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Dit rapport bevat informatie die in de periode september 2020 januari 2021 is verzameld, met zoekopdrachten
van 1999 tot 2020. Interventies die later gepubliceerd zijn, zijn dus niet meegenomen.
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Voorwoord
Beste lezer,
Dit rapport dient als handvat bij het opzetten van interventies ter bevordering van de groente- en
fruitconsumptie binnen de leeftijdsgroep 0ga

a

jaa

a ie i ea i Nede a d O de i e e ie

de

en initiatieven verstaan die middels een verandering van de huidige situatie de groente- en

fruitconsumptie pogen te verhogen. Op basis van bestaande interventies, vier interviews met experts en de
literatuur is een overzicht gemaakt van de best practices op verschillende onderdelen. Een overzicht van de
bestaande interventies die gebruikt zijn voor dit rapport vindt u in Appendix A: Overzicht interventies. De
aanbevelingen die voortkomen uit de inventarisatie geven weer wat de factoren zijn die de effectiviteit van een
interventie bepalen en waar rekening mee moet worden gehouden.
De inventarisatie is uitgevoerd vanuit het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF). Het NAGF is een
samenwerkingsverband van de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het doel van het
NAGF is de consumptie van zowel groenten als fruit in Nederland te bevorderen door acties en initiatieven te
verzamelen, verbinden, verrijken (met kennis en ervaring) en verspreiden.
Bij dezen wil ik graag het team van het NAGF, met in het bijzonder Karin Bemelmans en Robin van Schaik,
bedanken voor de fijne begeleiding en hun ondersteuning tijdens deze stageperiode. Daarnaast bedank ik ook
graag Kees de Graaf, voor zijn begeleiding vanuit Wageningen University & Research. Als laatste wil ik de vier
experts bedanken die op korte termijn hebben meegewerkt aan dit onderzoek.
Samen kunnen we het stimuleren van de groente- en fruitconsumptie effectiever maken!
Sanne Gjaltema
Stagiaire
info@nagf.nl
nagf.nl
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Samenvatting
Introductie: De World Health Organization (WHO) rekent wereldwijd ongeveer 16 miljoen (1.0%) levensjaren
met een beperkende factor (DALYs) en 1.7 miljoen (2.8%) doden tot het gevolg van te lage groente- en
fruitconsumptie. Adequate groente- en fruitconsumptie is geassocieerd met een verlaging van het risico op
coronaire hartziekten, beroerte, diabetes mellitus type 2 en bepaalde soorten kanker. Nederlanders eten echter
nog steeds te weinig groenten en fruit, maar 15% van de volwassenen (19-79 jr) voldoet aan de Aanbevolen
Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) van 200 gram fruit per dag. Voor groenten ligt dit percentage op 6%, sinds het
Voedingscentrum de ADH verhoogde naar 250 gram groenten per dag. Hoewel de ADH voor kinderen ( 13 jr)
lager ligt, is de groente- en fruitconsumptie ook voor deze leeftijdsgroep te laag. Verschillende interventies zijn
de afgelopen jaren opgezet om de groente- en/of fruitconsumptie te verhogen, waarvan een gedeelte
beoordeeld en terug te vinden is in het interventieoverzicht van Centrum Gezond Leven van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu. Er bestaat echter geen overzicht van de effectieve en werkzame factoren van
interventies ter bevordering van de groente- en fruitconsumptie.
Doel: Het uitvoeren van een inventarisatie van de factoren die de effectiviteit bepalen van interventies ter
bevordering van de groente- en fruitconsumptie binnen de leeftijdsgroep 0-18 jaar op populatieniveau in
Nederland.
Methode: De methodiek bestaat uit een literatuurstudie, aangevuld met vier semigestructureerde interviews.
Beschrijvingen van bestaande interventies zijn doorgespit (Appendix A: Overzicht interventies). De informatie uit
deze inventarisatie is aangevuld met literatuur bestaande uit boeken, experimentele studies, reviews en
beschrijvingen van interventies (Appendix B: Literatuuroverzicht). De interviews zijn afgenomen met experts van
het RIVM en het Voedingscentrum en twee experts vanuit het onderzoeksveld (Appendix C: Interviewgidsen).
Resultaten: Beschrijvingen van bestaande interventies (n=17), gericht op het verhogen van de groente- en
fruitconsumptie binnen de leeftijdscategorie 0-18 jaar op populatieniveau, zijn opgenomen in dit rapport
(Appendix A: Overzicht interventies). Per terugkerend onderdeel van bestaande interventies worden de
veelvoorkomende en succesvolle elementen toegelicht.
Als bouwstenen van een interventie worden methode voor de opzet van een interventie, doelgroep, omgeving,
duur en meetmethode van groente- en fruitconsumptie geïdentificeerd.
De methode voor de opzet van een interventie is veelal gebaseerd op een model, dat theoretisch is onderbouwd
en dat structuur biedt zoals intervention mapping.
Wat betreft de doelgroep, zijn kinderen (0-18 jaar) een veel gekozen groep voor interventies. Veelal wordt
geredeneerd vanuit het principe j
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I.v.m. grote verschillen in ontwikkeling worden

interventies vaak meer gespecificeerd op leeftijd, maar ook op andere karakteristieken. Binnen deze doelgroep
kan worden gedacht aan de invloed van of juist beïnvloeding van belanghebbenden en rolmodellen, zoals bij
kinderen: ouders en andere familieleden, verzorgers, pedagogisch medewerkers, docenten, leeftijdsgenoten
(peers) en de media. Uiteenlopende aanpakken worden gebruikt voor verschillende groepen, gescheiden door
leeftijd, verschil in Sociaal Economische Status (SES), opleidingsniveau (van verzorgers).
Wat betreft de omgeving van de interventie, wordt veelal gekozen voor kinderdagverblijven en scholen. Beide
omgevingen bieden een goede structuur voor het doorvoeren van verandering. Minder interventies zijn gericht
op de thuissituatie of de buurt.
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In Australische best practices aangaande het verhogen van de groenteconsumptie wordt geconcludeerd dat de
duur van een interventie minimaal zes weken moet zijn, om effect te hebben.
Als meetmethode van groente- en fruitconsumptie wordt vaak gekozen voor zelfrapportage, maar ook dietary
recall en schatting, telling of weging als voor- en nametingen van de kwantitatieve consumptie en/of het aantal
geconsumeerde soorten zijn opties. Daarnaast kan inzicht in de groente- en fruitconsumptie verkregen worden
via gedragsdeterminanten, zoals attitude, sociale invloed en effectiviteit en specifieker bijv. koopgedrag.
Wat betreft de effectiviteit van interventiestrategieën om de groente- en fruitconsumptie te verhogen, kan
worden gedacht aan strategieën direct gericht op het verhogen van de consumptie, maar ook het indirect
verhogen van de consumptie. Om direct de consumptie te verhogen is bij jonge kinderen (1,5-6 jr) herhaalde
blootstelling een kansrijke methode. Denk bij het indirect verhogen van de consumptie aan het beïnvloeden van
het gedrag of de omgeving. Om gedragsverandering (richting gezondere voeding) te realiseren lijkt een
combinatie van: informeren over consequenties, informatie over de link tussen gedrag en gezondheid en nazorg
in de vorm van contact houden, het meest effectief. Daarnaast heeft nudging potentie om gedrag te veranderen.
Het vergroten van kennis en het helpen bij de bereiding en het telen lijken geen direct effect te hebben op de
consumptie. Deze strategieën hebben enkel op gedragsdeterminanten. Als laatste zijn beschikbaarheid en
toegankelijkheid van groenten en fruit bepalende factoren voor de consumptie. Uit ervaring blijkt dat een
multicomponent model, gericht op zoveel mogelijk facetten de meeste verandering teweegbrengt.
Eenmaal bij de implementatie van een interventie wordt vaak aangelopen tegen de kosten voor de organisatie,
maar ook voor de deelnemer. Een terugkerende succesfactor is het betrekken van belanghebbende partijen in
de breedste zin van het woord

vanaf de start van het proces. Samen kan worden gezorgd voor een goede

uitvoerbaarheid, communicatie en betrekking van andere belanghebbenden.
Als laatste stap wordt een evaluatie van een interventie uitgevoerd, welke gebruikt wordt om de interventie aan
te scherpen. Een procesevaluatie is vereist voor de beoordeling van de interventie door het Centrum Gezond
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belanghebbenden. Naast een procesevaluatie kan een effectevaluatie worden uitgevoerd, om te onderzoeken
of de interventie effectief was. Een dergelijke effectevaluatie is vereist voor de beoordeling door het Centrum
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IV effec ief Na de verschillende evaluaties kan de cyclus

opnieuw begonnen worden.
Aanbevelingen: De resultaten van het literatuuronderzoek en de interviews leiden tot aanbevelingen voor
toekomstige interventies ter bevordering van de groente- en fruitconsumptie. De aanbevelingen zijn samengevat
gevisualiseerd in een flowchart (Figuur 4; blz. 30). De aanbevelingen zijn op dezelfde manier gestructureerd als
het hoofdstuk Resultaten .
Als methode voor de opzet van een interventie wordt aangeraden om een protocol te gebruiken om structuur te
geven aan het proces. Intervention mapping is een protocol dat effectief structuur biedt aan het opzetten van
een gezondheidsinterventie.
Wat betreft de doelgroep, is het belangrijk deze te specificeren maar houd ook rekening met de verschillen
binnen eenzelfde (leeftijds)groep en zorg voor uniformiteit van de interventie. Vergeet daarnaast de invloed van
andere belanghebbenden van de doelgroep niet, zoals rolmodellen.
Aangaande de omgeving bieden de kinderopvang en scholen een goed systeem om interventie te organiseren.
Houd rekening met het feit dat niet alle kinderen (dezelfde dagen) naar de kinderopvang gaan. Voor een
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interventie binnen deze veel gekozen omgevingen wordt het aanbevolen om de interventie onder een
overkoepelend programma te scharen.
De duur van een interventie moet lang genoeg zijn om verandering teweeg te brengen. Aangeraden wordt om
een interventie op te zetten over minimaal zes weken. Blijf na afloop echter ondersteuning bieden.
Wat betreft de meetmethode van groente- en fruitconsumptie is voor- en achteraf wegen van het bord waarvan
wordt gegeten het meest accuraat. Hierna wordt dietary recall geadviseerd om toe te passen, door
betrokkenheid van een professional is de methode betrouwbaar.
De effectiviteit van interventiestrategieën loopt uiteen. Het is belangrijk om concrete en meetbare einddoelen
te formuleren, in samenwerking met belanghebbenden. Om de consumptie direct te verhogen is herhaalde
blootstelling de meest succesvolle techniek voor jonge kinderen (1,5-6 jaar). Om de consumptie indirect te
verhogen met gedragsveranderingstechnieken is een combinatie van informeren over de consequentie,
informatie over de link tussen gedrag en gezondheid en nazorg in de vorm van contact houden, het meest
succesvol. Een kritische kanttekening hierbij is dat gedragsverandering niet per definitie leidt tot verhoging van
de groente- en fruitconsumptie. Het veranderen van de omgeving, m.b.v. nudges, het verhogen van de
beschikbaarheid en toegankelijkheid lijken veelbelovende strategieën. Houd bij de keuze voor
interventiestrategieën rekening met de verschillende eetmomenten. Een multicomponent model blijkt uit
ervaring de meeste verandering teweeg te brengen, maar dergelijke modellen zijn complex. Door deze
complexiteit is het moeilijk om te bepalen waar de effectiviteit vandaan komt. Een oplossing zou kunnen zijn om
de interventie als monocomponent model te testen en na bewijs van effectiviteit in te bedden in een
overkoepelend programma. Vergeet de invloed van rolmodellen en andere belanghebbenden niet. Houd
daarnaast altijd de vernieuwende factor van de interventie in het oog.
Aangaande de implementatie van een interventie is het belangrijk rekening te houden met de kosten voor de
ogranisatie(s) en de deelnemers. Om draagvlak te creëren wordt geadviseerd om de belanghebbende partijen
zo vroeg mogelijk te betrekken bij het proces. Laat de belanghebbende partijen meedenken over de
communicatie, uitvoerbaarheid en welke partijen nog meer betrokken zouden moeten zijn. Zoek
samenwerkingen met parallel-lopende initiatieven. Schaar de interventie onder een overkoepelend programma.
Maak gebruik van een lerende aanpak; voer tijdens de implementatiefase onderzoek uit om de effectiviteit te
blijven toetsen.
Als laatste stap vindt de evaluatie van een interventie plaats. Het wordt geadviseerd om regelmatig te evalueren
met de belanghebbende partijen, in de vorm van een procesevaluatie. Een effectevaluatie wordt hiernaast ook
aanbevolen, ondanks de hoge kosten. Evalueer het proces en de resultaten en maak zo nodig aanpassingen aan
de interventie. Zorg echter altijd dat de (effectieve) kern van de interventie behouden blijft. Tot slot mag niet
vergeten worden dat het stoppen met of het afbreken van de interventie ook een optie moet zijn en blijven.
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Executive summary
Introduction: According to the World Health Organization (WHO), 16 million Disability Adjusted Life Years
(DALYs) and 1.7 million deaths are caused by lack of adequate fruit and vegetable consumption. Meeting the
Recommended Daily Intake (RDI) of fruits and vegetables is associated with a decreased risk of coronary heart
disease, stroke, diabetes mellitus type 2 and several types of cancer. The average Dutch population, however,
does not meet the RDI: only 15% of the adult population (19-79 yr.) eat 200 grams of fruit a day. This percentage
is even lower for vegetables, since the Dutch Nutrition Centre raised the RDI up to 250 grams a day in 2016.
Although he RDI f

chi d e

13 yr.) are somewhat lower, the fruit and vegetable consumption for this age

group remains insufficient. In recent years, several intervention programs have been developed which have been
partly evaluated by the Dutch Centre for Healthy Living of the National Institute for Public Health and the
Environment. However, a comprehensive overview of effective elements of intervention programs that stimulate
the fruit and vegetable consumption does not yet exist.
Objective: Create an inventory of elements that determine the effectiveness of intervention programs that
stimulate the fruit and vegetable consumption among 0 18-year-old children on a population level in the
Netherlands.
Methods: The methodology consists of a literature review and four semi-structured interviews, starting with a
study of descriptions of current intervention programs (Appendix A: Overzicht interventies). The information of
this inventory is supplemented with literature consisting of books, experimental studies and reviews (Appendix
B: Literatuuroverzicht). The interviews were conducted with experts from the National Institute for Public Health
and the Environment and the Dutch Nutrition Centre and two experts from the research field (Appendix C:
Interviewgidsen).
Results: Existing intervention programs (n=17), which aim to increase fruit and vegetable consumption for the
age group 0 18-year-old on a population level, are reviewed (Appendix A: Overzicht interventies). The structure
is based on the recurring format of the existing interventions.
The identified building blocks of an intervention are methods for the design of an intervention, target group,
environment, time span and methods of measurement of fruit and vegetable consumption.
The methods for the design of an intervention are mostly based on a theoretical model which serves as a
structure, such as intervention mapping.
As for the target group, intervention programs are frequently aimed at children (0-18 yrs.). Regarding large
developmental differences, intervention programs are usually more specified in age, but also other
characteristics. Within this age group, the influence of role models should be taken into account. Different
approaches are used for different (target) groups, differentiated on e.g., age, difference in Social Economic Status
(SES) and level of education (of caretakers).
Regarding the environment of the intervention, day care centres and schools are often chosen. Both offer a good
structure to interfere and make changes. Existing intervention programs are less often taking place at home or
in the neighbourhood.
The time span of an intervention program needs to be at least 6 weeks, as was concluded from Australian best
practices.
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The methods of measurement of fruit and vegetable consumption is often self-reporting. Also, dietary recall with
the involvement of a professional is an option. However, sometimes pre- and post-tests of quantitative
consumption are carried out by estimation, counting or weighing. Additionally, understanding fruit and vegetable
consumption can be done via behavioural determinants such as attitude, social norm and self-efficacy and more
specific e.g., purchasing behaviour.
When discussing effectiveness of intervention strategies, a distinction can be made between strategies which
directly target consumption and strategies which indirectly target consumption. When directly targeting
consumption, repeated exposure does appear to be the most successful strategy to increase consumption for
the youngest children (1,5-6 yr.). To indirectly increase consumption, behavioural and environmental change are
used. To realise behavioural change, a combination of the following techniques seems to be most effective:
inform about consequences, provide information about the link between behaviour and health and provide
aftercare (keep in touch). In addition, nudging seems to be a promising method to influence behaviour (of older
children). However, increasing knowledge, assisting in the garden and with cooking does not seem to affect
consumption of fruits and vegetables. These strategies only impact the behavioural determinants, so these
strategies can be used for indirectly increasing the fruit and vegetable consumption. Lastly, availability and
accessibility are important factors for the consumption. Experience shows that a multicomponent model,
focusing on as many facets as possible, brings the largest amount of change.
Once arrived at the implementation of an intervention, a major barrier is the costs for the organisation and the
participants. A returning success factor is the involvement of stakeholders from the start of the project. Together,
good practicability, clear communication and involvement of other stakeholders can be ensured.
The evaluation of an intervention is the last step of the process, whereafter you can start the cycle again. An
evaluation can be used to improve the intervention. A process evaluation is required to get reviewed by the
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kind of evaluation is required to receive a review from the Centre of Healthy Living at the levels (II-IV effec i e
Recommendations: The results of the literature review and interviews lead to recommendations for future
interventions targeted on increasing fruit and vegetable consumption. The recommendations are summarised
and visualised in a flowchart (Figure 4; page. 28). The recommendations are structured in the same way as the
Results chapter.
As for the methods for the design of an intervention, it is recommended structuring the process using a
framework or protocol such as intervention mapping.
It is important to specify the target group. However, keep an eye on uniformity as much as possible since
intraspecies differences are often occurring. In addition, do not forget the influence of other stakeholders on the
target group, such as role models.
Regarding the environment, day care centres and schools provide a good system for organising interventions.
Keep in mind that not all children go to the day care centre (on the same days). For an intervention within these
frequently chosen environments, it is recommended to include the intervention in an overarching program.
The time span of an intervention should be at least 6 weeks to be effective. On top of that, it is recommended to
provide support afterwards.
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According the methods of measurement of fruit and vegetable consumption, the most accurate method is to
weigh the plate before and after consumption. After that, dietary recall is the most accurate, because of the
involvement of a professional.
The effectiveness of intervention strategies differs. It is important to state SMART expected outcomes in
consultation with the stakeholders. Repeated exposure seems to be the most successful way to directly increase
the consumption of younger children (1,5-6 yrs.). As for behavioural change techniques, a combination of
informing about the consequences, information about the link between behaviour and health and aftercare is
most effective. However, a critical side note is that behavioural change does not by definition result in an increase
of the fruit and vegetable consumption. Changing the environment by use of nudges, increasing the availability
and accessibility of fruits and vegetables seem to be promising strategies. From experience of the interviewees,
a multicomponent model seems to have the largest impact on fruit and vegetable consumption. However, such
a multicomponent model is complex, which makes it difficult to assess what exactly causes the effect(s). A
solution to this problem could be a test setting of the intervention program as a monocomponent model,
whereafter (in case of proven effectiveness) the intervention could be embedded in a larger existing overarching
program.
Regarding the implementation of an intervention, it is important to take into account the costs for organisations
and participants. To create support, it is recommended to involve stakeholders in the process as early as possible.
In collaboration with the stakeholders, think of clear communication, practicality and which other parties should
be involved. On top of that, search for other possible collaborations with initiatives that strive towards the same
goal. Look for an appropriate overarching program, to secure the intervention for the future.
The evaluation of an intervention is the last step. Use a learning approach, preferably carry out research parallel
to the implementation phase. Evaluate with the different stakeholders on a regular basis. Keep monitoring and
evaluating all along the process. However, the (effective) core of the intervention program should not be
forgotten. Finally, it should not be forgotten that discontinuing the intervention remains a possibility.
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1. Introductie
De World Health Organization (WHO) rekent wereldwijd ongeveer 16 miljoen (1.0%) levensjaren met een
beperkende factor (DALYs) en 1.7 miljoen (2.8%) doden tot het gevolg van te lage groente- en fruitconsumptie.1
7

De Gezondheidsraad concludeert in de Richtlijnen Goede Voeding 2015 dat er overtuigend bewijs is, van

randomized controlled trials en cohortonderzoek, voor de relatie tussen adequate groente- en fruitconsumptie
en de verlaging van het risico op coronaire hartziekten en beroerte. Groenten en fruit verlagen het risico op een
beroerte doordat de systolische bloeddruk verlaagd wordt. Daarnaast verlaagt pectine in fruit het gehalte LDLcholesterol, dat samen met een hoge bloeddruk kenmerkend is voor coronaire hartziekten. Uit cohortonderzoek
blijkt dat een adequate groenteconsumptie het risico op darmkanker reduceert. Daarnaast komt specifiek voor
groene bladgroenten een lager risico op longkanker en diabetes mellitus type 2 naar voren. Consumptie van fruit
zorgt voor een vermindert risico op darmkanker, diabetes mellitus type 2 en longkanker.8,9
Uit de voedselconsumptiepeiling (VCP) van 2012-2016 blijkt dat de gemiddelde volwassen Nederlander (19-79
jaar) 143 gram groenten en 112 gram fruit per dag consumeert.10 In een factsheet van het Voedingscentrum uit
2018 worden de groente- en fruitconsumptie vergeleken met de Richtlijnen goede voeding, welke bestaat uit
o.a. een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) van 250 gram groenten en een ADH van 200 gram fruit (Tabel
1). In deze factsheet wordt een percentage van 16% van de Nederlandse bevolking (1-79 jaar) genoemd die aan
de ADH van fruit voldoet.11 Het percentage dat aan de ADH van groenten voldoet ligt op 6%.12
Voor kinderen (9-13 jaar) ligt de ADH iets lager (Tabel 1).11,12 Volgens de VCP 2012-2016 eten kinderen (0-18 jaar)
gemiddeld 79 gram groenten per dag. Per leeftijdscategorie kinderen is er een verschil in de hoeveelheid
kinderen die voldoet aan de ADH. Bijv. 44% van de 1- tot 3-jarige kinderen voldoet aan de ADH van groente (50100 gram). Daarnaast is er een verschil tussen de consumptie van kinderen met hoog- en laagopgeleide ouders
of verzorgers. Kinderen met hoogopgeleide verzorgers eten gemiddeld 85 gram groenten per dag, wat meer is
dan de gemiddelde 73 gram groenten per dag van kinderen met laagopgeleide verzorgers. 13 Wat betreft fruit,
eten kinderen (0-18 jaar) gemiddeld 113,8 gram per dag. Ook in de categorie fruit worden verschillen in mate
van consumptie waargenomen bij kinderen van verzorgers met verschillende opleidingsniveaus: kinderen van
hoogopgeleide verzorgers consumeren 126,4 gram fruit per dag en kinderen van laagopgeleide verzorgers
consumeren gemiddeld 92,9 gram fruit per dag.14
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Tabel 1 ADH groente en fruit. Bron: Voedingscentrum.

Leeftijd (jaar)

Groente (g)

Fruit (g)

1-3

50-100

150

4-8

100-150

150

9-13

150-200

200

250

200

14

Het belangrijkste eetmoment van groente voor de Nederlandse bevolking (1-79 jaar) is met 83,4% van de
dagelijkse inname het diner.15 Voor fruit voor is dit tussendoor, met 57,5% van de totale dagelijkse consumptie.15
Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn voedingsinterventies een belangrijk middel
om gezondheidsverlies te voorkomen.16 Ui ee
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onder andere te vinden op Loketgezondleven.nl van Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM en op de website
van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) (nagf.nl).17,18 Ondanks deze verscheidenheid is de groenteen fruitconsumptie de afgelopen jaren niet gestegen, hoewel de verkoopcijfers uit 2020 een voorzichtig positief
geluid laten zien.11,12,19 Dat betekent dat er nog geen gouden standaard is gevonden.
Om het vinden van een gouden standaard te ondersteunen wordt dit onderzoek in opdracht van het NAGF
uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is om de factoren die de effectiviteit bepalen van interventies die de
groente- en fruitconsumptie stimuleren voor de leeftijdsgroep 0-18 jaar op populatieniveau in Nederland in kaart
te brengen. Zo een overzicht helpt te voorkomen dat diverse partijen het wiel opnieuw proberen uit te vinden.
Dit past goed binnen de missie van het NAGF dat in 2017 is opgezet als samenwerkingsverband van de overheid,
het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het NAGF heeft als doel de consumptie van zowel groenten
als fruit in Nederland te bevorderen door acties en initiatieven te verzamelen, verbinden, verrijken (met kennis
en ervaring) en verspreiden.
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2. Onderzoeksvragen
2.1 Hoofdvraag
Welke factoren bepalen de effectiviteit van een interventie ter bevordering van groente- en
fruitconsumptie gericht op de leeftijdsgroep 0-18 jaar op populatieniveau in Nederland?

2.2 Subvragen
Hoe kunnen de verschillende interventiestrategieën om de groente- en fruitconsumptie te stimuleren
worden gerangschikt op effectiviteit?
Op welke manier kunnen organisaties een indicatie krijgen van de effectiviteit van toekomstige
interventies ter bevordering van groente- en fruitconsumptie?

3. Methode
Het overzicht van effectieve factoren van interventies en programma's ter bevordering van de groente- en
fruitconsumptie, is verkregen door literatuuronderzoek en interviews. Beschrijvingen van bestaande interventies
e

ga

a

die be chikbaar zijn via het NAGF, het interventieoverzicht van CGL en andere

interventieoverzichten zijn bestudeerd (Appendix A: Overzicht interventies). De informatie uit deze
inventarisatie is aangevuld met literatuur bestaande uit boeken, experimentele studies en reviews van studies.
Google Scholar, PubMed en de digitale bibliotheek van Wageningen University and Research zijn gebruikt voor
het verzamelen van relevante literatuur (Appendix B: Literatuuroverzicht). De volgende zoektermen zijn gebruikt
(in het Engels)

g e e

f i

c

ie

g e ec

ie

f ic

ie

effec i i ei

i e e ie Naast deze zoekmethode is de zogenaamde sneeuwbalmethode toegepast om relevante literatuur
te vinden. Criteria voor de literatuur waren: relevantie voor het onderzoek en artikelen zijn gepubliceerd na 1995.
De referenties zijn

ge

American Medical Association ingevoegd met Mendeley.

3.1 Interviews
Middels vier semigestructureerde interviews is de theorie uit de literatuur geverifieerd met praktische
ervaringen. Het doel van de interviews was om dieper in te gaan op de gevonden data uit bestaande interventies
en theorieën uit de literatuur. Voor de interviews zijn experts benaderd, waarvan twee uit organisaties die
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interventies opzetten en beoordelen (RIVM (Loketgezondleven.nl) en het Voedingscentrum) en twee
onderzoekers die meerdere interventies op het thema groente- en fruitconsumptie hebben uitgevoerd op
wetenschappelijk niveau. Omdat er sprake was van een heterogene groep bestaande uit experts, voldeden één
tot vijf gesprekken voor theoretische saturatie. Met de selectie van de vier experts en organisaties zijn de
belangrijkste perspectieven aangaande effectiviteit van interventies op het gebied van groente- en
fruitconsumptie gedekt. De vragen voor het gesprek zijn voorbereid middels interviewgidsen (Appendix C:
Interviewgidsen). De interviews zijn af- en opgenomen, na goedkeuring van de deelnemer, met behulp van
Microsoft Teams. Een gesprek nam niet meer dan 60 minuten in beslag. Na transcriptie van het interview, is de
tekst ter controle teruggekoppeld aan de geïnterviewde personen (Appendix D: Transcripties interviews). De
kwalitatieve data uit de interviews zijn per individueel gesprek geanalyseerd en gebruikt als resultaat.

3.2 Flowchart
Als visualisering van de aanbevelingen van dit onderzoek is een flowchart samengesteld (Figuur 4). Met behulp
van de flowchart kan per fase van een interventie bekeken worden waar rekening mee gehouden moet worden
op basis van uit het verleden effectief gebleken elementen. De flowchart is bedoeld om houvast te geven voor
het ontwikkelen van toekomstige interventies ter bevordering van de groente- en fruitconsumptie gericht op de
leeftijdsgroep 0-18 jaar op populatieniveau in Nederland.
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4. Resultaten
Hieronder worden de werkzame elementen van de bestaande interventies (n=17) uitgelicht die zijn bestudeerd.
Het hoofdstuk is ingedeeld op de terugkerende onderdelen die aan bod komen bij het opzetten en uitvoeren van
een interventie: 4.1 Bouwstenen van een interventie, 4.2 Effectiviteit van interventiestrategieën, 4.3
Implementatie van een interventie en 4.4 Evaluatie van een interventie.

4.1 Bouwstenen van een interventie
Methode voor de opzet van een interventie
De aanpak van een interventie is veelal gebaseerd op een model, dat theoretisch onderbouwd is en/of eerder
effectief gebleken is. Om structuur te geven aan het opzetten van een interventie, kan worden gedacht aan het
gebruik van een protocol zoals intervention mapping. Intervention mapping is een protocol voor effectieve
besluitvorming op ieder onderdeel van het proces; ontwikkeling, implementatie en evaluatie van op theorie
gebaseerd en evidence-ba ed

ga

a

he gebied a ge

dheid be

de i g 20,21 Een voorbeeld van

een interventie, waarin gebruik wordt gemaakt van intervention mapping is gericht op kinderen met (risico op)
overgewicht uit de lage Sociaal Economische Status (SES).22

Doelgroep
Er zijn veel verschillende voorbeelden van interventies ter bevordering van de groente- en fruitconsumptie
gericht op de leeftijdscategorie 0-18 jaar op populatieniveau Va

i he

i ci e j

g ge ee d

d gedaa

lijkt het ook een logische keuze om de jeugd als doelgroep te kiezen.23,24 Meestal worden interventies nog
specifieker opgesteld op leeftijd, gezien de grote verschillen in ontwikkeling binnen de populatiegroep 0- tot 18jarigen. In het algemeen is het belangrijk voor de (intrinsieke) motivatie tot eventuele gedragsverandering dat
de doelgroep vrijwillig deelneemt en geen verplichting voelt.23,24
Het mag niet vergeten worden dat rolmodellen, zoals ouders en verzorgers, een noemenswaardige invloed
hebben op het eetgedrag en de smaakontwikkeling van kinderen.25

29

Andere rolmodellen voor kinderen zijn

docenten, pedagogisch medewerkers, de media en leeftijdsgenoten (peers) en andere familieleden (bijv. opa's
en oma's). Uit onderzoek met 2- tot 6-jarige kinderen (n=564) blijkt dat de groente- en fruitconsumptie van
ouders voorspellend is voor diezelfde consumptie en voedselneofobie (afkeer van alles wat nieuw is) van het
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kind. Wel moet worden gedifferentieerd tussen controlerende en gezaghebbende ouders, gezaghebbende
ouders kunnen namelijk zorgen voor een positief effect op de groente- en fruitconsumptie terwijl dit bij
controlerende ouders juist averechts uitslaat.28,30 Daarnaast laten de resultaten van een vragenlijstonderzoek
onder Rotterdamse VMBO-leerlingen (n=337) zien dat de ouders een significante (sociale) invloed hebben op het
eetgedrag van jongeren, behalve bij tussendoortjes. Sociale invloed is een van de gedragsdeterminanten uit het
Attitude-Social influence-self-efficacy (ASE) model en I-Change Model en is gebaseerd op sociale norm (4.2
Effectiviteit van interventiestrategieën). De leerlingen ervaren een zekere sociale druk of steun vanuit hun ouders
aangaande hun eetgedrag. In het voorgenoemde onderzoek wordt daarnaast geen verband gevonden tussen de
groente- en/of fruitconsumptie en etniciteit, leeftijd of geslacht.31
Vanwege de belangrijke rol van ouders hebben verschillende bestaande interventies zich gericht op ouders in
het algemeen.32,33 Denk hierbij aan workshops over opvoeding en het klaarmaken of meegeven van groenten en
fruit.
De positieve invloed van rolmodellen, zoals docenten en stripfiguren, op de groenteconsumptie van 4-6 jarige
kinderen in de setting van een klaslokaal wordt in twijfel getrokken door het HabEat project.34 Naarmate
kinderen ouder worden vermindert de invloed van ouders op het eetgedrag en wordt de zelfstandigheid groter,
zeker op omgevingen zoals school.28 In de volgende paragraaf O ge i g volgt meer over deze verschillende
mogelijkheden aangaande de omgeving van de interventie.
Naast de variabele eef ijd , i

eidi g i ea

of verschil in SES ook een belangrijke variabele.35,36 De

groente- en fruitconsumptie is wisselend bij kinderen van verzorgers met verschillende opleidingsniveaus.13,14 In
dergelijke situaties kan bijvoorbeeld een taalbarrière aanwezig zijn.22 Een praktisch voorbeeld is dat bepaalde
strategieën effectief zijn voor VMBO-leerlingen, maar niet voor Gymnasiumleerlingen en vice versa (Transcriptie
Interview Coosje Dijkstra).
Tot slot is smaak een belangrijke variabele die veel terugkeert in interventies gericht op jonge kinderen. Kinderen
en jongeren maken voedselkeuzes op basis van smaak: of ze de producten e e

i de

36,37

Genetisch is

bepaald dat kinderen energiedichte (ongezonde) producten lekker (leren) vinden, maar smaak voor andere
producten kan ook aangeleerd worden.28 De ervaring leert hiernaast dat de focus voor kinderen niet op
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gezondheid moet liggen, dat is namelijk niet aantrekkelijk en/of belangrijk voor de meesten (Transcriptie
Interview Coosje Dijkstra).

Omgeving
Veelal worden interventies, gericht op de leeftijdscategorie 0-18 jaar, uitgevoerd op kinderdagverblijven en
scholen.23

26,35,36,38 40

De doelgroep brengt aanzienlijke tijd door op deze locaties, waardoor een groot deel van

de ontwikkeling van eetgedrag daar plaatsvindt. Daarnaast bieden deze omgevingen een relatief makkelijke
structuur voor het doorvoeren van veranderingen (Transcriptie Interview Gertrude Zeinstra).
Bij een interventie die op een andere gemeenschappelijke of openbare plaats dan de kinderopvang of school,
zoals een buurthuis, wordt opgezet, kan rekening worden gehouden met de afstand van de doelgroep tot die
locatie. De drempel om deel te nemen wordt lager op het moment dat de afstand kleiner en de locatie bekend
is.33 Daarop aanvullend is het belangrijk om rekening te houden met de instantie zelf. Uit verschillende
interventies op scholen is gebleken dat advies op maat door de school positief wordt geëvalueerd. Daarnaast
helpt het ook de school te belonen, een stappenplan aan te leveren en een team samen te stellen bestaande uit
belanghebbenden van de interventie. Daarbovenop blijkt dat het effect beter behouden blijft met blijvende
ondersteuning voor de school.40,41

Duur
Om effectiviteit van een interventie in te bedden in de praktijk, moet het programma lang genoeg van kracht zijn
(Transcriptie Interview Gertrude Zeinstra; Transcriptie Interview Coosje Dijkstra). Volgens best practices,
opgesteld in Australië moet een interventie tenminste zes weken duren, met een wekelijkse activiteit zoals een
les in de klas op school.42

Meetmethode van groente- en fruitconsumptie
Voor het meten van de groente- en fruitconsumptie wordt veelal gebruik gemaakt van zelfrapportage methoden,
zoals een eetdagboekje, food frequency vragenlijst en inschatting van verzorgers.21,29,43

51

Dit zijn echter niet de

meest accurate methoden om consumptie te meten. Dietary recall, waarbij een professional uitvraagt wat de
deelnemer (de afgelopen 24 uur) heeft gegeten is een betrouwbaardere methode. In verband met de
betrokkenheid van een professional is dietary recall een arbeidsintensieve meetmethode. Bij kinderen wordt
deze meetmethode meestal (samen) met een ouder of verzorger uitgevoerd. Het daadwerkelijk meten, door
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bijv. voor- en achteraf wegen, is een hele accurate methode. Dergelijke kwantitatieve methoden zijn echter ook
een stuk invasiever.21,43,52,53 Door dit laatste is het wegen van de consumptie meestal niet haalbaar in de praktijk
(Transcriptie Interview Gertrude Zeinstra). Een laatste manier om inzicht te krijgen in de hoeveelheid consumptie
is een schatting of telling van de hoeveelheid aanwezige groenten en/of fruit aan het begin en eind van een
tijdsperiode (Transcriptie Interview Gertrude Zeinstra; Transcriptie Interview Coosje Dijkstra).54 Een andere
manier om inzicht te krijgen in de consumptie, van de wat oudere leeftijdscategorie (die zelfstandig naar de
winkel gaan), is het koopgedrag, via kassabonnen kan worden nagegaan hoeveel groente en/of fruit men heeft
gekocht. Dit geeft echter niet weer hoeveel men precies heeft geconsumeerd van hetgeen dat is gekocht.55

4.2 Effectiviteit van interventiestrategieën
Uitkomstmaten waarop getoetst wordt om te bepalen of de interventie succesvol is, zijn de consumptie
uitgedrukt als kwantitatieve hoeveelheid, hoeveelheid geconsumeerde soorten, verandering in neofobie en
gedragsdeterminanten zoals attitude, subjectieve norm, intentie en kennis. Hierbij rekening houdend dat het
meten van de daadwerkelijke groente- en fruitconsumptie het sterkste, maar ook meteen het meest invasieve
resultaat is om te verkrijgen (Transcriptie Interview Gertrude Zeinstra).

Te beginnen met strategieën die zich direct richten op het verhogen van de groente- en fruitconsumptie.
Herhaalde blootstelling lijkt de meest kansrijke strategie om jonge kinderen (1,5-4 jaar) groente en fruit te leren
eten.50 Herhaaldelijk blootstellen verhoogt het aantal groente- en fruitsoorten dat het kind eet en verlaagt de
neofobie (angst voor nieuw voedsel).25,34 Tussen de vijf en tien keer blootstellen is nodig om eerder nietgewaardeerde groente te transformeren tot gewaardeerde groente. Dit effect blijft behouden variërend tussen
vijf weken tot negen maanden.25,34,50

53

Wel effectief, maar minder vooruitstrevend, is de strategie flavour-

flavour learning (smaakontwikkeling d.m.v. combinatie van een neutrale smaak met smaak die al bekend en
gegeten wordt). Na gemiddeld tien keer wordt effect van deze strategie gemeten. Daarnaast lijkt de flavournutrient learning strategie (smaakontwikkeling gericht op de associatie tussen smaak en resultaat na consumptie,
zoals een vol gevoel na calorierijk eten) geen effect te hebben.51 Bij alle drie deze strategieën moet rekening
worden gehouden met het feit dat kinderen resistent voor deze technieken kunnen worden of zijn door
gewenning aan de strategie.53 Een andere manier om neofobie bij kinderen te verlagen is het maken van een
positieve associatie bij het eten van groenten en fruit.25,28 In vergelijking tot andere levensmiddelen worden
groenten en fruit niet vaak gebruikt om kinderen te belonen of te troosten. Naast dit alles lijkt variatie van het
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aanbod groenten een wisselend effect te hebben. Variatie van groenten en/of fruit wordt wel als effectief voor
de bevordering van de consumptie omschreven, zoals getest in een interventie met een populatie van 8-22 jaar
(n=17) en in een interventie op kinderdagverblijven (n=7).37,38 Een andere studie met 4-6 jarige kinderen (n=32)
vond juist geen effect van de variatie van groenten.52
Naast het direct proberen te verhogen van de consumptie wordt veelvuldig gekozen voor het beïnvloeden van
het gedrag via verschillende gedragsdeterminanten. Hierbij kunnen verschillende gedragsveranderingsmodellen
gebruikt worden. In een interventie gericht op kinderen met (risico op) overgewicht uit de lage SES, is inhoudelijk
gezien het theoretisch kader gebaseerd op het ASE-model, de kennisoverdracht op Elaboration Likelihood Model
(ELM) en de fasen van het proces op het Transtheoretical Model.22 Het ASE-model is opgebouwd als volgt:
attitude, sociale beïnvloeding en zelfeffectiviteit hebben invloed op de intentie, welke weer invloed heeft op het
gedrag. Het effect van de intentie op het gedrag, wordt vervolgens nog beïnvloed door kennis, vaardigheden,
bronnen en barrières (Figuur 1).56

Figure 1 Attitude-Social influence-self-Efficacy model. Gebaseerd op Nuwaha, et al. 2001.56
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Het ELM beschrijft de manier waarop attitudes veranderen en gevormd worden.57 Het ELM kent twee routes: de
centrale route, met meer bewust gedrag, en de perifere route, met meer onbewust gedrag (Figuur 2). Het
Transtheoretical Model is opgebouwd uit fasen en beoordeelt de bereidheid van een individu om te handelen
naar nieuw gezonder gedrag (Figuur 3).58

Figuur 3 Elaboration Likelihood Model, als beschrijving van de verandering van
attitude via twee mogelijke routes; de centrale route en de perifere route.57

Figuur 3 Transtheoretical Model met
fasen voor de beoordeling van de
bereidheid van een individu om gedrag
te veranderen. 58

Een meta-analyse van Michie, et al. (2013) heeft evaluaties (n=122) van experimentele of quasi-experimentele
interventies gericht op gezond dieet en/of lichaamsbeweging bekeken. Met behulp van deze interventies zijn
een aantal best practices geformuleerd op het gebied van cognitieve en gedragsveranderingsstrategieën.59 De
strategie 'zelfmonitoring' (bewustzijn van eigen handelingen, denken en emoties) blijkt in combinatie met één
van de vier strategieën uit de Control Theory effectiever te zijn dan interventies zonder één van deze strategieën.
De Control Theory is een model dat het menselijk gedrag analyseert op basis van zelfregulatie.60 Daarnaast
schrijft Michie, et al. (2013) dat het aantal gedragsveranderingsstrategieën de effectiviteit niet verhoogt.59 De
meta-analyse van Michie, et al. (2013) wijst uit dat interventies die zelfmonitoring en één van de vier zelfregulatie
strategieën van de Control Theory toepassen, significant effectiever waren dan interventies die geen
gebruikmaakten van deze strategieën. De strategieën voortkomend uit de Control Theory, die Michie, et al.
(2013) aanraadt, zijn het stellen van doelen, het specificeren van doelen in de contextuele acties, zelfmonitoring
van gedrag, feedback op prestatie en evalueren eerder gestelde doelen.59 Een heranalyse van de voorgenoemde
meta-analyse, uitgevoerd door Dusseldorp, et al. (2014), geeft weer dat de meest succesvolle combinatie van
gedragsveranderingsstrategieën voor interventies met betrekking tot gezonde voeding en/of fysieke activiteit
zijn: informeren over consequenties, informatie over de link tussen gedrag en gezondheid en nazorg in de vorm
van contact houden. Ook in een interventie uitgevoerd op scholen (n=72) met kinderen (4-12 jaar) is het geven
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van positieve feedback en (zelf)monitoring als succesfactor.27,35 De minst succesvolle combinatie van strategieën
is volgens Dusseldorp, et al. (2014), feedback op prestaties (zonder evaluatie van de doelen en intenties) en
informatie over de consequenties en instructies.61
Andere minder directe strategieën om de groente- en fruitconsumptie te verhogen, kunnen ook gericht zijn op
gedragsdeterminanten zoals attitude, sociale norm en -invloed en eigen effectiviteit. Deze strategieën zijn ook
goed toepasbaar op oudere kinderen, zoals getest bij VMBO-leerlingen (12-14 jaar) uit de 1e en 3e klas.31 Denk
bij attitude aan de houding tegenover groente en fruit eten aan en aan vragen a
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e i g i aangaande groente- en fruitconsumptie van hun kinderen. Sociale invloed wordt

uitgeoefend door alle rolmodellen van de doelgroep. Voor meer informatie over de keuze voor een doelgroep
en de daarbij behorende factoren, zie de paragraaf D e g e

a 4.1 Bouwstenen van een interventie. De

sociale norm betreft de gedragsregels en voorschriften in een bepaalde situatie, bijv. communicatie over het
aantal groenten en fruit dat een consument koopt.55 Eigeneffectiviteit slaat op de inschatting van de doelgroep
over hun capaciteit om iets te gaan doen, bijv. voldoende groente en fruit eten.
Hiernaast kan worden gedacht aan strategieën om de kennis over groente en fruit te vergroten.62 Uit onderzoek
met 337 Rotterdamse VMBO-leerlingen uit de eerste en derde klas blijkt namelijk dat maar 10% van de
ondervraagden de ADH van groente weet.31 Door middel van bijv. tuinieren en helpen bij de bereiding kan op
een praktische manier geleerd worden, maar ook theoretische voorlichting is een optie. Alhoewel, onderzoek uit
het HabEat project wijst uit dat voor 4-6 jarigen helpen bereiden niet bewezen effectief is om de
groenteconsumptie te verhogen.34 Daarnaast leert de ervaring dat theoretische voorlichting niet meer de gouden
standaard is of zou moeten zijn (Transcriptie Interview Coosje Dijkstra). Ervaringsgerichte leermethoden of
interactief leren blijkt uit verschillende interventies werkzaam.23

26,35,44,63

Experimenteren en helpen met koken

geeft meer betekenis aan de producten, waardoor de waardering stijgt. 37,38,46 In het Amsterdamse
schooltuinprogramma verbouwden kinderen hun eigen groenten en fruit, waardoor de positieve attitude en
kennis toenam. De consumptie van groenten en fruit bleek echter niet te stijgen n.a.v. deze interventie. De
invloed van kennis, attitude en bewustzijn op de groente- en fruitconsumptie lijkt minimaal (Transcriptie
Interview Coosje Dijkstra).
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Een belangrijk punt met potentie tot effectiviteit, dat veelvuldig terugkomt, is het veranderen van de omgeving.
Hierbij speelt beschikbaarheid en toegankelijkheid een rol. Op het moment dat groenten en fruit goed
beschikbaar en toegankelijk zijn, wordt het ook gegeten (Transcriptie Interview Coosje Dijkstra).25,26,42,44,63
Hoewel in de effectevaluatie van Krachtvoer, een lesprogramma over gezonde voeding voor 1e en 2e klas VMBOleerlingen, geen toename in de groente- en fruitconsumptie werd gevonden naar aanleiding van educatie en
voorziening in groenten en fruit.62 Naast dit alles is nudging (duwtje in de goede richting door het gewenste
gedrag aantrekkelijk te maken, zonder de vrijheid te beperken) een veelbelovende techniek voor
gedragsverandering op het gebied van voeding.40,41
Uit ervaringen blijkt dat een multicomponent model, gericht op zoveel mogelijk facetten van eetgedrag de
meeste verandering teweegbrengt (Transcriptie Interview Gertrude Zeinstra; Transcriptie Interview Coosje
Dijkstra). Michie, et al. (2013) suggereerde echter dat het aantal gedragsveranderingsstrategieën de effectiviteit
niet verhoogd, doordat de kwaliteit en betrouwbaarheid omlaag gaat bij een grote verscheidenheid aan
strategieën.59 Een dergelijke opzet van een interventie is complex, waardoor het moeilijk is om de kwaliteit en
effectiviteit te toetsen en te beoordelen (Transcriptie Interview Ien van de Goor).

4.3 Implementatie van een interventie
Vaak wordt benoemd dat het in de praktijk belangrijk is om de kosten voor de organisatie laag te houden, omdat
financiering (in de vorm van subsidies) vaak moeilijk te verkrijgen is.25,37 Het is echter ook belangrijk om het
deelnemen aan het programma goedkoop te houden voor het individu, omdat dit een drempel zou kunnen zijn
voor mensen (vooral met een laag inkomen) om deel te nemen.36
Een terugkerende succesfactor van verschillende interventies is het betrekken van belanghebbende partijen
vanaf de start van het proces, denk aan de ouders of verzorgers van de kinderen, maar ook de gemeente, de
GGD, etc.23

25,37,40,41

Uit de praktijk blijkt daarnaast vaak dat het belangrijk is om de interventie simpel en

makkelijk uitvoerbaar te houden. Interventies waarbij voedingsmiddelen makkelijk bereid en geserveerd kunnen
worden, zijn beter te implementeren.37,38 Ook moet de inhoud van de interventie simpel en makkelijk te
communiceren zijn.35 Een voorbeeld van een multicomponent model dat grotendeels plaatsvindt op school,
betrekt ook de ouders of verzorgers waardoor er in de thuissituatie ook een verandering plaatsvindt. Om ouders
of verzorgers betrokken te houden is een continue informatiestroom naar deze groep van belang.25
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4.4 Evaluatie van een interventie
Een evaluatie van de interventie biedt handvatten voor verbeteringen aangaande alle factoren. Door gedurende
de interventie de resultaten te blijven monitoren en feedback te verzamelen van de belanghebbenden en
vervolgens de interventie aan te scherpen, ontstaat een lerende aanpak.22,24,42 Een aanpak, zoals een stepped
wedge design, waarbij de interventie continue wordt geëvalueerd en aangepast is een steeds vaker toegepaste
methode (Transcriptie Interview Karen van Drongelen).
Gezondheidsinterventies kunnen bij het CGL ingediend worden ter beoordeling, met behulp van verschillende
stappen wordt de interventie beoordeeld op kwaliteit. De niveaus die toegekend worden zijn goed beschreven
(0), goed onderbouwd (I), eerste aanwijzingen voor effectiviteit (II), goede aanwijzingen voor effectiviteit (III)
en sterke aanwijzingen voor effectiviteit (IV). Een procesevaluatie is a e ei

he

i ea g ed be ch e e

(0) van het CGL.64 Een procesevaluatie kan over een specifiek onderdeel of met een specifieke groep
belanghebbenden van de interventie worden uitgevoerd. Binnen het programma de Gezonde Kinderopvang
wordt bijv. de cursus die gegeven wordt aan de pedagogisch medewerkers geëvalueerd door de trainers.
Daarnaast worden de opgeleide pedagogisch medewerkers regelmatig naar hun ervaringen gevraagd op
intervisiedagen en middels vragenlijsten (Transcriptie Interview Karen van Drongelen). Aanvullend op een
procesevaluatie kan worden gedacht aan een effectevaluatie. Door middel van een onderzoek kan na worden
gegaan of de interventie effectief is en of het behaalde effect veroorzaakt wordt door de interventie. Een
dergelijk onderzoek is nodig voor de beoordeling van een interventie op niveaus effec ief (II t/m IV) van het
CGL.64 Een effectevaluatie is echter vaak niet haalbaar voor organisaties, omdat het veel geld kost en lang duurt
(Transcriptie Interview Ien van de Goor; Transcriptie Interview Karen van Drongelen).
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5. Aanbevelingen voor nieuwe interventies
De resultaten van het literatuuronderzoek en de interviews met verschillende experts leiden tot aanbevelingen
voor toekomstige interventies ter bevordering van de groente- en fruitconsumptie binnen de leeftijdscategorie
0-18 jaar op populatieniveau in Nederland. In dit hoofdstuk wordt het advies uiteengezet en weergegeven in een
flowchart (Figuur 2). Dit hoofdstuk is, net als voorgaand hoofdstuk Resultaten , opgebouwd uit verschillende
paragrafen, gebaseerd op terugkerende onderdelen uit interventies: 5.1 Bouwstenen van een interventie, 5.2
Effectiviteit van interventiestrategieën, 5.3 Implementatie van een interventie, 5.4 Evaluatie van een interventie.

5.1 Bouwstenen van een interventie
Methode voor de opzet van een interventie
Om structuur te geven aan het proces waarbij een interventie wordt opgezet wordt aangeraden om een protocol,
zoals intervention mapping te gebruiken. Intervention mapping is gericht op het ontwikkelen van effectieve
gedragsveranderingsinterventie op het gebied van gezondheidsbevordering en bestaat uit een cyclus met zes
fasen:20
1.

Probleemanalyse: Stel een team samen. Voer een analyse naar behoeftes of probleemanalyse uit om
vast te stellen wat eventueel moet worden veranderd en voor wie;

2.

Einddoelen interventieprogramma: Formuleer concrete einddoelen op basis van verandering door
gedrag te koppelen aan gedragsdeterminanten. Identificeer op welke overtuigingen de interventie
gericht moet zijn;

3.

Programma: Selecteer op theorie gebaseerde interventiemethoden die passen bij de determinanten
waarin geïdentificeerde overtuigingen samenkomen. Vertaal naar praktische toepassingen die voldoen
aan de parameters voor effectiviteit van de geselecteerde methoden;

4.

Productie van het programma: Methoden en de praktische toepassingen integreren in georganiseerd
programma;

5.

Implementatieplan: Plan voor goedkeuring, implementatie en duurzaamheid van het programma in de
praktijk;
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6.

Evaluatieplan: Genereer een evaluatieplan om effect- en procesevaluatie uit te voeren.

Na de zesde fase wordt de interventie geïmplementeerd, waarna deze uiteindelijk geëvalueerd kan worden. Na
de evaluatie kan weer terug worden gegaan naar de eerste fase en wordt de cyclus opnieuwg gestart.

Doelgroep
Specificeer de doelgroep, zodat deze uniform is en de interventie op een zo groot mogelijk deel van de
deelnemers effect heeft. Vergeet de invloed van andere belanghebbenden op de doelgroep niet, zoals de
rolmodellen bij kinderen: de media, de ouders en op de kinderopvang de pedagogisch medewerkers of docenten
op school. Denk daarnaast aan de verschillen binnen dezelfde groep, zoals een leeftijdsgroep met (verzorgers
met) verschillende opleidingsniveaus. Houd echter ook uniformiteit in het oog, als de interventie wordt ingericht
op een niche uit de maatschappij, is de verandering van de groente- en fruitconsumptie voor de algehele
maatschappij te niet te doen.

Omgeving
De kinderopvang en scholen bieden een goed systeem om interventies te organiseren. Houd rekening met het
feit dat niet alle kinderen (dezelfde dagen) naar de kinderopvang gaan. Er zijn al veel interventies voor scholen
ontwikkeld, waaruit o.a. de progra
daa
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in één van deze twee omgevingen. Hiernaast kan het worden overwogen om juist de interventie in te richten
voor een minder onderzochte omgeving, zoals de thuissituatie of de buurt.

Duur
De interventie moet lang genoeg van kracht zijn om verandering teweeg te brengen. Aangeraden wordt om een
interventie op te zetten over een periode van minimaal zes weken. Na afloop van de interventieperiode wordt
echter wel aangeraden om blijvende ondersteuning te bieden, hierover meer in de paragraaf 5.3 Implementatie
van een interventie.

Meetmethode van groente- en fruitconsumptie
De meest accurate methoden om groente- en fruitconsumptie te meten is het voor- en achteraf wegen van
servies met daarop geserveerde maaltijden. In het geval dit niet mogelijk is tijdens de interventie, wordt dietary
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recall aanbevolen. Deze meetmethode wordt toegepast door een professional, waardoor minder bias optreedt
dan bij zelfrapportage. Daarnaast kan worden gedacht aan innovatieve manieren om inzicht te krijgen in het
effect van de interventie en de groente- en fruitconsumptie, bijv. via verkoopcijfers.

5.2 Effectiviteit van interventiestrategieën
Wat betreft de tweede stap van intervention mapping (einddoelen interventieprogramma), is het aan te raden
om concrete doelen te formuleren.20 Dit helpt de interventie en het resultaat te evalueren. Denk aan
kwantitatieve doelen op het gebied van: het vergroten van de hoeveelheid geconsumeerde groenten en/of fruit,
het verhogen van de frequentie van de groente- en/of fruitconsumpties en het verhogen van het aantal groenteen/of fruitsoorten dat gegeten wordt. Formuleer de concrete, kwantitatieve doelen in samenspraak met de
belanghebbende partijen.
Wat betreft een methode om de consumptie direct te verhogen is herhaalde blootstelling de meest succesvol
gebleken techniek. Herhaalde blootstelling is vooral van toepassing voor de jongste kinderen vanaf de periode
waarin aanvullende voeding wordt geïntroduceerd en neofobie zou kunnen opspelen (2-6 jaar). Voor een
gedragsinterventie lijkt een combinatie van de volgende tactieken het meest succesvol: informeren over
consequentie, informatie over de link tussen gedrag en gezondheid en nazorg in de vorm van het houden van
contact. Daarnaast is zelfmonitoring en positieve feedback een effectief gebleken strategie om gedrag met
betrekking tot gezonde voeding te veranderen. Het is inmiddels algemeen bekend dat groenten en fruit gezond
zijn, daarom moet de focus voor de aanpak niet meer alleen op voorlichting over de gezondheid van groenten
en fruit liggen. Een kritische kanttekening hierbij is dat de gedragsverandering niet per definitie leidt tot
verhoging van de groente- en fruitconsumptie. Richt de methode echter meer in op verandering van de
omgeving, denk hierbij aan beschikbaarheid, toegankelijkheid en nudging (Transcriptie Interview Coosje
Dijkstra).
Naast dit alles is het belangrijk om bij het opzetten van een interventie om de groente- en/of fruitconsumptie te
verhogen rekening te houden met de verschillende eetmomenten. Aan de ene kant is het makkelijker om de
hoeveelheid groenten en/of fruit te verhogen bij de gebruikelijke eetmomenten, maar hier zit een limiet aan.
Het invoeren van consumeren van groenten en/of fruit op andere eetmomenten is kansrijk.
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Een multicomponent model, gericht op zoveel mogelijk onderdelen, lijkt de grootste invloed te hebben
(Transcriptie Interview Gertrude Zeinstra; Transcriptie Interview Coosje Dijkstra). Door deze complexe opzet is
het echter moeilijker om de kwaliteit van de interventie te beoordelen (Transcriptie Interview Ien van de Goor).
Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn om de interventie op een eenvoudige manier te testen, d.w.z. gericht op
één component, en wanneer de interventie effectief lijkt te implementeren in een groter (multicomponent)
ga
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School. Het wordt geadviseerd om een interventieprogramma te ontwikkelen dat in ieder geval zes weken duurt.
Het is belangrijk om vernieuwing in het oog te houden. In alle bevolkingsgroepen liggen kansen voor het
verhogen van de groente- en fruitconsumptie. Kies daarom niet altijd dezelfde doelgroep en omgeving
(Transcriptie Interview Gertrude Zeinstra).

5.3 Implementatie van een interventie
Het lijkt logisch, maar het is van belang om de kosten van de interventie voor de organisatie en het deelnemende
individu laag te houden. Daarnaast kan draagvlak bij de belanghebbende partijen gecreëerd worden door hen te
betrekken vanaf het begin van het proces.23

25,37,40,41

De belanghebbende partijen kunnen dan meedenken over

de communicatie, de uitvoerbaarheid van de interventie en welke partijen nog meer betrokken zouden moeten
zijn. Ook kan het nuttig zijn om samenwerkingen aan te gaan met organisaties die met dezelfde doelgroep
werken, van invloed zijn op de omgeving van de interventie of hetzelfde doel van de interventie nastreven
(Transcriptie Interview Coosje Dijkstra; Transcriptie Interview Karen van Drongelen). Daarop aanvullend is het
aan te raden om te zoeken naar een overkoepelend programma waaronder de interventie verder ontwikkeld en
geïmplementeerd kan worden (Transcriptie Interview Ien van de Goor).
Het mooist is om in de implementatiefase van een werkzame interventie parallel-lopend onderzoek uit te voeren,
zo zodat het aangetoonde effect getoetst blijft worden (Transcriptie Interview Ien van de Goor).

5.4 Evaluatie van een interventie
In de literatuur is niet veel te vinden over het evalueren van interventies als totaal, het lijkt dan ook een stap die
minder vaak wordt uitgevoerd. Een terugkerende succesfactor is om deze procesevaluatie met de verschillende
belanghebbenden van de interventie.22,25 Het is belangrijk te realiseren dat het einddoel wellicht niet in één keer
behaald kan worden, maar dat dit stapje voor stapje gaat (Transcriptie Interview Karen van Drongelen). Een
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effectevaluatie wordt minder vaak uitgevoerd dan een procesevaluatie, maar ondanks de hoge kosten wordt
aangeraden om te zoeken naar een mogelijkheid voor een effectevaluatie. Maak gebruik van een lerende aanpak,
waarbij evaluaties worden gebruikt om (kleine) aanpassingen te doen aan de interventie. Het is daarbij wel
belangrijk de kern van de interventie en effectiviteit niet uit het oog te verliezen (Transcriptie Interview Gertrude
Zeinstra; Transcriptie Interview Coosje Dijkstra). Tot slot mag het niet vergeten worden dat het stoppen met of
afbreken van de interventie ook een optie moet zijn en blijven, in het geval de doelen niet behaald worden of er
andere complicaties zijn.
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Figuur 4 Flowchart ter visualisatie van de aanbevelingen aangaande effectieve factoren ter bevordering van de groente- en
fruitconsumptie binnen de leeftijdsgroep 0-18 jaar op populatieniveau in Nederland.
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Appendix A: Overzicht interventies
Tabel 1 Overzicht bestaande interventies ter bevordering van de groente- en fruitconsumptie binnen de leeftijdsgroep 0-18 jaar op populatieniveau. Hoort bij rapport ‘Een inventarisatie van
effectieve factoren van interventies ter bevordering van de groente- en fruitconsumptie van de leeftijdsgroep 0-18 jaar op populatieniveau in Nederland’.
Populatie
karakteristieken:
leeftijd,
gezondheidsstatus,
geslacht, aantal
deelnemers

Study design en duur

Interventie

Effecten

Limiterende/effectieve factoren

Referenties

Over 8 jr: N=1745
scholen (gemiddeld);
N=353488 leerlingen
(gemiddeld)

Educatie, wekelijkse groenteen fruitlevering en
nieuwsbrief

Interactief
educatiemateriaal
(30-45 min) met 5
thema s: smaak
educatie,
gezondheid, bron,
recepten at eet
je
Groep 1 t/m
5:
voorleesverha
al met vragen
Groente- en
fruitquiz

Resultaten evaluatie Schoolfruit- en groenteprogramma
2017 2018:
80% van de scholen rapporteert enthousiasme bij
leerlingen
70% van de scholen waardeert het
educatiemateriaal (7,3-8,0)
42% van de scholen heeft een vaste fruitdag
34% van de scholen ontwikkeld een ander beleid op
voeding en gezondheid
55% van de scholen stimuleert groente- en
fruitconsumptie zonder verplichting
Bijna 50% van de scholen schat groente- en
fruitconsumptie bij de leerlingen

(Coeverden, 2015)

2011/2012: Kinderen
gr 5-8 N=1183.
Basisscholen N=21

Quasi-experimenteel:
interventie- en
controlegroep.

Interventiegroep:1
0-12 lessen per 2
leerjaren.

Resultaten interventiegroep 1 en 6 mnd na:
subjectieve norm van de leraar;

Effectieve elementen:
Herhaling over periode.
Maakt het toegankelijk en
beschikbaar
Creëer gewoonte. Help met
vervolgstappen
Positieve associaties bijv.
verminder neofobia
Rolmodellen bijv BN ers
leraren, klasgenoten,
ouders
Interactief leren. Leren door
doen en ervaren
Houd kosten laag. Het liefst
gratis
Samenwerking en/of
aansluiting bij bestaande
programma s
Variatie in materiaal: digital
en hard copy. Houd
bijgewerkt
Zorg voor externe support
Verzeker continue
informatiestroom bijv.
nieuwsbrief
Limiterende factoren:
Grote invloed ouders eetpatroon
kind.

(M. C. E. BattjesFries, 2016)
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Enquête: voor, 1
mnd na en 6 mnd
na over
psychosociale
factoren
onbekende
producten proeven,
gezond eten en
letten op
voedselkwaliteit.
2013/2014: Kinderen
gr 6-7 N=1010.
Basisscholen N=34

Quasi-experimenteel:
interventie- en
controlegroep.

Groepen:
Interventiegroep: 5
lessen +
ervaringsgerichte
activiteiten.
Controlegroep: 5
lessen.
Meten:
Enquête: voor, 1
mnd na en 6 mnd
na over
psychosociale
factoren
groenteconsumptie
: onbekende
producten proeven,
gezond eten en
letten op
voedselkwaliteit.

intentie doelgedragingen;
kennis aantal producten;
aantal producten geproefd.
Bevindingen:
Ervaringsgerichte methoden = veelbelovend.

Resultaten:
Interventie vs. controle
kennis;
attitude;
subjectieve norm van de leraar;
kookvaardigheden;
NSD bereidheid kinderen onbekende groente te
proeven;
NSD dagelijkse groenteconsumptie;
NSD voedselneofobia.

Limiterende factoren:
Grote invloed ouders
eetpatroon kind.

(!) Zelfde als
hierboven
(M. C. E. BattjesFries, 2016)

N.v.t.

(M. Battjes-Fries,
n.d.)

Bevindingen:
Ervaringsgerichte methoden = veelbelovend.

Smaaktest:
bereidheid
onbekende
groenten proeven.

Kinderen: 8-22 jr
N=17

Pilot study met een enquête
over
smakelijkheid/verzadiging/ge

1 mnd

Belangrijke factoren:
Variatie
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Verzorgers
N=12

zondheid voor kinderen en
servering voor verzorgers

Zelfgemaakte
groentesoep en
groentesnacks

7
kinderdagverblijven
Kinderen
Ouders
Verzorgers

Interventie:
Fase 1: gezondere
standaardmaaltijden
Fase 2: vervang de snack met
groenten en/of fruit
Fase 3: extra momenten voor
groenten en/of fruit. Incl.
experimenten

5 wkn

Voortgezet
onderwijs en mbo
2020 232 scholen
voldoen aan
richtlijnen gezonde
schoolkantine

Resultaten:
Hoeveelheid groenten
en/of fruit
geconsumeerd
Groenten en fruit rang
Welzijn kinderen,
beoordeelt door ouders
en verzorgers
Tevredenheid
verzorgers met
programma
Continu::
https://gezondeschoolkantin
e.voedingscentrum.nl/nl.aspx

Interventie:
1. Maak een
team
2. Inventarisatie
schoolkantine
aanbod
3. Formuleer
doelen
4. Start
interventie
5. Formuleer
beleid
6. Evalueer
De Schoolkantine
Brigade geeft
advies

Makkelijk te bereiden en te serveren (mogelijkheid
helpen van kinderen)
Vervanging van ongezonde snack met groenten
en/of fruit
Zorg dat het lekker is
Succesfactoren: (hoeveelheid en variatie gekozen)
Variatie van groenten en fruit
Herhaaldelijk aanbod
Mogelijkheid tot experimenteren voor de kinderen
Makkelijk te bereiden en te serveren (mogelijk met
hulp van kinderen
Locatie waar een belangrijk deel van de dag wordt
doorgebracht/ontwikkeling plaatsvindt
Rolmodellen
Betrek alle belanghebbenden: kinderen, ouders,
verzorgers etc.
Bedenk USP welke relevant zijn voor de
belanghebbenden bijv. Milieuvriendelijke voeding
voor een kinderdagverblijf

Effectiviteit:
84% van scholen (N=68) start na Eerste bezoek
Schoolkantine Brigade
21.3% aanbod gezonde producten
1.4% aanbod ongezonde producten
Succes factoren:
Belangrijk om een team samen te stellen (bestaande
uit studenten, ouders)
Ondersteun deelnemende scholen
Beloon
Persoonlijk contact
Nudging: het belangrijkste deel van het aanbod is
gezond
o
Aanbiedingen
Advies op maat

Limiterende factoren:
Blijvende aandacht van
verzorgers is nodig voor de
kinderen
Financiën
Meer onderzoek is nodig
om effectiviteit te
bevestigen

(M. Battjes-Fries,
Vliet, & Jong, n.d.)

Limiterende factoren:
Ondersteuning blijft nodig

(Frederike
Mensink, 2015;
Fréderike
Mensink,
Schwinghammer,
& Smeets, 2012;
Milder,
Mikolajczak, Van
Den Berg, Van De
Veen-Van
Hofwegen, &
Bemelmans, 2015)
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Betrekken van alle belanghebbenden: bestuur. GGD,
studenten, ouders
Duidelijke en heldere richtlijnen voor gezonde
producten en kantines
Stappenplan
10
kinderdagverblijven
3 scholen
N=158 deelnemers;
N=26 ouders

Praktische scholing: train-detrainer
Enquête

1747 workshops

Kinderen 4-12 jr
N=72 scholen
(totaal). Test
effectiviteit: N=8
schools

2 uur train-detrainer workshop
over voeding,
bewegen,
opvoeding voor
ouders met
kinderen 0-4 jr

Preventieve interventie
Creëer bewustzijn over
voeding, drinken, bewegen
en slapen
Nulmeting en na afloop:
meten fitheid

Laag SES. Risicogroep
overgewicht of
kinderen met (risico
op) overgewicht.

Praktische scholing
van pedagogische
medewerkers
kinderdagverblijf.
Werkend met 0-4 jr
kinderen

Op school:
onderwijs, uitleg
Thuis: 4 wkn
stickers voor
bijhoudendagelijks
gezonde voeding,
drinken, bewegen
en slapen
4
informatiebijeenko
msten in groepen
(2,5 uur). Gevolgd
door een cursus

Succesfactoren:
Kinderdagverblijf = omgeving waar veel tijd wordt
doorgebracht
Jong geleerd oud gedaan
Leren door doen
Deelnemers voelen zich niet verplicht, moeten
bereid zijn
Geef het goede voorbeeld
Team moet dezelfde mening delen
Bewustzijn
Succesfactoren:
Inclusiviteit van verschillende gezinssituaties
Interactieve uitwisseling van ervaringen
Vertrouwde sfeer: ouders durven te delen
Bevestiging van goed gedrag
Makkelijk toepasbare tips en tricks
Bijdragen aan vergroten gevoel effectiviteit

Succesfactoren:
Past ook lagere SES
(inter)actief onderwijs
Intuïtief leren en reflectie
Ondersteunend materiaal voor ouders
Principe: (ver)vormen van kennis, zelfmonitoren van
gedrag
Positieve feedback/aanmoediging
Informatie over opvoeding
Simpel, toegankelijk te communiceren
Succesfactoren:
Ontwikkeling met doelgroep
Intervention mapping
Theoretisch kader gebaseerd op: Attitude-Social
influence-self-efficacy model

Limiterende factoren:
Nazorg
Betrek ouders
Bewustzijn van plan
Blijf in contact met
deelnemende organisaties
Managers moeten
betrokken zijn/bereid
zijn/bewust zijn

(Balledux, 2016;
van Drongelen &
Wagemaker,
2015)(Beltman &
Hoir, 2012)

Limiterende factoren:
Duidelijke communicatie en
informatie voorafgaand aan
de workshop/interventie
Ondersteunende materialen
voor workshopleider:
voorbeeld persbericht,
bericht nieuwsbrief, ppt,
samenvatting voor
deelnemers

(Knoppert, 2015)

(Steffens, 2015)

Limiterende factoren:
Taalbarrière doelgroep (niet
vloeiend Nederlands)

(Dennesen,
Scheffel, &
Schönenberger,
2019)

38

NAGF| Effectief Groente- en Fruitconsumptie Stimuleren

Theoretisch model voor kennisoverdracht:
Elaboration Likelihood Model (ELM)
Fasenmodel: Transtheoretisch Model (TTM) (stages
of change)
Focus op drie verschillende delen: kopen, koken en
eten
Verbetering na procesevaluatie

VMBO leerlingen &
mbo-studenten, 1218 jr, lage SES

Testinterventie

Enquête,
focusgroepen:
groepsdiscussie,
test met keuze voor
beste product met
verborgen groente

Ouders (met jongste
kind op basisschool),
N=1141

Enquête

Strategieën om
groente- en
fruitconsumptie
tijdens 10-uurtje te
stimuleren

Ouders (van
kinderen 4 mnd 4
jr)

2-uur durende interactieve
workshop opvoeding
smaakontwikkeling voor
ouders

Locatie in de buurt van deelnemers/doelgroep
Uitgebreide ondersteuning (visueel)
Actief leren en activering deel te nemen (denk mee)
Bevindingen:
Jongeren eten weinig groenten (50-100 gram);
Meest groente wordt thuis gegeten tijdens
avondmaaltijd;
Jongeren vinden lekker de meest belangrijke factor
voor voedselkeuze;
Jongeren hebben beperkt budget.
Bevindingen:
Motieven keuze 10-uurtje voor ouders: gezondheid,
gevoel van controle en voorkeuren kind;
Geen duidelijke voorkeur strategieën;
Meest aantrekkelijk: activiteiten met kinderen op
school, leerkracht als rolmodel, ouder-kind
activiteiten op school, leuk en praktisch
meeneembakje;
Ant oorden opties overig ingevuld door
o
Ouders zijn verantwoordelijk en moeten
bewuster gemaakt worden (22%)
o
Gewoon doen, het moet een gewoonte
zijn, niet iets speciaals, kinderen moeten
ermee opgroeien (17%)
o
Het moet verplicht worden of er moeten
regels voor komen (15%)
o
Activiteiten rondom G&F zoals lesgeven,
samen delen of knutselen met G&F (14%)
Werkzame elementen:
Informatie link gedrag en gezondheid;
Informatie voor- en nadelen gedrag als ouder;
Instructies;
Feedback op prestaties;

(Vingerhoeds,
2017)

Limiterende factoren:
Response bias: ouders die
de vragenlijst invulden zijn
wellicht al meer
geïnteresseerd in voeding
en gezondheid.

(Zeinstra,
Nijenhuis-de Vries,
& Haveman-Nies,
2018)

Limiterende factoren:
Daadwerkelijke effect
onbekend.

(van Drongelen,
2014)
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Doel: bewustwording en
handvatten bieden

Verschillende
wetenschappelijke
studies (Appendix B)

Onderbouwd advies voor
gewoontes gezonde voeding
kinderen 0-6 jr

Verschillende
wetenschappelijke
studies (Appendix
B)

Advies op maat: behoefte ouders wordt gepeild;
Laagdrempelig: workshopgever is bekende en locatie
is dichtbij en bekend;
Geschikt voor lage SES en andere culturen dan NLcultuur.
Bevindingen:
0-2 jr
Borstvoeding = beste voeding;
Complementary feeding period = kind vatbaar voor
nieuwe smaken en texturen;
Belangrijk kinderen kennis te laten maken met
nieu e smaken en te turen tijdens complementar
feeding period
Herhaalde blootstelling (met tussenpozen en
doorzetten na weigering) = acceptatie groenten;
Introduceer gewone (plain) groenten als eerste
voeding.
2-6 jr
neofobie;
Verschillende vormen aanbieden;
Meer verschillende soorten: 2x dezelfde per week =
saai;
(3-6 jr) ouders = eten als beloning kinderen eten
zonder hongergevoel;
(3-6 jr) snack voor avondeten = minder avondeten,
maar niet volledig gecompenseerd = hogere
energieinname;
Snack na avondeten beschikbaar = kinderen eten
zonder hongergevoel.
4-6 jr
Niet bewezen dat helpen bereiden = consumptie;
Rolmodel (docent en stripfiguur)
consumptie.

Aanbevelingen toekomstig
onderzoek:
Duur borstvoeding relatie
beter dieet in laag- en
middeninkomen landen
(waar borstvoeding langer is
in kansarme gezinnen);
Bevestiging blijvende
associatie tussen
borstvoeding en beter dieet;
Verduidelijken effect
voeding moeder tijdens
borstvoeding;
Onderzoek effect gezonder
dieet kindertijd, timing,
variatie, duur en gebruik
kant-en-klaar vs. zelfbereide
babyvoeding;
Studie naar determinanten
barrières voeding kinderen.
Hoe ouders hiermee
omgaan en hoe aanpassen
aan eetgewoonten van kind;
Beter begrijpen waarom
specifieke groepen kinderen
niet reageren met
verhoogde consumptie op
herhaalde blootstelling;
Herhalen grote(re)
populatie met verschillende
culturele eetgewoontes en
sociaaleconomische status
experiment herhaalde
blootstelling leert eten
onbekende groente;
Ontdekken optimale
serveerhoeveelheid en frequentie van herhaalde

(Habeat, 2013)
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Australische
aboriginal kinderen
(platteland, laag
inkomen), 17 jr

Gesitueerd op 3 plattelands
Aboriginal gemeenschapgezondheidscentra. Kinderen
met risicofactor op voeding.
Doel: verhogen groente- en
fruitconsumptie, betrekken
in educatieprogramma over
voeding.

Basisschoolleerlinge
n Californië (7-12 jr)

Observationeel onderzoek

Wekelijkse levering
box met groenteen fruit, incl.
informatie en
(seizoen)recepten.
Kooklessen en
educatie over
voeding zijn
aangeboden (niet
verplicht).
Gezonde menuopties, lokale
producten,
duurzame

Resultaten: (na 12 mnd)
biomarkers groente- en fruitconsumtpie =
plasma carotenoïden en vit C;
Maar, zelfrapportage
groente- en
fruitconsumptie.

Resultaten:
Meest blootgesteld: groente- en fruitconsumptie
0.5 standaardportie;

blootstelling techniek om
onbekende groente te
introduceren;
Verder ontdekken effect
rolmodel, als kinderen op
dat moment niet
toegestaan zijn te
consumeren;
Inventariseren welke
rolmodel strategieën in de
thuissituatie effect hebben;
Testen of kinderen minder
groenten thuis eten als ze
meer op school eten;
Inventariseren of een
grotere groep van
verschillende leeftijden
beïnvloed wordt door keuze
tussen groenten;
Ontdekken hoe stimuleren
consumptie van kinderen
die groenten niets vinden;
Inventariseren herhaaldelijk
helpen bij bereiding door
kinderen >6 jr;
Onderzoek naar andere
voedingsmiddelgroepen die
vaak niet lekker bevonden
worden door kinderen.
Limiterende factoren:
Meetmethode = (o.a.)
zelfrapportage.

(Canadian Best
Practices Portal,
2016c)

(Canadian Best
Practices Portal,
2016b)
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Kinderen (VK)

Quasi-experimenteel
onderzoek. Voor- en na
meting

Basisschoolleerlinge
n (12-14 jr), N=1295

Evaluatie: RCT (5
interventies, 5 controle
scholen)

Overige
interventies:

Niet gericht op
leeftijdsgroep 0-18 jaar

59 jr (25 77 jr)
51% V
N=39

7 focusgroepen: discussies
Doel: inzicht verkrijgen in de
barrières en effectieve
factoren van groente- en
fruitconsumptie bij
nierpatiënten

ingrediënten,
praktische
instructie (koken en
tuinieren), educatie
over voorgaande
16 dagen, 6 video s
met superhelden
die groente- en
fruit lekker vinden.
Beloning bij zelf
eten groente en/of
fruit.
Tweejarig
programma op
scholen gericht op
gedrag. Train-detrainer principe,
interdisciplinaire
lessen voor in de
klas ( 45 min).
Lessen om
televisiekijken,
voedsel met
verzadigd vet en
groente- en
fruitconsumptie en
fysieke activiteit

7 focusgroepen:
discussies
3x
niertransplant
atie patiënten
3x partners
3x
verpleegkundi
gen

Minst blootgesteld: groente- en fruitconsumptie
0.3 standaardportie;
Interventiegroep meest blootgesteld: voorkeur
fruit en groene bladgroenten vs. minst blootgesteld.
Resultaten:
groente- en fruitconsumptie vs. start;
groente- en fruitconsumptie buiten school, op
weekdagen (niet in het weekend);
waardering groente- en fruit.
Peer-modellering en op beloning gebaseerd = meest
effectief.
Resultaten:
obesitas onder meisjes;
NSD obesitas jongens;
groente- en fruitconsumptie meisjes.

Belangrijke factoren:
Timing
Intrinsieke motivatie: bereidheid tot verandering van
patiënt
Behandel patiënt als individu
Geef praktisch advies, passend bij individu en
belanghebbenden
Informatie moet duidelijk en helder zijn te
communiceren
Let op algemene perceptie

(Canadian Best
Practices Portal,
2016a)

Limiterende factoren:
Geen obesitas jongens;
Randomisatie was
gelimiteerd tot
randomisatie van scholen;
Consumptie is gebaseerd op
zelfrapportage.

(S. Gortmaker,
1999; S. L.
Gortmaker et al.,
1999)

Limiterende factoren:
Door eerdere
dieetrestricties niet voldoen
aan ADH groente en fruit
Complicaties en
bijwerkingen
Omgeving verandert niet
(mee)
Financiële barrières
Afwezigheid van kennis

(Patijn &
BoslooperMeulenbelt, 2018)
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Geen prioriteit/ziet geen
relevantie

Dementerende
ouderen

Pilot study met enquête voor
verpleegkundigen

?

Enquête: 80
ziekenhuizen; 70
diëtisten; 54
managers

Enquête en interviews

Inventarisatie van
best practices
aangaande
voedingsconcept
ziekenhuizen.
Criteria met meest
gunstige en minst
gunstige situatie als
uitkomst.
Succesfactoren en
verbeterpunten

Interviews: 11
ziekenhuizen; 2
commerciële
bedrijven

Belangrijke factoren:
Makkelijk te pakken en te eten
Neem gezondheidsproblemen mee (kauw- en
slikproblemen)
Duidelijk recept en serveerinstructie
Serveer tijdens periode. Niet 1 tijdspunt
Presenteer als lekkere snack
Succesfactoren:
Geen limiet op eetmomenten
Gebruiksvriendelijke bestelprocedure (via een app)
Korte periode tussen bestellen en serveren
Veel keuze
Brood en beleg ter plekke gekozen
Persoonlijke voeding voor doelgroep (bijv. kinderen,
ouderen, kankerpatiënten)
Structureel tevredenheidsonderzoek
Aandacht voor ondervoeding en voedingswaarde
Besluiten in samenspraak met diëtiste, management en
andere belanghebbenden

Limiterende factoren:
Voedsel neofobia
Tijd van verpleegkundigen

(Voshol, BattjesFries, Patijn, &
Pot, n.d.)

Verbeterpunten:
Flexibele eetmomenten,
gekoppeld aan behoefte
patiënt
Snelle levering/servering
Snack voor iedereen
Transparantie van
assortiment d.m.v. menu
Structurele registratie
voedingswaarde van
consumptie
Aandacht voor verminderen
afval
Optimaliseren van
vaardigheden
voedingsassistent
Financiën

(Barbara van der
Meij Drir Hinke
Kruizenga, 2016)
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Appendix B: Literatuuroverzicht
Tabel 1 Literatuuroverzicht van ‘Een inventarisatie van effectieve factoren van interventies ter bevordering van de groente- en fruitconsumptie van de leeftijdsgroep 0-18 jaar op
populatieniveau in Nederland . Afkortingen: SD = Significant Difference; NSD = No Significant Difference.
Populatie

Study design en duur

Interventie

Effecten

Limiterende/effectieve factoren

Referenties

Cluster gerandomiseerd pre-

Programma van 8 lessen, pre- en

Fixed regressie:

Een aantal positieve effecten in

(Martens, Van

test–post-test experimenteel

post-test enquête

totale doelgroep/populatie,

Assema,

andere vooral bij leerlingen met

Paulussen, Van

minst-voordelige startpositie

Breukelen, & Brug,

karakteristieken:
leeftijd,
gezondheidsstatus,
geslacht, aantal
deelnemers

12-14 jr
16 lager

design, geschreven enquête.

beroepsonderwijs

4 mnd

(voedselfrequentie)

↑ fruitconsumptie
hoog-vet snackconsumptie

(N=100-150
leerlingen per

2008)

NSD ontbijtgewoonte

school)

Mixed regressie: vergelijkbare regressie
coëfficiënten voor resultaten gedrag,
maar NSD fruitconsumptie

N=1613 (leerlingen)
Kinderen N=1392).

Quasi-experimenteel design:

Controle: N=412,

controlegroepen en

G&F=445, Ed. + G&F

startmeting (T0)

Educatie + voorziening G&F;

Belangrijkste resultaten:

Controlegroep = voorziening G&F.

Educatie + voorziening G&F =

Limiterende factoren:

Rossum, & Mesch,
kennis

over voeding (vs. controlegroep (= geen

= 535
24-uur eetdagboekje;

(Verdonschot, Vet,

24-uur eetdagboekje = geen

2020)

betrouwbare methode:

educatie));
Gebaseerd op geheugen;

Kennistest.
Docenten (T1) N=61.

Educatie + voorziening G&F = NSD G&F
inname;
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Controle: N=16,
G&F: N=23,

Subgroep analyse: scholen zonder

Niet meegenomen variatie per

voedselbeleid = educatie + voorziening

dag;

G&F = hoogste

G&F inname;
(Let op: bij gebruik invasieve(re)

Ed. + G&F: N=22

methode = meer uitval).

Belangrijkste conclusies:
Voorziening G&F neemt plaats eigen
meegebracht fruit in, op scholen met

Scholen N=37

4-6 jr
N=32

voedselbeleid.
Gerandomiseerd

Interventie groep: 15x 1 of 3

Meerdere malen blootstelling groente =

Onderzoek op grotere schaal is

(Poelman,

gecontroleerde experiment.

groenten voor 5 wkn

groter effect vergeleken enkele

aanbevolen om effect van

Delahunty, Broch,

blootstelling

variatie te bewijzen

& de Graaf, 2019)

NSD variatie groenten

Kleine steekproefomvang

5 wkn. Experiment geleid
door ouders thuis

Controlegroep: heem verandering
eetgewoonten

SD algemene acceptatie 3-mnd vervolg
NSD voedselneofobie
Eenmalige blootstelling: SD >9x
Meerdere malen blootstelling: SD >5x
Ouders van N=564

Cross-sectioneel

Groente- en fruitconsumptie

kinderen (2-6 jr)

vragenlijstonderzoek.

ouders en kinderen. Index voor

Bevindingen:

Limiterende factoren:

(Wardle, Carnell,
& Cooke, 2005)

ouderlijke controle en

Groente- en fruitconsumptie ouder

Homogene studiepopulatie:

voedselneofobie van kinderen.

en voedselneofobie kind:

blanke, middenklasse,

voorspellend voor groente- en

hoogopgeleide ouders;

fruitconsumptie kind;
Groente- en fruitconsumptie ouder

Ouderlijke controle is niet precies

en voedselneofobie kind:

genoeg gemeten.

geassocieerd met ouderlijjke
controle;
ouderlijke controle =

groente- en

fruitconsumptie kind;
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ouderlijke controle =

groente- en

fruitconsumptie ouder;
ouderlijke controle =

voedsel

neofobie kind;
groente- en fruitconsumptie ouder
=

groente- en fruitconsumptie

kind;
groente- en fruitconsumptie ouder
=

voedsel neofobie kind;

NSD verschillende geslachten.
Leerlingen 1e en 3e jr

Enquête: kennis, attitude en

Kennis en attitude groente- en

VMBO Rotterdam

gedrag

fruitnorm getoetst

N=337,
55% = M, 45% = V

Bevindingen:

Limiterende factoren:

(De Vries et al.,
2007)

Belang attitude, sociale invloed en

Lastig om te bepalen of enquête

eigen effectiviteit voor

naar waarheid is ingevuld.

voedingsgedrag bevestigd;
24% voldoet aan groentenorm (150 g

87% = allochtoon,

groente per dag = 3 opscheplepels

13% = autochtoon

per dag);
50% voldoet aan fruitnorm (2 stuks
per dag);
10% weet ADH groente;
Ouders hebben significante invloed,
maar niet op tussendoortjes en
snacks;
Geen verband etniciteit, leeftijd of
geslacht.
Attitude
74% van mening iedere dag
voldoende groente- en fruit zouden
moeten eten;
64% geen moeite;
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83% van mening iedere dag twee
stuks fruit = (heel) lekker;
64% van mening iedere dag 3
opscheplepels groente = (heel)
lekker;
79% voldoende groente en fruit =
heel gezond;
Sociale invloed
64% denkt; moeder vindt belangrijk;
60% denkt; moeder vindt belangrijk.
Eigen effectiviteit
43% zeker, 23% vrijwel zeker:
daadwerkelijk iedere dag voldoende
groente en fruit te gaan eten;
25% twijfel, niet gaat lukken,
daadwerkelijk iedere dag voldoende
groente en fruit te gaan eten;
61% (zeker) wel gaat lukken, 10%
(zeker) niet, 29% twijfel, van plan
komend half jaar voldoende groente
en fruit te eten.
Vlaamse kinderen 2-

Longitudinaal onderzoek:

Kinderen: voedselfrequentie

8 jr N=784

quasi-experimenteel

vragenlijst.
Interventieprogramma gericht op:

Bevindingen:

(Claerhout, De
Bourdeaudhuij,

7.84 keer per week groenten = 6.6%

Maes, &

2x per dag groenten =

Verbestel, 2010)

minimumnorm = 14x per week);
Gemeenschap;
School;

7.29x /w fruit kleuters:
minimumnorm = 7x per week fruit;
7.43x /w fruit basisschoolleerlingen:
minimumnorm = 14x per week fruit;
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Gezin & ouders;

NSD groente- en fruitconsumptie
leeftijd;

Kind.

“ SES;
“ geslacht;
Interventiemodules geen effect op
groente- en fruitconsumptie.

Doelgroep:
schoolkinderen

Review

n.v.t.

Determinanten: motivatie, vermogen en

(Brug, Tak, Te

kansen (Rothschild) (12)

Velde, Bere, & De

(basis en

Bourdeaudhuij,

middelbaar).

Motivatie wordt beïnvloed door korte

Resultaten twee

termijnconsequenties = smaak,

observationele

verzadiging, voldoening. Kinderen eten

studies

wat ze lekker vinden. Kinderen zijn

2008)

geprogrammeerd energie-dichte
producten lekker (leren) te vinden, maar
smaak kan ook worden aangeleerd.
Voedselvoorkeur-leer-strategie
Flavour-flavour learning: smaken
combineren. Onbekende, met
bekende lekkere. Bijv. spruitjes met
appelmoes;
Smaak-omgeving leren: voeding
leren waarderen in een prettige
omgeving. Speel in op positieve
associatie;
Observationeel leren/modelleren:
m.b.v. rolmodellen.
Lage bereidheid om smaak op te
geven voor gezondheid.
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Vermogen en vaardigheden is sterk
gecorreleerd met zelfeffectiviteit (of
waargenomen gedragscontrole).
Kennis over ADH’s lijkt geassocieerd
te zijn met hogere groente- en
fruitconsumptie 11-jarigen.
Omgeving van kinderen wordt sterk
beïnvloed door ouders, school en
rolmodellen.
ANGELO raamwerk: 4 type omgevingen =
fysiek, economisch, politiek en sociaalcultureel.
Fysiek: schoolomgeving;
Politiek: afspraken en regels bijv.
strikte ouders =

groente- en

fruitconsumptie.
Jongeren N=1771

Cross-sectioneel

Fruitconsumptie

Bevindingen:

Limiterende factoren:

Enquête afgenomen op scholen:

Gezaghebbende ouders (vs. toegeeflijke

Overschatting

en achteloze ouders):

fruitconsumptie;

(Kremers, Brug, De
Vries, & Engels,

16-17 jr

Voedselfrequentie vragenlijst

2003)

Focus op ‘bewuste’

(14 items);

fruitconsumptie;

jongeren;

Schatting fruitconsumptie-

gezond gedrag;

Jongere deelnemers

vraag;

cognitie.

benoemden ouders vaker

Focus op jongeren die

gezaghebbend dan oudere

bewustzijn van hoeveelheid

deelnemers;

fruitconsumptie (match

Jongens benoemden ouders

tussen frequentie en

vaker toegeeflijk of

schatting).

achteloos dan meisjes;
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Cognitie

Gelovige jongeren noemden
ouders vaker strikt dan niet-

Vragen voor indicatoren:

gelovige jongeren.

Houding;
Subjectieve norm = denken
dat anderen willen dat je
bepaald gedrag vertoont;
Sociale ondersteuning;
Rolmodellen (social
modelling);
Zelfeffectiviteit;
Intentie richting NL richtlijnen
ADH fruit.
Opvoedstijl ouders: gezaghebbend,
achteloos, toegeeflijk.
Betrokkenheid: 10 items met 5
antwoordcat.;
Striktheid: 7 items met 5
antwoordcat.
Vlaamse en NL-

Cross-sectioneel

Enquête afgenomen op school:

Bevindingen:

N=2448

Voedselfreq. Vragen;

Fruit

N=98 basisscholen

Mogelijke correlatie:

Limiterende factoren:

(Wind et al., 2006)

schoolkinderen
Geen correctie mogelijke
sociaalwenselijke

11 jr

Demografische-, persoonlijke-,
sociale-, omgevingsfactoren

M: 50.6%
F: 49.4%

Mee naar school;

antwoorden;

Rolmodellen;

Kleine hoeveelheid

Regels ouders;

metingen per factor (soms

Kennis ADH;

maar 1 of 2);

Waardering;

Om het overzichtelijk/snel

Zelfeffectiviteit.

te houden.
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Groente
Geslacht;
Regels ouders;
Ouders helpen door
klaarmaken/snijden;
Rolmodellen;
Voorkeur.
Aanbeveling: Focus op fysieke en sociale
omgeving en persoonlijke factoren.
Promoot meenemen van fruit en
groenten naar school;
Regels vanuit ouders groente- en
fruitconsumptie kinderen;
Aanmoedigen ouders rolmodel te
zijn;
Aanmoedigen ouders (en school)
verkennen welke groenten en fruit
kinderen lekker vinden.
Kleuters (N=231) en
Afrikaans-

Cross-sectioneel

Enquête: ingevuld door

Bevindingen:

Limiterende factoren:

zorgdragers.

Hughes, &
Gezaghebbend vs. autoritair

Amerikaanse/Spaans
e zorgdragers

Wijze voeding: gezaghebbend

(N=231)

of autoritair;
Beschikbaarheid groenten en

groenten en fruit;
Voedselfreq. vragen: groenteen fruitconsumptie;

Causaliteit zorgdrager en

beschikbaarheid groenten en fruit;

voedingspatroon kinderen

pogingen kinderen groenten en

niet volledig duidelijk;

fruit te laten eten.

fruit;
Pogingen tot laten eten

(Patrick, Nicklas,
Morales, 2005)

Specifiek voor AfrikaansAmerikaanse en Spaanse

Autoritair
groenteconsumptie.

zorgdragers en hun
kleuters;
Vragen beschikbaarheid en
pogingen specifiek voor
diner doordeweeks;
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Demografische

Aanbeveling: zorgdragers kinderen

Zwart-wit vragen, niet

eigenschappen.

stimuleren gezaghebbende voeding toe te

mogelijk om een schatting

passen.

te geven.

BMI zorgdrager en kind.
Kinderen (3-4 jr)

Pilot study:

N=39 (interventie:

5 wkn mindfulness en klassieke

Bevindingen:

Limiterende factoren:

spellen. 15 lessen (15-20 min)

N=24, controlegroep:

Doel zelfregulatie en

N=15).

waardering gezonde voeding

(Schmitt, Snyder,
Korucu, Bryant, &

Interventie vs. controle

Kleine testpopulatie;

Finders, 2020)

Onsmakelijke groenten +
gedragsregulatie;

mindfulness;

waardering groenten en fruit.

Waardering, is getest met 5
groente- en fruitsoorten (

Aanbevelingen:

kleine );

Focus op proces i.p.v. doel (bij

Vooroordeel van kinderen

peuters/kinderdagverblijven).

(zelfde onderzoeker heeft
voor- en na interventie
contact gehad met kinderen
invloed reactie tests
(zelfregulatie en
waardering).

Kinderen N=49 (met
moeder)

Cross-repeated exposures

Om-en-om aanbieden groenten

Bevindingen:

Limiterende factoren:

gewaardeerd en niet gewaardeerd
(bij voorbaat).

(Maier, Chabanet,
Schaal, Issanchou,

Herhaalde blootstelling =

lusten

Beïnvloeding van eten

& Leathwood,

groente soorten;

groenten die kinderen niet

2007)

63% kinderen eten en waarderen

lusten, doordat deze om-en-

eerder niet-gewaardeerde groenten

om geserveerd werden met

9 mnd na;

lekkere groenten: ‘normale’

Herhaalde blootstelling =

setting;

neofobie;

Verschillen te wijten aan

8e blootstelling = >70% consumptie

natuurlijke toename

niet-gewaardeerde groente =

consumptie op die leeftijd;

gewaardeerde groente;

Lastig om consumptie
nauwkeurig te meten;
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Kinderen die borstvoeding hebben

Moeders die deelnamen

gekregen accepteren nieuwe smaken

niet representatief voor

sneller.

algemene populatie;
Verschillende
beoordelingen van moeder
“niet-lusten” bij kinderen.

1004 kinderen -

Voedingswijze zelfrapportage:

(EDEN) moeder-kind

geboorte, 4-, 8- en 12-mnd.

Bevindingen:

Limiterende factoren:

(Betoko et al.,
2013)

cohort. Frankrijk

Belangrijkste oorzaak variëteit: late

Niet representatief voor

start aanvullende voeding + gebruik

algemene populatie;

kant-en-klare babyvoeding. Oudere,

Enquête niet gevalideerd.

meer geëduceerde ouders van
meerdere kinderen met hoog
inkomen;
Beste match voedingsrichtlijnen
kinderen: langere borstvoeding, late
start aanvullende voeding en gebruik
van zelfgemaakt eten;
Gebruik ‘volwassenvoeding’ =
jongere moeders, met meerdere
kinderen.
N=39 peuters (1,5-4

Within subject design, semi

Flavour-flavour learning en

jr)

cross-over

herhaalde blootstelling. Rode bieten pastinaakchips aangeboden op

Bevindingen:

Limiterende factoren:

Graaf, & Jager,
consumptie t/m 6 mnd na interventie (8

kinderopvang. Helft: rode biet met

g = 300%). Onafhankelijk van saus of geen

saus, pastinaak rauw/los (vice

saus.

versa)

(De Wild, De

Voorkeur komt voort uit

2015)

zelfrapportage.

Conclusie:
Herhaalde blootstelling = effectief;
Flavour-flavour learning

effect.
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N=32-39 kinderen

Pre- en posttest

10x blootstelling pure puree,

Bevindingen:

Limiterende factoren:

gezoete puree of energiedichte

(Hausner, Olsen, &
Møller, 2012)

puree met toegevoegd vet (van

Herhaalde blootstelling = 5x nodig;

Geen controlegroep;

artisjok)

Flavour-flavour learning = 10x nodig;

Controle groente: wortel

Geen effect flavour-nutrient

groep, verschilde te veel in

learning;

structuur.

30-40% kinderen resistent voor
strategieën.
N=95 kinderen.

Pre- en posttest

Frankrijk

Willekeurige indeling 3 groepen:

Bevindingen:

Limiterende factoren:

10x pure puree, gezoete puree of

(Remy, Issanchou,
Chabanet, &

energiedichte puree (van artisjok).

consumptie: herhaalde

Inname en waardering gemonitord

blootstelling, flavour-flavour

door ouders

learning;

Gebruik van zelfrapportage (door

Nicklaus, 2013)

ouders).

waardering: herhaalde
blootstelling;
Acceptatie was stabiel tot 3 mnd na
interventie;
Geen effect flavour-nutrient
learning.
N=72 kinderen.

Willekeurige indeling 3 groepen:

Verenigd Koninkrijk.

herhaalde blootstelling, flavourflavour learning, flavour-nutrient

Bevindingen:

Limiterende factoren:

(Caton et al.,
2013)

consumptie: alle groepen (SD

Kleine testpopulatie;

learning. Artisjok- (nieuwe groente)

wortelpuree);

Smaak puree verschilt van

en wortelpuree (controlegroep).

5 wkn na interventie;

pure groente;

5x blootstelling was nodig.

Geen controlegroep;
Kinderen die nog niet zelf
kunnen eten = moeilijk
verzadiging peilen.

Overige interventies:

Niet gericht op
leeftijdsgroep 0-18 jaar of
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directe omgeving/rolmodel
van
122 evaluatie van

Meta-analyses:

interventies gericht

Experimenteel of quasi-

n.v.t.

Bevindingen:

Limiterende factor:

(Michie, Abraham,

op gezond dieet of

experimenteel design.

Gespecificeerde interventies =

Theoretische vergelijking, niet

McAteer, & Gupta,

lichaamsbeweging.

Cognitieve en gedrag

meestal effectief;

gebaseerd op experiment.

2013)

veranderingsstrategieën.

Zelfmonitoring + 1 van de 4

Limiterende factoren:

(Dusseldorp, van

Whittington,

Doelgroep:

technieken uit de Control Theory =

volwassenen.

effectiever dan interventies zonder;
Snelle doelen stellen;
Specificeer doelen in relatie tot
acties in context;
Zelfmonitoring;
Feedback op presteren;
Evalueren van eerder gestelde
doelen.
Aantal gedragsveranderingen
effectiviteit;
Inhoud interventie is geassocieerd met
effectiviteit.

122 interventies

Heranalyse van Michie, et al.

gezonde voeding en

(2009). CART analyse.

n.v.t.

Bevindingen:

Genugten, van

fysieke activiteit. 26

Combineren

Invloed van andere

Buuren,

gedragsveranderings

gedragsveranderingstechnieken kan

variabelen op verschil

Verheijden, & van

technieken.

synergetisch werken:

effectiviteit studies;

Empelen, 2014)

Geen uitleg hoe de
Meest succesvolle combinaties:
Informeren consequenties +
Informatie link gedrag-gezondheid +
Nazorg contact +

technieken gebruikt dienen
te worden, hoewel wel
belangrijk;
Effectiviteit op gedrag, niet op
potentiële invloeden (e.g.
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Minst succesvolle combinaties:

houding, zelfeffectiviteit,
vaardigheden).

Feedback op prestatie ( Zonder reevaluatie doelen en intenties) +
Informatie consequenties +
Instructies +
Motivatie categorie:
Aanmoedigen om algemeen doel te
formuleren;
Informatie link gedrag-gezondheid.
244

Hoeveelheid/gewicht

Sociale norm (3 verschillende

supermarktklanten

groenten gekocht, enquête

versies) en een groene lade (nudge)
in winkelwagentje

Resultaten:

Limiterende factoren:

(Huitink, Poelman,

SD gewicht (gram) groenten verkocht op

Niet bekend hoeveel aandacht

Seidell, & Dijkstra,

interventie dag

nudges vereisen om effectief te

2020)

van den Eynde,

zijn
Specifiek met boodschappen < 3 dagen
Effect van de nudge in de hoogst
NSD hoeveelheid producten verkocht ID
Subgroep die groene lade registreerde: SD
hoeveelheid producten gekocht on ID
NSD hoeveelheid/gewicht met gebruik
van boodschappenlijst.

groente-kopende groep is niet
bekend
Studie includeerde geen lagerSES klanten, alleen midden- of
hoog-SES

Succesfactoren:
Goedkoop en makkelijk te implementeren
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Appendix C: Interviewgidsen
Interview Ien van de Goor (Erkenningscommissie II Jeugdinterventies RIVM,
Centrum Gezond Leven)
Ien van de Goor, voorzitter deelcommissie jeugd Centrum Gezond Leven.
Doel: Beoordeling werkzame elementen interventies ter bevordering van groente- en fruitconsumptie op
populatieniveau in Nederland verifiëren met praktische voorbeelden.
Introductie
Persoonlijke introductie, achtergrondinformatie NAGF en onderzoek, doel van het interview.
Vooraf
Duur van het interview;
Opname interview: toestemming deelnemer vereist;
Alle vragen hebben betrekking tot interventies ter bevordering van de groente- en fruitconsumptie op
populatieniveau in Nederland.
- Start opname Vragen
Beoordeling en rangschikking interventies
Hoe is de huidige wijze van beoordeling van gezondheidsinterventies tot stand gekomen?
Hoe worden interventies beoordeeld en gerangschikt?
Waarop zijn de niveaus van beoordeling gebaseerd?
o

Goed beschreven (0);

o

Goed onderbouwd (I);

o

Effectief (II, III, IV).

Hoe worden praktijkprofessionals gekozen?
Hoe wordt de erkenningscommissie samengesteld?
Hoe wordt rekening gehouden met het (veranderende) lange termijneffect van interventies?
Wordt de methode wel eens herzien?
Waar loopt u tegenaan bij het beoordelen van interventies?
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Overig
Heeft u nog overige op- of aanmerkingen die u kwijt wilt?
- Stop opname Eind
Bedanken;
Na transcriptie van het gesprek stuur ik de tekst ter verificatie;
Nog vragen en/of opmerkingen?
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Onderzoekers: praktijk interventies ter bevordering van de groente- en fruitconsumptie
Gertrude Zeinstra, wetenschapper voeding en gezondheid Wageningen Food & Biobased Research;
Coosje Dijkstra, docent en wetenschapper gedragswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam.
Doel: Werkzame elementen interventies ter bevordering van groente- en fruitconsumptie op populatieniveau in
Nederland verifiëren met praktische voorbeelden.
Introductie
Persoonlijke introductie;
Achtergrondinformatie NAGF en onderzoek;
Doel van het interview.
Vooraf
Duur van het interview: max. 60 min.
Opname interview: toestemming deelnemer vereist;
Doel onderzoek: inventarisatie van de best practices van interventies op het gebied van groente- en
fruitconsumptie bevordering bij de leeftijdsgroep 0- tot 18-jarigen op populatieniveau in Nederland;
o

Rapport met onderbouwing literatuur en uiteenzetting werkzame elementen;

o

Beslisboom voor toekomstige interventies;

Alle vragen hebben betrekking tot interventies ter bevordering van de groente- en fruitconsumptie op
populatieniveau in Nederland.
- Start opname Vragen
Ervaring interventies
Wat is uw ervaringen met interventies?
Waar bent u in het verleden tegenaan gelopen bij het opzetten van een interventie?
Wat zijn dingen die u wel of niet aanraadt voor een interventie?
Bepalen methode interventie
Hoe wordt de methode van een interventie bepaald? (Intervention mapping of een andere methode?)
o

Wordt de methode bepaald op basis van (wetenschappelijke) theorie?

o

Wordt de methode bepaald op basis van ervaringen uit de praktijk?

o

Wordt er samengewerkt met verschillende partijen?

Is er (naar uw mening) sprake van ontwikkeling van een gouden standaard - voor bepaalde
doelgroepen? Zo ja, hoe ziet deze eruit?
o

Gebaseerd waarop wordt deze methode ontwikkeld? (theorie en/of praktijkervaring)
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- voor bepaalde interventieprogramma s anders dan gericht op groente- en fruitconsumptie) op het
gebied van gezondheid? Zo ja, hoe ziet deze eruit?
Samenstellen interventieprogramma
Met welke partijen en organisaties wordt rekening gehouden bij het opzetten van een
interventieprogramma?
Zijn er factoren en/of zaken die u na verloop van tijd heeft gewijzigd in een interventieprogramma?
Eindresultaat beoordelen
Hoe wordt bepaald of de interventie een succes is?
Wanneer worden effectiviteitsstudies uitgevoerd?
Acties met resultaten
Wat zijn de reguliere vervolgstappen na een (succesvolle) interventie?
Wat zijn wat u betreft de vervolgstappen die moeten worden ondernomen na een succesvol resultaat?
Hoe zorgt u ervoor dat een succesvolle interventie haar effect blijft behouden?
Overig
Heeft u nog overige op- of aanmerkingen die u kwijt wilt?
- Stop opname
Eind
Bedanken;
Na transcriptie van het gesprek stuur ik de tekst ter verificatie;
Nog vragen en/of opmerkingen?
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Interview Karen van Drongelen (Voedingscentrum)
Karen van Drongelen, projectmanager Gezonde Start en Gezonde Kinderopvang Voedingscentrum.
Hybride interview, met inhoud van beide bovenstaande vragen.
Doel: Ervaring (indienen) interventie ter bevordering van groente- en fruitconsumptie op populatieniveau in
Nederland (ter beoordeling (bij Loketgezondleven.nl van het RIVM e.d.)).
Introductie
Persoonlijke introductie, achtergrondinformatie NAGF en onderzoek, doel van het interview.
Vooraf
Duur van het interview: max. 60 min.
Opname interview: toestemming deelnemer vereist;
Doel onderzoek: inventarisatie van de best practices van interventies op het gebied van groente- en
fruitconsumptie bevordering bij de leeftijdsgroep 0- tot 18-jarigen op populatieniveau in Nederland;
o

Rapport met onderbouwing literatuur en uiteenzetting werkzame elementen;

o

Beslisboom voor toekomstige interventies;

Alle vragen hebben betrekking tot interventies ter bevordering van de groente- en fruitconsumptie op
populatieniveau in Nederland.
- Start opname Vragen
Ervaring interventies
Wat is uw ervaringen met interventies?
Waar bent u in het verleden tegenaan gelopen bij het opzetten van een interventie?
Ervaring indienen interventies ter beoordeling
Wat is uw ervaring met interventies ter bevordering van groente- en fruitconsumptie op
populatieniveau in Nederland?
Waar heeft u in het verleden interventies ingediend ter beoordeling?
Waar bent u in het verleden tegenaan gelopen bij het indienen van een interventie ter beoordeling?
Beoordeling en rangschikking interventies
Hoe wordt bepaald of de interventie een succes is?
Wanneer worden effectiviteitsstudies uitgevoerd?
Worden interventies ingediend ter beoordeling? Zo ja, waar?
o

Wat is uw ervaring met het indienen van interventies ter beoordeling?
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o

Waar loopt u tegenaan bij het indienen van interventies ter beoordeling?

o

Heeft u op basis van uw ervaring tips voor professionals die interventies willen opzetten voor
het stimuleren van groente- en fruitconsumptie?

Overig
Heeft u nog overige op- of aanmerkingen die u kwijt wilt?
- Stop opname Eind
Bedanken;
Na transcriptie van het gesprek stuur ik de tekst ter verificatie;
Nog vragen en/of opmerkingen?
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Appendix D: Transcripties interviews
Transcriptie Interview Ien van de Goor
Erkenningscommissie II jeugdinterventies CGL | 1 december 2020
Introductie
Ien van de Goor, werkzaam bij Tranzo, een departement van faculteit sociale- en gedragswetenschappen van
Tilburg University. Bij Tranzo wordt de praktijk met betrekking tot zorg en welzijn verbonden met
wetenschappelijke kennis. Ien van de Goor doet onderzoek naar preventie en publieke gezondheid samen met
GGD en het RIVM en Telos. Haar studieachtergrond is gezondheidswetenschappen, met specialisatie
gezondheid, voorlichting en opvoeding, dat ze gestudeerd heeft in Maastricht. Ze heeft veel onderzoek gedaan
naar leefstijl, alcohol, drugs, preventie in de breedte bij kwetsbare groepen. Jongeren zijn als zodanig misschien
een kwetsbare groep, maar het onderzoek gaat veelal met jeugdgezondheidszorg professionals over kwetsbare
groepen binnen de jongerenpopulatie. Met alle voorgenoemde expertise is Ien van de Goor voorzitter van de
erkenningscommissie II jeugdinterventies vanuit het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het Centrum
Gezond Leven (CGL).
Beoordeling en rangschikking interventies
Hoe is de huidige wijze van beoordeling van gezondheidsinterventies tot stand gekomen?
Het bureau CGL van het RIVM stelt de methode van beoordeling samen. Zij hebben de huidige niveaus van
beoordeling benoemd en ingevuld; goed beschreven (0), goed onderbouwd (I), eerste aanwijzingen voor
effectiviteit (II), goede aanwijzingen van effectiviteit (III) en sterke aanwijzingen voor effectiviteit (IV).
Tom van Yperen heeft de basis gelegd voor de theorie achter de methode van beoordeling, met zijn studies en
boeken over effectiviteit van interventies in de praktijk. Hij heeft een achtergrond in de jeugdpedagogiek. Aan
de ene kant staan de wetenschappelijke standaarden, met: hoe kan worden aangetoond dat een bepaalde
interventie effectief is? Hiervoor bestaan bepaalde onderzoeksmethoden, zoals in de medische wereld de
gouden standaard, het Randomised Controlled Trial (RCT). Een RCT is bij uitermate geschikt voor het testen van
een individuele ingreep, zoals medicatie. Anders dan het voorgaande, heeft Tom van Yperen vooral gekeken naar
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interventies die gaan over opvoeding e.d. in bijv. een gezinssituatie, waar RCTs erg moeilijk uitvoerbaar zijn.
Daarom wordt er gezocht naar een andere manier waarbij toch voldoende bewijslast opgebouwd wordt, zoals
het uitvoeren van meerdere observationele studies, longitudinaal onderzoek, een quasi-experimenteel
onderzoek en/of het verzamelen van soortgelijke informatie van andere onderzoeken, evt. uit het buitenland.
Met o.a. de literatuur van Tom van Yperen zijn de niveaus, zoals ze door het CGL worden gebruikt, aangeduid:
goed beschreven, goed (theoretisch) onderbouwd, eerste aanwijzingen voor effectiviteit, goede aanwijzingen
voor effectiviteit en sterke aanwijzingen voor effectiviteit. Eerste aanwijzingen van effectiviteit zijn bijv. bij een
onderzoek met een voor- en nameting. Het volgende niveau is goede aanwijzingen effectiviteit, het effect van
de interventie is op dit niveau met meer studies onderzocht, eventueel met een (quasi-)experimenteel
onderzoek. Op dit niveau mag de interventie ook nog in een laboratorium-setting zijn uitgevoerd. Het hoogste
niveau van effectiviteit vraagt om een of meerdere RCTs, of minstens quasi-experimenteel onderzoek, maar dit
wordt bijna nooit behaald en soms is het zelfs onhaalbaar.
Hoe worden interventies beoordeeld en gerangschikt?
De erkenningscommissie werkt vanuit haar eigen expertise, welke per commissielid verschilt. De commissieleden
zijn complementair in hun expertise. Aan de hand van een formulier beoordeelt de erkenningscommissie de
interventie. Dit formulier wordt voor- en achteraf gedeeld met degene die de interventie indiende ter
beoordeling en omvat vragen als: is het doel duidelijk? Is de doelgroep duidelijk omschreven? Zijn selectiecriteria
voor de doelgroep duidelijk? Zijn er contra-indicaties beschreven, waarvoor de interventie niet bruikbaar is? Bij
het indienen van een interventie voor het niveau eerste aanwijzingen effectiviteit worden ook de studies
aangeleverd waarop de theorie is gebaseerd. Deze achtergrondinformatie wordt ook beoordeeld op kwaliteit.
De erkenningscommissie is actief vanaf het niveau Goed Onderbouwd (I). In de erkenningscommissie zitten naast
mensen uit de wetenschap, ook mensen met een specifieke inhoudelijke achtergrond, bijv. iemand vanuit het
Trimbos instituut op de expertise middelengebruik (alcohol, drugs, roken), mensen met expertise op het gebied
van interventies binnen kwetsbare groepen, laaggeletterden vanuit Pharos, iemand met kennis over interventies
op terrein van seksualiteit (van bijv. Rutgers Nisso Groep) en iemand vanuit de GGD. Tot voorkort zat er daarnaast
iemand in vanuit het TNO, welke veel doen met jeugdgezondheidszorg interventies, maar deze persoon heeft
afscheid genomen. Kortom, de erkenningscommissies zijn bestaan uit een combinatie van de relevante expertise
uit praktijk en de wetenschap/methodiek.
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Interventies worden door het secretariaat toebedeeld aan tenminste drie beoordelaars. Hierbij wordt rekening
gehouden met de inhoud van de interventie, maar ook wie het best de kwaliteit van de onderzoeksopzet kan
beoordelen. Vanaf het niveau Goed Onderbouwd (I), wordt er gekeken of er een goede programmatheorie achter
de interventie zit. Twee programmatheorieën die veel gebruikt worden om bijv. attitudeverandering,
kennisoverdracht of intentie om gedrag te veranderen aan te tonen, zijn de Theory of Reasoned Action en de
Problem Behavior Theory. Voor het niveau Goed Onderbouwd (I) is geen onderzoek nodig, enkel een goede
beschrijving van de methode met werkzame elementen gebaseerd op theorie en een, of liefst meerdere,
procesevaluatie(s). In de beoordeling vanaf het niveau Goed Onderbouwd (I) wordt ook rekening gehouden met
het behouden van het effect na implementatie. Dit wordt gedaan door na te gaan of er een implementatieplan
is, er kwaliteitscontroles zijn en mogelijkheid tot aanpassingen van de interventie. Aanvullend daarop wordt
gekeken naar de borging van de interventie in een groter bestaand programma, zoals de Gezonde School. Dit
zorgt ervoor dat er niet te veel verschillende losse interventies ontstaan, maar dat de kwaliteit van nieuwe
inzichten en initiatieven wordt gewaarborgd onder een grotere koepel. De uitvoering van een implementatieplan
wordt niet gecontroleerd, alleen de aanwezigheid en de inhoud van het plan.
Hoe worden praktijkprofessionals gekozen?
Praktijkprofessionals worden gekozen door het CGL. De praktijkprofessionals beoordelen op het niveau Goed
Beschreven (0). Zij kijken dan of de interventie duidelijk genoeg beschreven is om te implementeren in de
praktijk.
Hoe wordt de erkenningscommissie samengesteld?
De erkenningscommissie wordt eveneens door het CGL samengesteld. De coördinator vanuit het CGL kijkt, in
samenwerking met het NCJ, naar de huidige samenstelling en de gevraagde expertise. Verandering in de
samenstelling gaat in overleg met de voorzitter van de desbetreffende commissie, bijv. bij het afscheid van een
commissielid. Een commissielid mag namelijk twee keer vier jaar plaatsnemen in een erkenningscommissie. Er
ordt dan gekeken naar elke onder erpen en thema s relevant ijn voor de commissie o gaat het bij kinderen
vaak over voeding, bewegen, middelengebruik, seksualiteit en weerbaarheid.
De erkenningscommissie moet bestaan uit mensen die de wetenschappelijke bewijsvoering kunnen beoordelen
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en mensen die inhoudelijke en praktische kennis hebben over de thematiek en de uitvoering.
Hoe wordt rekening gehouden met het (veranderende) lange termijneffect van interventies?
Elke interventie moet iedere vijf jaar opnieuw beoordeeld worden. Het idee is dat iedere termijn de interventie
opschuift aangaande niveau van effectiviteit. Uiteindelijk is het doel om aantoonbaar effectieve interventies te
verzamelen in de database en de niet goed werkende of verouderde interventies eruit te filteren.
Het probleem is dat er veel interventies bedacht worden, veelal lokaal en klein worden opgezet en na een paar
jaar verdwijnen, in elk geval niet landelijk worden toegepast. Daarnaast worden er weinig degelijke en grondige
interventies uitgevoerd en doorontwikkeld met parallel-lopend onderzoek. Het zou wat betreft Ien van de Goor
heel mooi zijn als er een paar degelijke, robuuste interventies bestaan, in plaats van een heleboel kleine
initiatieven die soms veel op elkaar lijken, maar waarvan niet duidelijk is of ze werken.
Wordt de methode van beoordeling wel eens herzien?
Ja, het CGL bespreekt de methode van beoordeling regelmatig met de voorzitters en secretarissen van de
erkenningscommissies. Waarna soms iets wordt aangepast. Volgens Ien van de Goor is kortgeleden nog iets
aangepast: voor het niveau eerste aanwijzingen van effectiviteit waren er eerst twee studies van Nederlandse
bodem nodig, waarna dit is gewijzigd in twee studies, waarvan minimaal één van Nederlandse bodem en een
ander eventueel uit het buitenland over een soortgelijke interventie.
Waar loopt u tegenaan bij het beoordelen van interventies?
Er is een discussie gaande over de vereiste van een RCT voor het hoogste niveau van effectiviteit. Vanuit ZonMW
is met programmaexperts een paar jaar geleden een traject opgezet om, naast de RCT, te komen tot meer variatie
aangaande methoden voor het toetsen van effectiviteit van interventies. Er is echter nog geen brede consensus
over welke andere methoden kunnen worden toegepast i.p.v. RCT of quasi-experimenteel onderzoek. Met een
voor- en nameting kan echter niet direct geconcludeerd worden of het behaalde effect werd veroorzaakt door
de interventie. Andere factoren die niet uitgeschakeld kunnen worden, hebben het effect wellicht beïnvloed. De
vergelijkings- of controlegroep zou wat betreft Ien van de Goor niet losgelaten moeten worden. Vaak is een RCT
niet haalbaar, maar een quasi-experimentele opzet wel. Met een quasi-experimentele opzet is er geen
randomisatie, maar er wel een vergelijkingsgroep. Daarnaast denkt Ien van de Goor dat veel observationele
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studies bij elkaar ook als voldoende bewijskracht voor het effect kunnen bijdragen aan de bewijskracht. Een
combinatie van quasi-experimenteel onderzoek dat langer in de tijd wordt gevolgd, zou interessant kunnen zijn.
Of, als er bijv. sprake is van een multicomponent aanpak, welke al wel goed beschreven is, dan kan in een
observationele longitudinale studie (met verschillende metingen in de tijd kan een indicatie van het effect
verkregen worden) Dit kan vergeleken worden met gebieden waar geen interventie wordt uitgevoerd, als
controle. Daarnaast is ook een goede optie, om een interventie die over langere tijd loopt, met voor- en
nametingen van het effect en tussentijdse aanpassingen. Het is bij deze aanpassingen belangrijk om dicht bij de
doelgroep te blijven en actie begeleidend wijzigingen door te voeren. Dat vindt Ien van de Goor in het algemeen
ook belangrijk: interventies moeten zoveel mogelijk in directe interactie met de praktijk worden ontwikkeld.
Er zijn enkelvoudige interventies en hele complexe interventies. De enkelvoudige interventies zijn heel duidelijk
op één facet van gezonde leefstijl bij een specifieke doelgroep gericht, bijv. het meer laten bewegen van peuters.
Enkelvoudige interventies zijn vrij makkelijk te beoordelen. Een complexere interventie is bijv. gericht op alle
aspecten van leefstijl van peuters. Dus dan is het een gelaagde interventie die gericht is op het kind zelf, maar
ook de ouders, de omgeving en de professionals. Hiermee is het een hele complete interventie (waarvan we
meer effect verwachten), maar ook direct heel complex waardoor het toetsen van effectiviteit nog ingewikkelder
wordt en dus het beoordelen ook.
De erkenningscommissie dient zich te houden aan de algemeen gesteld eisen van beoordeling, dus persoonlijke
standpunten mogen niet meegenomen worden. Toch is het soms moeilijk om het eens te worden over het niveau
van een interventie. Mensen vanuit de wetenschap neigen soms wat strikter te zijn, omdat de kwaliteit van de
studies die de bewijskracht moeten leveren laag wordt ingeschat (er te veel uitvallers waren, een te korte followup periode etc.) Terwijl anderen juist zeggen dat het best een goede interventie is. Het lastige is ook dat er weinig
jeugdinterventies zijn waar al veel bewijs van effectiviteit voor is, omdat het onderzoeken van de effectiviteit
veel geld kost en lang duurt. En de behoefte aan meer effectieve interventies is groot.
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Transcriptie Interview Gertrude Zeinstra
WUR | 18 november 2020
Ervaring interventies
Wat is uw ervaringen met interventies?
Vanuit Wageningen Food & Biobased Research wordt onderzoek gedaan in opdracht van of in samenwerking
met. Deze samenwerkingen zijn vaak publiek private samenwerkingen, d.w.z. betrokken partijen bespreken met
elkaar wie het project kan financieren, welke subsidieregelingen er zijn en wat de relevante onderzoeksvragen
zijn etc. Het meeste onderzoek rondom gezonde voeding bij kinderen vanuit Wageningen Food & Biobased
Research, test de strategie: of het mechanisme met een interventie in de praktijk werkt, maar richt zich meestal
niet op de implementatie.
Het hoofdonderwerp waar Gertrude Zeinstra zich mee bezighoudt is gezonde voeding voor kinderen, met een
focus op groente- en fruitconsumptie.
Een eerste concreet voorbeeld is het testen van de strategie herhaalde blootstelling in de kinderopvang. De
kinderopvang is een alledaagse omgeving, waar verschillende kinderen bij elkaar komen, maar niet elke dag
dezelfde kinderen. Tijdens het onderzoek zijn verschillende vormen van relatief onbekende groenten met
uiteenlopende smaken aangeboden:
Pompoen: geblancheerd en als smeersel;
Rettich: rauw en als smeersel;
Courgette: geblancheerd en als soep.
Een tweede concreet voorbeeld van een interventie is gericht op drie verschillende strategieën zijn getest: geen
voedingsbeleid, verplicht vijf-dagen groente- en fruitbeleid, fruitschaal in de klas (aangeleverd vanuit het
onderzoek). De strategie met de fruitschaal is niet eerder onderzocht en/of onderbouwd, maar was een creatief
idee die tijdens deze interventie is getest op effectiviteit. De resultaten van dit onderzoek zijn echter nog niet
gepubliceerd.
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De strategie met de fruitschaal is niet eerder onderzocht en/of onderbouwd, maar was een creatief idee die
tijdens deze interventie is getest op effectiviteit. De resultaten van dit onderzoek zijn echter nog niet
gepubliceerd.
Een derde concreet voorbeeld van een interventie was gericht op ontbijtgedrag, met daarbij de focus op gezonde
voeding in het algemeen. Uit dit onderzoek bleek dat persoonlijke feedback de meest effectieve methode was.
Een laatste concrete interventie is het HabEat-project, met verschillende onderzoeken, dat is uitgevoerd op
Europees niveau.
Waar bent u in het verleden tegenaan gelopen bij het opzetten van een interventie?
De uiteindelijke implementatie is wisselend, doordat het onderzoek soms een faciliterende rol heeft in de
interventie. Het onderzoek houdt zich dus vooral bezig met het testen van het mechanisme en niet altijd is
implementatie het doel in deze onderzoeken.
Zo werden de groenten bij het onderzoek in de kinderopvang geleverd vanuit het onderzoek. Voorzien was dat
het voor de kinderopvang lastig zou kunnen zijn om aan de groenten te komen en het moeilijk klaar te maken
zou zijn. Daarnaast was het ook makkelijk voor de metingen van de hoeveelheid consumptie. Dergelijke bijdragen
vanuit het onderzoek verlagen echter wel de implementeerbaarheid. De resultaten lieten een toename in
consumptie zien voor pompoen en rettich, bij courgette bleef de inname stabiel. Dit valt wellicht te verklaren
doordat de kinderen courgette al beter kenden en/of de neutrale smaak van courgette.
De haalbaarheid van de interventie is geëvalueerd met de pedagogisch medewerkers. Aan het begin waren deze
terughoudend, omdat ze ook niet bekend en/of gewend waren met de groenten, terwijl wel werd verwacht dat
ze meeaten met de kinderen. Het is belangrijk om de pedagogisch medewerkers uit te leggen hoe en waarom de
interventie plaatsvindt. Creëer draagvlak bij de belanghebbenden. Het is daarnaast de belanghebbenden zo
makkelijk mogelijk gemaakt; door het meten van de hoeveelheid gegeten groenten volledig bij het
onderzoeksteam te leggen en dus kant-en-klare groenten aan te bieden tijdens het onderzoek die zij eenvoudig
aan de kinderen konden aanbieden.
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Voor het onderzoek dat plaatsvond in de kinderopvang, is rondgevraagd welke kinderdagverblijven openstonden
om mee te doen. De groep die meedeed aan het onderzoek zag dus al het belang van gezonde voeding. De
keerzijde hiervan is dat gezonde voeding door veel kinderdagverblijven gezien wordt als taak van de ouders.
Het is vaak lastig om financiering te krijgen voor interventies op het gebied van groente- en fruitconsumptie. Er
zit vaak geen verdienmodel achter het onderwerp, omdat het veel verschillende bedrijven aangaat.
Wat zijn dingen die u wel of niet aanraadt voor een interventie?
Maak gebruik van een multicomponent interventie: gebruik strategieën in combinatie met andere onderzochte
strategieën. Ga uit van evidence-based strategieën: neem eerdere onderzoekservaringen mee.
Houdt de interventie zo eenvoudig mogelijk, zo blijft de kans op implementatie het grootst.
Bepalen methode interventie
Hoe wordt de methode van een interventie bepaald?
In projecten van Wageningen Food & Biobased Research, wordt de methode gebaseerd op een mix tussen
theoretische kennis en praktische ervaring. Vanuit wetenschappelijke inzichten wordt ingesprongen op een
onderzoekskloof of innovatieve ideeën worden aangedragen (vanuit andere partijen). Wij gaan altijd uit van het
model met een driehoek tussen persoon, product en omgeving:
Persoon: individuele verschillen, denk aan leeftijd en neofobie;
Product: grote verschillend tussen groenten en fruit;
Omgeving: ouders, pedagogisch medewerkers, school, vrienden.

Aanleiding
De algemene aanleiding voor interventies op het gebied van groente- en fruitconsumptie is dat de huidige
consumptie te laag is. Deze algemene aanleiding is duidelijk onderschreven en erkend. Wageningen Food &
Biobased Research onderzoekt o.a. hoe de groente- en fruitconsumptie verhoogd kan worden? Soms komen
hiernaast partijen die iets ontwikkelen naar de onderzoeksorganisatie toe. In dat geval wordt er bepaald of het
desbetreffende product kan bijdragen aan gezonde voeding.
Doelgroep
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De doelgroep in het onder oek dat is uitgevoerd in de kinderopvang is geko en vanuit het principe jong geleerd
is oud gedaan Daarnaast as er een mogelijkheid voor vernieuwing, omdat er vaak al een fruitmoment is op
kinderdagverblijven maar

orden groenten alleen s avonds thuis gegeten Het doel

as dan ook om

verschillende groenten te introduceren, kinderen kennen en eten vaak komkommer, paprika, (snoep)tomaten,
wortels. De setting kinderopvang is naast dit alles een zeer geschikte omgeving omdat zien eten doet eten. De
leeftijdsgroep it nog in de fase dat veel acties

orden nagedaan van elkaar s Avonds ijn de kinderen en

ouders, vaak moe waardoor de avondmaaltijd een minder ideale situatie is.
Het is echter belangrijk om niet altijd dezelfde doelgroep te kiezen. In alle doelgroepen kunnen stappen worden
gemaakt op het gebied van groente- en fruitconsumptie. Zo is in de jongste leeftijdsgroep veel te winnen, maar
biedt de omgeving van de basisschool een goed systeem voor veranderingen, evenals middelbare scholen
hoewel daar de kinderen lastiger te bereiken zijn.
Resultaten
Uitkomstmaten van onderzoek kunnen verschillen. Een keihard resultaat is de mate van consumptie, zoals de
hoeveelheid gegeten groenten, bij voorkeur objectief gemeten (i.p.v. zelfrapportage). Daarnaast wordt er in
onderzoek rekening gehouden met voldoende power om een bepaald effect te bewijzen. Beide voorgenoemde
factoren zijn van toepassing op het onderzoek in de kinderopvang, wat het een interessante studie zou maken
voor Loket Gezond Leven.
Een andere uitkomstmaat, is een meting van wat wordt meegenomen als 10-uurtje of lunch naar de basisschool.
Binnen veel onderzoeken meten we naast effectiviteit ook haalbaarheid (aspecten die te maken hebben met
implementatie/uitvoer in praktijk).
Is er (naar uw mening) sprake van ontwikkeling van een gouden standaard - voor bepaalde
doelgroepen? Zo ja, hoe ziet deze eruit?
Herhaalde blootstelling is een bekende methode om groente- en fruitconsumptie te stimuleren. Deze methode
is veelvuldig getest in de praktijk en effectief gebleken, zoals in de kinderopvang. Er zijn ook studies (door o.a.
Andrea Maier) over het lange termijneffect van herhaalde blootstelling. Dergelijke studies zijn echter heel
moeilijk uit te voeren. Wel lijkt het logisch dat als eenmaal een smaak is aangeleerd, je deze niet snel weer afleert
(de neofobie-fase en ziekte geassocieerd met de smaak daargelaten).
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Naast de herhaalde blootstelling lijkt beschikbaarheid en het normaal maken ook een effectieve methode Als
groenten en fruit het enige is dat beschikbaar is, eten kinderen het wel. De andere kant is dat het belangrijk is
om negatieve connotaties en gevoel van verplichting/dwang te voorkomen. Daarop aanvullend komen groenten
en fruit bij aan e igheid van andere voedingsmiddelen snel in een negatiever daglicht e orden als minder
lekker aantrekkelijk ervaren dan de andere producten
Een derde methode is het participeren bij de bereiding/kweken van groenten en fruit. Deze methode is echter
niet altijd effectief gebleken in het verhogen van de consumptie, maar heeft vaak wel op andere uitkomstmaten
effect (kennis, attitude, bereidheid tot proeven).
Positieve context is ook een goede methode. Rolmodellen zoals ouders, pedagogisch medewerkers etc. moeten
het goede voorbeeld geven.
Keuzemogelijkheid bieden aan het kind van wat gegeten wordt, is ook een methode. Dit lijkt een positief effect
te hebben op de consumptie, maar is niet altijd aantoonbaar gebleken. Theoretisch is deze methode echter
veelbelovend Een eerder project dat is uitgevoerd

ees ook uit dat kinderen hun pi a s met veel groenten

bedekten, wanneer zij zelf mochten kiezen welke groente zij erop wilden.
Volgens Gertrude Zeinstra liggen er kansen in het vergroten van de hoeveelheid groente en fruit door het vooral
op meerdere momenten aan te bieden, in verschillende vormen/bereidingswijzen, en het de norm te maken in
setting waar veel kinderen samen zijn.
Let wel dat het effect beïnvloed kan worden door de intensiteit, methode, uitvoering en duur van de interventie.
Samenstellen interventieprogramma
Met welke partijen en organisaties wordt rekening gehouden bij het opzetten van een
interventieprogramma?
Om uiteindelijk tot implementatie te komen moet de weg naar de praktijk gevonden worden. Het is van belang
om be ust te ijn van bestaande partijen en programma s op het elfde gebied als de interventie Denk hierbij
aan het Voedingscentrum, Gezonde School, JOGG, de GGD, Gezonde Start, Gezonde Kinderopvang etc. Andere
partijen waar rekening mee moet worden gehouden zijn veelal ouders, gemeenten en scholen, maar denk ook
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aan de industrie; productontwikkelaars, telers, handelaren en de horeca. De industrie stelt je in staat om nieuwe
producten te ontwikkelen.
Specifiek het betrekken van ouders is vaak lastig. Bij een interventie op school moeten de ouders ook betrokken
worden, zodat er ook een mogelijkheid is voor verandering in de thuissituatie. Alleen blijft de vraag hoe de ouders
te betrekken vaak onbeantwoord.
Zijn er factoren en/of zaken die u na verloop van tijd heeft gewijzigd in een interventieprogramma?
In principe worden er geen wijzigingen gedaan aan de interventie i.v.m. de onderzoeksopzet en de ethische
goedkeuring. Na implementatie van de interventie kan dit uiteraard wel. Uiteindelijk wordt de interventie
bijgeschaafd en op maat gemaakt voor implementatie. Denk hierbij aan het wisselen van leverancier. Let echter
wel op dat er niet te veel wijzigingen worden doorgevoerd, zodat de effectieve elementen behouden blijven.
Eindresultaat beoordelen
Hoe wordt bepaald of de interventie een succes is?
Afhankelijk van de leeftijd van de doelgroep zijn er verschillende mogelijkheden om het effect van de interventie
te meten:
Liking: houden van/lusten/lekker vinden. (Deze maat is moeilijker te meten bij de leeftijd 0-4 jaar);
Consumptie meten: objectieve uitkomstmaat. Het is belangrijk om op individueel niveau te meten, want
per kind kan het resultaat enorm verschillen;
Hoeveelheid soorten die gegeten worden: objectieve uitkomstmaat;
Bereidheid tot proeven van nieuwe soorten
Eetplezier.
Wat Gertrude Zeinstra betreft zouden een aantal studies in aanmerking komen voor de categorie
effectiviteitsstudie zoals het CGL deze bestempeld, maar dit is van tevoren dan niet zo bedacht en/of opgezet.
Daarnaast is er niet altijd de ruimte, de tijd en het geld om stappen te nemen voor het indienen van de interventie
ter beoordeling bij het CGL.
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Acties met resultaten
Wat zijn de reguliere vervolgstappen na een (succesvolle) interventie?
Steeds meer projecten richten zich (ook) op de implementatie in de praktijk. We nemen binnen het onderzoek
implementatie-aspecten mee. Financiering biedt echter niet altijd mogelijkheden voor echte opschaling of uitrol
of soms ligt die taak bij een andere partner in het project.
Hoe zorgt u ervoor dat een succesvolle interventie haar effect blijft behouden?
Via de weg naar de praktijk wordt het effect van een succesvolle interventie zo goed mogelijk behouden. Na
bekendmaking van de resultaten wordt een advies uitgebracht, waarna de rol van het onderzoek ophoudt. De
resultaten worden zoveel mogelijk gedeeld met professionals, door middel van publicatie(s) in
wetenschappelijke tijdschrift(en) en presentaties op congressen (eventueel zelf georganiseerd), en veelal zitten
professionals of vertegenwoordigers daarvan in de projectgroep. Soms loopt de rol van het onderzoek nog even
door, dan wordt bijv. een toolkit of handleiding geschreven voor de implementatie van de interventie.
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Transcriptie Interview Coosje Dijkstra
VU | 18 november 2020
Ervaring interventies
Wat is uw ervaringen met interventies?
Universitair docent en onderzoeken aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op het gebied van
gedragswetenschappen. Coosje Dijkstra focust met name op sociaaleconomische verschillen; wat men eet en
wat men beweegt om hun omgeving te veranderen.
Een eerste concreet voorbeeld van een interventie is de gezonde schoollunch. Deze interventie is uitgevoerd in
samenwerking met het NAGF, Groentenfruithuis, een organisatie uit de zuivel, een organisatie uit het brood en
een supermarkt. Tijdens deze interventie is een grote toename in groenteconsumptie gemeten. Tijdens de
interventie is vijf dagen per week een gezonde schoollunch gratis gefaciliteerd, bestaande o.a. uit 30 gram
groenten, volkorenbrood, water en melk. De lunch werd van tevoren klaar gemaakt, met o.a. voorgesneden
groenten, en gepresenteerd op leuke bordjes. Hiermee werd een gezonde lunch aantrekkelijk en toegankelijk,
maar vooral ook de enige keu e Als uitkomstmaat ijn foto s gemaakt van de boterhammen en bordjes voor en
na de lunch, waardoor de consumptie nauwkeurig is gemeten. Ongeacht kennis, ouders, etniciteit etc. werd de
lunch opgegeten.
Een tweede concreet voorbeeld van een interventie is uitgevoerd in supermarkten, eveneens in samenwerking
met het NAGF. Deze interventie gebruikt nudging als methode. In de boodschappenkarretjes werden trays
geplaatst om klanten te verleiden groenten te kopen. Het effect van de interventie was klein, maar wel
significant. Dit gaat echter het gapende gat tussen de daadwerkelijke groente- en fruitconsumptie en de
Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid niet dichten.
Een derde concreet voorbeeld is ook in de supermarkt uitgevoerd Groenten erden bij de kassa s neergelegd
ter vervanging van de reguliere ongezonde producten. Het resultaat was dat de aankopen van groenten
omhooggingen, maar dit was niet het geval als groenten en de ongezonde producten beide aanwezig waren bij
de kassa.
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Een vierde concreet voorbeeld van een interventie is het Amsterdamse schooltuinprogramma. Coosje Dijkstra
heeft hier een (proces)evaluatie van uitgevoerd. Kinderen verbouwen zelf hun groenten en fruit, waardoor de
producten theoretisch gezien meer waarde krijgen. De resultaten laten zien dat de positieve attitude richting en
kennis over groenten en fruit stijgt. De consumptie stijgt echter niet als effect van de interventie.
Een vijfde concreet voorbeeld is uitgevoerd in een Van der Valk. Er werd minder vlees en meer groente
geserveerd in het restaurant. De uitkomstmaat was het voor- en achteraf wegen van de borden. Doordat er
zoveel gemeten moest worden, was de interventie erg kostbaar.
Een interventie gericht op gezonde leefstijl in het algemeen is de Amsterdamse aanpak kinderen op gezond
gewicht. Dit is een 20-jarig multicomponent plan.
Waar bent u in het verleden tegenaan gelopen bij het opzetten van een interventie?
In het algemeen wordt vaak tegen de financiering aangelopen, maar uiteindelijk lukt het altijd wel om deze rond
te krijgen. Daarnaast moet de duur van de interventie voldoende zijn om gedragsverandering te bewerkstelligen.
Veelal wordt de interventie uitgevoerd in een kleine populatie, dat ervoor zorgt dat de resultaten niet altijd
representatief zijn.
Het Amsterdamse schooltuinprogramma had niet het effect waarop gehoopt was, maar de vraag is dan ook wat
men kan verwachten van een dergelijke interventie of programma als de thuissituatie niet uitnodigt om groenten
en/of fruit te eten.
Wat zijn dingen die u wel of niet aanraadt voor een interventie?
Maak de interventie zo makkelijk mogelijk. Zorg dat alles toegankelijk is voor de doelgroep en alle
belanghebbenden. Richt de pijlen niet te veel op het individu, men weet inmiddels dat groenten en fruit gezond
zijn, maar focus liever op het veranderen van de omgeving.
Bepalen methode interventie
Hoe wordt de methode van een interventie bepaald?
Aanleiding
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De aanleiding voor een interventie kan praktijkervaring of signalering van onderwerpen die rondgaan in de
maatschappij zijn. Daarnaast kan de overheid opdrachten voor onderzoeken en/of interventies uitschrijven. Als
laatste kan via het netwerk van de onderzoeker een opdracht voor een interventie naar boven komen. In de
aanvraag voor de interventie wordt de methode meestal bedacht, waarvoor een zo optimaal mogelijk design
wordt bedacht met de beperkte middelen die beschikbaar zijn.
Doelgroep
Houdt rekening met subgroepen in de samenleving, bijv. groepen met meer of juist minder geld, culturen die
een andere waarde hechten aan groenten en/of fruit. Gebruik verschillende middelen om hetzelfde doel te
behalen. Voorlichting zal bijv. wel werken voor Gymnasiumleerlingen, maar een supermarktcoach van de
groente- en fruitafdeling juist weer voor VMBO-leerlingen.
Bij multi-etnische of multiculturele, of laagopgeleide kinderen valt vaak veel winst te behalen, waardoor dit een
populaire doelgroep is. Eveneens als kinderen met laagopgeleide ouders.
Begin zo vroeg mogelijk. Jong geleerd, is oud gedaan.
Omgeving
Een integrale interventie; de combinatie van verschillende omgevingen werkt het best. Dit is echter een erg
kostbaar goed en natuurlijk speelt persoonlijke expertise van een onderzoeker mee. Bijv. de supermarkt is een
erg veelbelovende omgeving; alles wat je koopt en kookt is daar te vinden. Daarnaast is bijv. school een mooie
interventie omgeving, omdat alle kinderen naar school moeten. Dat scheelt individueel werven.
Resultaten
Veelal worden nog food frequency vragenlijsten gebruikt. Deze vragenlijsten bevatten zelf-gerapporteerde data,
dus ook een zekere bias. Daarnaast kunnen determinanten van gedragsverandering uitgevraagd worden, denk
hierbij aan: attitude, eigen effectiviteit etc. Als laatst is het mooi om met objectieve data te werken, zoals die van
de kassa tijdens de interventie in de supermarkt met de trays in karretjes. Het verzamelen van objectieve data,
zoals de hoeveelheid groente- en/of fruitconsumptie, is echter erg invasief en dus kostbaar.
Is er (naar uw mening) sprake van ontwikkeling van een gouden standaard - voor bepaalde
doelgroepen? Zo ja, hoe ziet deze eruit?
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Er is niet één methode die het best werkt, het gaat om de focus op meerdere facetten. Een multicomponent
model is daarom de meest effectieve methode. Groente- en fruitconsumptie is een te groot probleem dat niet
opgelost kan worden met één methode.
De gouden standaard die voorgaande jaren veel is gehanteerd is voorlichting. Hiervan zijn we inmiddels
teruggekomen. Voorlichting vergroot namelijk heel snel de sociaaleconomische verschillen. Mensen die al
geïnteresseerd zijn en gezond eten nemen de informatie op, maar mensen die met andere dingen aan hun hoofd
zitten niet. Dus wie het niet nodig heeft, gaat nog gezonder eten en wie het wel nodig heeft niet.
Voorlichting is echter geen foute methode, in combinatie met andere strategieën of voor bepaalde doelgroepen
kan het goed werken. Combineer voorlichting met verandering(en) in de omgeving: maak groenten en fruit eten
normaal, zorg voor een goede beschikbaarheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid in meerdere omgevingen.
Bijv. tijdens de schoollunch, thuis, in de wijk en tijdens de biologieles in de tuin. Daarnaast zal voorlichting beter
werken voor hoogopgeleiden dan laagopgeleiden.
Een andere methode die niet goed werkt is naming-and-shaming. Uitspraken als Mensen die geen groenten
en of fruit eten ijn slecht of je moet groenten eten omdat het ge ond is hebben geen positief effect op de
consumptie.
Focus niet te veel op het veranderen van kennis, attitude of bewustzijn. Eerder onderzoek heeft laten zien dat
het effect hiervan op de consumptie minimaal is.
Peer-support is, vooral voor jongeren, een goede methode om de norm te veranderen. Op het moment dat
groenten en fruit een cool imago krijgen is dit aarschijnlijk bevorderend voor de consumptie.
Naast dit alles, is wat Coosje Dijkstra betreft, de klassieke Randomized Controlled Trial (RCT) niet (meer) de
gouden standaard voor voedings- en gedragsonderzoek. Voor het testen van een geneesmiddel is een
controlegroep vereist, maar bij het faciliteren van een gezonde schoollunch niet. Het is logisch dat de
controlegroep, die geen lunch gefaciliteerd krijgt, minder groenten en/of fruit consumeren. Deze klassieke RCT
is echter nog wel een belangrijk criterium bij het CGL.
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Samenstellen interventieprogramma
Met welke partijen en organisaties wordt rekening gehouden bij het opzetten van een
interventieprogramma?
Bij het schrijven van een aanvraag wordt vaak een consortium samengesteld om de interventie mee uit te voeren.
De groenten en het fruit moeten bijv. gefaciliteerd worden. Het voordeel van een consortium is dat het bereik
van de interventie vergroot wordt, deelnemende partijen communiceren de interventie en haar resultaten naar
hun achterban. Daarnaast bestaat een consortium veelal uit gezaghebbende organisaties op het onderwerp van
de interventie, waardoor invloed op bijv. de politiek vergroot wordt.
Een belangrijke les uit de interventie gezonde schoollunch is om de doelgroep te betrekken bij het ontwikkelen
van het project. Ook als de doelgroep kinderen zijn is dit een zeer geschikte methode. De kinderen hebben voor
de gezonde schoollunch meegedacht over de smaak en hoe de lunch eruit moest komen te zien.
Zijn er factoren en/of zaken die u na verloop van tijd heeft gewijzigd in een interventieprogramma?
Ja, na afloop van een interventie en procesevaluatie kan het project met kleine aanpassingen doorlopen.
Voorgenoemde is momenteel het geval bij het Amsterdamse schooltuinprogramma. Daarnaast is een
zogenaamde lerende aanpak iets wat steeds vaker wordt gebruikt, bijv. in het stepped wedge design waar wordt
geleerd tijdens de uitvoering en vervolgens aangepast tijdens de uitvoering.
Eindresultaat beoordelen
Hoe wordt bepaald of de interventie een succes is?
Dat wordt van tevoren afgesproken met het consortium. Bijv. bij de interventie gezonde schoollunch werd
afgesproken dat 50% van de kinderen 20 gram groenten moest eten bij de lunch voor een positief resultaat. Hier
gaat een powercalculatie overheen om te berekenen hoe groot de populatiegroep voor de interventie moet zijn.
Om het succes van de interventie gezonde schoollunch te bepalen, is na afloop gemeten wat er gebeurt met de
groenteconsumptie van de kinderen. Deze zakte weer helemaal in, waardoor geconcludeerd kan worden dat de
interventie effect had.
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Bij de interventie in de supermarkt is gemeten hoeveel groenten en fruit klanten kochten. Dit spiegelt echter niet
af hoeveel van deze producten echt geconsumeerd is.
Acties met resultaten
Wat zijn de reguliere vervolgstappen na een (succesvolle) interventie?
Aan het eind van de interventie gezonde schoollunch is een procesevaluatie uitgevoerd. Hieruit bleek dat extra
geld en aandacht nodig is om de interventie te implementeren in de praktijk. Om dit te verwezenlijken wordt
gesproken met de politiek, waardoor het nu in een aantal verkiezingsprogramma s staat.
Na afloop van een interventie kan het indienen ter beoordeling bij CGL een vervolgstap zijn. De interventie
gezonde schoollunch had geen controlegroep, omdat dit niet logisch was met de onderzoeksopzet. Hierdoor is
de interventie gaan geschikt RCT, zoals vereist is voor het indienen ter beoordeling bij het CGL.
Andere vervolgstappen na afloop van een interventie zijn het aanvragen van extra budget, het daarmee
opschalen en het verspreiden van de interventie.
Hoe zorgt u ervoor dat een succesvolle interventie haar effect blijft behouden?
In het geval de interventie een succes was, is het de bedoeling dat er een implementatie plaatsvindt. De rol van
de onderzoeker houdt echter op na afloop van de interventie.
Vaak is er een grote stuurgroep bij een interventie betrokken, bestaande uit praktijkprofessionals. Deze
stuurgroep komt om de drie à vier maanden bijeen om de resultaten te bespreken en te kijken naar de
implementatie. Op deze manier wordt de implementatie ook tijdens de interventie in het oog gehouden.
Belangrijk is om te beseffen dat onderzoek niet het doel is van een interventie, maar het gezonder maken van
de bevolking.
Steeds vaker wordt een apart onderzoek ingesteld om de implementatie onder de loep te nemen. Hier wordt
onderzocht hoe de effectieve strategie in de praktijk kan worden gebracht, wie daarbij betrokken moeten zijn en
wat het kost.
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Transcriptie Interview Karen van Drongelen
Voedingscentrum | 17 november 2020
Ervaring interventies
Wat is uw ervaringen met interventies?
Karen van Drongelen is projectmanager bij het Voedingscentrum. Gezonde Start en Gezonde Kinderopvang zijn
gebruikt als voorbeelden.
Gezonde Start is een programma dat loopt van de conceptie t/m kinderen van 4 jaar. Bij dit programma worden
ouders en professionals (denk aan verloskundigen, de kraamzorg en de jeugdgezondheidszorg) betrokken om
een gezonde start voor het kind te realiseren. Hiervoor wordt ingezet op voorlichting voor ouders en
deskundigheidsbevordering van professionals.
Gezonde Kinderopvang is een programma om de aandacht voor gezonde leefstijl in de kinderopvang te borgen.
Het is enerzijds gericht op de bevordering van deskundigheid van pedagogisch medewerkers en anderzijds op
het borgen van aandacht van leefstijl in het dagelijks werk en beleid. Het programma is gericht op gezonde
leefstijl in het algemeen, niet alleen voeding of groente- en fruitconsumptie. De pedagogisch medewerkers
worden opgeleid middels het train-de-trainer concept, waarna zij andere medewerkers van de kinderopvang
training geven over een gezonde leefstijl. Het programma is niet gericht op ouders, maar op pedagogisch
medewerkers die o.a. leren hoe ze het gesprek over gezonde leefstijl aan kunnen gaan met ouders. Hierbij gaat
het niet zozeer om extra kennis vergaren, maar juist om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp
gezonde leefstijl en veranderingen die op dat vlak eventueel nodig zijn. De praktische omgeving van de
kinderopvang is namelijk anders dan een onderwijssetting, d.w.z. dat het programma van de Gezonde
Kinderopvang anders is vormgegeven dan het programma de Gezonde School.
Waar bent u in het verleden tegenaan gelopen bij het opzetten van een interventie?
Tegen het onderscheid tussen een interventie en een losse actie. Wanneer is iets echt een interventie? Een
interventie bevat het doel gedrag te veranderen. Een actie kan een los product zijn, zoals een blad voor zwangere
vrouwen. Met betrekking tot deze losse acties zijn net als bij interventies ook evaluaties en effectmetingen
uitgevoerd, maar dit is niet wetenschappelijk en/of onafhankelijk onderzocht. Dit laatste is ook niet altijd het
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geval bij interventies. Het uitvoeren van effectiviteitsonderzoek is niet altijd mogelijk voor een partij als het
Voedingscentrum.
Daarnaast is het soms moeilijk om het gat tussen theorie en praktijk te dichten. De haalbaarheid van een
programma moet niet uit het oog worden verloren. Vaak is er weinig aandacht voor de implementatie in de
praktijk:
Er is geen netwerk om het programma te lanceren (dit kunnen weer andere partijen zijn dan voor het
ontwikkelen van het programma);
In de onderzoek setting werkt het goed maar in de praktijk niet, minder of anders;
Of er is geen draagvlak of betrokkenheid bij/van belanghebbenden.
Ontwikkelen interventies
Hoe wordt de methode voor het ontwikkelen van een interventie bepaald?
Aanleiding voor het opzetten van een programma of interventie kan een vraag vanuit de overheid zijn, zoals van
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS). of het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu
(RIVM). Soms overlappen deze aanleidingen of aanvragen, waardoor initiatieven uiteindelijk worden
samengevoegd. Voorgaande was het geval bij de Gezonde Kinderopvang, door parallel-lopende initiatieven naar
aanleiding van vragen van VWS aan het RIVM en het Voedingscentrum. Daarnaast zijn er beperkte budgetten
vanuit een opdrachtgever.
Het is heel belangrijk om draagvlak te creëren bij de belanghebbenden van het programma. Ontwikkel het
programma dus in samenspraak met de belanghebbenden. De belanghebbenden moeten het idee hebben dat
het vanuit henzelf komt. Wat betreft het programma Gezonde Kinderopvang is er eerst een pilot uitgevoerd in
de kinderopvang, waarna feedback van betrokkenen is geëvalueerd. Belanghebbenden waren betrokken bij de
vormgeving van de interventie, ook voor de pilot.
Samenstellen interventieprogramma
Met welke partijen en organisaties wordt rekening gehouden bij het opzetten van een
interventieprogramma?
Belanghebbenden zijn veelal vertegenwoordigende partijen, zoals branche- en koepelorganisaties,
belangenpartijen, (jeugdgezondheidszorg en de GGD), maar ook de professionals zelf (pedagogisch
medewerkers) en ouders.
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Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met andere partijen. Het wiel opnieuw uitvinden is zonde. Bekijk met
welke partijen doelen gerealiseerd kunnen worden. Werk samen met onderzoeksinstituten en andere
programma s Samen erkingen met de industrie en of fabrikanten op het gebied van dergelijke programma s is
echter geen uitgangspunt van het Voedingscentrum.
Zijn er factoren die u na verloop van tijd heeft gewijzigd in een interventieprogramma?
Tijdens de uitvoering van een programma zoals Gezonde Kinderopvang of Gezonde Start wordt geleerd en
geoptimaliseerd.
Eindresultaat beoordelen/indienen ter beoordeling
Hoe wordt bepaald of de interventie een succes is?
Alle trainers die de cursus aan pedagogisch medewerkers geven via het train-de-trainer-principe, worden
geëvalueerd. De opgeleide pedagogisch medewerkers worden daarnaast regelmatig naar hun ervaringen
gevraagd op intervisiedagen en middels vragenlijsten. De algemene indruk van belanghebbenden wordt gepeild
middels evaluaties. Het is daarnaast belangrijk in het oog te houden dat niet in één keer de perfecte situatie kan
worden bereikt. Dit gaat stapsgewijs. Een stap is bijv. het inwisselen van diksap voor water (met fruit).
Wanneer worden effectiviteitsstudies uitgevoerd?
Voor de Gezonde Kinderopvang staat vanaf 2021 een effectiviteitsstudie gepland. Uitgevoerd door TNO en
gefinancierd door ZonMw. Effectiviteitsstudies kunnen lang niet altijd worden uitgevoerd i.v.m. beperkte
beschikbaarheid van budgetten.
Worden interventies ingediend ter beoordeling? Zo ja, waar?
Ja, bij het RIVM, Loket Gezond Leven.
o

Wat is uw ervaring met het indienen van interventies ter beoordeling?

Erkenning van de interventie is handig, want hier wordt binnen de sector gezondheidsbevordering naar gekeken
door bijv ministeries i v m subsidie en GGD en. Gemeenten kijken echter meestal niet naar de erkenning.
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De beoordeling van een interventie is volledig gericht op de opbouw en doorgaans niet op de inhoud. Voor het
indienen van een interventie ter beoordeling wordt teruggegrepen op het begin van de interventie: het opzetten
van de methode, de theorie achter de interventie en/of het raamwerk zoals intervention mapping.
o

Waar loopt u tegenaan bij het indienen van interventies ter beoordeling?

Het indienen van een interventie voor beoordeling kost een hoop werk. Er zijn erg uitgebreide formulieren en er
wordt een bepaalde taal gehanteerd. Het is belangrijk om in de planning rekening te houden met het indienen
van een interventie ter beoordeling.
Acties met resultaten
Wat zijn de reguliere vervolgstappen na een (succesvolle) interventie?
Evaluaties van het programma Gezonde Kinderopvang worden continue en op termijn uitgevoerd. Per train-detrainer wordt de training geëvalueerd. Daarnaast komen de coaches terug op een intervisiedag waar de barrières
en obstakels worden besproken. Het is belangrijk om in contact te blijven met de belanghebbenden, denk aan
de coaches en pedagogisch medewerkers binnen het programma Gezonde Kinderopvang. Naast de
intervisiedagen kunnen de coaches met vragen terecht bij ambassadeurs, Voor de procesevaluatie, welke in 2020
is/wordt uitgevoerd, zijn middels enquêtes coaches, pedagogisch medewerkers en managers van de
kinderdagverblijven ondervraagd.
Er wordt constant bijgehouden hoeveel trainers en coaches zijn opgeleid, bij hoeveel organisaties etc.
Een ander pad om hetzelfde effect te behalen is het toevoegen van het onderwerp gezonde leefstijl aan het
curriculum van de opleiding tot pedagogisch medewerker. Docenten die getraind zijn dit onderwerp te
onderwijzen, zoals via het train-de-trainer-principe van de Gezonde Kinderopvang wordt gedaan, met hun
studenten, evalueerden dat het programma goed aansluit op het niveau van de studenten maar dat het
belangrijk is dat er voldoende docenten nodig zijn om verandering teweeg te brengen. Het kost erg veel moeite
om als enige docent binnen een onderwijsinstelling hiermee bezig te zijn. Daarnaast valt het onderwerp gezonde
leefstijl niet binnen één vak. De ontwikkeling van een keuzedeel zou hier een uitkomst voor kunnen zijn.
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Definitie keuzedeel: Ke edelen ijn een

l

bij de k alifica ie Een

den

lg in ijn f haa

leiding

keuzedelen om zich te verbreden, te verdiepen of zich voor te bereiden op de doorstroom naar een opleiding
in mbo of hbo.
Hoe zorgt u ervoor dat een succesvolle interventie haar effect blijft behouden?
Om het effect van het programma te blijven behouden moet het onderwerp gezonde leefstijl vanzelfsprekend
worden binnen de kinderopvang. Om dat te realiseren is het belangrijk dat een visie over gezondheid en leefstijl
in het beleid wordt opgenomen. Dit heeft als gevolg dat aandacht en kennis over gezondheid en leefstijl geborgd
wordt in dagelijks werk en beleid.
Een concreet doel van Gezonde Kinderopvang is om het onderwerp gezonde leefstijl als kwalificatienorm toe te
voegen aan de opleiding tot pedagogisch medewerker.
De kinderopvang zou op de lange termijn een vaste partner in het lokale netwerk dat zich bezighoudt met
gezondheid en leefstijl moeten worden. Denk bij dit lokale netwerk aan partijen als de buurtsportcoach, de
gemeente, JOGG, Jong Leren Eten, etc. Daarnaast is een ander lange termijndoel de verbinding met het Gezonde
Schoolprogramma.
Na afloop van een dergelijk programma verdwijnt de rol van het Voedingscentrum naar de achtergrond, maar
verdwijnt niet geheel! Het Voedingscentrum blijft op de achtergrond theorie en praktijk bij elkaar brengen.
Heeft u op basis van uw ervaring tips voor professionals die interventies willen opzetten voor het
stimuleren van groente- en fruitconsumptie?
Het is belangrijk kritisch te blijven op het eigen programma. Het kan zijn dat de tijd verandert en een programma
daar niet meer goed op aansluit en dan zijn tijd heeft gehad. Dit kan moeilijk zijn, omdat men met ziel en zaligheid
aan het project heeft gewerkt maar het is soms wel het beste. Blijf altijd evalueren en toetsen of doelstellingen
worden behaald door het programma.
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