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“Kinderen verstandig om leren gaan met  

de verleidingen van het bestaan, hen weerbaar maken tegen reclame, 

hen leren allerlei voedsel te respecteren, ervan te genieten en matig te 

zondigen, is een verantwoordelijkheid van de ouders, waarbij scholen, 

sportclubs, verenigingen, nou ja eigenlijk iedereen die betrokken is bij 

kinderen kunnen assisteren”  

(De Beaufort, 2008). 
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Voorwoord 
 
Na maanden brainstormen, ploeteren, interviewen en velen uren achter mijn laptop te hebben 

doorgebracht is het dan zover. Voor u ligt mijn scriptie waarin verslag is gedaan van een 

onderzoek naar wat ouders doen om kinderen te stimuleren tot een gezond eet- en 

beweegpatroon en welke behoefte(s) ouders hebben aan ondersteuning bij het stimuleren van 

kinderen tot een gezond eet- en beweegpatroon. Dit onderzoek is uitgevoerd ter afsluiting van 

de Master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken (MOV) aan de Universiteit Utrecht.  

Voor de totstandkoming van deze scriptie hebben veel mensen mij bijgestaan en 

kritische noten geleverd. Een aantal wil ik graag, in willekeurige volgorde, persoonlijk 

noemen en bedanken. Ten eerste mijn begeleider Chris Baerveldt. Hij zorgde ervoor dat mijn 

scriptie in goede banen werd geleid, altijd onder het genot van een kopje thee. Vol goede 

moed ging ik weer op huis aan na een bezoek aan Chris. Daarnaast wil ik mijn 

stagebegeleider van het Gezondheidsinstituut NIGZ, Jan Jansen, bedanken. Hij heeft mij de 

ruimte gegeven om op eigen wijze een plan uit te zetten en heeft waar nodig erg zinvol 

begeleid. Bijzonder veel dank gaat uit naar Stans Schiffelers, teamleidster voorscholen 

Cumulus Welzijn. Mevrouw Schiffelers heeft mij de mogelijkheid geboden om via een 

teamoverleg alle leidster van de Voorscholen te benaderen, waardoor ik een mooi aantal 

respondenten heb kunnen interviewen. Voorschool ‘de Bram’, ‘de Schakel’ en ‘de Papegaai’ 

dank voor jullie enthousiasme en medewerking. Mijn dank gaat ook uit naar Marijke 

Kolsteren, Rayonmanager/ Arts M&G, afdeling Jeugdgezondheidszorg GGD Midden-

Nederland. Mevrouw Kolsteren heeft mij de kans geboden om te participeren bij PGO 

anamneses waardoor ik verschillende ouders heb kunnen interviewen. De verpleegkundigen 

en arts van de GGD Midden-Nederland wil ik hierbij ook danken voor hun medewerking. 

Uiteraard wil ik ook de respondenten, alle vaders en moeders, bedanken voor de gelegenheid 

die zij mij boden om hen te interviewen.  

Verder wil ik Jenny, studiegenoot en vriendin, mijn pedagogische steun en toeverlaat 

de afgelopen vijf studiejaren bedanken. Enorm bedankt voor alle wijze raad, kritieken, 

commentaren en motivaties. Anneke en Jolande, vriendinnen, voor hun wijze inbreng en 

vriendschap. Als laatste wil ik mijn man, ouders, schoonouders en alle vrienden bedanken die 

met me meeleefden door middel van bemoedigende woorden, belletjes, sms-jes en 

lofuitingen. Veel leesplezier toegewenst.  

 

Alice, juni 2009  
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Samenvatting  

Het Gezondheidsinstituut NIGZ is met het programma ‘Bewegen en Overgewicht: Integraal 

Gezondheidsbeleid’ actief in gezondheidsbevordering van de jeugd in (gemeentelijk) 

gezondheidsbeleid. Overgewicht komt bij een op de zeven kinderen voor dus de aanpak van 

overgewicht is van groot belang. Ondanks de vele interventies gericht op overgewicht zijn de 

behoeften van ouders aan opvoedingsondersteuning bij overgewicht tot op heden nog niet in 

kaart gebracht. Dit onderzoek richt zich op wat ouders doen om kinderen te stimuleren tot een 

gezond eet- en beweegpatroon en welke behoefte(s) ouders hebben aan ondersteuning bij het 

stimuleren van kinderen tot een gezond eet- en beweegpatroon. Door middel van interviews 

zijn in het voorjaar van 2009 negentien ouders ondervraagd over hun opvoedingshandelingen 

en hun behoeften aan ondersteuning. Het doel was om aanbevelingen te doen aan het 

Gezondheidsinstituut NIGZ voor een gericht ondersteuningsaanbod in (gemeentelijk) 

gezondheidsbeleid. Uit de interviews blijkt dat de algemene kennis van ouders ten aanzien 

van gezonde voeding en beweging volstaat, maar deze kennis soms omzetten in verkeerde 

handelingen. Met name bij allochtone ouders worden verkeerde keuzes gemaakt in voeding, 

waardoor het risico op overgewicht verhoogt. Ook een permissieve opvoedingsstijl aan tafel, 

waarbij ouders te weinig regels en grenzen stellen, verhoogt het risico op overgewicht. Ouders 

van kinderen met een gemiddeld of bovengemiddeld gewicht hebben, hebben geen behoefte 

aan opvoedingsondersteuning, omdat zij dreigend overgewicht niet als probleem herkennen. 

Aanbevolen wordt dat opvoedingsondersteuners ouders bewuster kunnen maken van een 

dreigend gewichtsprobleem, want erkenning zal uiteindelijk leiden tot gedragsverandering. 

Ouders van kinderen met overgewicht hebben grote hulpbehoeften, doordat zij twijfelen aan 

hun eigen-effectiviteit. Dit benadrukt het belang dat ondersteuning zich zou moeten richten op 

het versterken van vaardigheden en draagkracht van ouders, zodat ouders beter in staat zijn 

om kinderen te stimuleren tot een gezond eet- en beweegpatroon en de risico’s op 

overgewicht verkleind worden.  
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Abstract 

The Netherlands Institute for Health Promotion NIGZ has a programme called ‘physical 

activity & overweight: health in all policies’ which is active in health promotion among 

young people incorporated in (municipal) health policy. Nowadays, one in seven Dutch 

children are overweight. Therefore the prevention and reduction of overweight and obesity is 

very important. Despite the many overweight interventions, there is no research available on 

the needs for parental support in reducing overweight. This research investigates what parents 

do to stimulate their children to create a healthy nutrition and activity pattern and what needs 

they have for parantel support on this subject. During spring 2009 nineteen parents where 

interviewed about their parental skills and their needs for parental support. The goal of this 

research was to give recommendations to NIGZ for an efficient support proposition for 

(municipal) health policy. The results of the interviews show that parents knowledge about 

healthy nutrition and physical activity is sufficient, but some parents transpose this knowledge 

into wrong practices. Especially minority groups make poor choices in nutrition, which raises 

the overweight risk. A permissive parental style, whereby parents lack the skills to make rules 

and set boundaries, increases the overweight risk. Parents with children of middle and above 

average weight, report no need for parental support because they don’t recognize the risk of 

overweight. This research recommends parental supporters to make parents more aware of the 

risk of overweight, because recognition will eventually lead to behaviour change. However, 

parents with obese children have needs for parental support, because they question their own 

self-efficiency. This highlights the significance that parental skills should be focused on 

strengthening parental competences and their own capacity, so parents are more able to 

stimulate their children to healthy nutrition and be physically active in order to decrease the 

risks for overweight.   
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Inleiding 

Overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht) vormen in Nederland een belangrijk 

volksgezondheidprobleem. De prevalentie van overgewicht neemt bij zowel volwassenen als 

bij kinderen ernstige vormen aan. In 2006 had bijna meer dan de helft van de mannen 

overgewicht en tweeënveertig procent van de vrouwen. Ook veel kinderen zijn al op vroege 

leeftijd te dik. In 2006 was bijna een op de zeven kinderen te dik (CBS, 2007). Kinderen met 

overgewicht hebben een grotere kans op medische en psychosociale complicaties (Mason, 

Crabtree, Caudill & Topp, 2008), vandaar dat het terugdringen en voorkomen van 

overgewicht een van de speerpunten is van het overheidsbeleid (VWS, 2007).  

 Ouders spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van overgewicht bij hun kinderen 

(Lindsay, Sussner, Kim & Gortmaker, 2006). Het aanleren van eet- en beweeggedrag en 

eetgewoonten maakt deel uit van de opvoeding die een kind krijgt. De opvoedstijl van ouders 

is hierbij van invloed. Onderzoek wijst uit dat een autoritaire opvoedstijl resulteert in het 

hoogste risico voor overgewicht bij kinderen (Rhee, Lumeng, Appugliese, Kaciroti & 

Bradley, 2006). De opvoedstijl van ouders blijkt invloed te hebben op het ontstaan van 

overgewicht. Over de behoefte aan opvoedingsondersteuning bij overgewicht is nog maar 

weinig bekend. Dat levert problemen op voor de afstemming van deze ondersteuning aan de 

behoeften van ouders. Daarom worden in dit onderzoek deze behoeften van ouders en de 

criteria waaraan opvoedingsondersteuning dient te voldoen onderzocht. 

De volgende twee (hoofd)vragen worden onderzocht: 

1. Wat doen ouders om kinderen te stimuleren tot een gezond eet- en beweegpatroon?  

2. Welke behoefte(s) aan ondersteuning hebben ouders bij het stimuleren van kinderen 

tot een gezonder eet- en beweegpatroon?  

 
Dit onderzoek kan bijdragen aan verdieping van het inzicht in de behoeften van ouders aan 

opvoedingsondersteuning, specifiek gericht op het bevorderen van een gezond eet- en 

beweegpatroon van kinderen. Vervolgens kunnen preventieve programma’s en interventies 

afgestemd worden op de behoeften van ouders. 

In het verdere artikel worden de ernst, risicofactoren en preventie van overgewicht bij 

kinderen beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op opvoedingsondersteuning en de 

algemene ouderlijke behoefte daaraan. Met een theoretisch model wordt beschreven hoe 

gedragsverandering bij ouders te realiseren is. In het methodegedeelte wordt de uitvoering en 
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analyse van het onderzoek beschreven. Daarna volgen de belangrijkste resultaten uit de 

interviews. Tenslotte worden in de conclusie en discussie de implicaties van de resultaten 

gegeven waarna het artikel afsluit met aanbevelingen voor het NIGZ. 
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Over overgewicht  

 

Omvang overgewicht  

Het aantal kinderen en jongeren met overgewicht1 en obesitas, een ernstige vorm van 

overgewicht, in Europa en Nederland blijft toenemen. In Europa lijdt de helft van alle 

volwassenen en één op de vijf kinderen aan overgewicht. Van deze groep met overgewicht 

lijdt eenderde aan obesitas en dit aantal blijft toenemen. In Nederland is er ook een sterk 

stijgende lijn in overgewicht zichtbaar bij zowel volwassenen als kinderen. In de periode 

1998-2001 had 45% van de vrouwen en 55% van de mannen tussen de 20 en 70 jaar 

overgewicht. Obesitas kwam bij 12% van de vrouwen en 10% van de mannen voor (Visscher, 

Bemelmans & Gommer, 2008). Het aantal kinderen met overgewicht is de laatste jaren ook 

zorgwekkend toegenomen, de afgelopen 25 jaar is het aantal kinderen met overgewicht 

verdubbeld. In de periode van 2002-2004 had 16,7% van de meisjes en 13,5% van de jongens 

tussen de 4 en 15 jaar overgewicht. Het aantal meisjes met obesitas bedroeg 3,3% tegen 2,9% 

van de jongens (van den Hurk et al., 2006). De verwachting is dat dit probleem in de komende 

jaren alleen nog maar verder zal toenemen (Gezondheidsraad, 2003).  

De prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen in Nederland verschilt sterk, 

omdat bepaalde kinderen een groter risico op overgewicht hebben, de zogenaamde 

risicogroepen. Het aantal kinderen met overgewicht is hoger bij allochtonen, bij kinderen in 

gezinnen met een lage sociaal-economische status (SES) en bij kinderen van wie één of beide 

ouders zelf overgewicht heeft (Agras, Hammer, McNicholas & Kraemer, 2004; Boere-

Boonekamp, L’Hoir, Beltman, Dijkstra & Engelberts, 2008; Frederiks, van Buuren, Hira 

Sing, Wit & Verloove-Vanhorick, 2005; Reilly et al., 2005).  

 

Gevolgen van overgewicht  

Overgewicht en obesitas in de kindertijd en adolescentie geven een verhoogde kans op diverse 

psychosociale en medische complicaties, die direct zichtbaar zijn of zich op lange termijn 

zullen ontwikkelen. Obesitas in de kindertijd is een grote risicofactor voor 

gezondheidsproblemen zoals hypertensie, diabetes type II, astma en orthopedische problemen 

(Mason et al., 2008). Daarnaast komen er problemen voor op het psychosociale gebied en 

                                                
1 Overgewicht bij kinderen bij een BMI >18,4 leeftijd- en geslachtsspecifiek) en obesitas BMI > 21,6 leeftijd- en 
geslachtsspecifiek BMI. De Body Mass Index, is een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. 
Bij de BMI voor kinderen (8 t/m 14 jaar) worden leeftijd- en geslachtsspecifieke afkapwaarden voor overgewicht 
en obesitas gehanteerd. De BMI voor kinderen wordt berekend door het lichaamsgewicht (in kg) te delen door 
het kwadraat van de lichaamslengte (in centimeter)/100 (de Vries et al., 2007).  
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bestaat het risico op sociale isolatie. Onderzoek toont aan dat bij het toenemen van gewicht 

het zelfvertrouwen afneemt en het zelfbeeld negatiever wordt (French, Story & Perry, 1995).  

Kinderen en adolescenten met obesitas lopen daarnaast een groot risico op te groeien 

tot een volwassene met overgewicht en dit leidt tot een vicieuze cirkel, want kinderen van 

ouders met overgewicht of obesitas lopen een groter risico zelf ook overgewicht of obesitas te 

krijgen (Fogelholm et al., 1999; Mason et al., 2008; Strauss & Knight, 1999). Op deze manier 

zullen de gevolgen van overgewicht en obesitas zich hoogstwaarschijnlijk in het volwassen 

leven voortzetten en dit zal voor een toenemende gezondheidslast zorgen voor de volgende 

generaties. De bestrijding van overgewicht kan het beste plaats vinden in de kinderjaren, dit is 

eenvoudiger, omdat volwassenen een bepaald voedings- en beweegpatroon hebben 

opgebouwd in de loop der jaren en het gedrag daardoor moeilijker te veranderen is (Bulk-

Bunschoten et al., 2005).  

 

Oorzaken van overgewicht  

Gewichtstoename ontstaat door een kleine, veelal subtiele verstoring van de energiebalans (de 

energie-inname is te hoog en het energieverbruik is te laag). De energiebalans wordt 

beïnvloed door genetische, biologische, psychosociale en omgevingsfactoren. Omgevings- en 

individuele gedragsfactoren zijn de belangrijkste oorzaken voor een verstoorde energiebalans 

(Bulk-Bunschoten, Renders, van Leerdam & Hira Sing, 2005; WHO, 2003). Een ongezonde 

leefstijl, zoals het veelvuldige gebruik van frisdranken en snacks, weinig beweging door 

overmatig televisie en computer gebruik, is van grote invloed op overgewicht bij kinderen 

(Bulk-Bunschoten et al., 2005). Voeding en beweging zijn bij zowel volwassenen als kinderen 

de belangrijkste beïnvloedbare determinanten voor overgewicht (van Overbeek, Bakker, de 

Vries & Hopman-Rock, 2005).  

Overgewicht en obesitas worden vooral door factoren in de directe omgeving, 

voornamelijk binnen de familie, veroorzaakt. Ouders spelen een belangrijke rol bij het 

ontstaan van overgewicht van hun kinderen (Lindsay et al., 2006). Een belangrijke factor is 

het gedrag van de ouders met betrekking tot voedselinname en fysieke activiteit. Ouders zijn 

belangrijke rolmodellen voor hun kinderen, veel gedrag van ouders wordt door hun kinderen 

overgenomen (Fogelholm, Nuutinen, Pasanen, Myöhänen & Säätelä, 1999; Gable & Lutz, 

2000; Lindsay et al., 2006). Wanneer ouders zelf teveel of ongezond eten en weinig bewegen, 

is dit van invloed op het eetgedrag en de fysieke activiteit van het kind, dat een groot risico 

loopt teveel of ongezond te gaan eten en minder te gaan bewegen (Fogelholm et al., 1999; 

Lindsay et al., 2006). Ouders met overgewicht of obesitas hebben dan ook vaak kinderen 
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hebben met overgewicht of obesitas (Fogelholm et al., 1999; Mason et al., 2008; Strauss & 

Knight, 1999).  

Ook de opvoedingsstijl van ouders is van invloed op het ontwikkelen van overgewicht 

en obesitas bij kinderen (Arredondo et al., 2006; Gable & Lutz, 2000; Hughes, Power, Fisher, 

Mueller & Nicklas, 2005; Lindsay et al., 2006). Onderzoek wijst uit dat wanneer ouders erg 

controlerend zijn ten opzichte van de voedselinname van hun kinderen, dit het risico op 

overgewicht en obesitas verhoogt. Ouders met een autoritaire opvoedingsstijl die bepalen wat, 

wanneer en hoeveel kinderen eten, verhogen het risico op overgewicht doordat kinderen niet 

meer in staat zijn hun eigen eetgedrag te reguleren. Met name het gebrek aan warmte en 

betrokkenheid verhoogt het risico op overgewicht bij een autoritaire handelswijze. Lage 

sensitiviteit van ouders kan er toe leiden dat kinderen niet leren te eten naar eigen behoefte, 

maar omdat het opgelegd en van hun verwacht wordt (de Geeter, 2006; Rhee et al., 2006). 

Voor de beweging van kinderen geldt hetzelfde. Ouders met weinig tot geen aandacht voor de 

sportinteresses en behoeften aan bewegen van kinderen, kunnen ervoor zorgen dat kinderen 

hun motivatie om te bewegen verliezen. Wanneer een ouder bijvoorbeeld eist dat een kind 

meer moet gaan bewegen, is de kans groot dat het kind zijn plezier in het bewegen verliest. 

Kinderen met autoritaire of niet sensitieve ouders zijn vaak niet in staat om zelfstandige 

keuzes te maken omtrent voeding en beweging en deze keuzes goed af te wegen, omdat er 

niet of nauwelijks gepraat wordt over deze onderwerpen binnen het gezin en kinderen hier 

ook geen inspraak in hebben (Wuisman, 2005). Naast een autoritaire opvoedingsstijl, 

verhoogt een permissieve opvoedingsstijl eveneens het risico op overgewicht (L’Hoir et al., 

2008; Rhee et al., 2006). Een permissieve stijl wordt gekenmerkt door lage verwachtingen 

voor zelfcontrole en discipline, ouders zijn echter wel warm en sensitief (Lamborn, Mounts, 

Steinberg & Dornbusch, 1991). Volgens Rhee et al. (2006) brengt een autoritatieve 

opvoedingsstijl het minste risico op overgewicht met zich mee. Autoritatieve ouders zijn 

betrokken, stellen duidelijke regels, zorgen voor een gezond voedselaanbod en ondersteunen 

kinderen bij het door kinderen zelf te bepalen soort en hoeveelheid eten. Op deze manier leren 

kinderen verantwoordelijke keuzes te maken met betrekking tot hun voeding.  
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Preventie en opvoedingsondersteuning 

Volgens Gill (1997) bestaan er drie soorten overgewichtpreventies, namelijk universele 

preventie, selectieve preventie en geïndiceerde preventie. Universele preventie richt zich op 

de gehele bevolking om gezondheid te bevorderen. Selectieve preventie is gericht op 

risicogroepen, zoals mensen met een verhoogd risico op overgewicht, met als doel het 

risicogedrag aan te pakken en de gezondheid te bevorderen. Geïndiceerde preventie wordt 

gericht op personen met overgewicht, door samenwerking tussen gezondheidsbevorderende 

instanties en organisaties te bevorderen (Gill, 1997; Renders, Seidell, Mechelen & Hirasing, 

2004; Schuit & Bovendeur, 2008). Selectieve- en geïndiceerde preventie zijn beide gericht op 

specifieke personen met een directe inbreng van een professional, opvoedingsondersteuning 

wordt eveneens gericht op specifieke personen, ouders, met directe inbreng van een 

professional.  

Hermanns (1996) definieert opvoedingsondersteuning als: ‘al die activiteiten die als 

doel hebben de opvoedingssituatie van kinderen te verbeteren. Deze activiteiten richten zich 

op de situatie waarin het kind wordt opgevoed. In deze situatie zijn 

opvoedingsondersteunende activiteiten gericht op de opvoeders, maar ook op de context 

waarin de opvoeding plaatsvindt: het gezin, de kinderopvang, de buurt, de media, enzovoort’. 

Hermanns vat zijn definitie als volgt samen: ‘opvoedingsondersteuning heeft tot doel de 

opvoeders te helpen opvoeden’ (Rispens, Hermanns & Meeus, 1996). Kort gezegd, 

opvoedingsondersteuning omvat alle activiteiten gericht op ouders en (beroeps)opvoeders met 

als doel hun pedagogische handelen te verbeteren, met andere woorden opvoeders helpen 

opvoeden (NIZW jeugd, 2006).  

Volgens Prinsen & Koch (2001) zijn ouders de primair eerstverantwoordelijken voor 

de opvoeding (NIZW jeugd, 2006) en hebben volgens het ministerie van Volksgezondheid 

recht op een opvoedingsondersteunend aanbod van instellingen, maatregelingen en diensten 

(VWS, 2004). Opvoedingsondersteuning is daarom vanuit de Wet Collectieve Preventie 

Volksgezondheid een kerntaak van de Jeugdgezondheidszorg. Vanuit de 

Jeugdgezondheidszorg zijn er twee doelstellingen gekoppeld aan de professionele 

opvoedingsondersteuning: competentiebevordering en pedagogische preventie (Prinsen, 

Blokland, Stigter & Dries, 2004). Door het versterken van de competenties, vaardigheden en 

draagkracht van ouders of opvoeders, kan opvoedingsondersteuning gezien worden als een 
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proces van empowerment2 (Zigler & Black, 1989). Volgens Hermanns (2006) dienen ouders 

bij een empowerment proces gesteund te worden om de door henzelf gekozen concrete doelen 

te bereiken, waardoor zij zelf weer grip krijgen op hun eigen leven. Opvoedingsondersteuning 

zou dus aan moeten sluiten bij de deskundigheid van ouders en hen te activeren om een 

adequate oplossing te zoeken voor (overgewicht)problematiek. Volgens Prinsen et al. (2004) 

dient naast deze proactieve doelstelling opvoedingsondersteuning ook een preventieve 

werking te hebben, door tijdig te signaleren wanneer de ontwikkeling van het kind en de 

opvoeding van de ouders niet naar behoren verlopen. 

De functies van opvoedingsondersteuning zijn signaleren, informeren, adviseren, 

sociale en praktische steun bieden, toe leiden naar zorg en zorg coördineren. Deze 

ondersteuning dient voor alle ouders beschikbaar te zijn, in een gevarieerd aanbod. Via 

verschillende media, middelen en werkwijzen wordt opvoedingsondersteuning aangeboden. 

Aanbieders zijn uiteenlopende instanties: het consultatiebureau, de GGD, de thuiszorg, bureau 

Jeugdzorg, een opvoedsteunpunt, scholen, maatschappelijk werk, welzijnswerk of 

migrantenorganisaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen van 

ondersteuning zoals themabijeenkomsten, inloopochtenden, pedagogisch spreekuur, 

ouderavonden, training of programma, oudercursus of zelfhulpgroepen (NIZW jeugd, 2006).  

  

Behoefte aan opvoedingsondersteuning  

Uit vele onderzoeken, zowel regionaal als landelijk, komt naar voren dat ouders vragen 

hebben over opvoeding en daarbij behoefte hebben aan steun (Asscher, Hermanns & Dekovic, 

2008; Bertrand, Hermanns & Leseman,1998; Blokland & Ligtermoet, 2005; Borst, 2006; Van 

den Berg, van der Gun, Kierczak, van de Kooij & Wulp, 2003; Van Bergen, de Geus & van 

Ameijden, 2005; Mathijssen & Bus, 2006; Voet, 2005; Zeijl, Crone, Wiefferink, Keuzenkamp 

& Reijneveld, 2005). Deze onderzoeken zijn voornamelijk gericht op opvoedingsvragen, 

behoeften aan steun en onderwerpen waarover ouders geïnformeerd willen worden.  

 Niet alle ouders delen dezelfde zorgen en de mate waarin zij zich zorgen maken. 

Ouders met een lage sociaal economische status maken zich bijvoorbeeld vaker zorgen dan 

modaal verdienende ouders (NIZW jeugd, 2006). De behoeften aan opvoedingsondersteuning 

blijken ook erg verschillend te zijn. Deze behoeften zijn afhankelijk van een aantal bepalende 

kenmerken: gezinskenmerken (inkomen, samenstelling, aantal ingrijpende gebeurtenissen), 
                                                

2 Empowerment: de capaciteit van mensen om hun eigen leven te leiden en te controleren: het 

vermogen om hun leven in eigen handen te nemen (Van ‘t Rood, 2009).  
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ouderkenmerken (opleidingsniveau, welbevinden van de ouder, opvoedingsstijl) en 

kindkenmerken (sekse, leeftijd, temperament, probleemgedrag) (NIZW jeugd, 2006). Berens 

(2004) heeft aangetoond dat de behoefte aan opvoedingsondersteuning bij ouders sterker 

wordt wanneer er sprake is van drie of meer risicofactoren.  

 

Behoeften van allochtone ouders  

Landelijke en regionale onderzoeken naar de behoeften aan opvoedingsondersteuning zijn 

gericht op een aantal groepen ouders: hoogopgeleide ouders, laag opgeleide ouders, 

alleenstaande ouders en allochtone ouders (Bertrand et al., 1998; Blokland & Ligtermoet, 

2005; Borst, 2006; Van den Berg et al., 2003; Van Bergen et al., 2005; Mathijssen & Bus, 

2006). Van Bergen et al. (2005) concludeerden dat de hulpbehoefte onder Utrechtse 

allochtone ouders erg groot is, maar dat zij nog geen hulp hebben gezocht of hulpbronnen niet 

kunnen vinden. Met deze conclusie worden de resultaten van Bertrand et al. (1998) deels 

ondersteund. Allochtone ouders kunnen de steuninstanties niet vinden of de inhoudelijke 

afstemming van het aanbod op opvoedingsondersteuning sluit onvoldoende aan op de 

steunbehoeften van Turkse en Marokkaanse ouders (Bertrand et al., 1998). Allochtone ouders 

lijken behoefte te hebben aan opvoedingsondersteuning maar het aanbod dient beter 

afgestemd te worden op de hulpbehoeften. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het bereik 

van de allochtone groep. Allochtone ouders zijn moeilijk te bereiken via de reguliere kanalen, 

met name de vaders zijn slecht bereikbaar. Opvoedingsondersteuning dient niet alleen 

afgestemd te worden op de hulpbehoeften van allochtone ouders, maar ook op de leefsituatie 

van de vaders (Van den Berg et al., 2005).  

 

Behoeften van laag en hoogopgeleide ouders  

Er lijkt geen eenduidige relatie naar voren te komen tussen de behoeften aan 

opvoedingsondersteuning en sociaal economische status (Blokland & Ligtermoet, 2005; Van 

Bergen et al., 2005). Laagopgeleide ouders blijken minder opvoedingsvragen en onvervulde 

behoeften te hebben dan hoogopgeleide ouders, terwijl er onder hoogopgeleide ouders minder 

vaak ernstige opvoedingsproblemen voorkomen (Van Bergen et al., 2005). Laagopgeleide 

ouders ervaren daarentegen meer zorgen en stress en maken minder vaak gebruik van 

hulpbronnen rondom opvoeding (Mathijssen & Bus, 2006; Van Bergen et al., 2005).  
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Behoeften van alleenstaande ouders  

Alleenstaande ouders hebben veel opvoedingsvragen en stress, maar de hulpbehoeften voor 

opvoedingsondersteuning zijn niet zo groot (Mathijssen & Bus, 2006; Van Bergen et al., 

2005; Van den Berg et al., 2005). Zij ervaren veel belemmeringen bij de deelname van 

opvoedingsondersteuning, zoals het gebrek aan tijd, geld en kinderopvang (Van den Berg et 

al., 2005).  

 

Behoeften naar ondersteuning bij overgewicht 

Uit verschillende onderzoeken komen steeds weer dezelfde opvoedvragen naar boven. Vragen 

over ongehoorzaam gedrag van kinderen, druk of agressief gedrag, over het stellen van 

grenzen en het straffen van kinderen, de ontwikkeling van het kind en de gezondheid van hun 

kind (Bergen et al., 2005; Bertrand et al., 1998; NIZW jeugd, 2006). Ouders hebben 

opvoedvragen over de gezondheid van hun kind, maar er is nog geen onderzoek gedaan naar 

de specifieke behoefte aan opvoedingsondersteuning ter preventie van overgewicht of bij 

overgewicht. 

Opvoedingsondersteuning ter preventie van overgewicht is gericht op het beïnvloeden 

van ouder-kind interacties, opvoedingsregels en voorbeeldgedrag van ouders gericht op eet- 

en beweegpatronen van kinderen. Deze opvoedingsactiviteiten spelen een belangrijke rol bij 

het ontstaan van overgewicht (Gezondheidsraad, 2003; Leassle, Uhl & Lindel, 2001). Om 

gezonder gedrag te bevorderen bij zowel ouders als kinderen via opvoedingsondersteuning 

dient men inzicht te krijgen in achtergronden of determinanten van het ouderlijke gedrag.  

 

Inhoud opvoedingsondersteuning 

 In dit onderzoek zal aan de hand van het ASE-model (De Vries, Dijkstra & Kulhman, 1988) 

de behoeften van ouders aan ondersteuning bij het stimuleren van kinderen tot een gezonder 

voedings- en beweegpatroon onderzocht worden. Het ASE-model wordt gehanteerd om te 

onderzoeken welke inhoud opvoedingsondersteuning moet hebben om de opvoeding van 

ouders positief te beïnvloeden.  
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Het ASE-model 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 1: ASE-model ( Vries, H. de, Dijkstra, M., Kuhlman, P. (1988). Self-efficacy: the third factor 
besides attitude and subjective norm as a predictor of behavioural intentions. Health education research 
3, nr.3, pp. 273-282. 

 

In het ASE-model staan drie determinanten van gedrag centraal: attitude, sociale invloed en 

eigen-effectiviteitsverwachting. Deze drie determinanten voorspellen samen de intentie, 

oftewel motivatie om bepaald gedrag uit te voeren. 

- Attitude: persoonlijke houding ten aanzien van bepaald gedrag. Houding ten opzichte 

van sporten en gezonde voeding, voordelen van gezonde eetgewoonten en beweging, 

nadelen van het hebben overgewicht en obesitas. Bewustzijn en kennis spelen hierbij 

een belangrijke rol (Brug, Schaalma, Kok, Meertens & van der Molen, 2003). Veelal 

zijn ouders zich er niet van bewust hoeveel zijzelf en de kinderen eten en hoe weinig 

zij bewegen (Lechner, Brug, de Vries, van Assema & Mudde, 1998). Bovendien zijn 

ouders niet klaar voor ondersteuning wanneer zij niet beseffen dat hun kind 

overgewicht heeft of niet beseffen dat overgewicht een probleem is (Elder, Ayala & 

Harris, 1999). Ouders dienen zich voldoende bewust te zijn van het eet- en 

beweegpatroon binnen het gezin, dit is een noodzakelijke eerste stap voor 

gedragsverandering.  

- Sociale invloed: de sociale norm, sociale steun of druk om bepaald gedrag uit te 

voeren en het waargenomen gedrag van anderen ofwel de opvattingen van anderen 

over bepaald gedrag (Brug et al., 2003). Bijvoorbeeld ouders en vrienden als gezonde 

rolmodellen: onderzoek heeft aangetoond hoe sportiever de ouders des te actiever de 

leefstijl van kinderen is (Bekkers, Hooghe & Stolle, 2004; Breedveld & Tiessen-

Raaphorst, 2006). Ook kennissen of vrienden waarvan ouders sociale steun ontvangen 

kunnen het gedrag van ouders beïnvloeden doordat zij het bijvoorbeeld belangrijk 
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vinden dat kinderen zich gezond gedragen en waarde hechten aan opvoedingsregels 

omtrent gezond eet- en beweeggedrag.  

- Eigen-effectiviteitsverwachting: eigen inschatting voor de mogelijkheden om 

bepaald gedrag uit te voeren (Brug et al., 2003). Zelfaanname over eigen 

vaardigheden; denken ouders te beschikken over de specifieke vaardigheden die nodig 

zijn om gezond eet- en beweeggedrag uit te voeren. 

- Barrières en vaardigheden: naast de drie determinanten die de intentie van het 

gedrag voorspellen, is het gedrag ook afhankelijk van barrières en vaardigheden die de 

uitvoering van gedrag kunnen belemmeren of bevorderen (Brug et al., 2003).  

Ouders en kinderen leven in een omgeving waarin allerlei ongezonde verleidingen 

aanwezig zijn, zoals fastfoodketens en reclames, deze risicofactoren uit de  

omgeving kunnen ervoor zorgen dat het gewenste gedrag (het beredeneerd gedrag) 

snel overheerst gaat worden door het impulsgedrag (onberedeneerd gedrag). 

Kenmerken van de leefomgeving kunnen ook belemmerend zijn voor de lichamelijke 

activiteit van kinderen, zoals het leven in een stad met druk verkeer en gebrek aan 

speelruimte (de Vries, Bakker, van Overbeek & Hopman-Rock, 2005). De financiële 

situatie van ouders kan een belemmering vormen, te hoge kosten voor een sportclub 

kunnen kinderen ervan weerhouden een sport te beoefenen (Rijpma, Roques, Jokovi & 

Trienekens, 2000). 

 

Consequenties voor het onderzoek  

Uit het voorafgaande kunnen we concluderen dat de opvoedingsstijl van ouders 

mogelijk van invloed is op het ontstaan van overgewicht bij kinderen. Daarom worden de 

verschillende opvoedingsstijlen als aandachtspunten meegenomen in dit onderzoek. Door in te 

gaan op de eet- en beweeggewoonten van het gezin en de mogelijke problemen die daarbij 

ontstaan zal de eerste hoofdvraag beantwoord worden: ‘Wat doen ouders om kinderen te 

stimuleren tot een gezond eet- en beweegpatroon?’. De opvoedingsstijl van ouders zal hierbij 

centraal staan. De tweede hoofdvraag: ‘Welke behoefte(s) aan ondersteuning hebben ouders 

bij het stimuleren van kinderen tot een gezonder eet- en beweegpatroon?’ gaat uit van de 

behoeften van ouders. De inhoud van de ondersteuning kan vermoedelijk geduid worden in 

termen van het ASE-model, ofwel, ze kunnen betrekking hebben op de attitude van ouders, de 

sociale omgeving en de eigen-effectiviteit. De oplossingen die ouders hanteren op de eet- en 
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beweegproblemen van hun kinderen, de gewenste hulpvormen en de mate waarin ouders in 

staat zijn om hun huidige gedrag te veranderen zullen hierbij aan bod komen.  

 
Methode  
 
Respondenten  

In het voorjaar van 2009 zijn in totaal 18 ouders, zowel vaders als moeders, met kinderen in 

de leeftijd van 2 tot 12 jaar, geïnterviewd over de eet- en beweeggewoonten van hun kinderen, 

de eventuele problemen die zich daarbij voordoen en de oplossingen die ouders hanteren op 

deze problemen. Daarnaast is ouders met kinderen van een bovengemiddeld3 gewicht tot 

overgewicht gevraagd in hoeverre zij behoefte hebben aan opvoedingsondersteuning bij het 

stimuleren tot een gezond eet- en beweegpatroon en waaruit deze ondersteuning zou moeten 

bestaan.  

 De allochtone ouders zijn benaderd via welzijnsorganisatie Cumulus in Utrecht. 

Cumulus Welzijn heeft speciaal voor kinderen die extra aandacht voor de Nederlandse taal 

nodig hebben voorscholen. Een voorschool is een speelzaal waar kinderen spelenderwijs 

worden voorbereid op de basisschool. Via voorscholen ‘de Bram’, ‘de Schakel’ en de 

‘Papegaai’, alledrie gelegen in de wijk Overvecht te Utrecht, hebben er 7 allochtone ouders 

deelgenomen aan het onderzoek met overwegend jonge kinderen. Het betreffen eerste en 

tweede generatie allochtonen afkomstig uit Turkije, Marokko, Suriname en Bulgarije.  

 De overige respondenten, zowel autochtonen als allochtonen, zijn benaderd via PGO 

(Periodiek Gezondheidsonderzoek) anamneses van de GGD Midden Nederland. In Bilthoven 

en Driebergen zijn 11 ouders geïnterviewd. Tabel 1 geeft het geboorteland en 

opleidingsniveau van de ouders en de mate van overgewicht bij kinderen weer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Boven het gemiddelde: boven de gemiddelde lijn van de gewichtscurve die door de GGD gehanteerd wordt. Er 
is sprake van een gewicht tussen gezond gewicht en overgewicht in. De waarden zijn leeftijd en lengte 
afhankelijk. 
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Respondent  Partner  

♂/ ♀ Geboorte- 
plaats 

Opleidings-
niveau  

Mate van overgewicht 
bij kind(eren) 

♂/ ♀ Geboorte-
plaats 

Opleidings
-niveau  

Vrouw Turkije Geen Boven gemiddeld Man Turkije Mavo 
Man Nederland Havo Boven gemiddeld Vrouw Turkije Geen  
Vrouw Nederland Mavo Overgewicht  Man Marokko Geen  
Vrouw Marokko Geen Gemiddeld N.V.T.    
Vrouw Nederland MBO Gemiddeld Man Suriname Geen 
Vrouw Marokko MBO Gemiddeld  Man Marokko MBO  
Vrouw Bulgarije VWO Overgewicht  N.V.T.    
Vrouw Nederland VWO Gemiddeld  Man Nederland LTS  
Vrouw Nederland WO Gemiddeld  Man Nederland HBO 
Vrouw Nederland VWO Boven gemiddeld  N.V.T.    
Vrouw  Marokko MBO Boven gemiddeld 

Overgewicht   
Man Marokko Havo  

Man Nederland WO Gemiddeld  Vrouw Nederland WO  
Vrouw Nederland MBO Overgewicht 

Gemiddeld  
    

Man Nederland WO Gemiddeld  Vrouw Nederland WO 
Vrouw Nederland HBO Gemiddeld  

Boven gemiddeld  
N.V.T.   

Vrouw Nederland MBO Boven gemiddeld  
Gemiddeld  

Man Nederland Mavo  

Vrouw Nederland MBO Gemiddeld  Man Nederland HBO  
Man Nederland WO Gemiddeld 

Boven gemiddeld  
Vrouw Nederland HBO  

Tabel 1: Achtergrondgegevens respondenten 
 

 

Interview 

Er is gebruik gemaakt van een semi-gestructureerd interview (Boeije, 2005). De topiclijst is 

onderverdeeld in vier onderdelen: de eet- en beweeggewoonten, eet- en beweegproblemen, 

oplossingen van ouders op eet- en beweegproblemen en gewenste hulp bij eet- en 

beweegproblemen.  

 Bij het eerste topic, eet- en beweeggewoonten, is gevraagd waaruit de maaltijden van 

kinderen bestaan, het aantal en soort tussendoortjes, de drankjes, het beoefenen van een sport 

en de beweeglijkheid van kinderen in hun vrije tijd. Met het eerste topic is voornamelijk 
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geprobeerd een beeld te krijgen van het eet- en beweegpatroon van kinderen en de kennis die 

ouders hebben over een gezond eet- en beweegpatroon.  

 Het tweede onderdeel bestond uit eventuele eet- en beweegproblemen. Om deze vraag 

bij ouders te introduceren is aan alle ouders gevraagd of hun kind(eren) goede eters zijn. 

Hiermee werd bedoeld of kinderen veel dingen lusten, open staan voor nieuwe dingen en 

groenten en fruit eten. Op het gebied van bewegen werd gevraagd of kinderen graag bewegen 

en dit uit zichzelf doen of aanmoediging nodig hebben.  

 Wanneer er sprake was van eet- en of beweegproblemen werd het interview voortgezet 

en kwamen de oplossingen van ouders aan bod. Gevraagd werd hoe ouders deze problemen 

oplosten en in hoeverre zij tevreden waren met deze oplossingen. Bij de kinderen waar sprake 

is van een bovengemiddeld gewicht of overgewicht werd gelet op de manier waarop ouders 

(en het kind) hiermee omgingen. De opvoedingsstijl van ouders werd hierbij als 

aandachtspunt vanuit de literatuur gehanteerd. De opvoedingsstijl van ouders is gebaseerd op 

de mate waarin zij het eet- en beweeggedrag van kinderen controleren en de manier waarop 

zij met bepaalde opvoedingssituaties aan tafel omgaan. Aan alle ouders is gevraagd wat zij 

doen wanneer kinderen niet willen luisteren aan tafel, weigeren te eten en hoe zij omgaan met 

verleidingen zoals snoep in de supermarkt. Als ingang zijn eventuele eetproblemen van 

kinderen gebruikt om vervolgens te bepalen hoe hierop gereageerd wordt door ouders en op 

welke manier zij met conflicten aan tafel omgaan.  

 Het laatste topic ging over de gewenste hulpvormen bij verkeerde eet- en/of 

beweeggewoonten. Deze vraag werd verder uitgewerkt bij ouders van wie de kinderen een 

bovengemiddeld gewicht of overgewicht hebben. Daarnaast werd aan alle ouders met 

kinderen met gemiddeld gewicht gevraagd wat zij zouden doen zodra hun kind overgewicht 

zou hebben. Om de hulpbehoeften in kaart te brengen werd gebruik gemaakt van het ASE-

model en werd onderzocht of de gewenste hulp lag in de attitude, de sociale omgeving en/of 

de eigen-effectitiveit van ouders.  

 

Procedure 

Om de allochtone doelgroep te bereiken is contact gelegd met de teamleiders van 

verschillende onderdelen binnen Cumulus Welzijn. Via de teamleiders werd gevraagd om 

participatie bij de opvoedingsondersteunende activiteiten van Cumulus Welzijn. De 

teamleidster van de voorscholen heeft hier positief op gereageerd en de mogelijkheid geboden 

om middels het teamoverleg alle leiders van de voorscholen te benaderen. Uiteindelijk waren 

drie voorscholen, ‘de Bram’, ‘de Schakel’ en de ‘Papegaai’, alle drie gelegen in de wijk 
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Overvecht te Utrecht, bereid om hun medewerking te verlenen aan het onderzoek. De 

voorscholen hebben het selecteren van respondenten op twee manieren uitgevoerd. 

Voorschool ‘de Bram’ en voorschool ‘de Schakel’ hebben respondenten (bij voorkeur ouders 

van kinderen met overgewicht) geselecteerd en afspraken gemaakt. De onderzoeker en 

respondent konden voor het interview gebruik maken van een besloten ruimte op de 

voorschool. Bij voorschool ‘de Papegaai’ heeft de onderzoeker tijdens spelinloop ochtenden 

respondenten geworven. De respondenten op deze voorschool boden echter weinig 

medewerking, gezien het lage Nederlandse taalniveau van ouders. Wederom kon gebruik 

worden gemaakt van een besloten ruimte voor de afname van het interview.  

 Voor een variatie tussen de respondenten is specifiek gezocht naar een groot bereik 

van zowel autochtone als allochtone ouders. Hiervoor zijn verschillende GGD’en, afdeling 

Jeugdgezondheidszorg, in Nederland benaderd. Doordat overgewicht bij de meeste GGD’en 

aangepakt wordt kon dit onderzoek mogelijk interfereren met lopende interventies, waardoor 

zij niet bereid waren om mee te werken aan dit onderzoek. De rayonmanager 

Jeugdgezondheidszorg GGD Midden Nederland bood uiteindelijk de kans om aan te sluiten 

bij de PGO anamneses in Bilthoven. Op het consultatiebureau van de thuiszorgorganisatie 

Vitras/CMD, locatie Jachtlaan in Bilthoven, zijn interviews afgenomen met voornamelijk 

autochtone ouders (bij voorkeur van kinderen met overgewicht). De dienstdoende arts en 

verpleegkundige stuurden ouders, die bereid waren om medewerking te verlenen, door naar 

de onderzoeker die ter plaatse een interview afnam.  

 In Bilthoven ligt de sociaal economische status vrij hoog en zijn er veel hoog 

opgeleide ouders. Om meer kans te maken om laag opgeleide en lage SES ouders te treffen 

zijn er ook interviews afgenomen via de GGD Midden Nederland in Driebergen. De 

verpleegkundige van de GGD ontving alle ouders op afspraak en stuurde hen direct door om 

medewerking te verlenen aan het interview. De school in Bilthoven bleek uiteindelijke een 

vrij hoge SES school te zijn.  

 Om de anonimiteit van de respondenten te waarborgen is gebruik gemaakt van 

pseudoniemen. De respondenten hebben allen, voorafgaand aan het interview, ingestemd met 

bandopnames en zijn erop gewezen dat alle informatie anoniem zal worden verwerkt. Om 

sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen is benadrukt dat de behoeften en mening van de 

respondent centraal staat en er geen goede of foute antwoorden mogelijk zijn.  
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Betrouwbaarheid 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een grote variatie binnen de respondenten. Er 

hebben zowel vaders als moeders, autochtonen en allochtonen, hoge SES en lage SES ouders 

geparticipeerd. Voor de autochtone en allochtone ouders is echter gebruik gemaakt van 

verschillende interviews. De allochtone ouders bleken minder open te zijn dan de autochtone 

ouders, hierdoor is de introductie van het interview aangepast op de doelgroep.  

 De betrouwbaarheid van het onderzoek kan mogelijk beïnvloed zijn doordat de 

interviewvragen in bepaalde situaties minder open geformuleerd werden. Hierdoor is het 

mogelijk dat de respondent wellicht is meegegaan met de antwoordmogelijkheden van de 

onderzoeker. Bijvoorbeeld door keuzemogelijkheden aan te geven bij bepaalde vragen om de 

respondent in de juiste richting te sturen. Daarnaast maakte een taalbarrière tussen de 

interviewer en de respondent het soms lastig om de vragen begrijpelijk voor te leggen aan 

allochtone ouders. Interviews die niet betrouwbaar waren door deze barrière zijn niet 

meegenomen in dit onderzoek.  
   

Resultaten 
 
 
Eet- en beweeggewoonten 

In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre ouders bezig zijn met gezonde voeding, zoals het 

eten van groenten en fruit, gevarieerde maaltijden, gezonde tussendoortjes en de mate waarop 

zij controle uitoefenen op het eetgedrag van hun kind(eren). Daarnaast is bekeken in hoeverre 

ouders beweging belangrijk vinden, waarom zij beweging van belang achtten en of zij hun 

kinderen hierin stimuleren.  

 Alle respondenten waren zich ervan bewust dat een gezonde voeding bestaat uit 

voldoende groenten en fruit, maar de keuzes die ouders hierin maken zijn verschillend. Niet 

alle ouders zijn zich bewust van het aantal calorieën in producten of vervangen groenten en 

fruit door minder gezonde producten wanneer kinderen iets niet lusten. Op een uitzondering 

daargelaten houden ouders er rekening mee dat het kind voldoende vitaminen en mineralen 

binnen krijgt en weten zij welke voeding daarvoor nodig is.  

Samira: “Krentenbollen eentje of twee per dag maar in plaats van brood krijgt ie dan, ligt 

eraan wat ik net in huis heb. En met chocoladepasta, eet geen krentenbollen zonder 

chocoladepasta”. 

 Ouders vinden beweging belangrijk, maar hebben daar verschillende motieven voor. 

Een verschil kwam naar voren bij ouders met een lage en ouders met een hoge SES. Ouders 
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met een hoge SES vinden het zeer belangrijk dat kinderen een sport beoefenen. De meeste 

kinderen van ouders met een hoge SES beoefenen twee of meer sporten. Veel genoemde 

sporten zijn hockey en tennis. De intensiteit van het sporten is bij deze ouders vaak 

afhankelijk van het voorbeeld dat zij zijn voor de kinderen. Wanneer kinderen uit een sportief 

gezin komen, wordt er meer waarde gehecht aan het belang van sporten. Kinderen van ouders 

met een lage SES beoefenen, wanneer de leeftijd het toe laat, sporten zoals voetbal en 

taekwondo. Een aantal ouders waren echter niet in staat om alle kinderen te laten sporten, 

door de hoge kosten die hieraan verbonden zijn.  

Ayesegül: “Je wilt wel dat de kinderen wel graag iets gaan doen, ergens naar toe brengen 

maar alles is geld. Kan niet weet je, is moeilijk”.  

De motivaties van ouders om kinderen te laten sporten lopen zeer uiteen. Over het algemeen 

dient het plezier in een sport voorop te staan bij kinderen. Daarnaast vormen sociale contacten 

en competitiebeleving ook een belangrijk onderdeel van sport. Bij allochtone ouders kwam 

vaak naar voren dat zij, naast plezierbeleving, het ook belangrijk vinden dat kinderen hun 

energie ergens in kunnen stoppen.  

 

Eet- en beweegproblemen  

Aan alle ouders werd gevraagd in hoeverre de kinderen ‘goede eters’ zijn, bijvoorbeeld of 

kinderen veel lusten, openstaan voor nieuwe/onbekende voeding en graag bewegen. Alle 

ouders gaven aan dat het weleens voorkomt dat hun kind iets niet lust, enkele ouders gaven 

echter aan dat hun kind veel voedsel niet lekker vindt, in het bijzonder groenten en fruit.  

 Bij veel ouders kwam naar voren dat kinderen niet willen luisteren aan tafel. Ze 

weigeren bepaalde groenten te eten of willen niet aan tafel blijven zitten tijdens de maaltijd.  

Nadifa: ”Eten, spelen, kom eten, spelen. Soms hij zit aan tafel. Ja, maar soms niet. En als ie 

iets niet lust, Ja, hij zegt mama ja ik wil niet en weg gaat weer spelen. Niet luisteren dan”. 

 Op het gebied van bewegen constateren ouders geen problemen. De meeste ouders 

vonden hun kinderen erg beweeglijk, een enkeling vond het kind zelfs te energiek.  

Samira: “Voor een sport is ie net te jong voor nog. Ik wil heel graag dat ie gaat zwemmen en 

zijn vader die doet aan  taekwondo en zit al te popelen totdat ie hem mag inschrijven. Thuis is 

het wel hen samen of dat soort dingen, maar op een sport dat niet. Het liefst wel hoor. Kan hij 

zijn agressie, nou geen agressie maar energie in kwijt”.  
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Oplossingen van ouders  

Om de opvoedingshandelingen van ouders te categoriseren in een opvoedingsstijl werd 

gevraagd naar ‘normale’ eetproblemen van kinderen, zoals het niet lusten van groenten en 

fruit of weigeren aan tafel te blijven zitten tijdens de maaltijd. Elke ouder heeft namelijk 

weleens te maken met conflicten aan tafel. De manier waarop ouders reageren op bepaalde 

conflicten verschillen echter en aan de hand van hun reactie werd de opvoedingsstijl van 

ouders bepaald.  

 Sommige ouders gaven aan tijdens een conflictsituatie de situatie en/of het conflict uit 

de weg te gaan.  

Hakan: “Maar ga je echt doperwtjes of spruitjes ofzo iets neerleggen dan moet je gewoon 

absoluut niet vanuit gaan dat ze dat gaat eten. Dat doet ze niet. Dan heb je gewoon 

trammelant thuis. Ze gaat huilen, ze gaat lopen krijsen. Dat hebben we al te vaak geprobeerd. 

Dat lukt gewoon niet. Je kan doorgaan en als je wil echt perse door wil zetten dan eet ze het 

ook wel. Maar wat heb je eraan als dat kind helemaal suf is geworden van het huilen dat ze 

de groente op heeft en dat elke dag. Jah, daar heb je ook niets aan”.  

Ouders gaven aan dat hun opvoedingsvaardigheden op bepaalde gebieden niet resulteren tot 

het door hun gewenste resultaat, zoals in bovenstaand voorbeeld. Wanneer kinderen 

bijvoorbeeld niet veel lusten zijn er ouders die in gaan op de wensen van het kind wanneer zij 

geen groenten willen eten. Dit gebeurt omdat ze graag willen dat het kind toch iets eet, 

bijvoorbeeld een kind friet geven als het daarnaar vraagt.  

 Een aantal ouders laten hun kinderen liever spelen tijdens het eten, omdat de kinderen 

niet stil kunnen blijven zitten. Bovendien hoeven deze kinderen de groenten op hun bord niet 

op te eten wanneer zij deze niet lusten.  

Ayesegül: “ Is iemand die heel moeilijk is want zij is iemand die heel actief is, moet spelen. 

En als ze speelt kan ze niet eten, dus daar maak ik ook geen punt van. Ik zeg: komt later en als 

ze voordat wij gaan eten het avondeten en ze wil niet eten voor het slapen krijgt ze nog een 

broodje van mij, dan gaat ze naar bed. Ik ben niet moeilijk”. 

 Ouders die zelf de regels opstellen en ook willen dat deze regels nageleefd worden, 

hanteren straffen wanneer kinderen bijvoorbeeld niet willen luisteren.  

Marieke: “Ik ben heel streng in dat soort dingen. Als ie echt niet wil proeven dan zeg ik ja 

dan ga je maar naar je bed toe. Ik heb geen voldoening met het ziet er niet lekker uit dus ik ga 

niet eten. Dus hij moet het proeven en anders is het nou ja dan ga je maar naar je kamer toe 

en dan is er ook geen tv of wat dan ook. Ook geen toetje natuurlijk”.  
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Voor veel ouders is het stellen van bepaalde regels van belang om een gezond eetpatroon bij 

kinderen te realiseren, zoals het aantal tussendoortjes dat kinderen mogen eten op een dag. 

Ook ritme en regelmaat wordt door deze ouders belangrijk gevonden. Wanneer kinderen 

gewend zijn om bepaalde tussendoortjes op een bepaalde tijd te mogen eten, houden zij zich 

daar in de meeste gevallen ook aan.  

 Het geven van het goede voorbeeld en gebruik maken van onderhandelingsmethodes 

zijn ook opvoedingshandelingen die naar voren kwamen bij de ouders.  

Silvia: “Volgens mij maakt het gewoon heel veel uit wat je zelf voordoet en ook in huis haalt 

en stimuleert”. 

 Als onderhandelingsmethoden werden toetjes ingezet zodat kinderen alsnog een deel 

van de vereiste groenten binnen krijgen wanneer zij niet willen eten.  

Boris: “Meestal de helft opeten. Geen toetjes doen we dan wel, dat is meestal het wisselgeld”.  

 De opvoedingsstijl is gebaseerd op opvoedingshandelingen van ouders met betrekking 

tot het eet- en beweegpatroon van kinderen. De manier waarop ouders omgaan met 

conflictsituaties aan tafel brengt een aantal patronen met zich mee waarin de opvoedingsstijl 

van ouders (in dit geval met name op het gebied van de eet- en beweegopvoeding) naar voren 

kwam. Sommige ouders bleken moeite te hebben met conflictsituaties en gaan deze bij 

voorbaat al uit de weg. Wanneer kinderen iets niet lusten, wordt er soms iets anders voor ze 

gemaakt of wordt de strijd uit de weg gegaan door ze te laten spelen. Ouders hechten minder 

waarde aan ritme en regelmaat en hanteren onregelmatige eetmomenten. Hierdoor bepaalt het 

kind naar verloop van tijd de regels aan tafel en niet de ouder. Deze patronen komen overeen 

met een permissieve opvoedingsstijl. In tegenstelling tot ouders met een permissieve 

opvoedingsstijl, zijn er ook ouders die het juist belangrijk vinden dat kinderen luisteren aan 

tafel en consequenties verbinden aan ongehoorzaam gedrag. Ouders die het belangrijk vinden 

dat kinderen regels gehoorzamen en niet in discussie gaan met hun ouders over deze regels, 

vertonen aan tafel een overwegend autoritaire opvoedingsstijl. Opvallend was dat alle 

autochtone ouders in dit onderzoek naar aanleiding van een aantal kenmerkende patronen een 

autoritatieve opvoedingsstijl hanteren. Deze ouders zijn betrokken bij de kinderen, voorzien in 

een gevarieerd en gezond voedselaanbod, maar stellen ook duidelijke regels en grenzen. Deze 

opvoedingsstijl lijkt overeen te komen met de autoritaire opvoedingsstijl, maar het feit dat 

autoritatieve ouders wel en autoritaire ouders geen plaats laten voor discussie is een essentieel 

verschil. Autoritatieve ouders bieden kinderen wel de kans om aan te geven wanneer zij 

voldoende hebben gegeten en zijn sneller bereid toe te geven aan de wensen van het kind dan 

autoritaire ouders. Daarnaast leggen ze kinderen uit waarom het belangrijk is om een bepaald 
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gedeelte van hun bord op te eten, de autoritaire ouder daarentegen zegt alleen dat het moet, 

maar geeft geen uitleg. 

 

Behoeften van ouders aan ondersteuning  

Sommige ouders erkennen dat ze tegen problemen aanlopen in de opvoeding, terwijl andere 

ouders de eetproblemen niet als een probleem herkennen, zij zijn zich niet bewust van de 

problemen.  

Anja: “Over het geheel genomen, het is echt een broodeter net als ik. Warm eten is niet ons 

favoriet, hij probeert het wel meestal probeert ie het wel te eten. Maar goed, aardappelen en 

groenten zijn niet zijn favoriet. Hij probeert al meer dan ik vroeger, dus daar ben ik al blij 

mee. Over het algemeen ik maak er niet zo’n drama van. D’r wordt niet zo’n big issue van 

gemaakt”.  

 Ouders zijn zich ervan bewust dat het hebben van overgewicht ongezond is. 

Aangezien ouders het beste voor hebben met hun kind(eren) willen zij het ontstaan van 

overgewicht het liefst voorkomen. Over het algemeen houden ouders het gewicht van 

kinderen niet zozeer bij door middel van een weegschaal, maar kijken zij naar het uiterlijk van 

hun kind. Ouders van kinderen met een gezond gewicht maken zich geen zorgen over de 

ontwikkeling van overgewicht, aangezien kinderen daar volgens ouders geen aanleg voor 

hebben of een gezond eet- en beweegpatroon hebben en daardoor een laag risico op het 

ontstaan van overgewicht. Kinderen die met hun gewicht boven het gemiddelde komen 

hebben ouders die zich daar bewust van zijn. De attitude van ouders ten aanzien van een 

bovengemiddeld gewicht is echter verschillend.  

Ayesegül: “Nou paar kilootjes vind ik niet zo erg maar echt over de paar kilo zeg ik tuurlijk 

wat gaan we aan doen. Want ik wil niet dat straks mijn kind omdat klein is ze begrijpt niet, ze 

eet ze doet en dan weet ze niet wat ze doet op het moment dat ik iemand zo (dik gebaar) naast 

me heb lopen zou ik ook niet leuk vinden” 

 Waar voor bepaalde ouders een aantal kilo’s boven het gemiddelde geen probleem is, 

zolang de zichtbare kilo’s maar binnen de perken blijven, zijn er ook ouders van kinderen met 

een bovengemiddeld gewicht die erg consequent bezig zijn met het eet- en beweegpatroon 

van hun kinderen. Zij proberen dit op subtiele wijze te doen, zodat kinderen niet op te jonge 

leeftijd geconfronteerd worden met de schoonheidsidealen van de maatschappij.  

Sarah: “Ja, nou ik wil er niet teveel aandacht aan besteden, want ik wil vooral niet dat zij nu 

al het idee heeft dat ze dik is zeg maar. Dat vind ik niet nodig bij een kind van zeven. Ik 

probeer het ongemerkt een beetje van…zij vond Yogi bijvoorbeeld erg lekker. Yogi dat is nog 
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1 keer in de 2 of drie weken dat ze een bekertje Yogi krijgt voor de rest is het water en 

aanmaak. Maar ze drinkt dat bijvoorbeeld niet meer”.  

In dit onderzoek hadden allochtone en autochtone ouders een andere houding ten opzichte van 

overgewicht, hun attitude ten aanzien van overgewicht verschilt. Opvallend was dat 

allochtone ouders van kinderen met een bovengemiddeld gewicht dit niet zozeer als een 

probleem herkennen. Autochtone ouders erkennen het probleem en reageren snel op dreigend 

overgewicht door nauwlettend in de gaten te houden wat kinderen eten en hoeveel zij 

bewegen.  

Ook de sociale omgeving blijkt van invloed te zijn op het ontstaan van overgewicht bij 

kinderen. Door de invloed van met name familieleden hebben sommige ouders de 

(eet)opvoeding van kinderen niet volledig zelf in de hand. De specifieke invloed van 

familieleden blijkt afhankelijk te zijn van de culturele achtergrond van de ouders.  

Samira: “Bij ons bemoeit iedereen zich met de opvoeding. Dat is moeilijk. Mijn moeder praat, 

mijn zussen praat, mijn broertje praat, mijn man praat. Dus naar wie moet ie eigenlijk gaan 

luisteren? Mijn moeder zegt ah jo laat hem hij is nog klein”.  

 Ouders gaven aan dat hun opvoedingsvaardigheden op bepaalde gebieden niet 

resulteren tot het gewenste resultaat. Ouders weten niet hoe zij met bepaalde situaties, zoals 

bij conflicten aan tafel of discussies over het wel of niet eten van bepaalde soorten voedsel, 

om moeten gaan en zouden graag willen leren hoe zij dergelijke situaties aan moeten pakken.  

Hakan: Ik ben er niet zo’n voorstander van dat ze teveel snoep. Maar ja. Wat doe je eraan 

weet je?”. 

De eigen-effectiviteit van ouders is van invloed op het stimuleren van kinderen tot een 

gezonde leefstijl. Ouders hebben aangeven geholpen te willen worden bij bepaalde 

opvoedingshandelingen, omdat zij denken niet over de algemene opvoedingsvaardigheden te 

beschikken om kinderen te stimuleren tot een gezondere leefstijl.  

Samira: “Dat ik bij hem de ritme erin laat krijgen. Dat ie weet dat ie als tie op staat dan is het 

tandenpoetsen, gezicht wassen weet je wel. Gewoon die ritme erin houden van je gaat nu eten, 

je gaat nu uh…alles op z’n tijd. Dat wil ik graag weten hoe dat moet”.  

Deze moeder gaf tijdens het interview aan dat zij erg graag hulp zou willen bij het aanleren 

van bepaalde opvoedingshandelingen en had hier een duidelijk beeld over. Ze gaf te kennen 

dat ze bereid was om te veranderen en dat ze haar gedrag ook daadwerkelijk zou kunnen 

veranderen als zij aanwijzingen zou krijgen van een professional.  

Bisera: “Ik wil leren ok je mag wel een beetje maar niet zoveel maar kinderen willen altijd 

veel. En dat is probleem”.  
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Sommige ouders vinden het moeilijk om kinderen op hun eet- en beweegpatroon te 

wijzen doordat zij zo subtiel mogelijk om willen gaan met de sociaal-emotionele belasting 

van het kind. Ouders van kinderen met een boven gemiddeld gewicht hebben er enigszins 

moeite mee om het gedrag van kinderen te veranderen omdat het kind dan al op jonge leeftijd 

geconfronteerd zou moeten worden met overgewicht.  

Sarah: “Ik zou het heel moeilijk vinden want ik wil vooral niet dat zij daardoor verdrietig om 

zou worden. Nu heeft ze helemaal niet dat idee, goed ze ziet wel dat ze stevig is dan een ander 

maar er zitten bij haar ook kinderen in de klas die steviger zijn”.  

Een enkeling gaf aan dat de hoge kosten van een gezonde levensstijl een barrière voor 

hen vormt. Om kinderen voldoende te laten sporten is geld nodig en dat is er niet altijd. En 

gezonde producten, zoals groenten en fruit, worden alsmaar duurder.  

 
 
Conclusie en discussie  

 
Het Gezondheidsinstituut NIGZ is met het programma ‘Bewegen en Overgewicht: Integraal 

Gezondheidsbeleid’ actief in gezondheidsbevordering van de jeugd in (gemeentelijk) 

gezondheidsbeleid. Overgewicht komt bij een op de zeven kinderen voor, dus de aanpak van 

overgewicht is van groot belang. Dit onderzoek richt zich op wat ouders doen om kinderen te 

stimuleren tot een gezond eet- en beweegpatroon en welke behoefte(s) ouders hebben aan 

ondersteuning bij het stimuleren van kinderen tot een gezond eet- en beweegpatroon. Het doel 

was om aanbevelingen te doen aan het Gezondheidsinstituut NIGZ voor een gericht 

ondersteuningsaanbod in (gemeentelijk) gezondheidsbeleid. Door middel van interviews zijn 

in het voorjaar van 2009 negentien ouders ondervraagd over hun opvoedingshandelingen en 

hun behoeften aan ondersteuning. In het interviewprotocol stonden vier hoofdthema’s 

centraal: eet- en beweeggewoonten van kinderen, eventuele eet- en beweegproblemen, 

oplossingen die ouders hanteren voor deze problemen, met als aandachtspunt de 

opvoedingsstijl van ouders, en de gewenste hulpbehoeften van ouders bij het stimuleren van 

kinderen tot een gezonder eet- en beweegpatroon. Door middel van het zogenaamde ASE-

model werd bepaald in welk gebied de gewenste hulp van ouders lag: in de attitude, de sociale 

omgeving en/of de eigen-effectiviteit.  

Alle ouders in dit onderzoek wisten dat gezonde voeding bestaat uit het eten van 

gevarieerde maaltijden en voldoende groenten en fruit. Daarnaast is men ervan bewust dat 

voldoende beweging ook bijdraagt aan een gezonde leefstijl. Ouders vinden beweging 
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belangrijk, maar bij de motivatie voor beweging staat de gezondheid van kinderen niet 

voorop. Beweging, door een sport te beoefenen, wordt voornamelijk ervaren als sociaal en 

competitief. Dat beweging hoort bij een gezond eet- en beweeg patroon, werd door een 

enkeling expliciet benadrukt. Ondanks de algemene kennis van ouders over een gezonde 

leefstijl, ontbreekt het bij bepaalde ouders aan specifieke productkennis waardoor kinderen 

ongezonder eten. Ouders weten waaruit gezonde voeding bestaat, maar maken daarin soms 

verkeerde keuzes. Deze ongezonde keuzes van ouders ontstaan door specifieke onwetendheid 

van de ouder en hierdoor wordt de kans op overgewicht vergroot. 

Bepaalde ouders ervaren problemen wanneer hun kind groenten niet lekker vindt. In 

dit onderzoek is een verschil naar voren gekomen tussen de manier waarop allochtone en 

autochtone ouders deze eetproblemen oplossen. Zowel allochtone als autochtone ouders 

ervaren deze problemen, maar hier wordt anders mee omgegaan. Autochtone ouders 

compenseren met een stuk fruit of ze zorgen dat het kind de volgende dag meer groenten 

binnen krijgt ter aanvulling, in tegenstelling tot allochtone ouders, die vaak toegeven aan het 

eetgedrag van hun kind. Dit probleem is grotendeels te wijten aan de permissieve 

opvoedingsstijl welke allochtone ouders aan tafel hanteren. Deze opvoedingsstijl vergroot de 

kans op overgewicht bij kinderen. 

Wanneer ouders een permissieve opvoedingsstijl hanteren zijn niet zij, maar hun 

kinderen de baas aan tafel. Ze leggen weinig regels op aan kinderen, om vervelende situaties 

uit de weg te gaan, en nemen genoegen met de huidige situatie omdat ze het gevoel hebben de 

situatie niet te kunnen veranderen. Ondanks deze permissieve opvoedingsstijl, hebben ze wel 

het beste voor met de kinderen, zijn ze betrokken en zouden zij graag hun kinderen beter 

willen laten eten. Het probleem is echter dat ouders niet weten hoe zij het eet- en 

beweegpatroon binnen het gezin kunnen veranderen, hierdoor geven ze snel op. Opvallend is 

dat in dit onderzoek de allochtone ouders een permissieve opvoedingsstijl aan tafel hanteren. 

Ouders waren niet in staat om kinderen een gezonde levensstijl te bieden door een gebrek aan 

discipline en autoriteit. Deze stijl resulteerde in een groter risico op overgewicht. De 

autochtone ouders in dit onderzoek hanteren een autoritatieve opvoedingsstijl. Deze ouders 

zijn betrokken bij hun kinderen, zorgen voor een gezond voedselaanbod en stellen duidelijke 

regels aan tafel. Bij de autoritatieve ouders was in dit onderzoek geen sprake van kinderen 

met overgewicht. Deze resultaten ondersteunen de literatuur die aangeeft dat  een autoritatieve 

opvoedingsstijl resulteert tot het minste risico op overgewicht (L’Hoir et al., 2008; Rhee et al., 

2006).  
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Ouders hanteren verschillende opvoedingsstijlen, desondanks blijken ouders wel 

dezelfde opvoedingsvragen te hebben. Uit verschillende onderzoeken komen steeds weer 

dezelfde opvoedvragen bij ouders naar voren, waaronder de gezondheid van hun kinderen 

(Bergen et al., 2005; Bertrand et al., 1998; NIZW jeugd, 2006). Dit betekent echter niet dat zij 

ook per definitie behoefte hebben aan opvoedingsondersteuning. Uit voorgaande onderzoeken 

komt naar voren dat allochtone ouders en hoogopgeleide ouders behoefte hebben aan 

opvoedingsondersteuning (Mathijssen & Bus, 2006; Van Bergen et al., 2005). De resultaten 

van dit onderzoek ondersteunen deels deze literatuur. Het merendeel van de ouders heeft 

vragen over de gezondheid van hun kinderen, maar raadplegen het consultatiebureau of de 

GGD om deze vragen beantwoord te krijgen. In dit onderzoek is naar voren gekomen dat 

ouders geen behoefte hebben aan opvoedingsondersteuning wanneer hun kinderen een 

gemiddeld gewicht hebben. Kinderen waarvan het gewicht boven het gemiddelde uitkomt, 

hebben ouders die weinig behoefte hebben aan ondersteuning. Een aantal ouders probeert het 

gewicht van kinderen in eerste instantie zelf te controleren door te letten op het eet- en 

beweegpatroon. Wanneer dit niet zou lukken of kinderen zichtbaar overgewicht ontwikkelen, 

zouden zij hierbij zelfstandig hulp zoeken, bij een diëtiste of de huisarts. Daarnaast zijn er 

ouders van kinderen met een bovengemiddeld gewicht die geen probleem herkennen en pas in 

willen grijpen wanneer hun kind een groter risico op overgewicht heeft ontwikkeld.  

Ouders van kinderen met overgewicht hebben wel degelijk behoefte aan 

opvoedingsondersteuning. Om de hulpbehoeften in kaart te brengen werd gebruik gemaakt 

van het ASE-model en werd onderzocht of de gewenste hulp lag in de attitude, de sociale 

omgeving en/of de eigen-effectitiveit van ouders. Ouders van kinderen met overgewicht, in dit 

onderzoek alle allochtone ouders, hebben aangegeven dat zij graag willen leren hoe zij het 

opvoedingsgedrag moeten veranderen om overgewicht binnen het gezin terug te dringen. Het 

stellen van grenzen en ritmevorming staan hierbij centraal. De attitude van deze ouders is een 

belangrijke eerste stap voor gedragsverandering (Brug et al., 2003). Ouders van kinderen met 

overgewicht zijn zich wel bewust van de eet- en beweegpatronen binnen het gezin en hebben 

een positieve houding ten opzichte van gezonde voeding en beweging, maar hebben 

ondersteuning nodig om het gewenste gedrag daadwerkelijk uit te kunnen oefenen. Deze 

ouders hebben aangegeven dat zij bereid zijn om hun gedrag te veranderen wanneer zij 

daarbij de juiste ondersteuning krijgen. Ouders van kinderen met een bovengemiddeld 

gewicht herkennen echter geen probleem en gaan pas het eet- en beweegpatroon van kinderen 

aanpassen wanneer de extra kilo’s zichtbaar worden.  
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Ook de sociale invloed is van belang bij deze gedragsverandering. De familie als 

gezond rolmodel blijkt ook in dit onderzoek een positieve werking te hebben op kinderen 

(Bekkers et al., 2004; Breedveld & Tiessen-Raaphorst, 2006). Erg sportieve ouders creëren 

een sportieve omgeving waarin kinderen ook deelnemen. Bij de ouders van kinderen met 

overgewicht blijkt de sociale omgeving een negatieve invloed te kunnen hebben op het eet- en 

beweegpatroon van kinderen. Wanneer familieleden zich met de opvoeding bemoeien, 

waardoor de ouders niet in staat zijn om consistent te blijven en telkens anders reageren in 

dezelfde situatie, heeft dit een negatief effect op het eetgedrag van het kind, omdat hij niet 

weet waar hij aan toe is. Daarnaast kan een gebrek aan steun van familie/vrienden ertoe leiden 

dat ouders geen referentiekader hebben en ook niet aangemoedigd worden in het volhouden 

van de gekozen opvoedstrategie.  

 De eigen-effectiviteitsverwachting van de ouders is onvoldoende. Ouders denken niet 

over opvoedingsvaardigheden te beschikken om hun kinderen te stimuleren tot gezond eet- en 

beweeggedrag. Wanneer zij van een professional leren hoe zij om moeten gaan met bepaalde 

opvoedingssituaties, achtten zij zichzelf beter in staat om een gezond eet- en beweegpatroon 

bij hun kinderen te ontwikkelen.  

Uit het voorafgaande blijkt dat de opvoedingsstijl van ouders van invloed is op het 

ontstaan van overgewicht bij kinderen (Arredondo et al., 2006; Gable & Lutz, 2000; Hughes 

et al., 2005; Lindsay et al., 2006). De autoritatieve opvoedingsstijl blijkt ook in dit onderzoek 

te resulteren tot het minste risico op overgewicht (L’Hoir et al., 2008; Rhee et al., 2006), 

doordat deze ouders betrokken zijn bij hun kinderen, zorgen voor een gezond voedselaanbod 

en duidelijke regels en grenzen stellen aan tafel. De resultaten van dit onderzoek ondersteunen 

tevens dat een permissieve opvoedingsstijl een verhoogd risico heeft op overgewicht (L’Hoir 

et al., 2008). Het in kaart brengen van de opvoedingsstijl van ouders zou een positieve 

bijdrage kunnen leveren binnen de opvoedingsondersteuning bij overgewicht.  

Om de opvoedingsstijl, die tot een groter risico op overgewicht kan leiden, aan te 

kunnen passen zouden ouders moeten beseffen dat (dreigend) overgewicht een probleem is 

(Elder, Ayala & Harris, 1999). Ouders van kinderen met een bovengemiddeld gewicht 

herkennen geen problemen en daarom zouden opvoedingsondersteuners ouders bewuster 

kunnen maken van een dreigend gewichtsprobleem, want erkenning zal uiteindelijk leiden tot 

gedragsverandering. 

Ouders van kinderen met overgewicht erkennen wel de gewichtsproblemen en hebben 

behoefte aan ondersteuning, maar het ontbreekt hen aan de juiste kennis en vaardigheden om 

gedragsverandering tot stand te brengen. Door in te gaan op de hulpbehoeften van ouders zou 
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ondersteuning meer gericht kunnen worden op instructies voor algemene 

opvoedingsvaardigheden. Ouders geven aan dat ze willen leren om conflicten op te lossen, om 

grenzen te stellen en ritmes te hanteren. Opvoedingsondersteuning heeft daarom een 

belangrijke taak bij het empoweren van ouders, omdat empowerment gericht is op het 

verbeteren van eigen-effectiviteit. Door de eigen-effectiviteit van ouders te verbeteren, met als 

doel ouders te steunen in de door henzelf gekozen concrete doelen te bereiken, krijgen zij zelf 

weer grip op hun eigen leven (Hermanns, 2006; Van ’t Rood, 2009). Dit benadrukt dat 

ondersteuning zich zou moeten richten op het versterken van vaardigheden en draagkracht 

van ouders, zodat ouders beter in staat zijn om kinderen te stimuleren tot een gezond eet- en 

beweegpatroon en de risico’s op overgewicht verkleind worden.  

 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 

In dit behoefteonderzoek is een beperkte doelgroep van achttien ouders onderzocht, waardoor 

de resultaten (de onderkenning van dreigend overgewicht bij ouders met kinderen van een 

bovengemiddeld gewicht, de permissieve opvoedingsstijl aan tafel bij allochtone ouders en de 

behoefte aan het versterken van eigen-effectiviteit bij ouders van kinderen met overgewicht) 

niet generaliseerbaar zijn naar de gehele Nederlandse bevolking. Daarnaast is de gebruikte 

doelgroep niet representatief voor de Nederlandse bevolking. Een groot deel van de 

geïnterviewde respondenten bestond uit allochtonen en hoge SES gezinnen. De resultaten van 

het onderzoek, het aantal allochtone ouders van kinderen met overgewicht, hadden er wellicht 

anders uitgezien als er meer autochtone gezinnen met een lage SES hadden geparticipeerd in 

het onderzoek.  

 De implicaties van dit onderzoek vormen het uitgangspunt voor de aanbevelingen voor 

toekomstig onderzoek. Om de resultaten generaliseerbaar te maken, dient het onderzoek op 

kwantitatieve wijze uitgevoerd te worden. Daarnaast is het van belang dat er een 

representatieve steekproefgroep van de Nederlandse bevolking zal participeren.  

Uit de interviews met allochtone ouders kwam met name naar voren dat de eerste 

generatie allochtonen veel waarde hechten aan de sociaal-culturele waarde van eten. Het lijkt 

erop dat hoe traditioneler de allochtone gezinnen blijven, hoe meer risico zij lijken te hebben 

op overgewicht. Met name eerste generatie allochtonen, maar ook tweede generatie 

allochtonen, beheersen de Nederlandse taal redelijk tot zeer slecht. In dit onderzoek zijn 

allochtone ouders benaderd die de Nederlandse taal redelijk tot goed beheersen. Omdat de 

allochtonen in Nederland een risicogroep vormen bij de ontwikkeling van overgewicht, is het 
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noodzakelijk dat de groep allochtone ouders die de Nederlandse taal niet beheersen ook 

onderzocht zullen worden. Gezien de taalbarrière en de tijd die voor dit onderzoek stond is dit 

onderzoek beperkt tot Nederlands sprekende allochtonen. 
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