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Samenvatting 
 

Het onderwerp van mijn afstudeerscriptie is het gebruik van eetregels die ouders gebruiken in 

de opvoeding, en de invloed van die regels op het eetgedrag van hun kinderen.  

 

Het onderwerp  is gekozen na bestudering van verschillende artikelen over eetgedrag en 

overgewicht bij kinderen. Één van de artikelen, van Rebecca Puhl en Marlene Swartz betrof 

een onderzoek naar de gevolgen van eetregels die als kind zijn ervaren onder volwassen 

mensen. De eetregels zijn verdeeld in drie typen: 

• Type 1: eetregels die het gebruik van een bepaald soort voedsel moet stimuleren, 

bijvoorbeeld minimaal 2 stukken fruit per dag eten 

• Type 2: eetregels die het gebruik van een bepaald soort voedsel moet afremmen, 

bijvoorbeeld maar één snoepje per dag eten 

• Type 3: eetregels waarbij voedsel als beloning of straf voor bepaald gedrag wordt 

gebruikt, bijvoorbeeld een snoepje als een kind lief is geweest, of het onthouden van snoep 

wanneer het juist stout was 

Uit de resultaten bleek dat bepaalde eetregels verstoord eetgedrag in de hand kunnen werken, 

en dan vooral eetregels van het derde type. 

 

Mijn hoofdvraag heb ik als volgt geformuleerd: 

Zijn de eetregels en het type eetregels die ouders/ verzorgers hanteren van invloed op het 

eetgedrag van hun kinderen? En zo ja, hoe ziet die invloed eruit? 

 

Om de vraag te kunnen beantwoorden maak ik gebruik van theorieen over reflexiviteit. 

Reflexiviteit betekent dat mensen in staat zijn hun gedrag te overdenken, daar lering uit te 

trekken, en op basis daarvan aan te passen. Van der Ploeg (1995) heeft het begrip reflexiviteit 

vertaald naar de opvoeding van kinderen, en maakt onderscheid tussen reflexief opvoeden 

(opvoeding die leidt tot inzicht bij het kind) en irreflexief opvoeden (opvoeding die leidt tot 

vaste, ondoordachte patronen)  

De typen eetregels worden onderverdeeld in reflexieve en irreflexieve opvoeding. Op die 

manier wordt bekeken of irreflexief leren leidt tot vaste patronen, en in dit geval tot ongezond 

eetgedrag. 
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Het onderzoek heeft plaatsgevonden in Eindhoven. Er zijn via basisscholen vragenlijsten 

verspreid onder 3000 kinderen uit groep 5 die zijn ingevuld door hun meest verzorgende 

ouder.  

Na analyse is gebleken dat de invloed van de eetregels onder zulke jonge kinderen nog 

minimaal zijn. Het verwachte verband tussen type 3, het belonen of bestraffen d.m.v. voedsel 

en het snoepgedrag van kinderen bleef is niet gevonden. Wel zijn er enkele sterke verbanden 

gevonden tussen demografische factoren en eetgedrag. Een andere uitkomst is dat naarmate 

het inkomen van de ouders stijgt, hun kind minder ongezond voedsel eet. 

Er kunnen hiervoor verschillende redenen zijn. Een goede reden kan zijn dat kinderen van 

zo’n jonge leeftijd (ongeveer acht jaar) nog relatief weinig zelf kunnen beslissen over hun 

eten.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding  
 

Er wordt in de media veel bericht over het toenemende overgewicht onder kinderen over de 

gehele (westerse) wereld, waaronder Nederland.  Over de oorzaken hiervan worden 

verschillende verklaringen gegeven: de toegankelijkheid van "verkeerd" voedsel op scholen 

of in de straat, de werkende ouder die geen tijd meer zou hebben om te koken, etc. Voor alle 

verklaringen zijn meerdere oplossingen besproken en aangeboden, maar het aantal kinderen 

met overgewicht stijgt nog steeds. 

Direct zijn de eetgewoonten van de kinderen hiermee verbonden. De meeste ouders hanteren 

regels om die eetgewoonten te sturen. Sommige regels worden bewust gehanteerd, zoals het 

leegeten van je bord voor je een toetje krijgt, anderen meestal onbewust. (na een valpartij een 

kind wat lekkers geven). Er zijn aanwijzingen dat deze eetregels meer effect hebben op het 

eetgedrag dan de ouders denken en/of willen. 

 

Twee studies hebben de effecten van die regels indirect onderzocht. In 2001 hebben 

MacBrayer, Smith, McCarthy, Demos en Simmons de relatie getest tussen de aanwezigheid 

van eetstoornissen bij adolescenten en voedsel-gerelateerde ervaringen in het gezin. In de 

meetschaal waren verschillende items opgenomen over eetregels die ouders hanteerden. Er 

bleek een relatie te bestaan tussen Boulimia Nervosa en eetregels die gebruikt waren door de 

ouders om met voedsel gedrag te bestraffen of te belonen (Puhl en Swartz, 2003). 

 

Een ander onderzoek heeft bekeken of eetgewoonten van kinderen gerelateerd zijn aan het 

dieetgedrag van zowel obese volwassenen als volwassenen met een gezond gewicht. Eetregels 

werden niet onderzocht, maar veel obese participanten gaven wel blijk van de aanwezigheid 

van bepaalde eetregels in hun jeugd. (Brink, Ferguson en Sharma, 1999) 

 

Het meest recente onderzoek is tevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd. Rebecca Puhl en 

Marlene Swartz (2003) zijn de eerste onderzoekers die specifiek hebben geprobeerd de relatie 

bloot te leggen tussen bepaalde typen eetregels en eetgedrag van volwassen mensen. Zij 

hanteerden drie typen eetregels: type 1 stimuleert de inname van bepaald voedsel, 

bijvoorbeeld de regel dat kinderen iedere dag voldoende fruit moeten eten. Type 2 beperkt de 

inname van bepaald voedsel, bijvoorbeeld de regel dat een kind maar één snoepje per dag 

mag. Het derde type gaat uit van voedsel dat wordt gebruikt om een kind te belonen of te 

bestraffen voor zijn/haar gedrag. Een goed voorbeeld hiervan is een kind iets lekkers geven na 
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een valpartij of juist lekkers weigeren als hij/zij stout is geweest. Puhl en Swartz hebben 

specifiek naar verstoord eetgedrag gekeken zoals dieten of "bingen": het in korte tijd naar 

binnen werken van grote hoeveelheden voedsel, en voerden als hypothese dat mensen die met 

veel eetregels te maken hadden in hun jeugd eerder verstoord eetgedrag vertonen op 

volwassen leeftijd. 

 

Uit de resultaten van het onderzoek bleek er inderdaad een positief verband te bestaan tussen 

het gebruik van eetregels in de kindertijd en gestoord eetgedrag als volwassene. De persoon 

die de eetregels oplegde was in bijna alle gevallen de moeder geweest. (75%) Vrouwen 

vertoonden vaker gestoord eetgedrag dan mannen. 

Opvallend is dat eetregels van het derde type, het belonen of straffen via voeding,  minder 

frequent voorkwamen maar als zij een rol hadden gespeeld in de kindertijd hun invloed wel 

veel groter was. M.a.w.: eetregels van het derde type hadden volgens dit onderzoek een 

sterkere positieve invloed op gestoord eetgedrag in de volwassenheid dan eetregels van type 

één en twee. 

 

Een verklaring hiervoor geven Puhl en Swartz in hun discussie: wanneer ouders hun kinderen 

leren om snoep te verdienen door lief te zijn, is het mogelijk dat hun kind als volwassene 

zichzelf beloont met eten wanneer hij/zij een goede prestatie heeft geleverd, bijvoorbeeld op 

het werk. Hetzelfde geldt voor het gebruik van snoep als troostmiddel. Dit kan kinderen leren 

zichzelf later te troosten met eten. 

 

Puhl en Swartz leveren dus resultaten die antwoorden geeft, maar ook nog veel vragen 

oproept. Juist omdat de effecten van eetregels zo weinig onderzocht zijn is het lastig te zeggen 

in hoeverre ouders eetregels wel of niet zouden moeten gebruiken bij hun kinderen en hoe het 

effect van die regels er precies uitziet. 

 

Mijn onderzoek heeft als doel om meer duidelijkheid te geven in hoe het effect eruit ziet en 

vooral of het op jongere leeftijd ook al een rol speelt. Omdat uit verschillende onderzoeken 

tevens de invloed van etniciteit en inkomensgroep is gebleken (RIVM, 2008) zullen naast de 

eetregels ook deze invloeden worden bekeken bij deze jonge respondenten. 

Door aan te sluiten bij een al lopend onderzoek naar eet,- en beweeggedrag in het algemeen 

bij kinderen van acht-negen jaar heb ik toegang gekregen tot de gegevens van ongeveer 2700 

kinderen uit groep vijf van verschillende basisscholen in de regio Eindhoven en hun 
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ouders/verzorgers.  

 

Deze scriptie beschrijft het verloop van mijn onderzoek en de resultaten daarvan, gericht op 

eetregels van ouders verdeeld over dezelfde drie typen, en het huidige eetgedrag van hun 

kinderen van acht-negen jaar oud.  
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Hoofdstuk 2: Theoretische verkenning 

 

 Het onderzoek begint met een verkenning van de literatuur betreffende het onderwerp 

eetgedrag van kinderen een opvoeding. Hieruit vloeien het conceptueel model, de hypothesen 

en de uiteindelijke richting van het onderzoek. 

 2.1 Het groeiende probleem van overgewicht 
 

Overgewicht is een probleem dat in omvang toeneemt. Steeds meer mensen zijn te dik en het 

overgewicht zelf wordt alsmaar ernstiger. Het aantal volwassen mensen die te zwaar zijn 

bedraagt in Nederland 40%, 10% van hen heeft obesitas. (convenant overgewicht, 2005) 

De gevolgen van overgewicht kunnen ernstig zijn. Sommige gevolgen zijn praktisch van aard, 

zoals minder goed kunnen bewegen of slijtage van de gewrichten. Andere kunnen dodelijk 

zijn, zoals hart,- en vaatziekten en kanker. Naar schatting kan 5% van de jaarlijkse sterfte 

worden toegeschreven aan de (in)directe gevolgen van overgewicht. Aangezien steeds meer 

mensen te zwaar zijn en ziektes als diabetes ontwikkelen zal dat percentage naar schatting 

alleen maar stijgen. (convenant overgewicht, 2005) 

Ook bij kinderen komt overgewicht steeds meer voor. In de afgelopen twintig jaar is het 

aantal kinderen met overgewicht verdubbeld, één op de zeven kinderen is tegenwoordig te 

zwaar, en obesitas komt voor bij maar liefst 3%.  

Een van de grootste gevaren die te dikke kinderen lopen is dat 70% van hen ook een dikke 

volwassene wordt. Bovendien is het overgewicht bij volwassenen die als kind al te dik waren 

ernstiger en lopen zij meer kans op hart,- en vaatziekten dan volwassenen die pas op latere 

leeftijd met overgewicht te maken kregen. (convenant overgewicht, 2005) 

Overgewicht ontstaat meestal door een verstoorde balans van energie inname en 

energieverbuik, ofwel door de consumptie van teveel calorieeen en te weinig activiteiten om 

deze weer te verbranden. Het lichaam slaat de onverbruikte calorieeen op als vet waardoor 

iemand steeds dikker en dus zwaarder wordt. 
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Lichamelijke activiteiten zoals buitenspelen nemen steeds meer in populariteit af. 

Daarnaast bestaat er een erfelijke aanleg voor overgewicht. Dit kan uit meerdere onderdelen 

bestaan. Het is mogelijk dat iemand meer vetcellen heeft en daardoor sneller dikker wordt van 

ongezond leefgedrag dan een ander. Kinderen wiens ouders graag zoet en vet eten, hebben 

zelf vaak ook een aangeboren (dus niet aangeleerde!) voorkeur voor zoet en vet eten. (Liem, 

2004) 

2.2 Wat is overgewicht? 
 

Heel concreet hebben volwassen mensen overgewicht wanneer hun BMI boven de 25 

uitkomt. BMI wordt berekend door de lengte in meters in het kwadraat te doen, en het 

gewicht daardoor te delen. Vanaf een BMI van 30 is er sprake van ernstig overgewicht of 

obesitas. Vanaf een BMI van 40 is er sprake van morbide obesitas. (Voedingscentrum, 2008) 

Een andere en meer accurate manier om overgewicht te bepalen is het meten van de 

buikomtrek: mannen met een grotere omtrek dan 102 centimeter en vrouwen groter dan 88 

centimeter worden beschouwd als te dik en lopen een groter risico op gezondheidsklachten. 

Juist het vet om de buik wordt als gevaarlijk beschouwd omdat veel vet op de buik ook 

betekent dat er veel vet tussen de organen zit die in de buik liggen, en het dus makkelijk bij de 

lever of de alvleesklier terecht kan komen, wat ernstige gezondheidsklachten kan 

veroorzaken. (Voedingscentrum, 2008) 

Bij kinderen wordt overgewicht meestal niet bepaald door het BMI te berekenen maar door de 

positie van het kind in de groeicurve te bepalen. Wanneer een kind met zijn leeftijd en lengte 

boven het hoogste gewicht in de groeicurve uitkomt wordt het als te dik beschouwd. Wel zijn 

er steeds meer deskundigen die het BMI bij kinderen als een graadmeter beschouwen, zij het 

in een aanpaste vorm, rekening houdend met geslacht en leeftijd. (gezonde basis, z.j.) 

Overgewicht bij kinderen ontstaat op dezelfde manier als bij volwassenen. Het verschil is 

alleen dat kinderen minder goed in staat zijn te kiezen voor bepaald (eet)gedrag maar nog veel 

worden gestuurd door hun ouders. Daarom worden in veel gevallen ouders (indirect) 

verantwoordelijk gehouden voor het gewicht van hun kinderen. (Pardoen, 2005) 
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2.3 Aanpak van overgewicht bij kinderen 
 

Bij kinderen is het belangrijker om het gewicht te stabiliseren dan om gewicht te verliezen. 

Dit omdat kinderen nog groeien en in de puberteit zelfs een groeispurt krijgen waardoor zij bij 

stabilisatie van het gewicht vanzelf een gezond gewicht zullen bereiken. (De Vos van der 

Hoeven, 2005) 

Kinderen eten steeds meer verkeerde dingen. Veel tussendoortjes die zij gebruiken bevatten 

veel suiker en vet. Veel producten als yogurt, vruchtensap of chocolademelk worden door 

ouders als onschuldig beschouwd maar kunnen veel suiker bevatten. 

Een ander belangrijk punt in de aanpak van overgewicht bij kinderen is het brengen van 

regelmaat in het eetgedrag: drie maaltijden per dag op vaste tijden, met twee gezonde 

tussendoortjes op vaste tijden zorgen ervoor dat een kind buiten die tijden om niet met eten 

bezig is en ernaar verlangt. (De Vos van der Hoeven, 2005) 

Ten slotte stellen voedingsdeskundigen en diëtisten dat voorbeeldgedrag van ouders een grote 

rol speelt. Wanneer zij gezond eten leren zij hun kinderen ook gezond te eten. 

Kinderen in de leeftijd van 8-9 jaar (groep 5 van de basisschool) wordt aangeraden om per 

dag het volgende te eten: 

Brood: 3-5 boterhammen 

Aardappelen, rijst, pasta of peulvruchten: 2-4 opscheplepels 

Groenten: 3-4 opscheplepels 

Fruit: 1,5-2 stuks 

Melk(producten): 3 bekers (450 ml) 

Kaas: 0,5-1 plak 

Vleeswaren, ei, of vleesvervanger: 60-80 gram gaar gewicht 

Boter, margarine, bereidingsproducten: 30-35 gram 

Vocht, inclusief melk: 1 liter  

(voedingscentrum, 2008) 
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2.4 De rol van de ouders en de overheid 
 

De ouders hebben een grote rol in het ontstaan en vooral in de aanpak van overgewicht bij 

hun kind. Het is belangrijk dat ouders zich hiervan bewust zijn en hun gedrag zo aanpassen 

dat het de kinderen positief beinvloed. (Zsana, 2008) 

Ouders moeten dus zelf weten wat gezond eten is, en waarom het zo belangrijk is. De 

overheid speelt hier een grote rol in. Omdat zij graag overgewicht bij kinderen willen 

tegengaan en dus dat kinderen gezonder gaan eten proberen zij de ouders zo te beinvloeden 

dat zij gezond gaan leven en dit gedrag doorgeven aan hun kinderen. 

Die adviserende rol van de overheid is onderdeel van de nieuwe verzorgingsstaat, die de 

laatste jaren in Nederland tot ontwikkeling is gekomen. De overheid probeert eveneens haar 

burgers te stimuleren om een betere gezondheid na te streven. (“kiezen voor gezond leven” 

2007-2010) 

De reden hiervoor is dat gezonder leefgedrag van burgers kan helpen om de nieuwe 

verzorgingsstaat te dragen. 

 

2.5 Waarom de nieuwe verzorgingsstaat? 
 

In de jaren zeventig en jaren tachtig was er al discussie gaande over de verzorgingsstaat. Deze 

zou teveel geld kosten om nog langer te kunnen voortbestaan. (Gilbert 2004) De toestand van 

de verzorgingsstaat werd niet alleen kritisch genoemd vanwege de fiscale onhoudbaarheid 

maar ook vanwege veranderde normen en problemen in de samenleving waardoor de 

verzorgingsstaat niet meer voldeed. 

 

2.6 Wat is de nieuwe verzorgingsstaat? 
 

De oplossing wordt gezocht in een verzorgingsstaat die functioneert als een economische 

machine door marktwerking. Dat houdt in dat aanbieders van zorg met elkaar concurreren in 

prijs en kwaliteit, en dat de consument een keuze voor een bepaalde zorgaanbieder maakt. 

Hierdoor worden aanbieders gedwongen hun prijzen en kwaliteit onder de loep te nemen en 

desnoods te verbeteren. De zorg wordt hierdoor mogelijk goedkoper.  

Een ander onderdeel van de oplossing ligt in de burgers. De verzorgingsstaat zal namelijk niet 
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alleen meer geven in de vorm van vergoedingen en financiele bijstand, maar heeft ook 

investering nodig van burgers. (Gilbert, 2004)  

Die investering doen burgers op verschillende manieren. Veel acties van de overheid zijn erop 

gericht dat mensen meer en langer werken zodat zij via belastingen meer afdragen en minder 

financiele bijstand nodig hebben. Zo kunnen mensen niet meer zo makkelijk vervroegd met 

pensioen en is de discussie over doorwerken na het 65ste levensjaar volop gaande. (Betlem, 

2007) Andere maatregelen zijn verkorting van de werkloosheidsuitkering, de strenge 

voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om een bijstandsuitkering te krijgen, en het 

toegankelijker maken van de kinderopvang.  

 

Een heel andere manier waarop mensen investeren in de nieuwe verzorgingsstaat is door 

middel van het verbeteren van hun gezondheid. Mensen die een goede gezondheid hebben 

zijn immers beter in staat (fulltime) te werken en hebben minder zorg nodig. Ze brengen dus 

geld in door het betalen van belasting en maken minder zorgkosten. (preventienota “kiezen 

voor gezond leven” 2007-2010) 

Alle genomen maatregelen en veranderingen in de verzorgingsstaat moeten leiden tot minder 

overheidsuitgaven aan zorg. De financiele crisis die de oude verzorgingsstaat met zich 

meebracht zou hiermee opgelost moeten zijn. 

 

Dit is de reden waarom de overheid zich actief bemoeit met de gezondheid van haar burgers. 

De afgelopen jaren zijn verschillende campagnes gelanceerd die burgers bewust moeten 

maken van hun eet,- en leefgedrag, zoals het “gezonde keuze” logo en via het 

voedingscentrum de balansdag.  

De campagnes zijn gericht op mensen zelf laten nadenken en laten kiezen. Het “gezonde 

keuze” logo staat op producten die gezonder zijn dan alternatieven in dezelfde productgroep 

zodat mensen bewust kunnen kiezen welk product zij willen consumeren.  
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2.7 Bewustzijn en reflexiviteit 
 

Juist dat bewustzijn van mensen is belangrijk. De overheid wil minder haar burgers aan de 

hand nemen en meer een toezichthoudende functie uitoefenen. Daarom moeten burgers zelf in 

staat zijn hun gedrag te overdenken en te bepalen, en eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

(Gilbert, 2004)  

Dit gedrag wordt reflexiviteit genoemd.  

Reflexiviteit betekent dat mensen hun eigen “zijn” en hun gedrag overdenken en aanpassen 

aan de kennis waar zij op dat moment over beschikken. Aangezien kennis steeds herzien en 

aangevuld wordt, betekent dat dat mensen continue reflecteren op zichzelf en continue hun 

gedrag op die reflectie aanpassen.  

Reflexiviteit is een belangrijk begrip geworden voor de overheden van westerse landen, en 

dus ook voor de Nederlandse overheid. De reden hiervoor is de nieuwe verzorgingsstaat die 

meer gericht is op investering van burgers in plaats van alleen maar geven van zorg.(Gilbert, 

2004)  

 

2.8 De traditionele samenleving en de overgang naar moderniteit  
 

De Nederlandse samenleving heeft recentelijk een aantal veranderingen doorgemaakt. Deze 

veranderingen zien we bijvoorbeeld terug in de huidige voorkeur voor hele slanke vrouwen, 

tegen de voorkeur voor rondere vrouwen in de jaren 60. (Vandereyken, 2000) 

Een grote verandering is het ontstaan van reflexiviteit, gekoppeld aan de overgang van de 

traditionele samenleving naar de moderne samenleving. Maar wat is de traditionele 

samenleving en wat verstaan we precies onder tradities? 

 

Traditie heeft betrekking op tijd. Het zijn gewoonten die zich door de tijd heen herhalen, 

eventueel aangepast aan de tijd waarin ze worden herhaald. Volgens Giddens een oriëntatie op 

het verleden. Tradities vormen ook de toekomst, omdat zij het leven van mensen vorm geven 

en bepalen hoe er gehandeld (gaat) word(en).  

 

Tradities veranderen altijd, door de mensen die ze voortzetten en door de tijd waarin ze 

uitgeoefend worden. Maar als een gewoonte traditioneel is heeft het een integriteit en 

continuïteit die bestand is tegen de veranderingen in de maatschappij die wel plaatsvinden. 



 15 

Een echte traditie is authentiek en blijft bestaan, en is verbonden met de herinneringen van 

mensen. (Giddens, 1990)  

 

Tradities bieden ons een basis, een soort vertrouwen in dingen die we nodig hebben. Een 

voorbeeld hiervan is dat we ervan uitgaan dat we altijd op onze families kunnen terugvallen.  

 

De overgang naar de moderne samenleving of de moderniteit gaat gepaard met disembedding 

mechanisms. Dat betekent dat er structuren of patronen ontmanteld worden in de moderne 

samenleving waardoor mensen er geen houvast meer aan kunnen ontlenen, waaronder dus ook 

de verdwijning van tradities. (Giddens, 1990) 

 

Die verdwijning en overgang naar moderniteit hebben een enorme invloed op de ontwikkeling 

van reflexiviteit bij mensen. Ten tijde van de tradities hadden mensen meer houvast en meer 

vaste patronen die hielpen richting te geven aan hun leven. Zo was het als vrouw vroeger 

gebruikelijk dat je bij je ouders bleef wonen en hielp in het huishouden, tot je een man 

tegenkwam, hem trouwde en zelf een huishouden begon. Mannen waren de kostwinners van 

het gezin en hoefden geen huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. Dat was de 

gewoonte. 

Tegenwoordig, als gevolg van de uitval van tradities, moeten er meer keuzes worden gemaakt. 

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een relatie plaatsvindt tussen een man en een vrouw, het 

kunnen ook twee mensen van hetzelfde geslacht zijn. Trouwen is een keuze, evenals het 

krijgen van kinderen en het wel of niet werken. Het maken van deze belangrijke keuzes begint 

al op kinderleeftijd: vroeger oefende je hetzelfde beroep uit als je vader, tegenwoordig valt er 

te kiezen uit een enorm aanbod van opleidingen waarvoor al vroeg bepaalde schoolvakken 

moeten worden gekozen en gevolgd. 

 

Het enorme aantal keuzemogelijkheden waar mensen mee te maken krijgen nu, vereist een 

grote mate van reflexiviteit. Mensen worden gedwongen constant na te denken over wat zij 

willen en op welke manier ze dat willen bereiken. Ze moeten dus in staat zijn te bepalen wat 

ze nodig hebben en op zichzelf te reflecteren. 
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De overheid wil gebruik maken van het reflexieve vermogen van haar burgers. Via de vele 

campagnes probeert ze mensen te laten nadenken over hun gedrag, en dus ook over hun 

eetgedrag. Door de burgers de kennis te verschaffen die zij nodig hebben om bewust voor 

gezonde voeding te kunnen kiezen hoopt de overheid dat de keuze ook door de mensen 

gemaakt zal worden.  

De invloed van de campagnes komt natuurlijk ook terecht bij mensen die kinderen hebben. En 

wanneer ouders hun eetgedrag zo aanpassen dat zij gezonder eten en zich ook bewust zijn van 

het feit dat zij dat doen, brengen zij zowel de gewoonte om gezond te eten als het maken van 

de keuze over op hun kinderen. En dat is precies het doel dat de overheid voor ogen heeft. 

(“kiezen voor gezond leven” 2007-2010) 

 

2.9 Wat is een reflexieve burger? 
 

De overheid maakt dus gebruik van de reflexiviteit van de mensen en probeert deze door 

overheidscampagnes tevens te stimuleren.  

“Reflexieve burger” is een term die niet als zodanig wordt gebruikt maar wel wordt 

beschreven. Zo noemt Frits de Lange (2008) dat burgers in de nieuwe verzorgingsstaat actieve 

individualistische mensen (moeten) zijn, die zich bewust zijn van hun wensen en deze ook 

weet om te zetten in daden. Hij mag niet bang zijn voor risico's en moet in staat zijn 

maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen. De overheid fungeert dan nog enkel als een 

soort “grote broer”, die de burger op afstand begeleidt. (De Lange, 2008) De nadruk ligt 

vooral op het bewust maken van de juiste keuze. 

Deze beschrijving is een ideaaltype waar de overheid naar kan streven. De burger die hier 

wordt beschreven zou zich volkomen bewust zijn van zijn eetgedrag, wat daaraan te 

verbeteren valt en ook de stappen zetten die nodig zijn om het te verbeteren. Na verbetering 

zou hij op zichzelf reflecteren en eventueel weer dingen verbeteren. Hoewel het verbeteren 

van het eetgedrag, de gezondheid en zonodig ook van het gewicht een langdurig proces is, zou 

de reflexieve burger zich daar bewust van zijn en er mee om kunnen gaan en geduldig en 

vasthoudend zijn.  

Ouders zouden zich bewust zijn van het effect van hun gedrag op dat van hun kinderen, en 

hun gedrag zo aanpassen dat hun kinderen enkel positieve beïnvloed worden en gezonde 

gewoonten aanleren.  
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Voor ouders geldt dat hun gedrag een voorbeeld is voor dat van hun kinderen. Omdat de 

overheid streeft naar een mate van reflexiviteit bij haar burgers is het mogelijk dat zij wil dat 

ouders hun kinderen bewust leren bewust om te gaan met voedsel en eten. Passende in de 

beschrijving van de reflexieve burger leren ouders hun kinderen dan hoe zij gezond moeten 

eten maar ook vooral waarom dat nodig is, en wat de gevolgen zijn wanneer er niet gezond 

wordt gegeten. 

Uiteindelijk zullen ouders dan net als de overheid een observerende rol krijgen. Hun kinderen 

zullen immers in staat zijn zelf hun voedingspatroon te reguleren. Dit draagt bij aan hun 

zelfstandigheid. 

 

Of de campagnes van de overheid daadwerkelijk dit effect zullen hebben is nog onbekend. Of 

mensen reflexiever worden is moeilijk te meten. Wat wel meetbaar zal zijn, zijn de kosten van 

de zorg en of mensen meer bewegen en meer gezonde producten aanschaffen.  

 

2.10 Reflexiviteit in de opvoeding 
 

Jonge kinderen moeten veel vaardigheden leren. Hoe minder een kind leert, hoe meer het kind 

achterblijft in zijn ontwikkeling. (Van der Ploeg, 1995) Dit leren betreft praktische 

vaardigheden, zoals leren lopen, maar ook het vergroten van de zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid. Deze laatste twee vaardigheden worden ontwikkeld via een bepaalt soort 

leren, dat Van der Ploeg “reflexief leren” noemt. 

 

Reflexief leren betekent dat een kind leert door bewustwording van zijn gedrag en deze te 

verbeteren. Het is een actie die het kind onderneemt. (Van der Ploeg 1995) 

Van der Ploeg noemt reflexief leren het verbeteren van kennen. Dit vraagt de mogelijkheid om 

op jezelf te reflecteren wat weer leidt tot een verfijnde zelfkennis en het herzien van oordelen 

en handelen. Het is niet mogelijk om kennis te perfectioneren, reflexief leren is eindeloos.  

 

Reflexief leren is niet alleen het verbeteren van kennen, maar ook van het kunnen, dus van de 

praktische vaardigheden. Toch zijn deze vaardigheden vooral afhankelijk van het natuurlijke 

proces van rijping en vragen zij aanvankelijk alleen het vermogen om reflexief te zijn, dus 

wanneer de vaardigheden net beginnen te ontwikkelen. (Van der Ploeg, 1995)  
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Naast reflexief leren noemt Van der Ploeg ook de mogelijkheid om irreflexief te leren. 

Irreflexief leren is niet leren via bewustwording, maar kan twee andere oorzaken hebben: 

� leren als effect van ongerichte contextuele invloeden, leren door vaste patronen en 

gewenning. 

�  leren als resultaat van doelgerichte beïnvloeding door andere personen bijvoorbeeld 

door disciplinering of conditionering.  

(Van der Ploeg 1995) 

Door irreflexief leren ontstaan gewoontes die niet in twijfel worden getrokken. Dit is niet per 

definitie negatief. Hoewel irreflexief leren kan leiden tot onjuiste denkpatronen die lastig te 

doorbreken zijn (iemand met Anorexia Nervosa voelt zich per definitie te dik, terwijl hij dit 

niet is) zijn die patronen ook een noodzaak. Zonder zouden mensen constant hun handelen 

moeten overdenken en afwegen wat veel tijd in beslag zou nemen. Als wij naar ons werk gaan 

hoeven we niet iedere dag van tevoren te bedenken welke handelingen (zoals opstaan, brood 

smeren etc.) we moeten verrichten om op ons werk te komen. Dit zijn ingesleten gewoonten 

die ons houvast geven in ons dagelijkse ritme. 

Irreflexief leren is leren uit gewoonten, die klakkeloos overnemen. Het is iets dat een kind 

ondergaat. 

 

Reflexiviteit is de belangrijkste voorwaarde om te leren en zowel volwassenen als kinderen 

leren altijd en overal. Het verschil tussen volwassenen en kinderen is dat kinderen relatief veel 

moeten leren en dat zij daarin begeleiding nodig hebben. Dit bijstaan in het leren gebeurt door 

de ouders die hun kinderen opvoeden. 

 

2.11 Reflexiviteit en irreflexiviteit in het onderzoek 
 

In het onderzoek wordt naar de eetregels gevraagd die ouders thuis gebruiken om zo het 

eetgedrag van hun kinderen te sturen. De eetregels worden verdeeld in drie typen: 

Type 1: Eetregels die worden gebruikt om het gebruik van bepaald voedsel te stimuleren 

Type 2: Eetregels die worden gebruikt om het gebruik van bepaald voedsel af te remmen 

Type 3: Eetregels die het gebruik van voedsel toestaan om gewenst gedrag te belonen of 

ongewenst gedrag te ontmoedigen 

 

Type 1 en 2 zijn bijvoorbeeld regels als “twee stukken fruit op een dag eten” of “niet meer 
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dan één snoepje per dag”. Dit zijn regels die gebruikt worden om kinderen bewust te maken 

van hun eten en de consequenties ervan, zodat zij uiteindelijk zelf op bewuste wijze een keuze 

voor bepaald voedsel kunnen maken. 

Door op deze manier te proberen om het eetgedrag van het kind te beïnvloeden, leert een kind 

om te reflecteren op zijn eigen eetgedrag en deze eventueel te veranderen. De eerste twee 

typen eetregels kunnen dus gezien worden als voorbeelden van reflexief opvoeden. 

 

Eetregels van het derde type hebben niet als doel kinderen bewust te maken van hun 

eetgedrag, maar dienen als middel om ander gedrag te sturen. Voedsel wordt door gebruik van 

dit type gekoppeld aan gedrag. 

Bekende voorbeelden van dit type zijn regels als “je moet je bord leegeten voor je een toetje 

krijgt” of een kind een snoepje geven om het te troosten. 

Puhl en Swartz (2003) geven aan dat het gebruik van deze regels een grote negatieve impact 

kunnen hebben op het eetgedrag van mensen als zij eenmaal volwassen zijn en zelf beslissen 

over hun (eet)gedrag, omdat zij het vertonen van bepaald gedrag met het eten van bepaald 

voedsel gaan associëren. Zo heeft hun onderzoek o.a. als resultaat dat iemand die gewend was 

als kind getroost te worden met snoep, hij zichzelf als volwassenene nog steeds op iets lekkers 

getrakteerd bij een negatieve gebeurtenis. 

 

Er is nog geen onderzoek naar de effecten van het gebruik van eetregels op de korte termijn. 

Omdat kinderen in groep vijf van de basisschool op de leeftijd van 8-9 jaar nog vooral 

beinvloed worden door de ouders is het mogelijk dat de negatieve effecten van Puhl en Swartz 

al zichtbaar zijn in het eetgedrag van de kinderen.  
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2.12a Conceptueel model 

 
 

Zoals beschreven betekent reflexiviteit in de opvoeding dat ouders hun kinderen leren bewust 

om te gaan met (in dit geval) hun eetgedrag. Reflexiviteit leidt dus tot kennis bij het kind van 

voeding, wat gezonde en ongezonde voeding is en hoeveel zij kunnen eten. Reflexiviteit leidt 

ook tot zelfstandigheid bij het kind omdat het leert voor zichzelf te denken en gedrag aan te 

passen.  

Kennis leidt tot zelfstandigheid, omdat kinderen met kennis over eten zelf gemakkelijker zelf 

beslissingen kunnen nemen over hun voeding, al is het maar op termijn. Zelfstandigheid leidt 

weer tot kennis omdat zelfstandigheid kinderen de mogelijkheid verschaft op onderzoek uit te 

gaan en de kennis te zoeken die zij willen hebben. 

 

Beide punten, kennis en zelfstandigheid hebben invloed op het eetgedrag van het kind, ervan 

uitgaande dat zij, indien zij over die eigenschappen bezitten, gezonde en verantwoorde keuzes 

maken. 

 

2.12b Hypothesen 
 

Een hogere reflexiviteit in de opvoeding van kinderen door de ouders, leidt tot een gezonder 

eetgedrag van hun kind(eren) 

 

Een hogere irreflexiviteit in de opvoeding van kinderen door de ouders, leidt tot ongezonder 

eetgedrag van hun kind(eren) 
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2.13 Samenvatting theoretisch kader en uitleiding 
 

De huidige moderne samenleving gaat gepaard met de verdwijning van tradities en 

gewoonten, die mensen nodig hebben om houvast en richting te geven aan hun leven. Als 

gevolg daarvan ontwikkelen mensen een (sterker) vermogen tot reflexief gedrag. Dit houdt in 

dat mensen continue de kennis zij hebben bezitten over de wereld en over zichzelf herzien en 

hun gedrag daarop aanpassen.  

Het reflexieve vermogen van mensen wil de overheid benutten. De nieuwe verzorgingsstaat 

speelt op dit vermogen in en is meer gericht op mensen hun gedrag laten aanpassen dan op 

(eindeloos) zorg leveren. De overheid krijgt op deze manier een meer afstandelijke, 

observerende en sturende rol in plaats van de verzorgende rol. 

Mensen worden gestimuleerd om gezonder te leven, zodat zij minder ziek worden. Op deze 

manier zijn zij niet alleen in staat meer en langer te werken, maar hebben zij ook minder zorg 

nodig waardoor de kosten relatief laag worden. 

Ook overgewicht is een gezondheidsrisico die de overheid probeert aan te pakken. Mensen 

met overgewicht lopen het risico op verschillende ziekten en dus op een korter leven waarin 

zij meer zorg nodig hebben. Zij kosten de overheid mogelijk dus relatief meer geld.  

De overheid wil mensen bewust maken van hun ongezonde eetgedrag en de mogelijke 

gevolgen ervan. Ook is het mogelijk en aannemelijk dat zij willen dat ouders hun kinderen 

gezonder laten eten en leren dat gezond eten niet vies hoeft te zijn en veel voordelen biedt. 

 

Dat gezond leren eten kunnen ouders op verschillende manieren aanpakken. Twee manier zijn 

het reflexief leren en het irreflexief leren.  

Reflexief leren betekent dat ouders hun kind niet alleen gewenst gedrag aanleren, maar ook de 

mogelijkheid bieden aan hun kind over dit gedrag na te denken en eventueel te verbeteren. 

Een voorbeeld hiervan is dat ouders hun kind leren dat zij twee stukken fruit op een dag 

moeten eten, omdat dit beschermt tegen ziek worden. Ireflexief leren betekent dat een kind 

een vaste gewoonte aanleert, zonder dat duidelijk is waarom dat patroon belangrijk is. Een 

voorbeeld hiervan is een snoepje geven als beloning. Hierdoor wordt goed gedrag gekoppeld 

aan snoep, waardoor het kind ook later als volwassene nog steeds snoep zal gebruiken als 

beloning als er iets goed is gegaan. 

 

In het onderzoek zijn deze vormen van opvoeding terug te vinden in de vorm van eetregels 

die de ouders gebruiken. Door het gebruik van die eetregels bloot te leggen en dit te koppelen 
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aan het eetgedrag van het kind, kan er misschien worden aangetoond dat irreflexief leren een 

negatief, en reflexief leren een positieve invloed heeft op het eetgedrag van het kind. 
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Hoofdstuk 3: Probleemomschrijving en doelstelling 
 

In dit hoofdstuk wordt naar aanleiding van het theoretisch kader de voorbereiding van het 

onderzoek beschreven, en de basis gelegd voor de uitvoering ervan. 

 

3.1 Aanleiding tot het onderzoek 
 

Er lopen verschillende onderzoeken en interventies naar overgewicht onder kinderen. De 

onderzoekspopulaties en doelgroepen zijn voornamelijk jongeren in het voortgezet onderwijs 

en kinderen tot en met vier jaar. Bovendien bestaan de onderzoeken wereldwijd uit eenmalige 

metingen en zijn er (bijna) geen longitudinale studies over dit onderwerp. 

Dr. Brigitte Boon (inmiddels niet meer werkzaam bij het IVO) heeft daarom het 

onderzoeksvoorstel geschreven en ingediend voor het INPACT onderzoek, dat bestaat uit 

meerdere metingen verdeeld over vier jaar, beginnend bij kinderen die op dit moment in groep 

vijf van de basisschool zitten en hun ouders. Deze kinderen worden jaarlijks onderzocht tot 

het moment dat zij naar de middelbare school vertrekken. 

Mijn onderzoekt betreft alleen resultaten van de eerste meting in de regio Eindhoven en 

beschrijft enkel de relaties tussen eetregels en eetgedrag. 

 

3.2 Doelstelling 
 

De relevantie van het onderzoek is vooral wetenschappelijk. Ten eerste kunnen we wellicht 

spreken van een kennistekort, aangezien het aantal kinderen met overgewicht nog steeds 

toeneemt ondanks de vele lopende interventies. Veel interventies zijn gericht op scholen en 

betrekken de ouders niet. Er zijn geen interventies die betrekking hebben op de eetregels die 

ouders hanteren. Dat leidt gelijk naar het tweede argument waarom dit onderzoek 

kennisgericht is; de reden waarom er geen interventies zijn gericht op eetregels kan te maken 

hebben met het gebruik aan onderzoek en dus aan informatie op dit gebied.  

 

Het onderzoek is van belang voor behandelaren van kinderen met overgewicht of 

professionals die ermee geconfronteerd worden. Dit kunnen klinisch psychologen zijn, artsen 

of maatschappelijk werkers. Wanneer blijkt dat regels een effect hebben op het eetgedrag van 
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kinderen kunnen zij hierop inspringen en ouders adviseren over de regels die zij (kunnen) 

gebruiken.  

Ouders kunnen ook direct baat hebben bij het onderzoek. Wanneer zij kennis bezitten over de 

effecten van (bepaalde) eetregels kunnen zij hun regels bewust aanpassen of inzetten om 

verkeerd eetgedrag en eventueel overgewicht bij hun kinderen te voorkomen. 

 

3.3 Vraagstelling 
 

Hoofdvraag: 

Zijn de eetregels en het type eetregels die ouders/ verzorgers hanteren van invloed op het 

eetgedrag van hun kinderen? En zo ja, hoe ziet die invloed eruit? 

 

Deelvragen: 

� Hebben de eetregels die ouders/ verzorgers hanteren invloed op het eetgedrag van hun 

kinderen? 

� Hebben de typen eetregels die ouders/ verzorgers hanteren invloed op het eetgedrag 

van hun kinderen? 

� Op welke wijze hebben de eetregels die ouders/ verzorgers hanteren invloed op het 

eetgedrag van het de kinderen? 

� Op welke wijze hebben de typen eetregels die ouders/ verzorgers hanteren invloed op 

het eetgedrag van de kinderen? 

 

3.4 Afbakening 
 

In dit verslag wordt gesproken over de ouders van de onderzochte kinderen. Hiermee worden 

niet alleen ouders bedoeld, maar ook verzorgers, stiefouders, iedere volwassene die de 

grootste rol heeft in de opvoeding van het kind. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder ouders van kinderen die in groep 5 zitten van ruim 

negentig basisscholen in de regio Eindhoven. De resultaten van mijn onderzoek gelden dus 

alleen voor deze groep.  

De typen eetregels zijn zoals gezegd ontleend aan het onderzoek van Puhl en Swartz. Zij 

onderscheiden de volgende drie typen eetregels: 
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Er worden drie typen regels onderscheiden: 

1: Regels die  gebruik van bepaald voedsel stimuleert 

2: Regels die gebruik van bepaald voedsel beperkt 

3: Regels waarmee een bepaald gedrag wordt geprobeerd te verkrijgen (zowel belonen als 

bestraffen, gedrag verkrijgen of de kop indrukken) 

 

3.5 Verwachte resultaten 
 

Hoewel er nog weinig onderzoek naar het effect van eetregels in de kindertijd is gedaan, 

verwacht ik dat er een positieve invloed op het eetgedrag zichtbaar zal zijn. In de eerste plaats 

omdat zij op deze leeftijd nog afhankelijk zijn van wat hun ouders hen voorzetten. Ten tweede 

omdat voorbeeldgedrag van de ouders een rol speelt bij de vorming van het gedrag van 

kinderen. 

Naar aanleiding van het onderzoek van Puhl en Swartz verwacht ik een sterker positief 

verband tussen de derde type regels en het snoepgedrag van het kind dan met type één en twee 

regels. In het onderzoek wordt beschreven hoe het gebruik van voedsel als controle leidt tot 

problemen met eten op latere leeftijd. Het is mogelijk dat dit verband al op veel jongere 

leeftijd een rol speelt. 

Deze voorbereidingen zijn belangrijk om het onderzoek richting te geven. Door te beschrijven 

wat met het onderzoek kan worden bereikt en wat de verwachte resultaten wordt duidelijk hoe 

het onderzoek eruit moet zien om aan die verwachtingen tegemoet te komen. 

Nu moet het onderzoek concreet op worden gezet, dit wordt beschreven in het volgende 

hoofdstuk.
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Hoofdstuk 4: Het onderzoek  

 

Een aantal concrete punten van het onderzoek worden beschreven, evenals hoe de 

dataverzameling is verlopen.  

4.1 Steekproeftrekking 
 

Er heeft zowel voor het volledige INPACT onderzoek als voor mijn (deel)onderzoek een 

steekproeftrekking plaatsgevonden. De regio Eindhoven is gekozen om het onderzoek te 

beginnen omdat in deze regio nog geen soortgelijke initiatieven spelen en volledige 

medewerking door de GGD wordt verleend. 

 

4.2 Meetinstrumenten 

 

De data zijn op twee verschillende manieren verzameld. Onder 91 basisscholen en 3000 

kinderen uit groep 5 zijn vragenlijsten verspreid. Deze zijn ingevuld door de ouders van de 

kinderen en betreffen vragen over het eet,- en beweeggedrag van de ouders, en de manier 

waarop zij hun kinderen opvoeden.  

De gegevens van de vragenlijsten zijn naar een scanbureau gegaan die de gegevens in een 

spss bestand terug heeft geleverd.  

 

4.3 De Onderzoekspopulatie 
 

De onderzoekspopulatie bestaat uit kinderen van acht-negen jaar uit groep vijf van ongeveer 

negentig verschillende basisscholen in de regio Eindhoven en hun ouders.3.4 De 

dataverzameling 

De dataverzameling heeft plaatsgevonden in de periode van halverwege september tot en met 

eind november 2008. Nu de gegevens binnen zijn kan een start worden gemaakt met de 

analyse waarmee de onderzoeksvragen beantwoord moeten worden. Voor de analyse plaats 

kan vinden moet de data worden bekeken en worden voorbereid zodat deze bruikbaar is. 
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Hoofdstuk 5: De onderzoeksdata 

 

In dit hoofdstuk worden de voorbereidingen voor de analyse beschreven van de data die in het 

vorige hoofdstuk zijn verzameld. Om de analyse te kunnen verrichten moet worden bekeken 

welke data meegenomen moet worden, en op welke manier. In dit onderzoek moest de data 

voor zowel de onafhankelijke (verklarende) variabele als de afhankelijke (verklaarde) 

variabele aangepast worden om ze voor de analyse te gebruiken. 

 

5.1a Operationalisatie 
 
De operationalisatie betreft het omzetten van informatie uit het theoretisch hoofdstuk in 

meetbare vragen. De vragen bestaan uit twee delen: de onafhankelijke variabele en de 

afhankelijke variabele. Door te toetsen of er een mogelijk verband bestaat tussen deze 

variabelen kan een antwoord op de onderzoeksvraag worden gegeven, en kunnen de 

hypothesen aanvaard of verworpen worden. 

 

5.1b Onafhankelijke variabelen 
 

Het doel van het onderzoek is om een uitspraak te doen over een mogelijk verband tussen het 

gebruik van eetregels door de ouders en het eetgedrag van hun kinderen. De eetregels zijn in 

dit geval de onafhankelijke variabele. 

Een onafhankelijke variabele is de variabele die naar verwachting bepaalt welke vorm de 

afhankelijke variabele, in dit geval het eetgedrag van de kinderen, aanneemt.  

 

In de vragenlijst zijn een aantal eetregels opgenomen die verdeeld kunnen worden in de drie 

typen van Puhl en Swartz. De eetregels zijn ook uit hun onderzoek afgeleid.  
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De verdeling in de drie typen ziet er als volgt uit en is afgeleid uit de drie typen van Puhl en 

Swartz: 

 

Type 1: eetregels die het 

gebruik van een bepaald type 

voedsel moet stimuleren 

Type 2: eetregels die het 

gebruik van een bepaald type 

voedsel moet afremmen 

Type 3: eetregels die worden 

gebruikt om bepaald gedrag te 

belonen of te bestraffen 

Heeft u thuis de regel dat uw 

kind in principe twee stukken 

fruit per dag moet eten? 

 

Zijn er bij u thuis regels over 

hoeveel uw kind per dag mag 

snoepen/snacken? 

 

geeft u uw kind zijn/haar 

favoriete producten als beloning 

voor goed gedrag? 

Heeft u thuis de regel dat uw 

kind in principe twee ons 

groenten per dag moeten eten? 

Zijn er bij u thuis regels over 

wanneer uw kind mag snoepen 

en/of snacken? 

Geeft u uw kind zijn/haar 

favoriete producten om te 

troosten, bijvoorbeeld als hij/zij 

zich pijn heeft gedaan? 

Heeft u thuis de regel dat uw 

kind in principe zijn/haar bord 

moet leegeten? 

 

Zijn er bij u thuis regels over 

hoeveel frisdrank uw kind op 

een dag mag drinken? 

 

Gebruikt u voedsel om uw kind 

te straffen? (bijvoorbeeld niets 

lekkers mogen als hij/zij stout is 

geweest) 

 Zijn er bij u thuis regels over 

wanneer uw kind frisdrank mag 

drinken? 

 

Heeft u thuis de regel dat uw 

kind alleen een nagerecht krijgt 

als het zijn/haar bord heeft 

leeggegeten? 

 Heeft u thuis de regel dat uw 

kind s’avonds na een bepaald 

tijdstip bepaalde producten niet 

meer mag eten? 
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5.1c Afhankelijke variabele 
 
De afhankelijke variabele is voor het onderzoek belangrijk, omdat de vorm die deze variabele 

aanneemt aangeeft of de veronderstellingen in het theoretisch kader en conceptueel model 

mogelijk juist zijn of niet.  

De afhankelijke variabele in dit onderzoek bestaat uit het eetgedrag van het kind. Door dit te 

koppelen aan de eetregels wordt er dus geimpliceerd dat de eetregels die ouders gebruiken 

invloed hebben op wat en hoe hun kinderen eten.  

In het onderzoek wordt het eetgedrag van het kind gemeten aan de hand van vragen die zowel 

de kwaliteit als de kwantiteit van het eten bepalen.   

Voor een overzicht van de vragen die het eetgedrag van de kinderen meten en de afhankelijke 

variabelen van het onderzoek meten, zie bijlage 2.  

 

De afhankelijke variabelen beschrijven hoeveel dagen per week een kind een bepaald type 

voedsel gebruikt, en hoeveel per dag. Om de analyse overzichtelijker te maken zijn de 

variabelen samengevoegd per type voedsel naar hoeveelheid per week.  

 

5.2 Keuze voor analyse methode 
 

De methode die ik heb gebruikt om de data te analyseren is meervoudige regressie analyse.  

Regressie analyse is een methode waarmee kan worden bepaald of er een linieaire samenhang 

is tussen een aantal onafhankelijke, dus verklarende variabelen, en één afhankelijke, dus 

verklaarde variabele. Meervoudige regressie analyse kan met meerdere afhankelijke 

variabelen worden uitgevoerd. (Stuiver, 2003) 

De keuze voor een meervoudige regressieanalyse heb ik gemaakt met behulp van de 

“methodologie wiki” van de Universiteit van Groningen. De keuze was tussen een MANOVA 

(vergelijking van groepsgemiddelden) en de regressieanalyse, omdat dit toetsen zijn waarbij 

meerdere afhankelijke en onafhankelijke variabelen gedaan kunnen worden. Het voordeel van 

de regressieanalyse is dat er met een significant resultaat, na analyse op basis van de waarde 

van de onafhankelijke variabele een schatting kan worden gemaakt van de waarde van de 

afhankelijke variabele. Er kunnen dus in het meest gunstige geval voorspellingen mee worden 

gedaan. Bovendien moeten voor een MANOVA alle onafhankelijke variabelen categorisch 

(scores vormen geen schaal maar staan los van elkaar) van aard zijn en dat is in dit onderzoek 
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niet het geval. (methodologiewiki, z.a. 2008) 

 

5.3 Werkwijze 
 
De voorwaarden voor een regressieanalyse 

 

De variabelen 

 

Variabelen kunnen verschillende niveau’s hebben waarop zij zijn gemeten. Het niveau is af te 

lezen aan het aantal en soort antwoorden die gegeven kunnen worden en bepalen dus  mede 

welke analysemethode geschikt is.  

 

Een nominaal meetniveau betekent dat de antwoordcategorieen geen rangorde vertonen, 

bijvoorbeeld wanneer gevraagd wordt naar de favoriete kleur van mensen. 

 

Een ordinaal meetniveau betekent dat er wel een rangorde in de antwoordcategorieen is, 

maar dat de afstand tussen de categorieen kan niet constant is. 

Bijvoorbeeld rangen in het leger. 

 

Bij een interval meetniveau is er een rangorde aanwezig en zijn de afstanden tussen de 

categorieen meetbaar en constant. 

Bijvoorbeeld de temperatuur. 

 

Het ratio meetniveau gaat een stap verder. Behalve de rangorde en de constante, meetbare 

afstand is er ook een vast nulpunt mogelijk. 

Bijvoorbeeld gewicht uitgedrukt in kilo’s.  

 

Heel belangrijk in de regressieanalyse is dat de te verklaren variabele minimaal van interval 

niveau is. Strikt genomen komen variabelen van minimaal interval niveau niet veel voor in 

sociale wetenschappen. Toch is regressieanalyse één van de meest gebruikte 

analysemethoden. In de praktijk worden daarom variabelen van ordinaal niveau onder 

voorwaarden ook geaccepteerd. Een van die voorwaarden is dat de variabele minimaal 6 

waarden kent, en liever meer. Er mag er dan van worden uitgegaan dat de regressieanalyse 
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voldoende betrouwbaar is. (Mortelmans en Dehertogh, 2007) 

In dit onderzoek zijn er wel degelijk afhankelijke variabelen die van een hoog meetniveau 

zijn, en zelfs een vast nulpunt kennen. De antwoordcategorieen van vragen die betrekking 

hebben op eten en drinken lopen van nul tot en met een x aantal glazen/stukken/eetlepels. De 

vragen die betrekking hebben op de eetregels die ouders gebruiken hebben als 

antwoordmogelijkheden een vijfpuntsschaal die ook een vast nulpunt hebben, namelijk het 

antwoord “nee, nooit”. Hoewel dit nulpunt te betwisten is, (ouders die dit antwoord geven 

kunnen een regel toch bewust of onbewust eens toegepast hebben) zijn deze variabelen dan 

nog minimaal op interval niveau, zoals vijfpuntsschalen over het algemeen beschouwd 

worden. 

Aan deze voorwaarde voor regressieanalyse is dus voldaan. 

 

Lineair verband tussen X en Y (de onafhankelijke en de afhankelijke variabele) 

 

Een regressieanalyse veronderstelt een lineair verband tussen de gemiddelde score op de 

afhankelijke (Y) variabele en de score op de onafhankelijke (X) variabele. Het is dus 

belangrijk dat de scores op Y ongeveer evenredig oplopen, per evenredig hogere score op de 

X. Wanneer dit niet het geval is vertoont de regressierechte teveel afwijking en is de causale 

relatie en voorspellende waarde van de regressie niet zo groot. Wanneer blijkt dat het verband 

teveel krommingen vertoont is een niet lineaire regressie een alternatief. 

 

Om te testen of er tussen mijn X en Y variabelen een lineair verband is heb ik SPSS 

scatterplots laten uitdraaien. Scatterplots zijn grafieken waarin de verhouding tussen twee 

variabelen wordt weergegeven. (Hinkle, Wiersma en Jurs, 1998) ( Dit heb ik 

steeksproefsgewijs gedaan, dat wil zeggen dat ik enkele willekeurige X en Y variabelen heb 

laten plotten.  

In de scatterplots (zie bijlage 3)  is te zien dat er geen sterke krommingen zichtbaar zijn in de 

scores, hoewel de gewenste diagonale lijn ook niet sterk zichtbaar is. De kromming die bij één 

van de variabelen zichtbaar is, is niet erg sterk en heb ik dus niet getest op significantie. 

Daarnaast wordt in de sociale wetenschappen vaak gebruik gemaakt van lineaire regressie, 

zonder te toetsen op de voorwaarde van een lineair verband. Dit omdat de gevonden 

krommingen vaak niet significant zijn en lineaire regressie een eenvoudig en overzichtelijk 

model geeft. (Nijdam, 2004) 

Om deze redenen heb ik gekozen voor een lineaire regressie boven een niet lineaire. 
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Normaalverdeling van de afhankelijke variabelen 

 

Voor een regressieanalyse is het van belang dat de scores op de afhankelijke variabelen 

ongeveer normaal verdeeld zijn. Bij een groot aantal respondenten (ongeveer van N= 200) 

kan er echter van worden uitgegaan dat de analyse robuust is tegen een eventuele niet normale 

verdeling. (Mortelmans e.a. 2007) 

Aangezien de N van dit onderzoek ongeveer 2700 is, kan ik ervan uitgaan dat de analyse 

bestand is tegen een eventuele niet normale verdeling en heb ik deze niet getoetst. 

 

Multicollineariteit 

 

Een veelvuldig voorkomend van regressieanalyse is multicollineariteit; het is mogelijk dat de 

onafhankelijk variabelen sterk samen hangen in mijn onderzoek wat de resultaten kan 

vertekenen. Dit wordt dan veroorzaakt doordat meerdere onafhankelijke variabelen hetzelfde 

deel van de afhankelijke variabele verklaren. 

Indien dit het geval is, zal gekeken moeten worden naar de sterkte van het mogelijke verband 

per onafhankelijke variabele, en degene met het zwakste verband eruit laten. 

Zie hoofdstuk 6: bivariate correlaties. 

 

Homoscedastciteit  

 

De laatste voorwaarde voor een lineaire regressie analyse is homoscedastcititeit. Wanneer aan 

deze voorwaarde niet wordt voldaan kan dit de resultaten van de analyse aantasten. 

Dit komt omdat bij een regressieanalyse een waarde voor de afhankelijke variabele wordt 

voorspeld door middel van een diagonale lijn door een puntenwolk. Op die manier is af te 

lezen wat de verwachte waarde is voor een afhankelijke variabele bij een bepaalde 

onafhankelijke variabele. Wanneer de voorwaarde van homoscedastciteit geschonden wordt, 

is de afwijking van de daadwerkelijk waarde ten opzichte van de voorspelde waarde niet 

overal even groot, waardoor de regressieanalyse aan waarde verliest.(Field, 2005) 

 

Om te toetsen om aan deze voorwaarde is voldaan, heb ik in SPSS Levene’s Test uitgevoerd, 

waarvan hier twee tabellen worden weergegeven. 
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In de bovenste tabel is te zien dat in de laatste kolom de uitkomsten niet significant zijn. Dat 

betekent dat de variantie (spreiding van de scores) niet significant verschilt. Hier wordt dus 

aan de voorwaarde van homoscedastciteit voldaan. In de onderste tabel echter, zijn de 

uikomsten wel significant, en hier wordt de voorwaarde dus geschonden. (Field, 2005) 

5.4 Intepretatie van de regressiemodellen en van de output 
 

De invloed van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele (van x op y) wordt in 

de output weergegeven met de β-waarde. De β-waarde geeft aan hoeveel de waarde van y 

verandert als de x waarde met één eenheid stijgt, en kan zowel positief als negatief zijn. De 

hoogte van de waarde is belangrijk, omdat een hoge positieve of negatieve waarde een sterker 

verband tussen x en y aangeeft. (Mortelmans e.a. 2007) 

 

De voorspellingswaarde van het regressiemodel wordt uitgedrukt in een andere maat: de R 

Square. Bij de uitvoering van een regressieanalyse wordt in de output een score op de R 

Square gegeven. Die score geeft aan in hoeverre het verband tussen x en y verklaard kan 

worden door dit regressiemodel. (Mortelmans e.a. 2007) 

 

Naast de Beta waarde en de Rsquare is ook de significantie van de verbanden van belang. 

Significantie is de waarschijnlijkheid dat er een fout is gemaakt met het verband, aangegeven 

met de maat Alpha (α). De Alpha mag niet boven een bepaalde waarde uitkomen voor een 

significant resultaat, meestal . 05 (5%). 
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5.5 Voorbereiding van de variabelen in SPSS 
 

SPSS is het computerprogramma waarin de onderzoeksdata staan opgeslagen en mee 

geanalyseerd kan worden. De data zijn door een invoerbureau van de vragenlijsten in spss 

gezet en naar het IVO gezonden. Om de data geschikt te maken voor mijn regressieanalyse 

heb ik wat aanpassingen gemaakt. 

 

5.6 Omzetten van de afhankelijke variabelen in SPSS 
 

 De afhankelijke variabelen, het eetgedrag van de kinderen, bevatte een codering die niet erg 

praktisch is om mee te werken. Daarnaast wil ik variabelen samenvoegen om het aantal losse 

regressieanalyses te verkleinen. 

 Om deze variabelen te kunnen maken was hercodering van de antwoordcategorieën 

noodzakelijk.  

De codering was: 

0=meerdere antwoorden ingevuld 

1= mijn kind eet geen fruit 

2= 0,5 stuk fruit/half schaaltje 

3= 1 stuk fruit/één schaaltje 

enzovoort, tot: 

19=geen antwoord ingevuld 

 

Om het aantal consumpties per week te kunnen berekenen heb ik de antwoordcategorieën 

hergecodeerd naar: 

0=mijn kind eet geen fruit 

1=0,5 stuk fruit/half schaaltje 

2= 1 stuk fruit/één schaaltje  

enz. 

19= geen antwoord ingevuld 

20= meerdere antwoorden ingevuld 
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5.7 Samenvoegen van de variabelen 
 

Na de hercodering is het mogelijk om variabelen samen te voegen. 

Het is niet mogelijk één afhankelijke variabele te maken, aangezien de voedselconsumptie in 

verschillende maten is gemeten. Zo is het fruit in aantal stukken per dag, en de groenten in 

aantal eetlepels. Dit is niet zomaar samen te voegen. 

Om die reden heb ik de volgende variabelen gecomponeerd: 

� Aantal stukken fruit per week 

� Eetlepels groenten per week 

� aantal ongezonde snacks (zoet én hartig) per week 

� aantal liga's en andere koek per week 

� aantal glazen frisdrank per week 

Nu komt de code wel met het aantal dagen overheen maar nog niet met de consumptie, de 

code is namelijk 2x het antwoord. (bijv. code 2 = 1consumptie)  

Dit heb ik opgelost door na de hercodering en tijdens het samenvoegen van 2 of meer 

variabelen de variabelen waarvan de code 2x het antwoord was, te delen door 2.  

 

De code die in SPSS (in compute variable) is uitgevoerd ziet er als volgt uit:  

V11*(V12/2) 

dus: vraag 11 x (vraag 12 / 2) = ... 

V11 staat voor vraag 11 en betreft een vraag over het aantal dagen fruit per week, V12 voor 

vraag 12 en betreft het aantal stukken fruit per dag dat die worden gegeten. De uitkomst van 

deze rekensom is dus het aantal stukken per week die een kind aan fruit eet.  

 

Op diezelfde manier heb ik alle afhankelijke variabelen gemaakt en kunnen zij gebruikt 

worden voor de regressieanalyse. 

 

5.8 Controle van de onafhankelijke variabelen 
 

Zoals vermeld zijn de drie typen eetregels ingevuld naar aanleiding van het onderzoek van 

Puhl en Swartz. Om te bepalen of de vragen die in de typen zijn opgenomen wel hetzelfde 

concept meten heb ik SPSS de Cronbachs Alpha laten uitdraaien van de drie typen. 
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De Cronbachs Alpha geeft aan in welke mate verschillende vragen hetzelfde meten en dus 

samenhangen. Wanneer de opgenomen vragen in een type niet samenhangen meet het type 

niet wat ik wil weten en moeten de vragen die niet dat concept meten dat ik wil meten, 

worden verwijderd. 

De Cronbachs Alpha moet voor een redelijk resultaat minimaal een waarde hebben van  .5 

zijn, en voor een sterk resultaat een waarde van .7.  

 

Type 1: Eetregels die het gebruik van bepaalde soorten voedsel moeten stimuleren 

 

 
Type 2: Eetregels die het gebruik van bepaalde soorten voedsel moeten afremmen 

 

 
 

 
Type 3: Voedsel dat wordt gebruikt als beloning of straf voor bepaald gedrag 

 

 
 

 

Hier zijn de resultaten zichtbaar van de Cronbachs Alpha zoals SPSS ze heeft berekend. Te 

zien is dat bij twee van de drie typen de waarde van de Alpha voldoende is om met deze 

modellen de analyse te verrichten. De waarde bij type 2 is zelfs vrij hoog.  

 

De alpha waarde van het eerste type is onvoldoende, hetgeen betekent dat de vragen waaruit 

dat type is samengesteld niet genoeg samenhangen.  

Ik heb toch besloten dit type intact te houden en te gebruiken voor de analyse. Hiervoor zijn 

enkele redenen.  
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De  waarde is niet zwaar onvoldoende. De waarde is .479 en ligt dus net onder de vereiste 

grens van .5. De onvoldoende kán worden verklaard doordat dit type uit een klein aantal items 

bestaat, want naarmate het aantal items toeneemt, neemt waarschijnlijk (in dit geval) de Alpha 

ook toe. Helaas heb ik weinig invloed op de vragenlijst, en is deze nu niet meer aan te passen. 

Het is niet ondenkbaar dat met het verwijderen van een item uit het eerste type de alpha nog 

kleiner wordt, en meer items toevoegen kan ook niet.  

 

5.9 Aanmaken van dummy variabelen 
 

Voor een regressieanalyse moeten de variabelen continue van aard zijn. Dat betekent dat de 

variabele elke waarde op de gemeten schaal kan aannemen. (Hinkle e.a. 1998) Dat kan 

bijvoorbeeld de temperatuur van water tussen de 0 en 100 graden zijn, of 

antwoordcategorieen van “nooit” tot en met “altijd.” 

De onafhankelijke x variabelen die de demografische kenmerken van de respondenten 

betreffen, zijn niet continue maar categorisch van aard. Dat betekent dat ze niet opeenlopend 

zijn, maar losse antwoorden op zichzelf, in dit geval landen zoals Marokko en Turkije.  

Om toch een regressieanalyse uit te kunnen voeren met deze variabelen, moeten dummy 

variabelen aangemaakt worden.  

Dummy variabelen zijn variabelen die gebruikt worden om categorische variabelen mee te 

kunnen gebruiken in een regressiemodel. Ze slechts twee waarden kunnen aannemen: 1 en 0. 

Iedere antwoordcategorie van een vraag van categorische aard krijgt een eigen dummy 

variabele behalve die categorie waartegen de anderen afgezet worden in het model. Die krijgt 

de waarde 1. Op die manier worden alle mogelijke antwoorden op één na uitgeschakeld. 

 

Een voorbeeld: 

Één van de variabelen is “land van herkomst kind”, met de volgende mogelijke antwoorden: 

1 Nederland 

2 Suriname 

3 Nederlandse Antillen en Aruba 

4 Turkije 

5 Marokko  

6 Anders 
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Nederland heb ik gekozen als de basis. Dat betekent dat antwoord 1: Nederland, in de analyse 

bijdraagt aan de constante. De constante is de basiswaarde wanneer de invloed van alle 

onafhankelijke variabelen 0 is. De andere landen kunnen dan bijdragen of afdoen aan die 

constante. 

Voor die landen wordt voor ieder een dummy variabele aangemaakt. Die ziet er dan als volgt 

uit. 

Dummyvariabele “land van herkomst kind Suriname” 

1 Suriname 

0 Nederlandse antillen en Aruba 

0 Turkije 

0 Marokko 

0 Nederland 

0 anders 

Zo krijgt elk mogelijk land van herkomst een dummy variabele waar maar één land de score 1 

krijgt. Omdat we Nederland als basis nemen, krijgt Nederland op alle dummy variabelen de 

score 0. 

 

Het voordeel van variabelen op deze manier aanmaken is dat zij niet alleen in de 

regressieanalyse gebruikt kunnen worden, maar ook dat die analyse erg inzichtelijk wordt. Er 

kan goed worden bekeken wat de invloed is per antwoordcategorie. 

Een nadeel is dat de schatting van de regressielijn iets minder nauwkeurig kan worden. (OVG 

Gent, 2000-2001) 

Met alle beschreven voorbereiding kunnen de analyses worden uitgevoerd. Ik begin met de 

controle op multicollinieariteit om te bekijken of alle onafhankelijke x variabelen mee kunnen 

worden genomen in de analyse. 

De analyse vindt plaats door de verwachte correlatie te berekenen tussen de onafhankelijke 

variabelen en één van de gecomponeerde afhankelijke variabelen. Dit gebeurt in hoofdstuk 6. 
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Hoofdstuk 6: De resultaten 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van de analyse die in het voorgaande 

hoofdstuk is voorbereid. Als eerste wordt het risico op multicollinieariteit bekeken, omdat dat 

zoals gezegd de resultaten kan vertekenen. Daarna wordt beschreven hoe de analyse is 

verlopen en wat de resultaten per afhankelijke variabele zijn. 

 

6.1 Bivariate correlaties 
 

Een mogelijk probleem bij multiple regressieanalyse is multicollineariteit. Dit betekent dat de 

onafhankelijke variabelen sterk met elkaar correleren. De uitkomst bestaat dan uit 

verschillende waarden van Y voor een vaste waarde van X.  

Wanneer dit het geval is, kan een variabele neergezet worden als een sterke of zwakke 

voorspeller terwijl dit onterecht is.  

 

Ik heb 3 onafhankelijke variabelen die van belang zijn, namelijk de drie typen eetregels die 

door ouders worden gebruikt. Daarnaast heb ik verschillende demografische variabelen 

gemaakt.  Ik heb bekeken of deze variabelen onderling correleren. Wanneer er een significante 

correlatie word ontdekt, moet worden overwogen die variabele buiten beschouwing te laten. 

De waarde van de correlatie moet liggen tussen de 0 (geen verband) en +1 (sterk positief 

verband) of -1 (sterk negatief verband) Daarnaast moet het verband significant zijn.  

 

Uit de uitdraai ( zie bijlage 4) blijkt dat er slechts één correlatie is die een risico geeft op 

multicollineariteit:  

Tussen de variabelen “gehuwd of gescheiden” en “In welk land is uw partner geboren” bestaat 

een positief significant (bij α= 5%) verband van .683. Dat is een vrij sterk verband en één van 

de variabelen zal moeten worden weggelaten. 

 

Het verband betekent dat volgens de gegevens uit dit onderzoek, het land van herkomst van 

de partner van de invuller van de vragenlijst invloed heeft op de kans dat de invuller gehuwd 

of gescheiden met haar partner samenleeft. Dit is een interessant verband, maar omdat dit niet 

het onderwerp van mijn onderzoek is ga ik hier verder niet op in. 
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Om te controleren welke van de twee onafhankelijke variabelen zal worden weggelaten heb ik 

met beiden een aparte regressieanalyse uitgevoerd op alle afhankelijke variabelen. Omdat 

maar één afhankelijke variabele tegelijk kan worden gemeten zal ik van beide onafhankelijke 

variabelen het sterkste verband weergeven, beiden met de afhankelijke variabele 

“hartigpluszoetplusgrotekoekenofgebakperweek” 

 

 

 
 

 

             

 

 

Zoals hier te zien is het verband tussen “In welk land is uw partner geboren” en de 

afhankelijke variabelen groter dan het verband tussen “gehuwd of gescheiden” en de 

afhankelijke variabele. (R Square .07 tegen .03) 

Hoewel beide verbanden niet groot zijn besluit ik toch om de variabele “gehuwd of 

gescheiden” weg te laten uit de regressieanalyse om multicollineariteit te voorkomen. 

 

6.2 De regressiemodellen 
 

De resultaten worden beschreven per afhankelijke variabele. Als eerste beschrijf ik kort wat 

de uitkomst is van het correleren van de onafhankelijke variabelen met de afhankelijke 

variabele. Daarna laat ik aan de hand van de metingen van SPSS die uitkomsten zien. 

 De regressies bestaan uit drie modellen: model 1 is het effect van de demografische 

variabelen op het eetgedrag, model 2 zijn de effecten van de demografische variabelen, plus 

het inkomen van de ouders opgenomen op het eetgedrag, en model 3 beschrijft de 

demografische variabelen, plus het inkomen, plus de drie eettypen op het eetgedrag. 
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6.2.1 Afhankelijke variabele: fruit per week 

 

Gezamelijk verklaren de drie modellen in dit onderzoek 6,3%. Dus demografische 

kenmerken, plus het inkomen van de ouders, plus de typen eetregels die worden gebruikt 

verklaren hier 6,3% van de fruit consumptie van de kinderen. Dat is niet veel, maar wel 

positief is dat model 3, dus het model waarin de typen eetregels worden meegenomen, wel 

een aanzienlijke bijdrage levert aan die 6,3%. Dat is te zien in onderstaande tabel: 

 

De R square is de maat die aangeeft welk percentage van de spreiding van de scores wordt 

verklaard door het model. De spreiding wordt dus hier voor 6,3% verklaard door deze 

modellen, en voor 93,7% door andere factoren. De R Square toeneemt met elk model. Model 

1 geeft een R square van .022, (2,2%) model 2 .023, (2,3%) en model 3 .063 (6,3%) 

 

Wanneer de effecten per x variabele uitgesplitst worden (zie bijlage 4), zien we dat een kind 

bij model 1 sowieso al 7,5 stukken fruit per week eet, ongeacht de hoogte van de variabelen. 

(de constante) bij model 2 6,9 stukken en bij model 3 is er een kleine negatieve constante te 

zien van -.430.  Daarnaast zijn er een enkelevariabelen zichtbaar die een significante invloed 

hebben en waarvan de waarde dus bij die constante opgeteld kan worden.  

 

Bij de demografische variabelen zien we dat in model 1 er geen significante voorspellers van 

het aantal stukken fruit per week. Slechts één variabele is bijna significant met een waarde 

van .011: namelijk "land van herkomst invuller anders" met een toevoeging van 2 stukken 

fruit per week. Samen met de constante betekent dat dus dat een kind waarvan de meest 

verzorgende ouder uit een ander land komt dan Nederland, Antillen, Marokko, Turkije of 

Suriname, al 9,5 stuk fruit per week eet. 

In model 2, dus het inkomen van de ouders meegenomen is deze variabele wel sterk 

significant (bij  α=5% een waarde van .008) en voegt het net als in model 1 2 stukken fruit per 
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week toe. In model 3 is de significantie lager, maar nog steeds relevant. Het aantal stukken 

fruit wat dan wordt toegevoegd vermindert naar 1,75 per week. 

 

Verder worden er op deze afhankelijke variabele nog slechts twee significante voorspellers 

gegeven.  

Deze staan in model 3 en betreffen beiden typen eetregels. 

Type 1, het stimuleren van bepaalt voedsel, heeft een significantie waarde van .000, dus dat is 

optimaal. Wanneer ouders type 1 eetregels gebruiken voegt dat 1 stuk fruit toe per week. Dat 

is in principe niet vreemd al is de toegevoegde waarde wat laag.  

Type 3, het gebruik van voedsel als beloning of bestraffing van gedrag, is significant met een 

waarde van .007, dus dat is prima. De toevoeging in fruit inname is echter gering met 0,2 stuk 

fruit per week extra. 

  

6.2.2 Afhankelijke variabele: totale groenten per week 

 

Bij deze afhankelijke variabele , het aantal eetlepels groenten per week, verklaren de drie 

modellen minder dan bij de vorige, slechts 1,9%. Dat is een lage score, maar weer zorgt de 

toevoeging van de typen eetregels in model 3 voor een verhoging van dat percentage. 

 

De constante bedraagt in model 3 19,1, hetgeen betekent dat kinderen sowieso al 19 eetlepels 

groenten per week eten.  

Helaas brengen de onafhankelijke variabelen niet veel verandering in deze waarde. De 

invloeden van de demografische variabelen en het inkomen van de ouders zijn totaal niet 

significant. "land van herkomst partner anders' komt het dichst in de buurt met een waarde 

van .116, dus zelfs bij een α van 10% zou dit nog niet significant zijn.  
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In model 3 zijn er wederom 2 typen wel significant, deze keer gaat het om type 1 en type 2, 

stimulatie en beperking van bepaalde voeding.  

Type 1 heeft een significantiewaarde van .032 en voegt 0,847 eetlepel groenten per week toe. 

Type 2 heeft een waarde van .012 en trekt maar lieft 0,5 eetlepel groenten per week van de 

constante af. Hoewel dit niet veel is, zou je verwachten dat de beperking van voedselinname 

niet voor groenten zou gelden en de invloed op deze afhankelijke variabele dus kleiner zou 

zijn. 

 

6.2.3 Afhankelijke variabele: Aantal liga's of andere koek per week 

 

Het aantal liga's of koek per week is een variabele die dubbel opgevat kan worden. Enerzijds 

is het normaal dat kinderen een of meerdere malen per dag een liga of iets soortgelijks 

consumeren, aan de andere kant heeft een kind dit niet nodig en kan het hiermee onnodige 

suikers binnenkrijgen.  

Desondanks is het een voedingsmiddel dat veelvuldig wordt gebruikt en dus is het belangrijk 

om mee te nemen als afhankelijke variabele, al is het lastig te voorspellen hoe de invloed op 

deze variabele zal verlopen. 

  

De bijdrage van de onafhankelijke variabele aan de consumptie van liga’s en andere koek per 

week is wederom kleiner dan bij de vorige variabelen: 1,7%. Dus met deze modellen wordt 

1,7% van de comsumtpie van liga’s e.d. per week verklaard.De bijdrage is per model 

nauwelijks groter: de R squares zijn alledrie bijna even groot. 

 

In de output is te zien dat geen enkele variabele signifcant is. Geen enkele van de x variabelen 

heeft dus een voorspellende waarde voor de y variabele.  Dat is niet vreemd omdat het 

mogelijk is dat het gebruik van dit voedingsmiddel sterk afhangt van gewoonte.  
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6.2.4 Afhankelijke variabele: "Hartigpluszoetplusgrotekoekenplusgebak" 

 

De invloed van deze variabele is extreem klein: slechts 0,5% en de toevoeging van de typen 

eetregels maakt die invloed nauwelijks groter. Dat staat haaks op de resultaten van het 

onderzoek van Puhl en Swartz, want zij vonden juist een sterk verband tussen het gebruik van 

eetregels en ongezonde voeding. Nu kunnen die variabelen wel significant correleren maar de 

invloed is dan toch zo klein dat er nauwelijks conclusies uit getrokken kunnen worden. 

 

Er is slechts één significante invloed op het gebruik van snacks en ander ongezond voedsel, 

en dat is het inkomen van de ouders. (α = .010) Deze variabele vermindert het gebruik van 

ongezond voedsel met ruim 1,5 stuk per week. Dat is een heel mooi verband, want het wil 

zeggen dat naarmate het inkomen van de ouders stijgt, het gebruik van de voedingsmiddelen 

snacks, koek, gebak en grote koeken per week van hun kinderen afneemt. (volgens dit 

onderzoek) 

 

Vreemd is dat type 3 een negatieve invloed heeft: als deze variabele significant zou zijn, dan 

zou het belonen of bestraffen van gedrag via voeding juist tot vermeerdering van snoepgedrag 

moeten leiden, gezien de conclusies uit het onderzoek van Puhl en Swartz. 
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6.2.5 Afhankelijke variabele: "Aantalglazenfrisdrankperweek" 

 

Volgens deze tabel voorspellen deze drie modellen samen 1,9% van de frisdrank inname per 

week. Net als bij de variabelen liga’s en andere koek, en hartig en zoet, voegen model 2 en 3 

niet veel invloed meer toe. 

 

Er zijn wel wat significante variabelen zichtbaar in het eerste model. "land van herkomst 

invuller anders" is significant met een waarde van .009 en voegt bij de constante van 9,5 

glazen per week nog eens 3,5 glas. In modellen 2 en 3 blijft de invloed van deze variabele 

significant en de toevoeging ongeveer even groot. 

 

"Land van herkomst kind Marokko" en "Land van herkomst kind anders" zijn beiden 

significant maar hebben een negatieve invloed van -9 en -2,5. Dus dat betekent dat kinderen 

afkomstig uit Marokko of een ander land dan de genoemde landen in de vragenlijst minder 

frisdrank drinken dat de constante. De invloed is bij alle modellen significant en blijft negatief 

en ongeveer even groot. 

De drie eetregel typen zijn niet significant én de invloed die ze zouden hebben gehad is erg 

klein. (<1) 

 

Alle afhankelijke variabelen zijn besproken. De invloeden in deze correlaties vormen samen 

het antwoord op de onderzoeksvraag die in de voorgaande hoofdstukken is gesteld. In de 

conclusie zal nu worden bekeken of en hoe de onderzoeksvraag kan worden beantwoord. 
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Hoofstuk 7: Conclusies en discussie 

7.1 inleiding 
 

In deze scriptie wilde ik erachter komen of de eetregels die ouders gebruiken, effect hebben 

op het directe eetgedrag van hun kinderen. Aanleiding tot deze scriptie is het onderzoek van 

Rebecca Puhl en Marlene Swartz, die met hun onderzoek aannemelijk hebben gemaakt dat er 

een verband is tussen het gebruik van eetregels in de jeugd en het eetgedrag op inmiddels 

volwassen leeftijd. 

 

Mijn hoofd,- en deelvragen luidden als volgt: 

Hoofdvraag: 

Zijn de eetregels en het type eetregels die ouders/ verzorgers hanteren van invloed op het 

eetgedrag van hun kinderen? En zo ja, hoe ziet die invloed eruit? 

 

Deelvragen: 

� Hebben de eetregels die ouders/ verzorgers hanteren invloed op het eetgedrag van hun 

kinderen? 

� Hebben de typen eetregels die ouders/ verzorgers hanteren invloed op het eetgedrag 

van hun kinderen? 

� Op welke wijze hebben de eetregels die ouders/ verzorgers hanteren invloed op het 

eetgedrag van het de kinderen? 

� Op welke wijze hebben de typen eetregels die ouders/ verzorgers hanteren invloed op 

het eetgedrag van de kinderen? 

 

Om de vragen te beantwoorden heb ik gebruik gemaakt van de vragenlijst van het INPACT 

onderzoek van onderzoeksbureau IVO in Rotterdam, een onderzoek dat gericht is op het eet,- 

en beweeggedrag van kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool. De gegevens die ik heb 

gebruikt zijn afkomstig van één meting onder bijna 3000 kinderen uit groep 5 van 

basisscholen uit de regio Eindhoven. 
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7.2 Antwoorden op de hoofd,- en deelvragen 
 

Deelvraag 1: Hebben de eetregels die ouders/ verzorgers hanteren invloed op het eetgedrag 

van hun kinderen? 

Deelvraag 2: Hebben de typen eetregels die ouders/ verzorgers hanteren invloed op het 

eetgedrag van hun kinderen? 

 

Er is een invloed zichtbaar in dit onderzoek van de eetregels. De invloed is echter bij lang niet 

alle soorten voedsel zichtbaar, én is heel erg klein. De invloed van de demografische 

variabelen zoals etniciteit is groter dan die van de typen eetregels. Een reden hiervoor kan zijn 

dat kinderen van deze, nog jonge leeftijd, zelf weinig invloed hebben op datgene dat zij eten 

en drinken: ze hebben nog niet veel geld om zelf eten te kopen en zijn niet veel weg zonder 

dat hun ouders erbij zijn. Daardoor hebben ze nog geen kans gehad eigen eetgewoonten te 

ontwikkelen. 

 

Deelvraag 3: Op welke wijze hebben de eetregels die ouders/ verzorgers hanteren invloed op 

het eetgedrag van het de kinderen? 

Deelvraag 4: Op welke wijze hebben de typen eetregels die ouders/ verzorgers hanteren 

invloed op het eetgedrag van de kinderen? 

 

De enige invloed van de typen eetregels is te zien bij groenten en fruit. Type 1, het stimuleren 

van gebruik van bepaald voedsel,  heeft tweemaal een significante invloed. Zo voegt het 

volgens dit onderzoek één stuk fruit toe aan de fruitconsumptie van kinderen per week, en 

bijna één eetlepel groenten. 

Type 2, het beperken van een bepaald soort voedsel, trekt een halve eetlepel groenten van de 

consumptie per week af. Dat is een vreemd verband, want het lijkt aannemelijk dat ouders het 

gebruik van groenten juist niet willen beperken.  

Type 3, het belonen of straffen van gedrag door middel van voedsel heeft de minste invloed, 

en voegt enkel 2/10 stuk fruit toe per week. Een heel minimale invloed. 
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Hoofdvraag: Zijn de eetregels en het type eetregels die ouders/ verzorgers hanteren van 

invloed op het eetgedrag van hun kinderen? En zo ja, hoe ziet die invloed eruit? 

 

In dit onderzoek is inderdaad een kleine invloed zichtbaar vanuit eetregels die ouders hanteren 

in de opvoeding van hun kinderen. De invloed op het directe eetgedrag van de kinderen is wel 

minimaal en alleen gevonden bij de consumptie van groenten en fruit.  

Zo geeft mijn analyse aan dat wanneer ouders eetregels gebruiken die kinderen moeten 

stimuleren bepaalde voedingsmiddelen te eten, hun kinderen één stuk fruit per week meer 

eten. Wanneer zij proberen de inname van bepaald voedsel te beperken eten de kinderen iets 

minder groenten. De kleinste invloed komt van eetregels die te maken hebben met het belonen 

of straffen via voedsel (type 3), dit voegt slechts een klein stukje fruit toe. 

 De invloed die ik had willen vinden, namelijk een verband tussen type 3 regels en de 

consumptie van ongezond voedsel is uitgebleven.  

 

7.3 Terugblik op het theoretisch kader 
 

Mijn hypothesen die zijn opgesteld aan het begin van het onderzoek hebben betrekking op 

reflexiviteit van de ouders: 

• Een hogere reflexiviteit in de opvoeding van kinderen door de ouders, leidt tot een 

gezonder eetgedrag van hun kind(eren) 

• Een hogere irreflexiviteit in de opvoeding van kinderen door de ouders, leidt tot 

ongezonder eetgedrag van hun kind(eren) 

 

Van der Ploeg (1995) geeft aan dat een kind op twee manieren kan leren: door bewustwording 

(reflexief leren) of door vaste patronen (reflexief leren). Reflexief leren betekent dat een kind 

in staat is te bedenken wat juist is en wat niet, en zijn gedrag daarop aan kan passen. 

Irreflexief leren betekent dat een kind iets doet uit automatisme, dus zonder zijn gedrag te 

overdenken. 

Aan de hand van Van der Ploeg wilde ik laten zien dat ouders die hun kinderen aanleren 

bewust te zijn van hun eetgedrag mogelijk ook hun kinderen indirect aanleren om gezonder te 

eten dan kinderen die irreflexief opgevoed worden.  

Het is niet makkelijk dit aannemelijk te maken, ook niet met dit onderzoek. Vooral type 3 
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eetregels, het gebruik van voedsel als beloning of als straf speelt hierin een grote rol. Het lijkt 

namelijk voor de hand liggend dat ouders die reflexief opvoeden dit type niet of nauwelijks 

gebruiken. Er had dan bijvoorbeeld een sterk positief verband moeten bestaan tussen dit type 

eetregel en het gebruik van ongezonde voeding.  

 

De vraag is of tradities, zoals Giddens (1990) beschrijft, inderdaad aan het verdwijnen zijn. 

De eetregels die onder type 3 vallen zijn regels die veelvuldig door ouders worden gebruikt en 

al jarenlang bekend zijn. Veel van deze regels worden waarschijnlijk doorgegeven van ouder 

op kind, die hún kinderen ook weer met diezelfde regels opvoeden. Dat is precies wat Van der 

Ploeg bedoelt met irreflexief opvoeden. Hoewel de overheid nog relatief kort de 

bewustwording bij ouders en hun kinderen stimuleert, is het mogelijk dat de effecten 

minimaal zullen blijven juist dóór die vaste patronen. De veronderstellingen in het 

conceptuele model, (mate van (ir)reflexiviteit in de opvoeding leidt tot eetgedrag van het kind, 

via mate van kennis en zelfstandigheid over voedsel) kunnen door dit onderzoek dus niet 

bevestigd worden. 

 

Dus het onderscheid tussen reflexieve opvoeding-gezond eetgedrag en irreflexieve 

opvoeding-gezond eetgedrag is nu niet gemaakt. Wél is het volgens mijn resultaten zo dat het 

stimuleren van gezonde voeding een positieve uitwerking heeft op de inname van fruit, dus 

wellicht is het bewust gebruik van eetregels door ouders wel verstandig. 

 

7.4 Afsluiting 
 

Dit onderzoek is afgeleid van een eerder onderzoek naar de effecten van eetregels, maar dan 

onder volwassen mensen.  Op basis van de aanname dat ouders reflexief zijn en hun kinderen 

reflexief willen maken, was de vraag of diezelfde invloed al bij zulke jonge kinderen terug te 

vinden zou zijn. 

De invloeden zijn allemaal vrij klein. Wellicht is dat te verklaren doordat kinderen van zo'n 

jonge leeftijd nog niet veel gelegenheid hebben zelf keuzes te maken wat betreft eten. Daarbij 

hebben de volwassenen die Puhl en Swartz voor hun onderzoek hebben onderzocht veel 

langer onder invloed gestaan van die eetregels en de tijd gehad daarna hun eigen gewoonten te 

ontwikkelen. 
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7.5 Discussie  
 

Ik heb geprobeerd met mijn onderzoek een causaal verband te leggen: de oorzaak-gevolg 

relatie tussen verschillende onafhankelijke variabelen en het eetgedrag van kinderen. Echter 

bestaat mijn onderzoek uit slechts één enkele meting. Daarmee kan ik een indicatie van dat 

causale verband geven, maar eigenlijk zijn meerdere metingen nodig. Het INPACT onderzoek 

loopt verder en zal nog meer metingen gaan verrichten waardoor die resultaten “harder” zijn 

dan die van mij. 

 

Een ander punt is hoe het onderzoek is ontstaan. Normaal gesproken ontstaat een onderzoek 

uit een vraag die er ligt. Het onderzoek en de onderzoeksinstrumenten worden dan opgesteld 

om die specifieke vraag te kunnen beantwoorden. 

In dit geval is het onderzoek precies andersom tot stand gekomen. Het INPACT onderzoek 

stond al in de startblokken en de vragenlijst was al vrijwel helemaal klaar. Ik heb een aantal 

vragen aan de vragenlijst kunnen toevoegen, maar die mogelijkheid was beperkt. Bij het begin 

van mijn stage bij het IVO ben ik daarom op zoek gegaan naar mogelijkheden om binnen het 

al bestaande onderzoek mijn eigen “deel” onderzoek uit te gaan voeren. Dat betekent dat ik 

een vraag heb moeten bedenken die met de al liggende vragenlijst te beantwoorden was, maar 

toch iets nieuws aan kennis toe zou kunnen voegen.  

Uiteindelijk ben ik daar ook niet volledig in geslaagd. Mijn hoofd,- en deelvragen zijn gericht 

op de eetregels in het algemeen en de typen eetregels, terwijl de antwoorden op deze vragen 

grotendeels hetzelfde zijn, én de gevonden resultaten zijn voornamelijk te danken aan de 

demografische variabelen, zoals etniciteit. Mijn vragen en analyses lopen niet gelijk aan 

elkaar. 

 

Een andere opmerking betreft de voorwaarden om een regressieanalyse uit te mogen voeren. 

Één van deze voorwaarden is die van homoscedastciteit. (zie 5.3) Homoscedastciteit wil 

zeggen dat de afwijkingen van de voorspelde waarden tot de daadwerkelijk waarden overal 

gelijk zijn. Omdat ik deze pas getoetst heb nádat mijn analyses waren voltooid, heb ik geen 

rekening kunnen houden met het feit dat ik aan die voorwaarde niet (volledig) voldoe. Dit kan 

betekenen dat de verbanden die SPSS heeft berekend niet helemaal kloppen. 

Toen ik op het onderzoek van Puhl en Swartz was gestuit en besloten had dat dit mijn 
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onderwerp zou worden, zijn er in overleg met Gerda Rodenburg nog enkele vragen aan de 

vragenlijst toegevoegd, namelijk de vragen over de eetregels die ouders gebruiken.  

Echter, als ik het onderzoek volledig zelf zou hebben opgezet zouden er enkele veranderingen 

zijn geweest. Het eetgedrag zou meer zijn uitgesplitst, dus niet alleen groenten, fruit enz., 

maar ook voedingsmiddelen zoals brood, beleg enz. zouden aan bod zijn gekomen. Het 

onderzoek zou dan hebben plaatsgevonden onder oudere kinderen, bij voorkeur op 

middelbare school leeftijd aangezien dit een groep is die wél de gelegenheid heeft zelf over 

eten en drinken te beslissen. 

 

Aan de andere kant heeft aansluiting bij dit onderzoek een hoop voordelen gehad. Alleen had 

ik nooit bijna 3000 respondenten kunnen bereiken. Daarnaast waren een hoop dingen al 

geregeld en bedacht. Het contact met de basisscholen was al gelegd en de vragenlijst was 

grotendeels klaar, wat me veel werk heeft bespaard.  Het grootste voordeel voor mij is dat ik 

heb kunnen zien hoe een onderzoek in het werkveld, dus buiten de universiteit om, 

plaatsvindt. Het was een goede leerervaring. 
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Bijlage 2: De afhankelijke variabelen 
 
Hoeveel dagen per week eet uw kind meestal fruit? Het gaat hierbij om vruchten, niet om vruchtensap. 

Op een dag dat uw kind fruit eet, hoeveel vruchten eet hij/zij dan? U kunt hierbij denken aan een hele vrucht zoals een 

appel, peer, banaan of sinaasappel, of aan een schaaltje met bijvoorbeeld aardbeien, bessen of stukjes fruit (ook fruit 

uit blik of pot). 

Hoeveel dagen per week eet uw kind meestal gekookte, gebakken, gestoomde of anders verhitte groenten? Denkt u 

ook aan groenten die verwerkt zijn in gerechten zoals macaroni, couscous, nasi of stamppot. Aardappelen worden niet 

meegeteld als groenten. 

Op een dag dat uw kind groenten eet, hoeveel opscheplepels eet hij/zij dan? 

(1 opscheplepel = 50 gram = 2 eetlepels) 

Hoeveel dagen per week eet uw kind meestal sla of rauwkost? (sla, komkommer, tomaat, enz.) 

Op een dag dat uw kind sla of rauwkost eet, hoeveel opscheplepels eet hij/zij dan? 

(1 opscheplepel = 50 gram = 2 eetlepels) 

Hoeveel dagen per week eet uw kind meestal hartige tussendoortjes?  

Voorbeelden van hartige tussendoortjes zijn chips, nootjes, borrelnoten, blokjes kaas of worst en snacks, zoals 

bitterbal, patat, kaassouffle, slaatje, hamburger, frikandel, loempia, bara, borek, lahmacun, tulumba, yagli simit, 

kurabiye en pizza. 

Let op: met snacks bedoelen we alleen snacks die uw kind tussen de maaltijden door en na het avondeten eet. 

Op een dag dat uw kind hartige tussendoortjes eet, hoe vaak eet hij/zij dan meestal zo’n tussendoortje? 

Hoeveel dagen per week eet uw kind meestal snoep en/of zoete repen als tussendoortje? Voorbeelden van snoep en/of 

zoeten repen zijn drop, winegums, pepermunt, lollies, Mars, Twix, Bounty, Snickers, M&M’s, chocolade en bonbons. 

Op een dag dat uw kind snoep en/of zoete repen eet, hoe vaak eet hij/zij dat dan meestal? 

Hoeveel dagen per week eet uw kind tussendoor gebak, cake of grote koeken? Voorbeelden van grote koeken zijn 

glacés, gevulde koeken en stroopwafels. 

Op een dag dat uw kind gebak, cake of grote koeken eet, hoe vaak eet hij/zij dat dan meestal? 

Hoeveel dagen per week eet uw kind tussendoor andere koek, zoals biscuitjes, lange vingers, liga, rozijnenbiscuit en 

ontbijtkoek? 

Op een dag dat uw kind andere koek eet, hoe vaak eet hij/zij dat dan meestal? 

Hoeveel dagen per week drinkt uw kind meestal frisdrank? 

Als uw kind op een dag frisdrank drinkt, hoeveel drinkt hij/zij dan? 

(een pakje drinken = 1 glas; een blikje = 1½ glas; een flesje van 0,5 liter = 2½ glas) 
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Bijlage 3: Scatterplots 
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Bijlage 4: De correlatieoutput 
 

 



 58 

Bijlage 5: x variabelen met “aantal stukken fruit per week” 
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Bijlage 6: x variabelen met “aantal eetlepels groenten per 

week” 
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Bijlage 7: x variabelen met “hartig-plus-zoet-plus-gebak-plus-

grote-koeken per week” 
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Bijlage 8: x variabelen en “aantal andere koek en liga per 

week” 
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Bijlage 9: x variabelen en “aantal glazen frisdrank per week” 
 

 


