht 
op het bevorderen van de gezondheid en 
voor het identificeren van regionale 
factoren, waaronder de landbouw, die 
maken dat een strategie al dan niet 
succesvol is. Door middel van interviews 
zijn de opvattingen en ideeën van de 
specialisten op dit gebied bepaald. Een 
diepte-interview geeft de mogelijkheid om 
dieper in te gaan op de verkregen 
informatie. Een gesprekspuntenlijst met 
bijbehorende vragen is vooraf opgezet om 
ervoor te zorgen dat alle aspecten belicht 
werden. 

Interviews zijn gedaan met Peter Boonstra 
van Centre of Expertise Healthy Ageing 
(CoE HA), Willieanne van der Heijden 
van het project ‘Voedselstrategieën in 
Werk en Uitvoering’ , Daan Bultje, de 
directeur van het HANNN (Healthy Ageing 
Network Northern Netherlands) en Jans 
Helmers, projectleider van CIV Food 
Noord. De interviews hebben telefonisch 
plaats gevonden en zijn terug te vinden 
in Appendix IV. In dit hoofdstuk zal een 
samenvatting gegeven worden van de 
belangrijkste punten die naar voren 
kwamen uit de gesprekken. 

 

 

 

 

 

 

7.1 BEVOLKING EN 

LANDBOUW 

Binnen de regio Noordoost Friesland zorgt 
bevolkingsafname ervoor dat steeds meer 
voorzieningen en daarmee werkgelegenheid 
verdwijnen. Ook binnen de landbouwsector 
is er weinig werk. Alleen in de melk- en 
fruitsector is meer werk. Veel bedrijven, 
waaronder transportbedrijven, verhuizen 
naar een andere regio of houden op te 
bestaan. Dhr. Helmers geeft aan dat dit 
een vicieuze cirkel creëert. De jongeren 
die graag in de regio willen blijven, 
kunnen geen banen vinden en ouderen 
worden gedwongen te verhuizen door het 
sluiten van verzorgingshuizen.  

De landbouw in Noordoost Friesland richt 
zich vooral op de volgende producten: 
bieten, graan, aardappelen, mais, ui en 
bollen. Daarnaast levert de regio veel 
melk en ook vlees. Dhr. Helmers geeft 
aan dat er in de regio Noordoost 
Friesland een duidelijke scheiding is 
tussen het gebied met kleigronden en het 
gebied met zandgronden. Het kleigebied 
heeft veel grootschalige landbouw, waarvan 
momenteel weinig producten regionaal 
verkocht worden. De producten worden via 
groothandels elders op de wereld 
verkocht. Het zandgebied is vrijwel nutriënt 
arm en bestaat voor een groot deel uit 
natuurgebied, met kleine stukjes, omzoomd 
met houtwallen en hier en daar enkele 
boomgaarden. 
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7.2 BESTAANDE INITIATIEVEN 

Initiatieven in Noordoost Friesland die zich 
richten op de gezondheid, zijn collectieve 
groentetuinen, collectieve verzekeringen en 
de centrale inkoop van levensmiddelen. 
Volgens dhr. Helmers moeten dit soort 
initiatieven gestimuleerd worden en kunnen 
deze gebruikt worden om de regio 
gezonder te maken. Hij benadrukt daarbij 
het gebruik van regionale producten en 
seizoensgroenten. Tevens geeft hij aan 
dat initiatieven die zich richten op het 
engageren van de burger, gestimuleerd 
moeten worden, omdat dorpen steeds 
meer op zichzelf komen te staan door het 
wegvallen van voorzieningen en openbaar 
vervoer. 

Het belang van samenwerking werd ook 
benadrukt door mw. van der Heijden. Zij 
gaf aan dat kleine bedrijfjes met 
streekproducten minimaal samenwerken. 
Deze kleine bedrijven kunnen de logistiek 
van het rondbrengen van voedselkratten 
niet alleen realiseren. Door deze bedrijven 
samen te brengen kunnen ze meer 
invloed uitoefenen op de gezondheid in de 
regio. Mw. van der Heijden geeft aan dat 
er nog veel gedaan moet worden om 
regionaal voedsel efficiënter en duurzamer 
te produceren en distribueren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 INTEGRALE BENADERING 

In het interview met dhr. Bultje werd 
aangegeven dat er een integrale 
benadering nodig is om 
gezondheidsproblemen op te lossen. Hij 
raadt, net als dhr. Boonstra en mw. van 
der Heijden, aan om verschillende 
benaderingen te integreren. Zowel de 
heren Boonstra en Helmers, als mw. van 
der Heijden gaven aan dat samenbrengen 
van de voedingssector en de zorgsector 
van belang kan zijn om 
gezondheidsproblemen aan te pakken. Op 
het moment is er weinig contact en mist 
een goede samenwerking tussen deze 
twee sectoren. Dit zou kunnen worden 
gedaan door binnen de zorgopleiding 
aandacht te besteden aan het belang van 
voedsel, aldus de heren Boonstra en 
Helmers.  

Het samenbrengen van verschillende 
sectoren kan er ook voor zorgen dat 
voedingsstrategie uiteindelijk op zichzelf 
kan blijven bestaan. Daarbij is het 
betrekken van bedrijven uit zowel de 
agrarische en gezondheidssector van 
belang. Door dhr. Bultje werd aangegeven 
dat ook binnen de voedselsectoren de 
kennis mist over hoe ze hun producten 
zo aan kunnen passen, dat deze 
bijdragen dragen aan een gezondere 
leefstijl van de consument. Nu zijn 
systemen vooral gericht op een lage 
kostprijs en hoge efficiëntie. Door ook de 
regionale economie, participatie van de 
samenleving, gezondheid en sociale 
cohesie in een dergelijk systeem te 
betrekken, kunnen regionale 
voedselstrategieën een stuk aantrekkelijker 
worden gemaakt.  
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7.4 DOELGROEP 

Tijdens de interviews kwam naar voren 
dat het belangrijk is dat de 
bevolkingsgroep met de meeste 
gezondheidsproblemen wordt benaderd. 
Daarbij moet uitgezocht worden hoe men 
in contact kan komen met deze groep en 
welke instanties daarvoor bij de 
voedingsstrategie betrokken kunnen 
worden. Op basis van consumentengedrag, 
sociologie en marketing moet gekeken 
worden hoe mensen gestimuleerd kunnen 
worden om gezondere keuzes te maken, 
zonder ze te dwingen.  

7.5 BETREKKEN VAN 

PARTNERS 

Dhr. Bultje geeft aan dat een interventie 
die zich alleen richt op de burgers, vaak 
niet interessant is voor bedrijven. Een 
voedingsstrategie wordt interessanter 
wanneer je een gezamenlijke visie en 
ambitie hebt en de focus minder op de 
voedingsstrategie zelf ligt. De ambitie van 
ANNO/EU kopgroep om in 2030 een 
bijzonder goede kwaliteit van leven in 
Noordoost Friesland te hebben, is een 
voorbeeld van een gezamenlijke visie.  

 

 

Partners die kunnen bijdragen aan een 
gezamenlijke visie en ambitie moeten bij 
elkaar worden gebracht om zich 
vervolgens te kunnen organiseren. Iedere 
partner moet de ruimte krijgen om een 
eigen plek binnen de organisatie te 
vinden, waarbij het van belang is dat 
deze organisatie niet te veel wordt 
dichtgetimmerd. Belangrijke partners die 
genoemd werden in de interviews met 
specialisten, zijn partners uit de primaire 
sectoren (bijv. boerencoöperaties), 
distributeurs, beleidsmakers uit provincies 
en gemeenten, kenniswerkplaatsen en 
arbeiders zoals werklozen en lager 
geschoolden. 

Volgens dhr. Bultje moet het verkrijgen 
van Europese subsidie voor een 
voedingsstrategie niet onderschat worden. 
Zijn advies is om niet zelf iets op te 
zetten, maar ergens bij aan te sluiten, 
bijvoorbeeld als proefgebied bij een 
consortium. Er zijn verschillende 
kennisinstellingen met kennis en expertise 
op dit gebied, die geraadpleegd kunnen 
worden. De HANNN heeft een overzicht 
van vraag en aanbod op dit gebied en 
kan hier advies in geven. 

7.6 SAMENVATTING 

 

De foodsector in Noordoost Friesland levert voornamelijk bieten, graan, aardappelen, mais, 
uien, bollen en melk vlees. Binnen de regio zijn al enkele initiatieven die kunnen helpen bij 
het stimuleren van de gezondheid in Noordoost Friesland. Volgens de experts is een 
integrale aanpak nodig om de gezondheidsproblemen binnen de regio aan te pakken en 
moeten daarbij de zorg en de food sector meer samen gebracht worden. Door het betrekken 
van verschillende partners in een voedingsstrategie kan meer invloed uitgeoefend worden 
op de gezondheid en kan deze op zich zelf blijven staan. Belangrijke partners voor het 
opzetten van een voedselstrategie zijn de primaire sectoren, distributeurs, beleidsmakers uit 
provincies en gemeenten, kenniswerkplaatsen en arbeiders. Er wordt geadviseerd voor 
Europese subsidie niet zelf iets op te zetten, maar aan te sluiten bij bestaande initiatieven. 
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8 ANALYSE VOEDINGSSTRATEGIEËN

Aan de hand van de analyse van de 
gezondheidssituatie, de richtlijnen voor een 
gezond dieet en de huidige 
voedselgebruiken is er een doel en 
doelgroep geformuleerd. Daarna is in kaart 
gebracht hoe het gedrag van consumenten 
voorspeld en beïnvloed kan worden aan 
de hand van theorieën over 
consumentengedrag. Ook zijn 
aandachtspunten met betrekking tot de 
implementatie van voedingsstrategieën 
benoemd door specialisten uit diverse 
werkgebieden. In dit hoofdstuk worden 
mogelijke voedingsstrategieën 
geïnventariseerd en geanalyseerd aan de 
hand van de voorgaande gegevens. Bij 
het inventariseren is rekening gehouden 
met verschillende invalshoeken en 
werkvelden om zo diverse voor- en 
nadelen tegen elkaar af te wegen. Bij de 
inventarisatie is voornamelijk het 
geformuleerde doel leidend geweest. Het 
behalen van het projectdoel is de prioriteit 
van de voedselstrategie. Factoren die 
hierbij een rol spelen zijn effectiviteit, 
doelgerichtheid, implementeerbaarheid. 
Daarnaast zijn factoren als het 
regionaliseren van de strategie, de 
mogelijkheid om de doelgroep te bereiken 
en de mogelijkheid om gedrag van de 
consument te beïnvloeden meegenomen in 
de inventarisatie.  

Veelal is het efficiënter en financieel 
aantrekkelijker om uit te gaan van 
bestaande strategie dan een compleet 
nieuwe strategie te verzinnen. Bovendien 
is van bestaande strategieën al 
aangetoond dat deze effectief zijn in het 
verbeteren van de gezondheid (Hannon et 
al., 2010). Vanwege deze rationale zijn 
in dit hoofdstuk diverse bestaande 

voedingsstrategieën in kaart gebracht. 
Iedere strategie is bestudeerd aan de 
hand van een SWOT-analyse. Dit is een 
techniek die interne en externe factoren 
van een strategie in kaart brengt door 
middel van de identificatie en evaluatie 
van sterktes, zwaktes, kansen en 
bedreigingen van een strategie (Dyson, 
2004).  

Op basis van een ‘online search’ naar 
bestaande strategieën, interviews met 
experts en interviews met diëtisten, is een 
lijst van initiatieven opgesteld die voldoen 
aan de hiervoor genoemde factoren: 

- Korte Keten iniatieven 
- Gratis fruit op het werk 
- Gemeenschapstuinen  
- Koken met gezonde producten in 

zorginstellingen 
- Gecombineerde leefstijlinterventie 
- Onderwijs iniatieven 

Veel van de gevonden initiatieven zijn 
onder deze zes soorten initiatieven te 
scharen. Het enige type initiatief dat hier 
buiten beschouwing is gelaten, is 
voorlichting aan volwassenen. Van 
voorlichting is aangetoond dat dit als op 
zichzelf staande strategie minder effectief 
is. Wil je daadwerkelijk gedragsverandering 
realiseren, dan moet voorlichting 
gecombineerd worden met andere 
activiteiten (Robbe, 2008).  
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8.1 BEOORDELING 

VOEDINGSSTRATEGIEËN 

Van de zes genoemde soorten initiatieven, 
is hieronder beschreven hoe deze 
initiatieven eruit zien. Per strategie worden 
de sterktes, zwaktes, kansen en 
bedreigingen beschreven en worden er 
voorbeelden genoemd van bestaande 
projecten die aan dit type initiatief 
gerelateerd zijn. Vervolgens worden de 
zes beschreven voedingsstrategieën 
beoordeeld aan de hand van een aantal 
criteria. Deze criteria zijn opgesteld op 
basis van de elementen die naar voren 
komen in de SWOT-analyses: 

- Bij de keuze voor een strategie is 
het belangrijk een specifieke 
doelgroep te hebben om een 
werkende marketingstrategie op te 
kunnen zetten. Dit project richt 
zich op mensen met een lage 
SES, overgewicht en/of hoge 
bloeddruk.  

- Daarnaast is het voor een strategie 
belangrijk dat deze effectief is. 
Dat wil zeggen dat deze moet 
bijdragen aan het behalen van het 
projectdoel. Het doel van dit 
project is dat bij de volgende 
peiling van de GGD Fryslân in 
2020 de prevalentie van 
overgewicht en hoge bloeddruk in 
Noordoost Friesland niet meer 
stijgt, maar afneemt. De effectiviteit 
van een voedingsstrategie is bij 
voorkeur wetenschappelijk bewezen.  

- Tevens moet een strategie 
realiseerbaar zijn. Hierbij worden 
de criteria van het FOETSJE-model 
gehanteerd, namelijk de Financiële 
haalbaarheid, de Organisatorische 

uitvoerbaarheid, of de strategie 
Economisch verantwoord is, de 
Technische haalbaarheid, 
aanwezigheid van professioneel 
draagvlak (Sociaal) en of de 
strategie Ecologisch aanvaardbaar 
is (Frambach et al., 2009). Het 
Juridische aspect in het FOETSJE 
model wordt niet meegenomen, 
omdat de voorgelegde strategieën 
op dit vlak geen dusdanige impact 
hebben om te twijfelen over de 
juridische realiseerbaarheid. Tevens 
hebben bestaande initiatieven al 
bewezen dat de strategische opties 
juridisch realiseerbaar zijn.  

- De opdrachtgever wenst dat er 
regionale invulling kan worden 
gegeven aan de voedingsstrategie. 
Dat wil zeggen dat lokale partners 
zoals boeren, maar ook diëtisten 
of scholen bij het project betrokken 
kunnen worden.  

- Om de doelgroep te bereiken, 
moet een strategie laagdrempelig 
zijn. De laagdrempeligheid van een 
strategie is afhankelijk van de 
mate waarin deelname/aanmelding 
actief of passief is, of de strategie 
financieel toegankelijk is voor 
personen met een lage SES en of 
deze ter plaatse beschikbaar is. 
Ook wordt er in de beoordeling 
van strategieën gekeken in 
hoeverre deze duurzaam zijn, dat 
wil zeggen dat er wordt gekeken 
hoe goed het project in de 
toekomst op zichzelf zal kunnen 
staan.  

- Tot slot wordt er per strategie 
bekeken of deze op basis van de 
SWOT-analyse unieke kenmerken 
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hebben, die naast de concreet 
geformuleerde criteria belangrijk zijn 
om te noemen. 

De criteria worden gescoord op een 
schaal van 5, waarbij 1 staat voor slecht, 
2 voor matig, 3 voor gemiddeld, 4 voor 
goed en 5 voor uitstekend. In 

Tabel 20 is een overzicht te zien van de 
scores per criteria voor iedere 
voedingsstrategie.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 21 Beoordeling van de verschillende voedingsstrategieën 
Project Doel 

groep 
Effec-
tiviteit 

Reali-
seerbaar 

Regio-
naal 

Laagdrem-
pelig 

Duur-
zaam 

Bonus Totaal 

Korte Ketens 2 2 3 5 3 3 5 23 
Fruit op het werk 2 2 5 4 5 4 0 22 
Gemeenschapstui
nen 

2 4 3 2 1 2 4 18 

Beter eten in 
verpleeghuizen 

2 4 2 2 5 3 0 18 

GLI 3 4 3 3 2 4 4 23 
Onderwijs 
iniatieven 

2 2 4 1 5 4 0 18 
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8.2 KORTE KETENS 

Duurzame landbouw en gezonde voeding 
zijn thema’s die hoog op de 
maatschappelijke agenda staan. Hoewel 
beide problemen dicht bij elkaar liggen, 
worden ze vaak gescheiden aangepakt. 
Volgens de Raad voor Integrale Duurzame 
Landbouw en Voeding is de 
voedselproductie echter steeds meer 
losgeraakt van zijn ecologische en sociale 
context. Consumenten hebben nauwelijks 
inzicht in de herkomst en productiewijze 
en voelen zich niet verantwoordelijk voor 
de duurzaamheid van voedsel en zijn 
vaak niet bereid om er meer voor te 
betalen of er juist minder van te 
consumeren (Weijden et al., 2012). Er 
is daarom belang bij een voedselketen 
waarbij de consument en de producent 
weer met elkaar communiceren en zich 
weer verantwoordelijk voor elkaar gaan 
voelen. Door voedsel uit de eigen regio 
te gebruiken, kan de voedselproductie uit 
de anonimiteit worden gehaald, krijgt 
voedsel een verhaal en een gezicht en 
wordt de regionale economie gestimuleerd.  

Initiatieven die zich richten op het 
bevorderen van de consumptie van lokale 
producten, zijn niet alleen effectief in het 
stimuleren van de lokale boeren en 
economie, maar kunnen ook goed benut 
worden om de gezondheid van de 
bevolking in Noordoost Friesland te 
bevorderen. Inzicht in herkomst en 
productiewijze leiden tot meer affectie met 
het product en het bewuster omgaan met 
voedsel. Hierdoor wordt er uiteindelijk ook 
gezonder gegeten (Aalders, 2015). Naast 
dat men bewuster met het voedsel 
omgaat, realiseren initiatieven als dat van 
Willem & Drees en een mobiele 
voedselwagen ook dat het voedsel beter 
beschikbaar is.  

8.2.1 SWOT-ANALYSE 

Uit de gesprekken met de opdrachtgever 
en specialisten is meerdere malen naar 
voren gekomen dat er veel waarde wordt 
gehecht aan het sluiten van de 
voedselketen door de verkoop en 
consumptie van lokaal geproduceerde 
producten te stimuleren. Een Korte Keten 
initiatief geeft gehoor aan deze vraag door 
de consument meer te betrekken bij het 
voedsel en de beschikbaarheid van 
gezond voedsel te verhogen. Een 
verhoogde beschikbaarheid, draagt bij aan 
meer consumptie van deze gezonde 
producten (Reinaerts et al., 2007).  

Er kan op verschillende manieren invulling 
worden gegeven aan het sluiten van de 
voedselketen. Lokale producten kunnen 
worden aangeboden in een boerderijwinkel, 
maar ook in supermarkten of op scholen.  

Voordelen van Korte Keten initiatieven zijn 
dat de lokale economie wordt gestimuleerd 
en dat de consument dichter bij het 
product komt te staan. Er is veel kans 
van slagen voor deze initiatieven, omdat 
uit de verschillende interviews is gebleken 
dat er veel draagvlak is voor Korte Keten 
initiatieven. Ten slotte bereiken Korte 
Keten initiatieven die gezond voedsel langs 
de deur brengen ook die consumenten die 
minder goed ter been zijn. De consument 
hoeft op deze manier weinig moeite te 
ondernemen om gezond voedsel in te 
slaan.  

Nadelen van Korte Keten initiatieven zijn 
dat producten veelal duurder uitvallen dan 
standaardproducten in de supermarkt, 
omdat ze op minder grote schaal worden 
geproduceerd (Panzar et al., 1977). Uit 
een interview met een logistiek 
medewerker van het bedrijf Streekmolen is 
gebleken dat zij voornamelijk 
tweeoudergezinnen en hoogopgeleiden 
bereiken, omdat deze groep de producten 
eenvoudiger kan financieren.  
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Sterktes 

- Bereikt een brede doelgroep 
- Stimuleert de lokale boeren 
- Consument wordt meer betrokken bij 

het voedsel 
- Draagvlak bij zowel boeren als 

gemeente  
- Boerenproducten worden betaalbaarder 
- Ook minder mobiele personen hebben 

toegang tot gezond voedsel 
- Mensen kunnen ‘passief’ deelnemen 

Zwaktes 
- Producten zijn duurder dan 

vergelijkbare producten in de 
supermarkt  

- Hoogopgeleiden en tweeoudergezinnen 
worden beter bereikt dan de lage 
SES.  
 

Kansen 
- Eventueel combineren met combineren 

met het de Noardelike Fryske Wâlden 
voor een Unique Selling Point.  

- Mogelijke ondersteuning door EU 
programma LEADER  

- Consument bij de financiering 
betrekken, waardoor de toewijding 
van de consument intensiever is.  

- Project kan goed gemarket worden 
als gebruik gemaakt wordt van 
keurmerk.  

- Er kan gebouwd worden op 
bestaande initiatieven 

 

Bedreigingen 
- Bij onvoldoende vraag naar lokale 

producten, valt dit initiatief in duigen.  
- Bedrijven als Willem & Drees zien 

geen markt in Noordoost Friesland. 
- De politieke agenda raakt van het 

duurzame pad, daardoor geen 
stimulans meer.  

- Geen investeergeld beschikbaar 
- Juiste afzetkanaal en afzetvolume 

worden niet gevonden.  
- De logistiek vormt een knelpunt.  

 

Figuur 4 SWOT-analyse strategie ‘Korte Ketens’ (Aalders; Arkenbout et al., 2014; Vonk et al., 2009)  

Kansen die er zijn met betrekking tot 
Korte Keten initiatieven zijn divers. Ten 
eerste zijn er kansen om Europese 
financiering te krijgen. Er zou een 
mogelijkheid bestaan om aan te sluiten bij 
LEADER, een onderdeel van het 
Plattelandsontwikkelingsprogramma 
(Regiebureau POP, 2015). Dit 
programma ondersteunt onder andere 
Lekker Utregs en ook in Groningen lopen 
al projecten die door LEADER worden 
gesubsidieerd. Het doel van LEADER is 
het versterken en verder ontwikkelen van 
de leefbaarheid en de economie op het 
platteland. LEADER ondersteunt initiatieven 
die van inwoners, ondernemers en 
organisaties uit het gebied zelf komen en 

die bijdragen aan een vitaal platteland op 
de lange termijn (LEADER, 2012). 
Andere kansen zijn het betrekken van de 
consument bij de financiering. Hierdoor 
wordt de toewijding van de consument 
versterkt (Arkenbout et al., 2014). 
Behalve kansen op het gebied van 
financiering, biedt het gebruiken van een 
keurmerk (zoals in Lekker Utregs) 
mogelijkheden voor het marketen van 
streekproducten. Tot slot zijn er 
mogelijkheden om voort te bouwen op of 
samen te werken met bestaande 
initiatieven in de regio (waaronder Willem 
& Drees en Streekmolen) om zo de 
regionale economie en gezondheid te 
bevorderen.  
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Bedreigingen voor Korte Keten initiatieven 
zijn ten eerste dat er onvoldoende 
investeergeld beschikbaar is vanuit de 
gemeente of vanuit mogelijke 
(partner)bedrijven. Bovendien moet er 
vraag zijn vanuit de consument naar 
lokale producten. Als de bevolking de 
intentie of de middelen hiervoor niet bezit, 
zal het project niet slagen. Tot slot blijkt 
dat veel bedrijven met Korte Keten 
initiatieven tegen problemen in logistiek en 
distributie aanlopen (Arkenbout et al., 
2014). Dergelijke initiatieven vereisen een 
goede organisatie en planning om de 
logistiek en distributie voorspoedig te laten 
verlopen, maar uit de praktijk blijkt dat dit 
een knelpunt is waar veel initiatieven 
tegenaan lopen. 

8.2.2 INITIATIEVEN 

LANGSBRENGEN VAN VOEDSELKRATTEN 
Een eerste mogelijkheid zijn initiatieven 
waarbij wekelijks een krat voedsel bij 
mensen wordt langsgebracht met daarin 
lokale, verse en seizoensgebonden 
producten. Veelal leveren deze initiatieven 
ook recepten mee, waardoor het mensen 
gemakkelijker wordt gemaakt om gerechten 
met de geleverde producten te bereiden. 
Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn 
Willem en Drees, Hello Fresh en 
Streekmolen (HelloFresh, 2015); 
(Streekmolen, 2012); (Willem&Drees, 
2015). 

OVERKOEPELEND KEURMERK 
Een ander initiatief waarbij lokale 
producten voorop worden gesteld is Lekker 
Utregs. Dit project richt zich op een korte 
lijn tussen boer en consument. Het 
consumeren van voedsel uit de regio in 
plaats van elders uit de wereld, helpt de 
lokale bevolking aan werk, stimuleert de 
lokale boeren en regionale economie, en 

zorgt dat er meer rekening gehouden 
wordt met het milieu. Lekker Utregs 
maakt gebruik van een keurmerk, 
waarmee de lokale producten eenvoudig te 
identificeren zijn. Het Utrechtse project 
bestaat uit een breed scala aan 
activiteiten die de consument in aanraking 
brengen met het lokale voedsel. Zo zijn 
er zaai- en oogstfeesten, regiomaaltijden, 
kookworkshops, markten, ‘Boer zoekt 
Burger’-dagen en wedstrijden strobalen 
gooien. Het project wordt gefinancierd 
door de Provincie Utrecht en EU 
plattelandsprogramma LEADER 
(Regiebureau POP, 2015). 

MOBIELE VOEDSELMARKT 
Naast dat producten aan de man kunnen 
worden gebracht door kratten rond te 
brengen of keurmerken te gebruiken, kan 
er ook gebruik worden gemaakt van 
mobiele voedselmarkten. Deze mobiele 
voedselmarkten zijn te vergelijken met de 
vroegere SRV’s waarbij men de 
supermarkt aan de deur kreeg. Dergelijke 
mobiele markten kunnen compleet worden 
ingericht met lokale, verse en gezonde 
producten, waardoor het voor de bevolking 
eenvoudig wordt om deze producten aan 
te schaffen. Hiermee wordt een brede 
doelgroep bereikt, omdat ook die mensen 
die minder mobiel zijn, in staat zijn de 
producten te kopen. Een voorbeeld van 
een dergelijke mobiele voedselmarkt is te 
vinden in Toronto, Canada. In deze regio 
kampt een groot deel van de bevolking 
met economische en geografische barrières 
om gezond eten te kopen. Dankzij 
financiële ondersteuning van de Mobile 
Food Market hadden ook ineens die 
mensen met een laag inkomen en die 
mensen die een wijk met weinig gezond 
voedsel woonden, toegang tot goede en 
gezonde producten (Food Share,, 2015). 
Aangezien in Friesland veel ouderen 
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wonen, die over het algemeen minder 
mobiel zijn, zou een dergelijke mobiele 
food truck een uitkomst bieden.  

Binnen de HANNN zijn ze bezig met een 
nieuw voedingsprogramma, waarin men 
kijkt of ze de SRV wagens weer langs 
kunnen laten rijden met gezond voedsel. 
Zij kunnen wellicht helpen met het 
opzetten van een dergelijk project. 

BOERDERIJWINKEL 
De consument kan ook in aanraking 
komen met producten door bijvoorbeeld 
een boerderijwinkel op te zetten. In 
Friesland bestaan al 25 boerderijwinkels, 
waarin eigen producten evenals producten 
van collega biologische bedrijven worden 
verkocht (Fryske Biologische 
Boerderijwinkels, 2007). Een andere 
manier om consumenten in aanraking te 
brengen met regionale producten is een 
pop-up restaurant. In Beijum, in de 
provincie Groningen, is het pop-up 
restaurant ’t EetThuis’, opgezet. Hier 
kunnen bewoners iedere vrijdag kosteloos 
aanschuiven voor het avondeten. De 
gerechten worden bereid door vrijwilligers, 
met voornamelijk overgebleven producten 
van de voedselbank, maar ook van 
onverkochte waren van winkels of 
supermarkten ('t EetThuis, 2015). Een 
dergelijk initiatief kan natuurlijk ook gebruik 
maken van lokale producten, direct 
afkomstig van het land. Door middel van 
een pop-up restaurant worden niet alleen 
de lokale producten aan de man 
gebracht, maar vindt tevens een gezellige 
activiteit plaats, waarbij die mensen die 
normaal alleen zouden moeten eten, 
eindelijk eens gezelschap hebben tijdens 
de maaltijd.  

8.2.3 BEOORDELING KORTE KETENS 

DOELGROEP (2) 
De doelgroep van deze strategie betreft 
iedere inwoner van Noordoost Friesland. 
De doelgroep, lage SES met overgewicht 
wordt hier niet direct bereikt. Er kan 
specifieker worden gefocust op inwoners 
met een lage SES door bijvoorbeeld 
voedseltrucks langs te laten gaan in 
bepaalde wijken of samen te werken met 
de voedselbank om de groep met de 
laagste SES te bereiken.  

EFFECTIVITEIT (2) 
Als de voedselketens korter worden dan 
wordt de beschikbaarheid van gezond 
lokaal voedsel verhoogd. Wanneer er 
betere toegang is tot gezond voedsel, 
bevordert dit de inname (Aalders, 2015). 
Het bewustzijn van de consument stijgt en 
hierdoor gaat de consument gezonder 
eten. Lokale producten zijn niet per 
definitie gezonder dan producten uit 
andere delen van de wereld, maar deze 
voedingsstrategie kan wel de 
beschikbaarheid van gezonde producten 
verhogen. 

REALISEERBAAR (3) 
De opdrachtgever hoeft weinig te 
investeren. De taken kunnen namelijk 
uitbesteed worden aan andere bedrijven 
zoals Willem & Drees. Volgens de expert 
Daan Bultje kan de opdrachtgever de 
producenten bij elkaar brengen, maar de 
producenten kunnen dan zelf vervolgens 
met een voorstel voor de opzet komen. 
Er zijn veel voorbeelden van dit soort 
initiatieven waarop gemakkelijk een nieuw 
activiteitenplan gebaseerd kan worden. Het 
succes van deze strategie staat of valt 
met het draagvlak onder de bevolking. 
Volgens de experts is er bij de boeren 
ook veel draagvlak. Er is weinig bekend 
over het draagvlak onder de detailhandel. 
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REGIONAAL (5) 
Er wordt gebruik gemaakt van lokale 
producten en regionale partners, waaronder 
boeren. Hierdoor wordt de regionale 
economie gestimuleerd. 

LAAGDREMPELIGHEID (3) 
Of deze strategie laagdrempelig is, is 
afhankelijk van de invulling. Kies je voor 
kratten of een SRV dan is de afstand en 
dus drempel tot het gezonde voedsel 
lager. Kies je voor een boerderijwinkel of 
boerenmarkt, dan is deze al hoger. Het 
werken met streekproducten kan een 
financiële barrière vormen voor de 
bevolking met een lage SES. Bovendien 
moeten de consumenten de intentie 
hebben om lokale producten te 
consumeren. Echter, aangezien aanbod 
voor een groot deel de keuze van de 
consument bepaalt, zal dit geen grote 
barrière vormen.  

DUURZAAM (3) 
In het huidige politieke klimaat is er veel 
aandacht voor het verduurzamen van de 
landbouw door bijvoorbeeld de 
voedselketen te sluiten (Weijden et al., 
2012). Dit vergroot de kans dat 
dergelijke initiatieven worden opgenomen in 
beleidsplannen, wat het waarschijnlijker 
maakt dat deze initiatieven voor een 
langere tijd blijven bestaan. Door het 
betrekken van bedrijven, kost het niet 
alleen maar geld, maar levert het ook 
geld op, en kan deze voeding strategie 
op zich staan. 

BONUS (5) 
Soortgelijke Korte Keten initiatieven 
(waaronder Lekker Utregs) worden 
gefinancierd door EU plattelandsprogramma 
LEADER. Er bestaan dus kansen voor 
Europese financiering. Andere kansen zijn 
het creëren van een Unique Selling Point 
door Korte Keten initiatieven te linken aan 
het nationaal landschap Noardelike Fryske 
Wâlden en het gebruiken van een 
keurmerk als marketingstrategie. 

TOTAALSCORE (23) 
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8.3 GRATIS FRUIT OP HET 

WERK 

Bij het verbeteren van het Noordoost 
Friese dieet om zo de prevalentie van 
overgewicht en hoge bloeddruk terug te 
dringen, kan onder meer worden gekeken 
naar het verhogen van de fruitconsumptie. 
De drempel tot fruitconsumptie kan sterk 
gereduceerd worden door het aanbieden 
van gratis fruit in bedrijven. Het aanbod 
bepaalt namelijk voor een groot deel de 
keuze van de consument (Hearn et al., 
1998). 

8.3.1 SWOT-ANALYSE 

Figuur 5 laat de sterktes, zwaktes, 
kansen en bedreigingen zien van het 
gratis aanbieden van fruit op het werk. 
De effectiviteit van deze strategie blijkt uit 
wetenschappelijk onderzoek dat laat zien 
dat de consumptie van fruit daadwerkelijk 
toeneemt, door dit op het werk aan te 
bieden (Beresford et al., 2001). 
Bovendien heeft het toenemen van 
fruitconsumptie als gevolg dat de inname 
van producten met toegevoegde suikers 
wordt verminderd (Alinia et al., 2011).  

Figuur 5 SWOT-analyse strategie ‘gratis fruit op het werk’ 

De implementatie van het aanbieden van 
gratis fruit lijkt eenvoudig te realiseren, 
omdat er al verschillende bedrijven 
interesse hebben getoond om de 
werkomgeving gezonder te maken. Tot nu 
toe biedt echter slechts een kwart van de 
bedrijven groente en fruit aan voor hun 
werknemers. Hier valt dus veel winst te 
behalen (Werkfruit, 2015). De financiële 
aspecten van implementatie zullen 
waarschijnlijk voor rekening zijn van de 
bedrijven zelf. Dit levert dus geen extra 
kosten op voor de opdrachtgever, maar 
vergt wel investering van de bedrijven 
zelf. Dit brengt een risico met zich mee 
in het opzetten van het plan. Wanneer er 

vanuit het bedrijf onvoldoende intentie is 
om deze financiële investering te leveren, 
zal deze strategie niet effectief zijn. 
Duurzaamheid van de strategie blijkt 
allereerst uit het feit dat bij een dergelijk 
project in Liverpool, 64% van de 
deelnemende bedrijven ook na deelname 
gratis fruit bleef aanbieden (Beresford et 
al., 2001). Bovendien kan deze strategie, 
na de opstartfase, worden geïntegreerd in 
de vaste voedselbestelroutine van een 
bedrijf. Dit maakt dat het een erg 
duurzame strategie is.  

Een zwakte van deze strategie is dat de 
werklozen niet worden bereikt en de lager 

Sterktes  
- Effectief om de fruitconsumptie te 

verhogen  
- Gemakkelijke implementatie 
- Bedrijven lijken interesse te hebben 
- Geen kosten gemeenten 
- Passieve deelname 

 

Zwaktes  
- Werklozen en wellicht lage SES 

slecht/niet bereikt 
- Geen specifieke doelgroep  
- Totale energie-inname lijkt niet te 

veranderen 
 

Kansen  
- Link naar regionale landbouwsector 

 

Bedreigingen  
- Bereidwilligheid bedrijven belangrijk 
- Initiatief vanuit bedrijven belangrijk 
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opgeleiden wellicht in mindere mate. 
Verschillende onderzoeken tonen aan dat 
het vooral deze groep is die een 
ongezond voedingspatroon is en dat hier 
de grootste gezondheidswinst kan worden 
behaald (Azagba et al., 2011). Een 
ander belangrijk nadeel is dat de 
energiebalans niet lijkt te worden 
beïnvloed. Om overgewicht en obesitas te 
bestrijden, zal een negatieve energiebalans 
moeten worden bereikt. Hoewel de 
verhoogde consumptie van groenten en 
fruit zal leiden tot gezondheidsvoordelen, 
wordt het belangrijkste 
gezondheidsprobleem in dit project wellicht 
minder goed aangepakt (Alinia et al., 
2011). Een volgende zwakte is dat 
bedrijven bereid moeten zijn tot deze 
investering. Zij kunnen het zien als een 
extra kostenpost waar zij op korte termijn 
weinig voordeel uit halen. Ook zullen zij 
initiatief moeten nemen in deze strategie. 
Dit kan wellicht gestimuleerd worden door 
subsidies.  

Een kans met betrekking tot het 
aanbieden van gratis fruit is dat de 
regionale landbouw bij het project kan 
worden betrokken. De bedrijven kunnen 
lokaal geteeld fruit aanbieden, waardoor 
de landbouw direct gestimuleerd wordt. De 
bedreiging in deze strategie ligt primair bij 
de werkgever. Wanneer er vanuit het 
bedrijf geen interesse is om gratis fruit 
aan te bieden, kan de implementatie niet 
doorgaan, behalve als deze strategie 
wordt geïntegreerd in het gemeentelijk 
beleidsplan.  

 

 

 

 

8.3.2 INITIATIEVEN 

FRUIT AT WORK 
Fruit at Work is een Australisch initiatief 
en levert gezonde producten in 
tegenstelling tot de ongezonde producten 
die vaak te vinden zijn in de 
bedrijfskantines en verkoopautomaten. Op 
de website van het bedrijf wordt genoemd 
dat het een goedkope maatregel is die de 
verloren ziektekosten minimaliseert en 
loyaliteit en werknemer tevredenheid kan 
stimuleren. Fruit at Work gaat uit van 
twee stuks fruit per werknemer per week 
met als laagste tarief $31,- (Fruit at 
Work, 2015).  

WERKFRUIT 
Werkfruit is een project in Nederland dat 
zich vooral richt op de laagopgeleide 
werknemers, in dit geval een belangrijke 
doelgroep. De kosten worden geschat op 
€60,00 per werknemer per jaar, 
gebaseerd op drie stuks fruit per week. 
Ook op de website van dit bedrijf worden 
verschillende voordelen voor het bedrijf 
genoemd, waaronder een lager verzuim en 
hogere productiviteit (Werkfruit, 2015). 
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8.3.3 BEOORDELING GRATIS FRUIT OP 

HET WERK 

DOELGROEP (2) 
De doelgroep van deze strategie is 
werknemers van de bedrijven die 
deelnemen aan deze voedingsstrategie. 
Kijkende naar de doelgroep in dit project, 
dan bestaat het risico dat mensen met 
een lage SES onvoldoende worden 
bereikt, omdat een deel van deze groep 
werkloos is en dus niet met het fruit in 
aanraking komt (GGD Nederland, 2012). 
Bovendien wordt er niet speciaal gefocust 
op mensen met overgewicht of een 
verhoogde bloeddruk, maar op iedere 
werknemer.  

EFFECTIVITEIT (2) 
Het is bewezen dat fruitconsumptie door 
deze voedingsstrategie wordt gestimuleerd 
(Beresford et al., 2001). Uit eerder 
onderzoek is echter ook gebleken dat het 
eten van meer fruit niet per definitie de 
energiebalans verlaagt, wat nodig is om 
obesitas te bestrijden (Alinia et al., 
2011). Voor een effectief resultaat op het 
verminderen van overgewicht is het van 
belang dat naast fruitconsumptie ook de 
consumptie van groente, vis en vezels 
toenemen, en dat de inname van 
verzadigde vetten en snelle suikers wordt 
gereduceerd. Deze voedingsstrategie biedt 
dus maar een deel van de oplossing aan 
en is daardoor slechts matig effectief. 

REALISEERBAAR (5) 
De kosten worden gedragen door de 
deelnemende bedrijven zelf, daardoor kost 
het de opdrachtgever niets. Naast de 
levering van het fruit, is er weinig 
organisatie vereist. Bedrijven zoals 
Werkfruit kunnen een functie als 
intermediair vervullen om het fruit 

daadwerkelijk aan de werkplaatsen te 
leveren. Uit het interview met specialist 
Daan Bultje bleek dat er draagvlak is bij 
bedrijven om werknemers gezonder te 
maken. Hierdoor denken wij dat ze ook 
bereid zijn om de kosten voor de fruit 
inkoop te dragen. Als er gebruikt wordt 
gemaakt van verantwoord fruit is dit plan 
ecologisch verantwoord. 

REGIONAAL (4) 
De strategie zou regionaal gemaakt 
kunnen worden door fruit te gebruiken dat 
in de regio geteeld is. 

LAAGDREMPELIGHEID (5) 
Het gratis verstrekken van fruit op het 
werk is laagdrempelig, doordat er geen 
financiële barrière is en doordat het fruit 
beschikbaar is. Het beschikbaar maken 
van fruit, verhoogt de kans dat het wordt 
geconsumeerd (Beresford et al., 2001).  

DUURZAAM (4) 
Een bedrijf moet hier wel constant geld in 
blijven stoppen, maar waarschijnlijk is dit 
voor een groot bedrijf een relatief kleine 
investering vergeleken bij andere 
uitgaveposten. Als een bedrijf deze 
voedingsstrategie eenmaal heeft opgezet 
en in de bedrijfsstructuur heeft 
geïntegreerd, is het gemakkelijker vol te 
houden.  

BONUS (-) 
Het gratis verstrekken van fruit op het 
werk is een strategie zonder unieke 
kenmerken.  

TOTAALSCORE (22) 
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8.4 GEMEENSCHAPSTUINEN 

Op basis van interviews met experts blijkt 
dat de regio Noordoost Friesland steeds 
meer zelfvoorzienend wordt. Inwoners 
worden meer en meer op elkaar 
aangewezen, waardoor coöperatie 
belangrijk is geworden en collectieve 
initiatieven van belang zijn. Een strategie 
die hierop inspeelt is het ontwikkelen van 
gemeenschapstuinen in de regio. Volgens 
de American Community Gardening 
Association (ACGA) is dit elk stuk land, 
waar meerdere mensen tegelijkertijd 
tuinieren, vaak in een dichter bevolkte 
omgeving (Teig et al., 2009). Het idee 
van gemeenschapstuinen is dat ze worden 
opgezet en onderhouden door groepen 
lokale bewoners. Dit concept wordt 
nationaal en internationaal toegepast en er 
zijn al verschillende studies gedaan naar 
de voordelen van gemeenschapstuinen.  

8.4.1 SWOT-ANALYSE 

Uit onderzoek blijkt dat mensen betrokken 
bij een gemeenschapstuin 5,7 keer meer 
groente en fruit per dag consumeren in 
vergelijking met thuistuinders (4,6 keer 
per dag) en mensen die niet tuinieren 
(3,9 keer per dag) (Litt et al., 2011). 
Deze studie concludeert dat 
gemeenschapstuinen een interventie kunnen 
zijn om de inname van lokaal gezond 
voedsel te stimuleren. Naast een 
verhoogde inname van groente en fruit, 
blijkt ook de attitude richting gezond 
voedsel te verbeteren (McCormack et al., 
2010). Dit zorgt volgens de Reasoned 
Action Approach uit het hoofdstuk 
Consumentengedrag voor gedragswijziging, 
in dit geval richting de consumptie van 
gezond voedsel.  

Sterktes  
- Bewezen bevordering van inname 

gezond voedsel 
- Jeugdeducatie 
- Implementatie informatie beschikbaar 
- Meer groen in de regio  
- Lichaamsbeweging  
- Cyclus in productie en consumptie 
- Bevordert stedelijk ecosysteem 

Zwaktes  
- Afhankelijk van intentie van inwoners 
- Afhankelijk van gemeente en lokale 

overheden 
- Afname ongezond eetgedrag niet 

bewezen 

 

Kansen  
- Inspelen op het grotere wordende 

belang van onderlinge samenwerking 
in de regio 

- Inspelen op de zelfvoorzienendheid 
van de regio 

- Stimuleert sociale cohesie  

 

Bedreigingen  
- Klimaatafhankelijk 
- Verwaarlozing 

 
 

Figuur 6 SWOT-analyse strategie ‘gemeenschapstuinen’ 
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Naast positieve effecten op het 
voedingsgedrag en daarmee op de 
gezondheid, blijken gemeenschapstuinen 
ook op een andere manier de gezondheid 
te bevorderen. Een toename van tien 
procent in groene en open ruimte in de 
buurt blijkt een positief effect te hebben 
op gezondheidsklachten (ACTrees, 
2006). Dit rapport beschrijft ook dat 
tuinen de ruimte bieden aan recreatie en 
lichaamsbeweging en dat dergelijke plekken 
een toename van 48,4% veroorzaken in 
de frequentie van lichamelijke activiteit. 
Het rapport beschrijft ook dat het stedelijk 
ecosysteem bevorderd wordt door 
regenwater te filteren, bodemerosie en 
afvloeiing te verminderen, het 
zuurstofgehalte in de lucht te herstellen en 
te helpen met het verminderen van 
luchtvervuiling. De tuinen kunnen de 
hoeveelheid groen in de regio versterken. 
Ook is er informatie beschikbaar met 
betrekking tot de implementatie van deze 
strategie. 

De strategie kent ook zwaktes. Zo is het 
succes ervan afhankelijk van de intentie 
van de inwoners en is niet bewezen dat 
gemeenschapstuinen een afname realiseren 
van de consumptie van ongezond voedsel. 
Bovendien moeten gemeenten en lokale 
overheden bereid zijn mee te helpen aan 
de organisatie van de tuinen. 

Een kans van deze strategie is dat er 
kan worden ingespeeld op het groter 
wordende belang van onderlinge 
samenwerking en zelfvoorzienendheid in de 
regio. De sociale cohesie tussen de 
bewoners onderling wordt ook 
gestimuleerd. Gevaren van deze strategie 
zijn dat het verbouwen van groenten en 
fruit afhankelijk is van het klimaat en dat 
de tuinders gemotiveerd moeten zijn om 
de tuin niet te laten verwaarlozen. 

8.4.2 INITIATIEVEN 

VRIENDSCHAPSTUINEN 
Vriendschapstuinen is een project voor 
gemeenschappelijke moestuinen in een 
stadsomgeving, dat is opgezet en wordt 
uitgevoerd door een kleine groep 
bewoners van een aantal sociale 
woonblokken in Brussel (Voyneau, 
2012). Deze tuinen worden onderhouden 
door de plaatselijke projectgroep voor 
ontwikkeling van de wijk, in samenwerking 
met het buurthuis. 

INCREDIBLE EDIBLE 
In Todmorden zijn veertig plekken 
gecreëerd waar zowel bewoners als 
bezoekers de mogelijkheid hebben om 
gratis hun eigen fruit en groente te 
plukken (Paull, 2011). Deze tuinen zijn 
begonnen als kruidentuintjes, en zijn 
uitgegroeid tot moestuinen en 
boomgaarden. Deze organisatie is bezig 
tuinen aan te leggen op de percelen van 
publieke diensten zoals de brandweer en 
het treinstation. Naast het opzetten van 
de tuinen wordt er aandacht besteed aan 
voedsel-gebaseerd onderwijs op de lokale 
scholen. 

NATUURSUPER 

Dit initiatief biedt de mogelijkheid aan 
burgers die in de buurt van een 
braakliggend terrein wonen om dit om te 
zetten in een NatuurSUPER tuin. Na 
aanmelding ontvangen ze een handleiding 
met een compleet stappenplan om dit te 
realiseren (NatuurSUPER, 2015). Zo 
kunnen burgers deze terreinen een 
tijdelijke bestemming geven met een 
positieve waarde. Vanuit deze visie is in 
2010 in Eindhoven een pilotproject 
gerealiseerd, genaamd NatuurSUPERmarkt. 
Dit project richtte zich op de tijdelijke 



 
 

Gezond Leven in Noordoost Friesland, 2015  57 
 

invulling van een braakliggend terrein met 
een buurtmoestuin. De pilot was een 
succes en leidde tot de start van 
NatuurSUPER in 2011.  

8.4.3 BEOORDELING 

GEMEENSCHAPSTUINEN 

DOELGROEP (2) 
De doelgroep van deze strategie bestaat 
in eerste instantie uit de gehele bevolking. 
De gemeenschapstuin kan bezocht worden 
door scholieren, maar ook door ouderen. 
Het is mogelijk om (door locatie en 
gerichte marketing) een tuin op te zetten 
die speciaal voor mensen met een lage 
SES is.  

EFFECTIVITEIT (4) 
Het is bewezen dat als je in een 
gemeenschappelijke tuin werkt, je meer 
groente en fruit eet en meer beweegt. 
Ook blijkt dat meer groen in de omgeving 
de gezondheidsklachten van de bevolking 
vermindert (Litt et al., 2011).  

REALISEERBAAR (3) 
De enige kosten die hieraan verbonden 
zijn voor de opdrachtgever is het 
beschikbaar stellen van een stuk grond. 
Het onderhouden van een tuin is 
goedkoper dan een park. De aanwezigheid 
van een tuin laat de waarde van de 
omliggende huizen stijgen. Afhankelijk van 
het draagvlak, kan het moeilijk worden om 
voldoende mensen bij elkaar te brengen 
die deze tuinen op gaan zetten. Als de 
tuin er eenmaal is, en de buurt zich 
verantwoordelijk voelt, zal de tuin door de 
bewoners onderhouden worden. Dan is de 
organisatorische investering dus minimaal. 
Volgens de experts is er in Friesland een 
sterk gemeenschapsgevoel. Bovendien 
wordt de regio steeds meer 
zelfvoorzienend. Op basis van deze twee 

kenmerken, wordt er vanuit gegaan dat er 
draagvlak voor gemeenschapstuinen is, 
maar dat is niet zeker.  

REGIONAAL (2) 
In gemeenschapstuinen komen mensen 
bijeen, waardoor het gemeenschapsgevoel 
in de regio wordt versterkt (sociale 
cohesie) (ACTrees, 2006). Het concept 
van een gemeenschapstuin ziet er echter 
hetzelfde uit in Friesland als in Limburg. 
Lokale partners hebben geen inmenging 
en regionale economie wordt dus niet 
versterkt.  

LAAGDREMPELIGHEID (1) 
Een gemeenschapstuin vereist zeer actieve 
deelname van de mensen. Zonder 
investering van de betrokken bewoners, 
kan een gemeenschapstuin niet bestaan.  

DUURZAAM (2) 
Iedere week moet er moeite worden 
gestoken in de volkstuin om deze levend 
en mooi te houden. De vraag is of 
mensen later in het proces nog steeds de 
motivatie hebben om hier aan bij te 
dragen. Anderzijds kan er beredeneerd 
worden dat mensen die aan een dergelijk 
project deelnemen, al langer met tuinieren 
bezig zijn en dus al een grotere motivatie 
voor tuinieren hebben.  

BONUS (4) 
In het huidige politieke klimaat, wordt er 
veel geïnvesteerd in een 
participatiemaatschappij. Een 
gemeenschapstuin is een initiatief dat hier 
goed op aansluit. 

TOTAALSCORE (18) 
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8.5 BETER ETEN IN 

VERPLEEGHUIZEN 

Het percentage ouderen (65+) lag in 
2013 in de meeste gemeenten in 
Noordoost Friesland boven het gemiddelde 
percentage ouderen in Nederland en de 
regio kan daarmee een vergrijzende regio 
worden genoemd. In 2010 was het 
percentage ouderen voor alle gemeenten 
Noordoost Friesland lager dan nu, en de 
verwachting is dat het aandeel ouderen 
zal blijven stijgen (Smulders, 2013). Het 
aantal ouderen in de zorginstellingen zal 
daarmee waarschijnlijk ook toenemen. 
Aangezien in 2013 iets minder dan 
125.000 ouderen in een zorginstelling 
woonden (Ouderenfonds, 2015), kan 
aandacht op het gebied van voeding 
binnen deze zorginstellingen een grote 
bijdrage leveren aan de gezondheid van 
ouderen.  

De strategie houdt in dat er binnen de 
zorginstellingen, bijvoorbeeld in 
verpleeghuizen, weer met verse producten 
wordt gekookt om zo gezondere maaltijden 
op tafel te zetten. Hierbij zou gebruikt 
gemaakt kunnen worden van de producten 
die geproduceerd worden binnen de regio 
Noordoost Friesland.  

Dat er behoefte is aan gezonde voeding 
binnen de zorg, bleek uit de bijeenkomst 
‘Food for health, care for costs', die eind 
november in Leeuwarden werd gehouden 
(NOM, 2015). Uit deze bijeenkomst 
kwam ook naar voren dat voeding 
voornamelijk als kostenpost wordt gezien 
(Food Circle, 2015). Om de 
mogelijkheden van voeding op de 
gezondheid van ouderen volledig te 
benutten, zal hier dus meer in 
geïnvesteerd moeten worden. 

 

8.5.1 SWOT-ANALYSE 

Het belang van goede voeding en wijze 
van opdienen, blijkt uit resultaten van 
projecten binnen het Gelderse Vallei-
Ziekenhuis. Deze resultaten laten zien dat 
goede voeding en aandacht voor de wijze 
van opdienen positieve effecten hebben op 
mentaal en lichamelijk gebied bij zijn 
patiënten. Zo versnelt het bijvoorbeeld de 
wondgenezing (Food Circle, 2015). Een 
ander voordeel van deze strategie is de 
passieve deelname. De patiënten in een 
ziekenhuis of bewoners van een 
verzorgingshuis krijgen de gezonde voeding 
direct aangereikt en hoeven zelf weinig tot 
geen initiatief te nemen. Ondanks dat er 
een cultuuromslag noodzakelijk is om de 
voeding gezonder te maken, zou er 
uiteindelijk bespaard kunnen worden op 
voedingssupplementen waardoor de totale 
kosten af kunnen nemen("Naarderheem," 
2015). 

Een nadeel van deze strategie is de 
levensfase in verzorgingshuizen. In 
verzorgingshuizen zijn de bewoners al aan 
het eind van hun leven en is er weinig 
winst te behalen. De verblijfperiode in het 
ziekenhuis is te kort om effecten te 
bereiken met betrekking tot bijvoorbeeld 
obesitas. Een volgend nadeel is, is dat in 
verzorgingstehuizen vooral een 
ondervoedingsprobleem bestaat, terwijl het 
doel in dit project is om overgewicht en 
obesitas te voorkomen. Er is dus een 
verschil in doelgroep. 

De strategie biedt mogelijkheden om 
gekoppeld te worden aan de regionale 
landbouwsector. De producten uit 
Noordoost Friesland kunnen gebruikt 
worden voor de bereiding van de gezonde 
maaltijden. Bedreigingen zijn er in 
verschillende vormen.  
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Sterktes: 
- Gezondere ouderen/zieken 
- Passieve deelname 
- Bewezen effectief 
- Minder kosten 

 

Zwaktes:  
- De interventie is te laat of te 

kortdurend 
- Richt zich vaker op ondervoeding in 

plaats van overgewicht. 

Kansen: 
- Link naar regionale landbouwsector 

 

Bedreigingen: 
- Mensen moeten wennen aan het 

nieuwe eten 
- Kan kostenpost zijn voor instelling 

(of zo gezien worden) 
- Te weinig faciliteiten in keuken 

Figuur 7 SWOT-analyse strategie ‘Koken met gezonde producten in zorginstellingen' 

Allereerst moeten de mensen wennen aan 
het nieuwe eten, kan het in eerste 
instantie gezien worden als kostenpost 
voor de instelling en kunnen de faciliteiten 
in de keuken onvoldoende zijn voor de 
bereiding van dergelijke maaltijden. 

8.5.2 INITIATIEVEN 

ZUIDOOSTZORG FRIESLAND 
Zuidoostzorg Friesland is binnen 
verschillende zorginstellingen begonnen met 
het veranderen van de voeding. Voorheen 
werden binnen deze zorginstellingen vooral 
kant-en-klaar maaltijden geserveerd. De 
business unit manager, Erik Dekker, was 
van mening zag het als uitdaging om 
uitstekende, gezonde maaltijden te 
bereiden voor de mensen. Daarbij wordt 
rekening gehouden de Nederlandse cultuur, 
de seizoenen, de gezondheid, versheid en 
kwaliteit van het voedsel 
("Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen," 2014).  

 

 

NAARDERHEEM 
Naarderheem is een zorginstelling in 
Naarden voor ouderen en 
revalidatiepatiënten met voeding als 
belangrijk aandachtspunt. Er wordt een 
dagelijks wisselend menu aangeboden op 
basis van seizoensgroenten. Bovendien is 
tenminste 40% van de maaltijd biologisch. 
Omdat de gerechten meer voedingsstoffen 
bevatten in vergelijking met 
standaardgerechten in zorginstellingen, 
worden kosten bespaard aan 
voedingssupplementen, waardoor de 
uiteindelijke kosten lager uitvallen dan 
verwacht (Vivium, 2015). 

DISTRIVERS 
Distrivers is een organisatie die gezonde 
maaltijden met verse producten levert aan 
zorginstellingen. Ambiance en gastvrijheid 
zijn twee belangrijke speerpunten binnen 
deze organisatie. Een aandachtspunt van 
Distrivers is dat de cliënten zich welkom 
voelen. Naast normale maaltijden bieden 
zij ook ‘gezondheid bevorderende’ 
maaltijden aan en adviseren ze over 
geschikte maaltijdcomponenten voor de vijf 
meest voorkomende ziektebeelden 
(Distrivers, 2015). 
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8.5.3 BEOORDELING BETER ETEN IN 

VERPLEEGHUIZEN 

DOELGROEP (2) 
De doelgroep van deze strategie bestaat 
uit ouderen in verpleeghuizen. Vanwege 
de vergrijzing in de regio wordt deze 
doelgroep steeds groter. De strategie richt 
zich niet primair op personen met 
overgewicht of verhoogde bloeddruk, maar 
aangezien zij ook aanwezig zijn in 
verpleeghuizen wordt deze groep ook 
bereikt. 

EFFECTIVITEIT (4) 
Op dit moment is ondervoeding een 
belangrijk probleem in zorginstellingen. Als 
het aanbod en de kwaliteit van de 
voeding verbeterd wordt, kan dit helpen 
om de gezondheid van de bewoners of 
patiënten te verbeteren. Hoewel 
ondervoeding een gezondheidsprobleem is, 
is het niet het belangrijkste 
gezondheidsprobleem waar dit project zich 
op richt. In ziekenhuizen kan gezonde 
voeding helpen om het herstel van de 
patiënten te bevorderen (Ziekenhuis 
Gelderse Vallei, 2015). 

REALISEERBAAR (2) 
Of de opdrachtgever extra kosten moet 
maken voor het implementeren van deze 
voedingsstrategie is afhankelijk van de 
huidige wijze van voedselvoorziening. Als 
er meer verse producten moeten worden 
aangeschaft is dit duurder, maar dit kan 
mogelijk in de hand worden gehouden 
door met seizoensproducten te werken. 
Bovendien vermindert de behoefte aan 
voedingssupplementen als er meer verse 
producten gegeten worden, wat ook 
goedkoper is (Trouw, 2012). Het 
inkopen van de verse producten zou 
gedaan kunnen worden door de 

verpleeghuizen zelf, maar kan ook worden 
uitbesteed aan een bedrijf. Aangezien de 
druk op verpleeghuizen vrij hoog is, is dit 
een reële mogelijkheid. De gemeente hoeft 
dus weinig moeite te doen op 
organisatorisch gebied. De zorginstellingen 
zullen er geen bezwaar tegen hebben dat 
hun cliënten gezonder worden, maar het 
is niet bekend of ze de bereidheid en/of 
middelen hebben om deze investering 
daadwerkelijk te doen.  

REGIONAAL (2) 
Oude mensen hechten vaak veel waarde 
aan hun herkomst (Trouw, 2012). De 
strategie kan meer regionaal gemaakt 
worden door het gebruik van lokale en 
regionale producten.  

LAAGDREMPELIGHEID (5) 
In deze strategie vervangen de verse 
maaltijden de standaardmaaltijden in 
zorginstellingen. Hierdoor hoeven ouderen 
geen actie te ondernemen om gezond 
voedsel te consumeren. De drempel voor 
deze strategie is dus laag. 

DUURZAAM (3) 
Als deze strategie eenmaal vast onderdeel 
is van de bedrijfsroutine dan houdt het 
zichzelf draaiende. De budgeten voor 
voeding worden echter vaak bij facilitaire 
zaken ondergebracht en wordt niet 
vergoed door verzekeraars. Om 
daadwerkelijk iets te bereiken moet er een 
omslag komen in de verpleeghuizen 
(Food Circle, 2015).  

BONUS (-) 
Het verbeteren van de maaltijden in 
verpleeghuizen is een strategie zonder 
unieke kenmerken.  

TOTAALSCORE (18)  
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8.6 GECOMBINEERDE 

LEEFSTIJLINTERVENTIE 

(GLI) 

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat 
gewichtsverlies door middel van een dieet 
in combinatie met beweging op de lange 
termijn effectiever is dan een dieet of 
beweging op zichzelf (Miller et al., 
1997). Daarnaast helpt het aanpakken 
van psychosociale factoren, zoals 
gezinsklimaat, stress en self-efficacy in de 
behandeling van overgewicht (Groen et 
al., 2005). Het is daarom aannemelijk 
dat een gecombineerde leefstijlinterventie 
(GLI), waarin bijvoorbeeld een diëtiste, 
psycholoog en fysiotherapeut samenwerken, 
een effectiever en langduriger resultaat zal 
opleveren bij het behandelen van 
overgewicht, dan een dieet op zichzelf. 

8.6.1 SWOT-ANALYSE 

Er zijn concrete en wetenschappelijk 
onderbouwde plannen beschikbaar voor 
GLI’s, die laten zien hoe dit succesvol 
kan worden geimplementeerd in een regio 
(Beweegkuur, 2015); (NISB, 2001); 
(NOM, 2015)(Beweegkuur, 2015); 
(NISB, 2001); (NOM, 
2015)(Beweegkuur, 2015); (NISB, 
2001); (NOM, 2015). Als de GLI 
eenmaal goed is opgezet zijn ze vaak erg 
winstgevend en blijven ze goed op 
zichzelf voortbestaan, zelfs als subsidies 
wegvallen (2013). Uit een interview met 
een diëtist is gebleken dat er al draagvlak 
is onder hulpverleners voor het opzetten 

van een GLI, er zijn dus al mogelijke 
partners aanwezig in de regio. De GLI 
biedt de mogelijkheid om een specifieke 
behandeling op te stellen per doelgroep 
en deze doelgroep hierdoor effectief te 
werven en behandelen. 

De initiële opzet van een GLI vergt vaak 
een hoge investering in tijd en geld. 
Daarom is het belangrijk dat er genoeg 
draagvlak is bij hulpverleners (huisartsen, 
diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen, 
leefstijladviseurs) en de gemeente, om 
daadwerkelijk deze investering te leveren. 
Een ander nadeel is dat het aantal 
mensen dat deel kan nemen aan het 
programma sterk afhangt van het aantal 
beschikbare hulpverleners en hierdoor kan 
het aantal deelnemers beperkt zijn. Het 
programma vereist actieve deelname van 
mensen en werkt alleen behandelend, niet 
preventief. Er kan ook een drempel zijn 
voor het aanmelden bij de GLI omdat de 
mensen eerste via de huisarts 
doorverwezen moeten worden. 

Thea Swierstra van ROS Friesland gaf 
aan dat je een medisch tintje aan de GLI 
bij kinderen wil vermijden. Dit kan de 
kinderen afschrikken en ook zijn er vaak 
nog geen medische problemen door 
comorbiditeit op jonge leeftijd. De 
gezondheidsverzekering en subsidies 
kunnen het programma toegankelijk maken 
voor personen met een lage SES 2012). 
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Figuur 8 SWOT analyse strategie ' Gecombineerde leefstijlinterventie' 

8.6.2 INITIATIEVEN 

BEWEEGKUUR 
Een voorbeeld van een GLI is 
BeweegKuur (RIVM, 2010), waarbij een 
leefstijlinterventie wordt toegepast op 
mensen met overgewicht of obesitas en 
gerelateerde gezondheidsklachten. Mensen 
komen in contact met BeweegKuur via de 
huisarts, maar de belangrijkste rol wordt 
vervuld door de leefstijladviseur, diëtist en 
fysiotherapeut. Deze zorgverleners zijn 
ervoor verantwoordelijk om de deelnemers 
van BeweegKuur een jaar lang intensief te 
begeleiden. Het doel is dat mensen na 
dit jaar zelfstandig een gezonde levensstijl 
kunnen behouden. Ze leren dus niet 
alleen wat een gezonde levensstijl is, 
maar ook hoe je deze kan integereren in 
het dagelijkse leven en hoe je dit 

vervolgens ook kan volhouden. Om tot 
het beste resultaat te komen is het van 
groot belang dat de leefstijladviseur, diëtist 
en fysiotherapeut gedurende het traject 
nauw samenwerken (Beweegkuur, 2015). 
De opzet van BeweegKuur is 
wetenschappelijk goed onderbouwd en 
onderzoek wijst uit dat deelnemers zeer 
tevreden zijn over de voortgang die zij 
boeken doormiddel van het programma 
(den Hartog, 2012; Helmink et al., 
2010). 

 

 

 

 

 

Sterktes: 
- Concreet plan 
- Multidisciplinaire aanpak 
- Focus op lange termijn 
- Mogelijke partners 
- Zelfonderhoudend 
- doelgroepsgericht programma (e.g. 

overgewicht, lage SES) 

Zwaktes: 
- initieel een grote investering nodig van 

zorgverleners en/of de gemeente. 
- Meerdere programma’s opzetten om 

overgewicht in alle leeftijdscategorieën te 
behandelen 

- Beperkte doelgroep (gelimiteerd aantal 
deelnemers) 

- Actieve deelname 
- Niet preventief 

Kansen: 
- Mogelijk in collectieve zorgverzekering of 

een aanvullend pakket te stoppen om 
het betaalbaarder te maken. 

- Betere samenwerkingskansen voor 
zorgverleners, waardoor hun 
behandelingen effectiever zijn en ze 
beter mensen door kunnen verwijzen 
doordat zij beter inzicht krijgen in 
andere beroepsvelden. 

Bedreigingen: 
- Er is voldoende draagvlak nodig onder 

zorgverleners en bij de gemeente 
- Drempel voor het aanmelden van 

deelnemers want je moet eerst naar de 
dokter 
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CLUB FIT 4 
De gemeente Utrecht heeft een 
gecombineerde aanpak gericht op kinderen 
van 4-12 jaar met overgewicht, genaamd 
Club Fit 4 (Sportservice Gemeente 
Utrecht, 2010). De kinderen en ouders 
worden betrokken bij een 12 weken 
durende interventie om een gezonde 
levensstijl te realiseren. De kinderen en 
ouders komen in contact met Club Fit 4 
via een verwijzing van de huisarts. De 
belangrijkste pijlers voor een gezonde 
levensstijl zijn volgens Club Fit 4 
beweging, voeding en opvoeding. Hier 
wordt aan gewerkt door een nauw 
samenwerkend wijkteam bestaande uit een 
sportdocent, diëtist en pedagoge. De 
kinderen nemen deel aan leuke 
sportactiviteiten en leren spelenderwijs over 
gezonde voeding. De ouders krijgen 
voorlichting over voeding en hoe ze hun 
kind het beste kunnen ondersteunen bij 
het aannemen van een gezondere 
levensstijl. Het project is theoretisch goed 
onderbouwd (RIVM, 2013) en 
gedragstherapie voor ouders en kinderen 
tijdens de overgewichtbehandeling is 
succesvol gebleken uit onderzoek van de 
Erasmus Universiteit (Raat et al., 2013). 

GEZONDE LEEFSTIJLINTERVENTIE 
GEZINNEN 
Een opvolger van BeweegKuur is de pilot 
‘Gezonde leefstijlinterventie gezinnen’ van 
ROS Friesland. In deze pilot werken JGZ 
verpleegkundige, pedagoog, fysiotherapeut 
en diëtist samen om de leefstijl van 
gezinnen te verbeteren. In plaats van op 
individuen te focussen, wordt er met het 
hele gezin naar een nieuwe leefstijl 
toegwerkt (ROS Friesland, 2012).  

 

 

JOGG 
De gemeente Smallingerland is sinds 2012 
een ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ 
(JOGG)- gemeente. JOGG is een 
project dat zich richt op het bevorderen 
van de gezondheid van jongerenen 
doormiddel van voeding en beweging, 
onder anderen door de gezonde keuze de 
gemakkelijke keuze te maken (Distrivers, 
2015). 

8.6.3 BEOORDELING 

GECOMBINEERDE 

LEEFSTIJLINTERVENTIE 

DOELGROEP (3) 
Overgewicht en hoge bloeddruk zijn goed 
te behandelen via GLI’s, dit is 
aangetoond door initiatieven zoals 
BeweegKuur (Beweegkuur, 2015) en 
Club Fit 4 (Sportservice Gemeente 
Utrecht, 2010). Ook geeft de GLI de 
ruimte om de focus te leggen op de lage 
SES. In principe kan je je met een GLI 
overgewicht bij verschillende 
leeftijdsgroepen aanpakken. Maar binnen 
verschillende leeftijdsgroepen, moet 
overgewicht vaak op andere wijze 
behandeld worden. Zo gaf Thea Swierstra 
van ROS Friesland aan dat het bij 
kinderen vaak van belang is om de 
behandeling niet te medisch te maken, 
terwijl dit bij volwassenen die vaak ook 
last hebben van comorbiditeit wel van 
belang is. Om een GLI effectief te maken 
is het dus belangrijk om de focus te 
leggen op een bepaalde leeftijdsgroep. 
Vaak kan je met een GLI niet direct je 
gehele doelgroep bereiken omdat het 
aantal deelnemers gelimiteerd is.  
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EFFECTIVITEIT (4) 
De kracht van een GLI ligt in het feit dat 
naast voeding ook andere aspecten zoals 
beweging, leefstijl en educatie 
meegenomen worden. Onderzoek laat zien 
dat het goed mogelijk is om overgewicht 
te verliezen door een gezonder dieet aan 
te nemen, maar dat het gewichtsverlies 
beter behouden blijft als een gezond dieet 
wordt gecombineerd met voldoende 
beweging (Miller et al., 1997). Tevens 
laat onderzoek zien dat het succes van 
de behandeling afhankelijk is van 
psychosociale factoren (Groen et al., 
2005), daarom is begeleiding van de 
deelnemer door een leefstijladviseur of 
psycholoog van groot belang.  

REALISEERBAAR (3) 
Om een GLI uit te voeren is het van 
belang dat er netwerken van de 
benodigde zorgverleners opgezet worden in 
de verschillende gemeenten van Noordoost 
Friesland. Deze netwerken bestaan onder 
andere uit diëtisten, fysiotherapeuten, 
psychologen en huisartsen. Het opzetten 
van deze netwerken tussen zorgverleners 
vergt initieel vaak een grote investering in 
tijd en geld (den Hartog, 2012), daarom 
is het belangrijk dat er voldoende 
draagvlak is onder zorgverleners om deze 
investering ook daadwerkelijk te maken. 
Uit een interview met een regionale diëtist 
blijkt dat er al interesse is in een 
soortgelijke aanpak waarbij er 
samengewerkt wordt met een psycholoog 
en fysiotherapeut. Dit idee is niet 
doorgegaan omdat er problemen waren 
met de financiering vanuit de 
zorgverzekeraar. Ook voorgaande pogingen 
om GLI’s op te zetten in Noordoost 
Friesland indiceren dat er voldoende 
draagvlak is om zorgverlener netwerken op 
te zetten voor GLI’s (Beweegkuur, 
2015). De ervaring leert dat in de loop 

van de samenwerking de rollen van de 
verschillende zorgverleners in het netwerk 
steeds duidelijker en hierdoor kan er 
steeds meer winst uit het netwerk gehaald 
worden. Kennis wordt efficiënter gedeeld, 
de kosten gaan omlaag, en de 
behandeling wordt effectiever (den Hartog, 
2012). Vooral in het begin is het 
belangrijk dat de gemeente nauw 
betrokken is bij de opzet van de GLI, 
zodat er goede financiële ondersteuning is 
en het programma goed opgenomen wordt 
in het lokale beleid, het is dus belangrijk 
dat hier voldoende draagvlak voor is bij 
de opdrachtgever. Gezien deelnemers 
doorverwezen worden via de huisarts naar 
de GLI en De Friesland Zorgverzekeraar 
voorheen al interesse heeft getoond in het 
ondersteunen van GLI’s (Beweegkuur, 
2015); (ROS Friesland, 2012), is het 
waarschijnlijk goed mogelijk om de kosten 
voor het onderhoud van de GLI te delen 
tussen de gemeente en zorgverzekeraar. 
De initiële opzet van een GLI vergt 
initieel dus een hoge investering in tijd en 
geld, maar voorgaande GLI initiatieven 
hebben laten zien dat als het programma 
eenmaal goed loopt het vaak grote 
meerwaarde heeft en zelfs na het weg 
vallen van de subsidies blijft voortbestaan 
(CBS, 2013). 

REGIONAAL (3) 
Omdat de voedingsstrategie lokale 
zorgverleners inzet, is deze strategie goed 
regionaal te maken. Het betrekken van de 
regionale landbouw, een wens van de 
opdrachtgever, is echter niet mogelijk bij 
deze strategie.  

LAAGDREMPELIGHEID (2) 
Voor deze programma’s is een 
doorverwijzing van de huisarts en actieve 
deelname vereist. Dit maakt dat de 
intentie van de deelnemers hoog moet zijn 
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en hierdoor is er dus een hoge drempel 
voor mensen om zich aan te melden voor 
de GLI. Doordat deelnemers via de 
huisarts doorverwezen moeten worden naar 
de GLI, is het mogelijk om de deelname 
aan een GLI te laten vallen onder de 
collectieve zorgverzekering voor minima 
van de gemeente (BeweegKuur, 2013). 
Dit verlaagt de drempel voor personen 
met een lage SES om deel te nemen 
aan de GLI. Ook is er de mogelijkheid 
om de GLI te laten vallen onder een 
aanvullend pakket van de 
gezondheidsverzekering. 

DUURZAAM (4) 
Als er eenmaal een samenwerkingsverband 
is gesloten tussen zorgverleners, zal het  
programma blijven voortbestaan. Het kan 
moeilijk worden om gemotiveerde 
deelnemers te vinden, maar zolang 
overgewicht en hoge blo  eddruk een 
probleem blijven in de regio zal er geen 
tekort aan deelnemers zijn. Als de eerste 
groep succesvol is zal het makkelijker zijn 
om nieuwe deelnemers te vinden, omdat 
er dan een grote kans bestaat dat het 
programma wordt gepromoot door mond-
tot-mond reclame. Als niet iedereen 
tegelijk start en stopt, is er ruimte om 
tussentijds in te stromen. 

BONUS (4) 
Volgens Daan Bultje is het beter om 
gezondheidsproblemen op te lossen op 
een hoger niveau met een integrale 
aanpak die de gehele levensstijl gezonder 
maakt. Dit is exact wat een GLI doet 
door via aanpassingen in zowel voeding, 
beweging en gedrag toe te werken naar 
een gezondere levensstijl.  

TOTAALSCORE (23) 
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8.7 ONDERWIJS INITIATIEVEN 

Gezond ouder worden begint al in de 
jeugd. Interventies in de jeugd zijn 
succesvoller om overgewicht en obesitas 
te voorkomen (Müller et al., 2001; Stice 
et al., 2006). Het is daarom belangrijk 
om al vroeg te beginnen met informeren 
over een gezonde leefstijl. Het 
voedingscentrum biedt verschillende 
lesprogramma’s aan, voor zowel basis, 

middelbaar, als hoger onderwijs als 
onderdeel van de doorlopende leerlijn (zie 
Figuur 4). Voor HBO/WO zijn er geen 
speciale programma’s, maar vooral 
rapporten en (al dan niet digitale) tools 
die gebruikt kunnen worden bij het 
onderwijs. 

8.7.1 SWOT-ANALYSE 

Uit evaluatie van de programma’s van het 
Voedingscentrum is gebleken dat deze een 
positief effect hebben op de kennis en 
intentie van de deelnemers (Battjes-Fries 

et al., 2014; Bessems et al., 2013; 
Robbe, 2008). Als deze intentie kan 
worden omgezet in gedrag, kan 
overgewicht worden voorkomen bij kinderen 
uit alle sociaaleconomische klassen. Deze 
strategie hoeft ook niet veel te kosten. 
‘Weet wat je eet’ kost 20 euro per jaar 
per klas, maar hoeft maar één keer in 
de opleiding gegeven te worden. In 
Noordoost Friesland zijn 14 middelbare 
scholen met in totaal 1466 leerlingen in 

de eerste klas in 2013 (DUO, 2013). 
Als er wordt uitgaan van ongeveer 25 
leerlingen per klas, kost het ongeveer 
1200 euro om deze leerlingen het ‘Weet 
wat je eet’ programma te laten volgen. 
Per school zal het bedrag beduidend lager 
uitvallen. Het zou echter kunnen dat zelfs 
deze uitgave niet in het budget past, en 
als een school een krappe begroting 
heeft, gaan extra’s zoals deze er als 
eerste uit. Als de scholen dit bedrag niet 
kunnen opbrengen, is financiering vanuit 
de gemeenten zelf een mogelijkheid. Het 
financieren van een dergelijk 

Figuur 9 De doorlopende leerlijn: te ontwikkelen kennis, houding en vaardigheden op het vlak van gezond en duurzaam eten  

voor 4-18 jarigen (Subsidiebureau Nederland, 2015) 
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onderwijsprogramma moet jaarlijks worden 
gedaan, maar als de gemeente de 
programma’s betaalt is de continuïteit wel 
gewaarborgd. Tot slot bestaan er voor 
voorlichtingsstrategieën op scholen de kans 
om deze te combineren met bezoeken 
aan of presentaties door lokale boeren, 
waardoor de leerlingen meer besef krijgen  

 

van de oorsprong van hun voedsel. Dit 
zal leiden tot meer affectie met het 
product en het bewuster omgaan met 
voedsel. Dit zal helpen om de deelnemers 
aan deze programma’s gezonder te laten 
eten (Aalders, 2015). Dit zal de scholen 
wel meer tijd en moeite kosten, omdat er 
een boer gevonden moet worden, vervoer 
geregeld moet worden, enzovoort. 

 
Sterktes 

- Bestaande programma’s 
- Effectief 
- Brede doelgroep  
- Preventief 
- Relatief voordelig 

Zwaktes 
- Moeilijk regionaal te maken 
- Effect lange termijn niet bekend 

Kansen 
- Misschien regionaal toepasbaar door 

kinderen de boer laten bezoeken 
 

 
 

Bedreigingen 
- Als de school financieel zwak is, worden 

dergelijke initiatieven het eerst 
geslachtofferd  

Figuur 10 SWOT-analyse strategie 'Onderwijs' 

8.7.2 INITIATIEVEN 

SMAAKLESSEN (SMAAKLESSEN, 2013) 
Het programma ‘Smaaklessen’ is een 
lespakket voor de basisschool dat bestaat 
uit een aantal thema’s. Het eerste thema 
is ‘Smaak’, waarbij kinderen leren wat 
smaak is, en ze nieuwe dingen leren 
proeven. Bij het tweede thema, ‘Gezond 
eten’, wordt onder andere uitgelegd 
waarom fruit en brood gezonder zijn dan 
chips. Daarna wordt het thema 
‘Voedselproductie’ behandeld. Hier ligt een 
kans om de kinderen kans te laten 
maken met regionale producenten. Het 
vierde thema is ‘Consumentvaardigheden’, 
waarin kinderen leren wat er in een 
winkel te krijgen is, en hoe ze een etiket  

 

moeten lezen. Tijdens het vijfde en laatste 
thema koken de kinderen samen. Het 
programma ‘Smaaklessen’ zorgt ervoor dat 
basisschoolleerlingen meer weten over 
gezond voedsel, en ook een betere 
intentie hebben om gezond te eten 
(Battjes-Fries et al., 2014). Tot 2013 
was dit programma gratis verkrijgbaar, 
maar dat is helaas niet meer zo. Op dit 
moment is er op een aantal locaties een 
leskist te leen, maar geen van deze 
bevindt zich in Noordoost Friesland. Het 
zou mogelijk zijn om voor 300 euro per 
stuk deze kisten aan te schaffen voor 
een of meerdere gemeenten.  
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WEET WAT JE EET (VOEDINGSCENTRUM, 
2015) 
Voor middelbare scholen is er onder 
andere het digitale programma ‘Weet wat 
je eet’. In het online lespakket ‘Weet wat 
je eet’ leren leerlingen over gezond, veilig 
en duurzaam eten. Het is geschikt voor 
de onderbouw van de vmbo, havo en 
vwo en het mbo. Dit programma kan 
ingevoerd worden bij de vakken biologie, 
verzorging en zorg en welzijn. ‘Weet wat 
je eet’ omvat onder andere een 
eetdagboek, les over de Schijf van Vijf is 
en het belang van een gezond gewicht. 
Ook binnen dit programma wordt er 
aandacht besteed aan duurzaam eten, 
etiketten lezen en koken. Er is ook een 
praktijkles die de deelnemers leert hoe 
hun eetgedrag wordt beïnvloed door de 
omgeving. Uit onderzoek is gebleken dat 
dit programma wel invloed heeft op de 
kennis en het bewustzijn van de 
leerlingen, maar dat voor een 
gedragsverandering meer nodig is (Robbe, 
2008). Zoals beschreven in de SWOT-
analyse, zijn de kosten voor ‘Weet wat je 
eet’ 20 euro per klas. 

8.7.3 BEOORDELING ONDERWIJS 

DOELGROEP (2) 
De doelgroep van deze strategie zijn alle 
kinderen en jongeren op de basisschool 
en middelbare school. Iedere jongere moet 
onderwijs volgen, en kan dus worden 
blootgesteld aan het lesmateriaal van 
bijvoorbeeld het voedingscentrum. Ook 
jongeren met een lage SES moeten naar 
school. De voedingsstrategie heeft 
daardoor een zeer brede doelgroep. Deze 
strategie richt zich echter niet specifiek op 
kinderen met overgewicht of een 
verhoogde bloeddruk.  

EFFECTIVITEIT (2) 

Na de voedingslessen van het 
Voedingscentrum zijn leerlingen vaak wel 
bereid beter te eten, maar dat gebeurt 
niet altijd. Onderwijs alleen is niet genoeg 
om voedingsgedrag te veranderen (Robbe, 
2008). 

REALISEERBAAR (4) 
Deze strategie is niet moeilijk te 
realiseren. Als de scholen kunnen zelf 
verantwoordelijk gesteld worden voor de 
kosten van de programma’s, hoeft de 
opdrachtgever niets te betalen. Zelfs als 
de opdrachtgever moet betalen, is dat 
geen groot bezwaar, omdat de kosten 
doorgaans laag zijn. Verder hoeft de 
opdrachtgever, als programma’s van het 
Voedingscentrum worden gebruikt, weinig 
te doen op organisatorisch gebied. De 
scholen moeten dit zelf implementeren, 
maar als leraren eenmaal gewend zijn 
aan de lesmethode is de organisatie voor 
een aantal jaar afgerond. De evaluatie 
van dit soort programma’s door docenten 
is vaak positief (Battjes-Fries et al., 
2014; Robbe, 2008), maar het is 
onbekend wat de lokale scholen vinden 
van dit soort programma’s en of hier dus 
draagvlak voor is.  

REGIONAAL (1) 
Deze strategie is niet regionaal, omdat er 
wordt uitgegaan van landelijke 
onderwijspakketten. Deze pakketten worden 
aangeboden op lokale scholen, maar de 
strategie ziet er in iedere regio hetzelfde 
uit. Alleen als de docenten zelf initiatief 
nemen, en contact leggen met de 
regionale producenten, is deze score 
hoger.  

LAAGDREMPELIGHEID (5) 
Het is laagdrempelig, omdat het lespakket 
na implementatie onderdeel uitmaakt van 
het standaard curriculum voor kinderen. 
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Kinderen hoeven dus zelf geen actie te 
ondernemen om de informatie te krijgen.  

DUURZAAM (4) 
Aangezien deze strategie na implementatie 
onderdeel vormt van het 
standaardcurriculum, kan het zichzelf 
draaiende houden doordat het geïntegreerd 
is in de routine op school. Blijkt echter 
dat andere prioriteiten in het gedrang 

komen door deze voedingslessen, dan is 
de kans groot dat deze voedingslessen 
als eerste uit het curriculum worden 
gehaald.  

BONUS (-) 

TOTAALSCORE (18) 

 

8.8 SAMENVATTING 

 

In dit hoofdstuk zijn de verschillende strategieën op een aantal criteria beoordeeld. De 
gecombineerde leeftstijlinterventie (GLI) en Korte Ketens, kregen allebei 23 punten. Daarom 
is ervoor gekozen om deze voedingsstrategieën verder uit te werken. De gecombineerde 
leefstijlinterventie is bewezen effectief in het tegengaan van overgewicht en zal op 
individueel niveau waarschijnlijk het grootste effect hebben op het verbeteren van de 
gezondheid. Om verschillende doelgroepen te bereiken, kan de strategie naar de behoeftes 
van de betreffende doelgroep worden aangepast. De strategie ‘Korte Ketens’ sluit sterk aan 
bij de wens van de opdrachtgever om een gezondere bevolking te koppelen aan een meer 
gesloten voedselketen. Deze strategie is bij uitstek regionaal te maken en biedt niet alleen 
kansen voor het bevorderen van de gezondheid, maar ook voor het stimuleren van de 
regionale economie.  
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9 GEKOZEN STRATEGIEËN 

Om de invulling van de twee 
voedingsstrategieën concreet uit te werken 
is er gebruik gemaakt van de 
marketingmix en de daarbij horende 4 P’s 
van Jerome McCarthy (McCarthy, 1960). 
Van origine is de marketingmix een 
marketingtool die gebruik wordt bij de 
implementatie van een geformueleerde 
strategie. In dit rapport wordt hiervan 
gebruik gemaakt om verschillende 
onderdelen van de strategie meer te 
praktiseren en beter toe te lichten. Dit 
maakt de inhoud minder 
marketingtechnisch dan een marketingmix 
van een marketingafdeling, maar blijft het 
een goed hulpmiddel om de strategie uit 
te werken. De 4 P’s zijn Product, 
Promotie, Plaats en Prijs. Hieraan is een 
(vaak voorkomende) extra P toegevoegd, 
namelijk Partners (Kotler et al., 2010). 
Het gebruik van deze onderdelen en hun 
onderlinge wisselwerking is afhankelijk van 
het doel, de markt, de doelgroep en de 
concurrentie. In dit rapport is het product 
de dienst of de service die wordt 
aangeboden. Hier wordt een uitgebreide 
uitwerking gegeven van de betreffende 
voedingsstrategie, waar beschreven staat 
hoe de strategie te regionaliseren is. 
Promotie omvat de mogelijkheden om via 
communicatie en marketingacties de 
voedingsstrategie aan diverse partijen aan 
te prijzen. De opties hiervoor zijn 
afhankelijk van het budget en van de 
vraag of er aangehaakt wordt bij een 
bestaand initiatief of niet. De plaats is de 
manier waarop de service of dienst aan 
de man wordt gebracht, dus via welke 
kanalen dit gedaan wordt en op welke 
locaties de service of dienst wordt 
aangeboden. Prijs betreft de invulling van 

het prijsbeleid en de daarbij behorende 
kosten van zowel de consument als de 
uitvoerende partij. Deze P is het meest 
complex om concreet uit te werken omdat 
het afhankelijk is van veel praktische 
factoren die pas aan het licht komen bij 
de implementatie van de strategie. In 
hoeverre de strategie wordt doorgevoerd 
bepaald logischerwijs ook de hoogte van 
de kosten. Partners zijn de partijen, 
waarmee een samenwerking mogelijk is 
om bijvoorbeeld kennis te delen, kosten te 
beperken door middel van schaalvoordelen 
of om Unique Selling Points te creëren.  

9.1 KORTE KETEN 

In navolging van het succes van Korte 
Keten initiatieven als Lekker Utregs, 
Streekmolen en Willem & Drees, lijkt een 
soortgelijk initiatief in Noordoost Friesland 
een interessante optie. Het doel van deze 
initiatieven is om de lijn tussen boer en 
consument te verkorten en zo een korte 
keten te ontwikkelen. Regionalisering van 
voedselproductie en –consumptie stimuleert 
de regionale economie en leidt tot minder 
transport, en dus minder CO2 uitstoot. In 
dit project staat echter verbetering van de 
gezondheid van de Noordoost Friese 
bevolking centraal. Korte Keten initiatieven 
kunnen bijdragen aan het bevorderen van 
de gezondheid, door inzicht te geven in 
de herkomst en productiewijze. Dit inzicht 
leidt tot bewustere keuzes en meer 
affectie met het product. Tevens leidt de 
toename van aanbod voor een verhoogde 
consumptie van gezond voedsel (Aalders, 
2015). Deze toename in bewustwording 
en consumptie van gezond voedsel kan 
leiden tot een gezonder voedingspatroon 
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en kan op deze wijze de prevalentie van 
overgewicht en hoge bloeddruk verlagen.  

9.1.1 PRODUCT 

Op dit moment zijn er meerdere 
initiatieven die als doel hebben om via 
een korte keten regionale en verse 
voeding aan de man te brengen. In het 
project Lekker Utregs worden de regionaal 
geproduceerde producten aangeboden in 
(boerderij)winkels (Lekker Utregs 
regioproduct, 2015). In de regio 
Noordoost Friesland kampt men echter 
met grote afstanden tot lokale 
voorzieningen, als supermarkten en 
boerderijen. Deze drempel kan een 
daadwerkelijke aankoop van deze regionale 
producten tegen houden. Streekmolen en 
Willem & Drees zijn voorbeelden van 
organisaties die deze geografische barrière 
overbruggen door de producten bij de 
consumenten thuis te brengen 
(Streekmolen, 2012); (Willem&Drees, 
2015). Een andere opties naast de 
verkoop in de (boerderij) winkel of via 
voedselkratten is de verkoop van 
producten via een SRV-wagen. Deze 
verschillende opties worden verder 
uitgewerkt onder het kopje ‘plaats’.  

De regionale producten zouden, naar 
Utrechts voorbeeld, kunnen worden 
aangeboden met een keurmerk dat de 
Friese oorsprong van het product 
aangeeft. Dit kan succesvol zijn omdat 
het de Friese identiteit benadrukt en een 
gevoel van zelfvoorzienendheid creëert. 
Volgens Jans Helmers speelt deze 
regionale identiteit een belangrijke rol 
onder de bevolking van Noordoost 
Friesland. Onder het kopje ‘promotie’ zal 
hier verder op in gegaan worden 

Een dergelijke organisatie is nog niet 
aanwezig in de regio, maar bestaande 
initiatieven kunnen fungeren als inspiratie, 

kennisinwinning of juist als direct partners 
die een Korte Keten initiatief in de regio 
Noordoost Friesland kunnen introduceren. 
Om de regio Noordoost Friesland te 
voorzien van streekproducten, liggen er 
mogelijkheden om bestaande initiatieven te 
benaderen en hier als directe partners 
mee aan de slag te gaan. Deze en 
andere partners zullen uitgebreide 
beschreven worden onder het kopje 
‘partners’. 

Om een beter inzicht te krijgen in de 
mogelijkheden in Noordoost Friesland, is 
eerst onderzocht welke producten in de 
regio worden geproduceerd en in welke 
hoeveelheid. In Tabel 22 en Tabel 23 
wordt een overzicht gegeven van de 
verschillende producten die in de 
verschillende gemeenten geproduceerd 
worden. Uit deze tabellen blijkt dat 
voornamelijk runderen, kippen en schapen 
worden gehouden en granen, suikerbieten, 
akkerbouwgroenten en aardappelen worden 
verbouwd. Er is weinig tuinbouw (met 
uitzondering van Dongeradeel) en 
blijvende teelt. Volgens de Bosatlas van 
het voedsel is er visproductie uit 
Lauwersoog en is er een zeer hoge 
zuivelproductie, namelijk 640 liter per km² 
per dag.  

Er moet rekening worden gehouden met 
het feit dat producten uit de regio 
Noordoost Friesland alleen niet volstaan 
aan de richtlijnen voor een gezond dieet. 
Zo is er bijvoorbeeld niet genoeg fruiteelt 
binnen de regio en zal fruit gedeeltelijk 
van buiten de regio moeten komen. Het 
is belangrijk voor de consument om te 
kunnen variëren tussen verschillende 
producten binnen de schijf van vijf, om 
dit te realiseren zullen waarschijnlijk 
producten van elders uit het land gehaald 
moeten worden.  
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Tabel 22 Aantal landbouwbedrijven per gemeente aan in Noordoost Friesland 
 Achtkarspelen Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Kollumerland en 

Nieuwkruisland 
Tytsjerksteradiel 

Akkerbouw Consumptieaardappelen 1 - 33 9 9 - 
Akkerbouw Akkerbouwgroenten - - 34 22 8 1 
Akkerbouw Granen 6 1 85 48 26 3 
Akkerbouw Peulvruchten - - 1 - - - 
Akkerbouw Suikerbieten - - 46 27 17 - 
Tuinbouw open grond Fruit open grond 3 1 1 - 1 3 
Tuinbouw open grond Tuinbouwgroenten 1 1 16 - 4 1 
Tuinbouw onder glas Glasgroenten - - 1 - 1 1 
Grasland en 
groenvoedergewassen 

Groenvoedergewassen 61 22 36 27 39 83 

Graasdieren Rundvee, totaal 129 93 129 92 100 191 
Graasdieren Schapen 95 78 79 52 95 111 
Graasdieren Melkgeiten 1 2 2 2 2 1 
Hokdieren Varkens, totaal 2 2 2 - 1 3 
Hokdieren Kippen, totaal 14 - 6 7 1 3 
 
Tabel 23 Beschikbare oppervlakte of het aantal dieren weergegeven per gemeente. 
Landbouw naar gemeente  Achtkarspelen Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Kollumerland en 

Nieuwkruisland 
Tytsjerksteradiel 

Akkerbouw Consumptieaardappelen Are 1696 - 9042 1217 6168 - 
Akkerbouw Akkerbouwgroenten Are - - 22598 12365 5203 9 
Akkerbouw Granen Are 6641 514 160592 76304 66358 1125 
Akkerbouw Peulvruchten Are - - 69 - - - 
Akkerbouw Suikerbieten Are - - 53074 23416 19270 - 
Tuinbouw open grond Fruit open grond Are 383 140 163 - 128 337 
Tuinbouw open grond Tuinbouwgroenten Are 100 15 37603 - 4940 25 
Tuinbouw onder glas Glasgroenten m2 - - 2250 - 750 900 
Grasland en 
groenvoedergewassen 

Groenvoedergewassen Are 45190 19754 38339 30827 33286 83073 

Graasdieren Rundvee, totaal Aantal 14089 13443 21661 15359 14278 25098 
Graasdieren Schapen Aantal 9825 6769 12747 7766 9183 10013 
Graasdieren Melkgeiten Aantal 2 977 265 410 101 510 
Hokdieren Varkens, totaal Aantal 13778 1342 297 - 448 1492 
Hokdieren Kippen, totaal Aantal 1128244 - 255498 379821 92500 448444 
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9.1.2 PROMOTIE 

PROMOTIE ONDER CONSUMENTEN 
Om de regionale producten aan de man 
te brengen is de communicatie richting de 
consument belangrijk. Allereerst is het 
belangrijk dat de consument zich bewust 
is van de aanwezigheid van 
streekproducten in zijn omgeving. Door het 
internet als medium te gebruiken, kan een 
brede doelgroep worden bereikt, waaronder 
de personen met een lage 
sociaaleconomische status (SES). Op de 
regionale televisiekanalen kunnen 
rapportages uitgezonden worden van lokale 
bedrijven en/of boeren die de productie 
en distributie van de regionale producten 
voor hun rekening nemen. Dit schept een 
persoonlijker beeld bij de consument en 
kan helpen om hen enthousiast te maken 
voor deze producten. Ook de lokale 
kranten en nieuwsbrieven, kunnen hier 
een bijdrage aan leveren en de 
verschillende producenten en producten bij 
de consumenten onder de aandacht 
brengen.  

De regionale producten kunnen door 
middel van een keurmerk of slogan 
aantrekkelijker gemaakt worden. Het 
informeert de consument en kan het 
vertrouwen in een product vergroten. 
Bovendien werkt een keurmerk als 
extrinsieke cue, wat betekent dat er 
associaties in het brein optreden die 
kunnen leiden tot het al dan niet 
aanschaffen van een product. Wanneer 
consumenten een positieve associatie 
hebben met de regio en de 
landbouwproducten, zal het keurmerk er 
toe leiden dat er meer wordt verkocht 
(Agrawal, 1999). Daarnaast is het woord 
‘vers’ een belangrijk kenmerk voor gezond 
voedsel voor de lage SES (Meeusen et 
al., 2010). Het is voor een keurmerk of 

slogan belangrijk dat deze authentiek is 
en past bij het karakter van de streek en 
de producten. Een merk of slogan kan 
helpen het verhaal van de streek en het 
product op de consument over te 
brengen. Hierdoor wordt ingespeeld op de 
zelfvoorzienendheid en Friese identiteit in 
de regio (Aaker, 2012). In Friesland 
bestaan al een aantal streekkeurmerken, 
waaronder de Wâldpyk, het streekmerk 
voor producten en diensten uit de Friese 
Wouden, en het Frysk Eko Produkt, wat 
aangeeft dat het product naast dat het 
biologisch is ook uit eigen streek komt. 
Maar een streekmerk voor producten uit 
de regio Noordoost Friesland is nog niet 
aanwezig en zou een optie kunnen zijn. 

Door middel van een (tijdelijke) 
prijsverlaging kan de interesse in regionale 
producten verder worden aangewakkerd. 
Spaaracties kunnen vervolgens helpen om 
de interesse in deze producten te 
behouden, bijvoorbeeld door spaarpunten 
te krijgen bij de aankoop van regionale 
producten die uiteindelijk ingewisseld 
kunnen worden voor een typisch Fries 
kleinigheidje. Door het toevoegen van 
recepten aan bijvoorbeeld de 
voedselkratten, weet men ook hoe ze de 
verschillende producten (op een gezonde 
manier) moeten bereiden. Als de 
recepten bevallen, wordt het product 
waarschijnlijk als aantrekkelijker ervaren en 
is de kans op succes groter.  

Doormiddel van voedselbeurzen, 
streekmarkten en jaarlijkse open dagen en 
proeverij bij bedrijven en 
(boerderij)winkels kan de aandacht van 
consument verlegt worden naar regionale 
producten en de herkomst en productie 
wijze hiervan. Op beurzen kunnen 
workshops georganiseerd worden om 
mensen actief met hun eten aan de slag 
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te laten gaan. Tijdens jaarlijkse open 
dagen en proeverijen bij bedrijven en 
(land)winkels kunnen rondleidingen in de 
bedrijven informatie verstrekken over de 
teelt, oogst en verwerking van de 
streekproducten en de mogelijkheid 
geboden worden deze streekproducten te 
proeven. De consumenten krijgen op deze 
manier meer inzichten in de herkomst van 
hun voedsel en kunnen deze gebruiken 
om een bewuste keuze te maken op het 
gebied van productiewijze en kwaliteit. Dit 
kan de koop van regionale producten 
stimuleren een daarmee ook de keuze om 
gezonder te gaan eten.  

‘Met de klas de boer op’ is een concept 
waarbij de kinderen van basisscholen op 
de boerderij leren waar hun voedsel 
vandaan komt en hoe het geproduceerd 
wordt. Boerderijen vormen een educatieve 
leeromgeving, waarin kinderen in de 
praktijk leren door te voelen, ruiken, 
proeven en te doen. Het samen verzorgen 
van bijvoorbeeld planten en dieren kan 
leiden tot waardering voor natuur en 
milieu, en kan ook de betrokkenheid bij 
de leefomgeving vergroten. 

PROMOTIE ONDER PARTNERS 
Naast promotie onder consumenten, is het 
ook belangrijk om de korte keten te 
promoten onder producenten en andere 
partners. Daan Bultje gaf tijdens het 
interview aan dat je een voedingsstrategie 
voor andere partijen interessant maakt 
wanneer je een gezamenlijke visie en 
ambitie hebt. Zo kan men bijvoorbeeld 
samen de ambitie nemen om de 
gezondheid in de regio te verbeteren. Met 
behulp van een netwerk als het HANNN 
of het CoE HA kunnen geïnteresseerde 
partijen elkaar makkelijker vinden. Deze 
partijen kan de ruimte geboden worden 
om zelf te kijken waar ze van invloed 

kunnen zijn en hoe ze bij kunnen dragen 
aan elkaar. 

Bij land- en tuinbouwers speelt financiële 
motivatie een grote rol. Wanneer zij inzien 
dat het de kans biedt om inkomsten te 
verbeteren en te verhogen, zullen zij 
eerder overstappen. De gemeente kan 
helpen bij het motiveren van producenten, 
door ondersteuning te bieden bij promotie 
en het opzetten van kanalen om de 
consument te bereiken. De producenten 
kan de mogelijkheid geboden worden om 
aan te sluiten bij een label of netwerk 
waarbij men helpt met de opstart en 
promotie. In België heeft men voor 
producenten de VLAM, een label Erkend 
Verkooppunt Hoeveproducten. Producenten 
kunnen zich bij dit label aansluiten. Zij 
krijgen dan twee keer per jaar 
promotiemateriaal, persaandacht en mogen 
gratis deelnemen aan een project waarbij 
een analyse wordt gemaakt van de 
huidige verkoop en worden bijgestuurd 
waar nodig. Verder maken zij plaatsen 
waar producten uit de korte keten te 
vinden zijn bekend, door bijvoorbeeld een 
link op hun website. Voor Noordoost 
Friesland kan een zelfde label gebruikt 
worden.  
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9.1.3 PLAATS 

In het Korte Keten concept wordt de 
logistiek aangepakt en worden er zoveel 
mogelijk schakels binnen de keten 
weggehaald, wat een grote bijdrage levert 
aan het succes van dergelijke initiatieven. 
Op dit moment worden de producten die 
bij boeren vandaan komen verspreid via 
fabrikanten, leveranciers, 
inkooporganisaties, supermarktformules en 
supermarkten om zo uiteindelijk bij een 
huishouden en dus consument te komen. 
Uit het interview met specialist Jans 
Helmers kwam naar voren dat de 
regionaal geteelde aardappel wordt 
geëxporteerd naar Spanje en de in Spanje 
geteelde aardappel geïmporteerd naar 
Noordoost Friesland. De insteek van dit 
concept is om de regionale producten 
direct van de boer, via het initiatief naar 
een verkooppunt binnen de regio te 
brengen waar de consument het product 
kan afhalen.  

Producten kunnen bijvoorbeeld door 
consumenten collectief besteld worden bij 
lokale boeren en weer collectief geleverd 
worden op een vaste datum en een vaste 
plaats, zodat alles in één keer afgehaald 
kan worden door de consument. Het 
voordeel is dat de consument niet de 
hele regio door hoeft en dat de producent 
de productie af kan stellen op de vraag 
en groepering, door middel van een 
bestelling vooraf.  

De producten met het label ‘Lekker 
Utregs’ worden voornamelijk aangeboden 
in boerderijwinkels, maar wellicht is de 
afstand tot deze winkels voor de 
consument te groot en zullen zij 
uiteindelijk slecht worden bereikt. Door 
producten ook in supermarkten aan te 
bieden wordt de afzetmarkt vergroot en 
kunnen meer mensen binnen de doelgroep 

bereikt worden. Gebruik maken van een 
bezorgservice of een SRV wagen is een 
extra strategie voor het overbruggen van 
de geografische barrière. Willem & Drees 
en Streekmolen zijn initiatieven waarin 
men gebruik maakt van een 
bezorgservice. Zij stellen op basis van de 
regionale voedselopbrengst, kratten samen 
waarmee een verse en gezonde maaltijd 
bereid kan worden. Om de consument te 
helpen worden ook recepten meegeleverd. 
Met het oog op de vergrijzing lijkt deze 
bezorgservice verstandig. Door de 
producten naar de consument toe te 
brengen kunnen ook ouderen, die slecht 
ter been zijn en tegenwoordig steeds 
meer thuis wonen, aan gezonde en verse 
voeding komen. Door de SRV wagen ook 
wijken met een lage SES te laten rijden, 
kan ook deze doelgroep aangesproken 
worden. De SRV wagen is momenteel in 
bepaalde gebieden Friesland, als 
Dantumadeel, nog actief, verder onderzoek 
zal uit moeten wijzen of dit ook in 
andere gebieden binnen Noordoost 
Friesland het geval is. 

Uit het rapport ‘Boer en consument heffen 
de vork’ blijkt dat huidige initiatieven 
diverse logistiekstrategieën hebben 
(Arkenbout et al., 2014). Zo hebben 
Beebox, Willem & Drees en Streekmolen 
een eigen distributiecentra, maar besteden 
bijvoorbeeld Lazuur en Bussemse 
Groenteclub dit uit. Soestermarkt en 
BioRomeo werken bijvoorbeeld weer samen 
met andere partners als Lindenhoff of 
Willem & Drees om zo de logistiek te 
dekken. Uit het rapport ‘Boer en 
consument heffen de vork’ blijkt dat deze 
logistiek en daarmee de distributie een 
belangrijk knelpunt vormen voor het 
verkorten van keten (Arkenbout et al., 
2014). Uit dit rapport blijkt dat de 
initiatieven die zich bezig houden met het 
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verkorten van de keten, verdeeld zijn over 
het al dan niet inschakelen van een 
extern logistiek bedrijf. Landmarkt geeft 
bijvoorbeeld aan dat bij een grotere afzet 
zij logistiek als onderdeel van de 
bedrijfsvoering willen integreren, terwijl 
Willem & Drees juist bij een grotere afzet 
de logistiek uit handen willen geven.  

Men kan de producten van de boer naar 
de consument brengen door in zee te 
gaan met een nationale of regionale 
logistieke partner. Wellicht kan bij de 
huidige initiatieven zoals Willem & Drees 
geïnventariseerd worden hoe zij hierin het 
logistieke knelpunt aanpakken en de 
distributie optimaliseren. Het is ook een 
mogelijkheid om de logistiek zelf te 
organiseren, daarbij is het niet nodig om 
bijvoorbeeld de bezorgservice uit te 
besteden, omdat benodigdheden hiervoor 
al in huis zijn. Dit vraagt echter kennis, 
personeel, ruimte en transport. Het is 
hierbij belangrijk dat de belading van het 
vervoersmiddel voldoende is om de kosten 
te dekken. Overige aandachtspunten zijn 
de doorlooptijd tussen het bestellen en 
leveren, de beschikbaarheid van de 
producten qua variatie en hoeveelheid. 
Een laatste mogelijkheid voor het 
organiseren van de logistiek is het samen 
werken met andere initiatieven, 
bijvoorbeeld “Yt mar Frysk!” of 
Streekmolen. Op deze manier kan 
ingehaakt worden op een bestaand 
logistiek systeem, wordt de efficiëntie van 
zowel de belading als de communicatie 
verhoogd en is er ruimte voor 
kennisuitwisseling.  

Als webshops geïntegreerd worden in het 
concept, moet ook hierop de logistiek 
aangepast worden. De producten moeten 
aangeleverd worden, aan de consument 
geleverd worden binnen een bepaalde tijd. 

Ook moet de communicatie via de 
webshop up-to-date blijven, omdat niet 
alle producten het gehele jaar door 
beschikbaar zijn. 

9.1.4 PARTNERS 

Het opzetten van een Korte Keten initiatief 
vereist samenwerking van meerder 
partners, waaronder van gemeenten, 
producenten en distribiteurs. Bestaande 
initiatieven kunnen fungeren als inspiratie, 
kennisinwinning of juist als direct partners 
die een Korte Keten initiatief in de regio 
Noordoost Friesland kunnen introduceren.  

GEMEENTEN 
De gemeenten beschikken over een lijst 
met land– en tuinbouwers en vormen op 
deze manier een belangrijk uitgangspunt 
om deze bedrijven aan te spreken. 
Daarnaast kunnen de gemeenten Korte 
Keten initiatieven actief ondersteunen, door 
informatie en kennis op het gebied van 
Korte Keten initiatieven toegankelijk te 
maken en de mogelijkheden te bieden 
voor vergaderingen binnen de gemeente. 
Zij kunnen bij de opstart van een initiatief 
een openbaar lokaal ter beschikking stellen 
met de nodige koel- en vrieskasten om 
een goede basis te creëren waarop men 
door kan groeien. Gemeenten kunnen 
helpen op het gebied van promotie, door 
het ter beschikking stellen van een forum 
waar lokale boeren eenvoudig hun 
producten kunnen promoten. Er kan in het 
stadsmagazine plaats vrijgemaakt worden 
voor reclame of een extra link op de 
gemeentelijke website gemaakt worden 
naar plaatselijke producenten. 
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PRODUCENTEN 
De producenten vormen een belangrijke 
partner aangezien zij de regionale 
producten produceren. Hierboven wordt al 
even genoemd dat ze binnen de 
gemeenten beschikken over een lijst met 
land- en tuinbouwers en kunnen helpen 
bij het aanspreken van deze partners. 
Men kan ook een oproep lanceren via het 
stadsmagazine voor producenten en 
geïnteresseerde land- en tuinbouwers zich 
in willen zetten voor Korte Keten 
initiatieven. Met behulp van 
landbouwnetwerken en 
ondernemersverenigingen kan men ook 
veel bedrijven bereiken, voorbeelden van 
deze netwerken en verenigingen zijn: 

- Ondernemers Federatie Noordoost 
Fryslân (ONOF): een federatie 
van regionale en lokale 
ondernemersverenigingen in 
Noordoost Fryslân met 
deelnemende verenigingen uit de 
gemeenten Ferwerderadiel, 
Dongeradeel, Dantumadiel, 
Kollumerland en Achtkarspelen.  

- Innovatiehuis Lauwerdelta voor 
groeiondernemers: een fysieke 
omgeving waar regionaal betrokken 
en gevestigde partners samen 
werken 

- De Agrarische Jongeren Friesland 
(AJF): een netwerk voor jongeren 
tussen de 16 en 35 jaar binnen 
de agrarische sector. De AJF heeft 
circa 850 leden, verdeeld over 25 
afdelingen verspreid over heel 
Friesland, waaronder ook in 
Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, 
Kollumerland, Achtkarspelen en 
Dongeradeel.  

- De FBBF, vereniging van 
biologische boeren in Fryslân: de 
FBBF is een van de dragende 
organisaties van het Biohuis en 
voert regelmatig overleg met de 
provincie over actuele zaken. De 
vereniging heeft ongeveer 100 
leden, waaronder biologische 
akkerbouwers, tuinders en 
melkveehouders. Het doel van de 
vereniging is het behartigen van 
de belangen van de biologische 
telers in Friesland.  

- Innexus: een samenwerkingsverband 
gevormd door voedingsbedrijven 
gevestigd in Noord-Nederland. Zij 
proberen doormiddel van 
innovatiekracht en het uitwisselen 
van kennis, hun concurrentiekracht 
verbeteren. 

- Het Centrum Innovatief 
Vakmanschap (CIV) Agri & Food: 
Is een talentencentrum waar 
bedrijven en scholen samenwerken 
om leerlingen en werkenden te 
laten groeien tot innovatieve vaklui. 
CIV Agri & Food heeft veel kennis 
in de primaire productie, 
verwerking, productie, toeleverende 
industrie en handel in de Agri en 
Food sectoren. En kunnen inzicht 
geven in hoe productie en handel 
aangepast kan worden om een 
Korte Keten initiatief te realiseren. 

SUPERMARKTEN EN WINKELS 
Bestaande supermarkten en winkels in de 
regio zouden kunnen fungeren als 
verkooppunt of als afhaalpunt van 
streekproducten. Willem & Drees en lekker 
Utregs zijn initiatieven die al inzicht 
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hebben in hoe winkels en supermarkten in 
de regio bij een Korte Keten initiatief 
betrokken kunnen worden en kunnen 
helpen bij het opzetten van een verkoop 
of afhaalpunt. Er zijn mogelijkheden om 
de producten ook in boerderijwinkels aan 
te bieden, knelpunten op dit gebied 
moeten verder onderzocht worden. 

BESTAANDE INITIATIEVEN 
Initiatieven die binnen Noordoost Friesland 
al bezig zijn met het verkorten van de 
keten zijn: 

- Biologische Producenten Vereniging 
Fryslân: een netwerk van 
biologische boeren, die samen 
proberen de keten zo kort mogelijk 
te houden met behulp van eigen 
afzetkanalen als een webwinkel. 
Hiermee werken ze toe naar een 
eerlijke prijs voor de producent en 
de consument. 

- Stichting Van Eigen Erf: een 
stichting waar meer dan honderd 
biologische boeren bij aangesloten 
zijn. Zij voeren samen het 
certificaat 'Biologisch Goed Van 
Eigen Erf' en promoten biologisch 
eten 'rechtstreeks van de boer' uit 
eigen regio, waaronder in de regio 
Noordoost Friesland. 

- Bioweb Gezond gemak: is een 
samenwerkingsverband tussen 
biologische bedrijven in Friesland 
waarin men probeert, de lijn van 
de boer naar consument zo kort 
mogelijk te houden. Zij beschikken 
over webwinkel van producten van 
Friese biologische producenten en 
regelen hun eigen distributie. 

 

Omdat deze initiatieven al werkzaam zijn 
in de regio Noordoost Friesland, en 
hebben daardoor inzicht in hoe een Korte 
Keten initiatief in deze regio 
implementeerbaar gemaakt kan worden. 
“Bioweb Gezond gemak” beschikt onder 
anderen over een webwinkel waarop zij 
regionale producten van verschillende 
producenten verkopen, zij richten echter 
wel de focus op biologische producten. 
Daarbij regelt bioweb zijn eigen distributie, 
zij kunnen helpen bij het opzetten of 
samenwerkingspartners vormen op dit 
gebied in Noordoost Friesland. 

Andere potentiele partners om de regio 
Noordoost Friesland te voorzien van 
streekproducten zijn initiatieven als Willem 
& Drees en Streekmolen. Deze initiatieven 
zijn al werkzaam in verschillende regio’s 
van Nederland en hebben de kennis en 
benodigdheden in huis om het concept 
ook in overige regio’s op te zetten. Ook 
hebben zij inkijk in hoe de logistiek en 
distributie moet verlopen. Streekmolen 
heeft al aangegeven erg geïnteresseerd te 
zijn om in Friesland aan de slag te 
gaan. Zij kunnen helpen om de producten 
letterlijk aan de man te brengen om zo 
de drempel tot aankoop van gezonde 
regionale producten tot een minimum te 
beperken. 

MARKETING PARTNERS 
Merk Fyslân is een marketing partner die 
kan helpen bij het promoten van de 
regionale producten. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de brede 
regiomarketing van de provincie Friesland, 
maar houden zich ook bezig met de 
nauwe afstemming tussen lokale, regionale 
en provinciale marketing.  
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NETWERKEN 
Bestaande netwerken kunnen helpen om 
partijen die nodig zijn voor Korte Keten 
initiatief samen te brengen. De HANNN, 
Healthy Ageing Network Northern 
Netherlands, is een netwerk die op het 
gebied van Healthy Ageing actief is. 
Vanuit de HANNN kan men samen met 
de gemeenten kijken of het mogelijk is 
om een project in te richten dat zowel 
bijdraagt aan de gezondheid, als bedrijven 
uit de regio betrekt. De HANNN 
ondersteunt de business development, kan 
helpen bij het vinden van 
financieringsbronnen (als Europese 
Fondsen) en helpen bij het zoeken naar 
internationale partners. Dhr. Bultje heeft 
tijdens het interview genoemd dat er 
vanuit de HANNN interesse is om mee te 
werken aan het opzetten van een 
voedingsstrategie.  

EUROPESE PARTNERS 
Dhr. Bultje gaf aan dat het verkrijgen van 
Europese subsidie niet onderschat moet 
worden. Tevens gaf hij als advies niet 
zelf iets op te zetten maar ergens bij aan 
te sluiten, bijvoorbeeld als een proefgebied 
bij een consortium. Er zijn verschillende 
kennis instellingen met kennis en expertise 
op dit gebied, waar aangeklopt kan 
worden. De HANNN heeft ook een 
overzicht op het gebied van vraag en 
aanbod op dit gebied en kan hier ook 
advies in geven. 

De projecten Lekker Utregs en Lekker 
Regionaal Product worden gesteund door 
LEADER. Dit is een Europees 
subsidieprogramma en onderdeel van het 
Nederlandse programma voor 
plattelandsontwikkeling, waarmee, zonder 
tussenkomst van de nationale overheid, 
regionale en lokale initiatieven worden 
gestimuleerd. Noordoost Friesland is al 

erkend als een LEADER-gebied en zou 
dus in aanmerking kunnen komen voor 
deze Europese financiering. Aanvragen 
voor LEADER-subsidie moeten 
vermoedelijk tussen 1 maart en 1 mei 
2015 gedaan worden (Platteland, 2015). 
Het Nederlands Plattelands 
Ontwikkelingsprogramma (POP) voor 
2014-2020 is op 17 februari 2015 
goedgekeurd (Subsidiebureau Nederland, 
2015).  

9.1.5 PRIJS 

De prijs van de producten zal van grote 
invloed zijn op het succes van deze 
voedingsstrategie, met betrekking tot de 
doelgroep van de strategie en de 
leefstijlkenmerken van de regio. 
Nevenactiviteiten als een bezorgservice en 
een webshop brengen extra kosten met 
zich mee, maar kunnen wellicht ook 
leiden tot een hogere omzet. Een 
bezorgservice kan leiden tot hogere kosten 
voor de consument ten opzichte van 
producten in (boerderij)winkels. Op de 
websites van Willem & Drees, HelloFresh 
en Streekmolen zijn de prijzen van de 
regionale producten te vinden en deze 
liggen boven de gangbare prijzen in de 
supermarkt. Willem & Drees hanteert 
bijvoorbeeld een tarief van €10,- aan 
bezorgingskosten voor bestellingen onder 
de €60,-. Aangezien de doelgroep in dit 
project wordt gevormd door personen met 
een lage sociaaleconomische status 
vormen de hoge kosten mogelijk een 
drempel. De consument moet dus 
overtuigd worden dat de producten deze 
hogere prijs waard zijn.  

Het programma LEADER kan financiële 
steun voor de organisatie bieden als 
tenminste 50% gecofinancieerd wordt door 
de gemeenten of provincie (Netwerk 
Platteland, 2015). Het project moet ook 
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voor andere partners interessant zijn. Zo 
wordt regionale afzet vanuit de boeren 
gestimuleerd als zij een eerlijke prijs voor 
hun producten krijgen. Door de verkorte 
keten wordt de lokale en regionale 
economie gestimuleerd en neemt de 
werkgelegenheid in de regio toe. Hierdoor 
kan de regio een interessanter woongebied 
worden waarmee krimp zou kunnen 
worden teruggedrongen. 

Het op elkaar afstemmen van verschillende 
belangen is een belangrijke taak voor de 
opdrachtgever. Het initiatief moet 
winstgevend zijn en de boeren willen een 
eerlijke prijs voor hun product, terwijl de 
producten juist voor de consumenten niet 
te duur mogen zijn. Er zijn verschillende 
prijsstrategieën om de prijs te bepalen 
(Kotler et al., 2010). Een voorbeeld is 
de kostprijsplus methode, waar de kosten 
plus een bepaald winstpercentage de prijs 
bepalen. Een andere mogelijkheid is de 
concurrentiegeoriënteerde prijsstelling waar 
de prijs van de concurrenten geldt als 
uitgangspunt. Een complexere methode is 
de afroomprijsstrategie, waar tijdens de 
introductiefase van het concept een hogere 
prijs wordt gehanteerd om snel de kosten 
te dekken, maar na verloop van de tijd 
daalt de prijs geleidelijk. Het is aan te 
raden hiervoor een expert of partner in te 
schakelen om zo de beste strategie te 
bepalen.  

Het zelf opzetten van een Korte Keten 
heeft een aantal voordelen, maar een 
belangrijk financieel nadeel. Het opzetten 
van zo’n project kan de eerste jaren 
meer geld kosten dan opleveren, zoals bij 
Willem&Drees is gebeurd (MVO, 2011). 
De opstartkosten kunnen vermeden worden 
door aansluiting te zoeken bij een 
bestaand bedrijf. 

9.1.6 RISICO’S  

Deze voedingsstrategie brengt ook risico’s 
met zich mee. Uit het interview met 
Streekmolen bleek onder andere dat hun 
doelgroep voornamelijk bestaat uit hoger 
opgeleiden en tweeoudergezinnen. De 
doelgroep in dit project bestaat uit 
personen met een lage SES en deze 
worden dus minder goed bereikt met 
dergelijke initiatieven omdat de prijzen 
voor hen te hoog zijn. Omdat juist de 
lage SES kampt met de grootste 
gezondheidsproblemen en bij deze 
doelgroep dus de grootste winst op 
gebied van gezondheid te behalen is, 
vormt het een risico dat met deze 
strategie wellicht de focus op de 
verkeerde doelgroep ligt en dat er dus 
niet daadwerkelijk een grote bijdrage zal 
worden geleverd aan de bevordering van 
de gezondheid in Noordoost Friesland. 
Ook ander typen projecten om de keten 
te verkorten, zoals Willem & Drees 
hanteren hogere prijzen dan in de 
supermarkt en zijn wellicht minder goed in 
staat om de doelgroep van dit project te 
bereiken. Uit het rapport ‘Boer en 
consument heffen de vork’ blijkt dat de 
meeste initiatieven particulieren als 
doelgroep hebben, wat heel breed is 
(Arkenbout et al., 2014). Overige 
doelgroepen zijn zorginstellingen, de 
horeca, of kantines.  
 
In het interview meldt Streekmolen ook 
dat de distributie in de toekomst een 
probleem zou kunnen zijn. Op dit moment 
werken zij met een landelijk distributiepunt 
in Zeist, maar bij meerdere uitbreidingen 
naar nieuwe gebieden zou dit wellicht niet 
meer voldoen en is een extra centrum 
nodig. 
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Een risico bij afhaalpunten en distributie is 
dat het aanleveren van producten niet de 
moeite waard is bij kleine bestellingen. 
Ook moet de consument de discipline 
hebben elke week op tijd een bestelling 
te doen, dit kan bijvoorbeeld al een week 
van te voren zijn. Een abonnement-
systeem zou hier een oplossing voor 
kunnen zijn, maar kan consumenten 
afweren omdat ze zich niet verplicht willen 
voelen om wekelijks een pakket te moeten 
nemen.  

9.2 GECOMBINEERDE 

LEEFSTIJLINTERVENTIE 

Een Gecombineerde leefstijlinterventie 
(GLI) gaat ervan uit dat er bij de 
deelnemers al een intentie is om het 
gedrag te veranderen. De deelnemers 
melden zich zelf aan voor het programma 
en worden geacht actief deel te nemen. 
De GLI speelt in op de self-efficacy van 
mensen, doormiddel van het boeken van 
succesvolle resultaten en coaching van 
een leefstijladviseur. De leefstijladviseur en 
de andere zorgverleners proberen de 
gewoonte van gedrag te veranderen door 
de valkuilen van tevoren vast te stellen 
en daarop in te spelen. De intensieve 
behandeling van verschillende zorgverleners 
zorgt ervoor dat de perceived behavioural 
control toeneemt, wat wil zeggen dat men 
bewuster wordt van persoonlijke en 
omgevingsfactoren die het gedrag 
bevorderen en dat het gevoel van controle 
op het eigen gedrag omhoog gaat.  

Op dit moment zijn er geen lopende 
GLI’s, waarbij gemeenten zich aan kunnen 
sluiten, maar er zijn goede 
aanknopingspunten om een regionaal 
gedragen GLI op te zetten. 

 

9.2.1 PRODUCT 

BeweegKuur was een GLI waarbij 
diëtisten, leefstijladviseurs en 
fysiotherapeuten gezamenlijk een 
programma opstelden om volwassenen met 
overgewicht te behandelen. Het programma 
kan ook toegepast worden op volwassenen 
die graag hulp willen om een gezondere 
levensstijl aan te nemen. In eerste 
instantie wordt men via een huisarts 
doorverwezen naar de BeweegKuur. Het 
programma duurt in principe één jaar, 
maar na afloop vinden nog wel 
terugvalcontroles plaats. Het is de 
bedoeling dat de deelnemers na dit jaar 
een gewichtsafname van 5-15% hebben 
bereikt en dit blijven handhaven nadat het 
programma afgelopen is. 

De deelnemer stelt samen met de 
leefstijladviseur realistische doelen voor het 
behandelingsjaar van BeweegKuur. Hierbij 
wordt ook aandacht besteed aan de 
redenen en motivatie van de deelnemer 
om een gezonde levensstijl te bereiken. 
Valkuilen worden met behulp van een 
leefstijladviseur geidentificeerd en op basis 
daarvan wordt een anti-terugval plan 
opgesteld (Beweegkuur, 2012). Aan het 
begin van het behandelingsjaar wordt na 
een individueel consult met een diëtist en 
fysiotherapeut een voedings- en 
bewegingsprogramma opgesteld. Omdat het 
nodig kan zijn het programma na verloop 
van tijd aan te passen, kunnen 
verschillende opvolgconsulten plaatsvinden 
met zowel de diëtist als de fysiotherapeut. 
De deelnemer wordt begeleid in het 
maken van een passende keuze in het 
lokale beweeg- en sportaanbod. Het is 
belangrijk dat sport voor de deelnemer 
toegankelijk is op het gebied van kosten 
en afstand, fysiek haalbaar is en plezier 
geeft. Door deelnemers actief te laten 
denken over hun sportkeuze, wordt de 



 
 

Gezond Leven in Noordoost Friesland, 2015  82 
 

kans vergroot dat ze dit ook daadwerkelijk 
uit gaan voeren en volhouden. Verder 
moeten de deelnemers een voedings- en 
bewegingsdagboek bijhouden. Met behulp 
van dit dagboek kan de leefstijladviseur 
de voortgang van deelnemers bijhouden 
en coaching geven op momenten dat dit 
gewenst is. Tevens woont de deelnemer 
zeven groepsbijeenkomsten bij, waarbij een 
link tussen beweging en voeding wordt 
gelegd. Het programma BeweegKuur is in 
2012 afgelopen. Het netwerk in 
Ferwerderadiel, een van de eerste 
deelnemende gemeenten, bestaat echter 
nog steeds. Daarnaast is de gemeente 
Smallingerland bezig met het JOGG-
programma (Aalders, 2015). Zij vormen 
goede aanknopingspunten om een 
regionaal gedragen GLI op te zetten, door 
bij te dragen aan de opzet coordinatie en 
finaciering, het onderdeel partners gaat 
hier verder op in.  

Een opvolger van BeweegKuur is de pilot 
‘Gezonde leefstijlinterventie gezinnen’ van 
ROS Friesland (ROS Friesland, 2012). 
Binnenkort zal hierover een verslag 
worden gepubliceerd met een analyse van 
de verschillende mogelijkheden en 
valkuilen, waaronder de problemen 
betreffende de financiëring. Er is onder 
andere door ROS Friesland onderzocht of 
deelname aan een GLI als BeweegKuur 
opgenomen kan worden in het basispakket 
van de gezondheidsverzekering, waardoor 
het betaalbaar wordt voor personen met 
een lage SES (ROS Friesland, 2012). 
Daarnaast is Smallingerland, een gemeente 
in de buurt van Noordoost Friesland, 
sinds 2012 een ‘Jongeren Op Gezond 
Gewicht’ (JOGG) gemeente. JOGG is 
een project dat zich richt op het 
bevorderen van de gezondheid van 
jongerenen doormiddel van voeding en 
beweging, onder anderen door de 

gezonde keuze de gemakkelijke keuze te 
maken (Distrivers, 2015). 

9.2.2 PROMOTIE 

Mensen komen via de huisarts in contact 
met de GLI. Als de kosten worden 
gedekt door de gemeente of de 
zorgverzekeraar, is er in principe geen 
financiële drempel. Mensen die niet vaak 
naar de huisarts gaan zullen niet of 
minder snel in aanraking komen met dit 
programma. Het is dus van belang om 
de GLI buiten de praktijk van de 
huisartsen te promoten, hiervoor moet het 
netwerk van zorgverleners en gemeenten 
actief deelnemers werven. Het blijkt dat 
groepen met een lage SES het vaak 
lastiger vinden om een gezonde leefstijl 
aan te nemen in vergelijking met andere 
bevolkingsgroepen, mede omdat zij minder 
gewend zijn om te bewegen, zich 
schamen en of psychische problemen 
hebben (den Hartog, 2012). Het is dus 
aannemelijk dat er voor de lage SES een 
hogere drempel is om deel te nemen aan 
een GLI dan voor andere 
bevolkingsgroepen. Uit onderzoek blijkt dat 
promotie bij de lage SES het beste werkt 
als er gefocust wordt op de positieve 
effecten van een gezonde leefstijl op de 
korte termijn en daarbij aandacht wordt 
besteed aan gemak en smaak (Meeusen 
et al., 2010). Het is van belang om bij 
de promotie rekening te houden met deze 
factoren zodat deze personen met een 
lage SES aanspreekt. Promotie is vaak 
het meest effectief wanneer de doelgroep 
via verschillende kanalen benaderd wordt 
2011).  

Voorbeelden hiervan zijn: 

- De GLI promoten op gelegenheden 
waar onze doelgroep aanwezig is. 
In geval van de lage SES kan dit 
bijvoorbeeld een buurthuis zijn. 
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- Brochures verspreiden via de post.  
- Brochures aanbieden in winkels en 

andere openbare ruimtes.  
- De huisarts patiënten met 

overgewicht en hoge bloeddruk 
laten aanschrijven. 

- Advertenties in lokale kranten 
plaatsen. 

Om de drempel voor aanmelding te 
verlagen kan bij de promotie aangegeven 
worden dat het mogelijk is om een 
vrijblijvend eerste consult aan te vragen. 

Uit de implementatie van BeweegKuur in 
andere regio’s is gebleken dat, wanneer 
het project eenmaal succesvol loopt, 
werving vaak vanzelf plaatsvindt via 
mond-tot-mond reclame van voorgaande 
deelnemers. Om deze mond-tot-mond 
reclame te stimuleren zou je bijvoorbeeld: 

- Een kortingsvoucher voor de lokale 
fitnessclub of voor boodschappen 
geven bij het werven van extra 
mensen. 

- Deelnemers kunnen betrekken bij 
de opzet van het project en ze 
vragen feedback te geven op het 
programma. Als mensen het gevoel 
hebben dat hun mening ertoe 
doet, dan maakt dit ze 
enthousiaster over het programma 
en zullen ze eerder geneigd zijn 
om mond-tot-mond reclame te 
geven. 
 

9.2.3 PLAATS 

Plaats omvat in dezen zowel de locatie 
waar de consument het product verkrijgt 
als het (type) distributiekanaal. Bij de 
GLI is er vooral sprake van distributie 
direct van leverancier aan de gebruiker. 
De deelnemende zorgverleners 

(huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en 
eventueel psychologen) verstrekken de 
zorg direct aan de cliënt. Er zou echter 
ook gesproken kunnen worden van 
indirecte distributie omdat de zorgverleners 
als een schakel tussen de verzekeraar en 
de consument gezien kunnen worden, 
wanneer de zorgverzekeraar de kosten 
voor zijn rekening neemt. Locaties zijn de 
praktijken van plaatselijke zorgverleners, en 
de plaatselijke sport- en 
beweeggelegenheden, die veelal 
aangesloten zijn bij Sport Fryslan (Sport 
Fryslan, 2014). De behandeling wordt 
vrijwel altijd uitgevoerd in de bestaande 
praktijken van de zorgverleners. Het 
creëren van nieuwe locaties of 
infrastructuur is dus niet nodig.  

9.2.4 PARTNERS 

De al bestaande GLI’s worden hier 
geïnventariseerd (Tabel 24). Omdat een 
GLI breder is dan alleen bewegen, 
worden initiatieven die slechts beweging 
stimuleren niet genoemd. Uit deze 
inventarisatie komen een aantal mogelijke 
partners voort die bij kunnen dragen aan 
de opzet en het onderhoud van een 
regiobrede interventie. Daarnaast worden 
er enkele partners genoemd die al 
meewerken aan de BeweegKuur. 

ZORGVERLENERS 
Het is belangrijk om over bereidwillige 
zorgverleners zoals diëtisten en 
fysiotherapeuten te beschikken, gezien de 
GLI zonder hen niet kan bestaan. Naar 
aanleiding van interviews met diëtisten en 
beschikbare informatie over voorgaande 
pogingen om GLI's op te zetten 
(Beweegkuur, 2015), wordt verwacht dat 
er voldoende draagvlak is onder 
zorgverleners om netwerken voor GLI's op 
te zetten. Het opzetten van een netwerk 
onder zorgverleners vergt in het begin 
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vaak een grote investering, maar in de 
loop van de samenwerking zal de 
meerwaarde van het netwerk steeds beter 
ingezien worden. Dit komt omdat de rollen 
van de verschillende zorgverleners steeds 
duidelijker worden, ze weten dus wat ze 
aan elkaar hebben en dit vergroot het 
enthousiasme voor de samenwerking (den 
Hartog, 2012). 

GEMEENTEN 
De gemeenten van Nederland worden 
steeds meer verantwoordelijk gesteld voor 
het welzijn en de gezondheid van hun 
inwoners. Dit betekent dat een GLI 
mogelijk (gedeeltelijk) door de gemeente 
bekostigd moet worden. Daarnaast kan de 
gemeente een belangrijke rol vervullen als 
bemiddelaar en coördinator van de GLI. 
Volgens Thea Swierstra van ROS 
Friesland is het netwerk in Ferwerderadiel 
succesvol omdat de gemeente daar sterk 
betrokken is bij het project. Zo is er op 
elk centraal overleg een ambtenaar 
aanwezig.  

ZORGVERZEKERAAR 
Om de GLI betaalbaar te maken voor 
personen met een lage SES is het 
belangrijk dat er samen wordt gewerkt 
met de zorgverzekeraars. De GLI kan 
bijvoorbeeld opgenomen worden in de 
collectieve zorgverzekering voor de minima 
van de gemeente (BeweegKuur, 2013) 
en/of in het basispakket of een 
aanvullend pakket van de zorgverzekering. 
Zorgverzekeraar ‘De Friesland’ heeft 
meegewerkt aan zowel BeweegKuur 
(BeweegKuur, 2013), als de GLI pilot 
van ROS Friesland (ROS Friesland, 
2012). De zorgverzekeraar heeft dus 
interesse in soortgelijke projecten en zou 
wellicht (een gedeelte van) de kosten 
kunnen dragen. 

ROS  
Regionale ondersteuningsstructuren (ROS) 
helpen de eerstelijnsgezondheidszorg bij 
het opbouwen, verankeren en het 
financieren van BeweegKuur, bijvoorbeeld 
door een aanvraag te doen voor subsidie 
binnen het programma Sportimpuls. 

 
De ROS Friesland is de coördinator van 
de pilot ‘Gezonde leefstijlinterventie 
gezinnen’. Daarbij werken een 
jeugdgezondheidszorgverpleegkundige 
(JGZ), een pedagoog, een fysiotherapeut 
en een diëtist samen aan het verbeteren 
van de gezonde leefstijl van gezinnen 
(ROS Friesland, 2012). Vanwege de 
ervaring die er binnen deze organisatie al 
is, is dit een van de meest veelbelovende 
partners. Ze kunnen helpen bij het 
opzetten, onderhouden en financieren van 
het project.  

NISB 
Het Nederlands Instituut voor Sport en 
Bewegen (NISB) is een kennisinstituut 
dat zich inzet voor een vitale 
samenleving. NISB werkt voor (lokale) 
professionals en vrijwilligers die informatie 
zoeken over het stimuleren van sport en 
beweging. Het Nationaal Actieplan Sport 
en Bewegen (NASB) biedt financiering 
en ondersteuning bij het opzetten van een 
beweegbeleid (NSAB, 2008).  

De gemeenten Achtkarspelen en 
Ferwerderadiel ontvingen eerder 
ondersteuning bij het opzetten van een 
GLI. Vanwege de financiering, maar ook 
vanwege de kennis en de mogelijke 
partners die het NISB kan bieden zou dit 
instituut een goede partner kunnen zijn 
(NSAB, 2008).  

Tabel 24 Bestaande GLI's in Noordoost Friesland 
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Gemeente BeweegKuur of andere GLI  Doel & doelgroep Financiering Partners  
Achtkarspelen Achtkarspelen Fit 

(Gemeente Achterkarspelen, 
2012)  
Dorpen: Twijzelerheide, 
Harkema, Gerkesklooster/ 
Stroobos 
 

Doel: burgers gaan 
meer bewegen 
Doelgroep: verschilt 
per dorp  

NASB (NSAB, 
2008)  

Sport Fryslân  
(Sport Fryslan, 
2014)  
KEaRN (KEaRN, 
2009)  

Dantumadiel Big move (de Vesteynde, 
2012)  
Dorpen: Westereen 

Doel: cliënt krijgt weer 
regie over eigen leven 
Doelgroep: mensen 
met psychische en 
somatische problemen 

Zorgverzekering, 
Eigen risico kan 
vergoed worden uit 
bijzondere bijstand. 

GGZ 

Ferwerderadiel BeweegKuur 
(onderzoekslocatie) 

Doel: deelnemers 
kunnen na het 
behandeljaar zelfstandig 
een gezonde levensstijl 
kunnen behouden 
Doelgroep: mensen 
met overgewicht of 
obesitas en 
gerelateerde 
gezondheidsklachten.  

 NISB (Jensen et 
al., 2008) 

 

SPORT FRYSLÂN 
Sport Fryslân geeft advies aan Friese 
gemeenten bij het opzetten van 
gezondheids- en sportbeleid en kan hierbij 
goed inspelen op de lokale situatie (Sport 
Fryslan, 2015). De organisatie is ook 
betrokken bij het geven van beleidsadvies 
aan sportverenigingen en kan dus 
behulpzaam zijn bij het koppelen van 
eerstelijnszorg aan het lokale beweeg- en 
sportaanbod. De organisatie is van mening 
dat het niet alleen belangrijk is dat 
mensen meer bewegen, maar ook dat 
mensen gezonder gaan eten. Daarom zijn 
ze een intensieve samenwerking 
aangegaan met de organisatie Jongeren 
Op Gezond Gewicht (JOGG) 
(Ouderenfonds, 2015). Sport Fryslân kan 
dus mogelijk ook advies geven hoe een 
GLI goed verankerd kan worden in het 
beleid van de gemeente. 

JOGG 
JOGG probeert een gezonde levensstijl te 
stimuleren bij de jeugd en hierdoor 

overgewicht terug te drijven (JOGG, 
2015). Ze stimuleren het lokale beweeg-
, sport- en gezonde voedingsaanbod door 
private, publieke en maatschappelijke 
krachten in de regio bij het probleem te 
betrekken. De organisatie zou dus goed 
kunnen helpen bij het opzetten van een 
netwerk van partners om de GLI op te 
zetten en te ondersteunen. 

KEARN 
KEaRN is een welzijnsorganisatie in 
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Deze 
organisatie heeft bijgedragen aan het 
project ‘Achtkarspelen fit’. KEaRN werkt 
op een breed terrein van sociaal beleid 
(waaronder sport en gezondheid) in 
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, en 
soms daarbuiten (KEaRN, 2009). Er is 
geen overkoepelende welzijnsorganisatie 
voor heel Noordoost Friesland, maar 
KEaRN zou een goede partner kunnen 
zijn voor een GLI, omdat ze veel 
contacten hebben en daardoor een 
verbindende rol kunnen spelen. 
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CENTRE OF EXPERTISE HEALTHY AGING 
(COE HA) 
De manager bedrijfsvoering van het CoE 
HA, Peter Boonstra, heeft aangegeven 
mogelijk te kunnen helpen bij het vinden 
van de juiste partners (in het 
bedrijfsleven en elders). Daarnaast is het 
CoE HA bezig om onderzoek naar 
overgewicht op te starten. Een van de 
mogelijkheden is een regionale GLI te 
organiseren als een kenniswerkplaats 
binnen het CoE AH. Op deze manier 
wordt ook de wetenschappelijke controle 
gewaarborgd. 

MULTIDISCIPLINAIRE KETEN (MDK) 
HEALTHY FRIESLAND  

MDK Healthy Friesland (in oktober 2014 
gestart) werkt samen met de regionale 
MDK’s in Drenthe en Groningen en vormt 
samen met hen een lerend en duurzaam 
netwerk die samen vallen onder de 
multidisciplinaire keten Healthy Lifestyle 
(MDK HL) van de HANN. Partners 
binnen het netwerk komen uit het 
bedrijfsleven en het onderwijs en worden 
ondersteund door partners uit de 
overheden. Zij zoeken gezamenlijk nieuwe 
combinaties tussen de disciplines zorg, 
welzijn en vrije tijd en daarbij worden 
kansrijke projecten en initiatieven 
gemarkeerd die het programma Healthy 
Lifestyle ondersteunen en versterken. De 
MDK Healthy Friesland zit echter nog in 
stadia van ontwikkeling. 

9.2.5 PRIJS 

De financiering voor het opzetten en 
onderhouden van BeweegKuur is een 
gedeelde verantwoordelijkheid van 
deelnemers, zorgverleners, gemeenten en 
zorgverzekeraars.  

Aangezien onze doelgroep bestaat uit 
personen met een lage SES, zal in dit 
geval de verantwoordelijkheid voor de 
financiering meer komen te liggen bij de 
gemeenten en zorgverzekeraars. Zo helpt 
de gemeente Den Haag personen met 
een lage SES door een GLI, genaamd 
BeweegMee! op te nemen in de 
collectieve zorgverzekering voor de minima 
(Gemeente Den Haag, 2014). Daarnaast 
hebben verschillende zorgverzekeraars, 
namelijk Coöperatie VGZ en Azivo, het 
project BeweegMee! in hun aanvullende 
verzekering opgenomen. Ook in Friesland 
is een soortgelijk initiatief, ‘Gezonde 
leefstijlinterventie gezinnen’, gefinancierd 
door de gemeente Leeuwarden en De 
Friesland Zorgverzekeraar (ROS Friesland, 
2012). Voor het opzetten van de 
financiering voor BeweegKuur kan een 
toolbox voor de financiering van GLI’s 
gebruikt worden (NISB, 2001). Deze 
toolbox geeft bepaalde factoren aan die 
belangrijk zijn voor de financiering, zoals 
draagvlak bij zorgverleners en gemeenten, 
bereidwilligheid onder zorgverleners om te 
investeren in een netwerk en de behoefte 
vanuit de regio voor een GLI.  
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Figuur 11 Overzicht kostensoorten Gecombineerde Leefstijlinterventie (BeweegKuur, 2014). LSA: leefstijladviseur, 
ROS: regionale ondersteunings-structuur. 

Wanneer een GLI vanaf de grond moeten 
worden opgezet is er meer subsidie nodig 
vanuit de gemeenten. Indien er al een 
GLI of een netwerk is, is de vraag naar 
finaciele ondersteunig vanuit gemeenten 
lager. In Achtkarspelen zijn bijvoorbeeld 
twee gereedstaande projectteams aanwezig. 
In deze gemeente is het vooral belangrijk 
om voor de implementatie van een GLI 
financiering te vinden. Om het makkkelijker 
te maken de verantwoordelijkheid voor de 
kosten te verdelen, is in Figuur 11 een 
schematische weergave van alle kosten 
gegeven.Op de website van BeweegKuur 
is een tool te vinden die van elk van 

deze kosten een inschatting kan maken, 
met behulp van het aantal behandeluren 
en de uurtarieven van de zorgverleners 
(BeweegKuur, 2014). Omdat het op dit 
moment niet duidelijk is hoe de GLI in 
Noordoost Friesland vorm gaat krijgen, is 
het helaas niet mogelijk om alvast een 
gedetailleerde analyse van de kosten te 
maken. Wel zijn er door de NISB 
inventarisaties gedaan van de kosten van 
verschillende GLI’s (zie Tabel 25). Voor 
het grootste deel van deze kosten kan 
binnen het programma Sportimpuls een 
subsidie aanvraag gedaan worden (ROS 
Friesland, 2015). 
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Tabel 25 Kosten van twee GLI’s volgens het NISB. 

GLI Aantal  
deelnemers 

Duur Opstart 
kosten 

Structurele  
kosten 

Opmerkingen 

BeweegKuur 
Opstartprogramma 
(NISB, 2013b) 

20 
 

Max. 1 
jaar 

9750 4250 - Voor volwassenen 
- Alleen medische kosten 
- Kosten loon zorgverleners niet 
inbegrepen 
- Gedeelte van kosten is optioneel 

Club Fit 4  
(NISB, 2013a) 

Drie 
groepen 

Totaal 
1,5 jaar 

6950 6200 - Voor kinderen 
- Kosten loon zorgverleners niet 
inbegrepen 
- Deelnemers betalen 35 euro 
- Aantal deelnemers per groep onbekend 

 

Hierna wordt een splitsing gemaakt in de 
kosten voor deelnemers en kosten voor 
de gemeenten. 

KOSTEN DEELNEMER 
Om de populatie met een lage SES te 
bereiken, is het van belang dat de 
behandeling ook daadwerkelijk betaalbaar 
is voor deze groep. Een deel van de 
kosten zit in het basispakket, zoals de 
verwijzing naar BeweegKuur door de 
huisarts en de drie individuele consulten 
bij de diëtist. Als het eigen risico dus al 
volledig betaald is, kost dit de deelnemer 
geen extra geld. De fysiotherapeut en 
leefstijladviseur vallen echter niet onder het 
basispakket en moeten dus door iemand 
anders betaald worden. Mogelijk wordt dit 
de deelnemer zelf. Deze zal ook zelf 
moeten betalen voor de gekozen activiteit 
in het beweeg- en sportaanbod. Een 
alternatief is om een GLI als BeweegKuur 
op te nemen in de collectieve 
zorgverzekering voor de minima, waardoor 
de financiële drempel wegvalt voor de 
lage SES 2012). De kosten vallen dan 
natuurlijk niet meer onder ‘kosten 
deelnemer’. 

 

 

KOSTEN GEMEENTEN 
Het opzetten van een GLI gaat gepaard 
met de nodige kosten. Gemeenten kunnen 
samen met zorgverzekeraars besluiten om 
BeweegKuur op te nemen in de 
collectieve zorgverzekering (BeweegKuur, 
2012). Voor het opzetten, verankeren en 
het onderhouden van het programma, op 
het gebied van finaciering, kan er hulp 
worden gevraagd aan regionale 
ondersteuningsstructuren. Een van de 
mogelijkheden is om via ROS Friesland 
financiering aan te vragen voor een (op 
BeweegKuur lijkende) GLI via het 
subsidieprogramma Sportimpuls (ROS 
Friesland, 2015). ROS-en hebben tevens 
overleg met andere partijen die van 
belang zijn voor een verbinding tussen 
zorg, sport en bewegen. Denk hierbij aan 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), 
sportraad en andere regionale en lokale 
partners. Ook het Voedingscentrum kan 
ondersteuning bieden bij de financiëring 
van een GLI (Voedingcentrum, 2014). 
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9.2.6 RISICO’S 

Ook deze voedingsstrategie brengt risico’s 
met zich mee. Het meest voor de hand 
liggende risico is dat de financiering kan 
mislukken. Zo heeft een van de 
ondervraagde diëtisten geprobeerd een GLI 
op te zetten, maar is daarin niet 
geslaagd omdat de zorgverzekeraars niet 
wilden betalen. Omdat de meeste 
subsidies maar voor een bepaalde periode 
geldt, is die manier van financieren niet 
duurzaam. Over de financiën moeten dus 
goede afspraken gemaakt worden met de 
zorgverzekeraar. 

Een tweede risico bij een complex project 
als de GLI, zijn miscommunicaties. Als 
niet duidelijk is wie van de partners 
waarvoor verantwoordelijk is, kan deze 
strategie gemakkelijk uit een vallen. Het is 

dus belangrijk om regelmatig met alle 
partners om de tafel te gaan zitten om te 
kijken of alles nog duidelijk is voor alle 
deelnemende partijen. 

Ook het (gebrek aan) draagvlak kan een 
bedreiging vormen. Zowel de zorgverleners 
als de deelnemers moeten bereid zijn hun 
medewerking te verlenen. Omdat een 
dergelijke strategie al een aantal maal 
succesvol is geïmplementeerd is, wordt 
verwacht dat de zorgverleners bereid zijn 
om deel te nemen aan dit soort 
projecten. De doelgroep in dit project 
bestaat uit personen met overgewicht 
en/of een hoge bloeddruk en een lage 
SES, en het is niet zeker of we met 
deze vorm van ‘opgelegde’ zorg deze 
doelgroep bereiken en of zij bereid zijn 
mij te werken aan een dergelijk project 
als een GLI. 

9.3 SAMENVATTING 

 

 

Korte Keten initiatieven leiden tot regionalisering van de voedselproductie en –consumptie 
en minder transport. Er bestaan verschillende initiatieven (Streekmolen, Willem & Drees) in 
Nederland die werken aan een kortere keten, waarmee een samenwerking wellicht mogelijk 
is. De producten zullen vaak duurder zijn in vergelijking met supermarktprijzen, maar 
kunnen aantrekkelijker gemaakt worden door middel van een authentiek keurmerk dat de 
regionale oorsprong aangeeft. Het Europese subsidieprogramma LEADER kan dergelijke 
initiatieven stimuleren. Vanwege de hogere kosten bestaat het risico dat de 
bevolkingsgroep met een lage SES minder goed bereikt wordt. 

 
In een gecombineerde leefstijlinterventie helpt de multidisciplinaire aanpak om overgewicht 
te behandelen. Om deel te nemen is een doorverwijzing vanuit de huisarts nodig. Het is dus 
belangrijk dat er kennis is bij zowel geïnteresseerde bevolking als de huisartsen. De 
financiering is een gedeelde verantwoordelijkheid van deelnemers, zorgverleners, 
gemeenten en zorgverzekeraars. De doelgroep in dit project is de bevolkingsgroep met een 
lage SES. Aangezien het programma voor hen aantrekkelijk moet zijn, zal de financiering 
meer komen te liggen bij de gemeenten en zorgverzekeraars. 
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10 ACTIVITEITENPLAN 

10.1 KORTE KETEN 

10.1.1 FASE 1:  

PARTNERS INVENTARISEREN 

Stap 1: Voor het starten van een Korte 
Keten initiatief is het als gemeente 
allereerst belangrijk om te bedenken of er 
wordt aangesloten bij bestaande bedrijven 
of initiatieven (bijv. Willem&Drees of 
Streekmolen) of dat er wordt gekozen 
voor het opzetten van een nieuw initiatief. 
Alhoewel de mogelijkheid bestaat om een 
nieuw initiatief vanaf de grond op te 
zetten, wordt dit afgeraden, omdat er bij 
Korte Keten initiatieven veel kennis nodig 
is van logistiek en distributie en bovendien 
is gebruik maken van een bestaand 
initiatief efficiënter en een stuk voordeliger. 
In het geval dat er wordt gekozen voor 
het aansluiten bij bestaande bedrijven of 
initiatieven is het belangrijk om met deze 
stakeholders om tafel te gaan om te 
inventariseren of er samenwerking mogelijk 
is. De HANNN is hierin een eerste 
interessante partner, omdat deze instelling 
gespecialiseerd is in het bij elkaar 
brengen van de juiste partners. Een 
tweede aan te bevelen partner is 
Streekmolen. Uit een gesprek met dit 
bedrijf is gebleken dat zij de ambitie 
hebben om in de eerste helft van 2015 
door heel Nederland te zitten en daarom 
ook graag naar Noordoost Friesland 
uitbreidt.  

Stap 2: Na het contact leggen met 
bestaande bedrijven of initiatieven, kan er 
worden geïnventariseerd welke boeren 
willen meewerken aan het Korte Keten 
initiatief. Dit contact kan ofwel geïnitieerd 

worden vanuit de gemeente ofwel vanuit 
het betrokken bedrijf. Aangezien de 
gemeente over een lijst met land- en 
tuinbouwers beschikt, is het verstandig om 
deze taak door de gemeente te laten 
uitvoeren. Bovendien kan de expertise van 
dhr. Helmers op het gebied van landbouw 
worden benut om dit proces te 
versoepelen.  

Hieronder zijn de mogelijke partners 
weergegeven, met waar mogelijk de 
contactpersoon: 

- Streekmolen: Rob Jacobs 
- Willem & Drees 
- HANNN: dhr. Bultje, directeur 
- CIV Agri & Food: dhr. Helmers 
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10.1.2 FASE 2: KEUZES MAKEN 

Stap 3: Na het inventariseren en betrekken 
van partners bij het Korte Keten initiatief, 
is het belangrijk om de vorm van het 
Korte Keten initiatief te bepalen. Hierin is 
de rol van de gemeente erg belangrijk, 
omdat het initiatief eraan bij moet dragen 
de 2030-ambitie van ANNO/EU kopgroep 
te realiseren. Keuzes die in dit stadium 
moeten worden gemaakt, zijn: 

- Manier van aanbieden 
streekproducten: mogelijkheden zijn 
een boerderijwinkel, SRV-wagen 
(voorbeeld in Dantumadiel), 
krattensysteem, streekmarkt. Ook 
kan er voor worden gekozen om 
verschillende opties te combineren 
om zo een groter bereik te 
hebben.  

-  
- Doelgroep: zoals benoemd bereikt 

een ongesubsidieerd Korte Keten 
initiatief niet de bevolkingsgroep 
met een lage SES. Er moet dus 
worden besloten of er wordt 
gericht op de bevolkingsgroep met 
een hoge SES of dat er wordt 
gezocht naar subsidiestromen voor 
het initiatief.  

- Marketingstrategie: hierin kan 
gebruik gemaakt worden van 
bestaande marketingstrategieën van 
betrokken bedrijven of er kan 
worden gekozen voor een uniek 
keurmerk dat voor de consument 
de herkomst van het product duidt.  

Voor het maken van deze keuzes, kan 
de gemeente zich laten adviseren door 
HANNN of CIV Agri & Food. Merk 
Fryslân kan hulp bieden bij het opzetten 
van een marketingstrategie. 

10.1.3 FASE 3:  

ONTWERPEN PROGRAMMA 

Stap 4: Na het maken van de keuzes, 
kan er richting worden gegeven aan het 
programma. Definitieve partners kunnen 
worden gecontracteerd, en materialen 
kunnen worden vormgegeven (bijvoorbeeld 
vervoerkeuze, ontwikkeling van keurmerk 
en promotie van het product). Hierbij 
moet rekening worden gehouden met de 
gekozen doelgroep en de cultuur van 
deze doelgroep. Dit kan worden gedaan 
door bewoners uit de regio te consulteren. 
In deze stap moet ook worden vastgesteld 
welke (nieuwe) partner verantwoordelijk 
wordt voor distributie. In dit stadium is 
voor de gemeente van belang om te 
bekijken in hoeverre het ontworpen 
programma aansluit bij hun wensen en in 
hoeverre het programma kan bijdragen 
aan het terugdringen van de prevalentie 
van overgewicht en hoge bloeddruk.  

Stap 5: Afhankelijk van de keuze om 
subsidie te zoeken voor het programma of 
niet, heeft de gemeente in dit stadium 
een belangrijke rol. Het is aan te bevelen 
om te inventariseren of er subsidiëring 
van het programma mogelijk is, zodat ook 
de bevolking met een lage SES kan 
worden bereikt. Hierin is het EU 
plattelandsprogramma LEADER een 
interessante partner. LEADER ondersteunt 
al het soortgelijke initiatief Lekker Utregs 
en ook andere plattelandsregio’s worden 
door hen ondersteund.  

Stap 6: Na het vormgeven van het 
programmaonderdelen, moet er worden 
getest of het programma aanslaat bij de 
doelgroep. Dit kan bijvoorbeeld worden 
gedaan door proefabonnementen aan te 
bieden en te kijken hoe dit wordt 
ontvangen door de doelgroep. Blijkt dit 



 
 

Gezond Leven in Noordoost Friesland, 2015  92 
 

een succes, dan kan er worden 
geïmplementeerd. Zo niet, dan moet 
worden gekeken wat er nog kan worden 
verbeterd om het programma beter aan te 
laten sluiten bij de wensen van de 
doelgroep.  

10.1.4 FASE 4:  

IMPLEMENTATIE EN UITVOER 

Stap 7: In deze fase moeten concrete 
doelen worden geformuleerd om vast te 
stellen wie verantwoordelijk is voor welk 
onderdeel van de implementatie en 
wanneer dit voltooid moet zijn. Het 
managen van dit onderdeel kan eventueel 
worden opgepakt door de gemeente, maar 
kan het beste worden uitbesteed aan de 
gekozen Korte Keten partner. Deze partner 
heeft ervaring in het implementeren van 
dergelijke strategieën in een nieuwe regio 
en weet dus wat daarbij komt kijken. 
Zodra het programma is geïmplementeerd, 
zal deze partner ook verantwoordelijk zijn 
voor het draaiende houden van het 
programma. 

10.1.5 FASE 5: EVALUATIE EN 

BEHOUD 

Stap 8: Om vast te stellen of een 
programma succesvol is, is het aan te 
bevelen om na een half jaar een 
evaluatie uit te voeren. Hierin is het 
allereerst belangrijk om te bekijken of het 
programma effectief is in het behalen van 
de doelstellingen. In dit geval moet dus 
worden bekeken of de consumptie van 
streekproducten is toegenomen en of dit 
effect heeft op de gezondheid van de 
Noordoost Friese bevolking. Aangezien het 
voor een bedrijf met name relevant is of 
ze winst behalen of niet, is dit een taak 
die is weggelegd voor de gemeente. Wel 

kan de gemeente deze taak uitbesteden 
aan een onderzoeksinstelling. 

Stap 9: Naast een effectevaluatie moet er 
ook een procesevaluatie worden 
uitgevoerd: Welk deel van de doelgroep is 
bereikt? In welke mate neemt de 
Noordoost Friese bevolking deel aan het 
programma? Wordt het programma 
uitgevoerd zoals oorspronkelijk bedacht? 
Was de implementatie van het programma 
succesvol? Dit zijn allemaal vragen die 
beantwoord kunnen worden in een 
procesevaluatie. Deze evaluatie kan het 
beste worden gedaan door het uitvoerende 
bedrijf.  

Stap 10: Op basis van beide evaluaties 
moet worden besloten of er aanpassingen 
aan het programma zijn vereist, of dat 
het programma kan worden vervolgd zoals 
het is. Bij een te lage verkoop moet 
worden bekeken hoe deze gestimuleerd 
kan worden. Als blijkt dat inderdaad 
alleen de hoogopgeleiden worden bereikt, 
moet worden bekeken hoe het programma 
financieel aantrekkelijker kan worden 
gemaakt voor de lage SES. 
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10.2 GECOMBINEERDE 

LEEFSTIJLINTERVENTIE 

10.2.1 FASE 1:  

PARTNERS INVENTARISEREN 

Stap 1: In het beschrijven van de 
gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 
zijn al een aantal mogelijke partners 
geïnventariseerd. Er kunnen meer partners 
zijn die van belang zijn voor een GLI en 
het is daarom van belang eerst een eigen 
inventarisatie uit te voeren en de interesse 
voor een GLI bij deze partners te peilen. 
Om een succesvol project op te starten 
de mogelijke partners bijeen worden 
gebracht. Het Centre of Expertise Healthy 
Ageing (CoE HA) is een netwerk waarin 
mogelijke partners samen gebracht kunnen 
worden. Ook kunnen zij helpen bij het 
zoeken naar andere mogelijke partners. 
Een aantal organisaties, waarin men al 
met een dergelijk initiatief bezig zijn en 
die ondersteuning kunnen bieden, zijn het 
ROS Friesland en Sport Fryslân. Binnen 
de ROS Friesland is men betrokken 
geweest bij de BeweegKuur en de pilot 
van ROS Friesland. Zij hebben expertise 
op het gebied van een GLI en kunnen 
helpen bij het opzetten, onderhouden en 
financieren van het project. Ook kunnen 
zij ondersteuning bieden bij het 
identificeren van kansen en valkuilen. 
Sport Fryslân heeft kennis van beleid en 
financiering op het gebied van bewegen 
en kan mogelijk advies geven over hoe 
een GLI goed verankerd kan worden in 
het beleid van de gemeente. 

Stap 2: Na het contact leggen met 
mogelijke partners, kan er worden 
geïnventariseerd welke zorgverleners willen 
meewerken aan een GLI. Contact leggen 
en inventarisatie van interesse kan ofwel 

geïnitieerd worden vanuit de gemeente of 
vanuit betrokken partners als het CoE HA, 
Sport Fryslân en ROS Friesland. 

Hieronder zijn de mogelijke partners 
weergegeven, met waar mogelijk de 
contactpersoon: 

- ROS Friesland: Thea Swierstra, 
adviseur GLI 

- Sport Fryslân: Anita Bakker, senior 
beleidsadviseur 

- Centre of Expertise Healthy Aging: 
Peter Boonstra, Manager 
bedrijfsvoering / business 
development 

10.2.2 FASE 2: KEUZES MAKEN 

Stap 3: Na het inventariseren en betrekken 
van partners bij een GLI, moet bepaald 
worden welke invulling men aan een GLI 
wil geven. Overkoepelende organisaties, 
als kopgroep van ANNO, ROS Friesland 
en CoE HA, kunnen hierin advies geven 
en helpen bij de coördinatie. De rol van 
de gemeente blijft ook belangrijk, omdat 
het initiatief eraan bij moet dragen de 
2030-ambitie van ANNO/EU kopgroep te 
realiseren. Keuzes die in dit stadium 
moeten worden gemaakt, zijn: 

- Taken verdelen: Het inhoudelijk 
opzetten van een programma kan 
vaak het beste gedaan worden 
door de zorgverleners zelf, maar 
het is vaak goed om hier als 
gemeente en/of overkoepelende 
organisatie nauw bij betrokken te 
zijn, zodat het programma goed 
verwerkt kan worden in 
lokaal/regionaal beleid. Het is 
belangrijk om hier concrete 
afspraken over te maken tussen 
de organisatoren en zorgverleners.  

http://www.sportfryslan.nl/over-sport-fryslan/medewerker/anita-bakker
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- Bepalen van de doelgroep: Er moet 
worden besloten op welke 
doelgroep een GLI zich richt, 
wanneer dit de bevolkingsgroep 
met een lage SES is moet er 
worden gezocht naar 
subsidiestromen voor het initiatief. 
Het is van belang om de kosten 
voor deelnemers met een lage 
SES zo laag mogelijk te houden, 
gezien deze bevolkingsgroep het 
financieel vaak niet breed heeft. 

- Bepalen van de financiering: De 
financiering is in het algemeen 
gezien een gedeelde 
verantwoordelijkheid van de 
deelnemers, zorgverleners, 
gemeenten en zorgverzekeraars. 
Het is echter belangrijk om de 
verdeling van de financiële lading 
over de verschillende partijen goed 
door te spreken. Het is belangrijk 
om te inventariseren hoeveel de 
zorgverleners kunnen doen binnen 
hun huidige budget en hoeveel 
bereidwilligheid er is bij 
geïnteresseerde zorgverzekeraars 
om kosten te dekken. Om een 
weloverwogen keuze te maken is 
het dus belangrijk om alle 
financiële opties op een rijtje te 
zetten en deze te analyseren op 
voor- en nadelen. Het hierbij kan 
helpen om gebruik te maken van 
de toolbox financiering van 
BeweegKuur (BeweegKuur, 2014). 
Zoals eerder beschreven is er 
onder andere een tool beschikbaar 
om de precieze kosten van de 
GLI te berekenen. Ook het 
Voedingscentrum of ROS Friesland 
kunnen helpen met de financiering 
(ROS Friesland, 2015); 
(Voedingcentrum, 2014).  

10.2.3 FASE 3:  

ONTWERPEN PROGRAMMA 

Stap 4: Als de grote beslissingen zijn 
genomen, en de taken verdeeld zijn, 
moet het project opgezet worden. De 
details moeten uitgewerkt worden en er 
moet een planning worden gemaakt. Dit is 
het moment om de zorgverleners erbij te 
betrekken om het plan verdere invulling te 
geven. Er moet nagedacht worden over 
de meest belangrijke of veelbelovende 
doelgroepen (per gemeente), welke 
behandelingen in de GLI worden 
opgenomen, en hoe lang de interventie 
gaat duren. Kennis over de doelgroep en 
de beste behandelingen is vaak aanwezig 
bij plaatselijke zorgverleners, omdat zij de 
doelgroep ontmoeten in hun praktijk. Ook 
kan er gebruik worden gemaakt van 
wetenschappelijke data, die eventueel 
verkregen kunnen worden door het CoE 
of LifeLines.  

Stap 5: Als er eenmaal een concreet 
programma is opgezet, kan ook de 
financiering in meer detail uitgewerkt 
worden. Het is belangrijk om op dit punt 
dus concrete afspraken te maken met alle 
financieel betrokken partijen, zoals de 
zorgverleners, gemeenten en 
zorgverzekeraars. 

Stap 6: Na het vormgeven van het 
programmaonderdelen, moet er worden 
getest of het programma aanslaat bij de 
doelgroep. Dit kan worden gedaan door 
bij de doelgroep na te gaan of de 
verschillende elementen van de GLI 
aansluiten bij hun wensen en cultuur. Zo 
niet, dan moet worden gekeken wat er 
nog kan worden verbeterd om het 
programma beter aan te laten sluiten. 
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10.2.4 FASE 4: 

IMPLEMENTATIE EN UITVOER 

Stap 7: Als er eenmaal een plan is 
ontworpen met een doelgroep, 
deelnemende zorgverleners, financiering en 
een planning, moet het plan worden 
geïmplementeerd en uitgevoerd. Eerst 
moeten er deelnemers geworven worden, 
waarna de GLI van start kan gaan. Voor 
de opdrachtgever is er, afhankelijk van de 
afspraken gemaakt in de tweede en derde 
fase, weinig werk in deze fase. Er kan 
hier nog wel een rol liggen voor de 
opdrachtgever op het gebied van promotie. 
In het begin is het met name van belang 
dat de opdrachtgever en zorgverleners 
actief deelnemers werven. Als de GLI 
eenmaal loopt, is vaak de mond-tot-mond 
reclame van voorgaande deelnemers 
voldoende om nieuwe deelnemers te 
blijven werven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.5 FASE 5:  

EVALUATIE EN BEHOUD 

Stap 8: Afhankelijk van de planning van 
de interventie, kan de interventie 
tussentijds worden geëvalueerd om te 
bekijken of er aanpassingen nodig zijn. 
Daarnaast moet de interventie achteraf 
worden beoordeeld: was het programma 
een succes? Is het aantal mensen met 
overgewicht in de regio afgenomen en is 
het programma duurzaam?  

Stap 9: Naast een effectevaluatie moet er 
ook een procesevaluatie worden 
uitgevoerd: Welk deel van de doelgroep is 
bereikt? In welke mate neemt de 
Noordoost Friese bevolking deel aan het 
programma? Wordt het programma 
uitgevoerd zoals oorspronkelijk bedacht? 
Was de implementatie van het programma 
succesvol? Dit zijn allemaal vragen die 
beantwoord kunnen worden in een 
procesevaluatie. Deze evaluatie kan het 
beste worden gedaan door het uitvoerende 
bedrijf.  

Stap 10: Op basis van beide evaluaties 
moet worden besloten of er aanpassingen 
aan het programma zijn vereist, of dat 
het programma kan worden vervolgd zoals 
het is. Bij weinig deelname aan het 
programma moet worden bekeken hoe 
deze gestimuleerd kan worden. Bij een 
succesvol programma is het aan te 
bevelen om het programma draaiende te 
houden en nieuwe deelnemers te 
betrekken. Bovendien kan succes er toe 
leiden dat het programma wordt 
geïntegreerd in de vaste bedrijfsvoering 
van de betrokken partners, zoals gebeurd 
is in Ferwerderadiel.  
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11 DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

Uit de analyse van de gezondheidssituatie 
van Noordoost Friesland is gebleken dat 
beroertes, hartinfarcten, kanker, diabetes, 
overgewicht en hoge bloeddruk de meest 
opvallende gezondheidsproblemen zijn in 
deze regio. Er is gekozen de nadruk 
binnen dit project op hoge bloeddruk en 
overgewicht te leggen, omdat verwacht 
wordt dat deze problemen het best aan 
te pakken zijn met voeding. Daarnaast 
zijn hoge bloeddruk en overgewicht vaak 
voorbodes van tal van (chronische) 
aandoeningen. Gebaseerd op deze 
gegevens wordt er binnen dit project van 
uit gegaan dat een voedingsstrategie 
gericht op overgewicht en een hoge 
bloeddruk het meest effectief zal zijn in 
het verbeteren van de gezondheid van de 
bevolking in Noordoost Friesland. Omdat 
aan gezondheidsproblemen als beroertes, 
hartinfarcten en kanker niet alleen voeding 
ten grondslag ligt, gaan we hier ondanks 
de grote verschillen in prevalentie tussen 
Noordoost Friesland en de rest van 
Nederland niet verder op in. Het zijn 
echter wel aspecten die aandacht 
verdienen en het advies is verder 
onderzoek te doen naar welke oorzaken 
hieraan ten grondslag liggen.  

Uit de gegevens van de 
voedselconsumptiepeiling blijkt, dat de 
consumptie van groente, fruit, vis en 
vezels (in aardappelen, pasta, rijst en 
brood) te laag is bij het grootste deel 
van de Nederlandse bevolking. De inname 
van snelle suikers en verzadigde vetzuren 
is echter te hoog. Uit gegevens van de 
GGD Fryslân is gebleken dat de 
consumptie van groente en fruit ook in 
Noordoost Friesland laag is (GGD 
Fryslân, 2012a). Uit interviews met 

diëtisten kom ook een beperkte inname 
van groente en fruit naar voren en wordt 
aangegeven dat cliënten een te hoge 
inname van verzadigde vetten en zout 
hebben. Gegevens van de 
voedselconsumptie peiling van de 
Nederlandse bevolking worden daarom 
representatief geacht voor de 
voedselconsumptie in Noordoost Friesland.  

Het was bij de analyse van de 
plaatselijke voedselgebruiken interessant 
geweest om gebruik te maken van de 
gegevens van LifeLines (Lifelines, 2015). 
Lifelines is een grootschalig 
bevolkingsonderzoek onder ruim 165.000 
inwoners van Noord-Nederland 
(Groningen, Friesland en Drenthe). Met 
deze gegevens was het waarschijnlijk 
mogelijk geweest om het Noordoost Friese 
dieet beter in kaart te brengen. In de 
planning en begroting van dit project was 
helaas onvoldoende ruimte om deze 
gegevens te laten analyseren.  

De tekortkomingen in het gemiddelde 
dieet, blijken overeen te komen met de 
aspecten uit het dieet die leiden tot 
overgewicht en een hoge bloeddruk. Dit is 
een indicatie dat de oorzaak van deze 
gezondheidsproblemen in Nederland en 
waarschijnlijk ook in Noordoost Friesland 
daadwerkelijk voedingsgerelateerd is. Een 
voedingsstrategie die zich richt op het 
terugdringen van de prevalentie van 
overgewicht en hoge bloeddruk, moet zich 
er dus op richten om de inname van 
groente, fruit, vezels en vis te verhogen 
en de inname van verzadigde vetten en 
snelle suikers te beperken.  
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Het doel van dit project is om door 
middel van voedingsstrategieën de 
prevalentie van overgewicht en hoge 
bloeddruk in Noordoost Friesland terug te 
dringen en de trend van toename in 
overgewicht en hoge bloeddruk om te 
keren naar een afname. 2020 lijkt een 
goede streef datum voor de realisatie van 
dit doel omdat, uitgaande van vierjaarlijkse 
gezondheidspeilingen van de GGD Fryslân, 
de gezondheid van de inwoners van 
Friesland in 2020 opnieuw in kaart 
gebracht zal worden.  

Omdat dit project zich toespitst op 
regionale voedingsstrategieën is van het 
belang om na te gaan welke factoren op 
regionale schaal beïnvloed kunnen worden. 
Daarbij is het ook van belang om na te 
gaan of het beïnvloeden van deze 
factoren ook daadwerkelijk zal leiden tot 
een gezonder (eet)gedrag. Ideaal gezien 
zou een voedingsstrategie dus invloed 
uitoefenen op een factor die relatief 
gemakkelijk is aan te passen, maar 
tegelijkertijd een grote invloed heeft op het 
stimuleren van gezond (eet)gedrag. Bij 
de analyse van consumentengedrag is 
naar voren gekomen dat met name 
intentie, gewoontes en consequenties van 
gedrag, belangrijke gedragsfactoren zijn om 
een gezond (eet)gedrag te stimuleren. 
Bij het evalueren van de bruikbaarheid 
van voedingsstrategieën, is daarom 
nagegaan in hoeverre de strategie invloed 
uitoefent op deze gedragsfactoren. 

Bij het formuleren van een 
voedingsstrategie moet een doelgroep 
worden gekozen. Aangezien 
gezondheidsproblemen zich vooral voordoen 
bij de bevolkingsgroep met een lage SES, 
gaat de overheid ervan uit dat er forse 
gezondheidswinst is te behalen door deze 
groep gezonder te laten eten. Hierbij moet 

gefocust op kennis, betaalbaarheid, sociale 
norm en korte-termijn effecten (Meeusen 
et al., 2010). In eerste instantie zijn de 
voedingsstrategieën echter beoordeeld op 
de mate waarin deze effectief zijn in het 
terugdringen van overgewicht en hoge 
bloeddruk. Daarna is gekeken hoe de 
strategieën aansluiten bij de 
bevolkingsgroep met een lage SES.  

Veelal is het efficiënter en financieel 
aantrekkelijker om een bestaande strategie 
regionaal implementeerbaar te maken, in 
vergelijking met het opzetten van een 
compleet nieuwe strategie. Bovendien is 
bij bestaande strategieën vaak al 
aangetoond dat deze effectief zijn in het 
verbeteren van de gezondheid (Hannon et 
al., 2010).  

Een uitgebreide zoektocht op internet en 
interviews met experts en diëtisten hebben 
geleidt tot een lijst met verschillende 
initiatieven, die zich richten op het 
verbeteren van het eetgedrag. Bij het 
opstellen van deze lijst met initiatieven is 
met name gelet op de mate waarin deze 
strategieën effectief zijn in het terugdringen 
van de prevalentie van overgewicht en 
hoge bloeddruk. Daarnaast is ook gekeken 
naar de mate waarin de 
voedingsstrategieën aansluiten bij de wens 
van de opdrachtgever en de manier 
waarop de strategie gedragsverandering 
probeert te realiseren. De gevonden 
initiatieven zijn onder de volgende zes 
soorten strategieën te scharen: 

- Korte Keten projecten 
- Fruit op het werk 
- Koken in verpleeghuizen/zorginstellingen 
- Gemeenschapstuinen 
- Gecombineerde leefstijlinterventie 
- Onderwijs 
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Per strategie is door middel van een 
SWOT-analyse de sterktes, zwaktes, 
kansen en bedreigingen beschreven en 
zijn er voorbeelden van bestaande 
initiatieven genoemd. Op basis van de 
SWOT-analyse zijn een aantal criteria 
geformuleerd, waarop de verschillende 
strategieën zijn beoordeeld. Deze criteria 
letten op de mate waarin de strategie 
aansluit bij de doelgroep, de effectiviteit, 
de realiseerbaarheid, het regionale 
karakter, de laagdrempeligheid, de 
duurzaamheid en de unieke 
karakteristieken. De gecombineerde 
leefstijlinterventie (GLI) en Korte Keten 
initiatieven, werden hierbij het beste 
beoordeeld. Deze voedingsstrategieën zijn 
daarom verder uitgewerkt. 

De GLI is bewezen effectief in het 
tegengaan van overgewicht en zal op 
individueel niveau waarschijnlijk het 
grootste effect hebben op het verbeteren 
van de gezondheid. Ook kan deze 
strategie worden aangepast om 
verschillende doelgroepen te bereiken. 

De strategie ‘Korte Ketens’ sluit sterk aan 
bij de wens van de opdrachtgever om het 
verbeteren van de gezondheid te koppelen 
aan een meer gesloten voedselketen en 
zal ook een gunstig effect hebben op de 
regionale landbouw en economie. Echter, 
deze strategie zal de bevolkingsgroep met 
een lage SES minder goed bereiken, 
aangezien lokale producten veelal duurder 
zijn dan alternatieven in de supermarkt. 
Om dus ook die mensen met een kleiner 
budget te bereiken, zal er bij deze 
strategie op moeten worden gelet om de 
kosten in de hand te houden en 
subsidiering te vinden. 

Voor zowel de GLI als Korte Keten, is 
een actieplan met verschillende fasen 
opgesteld. Om dat te kunnen doen zijn 

beide strategieën eerst uitgebreid 
geanalyseerd aan de hand van de 4 P’s 
uit de marketingmix. De 4 P’s zijn 
Product, Promotie, Plaats en Prijs. 
Hieraan is een (vaak voorkomende) extra 
P toegevoegd, namelijk Partners (Kotler 
et al., 2010). Er is in deze analyse 
aangegeven hoe kosten geïnventariseerd 
kunnen worden, echter gezien de 
mogelijke keuzes van de opdrachtgever 
veel invloed hebben op deze kosten, zijn 
deze niet concreet uitgewerkt. Het 
actieplan bestaat voor beide strategieën uit 
5 fasen. Eerst moeten de partners 
geïnventariseerd worden. Hierbij kan 
contact worden gelegd met de 
voorgestelde partners, maar kunnen ook 
nieuwe partners worden gezocht. Daarna 
moeten keuzes worden gemaakt. Er moet 
bijvoorbeeld besloten worden wie de GLI 
coördineert, en welke instantie de Korte 
Keten gaat verzorgen. Vervolgens moeten 
de details worden ingevuld, zodat de 
strategie kan worden opgezet en 
uitgevoerd. Tot slot moeten beide 
strategieën geëvalueerd worden en moet 
worden bekeken hoe de strategieën 
kunnen blijven voortbestaan. 

De actieplannen zijn zo concreet mogelijk 
uitgewerkt. Wel is er in de actieplannen 
voor beide strategieën ruimte gelaten voor 
de opdrachtgever om zelf keuzes te 
maken, zodat de gekozen strategie zo 
goed mogelijk kan aansluiten bij de 
wensen van de opdrachtgever. De 
verwachting is dat ieder van de 
strategieën op zijn eigen manier kan 
bijdragen aan een betere kwaliteit van 
leven en dus aan de ambitie van 
ANNO/EU kopgroep om in 2030 een 
bijzonder goede kwaliteit van leven te 
hebben in de regio Noordoost Friesland.  
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Appendix I Methoden 

GEZONDHEIDSGEGEVENS GGD 

INSTRUMENT 

Om een overzicht te krijgen van de 
gezondheidssituatie in Noordoost Friesland, 
is gebruik gemaakt van de gegevens die 
verkregen zijn met de gezondheidsenquête 
van GGD Fryslân. Voor dit project is de 
enquête onder volwassenen en ouderen 
en de enquête onder 12-18 jarigen 
gebruikt (GGD Fryslân, 2012a, 2012b). 
Voor de vergelijking met landelijke 
gegevens is gebruik gemaakt van de 
gegevens van GGD Nederland (GGD 
Nederland, 2012).  

DATAVERZAMELING  

De enquête onder de bevolking van 19 
jaar en ouder en de enquête voor 12-18 
jarigen, zijn voor het laatst afgenomen in 
2012. De gegevens die worden opgehaald 
met deze enquête, beslaan alle aspecten 
van zowel fysieke als mentale gezondheid. 
Om de gegevens over de Friese bevolking 
te verzamelen, is gebruik gemaakt van 
een steekproef. Deze steekproef is 
representatief voor de gehele bevolking. 
Voor de aangeschreven personen bestond 
de mogelijkheid om de enquête schriftelijk 
dan wel online in te vullen. Om de 
respons onder de steekproef zo hoog 
mogelijk te maken, is er meerdere malen 
een herinneringsbrief verstuurd. Dit bracht 
de respons onder de bevolking van 19 

jaar en ouder uiteindelijk op 48% 
(n=6604). De achtergrondkenmerken van 
de respondenten zijn weergegeven in  

Tabel 26 en Tabel 27) 

In de enquêtes is gebruik gemaakt van 
een standaardvragenlijst, opgesteld door 
GGD Nederland, het RIVM en het CBS. 
Aan deze standaardvragenlijst zijn 
vervolgens nog extra vragen toegevoegd, 
die daarmee niet landelijk vergelijkbaar 
zijn.  

Van de gegevens, verzameld door middel 
van de gezondheidsenquête uit 2012 van 
GGD Fryslân, is in dit project slechts een 
deel gebruikt. Dit project beschrijft de 
gezondheidssituatie van Noordoost 
Friesland aan de hand van de volgende 
indicatoren (GGD Fryslân, 2012a): 

- Ervaren gezondheid 
- Chronische aandoeningen 
- Contact met huisarts 
- Contact met medisch specialist 
- Medicijngebruik 
- Overgewicht 
- Groenteconsumptie 
- Fruitconsumptie 
- Ontbijten 
- Voldoen aan de Nederlandse norm 

voor gezond bewegen (NNGB) 
- Inactief zijn 
- Alcoholconsumptie 
- Roken 
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Tabel 26 Demografische kenmerken respondenten gezondheidsenquête Fryslân 19 jaar en ouder (GGD Fryslân, 2012a) 
  Aantal Percentage 

Fryslân  6604  

Geslacht Man 3070 47 

 Vrouw 3534 54 

Volwassenen en ouderen 19-64 4077 62 

 65+ 2527 38 

Leeftijd 19-34 876 13 

 35-49 1345 20 

 50-64 1865 28 

 65-74 1596 24 

 75+ 931 14 

Opleiding Lager onderwijs 2853 44 

 Middelbaar onderwijs 2022 32 

 Hoger onderwijs 1546 24 

Arbeidssituatie Arbeidsongeschikt/werkloos 377 6 

 Anders 6227 94 

Etniciteit Allochtoon 404 6 

 Autochtoon 6200 94 

 
 
Tabel 27 Demografische kenmerken respondenten gezondheidsenquête Fryslân 12-18 jaar (JGZ, 2012) 
  Aantal Percentage 

Fryslân  5009  

Geslacht Jongen 2383 48 

 Meisje 2626 52 

Leeftijdsgroepen 12-14 3353 67 

 15-18 1656 33 

Opleiding VMBO basis 1458 29 

 VMBO theoretisch 1248 25 

 HAVO 1388 28 

 VWO 757 15 

 MBO 97 2 

 Onbekend 61 1 

Gezinssituatie Eenoudergezin 505 10 

 Anders 4447 90 

DATA-ANALYSE 

Voor het analyseren van de 
gezondheidssituatie in Noordoost Friesland, 
zijn de resultaten van de enquête 
gewogen naar de volgende 
achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, 
burgerlijke staat, gemeente, 
stedelijkheidsgraad, huishoudgrootte, 
etniciteit en inkomen. Dit is gedaan om 

er voor te zorgen dat de resultaten 
representatief zijn voor de Noordoost 
Friese bevolking (GGD Fryslân, 2012a).  

In dit project is ervoor gekozen om alleen 
die gegevens te presenteren die te maken 
hebben met de fysieke aspecten van 
gezondheid. Hieronder vallen leefstijl, 
zorggebruik en ziekte. Gegevens over 
mentale gezondheid zijn buiten 
beschouwing gelaten. 
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GEGEVENS VOEDSELCONSUMPTIEPEILING 

INSTRUMENT 

Om de voedselgebruiken in Noordoost 
Friesland in beeld te brengen, zou er in 
eerste instantie gebruik worden gemaakt 
van gegevens van het langlopende Noord-
Nederlandse onderzoek LifeLines. Na een 
aanvraag bleek echter dat dit te veel tijd 
zou kosten en daarmee ook te veel geld. 
Er is daarom besloten om, in plaats van 
deze gegevens, gebruik te maken van 
landelijke gegevens van de 
voedselconsumptiepeiling (VCP) van het 
RIVM. Deze peiling is genomen over de 
periode van 2007-2010. Het hoofddoel 
van deze VCP was om de 
voedselgebruiken van de bevolking van 7 
jaar en ouder in kaart te brengen. Hierbij 
werd zowel gekeken naar de producten 
die werden geconsumeerd, de inname van 
energie en nutriënten, als naar het 
gebruik van supplementen (Van Rossum 
et al., 2011). 

DATAVERZAMELING 

De VCP is afgenomen onder de bevolking 
van 7 jaar en ouder. De sociaal-
demografische kenmerken van de 
respondenten van 7-69 jaar staan in 
Fout! Ongeldige bladwijzerverwijzing.. De 
kenmerken van de respondenten van 70 
jaar en ouder staan in Tabel 29. Zwangere 
en lacterende vrouwen en opgenomen 
mensen werden uitgesloten van de VCP. 
De steekproef werd getrokken uit 
representatieve consumentenpanels. De 
data werden verzameld over de periode 
van maart 2007 tot april 2010. Van de 
enquête onder 7-69 jarigen stemde 70% 
van de 5500 genodigden toe in deelname 
(n=3819). Voor de enquête onder 70+ 
was de respons 26% (n=739). Ieder 
van de deelnemers werd gevraagd om 

twee maal een 24-uurs voedingsdagboek 
bij te houden. De 24-uurs 
voedingsdagboeken werden ingevuld met 
een interval van 2 tot 6 weken. 
Voedselinname was geclassificeerd op 
basis van het EPIC-soft 
voedselclassificatie systeem (Ocké et al., 
2013; Van Rossum et al., 2011) . 

Tabel 28 Demografische kenmerken deelnemers VCP 7-
69 jaar (Van Rossum et al., 2011) 

  Aantal Percentage 
Totaal  3819 100 
    
Geslacht/Leeftijd    
 Totaal 7-8 304 8 
 Jongens 9-

13 
351 9,2 

 Meisjes 9-13 352 9,2 
 Jongens 14-

18 
352 9,2 

 Meisjes 14-
18 

354 9,3 

 Mannen 19-
30 

356 9,3 

 Vrouwen 19-
30 

347 9,1 

 Mannen 31-
50 

348 9,1 

 Vrouwen 31-
50 

351 8,2 

 Mannen 51-
69 

351 9,2 

 Vrouwen 51-
69 

353 9,2 

Opleidingsniveau    
 laag 1162 30,4 
 Gemiddeld 1602 41,9 
 hoog 1055 27,6 
    
Regio    
 West 1671 43,8 
 Noord 398 10,4 
 Oost 825 21,6 
 Zuid 925 24,2 
Verstedelijking    
 Hoog 1738 45,5 
 Gemiddeld 807 21,1 
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Tabel 29 Demografische kenmerken deelnemers VCP 
70+ (Ocké et al., 2013; Van Rossum et al., 2011) 

DATA-ANALYSE 

Alle resultaten werden gewogen voor 
kleine afwijkingen in sociaal-demografische 
karakteristieken, dag van de week en 
seizoen van dataverzameling. Dit werd 
gedaan om ervoor te zorgen dat de 
resultaten representatief waren voor de 
Nederlandse bevolking en voor alle dagen 
van de week en ieder seizoen. Over de 
twee meetdagen werd voor iedere 
deelnemer de gemiddelde consumptie 
bepaald en voor de totale groep werd 
hieruit de mediaan bepaald (d.w.z. 
middelste waarneming). Deze mediane 
innames werden vervolgens vergeleken met 
de aanbevolen hoeveelheid (Van Rossum 
et al., 2011). In dit rapport is ervoor 
gekozen om alleen die VCP-gegevens te 
presenteren die overeenkomen met de 
producten uit de Schijf van Vijf. Op deze 

manier kon er worden bepaald in hoeverre 
het gemiddelde dieet overeenkwam met de 
richtlijnen van het Voedingscentrum.  

INTERVIEW DIËTISTEN 

INSTRUMENT 

Om de gezondheidssituatie en de 
voedselgebruiken in Noordoost Friesland in 
kaart te brengen, zijn interviews gedaan 
met diëtisten in Noordoost Friesland. Na 
overleg met de Resarch Methods Group 
van de WUR is besloten om het interview 
zowel telefonisch als digitaal, in de vorm 
van een enquête, aan te bieden. De 
enquête is gemaakt met de software van 
Qualtrics, waar de WUR een licentie van 
heeft. Deze bestaat uit 23 vragen, 
verdeeld over de categorieën "algemene 
vragen", "gezondheidssituatie Noordoost 
Friesland", "voedingspatroon" en 
"voedingsstrategieën". Het interview is er 
voornamelijk op gericht om aanvullende 
informatie in te winnen over de 
gezondheidssituatie en voedselgebruiken 
door middel van kwalitatieve data. 
Daarnaast zijn kwantitatieve gegevens 
ingewonnen om een beeld te krijgen van 
de cliënten De kwantitatieve uitkomsten en 
de volledige vragenlijst zijn te vinden in 
appendix II en III.  

DATAVERZAMELING 

Het diëtisten in Noordoost Friesland zijn in 
kaart gebracht door middel van een 
websearch. Vervolgens zijn diëtisten 
telefonisch benaderd met de vraag of zij 
wilden deelnemen aan de enquête. In 
totaal is de enquête aangeboden aan acht 
verschillende diëtistenpraktijken in 
Noordoost Friesland. Een aantal van deze 
praktijken heeft meerdere medewerkers, 
maar niet iedere diëtiste bleek werkzaam 
te zijn in de regio Noordoost Friesland. 

  Aantal Percentage 
Totaal  739 100 
    
Geslacht/Leeftijd    
 Mannen 70-

74 
158 16,1 

 Vrouwen 70-
74 

131 20,7 

 Mannen 75-
79 

112 12,6 

 Vrouwen 75-
79 

113 15,8 

 Mannen 80-
84 

70 7,3 

 Vrouwen 80-
84 

76 12,0 

 Mannen 85+ 33 3,6 
 Vrouwen 85+ 46 11,9 
Regio    
 Noord 150 20,0 
 Midden 147 20,0 
 Noordwest 144 20,0 
 Zuidwest 152 20,0 
 Zuidoost 146 20,0 
Verstedelijking    
 Hoog 347 42,1 
 Gemiddeld 150 21,9 
 Laag 242 36,0 
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Als de diëtiste geen interesse had in een 
telefonische enquête is de optie geboden 
om de enquête digitaal in te vullen. In 
totaal zijn er drie telefonische interviews 
afgenomen en is de enquête door twee 
diëtisten digitaal ingevuld. Vanwege de 
lage respons is er een tweede bel-ronde 
gehouden, maar deze heeft niets 
opgeleverd. Er is geen alternatief ingezet 
voor het opvangen van de lage respons 
aangezien de interviews fungeren als 
aanvullende informatie en niet als leidende 
informatie.  

DATA-ANALYSE 

De kwalitatieve respons van de diëtisten 
is verwerkt door middel van quotes in 
relevante delen van de tekst. Vanwege de 
lage respons (n=5) is er geen code-
boek gemaakt en ook geen transcript 
uitgeschreven. De kwantitatieve gegevens 
zijn geanalyseerd via Qualtrics en zijn te 
vinden in appendix III. Deze gegevens 
zijn gebruikt ter ondersteuning van de 
andere gezondheidsgegevens.  

Tabel 30 Demografische kenmerken cliënten van geïnterviewde diëtisten 
  Percentage 
Leeftijd   
 0-18 23 
 19-30 20 
 31-65 26 
 65+ 31 
Geslacht   
 Man 37 
 Vrouw 63 
Opleiding   
 Laag opgeleid (LBO, VMBO, MBO 

1) 
44 

 Middelbaar opgeleid (HAVO, VWO, 
MBO 2 - 4) 

23 

 Hoog opgeleid (HBO, WO) 10 
 Weet niet 24 
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APPENDIX II DRAAIBOEK INTERVIEW DIËTISTEN 

Beste lezer,  

Bedankt voor uw deelname aan het onderzoek "Gezond leven in Noordoost Friesland". De 
regio Noordoost Friesland heeft als doel om in 2030 een bijzonder goede kwaliteit van 
leven voor al haar inwoners te bieden. Wij zijn een onderzoeksgroep van de Wageningen 
Universiteit die kijkt hoe voeding hieraan bij kan dragen. Om hier goede uitspraken over te 
kunnen doen is het nodig om te weten welke problemen het meest voorkomen en bij 
welke problemen voeding een rol zou kunnen spelen. Daarnaast wordt gekeken wat de 
huidige voedingspatronen zijn en op welke manier deze afwijken van gezonde voeding. 
Daarbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Door het invullen van deze enquête helpt u 
ons beter in te spelen op de regionale problemen.  

Deze enquête bestaat uit 23 vragen, verdeeld over de categorieën "algemene vragen", 
"gezondheidssituatie Noordoost Friesland", "voedingspatroon" en "voedingsstrategieën". Het 
invullen daarvan duurt 10 tot 20 minuten. Als u geen antwoord weet of wenst te geven 
kunt u "niet van toepassing" of "nee" invullen. U kunt uw voortgang vinden aan de 
onderkant van het invulscherm. Als u onderbroken wordt tijdens het invullen van de enquête 
kunt u binnen een week terugkomen om de enquête af te maken. Uw antwoorden zullen 
anoniem worden verwerkt.  

Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek! 

Algemene vragen 

1. Hoeveel cliënten heeft u ongeveer geadviseerd in 2014? 
- 1-25 
- 26-50 
- 51-75 
- 76-100 
- 101-125 
- 126-150 
- 150 of meer 

2. Uit welke van de volgende gemeenten komen uw cliënten? 
- Dantumadiel 
- Achtkarspelen 
- Dongeradeel 
- Kollumerland 
- Ferwerderadiel 
- Tytsjerksteradiel 
- Anders 
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3. Hoe lang werkt u al in deze gemeente(s)? Als dit verschilt per gemeente, neem dan 
de gemeente waar u het langste werkt. 

______ Jaar 
4. In welke leeftijdscategorieën vallen uw cliënten, weergegeven in procenten? (In totaal 

100%)  
______ 0-18 (kinderen) 
______ 19-30 (jong volwassenen) 
______ 31-65 (middelbare leeftijd) 
______ 65+ (ouderen) 

5. Wat is het geslacht van uw cliënten, weergegeven in procenten? (In totaal 100%) 
______ Man 
______ Vrouw 

6. Wat is naar schatting het opleidingsniveau van uw cliënten, weergegeven in procenten? 
(In totaal 100%) 

______ Laag opgeleid (LBO, VMBO, MBO 1) 
______ Middelbaar opgeleid (HAVO, VWO, MBO 2 - 4) 
______ Hoog opgeleid (HBO, WO) 
______ Weet niet 

Gezondheidssituatie Noordoost Friesland 

Om een beeld te krijgen van de gezondheidssituatie in Noordoost Friesland, zullen hierna 
een aantal vragen worden gesteld over veel voorkomende gezondheidsproblemen en het 
verschil tussen Noordoost Friesland en de rest van Nederland. 

7. Wat zijn naar uw idee de drie meest voorkomende voedings gerelateerde 
gezondheidsproblemen binnen uw gemeente(s)? 
- Beroertes 
- Hartinfarcten 
- Diabetes melitus type 2 
- Overgewicht 
- Hoge bloeddruk 
- Kanker 
- Anders, namelijk: ____________________ 

8. Wat zijn naar uw idee de consumptiepatronen die deze voedings gerelateerde 
gezondheidsproblemen veroorzaken binnen uw gemeente(s)? 

9. Welke groepen cliënten zijn het meest vatbaar voor voedings gerelateerde 
gezondheidsproblemen?  
- Man 
- Vrouw 
- Laagopgeleid 
- Middelbaar opgeleid 
- Hoogopgeleid 
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- Laag inkomen 
- Middellaag inkomen 
- Middelhoog inkomen 
- Hoog inkomen 
- 0-18 jaar 
- 19-30 jaar 
- 31-65 jaar 
- 65+ jaar 
- Anders, namelijk: ____________________ 

10. Hoe verschillen de gezondheidsproblemen in uw gemeente(s) van de rest van 
Friesland? 

11. En hoe verschillen de gezondheidsproblemen in uw gemeente(s) van de rest van 
Nederland?  

12. Uit de gezondheidsgegevens van de GGD valt op dat het percentage mensen met 
kanker, hartinfarcten, en beroertes in Friesland erg hoog is ten opzichte van Nederland. 
Herkent u dit ook in uw regio? Zo ja, wat zou volgens u hier een verklaring voor 
kunnen zijn? 

13. De gezondheidssituatie wordt voor een groot deel beïnvloed door leefstijl. Welke 
leefstijlfactoren (zoals voeding, bewegen, roken en alcoholgebruik) zijn naar uw idee 
kenmerkend voor Friezen? 

14. Hoe zijn deze leefstijlfactoren gerelateerd aan de meest voorkomende 
gezondheidsproblemen? 

Voedingspatroon 

Omdat er veel verschillende opvattingen bestaan over wat een gezond dieet is, worden in 
dit onderzoek de richtlijnen van het Voedingscentrum gebruikt. Volgens het Voedingscentrum 
bestaat een gezond dieet uit voedsel uit de Schijf van Vijf. Hierbij worden door het 
Voedingscentrum vijf regels gehanteerd:  

 Eet gevarieerd (binnen en tussen de productgroepen)  
 Eet niet teveel en beweeg  
 Eet minder verzadigd vet  
 Eet veel groente, fruit en brood  
 Eet veilig 

 
15. Op welke manier wijkt het dieet van uw cliënten af van de productgroepen van de 

Schijf van Vijf en de hierboven beschreven regels?  
16. Wat zijn naar uw idee de belangrijkste elementen van een gezond dieet? 

Fysieke en sociale omgevingsfactoren hebben een invloed op het eetgedrag van mensen. 
Aan de hand van de volgende vragen proberen we inzicht te krijgen op de 
omgevingsfactoren die invloed hebben op het eetgedrag van uw cliënten. 
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17. Welke omgevingsfactoren in uw gemeente(s) weerhouden mensen ervan om gezond te 
eten? (Denk aan de beschikbaarheid van fastfood of sociale normen.) 

18. Welke omgevingsfactoren in uw gemeente(s) stimuleren mensen om gezond te eten? 
(Denk aan de beschikbaarheid van goedkoop/gezond voedsel in de supermarkt of steun 
van de sociale omgeving.) 

Zoals genoemd hebben omgevingsfactoren invloed op eetgedrag. De mate waarin mensen in 
staat zijn deze ongezonde invloeden met succes te weerstaan is afhankelijk van het 
vertrouwen in hun eigen vermogen. 

19. Wat zijn de momenten waarop uw cliënten het makkelijk vinden om gezond te eten? 
20. Wat zijn de momenten waarop uw cliënten het lastig vinden om gezond te eten? 
21. Welke manieren of hulpmiddelen gebruikt u zelf om uw cliënten gezonder te laten 

eten? (Denk hierbij aan een dieet voorschrijven, handvatten bieden om verleidingen te 
weerstaan of een eetdagboek) 

22. Welke manieren zou u zelf willen voorstellen om de voedings gerelateerde 
gezondheidsproblemen in de gemeente(s) te verhelpen? 

Onder voedingsstrategieën wordt het volgende verstaan: “Het benutten van regionale 
voedselbronnen en omgevingsaspecten voor het bevorderen van de gezondheid van de 
inwoners van de regio.” Bijvoorbeeld het benutten van regionale landbouw om zo meer 
gezonde streekproducten aan de consument te brengen. 

23. Bestaan er in uw gemeente(s) of aangrenzende gemeente(s) al voedingsstrategieën 
die zich toespitsen op het bevorderen van gezond eten? Zo ja, welke zijn dit, en zijn 
deze naar uw idee effectief? 

Dit was het einde van deze vragenlijst. Mocht u nog opmerkingen hebben dan kunt u die 
hieronder kwijt. Ook is het mogelijk om contact met ons op te nemen via het mailadres 
kim.jannink@wur.nl. 
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APPENDIX III RESULTATEN INTERVIEW DIËTISTEN 

 
1. Hoeveel cliënten heeft u ongeveer geadviseerd in 2014? 
Antwoord   

 

Response 
1-25    

 

0 
26-50   

 

1 
51-75   

 

1 
76-100   

 

2 
101-125   

 

1 
126-150   

 

0 
150 of meer   

 

0 
Total  5 

 

2. Uit welke van de volgende gemeenten komen uw cliënten? 
Antwoord   

 

Response 
Dantumadiel   

 

2 
Achtkarspelen   

 

0 
Dongeradeel   

 

3 
Kollumerland   

 

1 
Ferwerderadiel   

 

1 
Tytsjerksteradiel   

 

3 
Anders   

 

0 

 

7. Wat zijn naar uw idee de drie meest voorkomende voedings gerelateerde gezondheidsproblemen binnen uw gemeente(s)? 
Antwoord   

 

Response 
Beroertes  0 
Hartinfarcten  0 
Diabetes mellitus type 2  

 

  
 

5 
Overgewicht  

 

  
 

5 
Hoge bloeddruk  

 

  
 

4 
Kanker  0 
Anders, namelijk:  

 

  
 

1 
 Cholesterol  
 

9. Welke groepen cliënten zijn het meest vatbaar voor voedings gerelateerde gezondheidsproblemen?  
Antwoord   

 

Response 
Man   

 

1 
Vrouw   

 

1 
Laag opgeleid   

 

4 
Middelbaar opgeleid   

 

0 
Hoog opgeleid   

 

0 
Laag inkomen   

 

3 
Middellaag inkomen   

 

0 
Middelhoog inkomen   

 

0 
Hoog inkomen   

 

0 
Anders, namelijk:   

 

0 
0-18 jaar   

 

0 
19-30 jaar   

 

1 
31-65 jaar   

 

0 
65+ jaar   

 

3 
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APPENDIX IV INTERVIEWS EXPERTS 

JANS HELMERS, CIV AGRI & FOODS 

Jans Helmers is projectleider bij CIV Food 
Noord en houdt zich vooral bezig met 
projecten over mensen en hun afstand tot 
de arbeidsmarkt. Hij is manager van dag- 
en BBL(beroeps begeleidende leerweg)-
opleidingen en is betrokken bij trajecten 
met een wisselwerking tussen onderwijs, 
bedrijfsleven en de overheid.  

“Wat zijn belangrijke aspecten in de regio 
Noordoost Friesland?” 

Kijkende naar de landbouw, dan valt op 
dat er een duidelijke scheiding is in 
Noordoost Friesland. Boven Damwoude is 
er veel kleigrond. Daaronder is er vooral 
zandgrond. De productie op kleigrond is 
veelal grootschalig. Op de nutriëntarme 
zandgrond is landbouw nauwelijks mogelijk. 
De meeste akkerbouw vindt boven 
Dokkum plaats. De producten die in 
Noordoost Friesland gemaakt worden zijn 
vooral bieten, graan en aardappelen, maar 
ook mais, ui, (bloem)bollen en dierlijke 
producten als vlees en melk. Producten 
uit de regio worden voornamelijk 
geëxporteerd. Binnen de regio worden 
weinig streekproducten verkocht.  

Een ander belangrijk aspect binnen de 
regio is de afnemende werkgelegenheid. 
Transportbedrijven die Friese producten 
vervoeren, zijn of verhuisd of ermee 
opgehouden. In de landbouw is er verder 
weinig werk te vinden. Het werk dat er 
is, is met name te vinden in de melk- 
en fruitsector. Een andere reden voor de 
afnemende werkgelegenheid is de krimp. 
Door deze krimp verdwijnen veel 
voorzieningen en daarmee banen. Tijdelijk 

was er sprake van dat ook het ziekenhuis 
in Dokkum moest stoppen, maar dit is 
voorlopig tegengehouden. Het verdwijnen 
van voorzieningen leidt uiteindelijk weer tot 
meer krimp. Jongeren zijn wel honkvast, 
maar kunnen geen baan vinden. Ouderen 
moeten gedwongen verhuizen omdat de 
verzorgingstehuizen sluiten.  

Een derde aspect dat van belang is voor 
de regio is het afnemende aanbod van 
openbaar vervoer. Dit zorgt ervoor dat 
dorpen steeds meer op zichzelf komen te 
staan, terwijl door de participatiewet 
coöperatie juist steeds belangrijker is. 
Binnen de regio zijn er al wel een aantal 
initiatieven gericht op gezondheid, die ook 
cohesie van de samenleving stimuleren: 
collectieve groentetuin, collectieve 
verzekering en centrale inkoop van 
levensmiddelen. Dit soort initiatieven 
moeten gestimuleerd worden om zo de 
regio gezonder te maken.  

“Wat zijn belangrijke aspecten voor het 
integreren van landbouw in een 
voedselstrategie?” 

- Stel regionale en seizoensgroenten 
voorop. 

- Maak gebruik van de vis uit 
Lauwersoog. 

- Let op het verschil tussen het 
klei- en zandgebied. Niet alleen 
worden hier andere producten op 
verbouwd, maar ook identificeren 
de bewoners zich met deze 
gebieden.  
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- Ook in de zorg wordt nog niet 
veel met regionale producten 
gewerkt. Deze instellingen halen 
hun voedsel uit grote gaarkeukens. 
De vraag is of zij ook gezond 
koken.  

- Voor ouderen wordt zorg weer 
kleinschalig en zijn er bijvoorbeeld 
woonassistenten voor mensen die 
zelfstandig blijven wonen. Onderwijs 
deze woonassistenten, zodat zij de 
ouderen kunnen ondersteunen in 
gezond eten.  

- Betrek de bevolking bij 
coöperatieve ondernemingen die de 
gezondheid bevorderen. 
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WILLIEANNE VAN DER HEIJDEN- PROJECTLEIDER “VOEDSEL 

STRATEGIEËN IN WERK EN UITVOERING”  

“Voedselstrategieën in werk en uitvoering” 
is een samenwerkingsproject van meerdere 
scholen. Het idee van dit project is om 
kleine regionale voedselinitiatieven aan te 
laten sluiten bij het groene onderwijs. 
Hiervoor wordt bekeken welke 
competenties nodig zijn om dit te 
bereiken. Willieanne van der Heijden is de 
projectleider en is daardoor veel bezig 
met regionaal voedsel. Het project richt 
zich niet zo zeer op het aanpakken van 
gezondheidsproblemen, maar stelt het 
voedsel centraal en bouwt daar omheen 
voorzieningen. Dergelijke voedselstrategieën 
hebben vooral een economisch doel. 
Voedselstrategieën kunnen vanuit 
verschillende hoeken worden opgezet. 
Gezondheid zou een mogelijk speerpunt 
kunnen zijn. Andere opties zijn de 
regionale economie, sociale cohesie en 
distributie en transport.  

“Hoe kun je een voedselstrategie het 
beste opzetten?” 

Volgens Willieanne moet je bij het 
opzetten van een voedselstrategie niet 
alleen rekening houden met gezondheid, 
maar dus ook met andere aspecten als 
de economie en sociale cohesie. Het viel 
haar op dat in de stakeholderanalyse van 
dit project, vooral stakeholders uit de 
dienstverlenende sector (zoals overheden) 
werden genoemd. Deze stakeholders 
bieden hulp om tot een voedselstrategie 
te komen. Echter, er zijn ook 
stakeholders nodig uit de primaire sector 
die verantwoordelijk zijn voor de 
voedselproductie: de boeren, distributeurs 
en verwerkers.  

“Waar vinden we deze stakeholders?” 

Bekijk de initiatieven die al binnen de 
regio lopen. Je kunt hiervoor bij 
gemeenten aankloppen, die deze 
initiatieven reguleren en controleren, zoals 
Groningen. De meeste gemeenten trekken 
zich echter terug op dit beleid. 

Het ministerie van volksgezondheid richt 
zich veel op duurzaamheid en minder op 
het regionale karakter van 
voedingsstrategieën. Er moet nog heel 
veel gedaan worden om dit regionaal 
efficiënter en duurzamer te krijgen als je 
kijkt op grond van productie en distributie. 
Nu zijn systemen vooral gericht op een 
lage kostprijs en hoge efficiëntie. Hier 
komen allerlei randvoorwaarden bij kijken, 
waaronder gezondheidsproblemen. Ga je in 
een regionaal voedselsysteem andere 
waarden toekennen, zoals regionale 
economie, participatie mensen, gezondheid, 
sociale cohesie, dan kan een dergelijk 
systeem misschien een stuk interessanter 
worden.  

Voor het vinden van bestaande initiatieven 
kan er gezocht worden binnen agrarische 
topsectoren, gebiedscoöperaties in 
Noordoost Friesland en naar 
samenwerkende boeren die bezig zijn met 
streekproducten (streekproducten.nl / 
streekproductenloket).  

Waar moeten we aan denken bij de 
implementatie van voedselstrategieën?  

Bij een regionaal voedselinitiatief helpt het 
om je meer te richten op de herkomst 
van het product. Bijvoorbeeld door op 
scholen met de kinderen te kijken waar 
de producten vandaan komen. Hierdoor 
komen de kinderen dichter bij de 
voedselbereiding en kunnen ze ook 
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gezondere keuzes leren maken. Over het 
effect hiervan is de literatuur niet 
unaniem.  

Ook kan er in zorginstellingen weer met 
vers eten worden gewerkt in plaats van 
kant-en-klaar maaltijden. Dit zorgt voor 
meer evenwichtige maaltijden. Verse 
producten zouden kunnen leiden tot meer 
voedingswaarden en daarmee zou je de 
kosten van medicijngebruik omlaag kunnen 
brengen.  

Tevens kan er naar toe worden gewerkt 
om mensen zelf producten te laten 
verbouwen. Vooral in grote steden kan dit 
leiden tot meer lichaamsbeweging. Wat 
ook weer bijdraagt aan gezondheid.  

Regionaal voedsel kan een sociale en 
culturele kant hebben. Mensen die 
eenzaam zijn kun je makkelijker en dichter 
bij elkaar brengen door ze samen 
systemen te laten ontwikkelen, ze samen 
eten te laten bereiden of ze samen te 
laten eten in buurthuizen. Hierbij kun je 
producten uit de regio gebruiken in plaats 
vanuit de supermarkten.  

Voorbeelden van voedselstrategieën:  

- Kijk wat voor een soort interventie 
in een regionale voedselstrategie 
zouden passen om de bevolking 
gezonder te krijgen.  

- Jongeren op gezond gewicht 
trajecten moeten vast en zeker in 
Friesland lopen. Dit kun je ook 
heel makkelijk koppelen aan 
werken met regionaal voedsel. Zien 
we nog weinig van.  

- De zorg- en landbouwsector zijn 
twee gescheiden werelden die heel 
moeizaam met elkaar in contact 
komen. Een strategie zou zich er 

op kunnen richten om deze twee 
sectoren samen te brengen.  

- Nu ligt de nadruk heel erg op het 
financiële aspect. Productie wordt 
uitgedrukt in euro’s en de kostprijs 
moet constant gereduceerd worden. 
Dit kan problemen meebrengen 
voor het milieu. Er wordt nu niet 
gedacht aan meer duurzame 
methoden die op andere plekken 
de kosten omlaag zouden kunnen 
brengen.  

- Er zijn veel kleine bedrijfjes met 
streekproducten die niet samen 
werken. Deze dragen nu niet bij 
aan een volwaardig voedselpakket, 
en zijn te klein om echt invloed te 
hebben. Deze bedrijfjes moeten 
meer samen gebracht worden om 
een effect te kunnen hebben.  

- “Boer en consument heffen de 
vork” is een scriptie waarin heel 
veel voedselinitiatieven genoemd 
worden. Hierin zijn veel kleine 
bedrijven beschreven die kijken 
vanuit verschillende invalshoeken. 
Deze scriptie heeft hoe deze 
bedrijven groter kunnen worden en 
hoe ze deze samen kunnen 
brengen om ze vervolgens meer 
draagkracht te geven.  

“Wat zijn belangrijke partners binnen een 
voedselstrategie?” 

- Uit de primaire sector zijn dit 
boeren verenigd in coöperaties die 
hier iets in willen doen.  

- Distributie van voedsel is 
belangrijk:  

o Samenwerkingsverbanden 
van boeren kunnen opgezet 
worden.  
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o Of het kan worden 
uitbesteed aan 
distributiebedrijven.  

- Beleid (van gemeente en 
provincie) is van belang binnen 
een voedselstrategie.  

- De gemeente werkt met 
verschillende agenda’s, waarin 
ambtenaren niet met elkaar 
spreken. De foodsector en 
zorgsector werken niet goed 
samen.  

- Er komen arbeidsplekken vrij, we 
hebben werklozen nodig en lager 
geschoolden om dit werk op te 
pakken. Probeer instanties die 
contact hebben met deze 
bevolkingsgroepen te betrekken.  

“Opmerkingen en Tips?”  

Het is belangrijk dat de agrarische sector 
wordt mee genomen. Anders kost het 
alleen maar geld in plaats van dat het 
geld op leveren. Ook om het dragend te 
krijgen en het te behouden. Er zou toch 
uiteindelijk iemand zijn die hier een 
boterham aan moet verdienen. 
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INTERVIEW MET DAAN BULTJE, DIRECTEUR HEALTHY AGEING 

NETWORK NOORDOOST FRIESLAND 

De HANNN is een stichting met 
verschillende leden en worden voor een 
deel betaald door de drie noordelijke 
provincies, het bedrijfsleven en door 
kennis-, onderwijs- en zorginstellingen. Ze 
vormen een economische cluster rondom 
een maatschappelijk vraagstuk. Zij horen 
als organisatie aan wat ambities en 
plannen zijn en waar de vraag naar is en 
proberen vervolgens mensen samen te 
brengen om hier mee aan de slag te 
gaan.  

“Wat zijn voedingsstrategieën die voor de 
regio Noordoost Friesland interessant 
kunnen zijn?” 

Er zijn volgens Daan Bultje heel veel 
mensen met één oplossing voor een 
probleem, maar hij pleit voor een integrale 
benadering. Je kunt alleen naar de 
voedingskant kijken, maar als dit 
onvoldoende bewogen wordt of wanneer 
de gewoontes/routine niet in de richting 
gaan is de kans van slagen niet zo 
groot. Het is belangrijk om te kijken wat 
effectief is en dat je bewijs hebt voor wat 
werkt en wat niet.  

Een voorbeeld van een voedingsstrategie 
is opgezet door ZuidOostZorg. Zij zijn in 
Drachten het concept “Oude smaken, 
nieuwe keuken” gestart. Het concept is 
opgezet voor een specifieke doelgroep, 
namelijk mensen die in een verzorging te 
huis zitten. ZuidOostZorg heeft besloten te 
stoppen met het koken uit pakjes en 
willen plaatselijke producten gebruiken voor 
de maaltijden. Daarbij wordt geprobeerd 
met het seizoen mee te koken omdat het 
anders te duur wordt. In de zorg is het 
lastig om in voeding te investeren omdat 
dit vooral als een kostenpost wordt 

gezien. In Zuid Oost heeft men dit 
omgedraaid en gekeken naar hoe ze 
doormiddel van voeding kosten kunnen 
besparen aan de gezondheidszorg. Men 
schat in dat er veel meer mogelijk is op 
gebied van voeding om een bijdrage te 
leveren aan de gezondheid. 

Een voorbeeld van een interventie met 
jongeren is “Scoren voor gezondheid”, 
van FC Groningen. Zij proberen u 
kinderen te vertellen over hoeveel 
groenten ze moeten eten en hoeveel 
suiker ergens in zit. Binnen het project 
maken ze kinderen bewust van voeding. 
Er zijn veel verschillende concepten voor 
en meerdere aanbieders op dit gebied. 
Een nationaal programma is “ Jongeren 
op gezond gewicht (JOGG)”. Drenthe 
doet hier bijvoorbeeld al aan mee.  

“Wat zijn belangrijke factoren bij 
implementatie?” 

- Benader de groep die de hulp het 
hardst nodig heeft. 

- Hoe leg je contact met deze 
mensen, welke instanties zou je 
bijvoorbeeld kunnen betrekken.  

- Zorg voor een integrale aanpak. 
- Motiveer mensen, zonder ze te 

dwingen. Kijk op het gebied van 
consumentengedrag, sociologie en 
marketing.  

- Zorg ervoor dat mensen op lange 
termijn gezondere keuzes maken. 

Binnen het netwerk zijn ze met grote 
organisaties bezig om strategieën te 
bedenken van hoe voeding kan bijdragen 
aan een verbeterde gezondheid van de 
bevolking. Niet alleen op het gebied van 
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patiënten maar ook op bevolkingsgebied. 
De regio Noordoost Friesland zou hierbij 
kunnen bijdragen als een soort 
proefgebied. Daan wil ons hier wat meer 
informatie over opsturen. 

“Wat zijn bestaande initiateven waarbij 
aangesloten kan worden?” 

- LifeLines: LifeLines verzamelt heel 
veel data en monsters zoals urine 
en haar. Dat wordt bewaard voor 
onderzoekers die hier data van op 
kunnen vragen. Het is een soort 
databank en minder ingericht om 
overzichten te geven op publiek 
gebied. Het is meer gericht op 
onderzoek op wetenschappelijk 
gebied. Hij adviseert om het meer 
bij de GGD te zoeken.  

- Sport Fryslân 
- Cambuur heeft ook 

maatschappelijke programma’s waar 
je eens naar zou kunnen kijken.  

- Binnen de HANNN hebben ze een 
voedingsprogramma waarin ze 
kijken of SRV wagens weer langs 
kunnen laten komen met gezonde 
voeding. Tegenwoordig zitten 
steeds meer ouderen thuis. Zo 
zorg je ervoor dat je ze toch naar 
gezonde voeding kunt brengen. 

“Hoe kunnen partners bij dit soort 
initiatieven betrokken worden?” 

Wanneer je een soort interventies voor 
burgers wilt doen is dit voor bedrijven niet 
zo interessant. Het is interessanter voor 
hen wanneer je gaat kijken naar welke 
regionale producten er allemaal zijn en 
hoe je deze zo snel en efficiënt mogelijke 
naar de bevolking brengt.  

Een voorbeeld is het Westerkwartier: een 
coöperatie die kijkt hoe ze als collectief 
bij kunnen dragen aan de zorg, het 
verkopen van het voedsel en de 
gezondheid. Dit zou interessant kunnen 
zijn voor Noordoost Friesland. Onder deze 
coöperaties worden nieuwe zorgorganisaties 
aangeboden. Daaronder vormen ze ook 
een kleine zorgcoöperatie, waarbij mensen 
zich aan kunnen sluiten. Kijk hiervoor 
naar gebiedscoöperaties.info. Zij hebben 
onder anderen healthy regio, food zorg en 
sociaal als thema. 

Het is voor partijen interessant wanneer je 
een gezamenlijke visie en ambitie hebt. 
Dus je moet niet te veel de nadruk op 
voedselstrategieën leggen, maarr als 
ambitie nemen dat je de gezondheid wilt 
verbeteren. Neem bijvoorbeeld de definitie 
van de Europese commissie als een 
ambitie. Kijk wie daar in de regio aan bij 
kan dragen en geef daarbij iedereen de 
ruimte om daar binnen een plekje te 
vinden. Probeer het dan niet te veel al 
dicht timmeren. Zorg ervoor dat partijen 
elkaar kunnen vinden en kunnen 
organiseren. Zij kunnen er dan samen 
over nadenken wat de bijdrage aan elkaar 
kan zijn. 

Het samen brengen van de Food en zorg 
sector is van belang. Het Westerkwartier 
is bijvoorbeeld al heel ver in het samen 
breng van de zorg en de food sector. 
Het ROC Friese Poort en Friesland 
College zijn in het nieuws geweest met 
een Healthy Ageing netwerk. Zij hebben 
ook inzicht in hoe je de zorg en food 
sector kunt koppelen. 

Voor het betrekken van bedrijven heb je 
het innexus netwerk. Dat zijn echt 
producenten en dan moet je al wel verder 
nagedacht hebben over wat je echt zou 
willen. Ze willen graag een directe invloed 
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weten op hun bedrijf. Daar is het nu 
misschien nog te vroeg. Maar we zouden 
de HANNN t.z.t. nog kunnen vragen voor 
bemiddeling met deze bedrijven. 

“Hoe kunnen we aansluiten bij Europa?” 

Je moet Europese funding niet 
onderschatten, hier gaat veel werk in 
zitten. Een voorbeeld is het Noordzee 
programma. Je moet los van de subsidies 
die je krijgt ook zelf veel dingen doen en 
organiseren. Dus je moet er ook weer 
geld in stoppen. 

Daan gaf het advies dat er op het 
gebied van Europese aanvragen bij de 
verschillende kennis instellingen heel veel 
expertise is. Het is niet aan te raden om 
zelf iets op te zetten en je kunt beter 
ergens bij aansluiten. Je moet kijken of je 
als gemeenten aan kan sluiten als 
proefgebied bij de consortia die gevormd 
worden. Dat betekent dat je goed moet 
weten wat je wil en of je daar energie 
en tijd in wil stoppen. De HANNN kan 
vraag en aanbod bij elkaar brengen, zij 
hebben hier een overzicht in en kunnen 
hier advies in geven.  

“Opmerkingen en tips?” 

Het is heel goed dat het initiatief wordt 
genomen en willen als HANNN graag 
helpen waar dat kan. Er liggen heel veel 
mogelijkheden, alleen moet dit concreet 
worden, maar het moet niet te veel 
dichtgetimmerd worden op één oplossing. 
Er is een combinatie nodig van meerder 
oplossingen.  

Foodsectoren die aangesloten zijn binnen 
het netwerk vragen zich af hoe ze 
producten aan kunnen passen om bij te 
dragen aan een gezondere leefstijl. Tot 
nu toe moesten producten zoet en vet en 

lekker zijn, wat niet echt bijdraagt aan 
healthy ageing.  

We mogen de HANNN altijd benaderen. 
Voor hen is het ook interessant wanneer 
een regio in de richting van gezond ouder 
worden wil gaan. Ze willen graag helpen 
om iets op te zetten en hier aan mee 
werken. 

Er komt een conferentie aan voor de 
regionale landbouw en producenten en wat 
hun bijdrage kan zijn aan gezondheid. 
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PETER BOONSTRA VAN CENTRE OF EXPERTISE HEALTHY AGEING 

(COE HA) 

Het Centre of Expertise Healthy Ageing is 
een organisatie die onderzoek, onderwijs 
en het bedrijfsleven samenbrengt. Dit doen 
ze door zogenaamde 
(zorg)innovatiewerkplaatsen op te zetten. 
Dit zijn proeftuinen waarin onderzoekers, 
docenten, studenten, bedrijven en zorg- 
en welzijnsinstellingen gezamenlijk 
oplossingen vinden voor problemen die 
men in de zorg dagelijks tegenkomt, op 
het gebied van gezond opgroeien en 
gezond ouder worden. Het CoE HA 
draagt door nieuwe markttoepassingen, 
dienstverlening aan bedrijven en 
instellingen bij aan de verbetering van de 
beroepspraktijk, vergroting van gezondheid 
en welzijn en participatie van burgers 
(jong en oud) en aan versterking van 
de economie. 

“Wat doet een zorginnovatiewerkplaats van 
het CoE HA?” 

Een zorginnovatiewerkplaats bestaat uit de 
combinatie van een bedrijf en een 
onderzoeksinstelling, met mogelijk nog 
andere partners. Binnen zo’n werkplaats 
wordt geprobeerd nieuwe producten en 
diensten te ontwikkelen en dan vooral in 
de zorg. De bedrijven implementeren deze 
dingen, terwijl de onderzoeksinstelling kijkt 
of het allemaal werkt. Naast deze 
implementatie doen ze soms ook nieuw 
onderzoek en proberen ze onderwijs te 
vernieuwen zodat de latere generaties ook 
met slimme ideeën kunnen komen.  

“Welke problemen ziet het CoE HA in de 
regio?” 

Het CoE HA is bezig met de 
gezondheidsproblemen die wij zelf ook 
hadden gevonden. Veel chronische 

problemen zoals diabetes en 
hart/vaatziekten en veel co-morbiditeit. 
Verder ook veel ouderdomskwalen als 
dementie.  

“Waar richt het CoE HA zich op binnen 
het thema ‘voeding’?” 

Binnen het CoE HA wordt gekeken naar 
overgewicht en ondergewicht, en naar 
mogelijkheden om de therapietrouw te 
verbeteren. Er zijn ook werkplaatsen voor 
mensen die te weinig bewegen. De 
grootste nadruk (op voedselgebied) ligt 
binnen de CoE HA bij de ondervoeding. 
Dit gaat niet alleen over te dun zijn, 
maar ook over andere mineraal- en 
vitaminetekorten. Op het moment wordt er 
veel nagedacht over hoe mensen langer 
gezond kunnen blijven, en dus is er ook 
aandacht voor obesitas. Binnen de 
werkplaats zijn ze bezig een onderzoek 
doen naar voeding in de zorg, doormiddel 
van vragenlijsten assessment, bij 
bijvoorbeeld ondervoeding. Ook zijn ze in 
samenwerking met de GGZ bezig op het 
gebied van E-mental health, dus 
begeleiding op het internet. Hierbij wordt 
ook gekeken naar het waarom van 
gedrag, en hoe je dat kunt veranderen. 

“Wat belangrijk is bij de implementatie 
van voedingsstrategieën?” 

De marketing is belangrijk bij de 
implementatie van voedingsstrategieën. 
Peter Boonstra kent mensen die bezig zijn 
in de zorgmarketing. Verder moet een 
voedselstrategie op zichzelf kunnen blijven 
bestaan. Dat wil zeggen, zonder de 
overheid. Daarom moeten er bedrijven bij 
betrokken moeten worden, zoals bij de 
kenniswerkplaatsen gebeurt. Het is lastig 
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om bedrijven te vinden, maar Peter kan 
daar wel bij helpen.  

“Opmerkingen en tips?” 

Er wordt te weinig aandacht besteed aan 
het belang van voedsel binnen de 
opleidingen voor huisarts en verpleegster. 
Ook zorgmedewerkers in een 
bejaardentehuis weten hier weinig van. 
Daar is dus nog veel te winnen.  

Aranka Dol doet haar promotieonderzoek 
over obesitas en hoe je mensen zover 
kunt krijgen gezonder te leven. Peter 
Boonstra raad aan om contact met haar 
op te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


