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1.Inleiding
De helft van de volwassenen in Nederland is te zwaar. Overgewicht heeft niet alleen een
negatieve invloed op iemands levensverwachting, maar ook op de ziektekosten en de
productiviteit. De afgelopen twintig jaar is het aantal Nederlanders met ernstig overgewicht
maar liefst verdubbeld en betreft inmiddels 12% van de bevolking. Het gaat hier dus over 2
miljoen mensen (Nagel, 2011). Hieruit blijkt dat veel mensen niet staat zijn ongezond gedrag,
zoals weinig lichaamsbeweging en ongezonde voeding, te veranderen in gezond gedrag.
Aangezien vrijheid van keuzen en zelfstandigheid hoog in het vaandel staan in onze
samenleving is de manier van eten en onze lichaamsbeweging een vrije keuze, daarom is het
belangrijk om een eventuele gezondheidscampagne te richten op de beïnvloeding van de
keuze (Brug, Oenema & Ferreira, 2005).

Gezondheidsproblemen ontstaan vaak door risicogedrag, zoals overeten en weinig
lichamelijke beweging. Om gezondheidsproblemen te voorkomen kan men zelfregulering
toepassen en gezondheidsbevorderend gedrag aannemen, zoals veel groente en fruit eten en
regelmatig bewegen. Zelfregulering van de gezondheid betreft de motivatie en wilskracht
waarover iemand beschikt om actie te ondernemen om het risicogedrag te veranderen in
gezondheidsbevorderend gedrag en dit vol te houden (Leventhal, Rabin, Leventhal, & Burns,
2001). Als stimulering van een gezond gedrag kan een gezondheidscampagne ingezet worden.
Door de jaren heen is er steeds meer kennis vergaard over de effectiviteit van
gezondheidscampagnes. Een gezondheidscampagne heeft als doel om specifieke resultaten of
effecten te genereren bij een groot aantal individuen, meestal binnen een bepaalde periode,
door middel van een georganiseerde set van communicatie-activiteiten (Noar, 2006).
Verschillende aspecten zijn van belang wanneer men een effectieve campagne wilt
ontwikkelen, namelijk:

-Vormend onderzoek; Dergelijk onderzoek maakt het de campagne makers mogelijk om de
doelgroep beter te begrijpen en de beste kanalen te selecteren waardoor de doelgroep bereikt
kan worden (Valente, 2001).
-Het gebruik van theorie; Het gebruik van theorie als leidraad in een campagne is van vitaal
belang voor het succes van een campagne. Theorie dient als conceptuele basis voor een
campagne en kan bijdragen aan het begrip om op bepaalde belangrijke determinanten te
focussen in een boodschap (Cappella, Fishbein, Hornik, Ahern & Sayeed, 2001).
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- Publiekssegmentatie; Het doel van segmentatie is om een homogene groep te creëren wiens
boodschapsvoorkeuren vergelijkbaar zijn met elkaar, zodat de campagneboodschap zo
ontworpen kan worden om het maximale effect te bereiken bij de doelgroep (Atkin, 2001).
-Boodschapsontwerp; Wanneer de groepen zijn gesegmenteerd en het duidelijk is wat de
doelgroep is, is het belangrijk om erachter te komen hoe de campagne makers een
overtuigende campagneboodschap in elkaar kunnen zetten. Een voorbeeld is focussen op
interpersoonlijke beïnvloeders om het effect van de campagne te vergroten.
-Communicatiekanalen; Een campagne dient in de kanalen te worden geplaatst met de meeste
potentie om de doelgroep te bereiken. (Salmon & Atkin, 2003).
-Procesevaluatie van het gedrag; Door deze gegevens kun je de uitvoering van de campagne
verbeteren en hierdoor kun je campagne makers informeren over de reden waarom bepaalde
resultaten wel of niet behaald zijn (Valente, 2001).
-Evaluatie van de resultaten; Tenslotte wordt een evaluatie van de resultaten uitgevoerd,
waarbij wordt gekeken naar de betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek. Het is
namelijk van belang dat de effecten van de campagne op een juiste manier worden
gegenereerd om hier een betrouwbare uitspraak over te kunnen doen. Met deze kennis kan een
volgende campagne beter opgesteld worden (Atkin, 2001). Bovenstaande zeven punten zijn
belangrijk voor de constructie van een gezondheidscampagne om een gedragsverandering te
bewerkstelligen bij het publiek. Echter, er wordt in dit paper onderzoek gedaan naar het
tweede in combinatie met het vierde punt, namelijk het gebruik van theorie en het
boodschapsontwerp. Deze punten zijn essentieel voor de ontwikkeling van een
gezondheidscampagne, zodat duidelijk wordt op welke determinanten ingespeeld dient te
worden om een effect te hebben (Cappella, Fishbein, Hornik, Ahern & Sayeed, 2001). Ook
wordt er gekeken naar het laatste punt, namelijk de evaluatie van de resultaten. Aan de hand
van resultaten uit voorgaande onderzoeken wordt vervolgens duidelijk welke factoren een rol
spelen bij het ontwikkelen van een gezondheidscampagne.

Theorieën waarin gedragsveranderingen worden besproken zijn nuttig omdat deze een kader
bieden waarmee gedragsdeterminanten geïdentificeerd kunnen worden. De eerste essentiële
stap in de ontwikkeling van een gezondheidscampagne is dan gezet. Door meer informatie te
hebben over de determinanten van een bepaald gedrag is de kans groter dat men een
effectieve communicatieboodschap kan voortbrengen (Fishbein & Cappella, 2006). In het
Integrative Model of Behavior van Fishbein (2000) wordt een poging gedaan om
verschillende theoretische perspectieven samen te brengen. De belangrijkste theorie in dit
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model is de Theory of Planned Behavior (Azjen, 1991). Deze theorie gaat ervan uit dat de
intentie die iemand heeft om een bepaald gedrag uit te voeren direct samenhangt met het
daadwerkelijk uitgevoerde gedrag. Echter, de vaardigheden en de omgevingsfactoren hebben
een moderende rol op de intentie (Fishbein, 2000). Hiermee wordt bedoeld dat de
vaardigheden en omgevingsfactoren invloed kunnen uitoefenen op de intentie van iemand,
waaruit vervolgens wel of niet een gedragsverandering voortvloeit.

Figuur 1. Het Integrative Model of Behavior van Fishbein (2000).
In de voorgaande jaren zijn veel onderzoeken gericht op de manier waarop een
gedragsverandering voorspeld kan worden. Er is tevens veel onderzoek gedaan naar de
attitude in relatie tot een gedragsverandering. Daarom is het belangrijk dat huidig onderzoek
zich focust op de reden dat een intentie niet altijd tot een gedragsverandering leidt. Wanneer
het duidelijk is wat de belemmeringen zijn waardoor een gedragsverandering niet tot uiting
komt, is dit nuttige informatie voor een campagnemaker om hierop in te spelen. Daarom staat
de volgende onderzoeksvraag centraal in dit paper:
-In hoeverre leidt een intentie niet tot een gedragsverandering bij iemands eetgedrag en
lichaamsbeweging en welke rol spelen vaardigheden en omgevingsfactoren daarbij?
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Het onderzoek zal er als volgt uit komen te zien. Allereerst zal de theorie worden toegelicht
aan de hand van de volgende deelonderwerpen: Het Transtheoretisch model, waarin wordt
uitgelegd in welk stadium een persoon kan verkeren wat betreft het maken van een
gedragsverandering. Hierna volgt een uitleg van de intentie waarbij wordt gekeken hoe dit in
verhouding staat tot de daadwerkelijke uitvoering van gedrag. Daarna worden de
vaardigheden behandeld waaruit de eerste deelvraag voortvloeit. Tenslotte worden de
omgevingsfactoren behandeld, om erachter te komen hoe deze factoren een rol spelen bij een
gedragsverandering. Deze paragraaf bevat de tweede en laatste deelvraag. Vervolgens wordt
er in de resultaten antwoord op de deelvragen gegegeven, zodat er in de conclusie een
antwoord op de hoofdvraag tot stand kan komen.
1.1 Het Transtheoretisch model
In het Transtheoretische model van DiClemente en Prochaska (1982) wordt verklaard dat er
verschillende stadia zijn waarin personen kunnen verkeren bij gedragsverandering en daarbij
zijn verschillende interventies geschikt om gezondheidsgedrag te bevorderen. Er zijn vijf
fasen van gedragsverandering, namelijk het voorstadium, overweging, beslissing, actieve
verandering en stabilisatie.
In het voorstadium is de persoon zich er niet van bewust dat hij of zij een probleem heeft. De
persoon herkent niet dat het gedrag schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid. In deze
fase gebruikt de persoon afweermechanismen voor zichzelf, zoals ontkenning, goedpraten van
het gedrag, ontwijken van confrontaties met de problemen en het inslikken van de problemen.
Er is in deze fase geen sprake van een intentie bij de persoon om iets aan het ongezonde
gedrag te veranderen. Het kan jaren duren voordat een persoon in de volgende fase komt
(Velicer, Prochaska & Redding, 2006). De tweede fase is de overweging. In dit stadium zal de
persoon open staan om na te denken over de problemen en de negatieve gevolgen van het
gedrag op zijn gezondheid. Er is nu sprake van een bewustwording van het eigen gedrag. De
problemen worden herkend, maar er wordt nog geen beslissing genomen of iets aan het
gedrag veranderd. Dus de intentie bestaat, echter leidt dit in deze fase niet tot een
daadwerkelijke gedragsverandering.
In de derde fase neemt de persoon de beslissing om iets aan het gedrag te doen. Er worden
dan concrete plannen gemaakt om iets aan het ongezonde gedrag te veranderen, bijvoorbeeld
een abonnement nemen bij een fitnessschool. Bij een gedragsverandering kunnen we spreken
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van twee soorten motivatie, namelijk interne en externe motivatie. Bij interne motivatie ligt de
reden om te veranderen in de persoon zelf, terwijl bij externe motivatie de reden komt van
buitenaf, bijvoorbeeld een straf die anders wordt opgelegd als het gedrag niet uitgevoerd
wordt (DiClemente & Prochaska, 1982). In deze fase heeft de intentie een daadwerkelijke
verandering in het gedrag veroorzaakt. In de vierde fase van het Transtheoretisch model is er
sprake van een actieve verandering om het nieuwe gedrag uit te voeren, bijvoorbeeld elke dag
een half uur hardlopen. Echter, het is belangrijk om dit op lange termijn vol te houden, om in
de laatste fase terecht komen, de stabilisatie. Een persoon verkeert in de laatste fase wanneer
dit gedrag systematisch uitgevoerd wordt, bijvoorbeeld door een dieet vol te houden (Velicer,
Prochaska & Redding, 2006).
In de laatste twee fasen draait het dus om de daadwerkelijke uitvoering van het nieuwe
gedrag en het volhouden ervan. Dit draagt bij aan het ontwerp van een effectieve
gezondheidscampagne, aangezien de aanpak van een gezondheidscampagne meer effect heeft
wanneer er rekening gehouden wordt met het stadium waarin een persoon verkeert. Er kan
voordat een campagne gepubliceerd wordt bijvoorbeeld een enquête uitgevoerd worden, zodat
de campagnemakers weten in welke stadium de doelgroep verkeert. Als blijkt dat een groot
deel van de doelgroep in het tweede stadium verkeert, is het van belang dat er in de campagne
toegespitst wordt op de voordelen van het gezonde gedrag. Ook dient er informatie in te staan
hoe men het gezonde gedrag kan aannemen, zodat overstappen naar de volgende fase
gestimuleerd wordt. Het doel van een gezondheidscampagne is namelijk om ervoor te zorgen
dat een persoon overstapt naar de volgende fase en dichter bij een gezond gedrag komt.
In de volgende paragrafen worden de factoren besproken welke invloed hebben op het
uiteindelijke gedrag en daarbij wordt vermeld in welk stadium een persoon kan verkeren.
Echter is het ook mogelijk dat een persoon in twee stadia tegelijk verkeert en dat een persoon
terugvalt in het oude gedrag en in het voorgaande stadium. Daarom is een genuanceerde blik
op het Transtheoretische model van belang bij de toepassing op gezondheidscampagnes
(DiClemente & Prochaska, 1982).
1.2 De intentie
Volgens Schwarzer (2008) is de intentie van een persoon om te veranderen de beste
voorspelling van de uiteindelijke gedragsverandering. Mensen handelen echter niet altijd naar
hun intentie. Deze kloof tussen intentie en gedrag heeft verschillende redenen. Mensen
kunnen bijvoorbeeld verleidingen niet weerstaan of er ontstaan barrières waardoor het
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gezonde gedrag moeilijker wordt om uit te voeren. De Health Action Process Approach
(Schwarzer, 2008) suggereert dat er een onderscheid gemaakt dient te worden tussen preintentionele motivatie processen, welke leiden tot een gedragsintentie en post-intentionele
wilskracht processen welke leiden tot het werkelijke gezondheidsgedrag (Schwarzer, 2008).
Tijdens dit proces doorloopt een persoon verschillende fasen. Actie eigen-effectiviteit refereert
naar de eerste fase van het proces waarin een individu nog niet handelt, maar een motivatie
ontwikkelt om dit te doen. En mensen met een hoge mate van ‘actie eigen-effectiviteit’
kunnen zich positieve uitkomsten voorstellen en dit resulteert vaak in een nieuw gedrag. Deze
fasen komen overeen met de fasen van het Transtheoretische model, waarbij pre-intentionele
motivatieprocessen en actie eigen-effectiviteit voorkomen in de tweede fase van het model,
namelijk de overwegingsfase. Wanneer iemand in de tweede fase van het Transtheoretische
model verkeert is het dus van belang dat er in de gezondheidscampagne wordt ingespeeld op
de motivatie en de actie eigen-effectiviteit van een persoon om de overgang naar de derde fase
te stimuleren (Velicer, Prochaska & Redding, 2006).
De volgende stap als een voorspeller van nieuw gedrag is de onderhoud van eigeneffectiviteit. Dit staat voor de overtuiging die iemand heeft om het nieuwe gedrag vol te
houden en om te kunnen omgaan met de barrières. Personen met een hoge mate van
‘onderhoud van eigen-effectiviteit’ zullen eerder het nieuwe gedrag volhouden (Luszczynska
& Sutton, 2006). Wanneer iemand over is gegaan tot een actieve verandering van het gedrag,
dus fase vier van het Transtheoretische model, is een onderhoud van dit gedrag essentieel.
Daarom is het belangrijk dat mensen die in deze fase verkeren gestimuleerd worden om dit
gedrag te onderhouden door middel van een gezondheidscampagne. En tenslotte heeft herstel
eigen-effectiviteit betrekking op iemands overtuiging om na een tegenslag toch weer op het
goede pad te komen om het gezonde gedrag uit te blijven voeren. Wanneer er sprake is
geweest van een tegenslag dient de motivatie weer toe te nemen bij een persoon, om weer
terug te komen in een actieve verandering naar een gezond gedrag (Luszczynska & Sutton,
2006).
In dit onderzoek wordt er slechts gekeken naar de postintentionele processen in relatie tot een
daadwerkelijke gedragsverandering. Hoe sterker iemands intentie is om gezonder te leven,
hoe groter de kans dat het daadwerkelijke gedrag uitgevoerd zal worden. Echter, de mate van
succes is niet alleen afhankelijk van iemands intentie om gezond te eten of te sporten, want
ook non - motivationele factoren spelen een rol, zoals de mogelijkheid en de middelen.
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Voorbeelden hiervan zijn; tijd, geld, vaardigheden, wilskracht en discipline (Ajzen, 1991). In
de volgende paragraaf wordt behandeld hoe vaardigheden een rol spelen in een
daadwerkelijke gezonde gedragsverandering.
1.3 Vaardigheden
Wanneer iemand de voordelen inziet van het nieuwe gezonde gedrag, bijvoorbeeld
gewichtsverlies door meer groente en fruit te eten, en een intentie hiervoor hebben, zijn zij
eerder in staat om te beslissen tot gedragsverandering. Dit zal dus voor een overgang van de
tweede naar de derde fase van het Transtheoretische model zorgen, namelijk dat de persoon
de beslissing neemt en concrete plannen maakt om iets aan het gedrag te doen (Velicer,
Prochaska & Redding, 2006). Fishbein en Yzer (2003) stellen tevens dat vaardigheden en
mogelijkheden nodig zijn om tot gedragsverandering te kunnen komen.

Schifter en Ajzen (1985) ondervonden dat bij het ontwikkelen van een plan om gewicht te
verliezen, dit eerder leidt tot een succesvolle gedragsverandering dan wanneer er geen gebruik
gemaakt wordt van een plan van aanpak. Bij de ontwikkeling van een plan van aanpak wordt
iemand bewust wat ervoor nodig is om gewicht te kunnen verliezen in hun dagelijks leven en
hoe de moeilijkheden en belemmeringen overwonnen kunnen worden. Op deze manier zal
men minder snel verrast worden en is er meer kans om gewicht te verliezen op een
disciplinaire manier. Naast de ontwikkeling van een plan dient men ook over persoonlijke
vaardigheden te beschikken om het doel te kunnen verwezenlijken, namelijk wilskracht, actie
controle en gezondheidscontrole. Deze variabelen hebben betrekking op iemands controle op
de eigen gezondheid. Wanneer er sprake is van een hoge controle, zullen intenties om
gezonder te leven beter omgezet kunnen worden in daadwerkelijk gedrag (Schifter & Ajzen,
1985).

Gezondheidsgewoonten zijn niet slechts veranderbaar door een sterke wil. Het vergt
motivationele en zelfregulerende vaardigheden. Het is belangrijk dat mensen hun
gezondheidsgedrag en de daarbij horende omstandigheden controleren. Ook is het hierbij
verstandig om doelen te stellen om zichzelf te motiveren en om het gedrag te kunnen sturen.
Het is tevens van belang dat zij leren om stimulanten voor zichzelf te creëren en een sociale
ondersteuning te krijgen (Bandura, 2004). Vaardigheden zijn van belang wanneer men een
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doel wilt bereiken, zoals de uitvoering van een gezond gedrag. In hoeverre dit een rol speelt,
wordt besproken in de eerste deelvraag:
-In hoeverre spelen vaardigheden een rol in gedragsverandering wat betreft het eetgedrag en
lichaamsbeweging?
1.4 Omgevingsfactoren
Vanuit het gegeven dat het overgewicht van volwassenen in Nederland toeneemt is het
belangrijk dat de factoren die het ongezonde gedrag veroorzaken worden onderzocht (Nagel,
2011). Door een beter begrip van de factoren die invloed uitoefenen op het gedrag kunnen er
effectieve gezondheidscampagnes ontwikkeld worden om dit gedrag te veranderen. Er is
sprake van een wederkerig determinisme wat betreft de omgevingsfactoren. Hiermee wordt
bedoeld dat het gedrag en de omgeving wederkerige systemen zijn en dat de beïnvloeding in
twee richtingen plaatsvindt. Namelijk, de omgeving vormt, onderhoudt en beperkt gedrag,
maar mensen kunnen hun omgeving ook creëren en veranderen (McLeroy, Bibeau, Steckler &
Glanz, 1988). Er zijn vier omgevingsfactoren, namelijk individueel, de fysieke omgeving, de
sociale omgeving en het macrosysteem. Deze niveaus worden nader toegelicht.

-De individuele factoren; De individuele eigenschappen van iemand beïnvloeden het
eetgedrag, zoals iemands kennis, eigen-effectiviteit, smaak en voedselvoorkeuren, maar ook
iemands biologische eigenschappen zoals de stofwisseling. Gedragsfactoren spelen hierbij
ook een rol, zoals de snackpatronen en de gewichtscontrole gedragingen (dieet). Ook
levensstijl factoren vallen hieronder, zoals de waargenomen barrières, bijvoorbeeld de extra
kosten van slankproducten en de moeite die het kost om gezond eten klaar te maken (Story,
Neumark-Sztainer & French, 2002). Wanneer er veel barrières ondervonden worden,
bijvoorbeeld wanneer iemand weinig geld te besteden heeft, is het moeilijker om gezond eten
te kunnen betalen en zal het gezonde gedrag minder snel uitgevoerd worden.
-De fysieke omgevingsfactoren; De fysieke omgeving binnen een gemeenschap beïnvloedt de
toegankelijkheid en de beschikbaarheid van voedsel. Voorbeelden hiervan zijn: fastfood
gelegenheden, winkelcentra, restaurants en snoepautomaten. Wanneer er in een gemeenschap
sprake is van een grote toegankelijkheid en beschikbaarheid van ongezond voedsel, is het
moeilijker om de verleiding te kunnen weerstaan.
-De sociale omgevingsfactoren; Het eetgedrag van mensen wordt sterk beïnvloed door hun
sociale omgeving, door vrienden, familie en collega’s. Relaties met anderen heeft invloed op
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het eetgedrag. Wanneer het hele gezin vaak ongezond en vet eet, is het gemakkelijker om dit
eetgedrag over te nemen.
-Het macrosysteem; Tenslotte speelt het macrosysteem een indirecte rol bij de bepaling van
het eetgedrag. De invloeden van het macrosysteem omvatten de massamedia en de
advertenties, de voedsel productie en distributie en de regels omtrent de voedselgerelateerde
kwesties, zoals de beschikbaarheid en de kosten van voedsel (Story, Neumark-Sztainer &
French, 2002). Wanneer de kosten van gezonde voeding stijgen, zal dit uiteindelijk resulteren
in een daling van de verkoop van gezonde voeding. Hierdoor kan het eetgedrag veranderen.

De meeste publieke gezondheidsinterventies zijn gericht op een publieke educatie. Sommigen
zijn succesvol, aangezien de de consumptie van groente en fruit is toegenomen, maar het
aantal mensen met overgewicht neemt nog steeds toe. Er is geen balans wat betreft de
campagnes over voeding, omdat het aantal campagnes voor de consumptie van ongezonde
voeding enorm gestegen is, terwijl het aantal gezondheidscampagnes achterblijft (French,
Story & Jeffery, 2001). Om erachter te komen hoe een gezondheidscampagne gezond gedrag
kan stimuleren, is het belangrijk om te weten hoe een gedragsverandering beïnvloed wordt.
Naar aanleiding van voorgaand stuk over de omgevingsfactoren is de tweede en laatste
deelvraag opgesteld:
-In hoeverre spelen de omgevingsfactoren een rol in gedragsverandering wat betreft
eetgedrag en lichaamsbeweging?
2. Methode
Voor dit onderzoek is een analytische literatuurstudie uitgevoerd. Hierbij worden empirische
studies geanalyseerd. Voor het zoeken naar relevante literatuur is gebruikt gemaakt van
Scholar Google, een zoekmachine voor wetenschappelijke literatuur. Voor beide deelvragen
is bij het vinden van geschikte literatuur de sneeuwbalmethode gebruikt. Het is bij deze
zoekmachine ook mogelijk om actuele literatuur te vinden, vanwege de mogelijkheid om
onderzoeken te selecteren vanaf een gewenst publicatiejaar. De artikelen dienen aan de
volgende eisen te voldoen voor dit literatuuronderzoek:

- De artikelen verschenen tussen het jaar 1998 en 2011.
- Het artikel bevat een empirische studie.
- In het artikel staan de effecten op het eetgedrag en/of lichaamsbeweging centraal.
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- Het artikel is opgenomen in de UvA-collectie en in zijn geheel te lezen via de digitale
bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

Voor de beantwoording van de eerste deelvraag is er gezocht naar literatuur waarin de
vaardigheden behandeld werden en het effect daarvan op het eetgedrag en de mate van
lichaamsbeweging. Hiervoor zijn de volgende zoektermen gebruikt: skills, health
interventions, campaign, communication, intentions, food, physical activity, obesity en
planning. Voor de beantwoording van de tweede deelvraag is er gezocht naar literatuur
waarin de effecten van de omgeving ten aanzien van een gezond eetgedrag en
lichaamsbeweging werden getoetst. Hiervoor zijn de volgende zoektermen gebruikt:
environmental factors, eating behavior, nutrition, obesity, social factors, barriers, parents,
friends, accessibility, intention en effect. De zoektermen zijn tevens met elkaar gecombineerd
om de meest relevante artikelen te kunnen vinden. Nadat een artikel geselecteerd werd om
mee te nemen in dit onderzoek, is er doorgeklikt op verwante artikelen om meer theorie over
hetzelfde onderwerp te vinden. En de zoektocht naar de artikelen vond plaats tussen 2
december 2011 en 4 maart 2012. Uiteindelijk zijn er 16 artikelen geselecteerd die geschikt
zijn voor dit literatuuronderzoek.

3. Resultaten
Vanuit de empirische studies zijn de volgende resultaten naar voren gekomen. De resultaten
zijn ingedeeld in de effecten van vaardigheden op een gezonde levensstijl en de effecten van
de omgevingsfactoren op een gezonde levensstijl. In tabel 1 staan de korte beschrijvingen van
de resultaten met betrekking tot de eerste en tweede deelvraag.
Vaardigheden
Lippke, Ziegelmann en Schwarzer (2004) hebben middels een longitudinaal onderzoek met
560 mannelijke en vrouwelijk participanten bekeken of het maken van een planning
voordelig is voor mensen die de intentie hebben om iets aan lichaamsbeweging te doen. De
participanten werden ingedeeld in drie leeftijdsgroepen, namelijk 18–39 jaar, 40–54 jaar en de
laatste groep was tussen de 55 en 80 jaar. Hieruit bleek dat de mate van lichaamsbeweging
hoger lag in de experimentele groep, dus wanneer er plannen gevormd werden kon de intentie
bijgestaan worden, waardoor een uiteindelijke verbetering in lichaamsbeweging tot uiting
kwam.
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Kennet en Nisbet (1998) deden onderzoek onder 184 vrouwen met een relatief normaal
gewicht. De vrouwen met weinig kennis en vaardigheden om gezond te eten bleken eerder
met eetstoornissen te maken te krijgen en ervaarden minder controle te hebben over hun
levensstijl. Ook bleken de vrouwen met minder vaardigheden op het gebied van gezondheid
meer bezig te zijn met hun gewicht in vergelijking met de vrouwen die over meer
vaardigheden beschikten.
Gedurende twee jaar lang onderzochten Gortmaker, Peterson, Wiecha, Sobol, Dixit, Fox en
Laird (1999) het effect van gezondheidsinterventies op het overgewicht van 1295 jongeren in
Massachusetts. Tijdens de sessies lag de focus op een afname van vet voedsel, een toename
van het nuttigen van fruit en groenten en de lichaamsbeweging werd gestimuleerd. Uit dit
onderzoek bleek dat het overgewicht alleen onder de meisjes was afgenomen. Door de
educatie over gezonde voeding en lichaamsbeweging, beschikten zij over de vaardigheden om
het overgewicht tegen te gaan. Dit hielp om de intentie om af te vallen om te zetten in een
daadwerkelijke gedragsverandering.
Vervolgens deden Luszczynska, Sobczyk, en Abraham (2007) onderzoek naar het effect van
een gewichtsreductie interventie om de intentie te implementeren. In totaal deden 55 vrouwen
tussen de leeftijd van 18 en 76 jaar mee in een commercieel gewichtsreductie programma.
Uiteindelijk bleek dat de groep die intenties en planningen leerden te implementeren, meer
gewicht verloren tijdens het programma.
Ransdell, Taylor, Oakland, Schmidt, Moyer-Mileur en Shultz (2003) onderzochten middels
een experiment het verschil tussen lichaamsbeweging in huis of in de sportschool onder
begeleiding van een instructeur. Uiteindelijk deden twintig moeders (41-53 jaar) met hun
dochters (14-16 jaar) mee aan het programma op de sportschool en veertien participanten
deden mee aan het programma waarbij zij zelf thuis de activiteiten dienden te volgen. Hieruit
bleek na twaalf weken dat de participanten van het programma in de sportschool alle
sportsessies voldeden, terwijl in de andere groep drie stellen voortijdig waren gestopt.
Vanwege de vaardigheden die de participanten in de sportschool van de instructeur
meekregen, waren zij beter in staat het hele programma af te maken.
En tenslotte deden Martens, Assema en Brug (2005) een cross-sectioneel onderzoek onder
601 jongeren tussen de twaalf en veertien jaar, op acht basisscholen in Nederland. Hieruit
bleek dat een hogere intentie om meer fruit te nuttigen werd gerelateerd aan positieve eigen-
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effectiviteit verwachtingen.Dit betekent dat de jongeren met een hoge intentie om fruit te eten,
een positieve verwachting hebben van zichzelf om dit gedrag ook daadwerkelijk uit te kunnen
voeren. Echter, het bleek niet dat een intentie om fruit te eten, ook daadwerkelijk zorgde voor
een uitvoering van het gedrag.
Omgevingsfactoren
Bauer, Yang en Austin (2004) onderzochten verschillende factoren die invloed hebben op het
eetgedrag en lichaamsbeweging bij jongeren. Aan de hand van focusgroepen en interviews
met 26 studenten en 23 personeelsleden van twee openbare middelbare scholen ontstonden de
volgende resultaten. Ondanks de intenties van de studenten om gezonder te leven, zorgden de
belemmeringen binnen de schoolomgeving ervoor dat ze minder gebruik maakten van de
voedings- en lichaamsbewegings programma’s. Door de toegankelijkheid van ongezond eten,
weinig tijd om te lunchen en pesterijen op de scholen, leidden de goede intenties niet altijd tot
het daadwerkelijke gedrag.
Hutchinson en Rapee (2007) onderzochten de invloeden van vrienden op de
gezondheidsgedragingen van jonge adolescente vrouwen. Na een analyse van 173
vriendennetwerken kwamen ze erachter dat vrienden een grote invloed hebben op
eetproblemen en het lichaamsbeeld van elkaar.
Ricciardelli, McCabe en Banfield (2000) interviewden veertig jongens tussen de 12 en 15 jaar
over de invloed van hun ouders, vrienden en de media. De helft van de jongens vertelde dat
hun vrienden, familie en de media wel degelijk invloed op hun hebben. Zij zien de media
vooral als een stimulans om meer aan lichaamsbeweging te doen.
Uit een longitudinaal onderzoek van Ornelas, Perreira en Ayala (2007) werd bij 13.246
jongeren tussen de 12 en 18 jaar de relatie met de ouders en de fysieke activiteit onderzocht.
Er bleek geen sprake van sekseverschillen in de mate van ouderlijke betrokkenheid en
toezicht. Wel bleken de jonge vrouwen een hogere mate van onzekerheid en depressiviteit te
ervaren dan de jonge mannen, waardoor dit resulteerde in minder lichaamsbeweging.
Via focusgroep discussies onder 141 adolescenten op scholen onderzochten NeumarkSztainer, Story, Perry en Casey (1999) de fysieke factoren die het eetgedrag van jongeren
beïnvloedden. Hieruit bleek dat het gemak van ongezond voedsel zorgde voor een verhoogde
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inname ervan. Ook de toegankelijkheid van voedsel zorgde ervoor dat het voor de jongeren
makkelijker werd om aan de verleiding toe te geven.
Ook Wind, De Bourdeaudhuij, Te Velde, Sandvik, Due, Klepp en Brug (2006) onderzochten
de factoren die betrekking hebben om het consumptiegedrag van fruit en groenten. Zij
onderzochten 2468 kinderen van elf jaar op 98 scholen in Nederland en België middels een
cross-sectioneel onderzoek. De gerelateerde factoren voor de fruitconsumptie waren het
gedrag van ouders en vrienden, de kennis over de aanbevolen hoeveelheid fruit en of zij fruit
lekker vonden. Dit gold ook voor de consumptie van groenten. Hierdoor blijkt wederom dat
de ouders en vrienden een grote rol spelen bij de beïnvloeding van gezondheidsgedrag.
In het onderzoek van Dwyer, Needham, Simpson en Heeney (2008) werden de ervaringen van
39 ouders uit Canada geanalyseerd wat betreft het eetgedrag en de lichaamsbeweging van hun
jonge kinderen. De ouders beschreven verschillende invloeden te herkennen op hun kinderen,
waardoor er belemmeringen ontstonden in het gezonde eetpatroon en wat betreft de
lichaamsbeweging. De structuur in de familie, de fysieke omgeving en de media invloed
bleken de drie vormen van beïnvloeding.
Uit onderzoek van Smith, Grunseit, Hardy, King, Wolfenden en Milat (2010) bleek dat de
sociaal-economische status (SES) van ouders een invloed kunnen hebben op de
lichaamsbeweging van kinderen. Er werden aan de hand van een survey 764 ouders
ondervraagd en in totaal 3242 kinderen jonger dan dertien jaar. De meest genoemden
barrières bleken de kosten en het gebrek aan mogelijkheid om aan fysieke activiteiten te
deelnemen. Hieruit bleek dat de belemmeringen die de ouders ervaren geassocieerd worden
met de mate waaraan de kinderen aan lichaamsbeweging doen.
Het macrosysteem speelt een indirecte rol in de bepaling van het eetgedrag (Story, NeumarkSztainer & French, 2002). Na drie studies onder 54 studenten van de universiteit van
Michigan, kwamen Elder en Krishna (2010) erachter dat de inhoud van advertenties voor
voedingsproducten een zintuiglijke waarneming van de smaak kan beïnvloeden bij het
publiek. Na het zien van de advertentie werden de cognities tijdens de consumptie van die
voeding beïnvloed, waardoor dit uiteindelijk invloed heeft op de waarneming van de smaak.
Epstein, Handley, Dearing, Cho, Roemmich, Paluch, Raja, Youngju (2006) onderzochten
middels twee laboratoriumexperimenten de invloed van de prijs van gezond en ongezond eten
op de aankoop ervan. Bij het eerste experiment deden 32 participanten (10-12 jaar) mee en bij
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het tweede experiment deden 20 participanten (10-14 jaar) mee. Het verhogen van de prijs
van ongezonde en gezonde voeding leidden beiden tot een verminderde aankoop van deze
voedingsmiddelen. Waaruit blijkt dat de kosten van voeding bepalend is voor de verkoop
ervan.
Tabel 1: De resultaten van dit literatuuronderzoek.
Auteurs

Vaardigheden/Omgeving

Resultaten

s-factoren
Gortmaker et al., 1999

Vaardigheid: Kennis over

Meisjes met de intentie om af te

gezonde voeding.

vallen en hiervoor een plan
opstelden, hebben dit omgezet in een

Doelgroep: Studenten (13-

daadwerkelijke gedragsverandering.

18 jaar).
Methode: Experiment
Kennet & Nisbet, 1998

Vaardigheid: Kennis wat

De vrouwen die over weinig kennis

betreft een gezonde

en vaardigheden beschikten, hebben

levensstijl.

minder controle over hun
gezondheid.

Doelgroep: Vrouwen met
een gezond gewicht (18-24
jaar).
Methode: Survey
Lippke, Ziegelmann &

Vaardigheid: Een planning

Het maken van een planning voor

Schwarzer, 2004

maken.

lichaamsbeweging leidt tot een
verbetering in de lichaamsbeweging.

Doelgroep: Mannen en
vrouwen (18-80 jaar).
Methode: Experiment
Luszczynska, Sobczyk,

Vaardigheid:

Een implementatie van intenties en

& Abraham, 2007

Implementatie van

een planning maken bleek te helpen

intenties en een planning

in gewichtsverlies.
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maken.
Doelgroep: Vrouwen (1876 jaar).
Methode: Experiment
Martens, Assema &

Juist het missen van een

Een intentie om fruit te eten, blijkt

Brug, 2005

vaardigheid.

geen garantie voor een uitvoering
van dat gedrag.

Doelgroep: Jongeren (1214 jaar).
Methode: Cross-sectioneel
onderzoek
Ransdell et al., 2003

Vaardigheid: Correcte

Door het leren van vaardigheden

sportoefeningen.

van de sportinstructeur, verbeterde
de lichaamsbeweging.

Doelgroep: Moeders (4153 jaar) en dochters (14-16
jaar).
Methode: Experiment.
Bauer, Yang & Austin,

Omgevings-factoren:

Door de fysieke factoren leidden de

2004

Toegankelijkheid van

gezonde intenties niet direct tot een

ongezond eten, weinig tijd

aanpassing van het gedrag.

om te lunchen en
pesterijen.
Doelgroep: Studenten en
personeelsleden
Methode: Focusgroepen en
interviews.
Dwyer et al., 2008

Omgevings-factoren:

De structuur in de familie, de fysieke

Familie, fysieke omgeving

omgeving en de media bleken
invloed uit te oefenen op de
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en de media.

lichaamsbeweging van de kinderen.

Doelgroep: Ouders en hun
kinderen (4-8 jaar).
Methode: Analyse van
ervaringen.
Elder & Krishna, 2010

Omgevings-factor:

De inhoud van advertenties bleken

Advertenties.

invloed te hebben op de waarneming
van de smaak van het product.

Doelgroep: Studenten aan
de Universiteit van
Michigan.
Methode: Experiment.
Epstein et al., 2006

Omgevings-factor: De

Het verhogen van de prijs van

prijs van voeding.

ongezonde en gezonde voeding
leidde beiden tot een verminderde

Doelgroep: Kinderen (1014 jaar).

consumptie van deze
voedingsmiddelen.

Methode: Twee
experimenten.
Hutchinson & Rapee,

Omgevings-factor:

Vrienden blijken een grote invloed

2007

Vrienden.

uit te oefenen op elkaar wat betreft
eetproblemen en het lichaamsbeeld.

Doelgroep: Meisjes (12-22
jaar).
Methode: Analyse van
vriendennetwerken.
Neumark-Sztainer et al.,

Omgevings-factor:

De beschikbaarheid van ongezonde

1999

Beschikbaarheid

voeding leidde tot een verhoogde

ongezonde voeding.

inname ervan.

Doelgroep: Studenten (12-
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22 jaar).
Methode: Focusgroepen.

Ornelas, Perreira &

Omgevings-factor:

Meisjes bleken een hogere mate van

Ayala, 2007

Ouders.

onzekerheid en depressiviteit te
ervaren dan de jongens, waardoor dit

Doelgroep: Jongeren (1218 jaar).

resulteerde in minder
lichaamsbeweging.

Methode: Interviews.
Ricciardelli, McCabe &

Omgevings-factor: De

De helft van de jongens zien de

Banfield, 2000

media.

media vooral als een stimulans om
meer aan lichaamsbeweging te doen.

Doelgroep: Jongens (12-15
jaar).
Methode: Interviews.
Smith et al., 2010

Omgevings-factoren: Geld

De kosten en het gebrek aan

en mogelijkheid.

mogelijkheden om aan fysieke
activiteiten deel te nemen waren de

Doelgroep: Kinderen (5-13
jaar).

grootste belemmeringen voor
lichaamsbeweging.

Methode: Survey
Wind et al., 2006

Omgevings-factoren:

De omgevingsfactoren bleken een

Ouders, vrienden, kennis

effect te hebben op de inname van

en de smaak.

fruit. Dit gold ook voor de
consumptie van groenten.

Doelgroep: Kinderen (11
jaar).
Methode: Cross-sectioneel
onderzoek.
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4. Conclusie
De hoofdvraag in dit onderzoek luidt: In hoeverre leidt een intentie niet tot een
gedragsverandering bij iemands eetgedrag en lichaamsbeweging en welke rol spelen
vaardigheden en omgevingsfactoren daarbij?

Ongezonde voeding en te weinig lichaamsbeweging zorgt voor overgewicht onder jongeren
(Eisenmann et al., 2008) en volwassenen (McCrory, Suen & Roberts, 2002). Via
gezondheidscampagnes kan gezond gedrag gestimuleerd worden, zodat overgewicht
voorkomen kan worden. Uit de resultaten blijkt dat een intentie om gezond te leven, niet hoeft
te betekenen dat dit daadwerkelijk leidt tot een gedragsverandering. Een intentie kan namelijk
belemmerd worden door te weinig vaardigheden of door omgevingsfactoren, waardoor
gezond gedrag niet direct tot uiting kan komen (Bauer, Yang & Austin, 2004). Gebleken is
namelijk dat vrouwen die over weinig kennis en vaardigheden beschikten om gezond te leven,
minder controle hadden over hun levensstijl (Kennet & Nisbet, 1998). En juist het maken van
een planning zorgt ervoor dat een intentie kan leiden tot een uitvoering van meer
lichaamsbeweging (Lippke, Ziegelmann & Schwarzer, 2004). Wanneer er sprake is van
onvoldoende vaardigheden om maatregelen te nemen tegen het ongezonde gedrag, zal een
intentie alleen niet voldoende zijn om een tot een gedragsverandering te komen (Martens,
Assema & Brug, 2005).

Vanwege de toegankelijkheid en beschikbaarheid van ongezonde voeding in onze
maatschappij worden belemmeringen veroorzaakt om gezond te eten (Dwyer et al., 2008). De
invloed van ouders en vrienden op het eetgedrag en lichaamsbeweging van jongeren en
volwassenen is cruciaal voor het zelfvertrouwen en het effect op de mate van
lichaamsbeweging (Wind et al., 2006). Wanneer een intentie om gezond te eten en bewegen
wordt belemmerd door gebrek aan vaardigheden en door de negatieve invloeden vanuit de
omgeving, zal een intentie niet tot een daadwerkelijke gedragsverandering leiden. De
campagnemakers hebben via de media de mogelijkheid om de vaardigheden en
omgevingsfactoren op een positieve manier te beïnvloeden, zodat de gezondheid in onze
maatschappij gestimuleerd kan worden.

5. Discussie
Het doel van dit onderzoek is om door middel van gezondheidscampagnes een gezond gedrag
te stimuleren. Aangezien het overgewicht in Nederland met de jaren is blijven toenemen is het
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van belang dat onderzoek gericht op het creëren van gedragsveranderende interventies zich
blijft ontwikkelen (Nagel, 2011). Een tekortkoming van dit onderzoek is dat er niet is gekozen
voor een bepaalde leeftijdsgroep of sekse. Doordat resultaten van alle leeftijdsgroepen met
elkaar vergeleken zijn, is het moeilijk om een juiste uitspraak over de verschillende groepen te
doen.
Volgend onderzoek kan zich richten op het stimuleren van gezond gedrag waarbij jongens en
meisjes met elkaar vergeleken worden. Op die manier kan er gerichter campagne gevoerd
worden waarbij rekening gehouden wordt met de sekseverschillen. Wellicht reageren jongens
positief op campagneboodschappen waarin staat hoe een gezonde levensstijl geïmplementeerd
kan worden en meisjes juist op boodschappen waarin het belang van sociale steun wordt
benadrukt. Ook is het interessant om het effect van een programma als Obese, waar
volwassen mannen en vrouwen met morbide obesitas proberen af te vallen, te onderzoeken.
Er kan dan gekeken worden of de afschrikking een positief effect heeft op de doelgroep.
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