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Samenvatting
Doelstelling
Het doel van dit project was om een bijdrage te leveren aan de preventie van overgewicht bij
kinderen van de buitenschoolse opvang van kinderopvang Tierelier, door de pedagogisch
medewerkers van kinderopvang Tierelier in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan een
interventie op het gebied van voeding en beweging voor de kinderen van de buitenschoolse
opvang. Het doel van de interventie was om het gedrag van de kinderen via de invloed van de
pedagogisch medewerkers te veranderen, zodat ze gezonder gaan eten en meer gaan bewegen
op het moment dat ze aanwezig zijn bij kinderopvang Tierelier. Als onderdeel van de interventie
werd er tevens een passend advies ten aanzien van de voedingsorganisatie opgesteld voor
kinderopvang Tierelier.
Onderzoek
Uit het literatuuronderzoek en het veldonderzoek zijn gedragingen en daarbij
gedragsdeterminanten naar voren gekomen, waarbij de belangrijkste zijn gekozen voor de
interventie. Deze gedragingen zijn een lage inname van fruit en groente, een lage inname van
voedingsvezel, een hoge inname van ranja en weinig beweging. De gevonden
gedragsdeterminanten zijn attitude, sociale invloed, barrières en omgevingsfactoren.
Interventie
De interventie genaamd “Gezonde voeding en beweging ter preventie van overgewicht bij
Tierelier‟, is opgesteld naar aanleiding van de resultaten van het literatuuronderzoek en het
veldonderzoek. De interventie bestond uit een voorlichtingsbijeenkomst, waarin de pedagogisch
medewerkers van de bso handvaten aangereikt kregen om het gedrag van de kinderen positief te
beïnvloeden, en een adviesrapport ten aanzien van de gehele voedingsorganisatie, met de
nadruk op het voedingsaanbod. Voor de interventie zijn doelen opgesteld.
Conclusie, discussie en evaluatie
De opgestelde doelen voor de interventie zijn geëvalueerd in de effectevaluatie. Er is tevens een
procesevaluatie uitgevoerd, om te kijken hoe het proces is verlopen. In de effectevaluatie is
duidelijk geworden dat de pedagogisch medewerkers positief beïnvloed zijn door de interventie.
Na 6 maanden kan echter pas gemeten worden of zij de kinderen zodanig beïnvloed hebben, dat
er gedragsverandering heeft plaastgevonden. De pedagogisch medewerkers gaven aan de
adviezen in de praktijk te willen gaan gebruiken. De conclusie is dat er verschillende gedragingen
zijn die overgewicht veroorzaken bij kinderen van 4 t/m 12 jaar, deze gedragingen worden
beïnvloed door gedragsdeterminanten. Via de pedagogisch medewerkers is invloed uitgeoefend
op het gedrag van de kinderen waardoor deze positief wordt beïnvloed, zodat een bijdrage is
geleverd aan de preventie van overgewicht bij de kinderen van kinderopvang Tierelier.
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Verklarende woordenlijst
Body Mass Index (BMI):

Één- of meerdaagse
opschrijfmethode:

Een index die wordt gebruikt om overgewicht te definiëren. Het
wordt gedefinieerd als het gewicht in kg gedeeld door lengte in het
kwadraat in meters (kg/m2).
Voedingsanamnesemethode waarbij een respondent zelf gedurende
één of meerdere dagen noteert wat gegeten en gedronken is
(Becker-Woudstra et al., 2008).

Overgewicht:

Een abnormale of buitensporige opeenhoping van vet dat de
gezondheid kan beïnvloeden (World Health Organisation, 2011).

Preventie:

Preventie dat gericht is op het voorkomen van het
gezondheidsprobleem (ziekte) (Burgt & Mechelen-Gevers, 2008).

Sedentair gedrag

Gedrag dat gepaard gaat met een erg laag energieverbruik, zoals
televisie kijken, computeren, zitten op school of op het werk en
liggen. Voornamelijk beeldschermactiviteiten worden gerekend tot
sedentaire activiteiten (TNO, 2010).

Significant verschil:

De kans dat een gevonden verschil tussen de gemiddelden van
twee steekproeven veroorzaakt is door toeval (Brinkman, 2006).

SMART-criteria:

De letters in SMART staan respectievelijk voor: specifiek, meetbaar,
acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Hoe beter deze onderdelen
worden toegepast op de doelen, des te beter de doelen zijn te
meten.

Standaarddeviatie:

De mate van spreiding van de uitkomsten ten opzichte van het
gemiddelde.

Tussendoortje

Een kleine maaltijd die buiten de normale etenstijden genuttigd
wordt (NIGZ, 2006).
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1. Inleiding
1.1.
Aanleiding
Voor de stage van Health Promotion binnen de opleiding Voeding & Diëtetiek aan de HAN te
Nijmegen, werd ik als student geacht om een opdrachtgever hiervoor te zoeken. Mijn huidige
werkgever kinderopvang Tierelier te Heukelom (NB) wil graag een bijdrage leveren aan de
gezondheid van kinderen. Er is mij daarom gevraagd een advies te geven ten aanzien van de
hele voedingsorganisatie, met de nadruk op het aanbod van voedingsmiddelen en tevens een
interventie op te zetten gericht op de pedagogisch medewerkers, voor de preventie van
overgewicht bij de kinderen van de buitenschoolse opvang van Kinderopvang Tierelier.
De nog steeds stijgende prevalentie van overgewicht maakt dat preventie in een vroeg stadium
van groot belang kan zijn (Bulk-Bunschoten et al., 2005). Er wordt op de kinderleeftijd een
onderscheid gemaakt in vier kritische perioden voor het ontwikkelen van overgewicht, deze
perioden zijn de zwangerschap, de zuigelingenleeftijd, de schoolperiode en de adolescentie
(Teeuw & Taminiau, 2001). Voor dit rapport is vooral de schoolperiode van belang. Uit de 4e
Nederlandse groeistudie blijkt dat de stijging van het aantal kinderen met overgewicht het grootst
is in de leeftijd van 5 tot 11 jaar (Hirasing et al., 2001). Het is dan ook belangrijk dat het risico op
overgewicht in deze leeftijdsgroep goed wordt aangepakt.
Het advies en de interventie ter preventie van overgewicht dienden aan te sluiten bij het
pedagogisch beleid van kinderopvang Tierelier en bij de kwaliteitseisen die door de
overkoepelende organisatie de VAK (Verenigde Agrarisch Kinderopvang) worden gesteld. Het
beleid en de kwaliteitseisen zijn verder besproken in paragraaf 1.2.2.
1.2.
Opdrachtgever
1.2.1. Kinderopvang Tierelier
Kinderopvang Tierelier is een agrarische kinderopvang met een capaciteit van 36 kinderen op het
kinderdagverblijf (kdv), 16 kinderen op een gecombineerde groep (3 tot 6 jaar) en 90 kinderen op
de buitenschoolse opvang (bso) per dag. Het is een particuliere organisatie voor kinderopvang op
de boerderij, de contactgegevens zijn te vinden in bijlage 1. De kinderopvang is aangesloten bij
de VAK, de Verenigde Agrarische Kinderopvang. Dat betekent dat er wordt gewerkt met de
kinderen volgens een pedagogische visie van de VAK met een groen accent. Meer informatie
over deze visie is eveneens te vinden in bijlage 1. Het groene accent is speciaal voor de VAK
kinderopvang ontwikkeld en gaat in op de ontdekkingen die kinderen kunnen doen op een
agrarische kinderopvang. Daarnaast wordt er gewerkt met het HKZ kwaliteit
managementsysteem. Door middel van registratie in formulieren en het handelen volgens het
pedagogisch beleidsplan, wordt ervoor gezorgd dat kwaliteitsverbetering voortdurend plaatsvindt
binnen de gehele organisatie. Kinderopvang Tierelier omschrijft zelf haar missie als volgt
(Tierelier, 2010):
“Een boerderij is voor kinderen een plek waar veel te beleven is en waar ze de ruimte hebben om
te spelen. Onze prioriteit gaat uit naar een veilige en prettige sfeer in kinderopvang Tierelier.
Kinderen moeten zich thuis en veilig voelen. Wanneer een kind zich veilig voelt en vertrouwen
heeft, durft het te ontdekken en er op uit te gaan. Kinderopvang is een aanvulling op de
thuissituatie. Het is belangrijk dat de wereld thuis en het leven op de kinderopvang bij elkaar
aansluiten. Door goed contact met de ouders worden deze twee leefwerelden met elkaar
verbonden. Wij houden zoveel mogelijk rekening met de regels, gewoonten, waarden en normen
die de ouders het kind mee willen geven.”
1.2.2. Randvoorwaarden
Randvoorwaarden zijn niet beïnvloedbare factoren waarmee rekening diende te worden
gehouden binnen het project. Vanuit oogpunt van de opdrachtgever waren er verschillende
randvoorwaarden. De opdracht diende te passen binnen het Pedagogisch Beleid van de VAK
waarmee kinderopvang Tierelier werkt. Daarnaast diende er gewerkt te worden binnen de regels
die door de Wet Kinderopvang zijn voorgeschreven en binnen de regels van het HKZ kwaliteit
management systeem. Kinderopvang Tierelier heeft gevraagd om een interventie op te stellen
voor het veranderen van het voedingsgedrag van kinderen op de bso. Deze interventie moest
gericht worden op de medewerkers van kinderopvang Tierelier en gegeven worden op de locatie
van kinderopvang Tierelier, buiten de openingstijden. Er is toestemming gegeven voor een
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inventariserend onderzoek naar het voedingsgedrag van bso kinderen op kinderopvang Tierelier.
Er is ook gevraagd om een advies op te stellen ten aanzien van de voedingsorganisatie, dat past
binnen het HKZ kwaliteit managementsysteem en dat aansluit bij de hygiëcode voor kleine
instellingen.
Vanuit de opleiding Voeding & Diëtetiek zijn er eveneens enkele randvoorwaarden opgesteld. De
tijdsspanne waarin dit project werd uitgevoerd liep van 1 februari 2011 tot aan 1 juni 2011. Er
waren 15 studiepunten beschikbaar voor dit project, wat inhield dat er 420 uren beschikbaar
waren. De opdracht is goedgekeurd door het praktijkbureau van de HAN te Nijmegen.
1.2.3. Draagvlak
Om te bereiken dat de uiteindelijke interventie zorgde voor gedragsverandering bij de doelgroep,
werd er draagvlak gecreëerd tijdens de samenwerking. In dit project werd draagvlak gecreëerd bij
kinderopvang Tierelier, door te praten over onder andere de belangen en de motivatie van het
project. Er werd informatie gegeven over het project en de randvoorwaarden werden besproken.
Bij aanvang van het project is er een contract opgesteld, waarin belangrijke zaken, zoals de
werktijden, de vergoeding en de regelgeving zijn vastgelegd. Een kopie van dit contract is te
vinden in bijlage 2 van dit rapport. Er vond op vastgestelde tijden een overleg plaats met de
opdrachtgever, waarin de voortgang van het project werd besproken. Voor alle stappen die
genomen werden, werd er toestemming gevraagd. Daarnaast is er voortdurend input mogelijk
geweest vanuit kinderopvang Tierelier.
Voor de ouders werd een toestemmingsbrief opgesteld, om gegevens van hun kinderen te
gebruiken in dit project. Deze brief is te vinden in bijlage 3 van dit rapport. Om uiteindelijk
gedragsverandering te laten plaatsvinden bij de kinderen, werd er ingegaan op de behoeften en
wensen van de kinderen en de ouders. In het veldonderzoek werd hun mening gevraagd over de
voeding en de beweging bij kinderopvang Tierelier. Door hiermee rekening te houden werd er
draagvlak gecreëerd bij de kinderen en hun ouders.
1.3.
Doelstelling
Het doel van dit project was om een bijdrage te leveren aan de preventie van overgewicht bij
kinderen van de buitenschoolse opvang van kinderopvang Tierelier, door de pedagogisch
medewerkers van kinderopvang Tierelier in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan een
interventie op het gebied van voeding en beweging voor de kinderen van de buitenschoolse
opvang. Het doel van de interventie was om het gedrag van de kinderen via de invloed van de
pedagogisch medewerkers te veranderen, zodat ze gezonder gaan eten en meer gaan bewegen
op het moment dat ze aanwezig zijn bij kinderopvang Tierelier. Als onderdeel van de interventie
werd er tevens een passend advies ten aanzien van de voedingsorganisatie opgesteld voor
kinderopvang Tierelier.
De eerste bijbehorende doelstelling luidde:
“Het via de pedagogisch medewerkers positief beïnvloeden van de gedragsdeterminanten die het
gedrag beïnvloeden dat overgewicht veroorzaakt bij kinderen van de buitenschoolse opvang van
kinderopvang Tierelier, zodat een bijdrage geleverd kan worden aan de preventie van
overgewicht bij deze kinderen”.
De tweede bijbehorende doelstelling luidde:
“Het opstellen van een adviesrapport voor kinderopvang Tierelier waarin advies wordt gegeven
ten aanzien van de gehele voedingsorganisatie, waaronder de inkoop van voedingsmiddelen, de
samenstelling van maaltijden, de bereiding van de voeding en de beoordeling van voeding en
hygiëne-eisen, met de nadruk op het voedingsaanbod”.
De eerste vraagstelling van dit project luidde:
“Hoe kunnen de kinderen, via de invloed van de pedagogisch medewerkers, hun gedrag op het
gebied van voeding en beweging aanpassen bij kinderopvang Tierelier, zodat de kans op het
ontstaan van overgewicht bij deze kinderen kleiner wordt?”
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Er is hierbij geprobeerd een antwoord te geven op de volgende (deel)onderzoeksvragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wat is de epidemiologisch diagnose van het probleem overgewicht bij kinderen in de leeftijd van 4
t/m 12 jaar?
Wat is de prevalentie van overgewicht onder kinderen van 4 t/m 12 jaar bij kinderopvang Tierelier?
Welke gedragingen liggen ten grondslag aan het ontstaan van overgewicht van deze kinderen?
Welke gedragsdeterminanten zorgen ervoor dat er gedrag vertoond wordt dat overgewicht
veroorzaakt?
Hoe zijn deze gedragsdeterminanten te beïnvloeden?
Welke interventie kan er worden opgezet die deze gedragsdeterminanten beïnvloedt?
Op welke manier kunnen de pedagogisch medewerkers hieraan bijdragen?
Welke voorlichtingsmaterialen zijn daarbij in te zetten?

De tweede vraagstelling van dit project luidde:
“Op welke punten kan er een advies worden gegeven ten behoeve van een aanpassing in de
voedingsorganisatie, zodat kinderopvang Tierelier kinderen kan aanzetten tot een gezondere
leefstijl?”
Er is hierbij geprobeerd een antwoord te geven op de volgende (deel)onderzoeksvragen:
9.

Welke aspecten zijn er binnen elk onderdeel van de voedingsorganisatie al aanwezig bij
kinderopvang Tierelier?
10. Welke adviezen kunnen er worden gegeven per onderdeel om de situatie te verbeteren?
11. Welke algemene adviezen kunnen er worden gegeven ter bevordering van de gezondheid van de
kinderen?

1.4.
Opbouw rapport
Het onderbouwingsrapport is als volgt opgedeeld:
Hoofdstuk 2: Werkwijze: dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de gebruikte methodes bij de
uitvoering van het literatuuronderzoek en het veldonderzoek. Ook de doelgroep is
hier beschreven.
Hoofdstuk 3: Resultaten: in dit hoofdstuk zijn de resultaten van het literatuuronderzoek en het
veldonderzoek weergegeven.
Hoofdstuk 4: Discussie en conclusie: er is een conclusie gegeven van het onderzoek, tevens
staat hier een discussie over de resutaten van het onderzoek.
Hoofdstuk 5: Interventie: de ontwikkeling en de inhoud van de interventie is hier beschreven. Er
is apart ingegaan op de voorlichtingsbijeenkomst en het adviesrapport ten aanzien
van de voedingsorganisatie.
Hoofdstuk 5: Evaluatie: tenslotte is een procesevaluatie en een effectevaluatie uitgevoerd. De
resultaten hiervan zijn in dit hoofdstuk besproken.
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2. Werkwijze
2.1.
Algemeen
In dit hoofdstuk is beschreven welke werkwijze er is gehanteerd bij de uitvoering van het
literatuuronderzoek en het veldonderzoek, de ontwikkeling van de interventie en het schrijven van
het adviesrapport. Er is tevens een korte beschrijving gegeven van de doelgroep. In dit project
werd methodisch gewerkt, door het volgen van de stappen van het GVO planningsmodel. Er is
ook gewerkt met het Integrated Model for Change (I-change model), wat een theoretisch kader is
voor de beschrijving van gedragsverandering. In bijlage 4 worden de stappen van het GVO
planningsmodel kort toegelicht en wordt het I-change model verder beschreven.
2.2.
Doelgroep
De doelgroep bestond uit 63 kinderen van de buitenschoolse opvang van Kinderopvang Tierelier.
De leeftijd van de kinderen liep uiteen van 4 t/m 12 jaar. Zij waren allen woonachting in de
omgeving van Oisterwijk in Noord-Brabant. In figuur 1 t/m 3 is weergegeven wat de percentages
zijn van de doelgroep van het geslacht, de leeftijd en het aantal dagen dat zij op de bso komen.
Figuur 1: Indeling naar geslacht

Figuur 2: Indeling naar leeftijd

Leeftijd

Geslacht
3%
6% 2%
16%

Jongen

5 jaar
6 jaar

13%

7 jaar

57%

43%

4 jaar

16%

8 jaar
9 jaar

Meisje

11%

10 jaar

9%

24%

11 jaar
12 jaar

Figuur 3: Indeling naar aantal dagen op de bso

Dagen
2%

2 dagen

16%

3 dagen
82%

4 dagen

2.3.
Inclusie- en exclusiecriteria
Het inclusiecriterium hield in dat de kinderen minimaal twee dagen per week gebruik maken van
de buitenschoolse opvang van kinderopvang Tierelier. Er is hiervoor gekozen, omdat de invloed
van hun eetgedrag bij aanwezigheid op Tierelier op het voedingspatroon bij deze kinderen groter
is, dan bij kinderen die slechts één dag doorbrengen bij kinderopvang Tierelier. Er is niet voor drie
dagen of meer gekozen, omdat de doelgroep dan te klein wordt, het gaat dan slechts om 11
kinderen. De exclusiecriteria houden in dat de kinderen geen afwijkend voedingspatroon hebben
door bijvoorbeeld een voedselallergie, door het volgen van een bepaalde leefregel met de
voeding (bijvoorbeeld vegetarisch) of door een ziekte.
De exclusiecriteria worden achterhaald in de vragenlijst die is uitgedeeld aan de kinderen, welke
te zien is in bijlage 7. Deze vragenlijst is verder toegelicht in paragraaf 2.5. Bij de voorselectie is
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er al rekening gehouden met het inclusiecriterium, er zijn namelijk alleen kinderen geselecteerd
die twee dagen op meer gebruik maken van de bso van kinderopvang Tierelier.
De intermediaire doelgroep voor deze interventie bestond uit 13 pedagogisch medewerkers van
de buitenschoolse opvang van kinderopvang Tierelier, namelijk 10 vaste medewerkers en 3
invalkrachten. Daarnaast bestond deze doelgroep uit de twee eigenaren van kinderopvang
Tierelier.
2.4.
Literatuuronderzoek
Als eerste werd er een probleemanalyse gemaakt, zodat het probleem overgewicht bij kinderen in
kaart kon worden gebracht. Hiervoor is de prevalentie en incidentie van overgewicht bij kinderen
in kaart gebracht, de gevolgen van overgewicht en de oorzaken van overgewicht. Deze oorzaken
zijn vervolgens nader onderzocht, door de gedragsoorzaken te beschrijven in een
gedragsanalyse. De gedragsoorzaken zijn opgesplitst in oorzaken op voedingsstoffen niveau,
voedingsmiddelen niveau, bewegingsniveau en overige gedragsfactoren. Hieruit zijn enkele
gedragingen gekozen die onderzocht zijn in het veldonderzoek. Het was hierbij belangrijk dat
deze gedragingen een grote bijdrage leveren aan het gezondheidsprobleem overgewicht,
veranderbaar zijn, passen binnen de randvoorwaarden van het project en aansluiten op de
wensen van kinderopvang Tierelier. Op basis van deze gedragingen zijn er bijbehorende
gedragsdeterminanten gezocht. Uiteindelijk is er een keuze gemaakt voor gedragsdeterminanten
die in het veldonderzoek werden onderzocht. Bij de selectie van deze determinanten zijn de
volgende criteria gebruikt:
De gedragsdeterminant moet een belangrijke bijdrage leveren aan het gedrag, zoals blijkt uit de
literatuur.
De gedragsdeteminant moet van toepassing zijn op de situatie binnen kinderopvang Tierelier.
De gedragsdeterminant moet beïnvloedbaar zijn.

Nadat de resultaten van het veldonderzoek bekend waren, is er in de literatuur gezocht naar
bestaande interventies ter preventie van overgewicht bij kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het
literatuuronderzoek vond plaats door te zoeken naar wetenschappelijke literatuur op Pubmed,
door te zoeken op internet en door studieboeken te raadplegen. Van het zoekproces werd een
zoekverslag geschreven, welke aan dit rapport is toegevoegd als bijlage 6.
2.5.
Veldonderzoek
Doelgroep
In paragraaf 2.2. is de doelgroep beschreven bij wie een veldonderzoek is uitgevoerd. Alle
kinderen van de doelgroep kregen een e-mail waarin de uitnodiging stond om mee te werken aan
het onderzoek. Deze e-mail is aan dit rapport toegevoegd als bijlage 3. Tevens werden er
aankondigingen gehangen op alle whiteboards die aanwezig waren in de ruimten van de
buitenschoolse opvang van kinderopvang Tierelier. Tenslotte werden alle ouders van
kinderopvang Tierelier geïnformeerd over het project doordat er een stukje werd gezet in de
nieuwsbrief die onder alle ouders werd verspreid. De aankondiging en het stukje in de
nieuwsbrief zijn als bijlage 5 toegevoegd aan dit rapport. De uitgenodigde deelnemers dienden de
uitnodiging via de e-mail te beantwoorden, als zij niet wensten deel te nemen aan het onderzoek.
Het veldonderzoek bestond uit meerdere onderdelen. Allereerst werd gekeken naar de
prevalentie van overgewicht bij de deelnemers. Hiertoe werd in een vragenlijst de lengte en het
gewicht van de kinderen nagevraagd, zodat de BMI kon worden berekend. De prevalentie werd
vergeleken met de landelijke prevalentie, waarover meer is te lezen in paragraaf 3.2.1.
Gedragsonderzoek
Ten tweede is er onderzoek gedaan naar specifieke gedragingen die verantwoordelijk zijn voor
het ontstaan van het gezondheidsprobleem overgewicht. Hiervoor is eerst naar aanleiding van
het literatuuronderzoek een selectie gemaakt van enkele belangrijke en veranderbare
gedragingen, zie hiervoor paragraaf 3.1.3.5. Deze gedragingen van de kinderen als zij aanwezig
zijn op de bso zijn vervolgens in kaart gebracht door middel van een opschrijfmethode. Dit is
gedaan door de deelnemende kinderen op één middag een lijst te laten invullen, waarop zij
konden aangeven wat zij eten en drinken op die middag bij Tierelier en welke activiteit zij doen.
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De pedagogisch medewerkers hielpen de kinderen hierbij. Er is voor deze methode gekozen,
omdat het door gebrek aan tijd niet mogelijk was om alle kinderen persoonlijk te ondervragen
door de onderzoeker. Een driedaagse schriftelijke methode was eveneens niet mogelijk, in
overleg met de opdrachtgever is besloten dat dit te belastend zou zijn voor de kinderen en de
pedagogisch medewerkers. Tevens is door de opdrachtgever aangegeven dat de pedagogisch
medewerkers te weinig tijd hebben om de lijsten voor de kinderen in te vullen. Om de belasting
voor de kinderen en de pedagogisch medewerkers niet te groot te maken, is er voor gekozen om
de lijst slechts op één middag door de kinderen te laten invullen. Het formulier die door de
kinderen werd ingevuld is toegevoegd aan dit rapport als bijlage 8. Op het formulier staat tevens
een instructie voor de pedagogisch medewerkers, zodat zij goed in staat waren om de kinderen
hulp te bieden bij het invullen van het formulier. Op deze manier werd er een beeld gekregen van
het voedingsgedrag en het beweeggedrag van de kinderen tijdens opvanguren. De gegevens zijn
berekend met het voedingsberekeningsprogramma Evry.
Gedragsdeterminanten
Toen het gedrag van de doelgroep bekend was, is er op basis van het literatuuronderzoek en het
veldonderzoek een selectie gemaakt van enkele gedragsdeterminanten die de gedragingen
veroorzaken. Deze gedragsdeterminanten zijn achterhaald door middel van een vragenlijst. De
vragenlijst werd per e-mail aan de deelnemers verspreid. De kinderen hebben de vragenlijst
samen met hun ouders ingevuld. Als er vanuit de ouders of kinderen vragen kwamen, dan kon de
onderzoeker per e-mail benaderd worden om de vraag te beantwoorden. De ingevulde
vragenlijsten konden binnen twee weken per e-mail worden teruggestuurd of ze konden worden
gedeponeerd in een speciale postbus die voor dit onderzoek is gemaakt. De postbus stond in de
centrale ruimte van de buitenschoolse opvang van kinderopvang Tierelier. Na één week is een
herhalingsoproep gedaan, zodat de ouders nog eens herinnerd werden aan het invullen en
opsturen van de vragenlijst.
De vragenlijsten zijn per gedragsdeterminant verwerkt, door berekeningen te maken in procenten.
In bijlage 12 is te zien hoe deze berekeningen zijn gemaakt. De vragenlijst en de verantwoording
hiervan, is te zien in bijlage 7.
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3. Resultaten
3.1.
Literatuuronderzoek
3.1.1. Overgewicht bij kinderen
Volgens de World Health Organization wordt overgewicht gedefinieerd als een abnormale of
buitensporige opeenhoping van vet dat de gezondheid kan beïnvloeden (World Health
Organisation, 2011). De Body Mass Index (BMI) wordt algemeen gebruikt om overgewicht te
definiëren. Het kan echter worden beschouwd als een grove maat aangezien de BMI niet bij elke
individu in dezelfde mate correspondeert met de hoeveelheid vet. Bij kinderen is de definitie voor
overgewicht afhankelijk van de leeftijd, dit komt omdat de hoeveelheid lichaamsvet tijdens de
kinderjaren verandert. Voor kinderen vanaf 2 jaar kan het Signaleringsprotocol Overgewicht als
uitgangspunt worden genomen om overgewicht te definiëren (Bulk-Bunschoten et al., 2004).
De prevalentie van overgewicht bij kinderen is de afgelopen jaren wereldwijd sterk toegenomen.
In Nederland is de prevalentie van overgewicht bij kinderen van 4 t/m 15 jaar tussen 1980 en
1997 gestegen van 5% naar ongeveer 12% (Hirasing et al., 2001). Ook na 1997 is in de periode
2002-2004 het percentage kinderen (4 tot 15 jaar) met overgewicht gestegen. De prevalentie van
overgewicht onder jongens van 4 t/m 15 jaar varieert van 9,2% tot 17,3%, met een gemiddelde
van 14%. Onder meisjes komt overgewicht meer voor; op dezelfde leeftijden varieert het
percentage van 14,6% tot 24,6%, met een gemiddelde van 17%. Opmerkelijk is dat 15% van de
vijfjarige meisjes al te dik is; dat percentage is veel hoger dan bij de jongens (Hurk et al., 2007).
Als naar de prevalentie van overgewicht bij kinderen en jongeren van 2 tot 21 jaar wordt gekeken,
dan blijkt eveneens dat er sprake is van een sterke toename. Uit de Vijfde Landelijke Groeistudie
van TNO (2010) blijkt dat in 1980 6% van de jongens en meisjes van 2 tot 21 jaar overgewicht
had, in 1997 was dit gestegen naar bijna 11%. In 2010 is gebleken dat 14% van onze jeugd te
zwaar is, gemiddeld 13,3% van de jongens en 14,9% van de meisjes. Alhoewel meisjes nog altijd
vaker overgewicht hebben dan jongens, wordt dit verschil steeds kleiner (TNO, 2010). Deze
percentages zijn te zien in figuur 4. De verwachting is dat de toename van overgewicht en
obesitas de komende jaren in Nederland zal blijven toenemen, dus ook onder kinderen (Hurk et
al., 2007).
Figuur 4: Kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht (Hurk et al., 2007).

3.1.2. Gevolgen van overgewicht
Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de gevolgen en de ernst van overgewicht. Er zijn vaak
cosmetische gevolgen en ernstige medische gevolgen die verbonden zijn met hoge kosten (voor
gezondheidszorg, werkverzuim en arbeidsongeschiktheid). Deze gevolgen zijn volgens VerheulKoot (2002) onder te verdelen in korte- en lange-termijn gevolgen. De korte-termijngevolgen
treden op in de gehele kinderleeftijd, zie hiervoor bijlage 9. Voor kinderen kunnen vooral de
psychosociale consequenties van overgewicht van grote invloed zijn. Zij kunnen worden gepest
door andere kinderen, waardoor ze in een sociale isolatie terecht komen, een negatief zelfbeeld
ontwikkelen, emotionele en gedragsproblemen krijgen en uiteindelijk depressief worden
(Wabitsch, 2000). Ook uit een recent onderzoek van Wang et al. (2009) blijkt dat kinderen met
overgewicht minder zelfvetrouwen hebben dan leeftijdsgenoten zonder overgewicht.
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De lange-termijngevolgen van overgewicht bij kinderen zijn eveneens weergegeven in bijlage 9.
Het blijkt dat kinderen met overgewicht op latere leeftijd een verhoogd risico hebben op het
krijgen van overgewicht en op andere gezondheidsproblemen, zoals een verhoogde bloeddruk,
hart- en vaatziekten en kanker. Als kinderen met overgewicht op latere leeftijd een gezond
gewicht hebben, dan lopen zij nog een verhoogd risico op het krijgen van deze
gezondheidsproblemen en hebben zij een verhoogde sterftekans (Hirasing & Gouwerok, 2007).
3.1.3. Oorzaken van overgewicht
Overgewicht ontstaat door een langdurige onevenwichtige relatie tussen energie-inname en
energieverbruik, ofwel een positieve energiebalans, wat betekent dat er een ‘energieoverschot’ is
(Brug & Visscher, 2004). In deze situatie neemt het lichaamsgewicht toe door de opslag van
lichaamsvet, en dat leidt tot overgewicht (Gezondheidsraad, 2006). Hierbij geldt dat slechts een
kleine positieve energiebalans over langere perioden al leidt tot grote veranderingen in
lichaamsgewicht (Gezondheidsraad, 2003). In meer dan 90% van de gevallen wordt een
positieve energiebalans bij kinderen veroorzaakt door verkeerde voedingsgewoonten en/of door
te weinig lichamelijke activiteit. Slechts bij een klein deel (< 10%) wordt overgewicht veroorzaakt
door ziektebeelden, geneesmiddelengebruik en gendefecten (Verheul-Koot, 2002). Erfelijke
aanleg leidt in de meeste gevallen alleen indirect tot overgewicht, doordat er eerder door een
positieve energiebalans overgewicht wordt ontwikkeld (Maffeis, 2000). In bijlage 10 staat een
overzicht van oorzaken van overgewicht. Sommige van deze oorzaken zijn gedragingen, deze
gedragingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van overgewicht bij kinderen, zijn in de
volgende paragraaf verder besproken.
3.1.3.1. Voedingsstoffen
Hoge energie-inname
Om te kijken of er sprake is van een te hoge energie-inname vergeleken met de energiebehoefte,
is er in tabel 2 een vergelijking gemaakt van de aanbeveling voor de energie-inname van
kinderen volgens de Richtlijnen Voedselkeuze (Voedingscentrum, 2011), met de gemiddelde
energie-inname volgens de voedselconsumptiepeiling voor jonge kinderen (Ocké et al., 2007) en
de voedselconsumptiepeiling voor de gehele Nederlandse bevolking (Voedingscentrum, 1998).
Leeftijd

Richtlijnen Voedselkeuze

Leeftijd

4 t/m 8 jaar
9 t/m 13 jaar

♂ 1500 kcal
♂ 2200 kcal

4 t/m 6 jaar
7 t/m 10 jaar
10 t/m 13 jaar

VCP
(Ocké et al., 2007; Voedingscentrum, 1998)

♀ 1400 kcal
♀ 2100 kcal

♂ 1587 kcal
♂ 1999 kcal
♂ 2237 kcal

♀ 1479 kcal
♀ 1813 kcal
♀ 2048 kcal

Tabel 2: energie-inname bij kinderen

Een goede vergelijking is lastig omdat er verschillende leeftijdscategorieën worden gehanteerd,
maar uit tabel 2 blijkt dat de gemiddelde energie-inname iets hoger is dan de aanbevelingen bij
kinderen van 4 t/m 13 jaar. Dit minimale verschil zal in het begin weinig directe gevolgen hebben,
maar op lange termijn zal dit zorgen voor gewichtstoename.
Uit de voedselconsumptiepeiling voor de gehele Nederlandse bevolking (Voedingscentrum, 1998)
blijkt echter dat de energie-inname onder schoolkinderen de afgelopen 10 jaar niet is
toegenomen. Dit zou deels kunnen berusten op onderreportage (Bulk-Bunschoten et al., 2005).
De commissie van de Gezondheidsraad die de trendanalyse van de landelijke
voedselconsumptiepeilingen heeft uitgevoerd, heeft de mogelijke onderrapportage nader
geanalyseerd. Uit deze analyse is geconcludeerd dat de energie-inname waarschijnlijk is
onderschat in alle voedselconsumptiepeilingen. Over de periode van tien jaar waarin de peilingen
hebben plaatsgevonden, is de onderrapportage van de voedselconsumptie waarschijnlijk in
beperkte mate toegenomen. Deze toename is echter relatief klein en kan daarom nauwelijks een
verklaring zijn voor de waargenomen ontwikkeling in de energie-inname.
Het blijft wel zo dat kinderen die overgewicht ontwikkelen, meer energie innemen dan zij
gebruiken. In de review van Verheul-Koot (2002) is aangegeven dat een verhoogde energieinname een belangrijke veroorzaker is van overgewicht. Bij een positieve energiebalans hoeft de
energie-inname niet boven de aanbeveling uit te komen, het kan ook zijn dat het kind een lagere
individuele energiebehoefte heeft. De aanbeveling voor energie-inname heeft voor het individu
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weinig relevantie: om het lichaamsgewicht constant te houden moet de energie-inname gelijk zijn
aan de individuele behoefte (Gezondheidsraad, 2001). De individuele behoefte van kinderen kan
lager zijn doordat het energieverbruik lager is door weinig beweging. Beweging is besproken in
paragraaf 3.1.3.3.
Hoge inname van vet
In tabel 3 is een vergelijking gemaakt van de aanvaardbare bovengrens (AB) van de inname van
vet volgens de Voedingsnormen (Gezondheidsraad, 2002), met de gemiddelde inname van vet
volgens de voedselconsumptiepeiling voor jonge kinderen (Ocké et al., 2007) en de
voedselconsumptiepeiling voor de gehele Nederlandse bevolking (Voedingscentrum, 1998).
Leeftijd

Voedingsnormen (AB)

Leeftijd

4 t/m 13 jaar

40 en%

4 t/m 6 jaar
7 t/m 10 jaar
10 t/m 13 jaar

VCP
(Ocké et al., 2007; Voedingscentrum, 1998)

♂ 31 en%
♂ 34 en%
♂ 36 en%

♀ 31 en%
♀ 35 en%
♀ 35 en%

Tabel 3: inname van vet bij kinderen

Uit tabel 3 is af te lezen dat kinderen in Nederland minder vet eten dan de aanvaardbare
bovengrens. De adequate inname (AI) ligt op 20-40%, wat betekent dat vooral de oudere
kinderen wel richting de bovengrens gaan. De kans op overconsumptie van energie blijkt bij een
vetrijke voeding echter groter te zijn. Het verschijnsel dat vet op korte termijn niet meer
verzadigend is dan koolhydraten, bevordert passieve overconsumptie van vet en daarmee een
verhoogde energie-inname (Gezondheidsraad, 2003).
Lage inname van voedingsvezels
Door een lage inname van voedingsvezels kan het risico op overgewicht vergroot worden.
Voedingsvezels leveren namelijk nauwelijks energie, maar geven wel een verzadigd gevoel
(Gezondheidsraad, 2006). Een onvoldoende inname van vezels draagt vaak bij aan een
verhoogd riscio op overgewicht, omdat een voeding met een laag vezelgehalte vaak gepaard
gaat met een hoge energiedichtheid en/of een hoog gehalte aan verzadigd vet. In tabel 4 is een
vergelijking weergegeven van de Richtlijnen voor de vezelconsumptie (Gezondheidsraad, 2006)
met de gemiddelde inname van voedingsvezel volgens de voedselconsumptiepeiling voor jonge
kinderen (Ocké et al., 2007) en de voedselconsumptiepeiling voor de gehele Nederlandse
bevolking (Voedingscentrum, 1998).
Leeftijd
4 t/m 8 jaar
9 t/m 13 jaar

Richtlijn
vezelconsumptie
3,0 g/MJ
3,2 g/MJ

Leeftijd

VCP

4 t/m 6 jaar
7 t/m 10 jaar
10 t/m 13 jaar

♂ 2,2 g/MJ
♂ 2,0 g/MJ
♂ 2,1 g/MJ

(Ocké et al., 2007; Voedingscentrum, 1998)

♀ 2,0 g/MJ
♀ 1,9 g/MJ
♀ 2,0 g/MJ

Tabel 4: inname van voedingsvezel bij kinderen

Een precieze vergelijking is moeilijk, omdat de Richtlijn vezelconsumptie andere leeftijdsgroepen
hanteert dan de VCP. Het is echter wel duidelijk dat de inname van voedingsvezel bij alle
leeftijdsgroepen lager is dan de richtlijn.
3.1.3.2. Voedingsmiddelen
In de laatste voedselconsumptiepeiling uit 1998 bleek dat er sprake was van een verandering in
voedselinname onder schoolkinderen de afgelopen 10 jaar. Deze verandering is gewichtsstijging
bevorderend (Bulk-Bunschoten et al., 2005). De veranderingen zijn o.a. een stijging in het gebruik
van zoete dranken (vruchtensappen, gezoete melkdranken en frisdrank), het overslaan van het
ontbijt en het eten van meer snacks in de loop van de dag. In bijlage 11 is een vergelijking
gemaakt van de VCP uit 1998 met de Richtlijnen Voedselkeuze (Voedingscentrum, 2011). Hieruit
blijkt dat de meeste leeftijdsgroepen te weinig groenten, fruit en vis eten, en te veel vlees en
kaas. Hieronder zijn de belangrijkste voedingsmiddelen besproken.
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Lage inname van groenten en fruit
Groenten en fruit zijn gezonde tussendoortjes die veel voedingsstoffen leveren, maar weinig
energie. Bovendien bevatten ze veel voedingvezel en het innemen van meer voedingsvezel
draagt bij aan de preventie van overgewicht (zie paragraaf 3.1.3.1.). In tabel 5 is een vergelijking
gemaakt van de Richtlijnen voor de groente- en fruitconsumptie (Gezondheidsraad, 2006) met de
gemiddelde inname van groenten en fruit volgens de voedselconsumptiepeiling voor jonge
kinderen (Ocké et al., 2007) en de voedselconsumptiepeiling voor de gehele Nederlandse
bevolking (Voedingscentrum, 1998).
Leeftijd

Richtlijnen Voedselkeuze

Leeftijd

4 t/m 12 jaar

Groente: 100-150 g
Fruit: 150 g

2 t/m 6 jaar
4 t/m 12 jaar

VCP
(Ocké et al., 2007; Voedingscentrum, 1998)

Groente: 41 g
Groente: 73 g

Fruit: 120 g
Fruit: 74 g

Tabel 5: inname van groenten en fruit bij kinderen

Uit tabel 5 blijkt dat de inname van zowel groenten als fruit lager ligt dan de aanbevelingen.
Volgens de voedselconsumptiepeiling voor jonge kinderen (Ocké et al., 2007) eet 0-1% van de
jongens van 4 t/m 6 jaar voldoende groenten en 0% van de meisjes. Voor fruit zijn deze
percentages respectievelijk 30% en 21%. Daarnaast blijkt ook dat de inname van fruit door
Nederlanders in de voedselconsumptiepeiling van 1998 is gedaald vergeleken met de
voedselconsumptiepeiling uit 1988. De inname van groenten is zelfs sterk gedaald
(Gezondheidsraad, 2006). De NIGZ heeft in 2008 een groot onderzoek uitgevoerd onder 19.000
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Slechts de helft van de kinderen van groep 1 tot en met 3
eet iedere dag fruit of groente. Van de kinderen uit groep 4 tot en met 8 voldoet nog geen kwart
van hen aan de fruitnorm en minder dan één op de vijf voldoet aan de groentenorm (NIGZ, 2008).
Uit deze gegevens blijkt dat zowel de inname van groenten als van fruit lager ligt dan de
aanbevelingen, waarbij vooral de consumptie van groenten erg laag ligt.
Gebruik van zoete drankjes
Bij de peilingen is het toenemende frisdrankgebruik en vruchtensappen door kinderen opvallend
hoog. Vooral frisdrank wordt in grote hoeveelheden gedronken. Sinds 1980 is de
frisdrankconsumptie toegenomen van 64 naar 113 liter per jaar per hoofd van de bevolking.
Vooral onder kinderen is frisdrank erg populair. Dit komt doordat het lekker zoet is en omdat het
vaak een ‘cool image’ heeft (Hirasing & Gouwerok, 2007). Zoete dranken, zoals vruchtensap,
limonade, frisdrank of chocomel bevatten veel suiker. Een glas frisdrank levert 85 kcal en een
glas limonade 85 kcal (NIGZ, 2006). Bovendien wordt door de suikers de dorst niet weggenomen
zodat kinderen geneigd zijn om meer te drinken. Hierdoor zijn deze drankjes dikmakend voor
kinderen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er een verband is tussen het gebruik van zoete
dranken en overgewicht (NIGZ, 2006).
3.1.3.3. Beweging
Te weinig beweging
Beweging verhoogt het energiegebruik en beïnvloedt de oxidatie van energieleverende
voedingsstoffen (Gezondheidsraad, 2003). De mate van lichamelijke activiteit heeft daarom veel
invloed op de energiebehoefte (Gezondheidsraad, 2002). Te weinig lichamelijk activiteit kan
worden gezien als een risicofactor voor de ontwikkeling van overgewicht bij kinderen (BukaraRadujkovic & Zdrakovic, 2009). In Nederland zijn er drie normen ten aanzien van beweging; de
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), de fitnorm en de combinorm (TNO, 2010). De
normen zijn vooral gericht op het onderhouden van gezondheid voor kinderen van 4 t/m 17 jaar.
In de onderstaande textbox staan de normen weergegeven:

Preventie van overgewicht bij kinderen van de buitenschoolse opvang van kinderopvang Tierelier

Nienke Cusiel 14

Nederlandse Norm Gezond Bewegen (TNO, 2010)
Dagelijks minimaal één uur tenminste matig intensieve lichamelijke activiteit (5 MET* (b.v. aerobics of
skateboarden) tot 8 MET (b.v. hardlopen 8 km/uur)), waarbij de activiteiten minimaal 2 maal per week
gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie).
Fitnorm (TNO, 2010)
Tenminste 3 keer per week gedurende minimaal 20 min. zwaar intensieve activiteit (b.v. voetballen).
Combinorm (TNO, 2010)
Dagelijks minimaal één uur tenminste matig intensieve lichamelijke activiteit (5 tot 8 MET*) en/of
tenminste 3 keer per week gedurende minimaal 20 min. zwaar intensieve activiteit.
*1 MET staat voor metabole equivalent. 1 MET = 1 kcal per kg lichaamsgewicht per uur.

In tabel 6 is het percentage jeugdigen weergegeven dat voldoet aan de NNGB, dus tenminste 60
minuten per dag matig inspannend actief is.
Jaar
2006
2007
2008
2009

% binnen de norm (NNGB)
26,9
19,2
25,8
21,9

Tabel 6: Percentage jeugdigen van 4-17 jaar dat voldeed aan de NNGB voor jeugd (TNO, 2010)

Hieruit blijkt dat minder dan de helft van de jeugd aan deze norm voldoet. In 2009 bewoog ruim
driekwart van de jeugdigen van 4 tot 17 jaar over het hele jaar genomen onvoldoende (TNO,
2010). Pas wanneer jongeren minder dan twee dagen per week ten minste 60 minuten matig
actief zijn, worden zij lichamelijk inactief genoemd (TNO, 2010).
Tabel 7 laat zien hoeveel procent van de jeugdigen over het gehele jaar genomen de fitnorm
haalde in de periode 2006-2009.
Jaar
2006
2007
2008
2009

% binnen de norm (fitnorm)
27,4
29,4
35,5
31,9

Tabel 7: Percentage jeugdigen van 4-17 jaar dat voldeed aan de fitnorm voor jeugd (TNO, 2010)

De resultaten van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en de fitnorm zijn samengevat in de
combinorm. Een jeugdige voldoet aan de combinorm als hij/zij aan de NNGB en/of de fitnorm
voldoet (TNO, 2010). In tabel 8 is het percentage jeugdigen af te lezen dat over het gehele jaar
genomen de combinorm haalde.
Jaar
2006
2007
2008
2009

% binnen de norm (combinorm) (TNO, 2010)
46,9
43,3
47,3
45,7

Tabel 8: Percentage jeugdigen van 4-17 jaar dat voldeed aan de combinorm voor jeugd (TNO, 2010)

Uit de bovenstaande tabellen blijkt dat in 2009 1 op de 4 á 5 jeugdigen de NNGB norm haalde en
1 op de 3 jeugdigen de fitnorm. Het percentage jeugdigen dat in 2009 aan de combinorm
voldeed, lag een stuk hoger dan het percentage jeugdigen dat aan de NNGB of de fitnorm
voldeed, namelijk op 46%. Slechts een klein gedeelde van de jeugdigen voldeed zowel aan de
NNGB als aan de fitnorm (TNO, 2010).
Sedentair gedrag
Sedentair gedrag is gedrag dat gepaard gaat met een erg laag energieverbruik, zoals televisie
kijken, computeren, zitten op school of op het werk en liggen. Voornamelijk
beeldschermactiviteiten worden gerekend tot sedentaire activiteiten (TNO, 2010). Er is geen
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vaste definitie voor sedentair gedrag. Vaak worden de termen lichamelijke inactiviteit en sedentair
gedrag door elkaar gebruikt, maar iemand die voldoet aan de NNGB kan toch teveel sedentair
gedrag vertonen.
In een review van Proper en Zaanen (2008) blijkt dat er voldoende aanwijzingen zijn voor een
positieve relatie tussen sedentair gedrag en overgewicht. In onderzoek in diverse landen is een
verband gevonden tussen de ontwikkeling van overgewicht bij kinderen en het aantal uren
televisiekijken, waarbij het risico op de ontwikkeling van overgewicht als gevolg van
televisiekijken nog groter is als kinderen op hun eigen kamer beschikken over een tv
(Gezondheidsraad, 2003). Van de kinderen onder de 11 jaar heeft 28,7% een tv op de eigen
slaapkamer (Bulk-Bunschoten et al., 2004). Sedentair gedrag wordt pas sinds 2006 gemeten en
is sindsdien vrij stabiel. Alleen voor jongeren (4-17 jaar) is momenteel een norm beschikbaar:
minder dan twee uur sedentair gedrag (computeren en/of TV/DVD kijken) in de vrije tijd per dag.
Ruim 57% van de kinderen (4-11 jaar) voldoet aan deze norm, dit was 57,9% in 2006-2007 en
57,3% in 2008-2009. Op weekdagen buiten schooltijd besteden kinderen gemiddeld rond de twee
uur per dag aan zittende en liggende activiteiten.
Een ander onderzoek heeft onderscheid gemaakt naar geslacht. Uit deze studie blijkt dat van de
6 tot 14-jarigen 40,1% van de jongens en 36,5% van de meisjes op een doordeweekse dag
langer dan 2 uur tv kijken.
3.1.3.4. Overige gedragsfactoren
Veel ongezonde tussendoortjes
Een tussendoortje is een kleine maaltijd die buiten de normale etenstijden genuttigd wordt (NIGZ,
2006). Tussendoortjes staan niet in de Schijf van Vijf, die volgens het Voedingscentrum
aanbevolen wordt. Hoeveel iemand ervan kan eten, hangt af van de leeftijd, leefstijl en het
gewicht van de persoon, en van de hoeveelheid energie per tussendoortje. Gemiddeld is er voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar ongeveer 200 kilocalorieën ‘over’ (vrije ruimte) om buiten de Schijf van
Vijf te eten en te drinken (Voedingscentrum, 2011). In tabel 9 is per geslacht en leeftijdsgroep
weergegeven hoeveel vrije ruimte beschikbaar is voor tussendoortjes.
Groep
Jongens 4 t/m 8 jaar
Jongens 9 t/m 13 jaar
Meisjes 4 t/m 8 jaar
Meisjes 9 t/m 13 jaar

Energie (kcal)
1500
2200
1400
2100

Vrije ruimte (kcal)
200
300
200
200

Tabel 9: Vrije ruimte voor kinderen (Voedingscentrum, 2011).

Ongezonde tussendoortjes kenmerken zich door een hoge energiedichtheid in combinatie met
een laag vezelgehalte. Dit betekent dat zij veel energie leveren, maar een minder sterk
verzadigingsgevoel geven (Kenniscentrum overgewicht, 2010). Voorbeelden van ongezonde
tussendoortjes voor kinderen zijn koek, snoep, drop, chocolade, chips, zoutjes, ijs en
borrelnootjes. Deze tussendoortjes bevatten vaak een hoog gehalte aan vetten of koolhydraten,
en dragen daarom bij aan het ontstaan van overgewicht.
Kinderen zijn steeds meer tussendoortjes gaan eten met een hogere energiedichtheid (Hirasing &
Gouwerok, 2007). Voor de gehele Nederlandse bevolking blijkt dat het gebruik van
tussendoortjes in de periode 1987/88-1997/98 is toegenomen. De hoeveelheid tussendoortjes
zoals chips en zoute koekjes die in deze periode dagelijks werd gegeten nam gemiddeld toe met
bijna 30%. De hoeveelheid tussendoortjes in de vorm van kroketten, bitterballen en dergelijke
steeg met 45% (Gezondheidsraad, 2003). In bijlage 13 is te zien dat kinderen (in 1998) veel eten
uit de productgroepen ‘gebak en koek’, ‘noten, zaden en snacks’ en ‘suiker, snoep, zoet beleg en
zoete sauzen’. Tevens is uit onderzoek gebleken dat het aandeel van de tussendoortjes in de
energie-inname bij kinderen vaak 25-30% is (Kenniscentrum overgewicht, 2010). Uit de
resultaten van de Ga voor gezond!-test van het NIGZ (2008) blijkt dat 45% van alle kinderen
meerdere keren op een dag snoept en één op de vijf kinderen eet zelfs 5 of meer keer per dag
een tussendoortje. De meest populaire ongezonde tussendoortjes bij kinderen zijn friet, chips en
borrelnootjes (NIGZ, 2006).
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Overslaan van het ontbijt
Ontbijten zorgt ervoor dat de stofwisseling op gang komt en zorgt daarnaast voor een verzadigd
gevoel, waardoor kinderen de lunch kunnen halen zonder een hongergevoel te krijgen. Een
ontbijt met graanproducten heeft een beschermende invloed ten aanzien van de preventie van
overgewicht (NIGZ, 2006). De resultaten van verschillende onderzoeken naar ontbijtgewoonten
van kinderen in Nederland lopen nogal uiteen. Het gerapporteerde percentage
basisschoolkinderen dat nooit ontbijt varieert van 1 tot 12 % en het percentage kinderen dat niet
altijd ontbijt van 2 tot 47% (NIGZ, 2006). De NIGZ heeft in 2008 een groot onderzoek uitgevoerd
onder 19.000 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Uit dit onderzoek blijkt dat ongeveer 5 tot
10 procent van de kinderen niet elke dag ontbijt. Door het ontbijt over te slaan kan het kind sneller
een hongergevoel krijgen, waardoor er vaker wordt gegrepen naar ongezonde tussendoortjes.
Als kinderen wel ontbijten is de samenstelling van dit ontbijt vaak niet optimaal (NIGZ, 2006).
Portiegrootte
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat toename van de portiegrootte samenhangt met de
toegenomen prevalentie van overgewicht. Grotere porties leiden namelijk tot een grotere energieinname en daarmee wordt de kans op het ontstaan van overgewicht groter (Gezondheidsraad,
2003). De grootste toename betreft producten als zoute snack’s, frisdrank, desserts,
vruchtendranken, friet, hamburgers, cheeseburgers die thuis en in fast food restaurants worden
genuttigd.
3.1.3.5. Conclusie literatuuronderzoek naar gedragingen
Uit de literatuur blijkt dat er een flink aantal gedragingen is die invloed heeft op het ontstaan van
het gezondheidsprobleem overgewicht bij kinderen. Sommige gedragingen zijn echter niet
gekozen, op basis van de voorwaarden die gesteld zijn in paragraaf 2.3. Zo is er bijvoorbeeld niet
gekozen voor het gedrag sedentair gedrag, omdat er geen televisies of computers aanwezig zijn
bij kinderopvang Tierelier. Een te hoge inname van energie en vet is niet meegenomen, omdat dit
moeilijk te meten is aangezien er alleen is gemeten als de kinderen aanwezig zijn bij
kinderopvang Tierelier. Uiteindelijk is er gekozen voor de volgende gedragingen:
Lage inname van groenten en fruit
Gebruik van zoete drankjes

Lage inname van voedingsvezels
Veel ongezonde tussendoortjes

Te weinig beweging
Portiegrootte

3.1.4. Gedragsdeterminanten
Het is belangrijk om de oorzaken (gedragsdeterminanten) van de gedragingen, die in de vorige
paragraaf zijn genoemd, die overgewicht bij kinderen veroorzaken, te bekijken en een keuze te
maken welke determinanten in het veldonderzoek worden onderzocht bij de doelgroep. Volgens
het I change model kunnen oorzaken van gedrag worden ingedeeld in verschillende categorieën
(zie bijlage 4). Hieronder zijn per categorie de mogelijke gedragsoorzaken besproken.
Achtergrondvariabelen
De leeftijd van de kinderen is een demografische factor die invloed heeft op het voedingsgedrag
en het beweeggedrag van kinderen. Overgewicht blijkt vaker voor te komen bij oudere kinderen
(Hurk et al., 2007). Uit onderzoek van Bulk-Bunschoten et al. (2004) is naar voren gekomen dat
ook de tijd die kinderen doorbrengen voor de tv (sedentair gedrag) onder andere afhangt van de
leeftijd van de kinderen (hoe ouder, hoe meer). Kinderen worden minder actief als ze ouder
worden.
De woonplaats en de regio waarin de kinderen wonen is een geografische factor die samenhangt
met overgewicht. Overgewicht bij kinderen komt niet alleen in Nederland voor. Volgens de
International Obesity Taskforce had in 2002 24% van de kinderen in Europa overgewicht.
Gewichtstoename onder kinderen in minder geïndustrialiseerde landen komt vaker voor bij
hogere inkomensgroepen. In geïndustrialiseerde landen komt overgewicht bij kinderen juist vaker
voor bij de lagere inkomensgroepen, zoals in Nederland. Dit is verderop in deze paragraaf
besproken. Binnen Nederland is er in de provincies Drente, Flevoland, en Limburg een hogere
prevalentie van overgewicht, de provincie Utrecht scoort hierbij het laagst (CBS, 2004).
Wat betreft psychologische factoren is er meer onderzoek gedaan naar determinanten van
voedingsgedrag dan van beweeggedrag. Het onderzoek naar psychologische determinanten van
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voedingsgedrag is vooral gebaseerd op de leerpsychologie en op sociaal-psychologische
gedragsverklaringsmodellen (Gezondheidsraad, 2003). Herhaalde blootstelling aan bepaald
voedsel is misschien wel de belangrijkste determinant van een voorkeur voor deze
voedingsmiddelen, het leidt namelijk tot een hogere waardering voor dat voedsel
(Gezondheidsraad, 2003). Ook het observationeel-leren en het smaak-voedingsstof-leren zouden
kunnen samenhangen met het ontstaan van overgewicht bij kinderen (Gezondheidsraad, 2003).
Observationeel-leren houdt in dat kinderen bij hun voedingsgedrag sterk worden beïnvloed door
hun sociale omgeving. Zo leren kinderen eten wat ze hun ouders en leeftijdsgenoten zien eten.
Dit onderwerp is verder besproken bij de motivatie factoren (sociale invloed). Voedingsstof-leren
houdt in dat kinderen makkelijker voedsel leren waarderen met een hoge energiedichtheid. Dit is
waarschijnlijk het gevolg van de bekrachtiging door het verzadigingsgevoel, wat weer herhaling
van het gebruik van dat voedsel stimuleert (Gezondheidsraad, 2003). Daarnaast hebben kinderen
een aangeboren smaakvoorkeur voor zoet. Zij leren daarom gemakkelijk suiker- en vetrijk
voedsel waarderen. Psychologische factoren die van belang lijken te zijn bij de ontwikkeling van
overgewicht bij kinderen zijn onder andere: conditionering (in samenhang met eigenschappen
van voedsel zoals geur en smaak), lijngericht eetgedrag (vooral bij oudere meisjes) en een
neiging tot overeten (Gezondheidsraad, 2003).
Onder biologische factoren vallen het geslacht van de kinderen en genetische factoren.
Overgewicht komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens (Hurk et al., 2007). Daarnaast blijkt dat
jongens actiever zijn dan meisjes (Taylor & Sallis, 1997). Bij het ontstaan van overgewicht is het
duidelijk dat genetische factoren een rol spelen, dit blijkt uit onderzoek bij adoptiekinderen en
tweelingen (Gezondheidsraad, 2003). Wanneer één of beide ouders kampen met overgewicht is
de kans op overgewicht bij het kind groter (Vogels et al. 2006). Gedeeltelijk wordt dit bepaald
door erfelijkheid. Maar er blijkt ook een aangeboren voorkeur voor smaken te vinden te zijn bij
deze kinderen, waarbij zoet en zout lekker wordt gevonden en bitter en zuur niet lekker (Zelissen,
2003). Genetische factoren beïnvloeden sterk de reactie van een kind op een verandering van de
energiebalans. Deze factoren kunnen bepalen of energie in het lichaam wordt opgeslagen als vet
of meer in de vorm van vetvrije massa. Daarnaast lijken zij een rol te spelen bij de verdeling van
de vetopslag over het lichaam en het niveau van de ruststofwisseling te regelen
(Gezondheidsraad, 2003). Genetische factoren zijn belangrijk maar omgevingsfactoren,
psychologische en sociale factoren lijken van doorslaggevende betekenis te zijn bij het ontstaan
van overgewicht (Gezondheidsraad, 2003). Genetische factoren hebben ook invloed op het
beweeggedrag van kinderen. Een significante genetische factor kan ervoor zorgen dat het
activiteitenniveau van kinderen hoger is (Moore et al., 1991).
Sociaal-culturele factoren verwijzen naar geloofsovertuigingen, nationaliteit en herkomst van de
kinderen en hun ouders. In de perceptie van het eigen lichaamsgewicht speelt de culturele
achtergrond van kinderen een belangrijke rol. In sommige allochtone groepen wordt overgewicht
bijvoorbeeld als een positief teken (welstand) beschouwd (Gezondheidsraad, 2003). Uit
onderzoek van Bulk-Bunschoten et al. (2004) is naar voren gekomen dat de tijd die kinderen
doorbrengen voor de televisie (sendentair gedrag) onder meer afhangt van de etniciteit
(Surinaams meer). In Nederland hangt een niet-Nederlandse achtergrond samen met een
verhoogd risico op het ontwikkelen van overgewicht (Gezondheidsraad, 2010). Het percentage
Turkse en Marokkaanse kinderen en jongeren met overgewicht is hoger dan bij autochtone
kinderen en jongeren. In 2010 varieerde dit, afhankelijk van hun herkomst, van 15 tot 32 procent
bij meisjes, en van 13 tot 33 procent bij jongens (Nederlands Jeugdinstituut, z.d.). Ook de
kinderen met een Surinaamse of Antilliaanse/Arubaanse achtergrond is vaker te dik. Herkomst
van de ouders blijkt ook invloed te hebben op het beweeggedrag van kinderen. Kinderen met een
allochtone achtergrond blijken zowel in het weekend als op doordeweekse dagen minder te
bewegen dan autochtone kinderen (Vries et al., 2005).
Sociaal-economische factoren zijn het opleidingsniveau, het inkomen en het beroep van de
ouders (sociaal-economische status = SES). In een systematische review van Horst et al. (2006)
is gevonden dat de fruit en groente-inname van kinderen van 3 t/m 12 jaar gerelateerd is aan de
SES van de ouders. Uit onderzoek van Bulk-Bunschoten et al. (2004) blijkt dat de tijd die
kinderen doorbrengen voor de tv (sendentair gedrag) onder andere afhangt van de SES van de
ouders (laag meer). Uit onderzoek van Ooijendijk et al. (2007) blijkt dat het verschil in SES van
minimale invloed is op het behalen van de norm gezond bewegen. Het blijkt echter wel invloed te
hebben op sportparticipatie, waarbij er een lagere sportdeelname is van mensen met een lagere
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SES. Er zijn dus sterke aanwijzingen dat een lage SES van ouders een risicofactor is voor het
ontstaan van overgewicht bij kinderen. Dit effect hangt deels samen met de omgeving van deze
bevolkingsgroepen waarin er relatief weinig mogelijkheden zijn voor een gezonde voedselkeuze
en voldoende lichamelijke activiteit (Reidpath et al., 2002). Groepen met een lage SES hebben
op lokaal niveau te maken met meer belemmerende invloeden dan groepen met een hogere
SES. Belemmerende invloeden voor gezond gedrag laten zich zowel vanuit de fysieke omgeving
gelden (onder andere veiligheid in de buurt, aanwezigheid van relatie veel snackbars en
afhaalrestaurants), als vanuit de economische omgeving (bijvoorbeeld gezinsinkomen) en de
sociaal-culturele omgeving (zoals attitude ten aanzien van voeding en beweging).
Bewustzijnsfactoren
Met accurate kennis wordt bedoeld de kennis die kinderen hebben over de relatie tussen hun
voedingsgedrag en beweeggedrag en het gezondheidsprobleem overgewicht. Kennis zorgt voor
een bepaalde visie op voeding. Middels deze visie wordt er een keuze gemaakt voor bepaalde
voedingsmiddelen. Accurate kennis hoeft niet noodzakelijk gebaseerd te zijn op feiten over
gezondheid, maar ook bepaalde geloofsovertuigingen kunnen zorgen voor het kiezen of uitsluiten
van bepaalde voedingsmiddelen. Het blijkt dat kinderen vaak niet weten wat de aanbevelingen
zijn voor bijvoorbeeld het eten van voldoende groenten en fruit. Zij weten vaak ook niet hoeveel
zij moeten bewegen om de norm te halen. Daarnaast weten zij ook niet wat
gezondheidsvoordelen zijn van gezonde voeding en voldoende bewegen (Wendel-Vos, 2008).
Voedings- en beweeggedrag is voor veel mensen gewoontegedrag. Dit betekent dat het gedrag
in stand wordt gehouden door automatismen en dat de bovengenoemde processen hierbij geen
(bewuste) rol spelen (Gezondheidsraad, 2003). Dit kan nog worden versterkt door een gebrek
aan bewustzijn van het eigen risicogedrag. Negen op de tien moeders in Nederland herkennen
het overgewicht van hun eigen kind niet. Het blijkt dat deze moeders het gewicht van hun kind
'vooral op het oog' beoordelen (Schaap, 2006). Voor zowel voedingsgedrag als lichamelijke
activiteit is vastgesteld dat veel kinderen zich er niet bewust van zijn hoeveel ze eten en hoe
weinig ze bewegen, zij zijn zich ook niet bewust van de risico’s van dit gedrag (Wendel-Vos,
2008).
Een ‘cue to action’ zou bijvoorbeeld een leeftijdsgenoot van het kind kunnen zijn met overgewicht.
In paragraaf 3.1.2. is al gebleken dat voor kinderen kunnen vooral de psychosociale
consequenties van overgewicht van grote invloed zijn. Zij kunnen worden gepest door andere
kinderen, waardoor ze in een sociale isolatie terecht komen, een negatief zelfbeeld ontwikkelen,
emotionele en gedragsproblemen krijgen en uiteindelijk depressief worden (Wabitsch, 2000). Als
een kind dit (deels) ziet gebeuren bij een leeftijdsgenoot met overgewicht, dan bestaat de kans
dat het kind zich meer bewust wordt van zijn eigen gedrag. Het zou bijvoorbeeld kunnen besluiten
om minder te gaan eten om zo overgewicht en de bijbehorende sociale consequenties te
voorkomen.
Informatie factoren
Kinderen ontvangen verschillende boodschappen die gerelateerd zijn aan voedingsgedrag of
beweeggedrag. Een voorbeeld van zo’n boodschap is een reclame voor een snoepje waarin de
zangeressen van de popgroep K3 een rol spelen. De boodschappen kunnen afkomstig zijn van
verschillende bronnen, bijvoorbeeld ouders, leeftijdsgenoten, leraren, pedagogisch medewerkers
van een kinderopvang of bedrijven. Autoritaire personen, zoals bekenden uit de tv wereld zijn
voorbeelden van zenders. Bronnen en zenders zijn niet altijd betrouwbaar, geeft een
pedagogisch medewekerker bijvoorbeeld wel de juiste informatie, waar baseert hij/zij dat op? De
boodschap bereikt het kind via allerlei kanalen, bijvoorbeeld digitaal, schriftelijk of mondeling. De
media is een voorbeeld van een kanaal. Via de televisie zien kinderen bijvoorbeeld veel reclame
voor ongezonde tussendoortjes. Tegenwoordig zijn sociale media, zoals Twitter, Facebook en
Hyves heel belangrijk voor kinderen.
In paragraaf 3.4.5. is bij de implementatie van de interventie beschreven welke boodschap, via
welk kanaal en door welke bron en zender, de kinderen krijgt. Het is hierbij belangrijk dat de
boodschap duidelijk en helder, en de bron betrouwbaar en bereikbaar is (Brug et al., 2008).
Motivatie factoren
De attitude kan worden gedefinieerd als de houding ten aanzien van bepaalde onderwerpen
(Gezondheidsraad, 2003). Hierbij kan worden gevraagd naar een totaaloordeel, maar ook kan de
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attitudestructuur worden achterhaald. Dit kan aan de hand van een afweging van verwachte vooren nadelen van minder eten en meer bewegen, waaronder smaakoverwegingen, risicopercepties
en gezondheidsoverwegingen. Voor kinderen is vooral de smaak van voedsel van belang. Zij
kiezen voornamelijk voor voedingsmiddelen die ze lekker vinden, waarbij er een voorkeur is voor
zoete en zoute voedingsmiddelen. Zij vinden de smaak van voedsel belangrijker dan
overwegingen over de gezondheid, voornamelijk omdat gezondheidsrisico’s moeilijker zijn voor
kinderen om te begrijpen, omdat deze risico’s vaak ver in de toekomst liggen. Dit betekent in de
praktijk dat kinderen veel ongezonde voedingsmiddelen als chips, koek, zoete dranken en snoep
lekker vinden en meer gezonde voedingsmiddelen als groenten en fruit niet lekker.
De attitude ten opzichte van lichamelijke activiteit blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van de
lichamelijke activiteit. Hierbij is vooral de affectieve component van belang, dat wil zeggen dat dat
het voor kinderen belangrijk is dat zij bewegen leuk vinden, dat ze zich fit voelen en dat ze sociale
contacten opdoen (Sallis et al., 1999, Thompson et al., 2001). Dit is voor hen belangrijker dan dat
ze weten dat ze later minder kans hebben op allerlei ziektes (Vries et al., 2005).
Belangrijke sociale factoren die bij het ontstaan van overgewicht bij kinderen een rol spelen zijn:
ouder-kind interacties, voorbeeldgedrag van ouders en pedagogisch medewerkers
(observationeel leren bij het kind) en opvoedingsregels. De interactie tussen ouders/pedagogisch
medewerkers en kind, die bijvoorbeeld tot uiting komt in de controle van het voedingsgedrag,
aanmoediging, kritiek en het faciliteren van meer beweging, heeft een belangrijke invloed op de
vorming van eet- en beweegpatronen van kinderen (Gezondheidsraad, 2003). Bij de
psychologische factoren werd al genoemd dat kinderen bij hun voedingsgedrag sterk worden
beïnvloed door hun sociale omgeving. In een review naar omgevingsdeterminanten van
eetgedrag bij kinderen van 3 t/m 12 jaar werd een consistente relatie gevonden tussen de vet-,
fruit- en groente-inname van kinderen en die van de ouders (Horst et al., 2006). Uit een
onderzoek van Gubbels et al. (2010) over de invloed van het kinderdagverblijf op voeding en
beweging, blijkt dat voorbeeldgedrag van de pedagogisch medewerker invloed heeft op de
voedingsinname van kinderen. Als ze samen met de kinderen aten, aten de kinderen meer,
onafhankelijk van wat de medewerkers verder deden. Het maakte daarbij uit of de medewerkers
hetzelfde aten als de kinderen, of andere dingen. Als medewerkers hetzelfde aten, dan aten de
kinderen meer gezonde producten met veel voedingsvezels, zoals fruit. Soms aten de
medewerkers in het bijzijn van de kinderen ongezonde producten als chocola of snacks. Dan aten
de kinderen gewoon meer van hetgeen voor hen beschikbaar was, ook als dat minder gezonde
voedingsmiddelen waren. Het bleek ook dat de kinderen meer gezonde producten aten als de
medewerkers met de kinderen over gezonde voeding praatten.
Er zijn ook aanwijzingen dat opvoedingsstijlen waarmee kinderen worden grootgebracht en
specifieke opvoedingsregels rond voedsel en voeding van invloed zijn op de voedselkeuze en voorkeuren op volwassen leeftijd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat uitgebreide controlerende
maatregelen over hoeveel een kind mag eten mogelijk bijdragen aan overgewicht. Controlerend
omgaan met eten door ouders om zo overgewicht te voorkomen bij de kinderen kan een
averechts effect hebben en juist tot verstoord eetgedrag leiden en overgewicht veroorzaken
(Birch & Davison, 2001). Voeding kan ook gebruikt worden in een beloningssysteem. Als een kind
een hoog cijfer haalt op school dan kan het beloond worden met een ongezonde traktatie. Als het
kind iets vervelends heeft meegemaakt dan krijgt het eveneens iets lekkers om het te troosten.
Dit hoeft niet altijd te leiden tot overconsumptie, maar wanneer dit frequent gebeurt dan levert dit
zeker een bijdrage (Hurk et al., 2007). Het gebruik van energierijk voedsel wordt ook sociaal
gestimuleerd door de koppeling van zoet en vet voedsel met feestelijke gebeurtenissen
(Gezondheidsraad, 2003).
Er is ook sprake van sociale invloed op het beweeggedrag van kinderen. Uit onderzoek van
Wendel-Vos (2008) blijkt dat sociale veiligheid, maar ook het beweeggedrag van leeftijdsgenoten
en dat van ouders en andere mensen met een voorbeeldfunctie een belangrijke invloed hebben
op het beweeggedrag van kinderen. Uit onderzoek van Gubbels et al. (2010) was duidelijk de
invloed van pedagogisch medewerkers op het beweeggedrag van kinderen te zien: het
aanmoedigen van kinderen om meer te bewegen leidde daadwerkelijk tot meer beweging.
Daarnaast bleek dat kinderen minder actief werden naarmate ze in grotere groepen speelden.
Dat zou eraan kunnen liggen dat spelletjes in groepen minder intensief zijn dan individueel spel,
of dat kinderen in groepen relatief minder plaats en materialen tot hun beschikking hebben. De
kinderen waren ook minder actief als er meer medewerkers aanwezig waren. Vooral de jongste
Preventie van overgewicht bij kinderen van de buitenschoolse opvang van kinderopvang Tierelier

Nienke Cusiel 20

kinderen leken in de buurt van medewerkers te blijven rondhangen, en daardoor minder actief te
spelen.
Bij kinderen blijkt eigen effectiviteit een sterke relatie te hebben met lichamelijke activiteit. Actieve
kinderen scoren signifcant beter op eigen effectiviteit dan niet-actieve kinderen. Ook blijkt de
eigen effectiviteit hoger te zijn bij jongens dan bij meisjes. Jongens hebben hoge verwachtingen
van hun kunnen tijdens het sporten, terwijl meisjes vooral bang zijn het niet aan te kunnen en een
slecht figuur te slaan (Kroesbergen en Haanen, 1995).
Stadium van de intentie
Aan de hand van het Stages of Change model (bijlage 4) is een beschrijving gegeven van het
proces van gedragsverandering. Dit model maakt duidelijk dat er goed gekeken moet worden
naar de motivatie-kenmerken van de doelgroep. Kinderen bevinden zich in verschillende fases.
Een interventie moet zo worden georganiseerd dat kinderen naar de volgende fase komen. Er
zijn veel Nederlandse jongeren die in de nabije toekomst (half jaar volgend op de peiling) meer
willen gaan bewegen (Wendel-Vos, 2008).
Bekwaamheidsfactoren
Ouders van kinderen kunnen barrières ervaren. Zo blijkt uit onderzoek dat tijdsbeperkingen deels
bepalen wat hun kinderen eten. Hierdoor worden er meer ongezonde producten (producten die
veel calorieën, vet en suiker bevatten) gekozen en wordt er minder vaak gekozen voor gezonde
producten (producten die weinig calorieën, vet en suiker bevatten en vezelrijk zijn) (Nicklas &
Patrick, 2005). Een ander voorbeeld van een barrière is de lage beschikbaarheid van gezonde
voedingsmiddelen voor pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers kunnen
eveneens onvoldoende vaardigheden hebben om een gezonde voeding te bereiden voor de
kinderen. Kinderen noemen ook enkele barrières die betrekking hebben op beweeggedrag, zoals
gebrek aan tijd, weersomstandigheden, huiswerk verplichtingen, gebrek aan veilige speelplaatsen
en weinig volwassen rolmodellen. Ouders ervaren ook barrières, zij noemen gebrek aan tijd,
gebrek aan faciliteiten, gebrek aan financiële middelen en lange werkdagen als voornaamste
barrières om hun kind actief te laten zijn (Taylor & Salis, 1997).
Stadium van het gedrag
De factoren die besproken zijn in de voorgaande paragrafen bepalen in hoeverre de intentie
bereikt wordt om het voedingsgedrag en het beweeggedrag van de kinderen te veranderen zodat
overgewicht voorkomen kan worden. Als de intentie bereikt is dan is het zaak om deze om te
zetten in gedragsverandering en uiteindelijk gedragsbehoud. Uit onderzoek van Bourdeaudhui
(2000) is gebleken dat als men kinderen tot een gezond voedingspatroon wil aanzetten, men
moet inwerken op verschillende determinanten van het voedingsgedrag, waarbij 3 belangrijke
factoren de intentie tot het stellen van gezond gedrag, en vervolgens dus ook gezond gedrag op
zich, kunnen verklaren. Naarmate kinderen (a) een positievere attitude omtrent gezonde voeding
hebben, naarmate ze (b) meer steun ondervinden van belangrijke mensen in hun omgeving en
naarmate ze (c) ervan overtuigd zijn dat ze in staat zijn om gezond te eten en dit ook kunnen
volhouden (eigen effectiviteit), zullen ze een positievere intentie hebben om gezond te eten (ze
zijn van plan om gezond te eten) en zullen ze vervolgens ook een gezonder voedingsgedrag
vertonen. Deze drie factoren zijn dus belangrijk om kinderen te motiveren om gezond te eten.
Figuur 5: Gedragsdeterminanten die van invloed zijn op het voedingsgedrag.
Positieve attitude

Duidelijke sociale
ondersteuning

Positieve intentie

Gezonde voeding

Hoge eigen
effectiviteit
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Voor beweeggedrag zijn er ook meerdere factoren die hier invloed op hebben bij kinderen. Op
basis van de voorgaande paragrafen lijken de fysieke factoren, de omgevingsfactoren en de
sociale factoren een zeer belangrijke rol te spelen in de mate van lichamelijke activiteit.
Omgevingsfactoren
De voedselkeuze en het beweeggedrag van kinderen wordt voor een belangrijk deel bepaald
door de verkrijgbaarheid van voedsel en de leefomgeving. Door de toenemende mechanisering
en automatisering en de technologische vooruitgang is de gemiddelde prijs van
voedingsmiddelen sterk gedaald, terwijl het gemiddeld besteedbaar inkomen -en daarmee de
uitgaven voor voeding en genotmiddelen- gemiddeld is toegenomen. De gemiddelde lichamelijke
activiteit is daardoor echter sterk afgenomen. Er wordt daarom wel gesproken van een
zogenoemde obesogene (dikmakende) omgeving (Gezondheidsraad, 2003).
Er is ook een grote invloed van de televisie op het eet- en beweeggedrag van kinderen. In
Nederland wordt jaarlijks € 40 miljoen besteed aan televisiereclame gericht op kinderen.
Ongeveer 70% van de reclamezendtijd rond kinderprogramma’s betreft snoep, tussendoortjes en
frisdrank (Gezondheidsraad, 2003). Uit een gecontroleerd en gerandomiseerd onderzoek blijkt
dat televisiereclame de voorkeur van jonge Amerikaanse kinderen voor de geadverteerde
energierijke tussendoortjes en frisdranken sterk beïnvloedt (Robinson, 2001). Al langer is bekend
dat hiervan een duidelijk effect uitgaat op het koopgedrag van ouders en op de energie-inname
van deze kinderen. Ook wordt een verband gelegd tussen het risico van overgewicht en de
obesogene omgeving in scholen (Gezondheidsraad, 2003).
Er wordt in de literatuur vaak een onderscheid gemaakt tussen factoren in de micro-omgeving
(thuis, buurt, kinderopvang en school ofwel de omgeving waarin kinderen keuzes maken en direct
gestimuleerd worden aangaande eet- en beweeggewoonten) en in de macro-omgeving (wet- en
regelgeving, vervoerssyseem, massamedia, gezondheidszorg op regionaal, landelijk of
internationaal niveau). Factoren in de micro-omgeving zijn factoren die eetgewoonten en
beweeggedrag binnen een gezin beïnvloeden, de opvoedingsstijlen en regels omtrent voeding en
beweging die ouders voor hun kinderen stellen, beschikbaarheid van producten thuis, op de
kinderopvang, op school of in de winkels in de buurt, de veiligheid op straat in de buurt en sociale
en culturele normen rond eten en bewegen in de buurt of op school. Een voorbeeld van een
factor in de micro-omgeving is de manier waarop het eten aan kinderen wordt aangeboden. Uit
onderzoek van Gubbels et al. (2010) blijkt dat kinderen meer eten als zij het zelf mogen pakken,
dus als er bijvoorbeeld een kom met stukjes fruit of een koektrommel op tafel stond waaruit zij
zoveel mogen pakken als ze willen. De macro-omgeving bestaat uit grote systemen en sectoren,
die de micro-omgeving beïnvloeden en zo ook invloed op het individu kunnen hebben. Factoren
in de macro-omgeving bevinden zich verderaf van individueel gedrag en bepalen mede de
prevalentie van overgewicht in de bevolking. Voorbeelden van factoren in de macro-omgeving
zijn wetten en regels, belasting op en prijzen van voedingsmiddelen, vervoerssystemen en de
massamedia (Gezondheidsraad, 2010). Reclame is een voorbeeld van massamedia dat kinderen
aanspreekt. Voedingsgewoonten van kinderen worden vaak ongunstig beïnvloed door reclame,
die de aandacht vooral richt op calorierijke voeding (Vries et al., 2005).
Omgevingsfactoren zijn ook van belang voor het beweeggedrag van kinderen. De fysieke
omgeving, zoals de woonwijk en de gemeentelijke infrastructuur, is namelijk mede bepalend voor
de lichamelijke activiteit van kinderen (Wendel-Vos, 2008). Uit een andere studie blijkt dat
verkeersonveiligheid, sociale onveiligheid en gebrek aan speelplaatsen belangrijke
belemmeringen zijn voor kinderen om niet te bewegen en te sporten. Een voorbeeld hiervan is
dat een ouder het kind vaker met de auto naar school brengt als de weg onveilig is om te fietsen,
waardoor er minder wordt bewogen. Ook de woonwijk is hierbij van invloed. Is er een grasveld
aanwezig, of een pleintje waar kinderen samen buiten kunnen spelen zal dit eerder tot beweging
uitnodigen, dan wanneer er midden in de stad geen groen aanwezig is. De onderzoekers pleiten
dan ook voor de herinrichting van stadswijken met meer sportvelden, laagbouw, woonerven,
autoluwe zones en groenvoorzieningen (Vries et al., 2005).
3.1.4.1. Conclusie literatuuronderzoek naar gedragsdeterminanten
De gekozen gedragsdeterminanten zijn in figuur 6 weergegeven, er is per determinant
aangegeven op welke delen van de determinant is ingegaan bij het veldonderzoek.
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Figuur 6: Selectie van gedragsdeterminanten
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3.2.
Resultaten veldonderzoek
3.2.1. Overgewicht
De respons op de vragenlijst was laag, slechts 13 kinderen hebben het ingevuld (21%). In bijlage
12 is te zien dat slechts één van de kinderen overgewicht heeft. De gemiddelde BMI is 16,30 (SD
= 1,95). De algemene kenmerken van de groep zijn te zien in bijlage 12.
3.2.2. Gedrag op de bso
In paragraaf 3.1.3.5. is er op basis van het literatuuronderzoek gekozen om enkele gedragingen
te onderzoeken in het veldonderzoek. De respons op dit gedeelte van het veldonderzoek was
83%, dat wil zeggen dat 52 kinderen de voedingslijst hebben ingevuld. Het was lastig om een
vergelijking te maken met richtlijnen, omdat er slechts sprake is van een momentopname (één
middag op de bso), terwijl de richtlijnen gelden voor de gehele dag. De uitwerkingen zijn
hieronder beschreven per gedraging.
Lage inname van groenten en fruit
Uit het veldonderzoek is gebleken dat de kinderen 5 soorten fruit eten op de bso, namelijk appel,
peer, mandarijn, banaan en druiven, en 2 soorten groenten, namelijk komkommer en tomaat. In
tabel 10 is weergegeven hoeveel fruit en groenten de kinderen eten op kinderopvang Tierelier.
Groenten
of fruit

Soort

Fruit

Appel
Banaan
Peer
Mandarijn
Druiven
Komkommer
Tomaat

Groenten

Gem. per
kind (g)
44,1
9,6
10,0
1,1
2,2
16,4
2,3

Inname
per kind
(g)
67,0

Stdev.
per kind
(g)
38,2

VCP
overig
(g)
38,8

Totaal
per kind
(g)
105,8

Richtlijn (g)

18,7

6,3

34,9

53,6

100-150

(Gezondheidsraad, 2006)

150

Tabel 10: Inname van groenten en fruit
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Volgens de richtlijnen voor de groente- en fruitconsumptie (Gezondheidsraad, 2006), dienen
kinderen tussen 4 en 12 jaar 100 tot 150 g groenten te eten en 150 g fruit per dag. In bijlage 15 is
uitgelegd hoe er een vergelijking is gemaakt met deze richtlijnen. Het blijkt dat de inname van fruit
en groenten ook bij de kinderen van kinderopvang Tierelier onder de richtlijn ligt.
Lage inname van voedingsvezels
De inname van voedingsvezel en de richtlijnen voor de vezelconsumptie (Gezondheidsraad,
2006) zijn weergegeven in tabel 11.
Leeftijd
4 t/m 8 jaar
9 t/m 13 jaar

Richtlijn

Richtlijn

(Gezondheidsraad, 2006)

(Gezondheidsraad, 2006)

3,0 g/MJ
3,2 g/MJ

25 g/dag
30 g/dag

Inname per
kind (g)

Inname per
kind (g/MJ)

VCP
overig (g)

Totaal per
kind (g)

2,8

1,44

7,2

10,0

Tabel 11: Inname van voedingsvezel

De kinderen bij kinderopvang Tierelier eten gemiddeld 2,8 g voedingsvezel op de bso. Uit bijlage
13 blijkt dat de meeste voedingsvezels afkomstig zijn van de voedingsmiddelen ontbijtkoek,
appel, banaan, peer komkommer en pizza. De gemiddelde inname per kind van voedingsvezel in
g/MJ is veel lager dan de richtlijn (zie tabel 11). De gemiddelde inname per dag per kind komt
neer op 10 g voedingsvezel. Ook dit ligt ver onder de richtlijn van 25 tot 30 g per dag, afhankelijk
van de leeftijd. In bijlage 15 is uitgelegd hoe er een vergelijking is gemaakt met de richtlijnen.
Gebruik van zoete drankjes
De kinderen van de bso op kinderopvang Tierelier drinken voornamelijk limonade, zo blijkt uit het
veldonderzoek. In tabel 12 is weergegeven wat de gemiddelde inname is van dranken.
Soort drank

Inname drank
per kind (g)

Aantal glazen
per kind (glas
van 150 g)

Energie per
glas (kcal)

Bijdrage
energie per
kind (kcal)

Limonadesiroop
Water

57,9
31,73

1,7
0,2

85
0

137
0

Procentuele
bijdrage aan
energie per
kind (%)
30
0

Tabel 12: Inname van dranken

Het blijkt dat de meeste kinderen limonadesiroop drinken, zij drinken gemiddeld 1,7 beker van
150 g per middag, tegenover 0,2 beker water. De limonade levert per kind 137 kcal aan energie
extra. De totale hoeveelheid energie die een kind gemiddeld tot zich neemt op de bso is 460 kcal,
waarvan 30% afkomstig is van de bekers limonade die de kinderen drinken. In bijlage 15 is
uitgelegd hoe deze berekeningen zijn gemaakt.
Weinig beweging
Bij kinderopvang Tierelier is er voor de kinderen keuze uit verschillende activiteiten. Op de dag
van het veldonderzoek was er keuze uit enkele activiteiten van een uur, die in figuur 5 zijn
weergegeven. In figuur 6 is het percentage actieve kinderen weergegeven (buiten spelen,
boerderij en sportveld).
Figuur 5: Activiteiten bij kinderopvang Tierelier
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Figuur 6: Beweeggedrag bij kinderopvang Tierelier
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Uit de bovenstaande figuren blijkt dat 49% van de kinderen die dag koos voor een beweeglijke
activiteit. In paragraaf 3.1.3.3. is de NNGB uitgelegd: tenminste 60 minuten/dag matig
inspannend bewegen. In 2009 voldeed 22% van de kinderen van 4 tot 17 jaar aan deze norm
(TNO, 2010). De beweeglijke activiteiten bij Tierelier duren een uur, er kan daarom aangenomen
worden dat 49% van de kinderen alleen voor die dag voldoet aan de NNGB. Omdat er geen
gegevens bekend zijn van de overige dagen, kan er niets gezegd worden over het voldoen aan
de totale NNGB en/of de Fitnorm.
Veel ongezonde tussendoortjes
In bijlage 14 is de bijdrage die per productgroep wordt geleverd aan de totale inname van energie
weergegeven. Hieruit blijkt dat de productgroep ‘gebak en koek’ 29 kcal levert, de productgroep
‘kaas’ 265 kcal, de productgroep ‘samengestelde gerechten’ 59 kcal en de productgroep ‘suiker,
snoep, zoet beleg en zoete sauzen’ 24 kcal. In figuur 7 is de procentuele bijdrage per
productgroep aan de levering van energie weergegeven.
Figuur 7: Procentuele bijdrage van productgroepen aan de levering van energie
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Uit figuur 7 blijkt dat kaas een grote bijdrage levert aan de levering van energie. De 48+ kaas en
smeerkaas gebruiken de kinderen als beleg op de crackers die zij eten als tussendoortje op de
bso.
Portiegroote
Bij kinderopvang Tierelier worden soms (ongeveer 1 keer per 2 weken) snacks gegeten. Op de
dag van het veldonderzoek werden er pizza’s gemaakt met de kinderen, welke bestonden uit een
half pitabroodje met tomatenpuree, plakjes kaas, plakjes cervelaatworst en plakjes tomaat. In
bijlage 13 is te zien dat deze pizza slechts een kleine bijdrage levert aan energie: 59 kcal (13%).
Er was hier geen sprake van een grote portie. De crackers en andere koeken werden ook niet in
grote hoeveelheden gegeven, er bestond namelijk een maximum van 2 crackers per kind (waarbij
1 creamcracker voor een halve koek geldt). Een creamcracker is dan wel kleiner van formaat
maar levert meer energie dan bijvoorbeeld een cracotte of een rijstwafel: 47 kcal tegenover 17
kcal en 19 kcal (Voedingscentrum, 2009). De kinderen die vier creamcrackers nemen, nemen
dan wel een vrij grote portiegrootte. Tevens zouden er sommige kinderen kunnen zijn die vrij veel
beleg op hun koek doen. In het veldonderzoek is dit niet nagevraagd, omdat er is uitgegaan van
standaard hoeveelheden beleg. De kinderen waren namelijk niet in de gelegenheid om de
hoeveelheid beleg te wegen.
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3.2.3. Gedragsdeterminanten
Attitude
In tabel 13 is de attitude van de kinderen ten opzichte van fruit weergegeven. Het blijkt dat de
kinderen aardbeien het lekkerst vinden, gevolgd door appel en druiven. Daarnaast hebben
sommige kinderen nog andere fruitsoorten genoemd die niet in de vragenlijst stonden, namelijk
watermeloen, rode bessen en mango. De gemiddelde score voor fruit is 81, dit betekent dat zij
fruit een klein beetje lekker vinden (tussen neutraal (0) en een beetje lekker (100) in, het dichtstbij
een beetje lekker).
Fruit
Aardbei
Appel
Druiven
Mandarijn
Kiwi
Peer
Sinaasappel
Meloen
Perzik
Banaan
Nectarine
Ananas
Gemiddelde score
Extra aangegeven

Lekker
(2)
100%
92%
77%
31%
62%
23%
23%
54%
23%
23%
8%
38%

Beetje
lekker (1)
0%
8%
8%
46%
0%
46%
38%
8%
38%
31%
38%
8%

Neutraal
(0)
0%
0%
0%
15%
8%
15%
23%
0%
0%
8%
15%
0%

Beetje vies
(-1)
0%
0%
15%
8%
15%
8%
23%
15%
8%
23%
23%
38%

Vies
(-2)
0%
0%
0%
0%
15%
8%
0%
23%
15%
15%
15%
23%

Totaalscore
200
192
147
100
79
68
61
55
46
24
1
0
81

Watermeloen (2x), rode bessen (1x) en mango (1x)

Tabel 13: De attitude van de kinderen ten opzichte van fruit.

De attitude van de kinderen ten opzichte van groenten staat in tabel 14 weergegeven. Hieruit
blijkt dat de kinderen komkommer het lekkerst vinden, gevolgd door bloemkool, tomaat en wortel.
Zij beoordelen gemiddeld de groente met een score van 28, dit is iets hoger dan neutraal.
Groenten
Komkommer
Bloemkool
Tomaat
Wortel
Sla
Paprika
Radijs
Gemiddelde score

Lekker
(2)
77%
46%
46%
38%
38%
15%
8%

Beetje
lekker (1)
0%
23%
0%
31%
15%
8%
15%

Neutraal
(0)
0%
8%
0%
8%
23%
15%
0%

Beetje vies
(-1)
0%
23%
23%
0%
8%
15%
23%

Vies
(-2)
23%
8%
0%
23%
15%
46%
54%

Totaalscore
108
76
69
61
53
-69
-100
28

Tabel 14: De attitude van de kinderen ten opzichte van groente.

In tabel 15 is de attitude van de kinderen ten opzichte van drankjes weergegeven. Het blijkt dat zij
gemiddeld zoete drankjes lekkerder vinden dan niet-zoete drankjes. Beiden zijn echter gemiddeld
hoger dan neutraal beoordeeld. In totaal vinden de kinderen water het lekkerst, gevolgd door
ranja en melk. Het is opvallend dat in deze top 3 twee niet-zoete drankjes staan. Doordat
karnemelk echter zo negatief is beoordeeld, is de totaalscore van de niet-zoete drankjes naar
beneden getrokken.
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Zoete drankjes
Ranja
Roosvicee
Sinaasappelsap
Thee met suiker
Appelsap
Diksap
Gemiddelde score
Extra aangegeven
Overige drankjes
Water
Melk
Thee
Thee met melk
Karnemelk
Gemiddelde score

Lekker
(2)
77%
46%
38%
38%
31%
15%

Beetje
lekker (1)
15%
23%
23%
8%
15%
0%

Neutraal
(0)
0%
15%
15%
31%
23%
8%

Beetje vies
(-1)
8%
23%
23%
0%
15%
15%

Vies
(-2)
0%
8%
8%
23%
23%
46%

Totaalscore

Beetje vies
(-1)
0%
8%
0%
23%
8%

Vies
(-2)
0%
15%
15%
38%
85%

Totaalscore

161
76
60
38
16
-77
46

Chocomel (1x) en multivruchtensap (1x)
Lekker
(2)
85%
46%
38%
8%
0%

Beetje
lekker (1)
15%
31%
23%
15%
0%

Neutraal
(0)
0%
0%
31%
15%
8%

185
85
69
-68
-178
19

Tabel 15: De attitude van de kinderen ten opzichte van drankjes.

In tabel 16 staan de resultaten van de attitude van de kinderen ten opzichte van bewegen en
sport bij Tierelier. Het blijkt dat vrij buiten spelen het meest populair is, gevolgd door spelen bij het
riviertje en vrij binnen spelen. In deze top 3 staan twee actieve activiteiten. Ook boomklimmen en
koken/bakken vinden de kinderen leuk. De actieve en overige activiteiten zijn gemiddeld even
hoog beoordeeld, namelijk met 68 punten, dit ligt tussen neutraal en een beetje leuk, richting de
laatstgenoemde. Air hockey is als actieve activiteit extra aangegeven door twee kinderen.
Actieve activiteiten
Vrij buiten spelen
Riviertje
Boomklimmen
Sportveld
Zagen/timmeren
Rekstokken
Boerderij
Matten
vlinderruimte
Moestuin
Toneel
Gemiddelde score
Extra aangegeven
Overige activiteiten
Vrij binnen spelen
Koken/bakken
Tekenen
Bouwen
Kleuren
Bordspelletjes
Knutselen
Verven
Sjoelen
Strijkkralen
Sieraden maken
Gemiddelde score

Leuk
(2)
92%
85%
69%
38%
31%
31%
23%
8%

Beetje leuk
(1)
0%
8%
15%
23%
23%
15%
23%
23%

Neutraal
(0)
8%
8%
0%
23%
38%
31%
31%
38%

Beetje stom
(-1)
0%
0%
15%
23%
0%
23%
8%
23%

Stom
(-2)
0%
0%
0%
0%
8%
8%
15%
0%

Totaalscore

15%
23%

23%
8%

23%
8%

15%
31%

23%
31%

-8
-39
68

Neutraal
(0)
15%
23%
8%
31%
8%
38%
23%
15%
46%
23%
8%

Beetje stom
(-1)
0%
0%
8%
15%
8%
8%
8%
8%
8%
23%
15%

Stom
(-2)
0%
0%
8%
0%
15%
0%
8%
15%
8%
8%
46%

Totaalscore

184
178
138
76
69
38
31
16

Air hockey (2x)
Leuk
(2)
62%
54%
54%
46%
46%
23%
38%
23%
31%
38%
31%

Beetje leuk
(1)
23%
23%
23%
8%
31%
46%
23%
46%
15%
8%
0%

147
131
107
85
85
84
75
54
53
-31
-45
68

Tabel 16: De attitude van de kinderen ten opzichte van activiteiten bij kinderopvang Tierelier.
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In tabel 17 is de attitude van de kinderen ten opzichte van activiteiten op het sportveld
weergegeven. Hieruit blijkt dat de kinderen slagbal en kat en muis het leukst vinden, op de voet
gevolgd door tennis, tikkertje en hindernisbaan. De gemiddelde score is 60, wat betekent dat
kinderen gemiddeld de activiteiten op het sportveld neutraal tot een beetje leuk vinden.
Activiteiten op het
sportveld
Slagbal
Kat en muis
Tennis
Tikkertje
Hindernisbaan
Trefbal
Hockey
Badminton
Fopbal
Frisbee
Basketbal
Rugby
Voetbal
Gemiddelde score

Leuk
(2)
54%
38%
46%
38%
38%
38%
46%
15%
15%
15%
8%
15%
23%

Beetje leuk
(1)
23%
46%
31%
46%
46%
31%
15%
46%
31%
23%
31%
23%
15%

Neutraal
(0)
15%
15%
15%
8%
8%
31%
15%
23%
31%
38%
38%
31%
8%

Beetje stom
(-1)
8%
0%
8%
8%
8%
0%
23%
23%
15%
15%
8%
15%
23%

Stom
(-2)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
8%
15%
15%
31%

Totaalscore
123
122
115
114
114
107
84
53
30
22
9
8
-24
60

Tabel 17: De attitude van kinderen ten opzichte van activiteiten op het sportveld bij kinderopvang Tierelier.

Uit tabel 18 blijkt dat kinderen in de buitenruimte het lopen op de boomstammen het leukst
vinden, zij vinden het ook leuk om verstoppertje te spelen, in de klimbomen te klimmen en te
tennissen. Ze geven een gemiddelde score van 66 aan de buitenactiviteiten, wat betekent dat zij
gemiddeld de buitenactiviteiten neutraal tot een beetje leuk vinden, richting de laatstgenoemde.
Activiteiten in de
buitenruimte
Boomstam lopen
Verstoppertje
Boomklimmen
Tennis
Hutten bouwen
Tikkertje
Tafeltennis
Frisbee
Badminton
Rekstokken
Springtouwen
Voetbal
Gemiddelde score
Extra aangegeven

Leuk
(2)
69%
38%
62%
46%
54%
38%
46%
8%
15%
23%
15%
31%

Beetje leuk
(1)
15%
54%
15%
38%
15%
38%
8%
46%
23%
15%
15%
0%

Neutraal
(0)
8%
8%
8%
23%
23%
15%
38%
38%
38%
46%
31%
15%

Beetje stom
(-1)
8%
0%
15%
8%
8%
8%
8%
15%
23%
8%
23%
31%

Stom
(-2)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
0%
15%
15%
23%

Totaalscore
145
130
124
122
115
106
92
31
30
23
-8
-15
66

Skelterbaan (1x)

Tabel 18: De attitude van kinderen ten opzichte van activiteiten in de buitenruimte bij kinderopvang
Tierelier.

De redenen die de kinderen hebben op het gebied van attitude om te bewegen bij kinderopvang
Tierelier zijn weergegeven in tabel 19. De kinderen zijn het eens met stelling 2, zij willen graag
bewegen met andere kinderen (score 131, beetje mee eens tot mee eens, richting de
eerstgenoemde). Zij bewegen ook omdat ze het gewoon leuk vinden om te bewegen (stelling 3),
ook hier is een gemiddelde score van 124 goed voor een positie tussen de antwoordcategorieën
beetje mee eens tot mee eens.
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Attitude tov bewegen
Ik beweeg veel bij Tierelier,
omdat ik het leuk vind om te
bewegen samen met andere
kinderen
Ik beweeg veel bij Tierelier,
omdat ik het gewoon erg
leuk vind om te bewegen
Ik beweeg veel bij Tierelier,
omdat ik me graag fit wil
voelen

Mee eens
(2)
54%

Beetje mee
eens (1)
23%

Neutraal
(0)
23%

Beetje mee
oneens (-1)
0%

Oneens
(-2)
0%

Totaal

62%

8%

23%

8%

0%

124

31%

15%

54%

0%

0%

77

131

Tabel 19: De redenen die kinderen hebben op het gebied van attitude om te bewegen bij kinderopvang
Tierelier

Sociale invloed
In tabel 20 is de sociale invloed weergegeven van de pedagogisch medewerkers van
kinderopvang Tierelier en andere kinderen op het eet- en beweeggedrag van de kinderen. Hieruit
blijkt op het gebied van voeding dat de kinderen het vooral gezellig vinden om samen met andere
kinderen en de leidster aan tafel te eten. Het maakt niet uit of de leidster hetzelfde eet en of er
over voeding gepraat wordt. Op het gebied van beweging vinden zij het ook vooral gezellig om
samen met andere kinderen en de leidster te bewegen. Zij zijn het ook een beetje eens met dat
het fijn is als de leidster aanmoedigt en dat het vervelend is als de leidster kritiek levert op de
kinderen tijdens het bewegen of sporten.
Sociale invloed eten

Mee
eens (2)
85%

Ik vind het gezellig om samen
met andere kinderen van mijn
groep aan tafel te eten
Ik vind het gezellig om samen
77%
met mijn leidster aan tafel te
eten
Ik vind het fijn als mijn leidster 15%
hetzelfde eet als mij en de
andere kinderen
Ik vind het fijn om met mijn
8%
leidster en met de andere
kinderen over voeding te
praten, bijvoorbeeld over wat
ik lekker vind om te eten
Tabel 20: De mening van kinderen over
kinderen.

Beetje mee
eens (1)
0%

Neutraal
(0)
15%

Beetje mee
oneens (-1)
0%

Oneens
(-2)
0%

Totaal

15%

8%

0%

0%

169

15%

46%

0%

23%

-1

8%

69%

0%

15%

-6

170

de sociale invloed van pedagogisch medewerkers en andere
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Sociale invloed bewegen
Ik vind het gezellig om samen
met andere kinderen te
bewegen, zoals samen een
spelletje doen (tikkertje) of
samen te sporten, zoals
voetbal of trefbal
Ik vind het gezellig om samen
met één van de leidsters te
bewegen, zoals samen
tennissen of overgooien met
de bal
Ik vind het vervelend als de
leidster kritiek heeft op mij
tijdens het sporten of
bewegen.
Ik vind het fijn als mijn leidster
mij aanmoedigt tijdens het
sporten of bewegen
Ik kies mijn activiteit bij
Tierelier op basis van mijn
vriendjes of vriendinnetjes. Ik
kies dus de activiteit die mijn
vriendjes of vriendinnetjes ook
gaan doen
Ik kies mijn activiteit bij
Tierelier op basis van een
leidster. Ik kies dus
bijvoorbeeld voor knutselen
als mijn lievelingsleidster gaat
knutselen
Ik zou wel vaker naar het
sportveld willen, maar ik vind
het eng omdat veel oudere
kinderen daarvoor kiezen

Mee
eens (2)
77%

Beetje mee
eens (1)
23%

Neutraal
(0)
0%

Beetje mee
oneens (-1)
0%

Oneens
(-2)
0%

Totaal

77%

8%

8%

8%

0%

154

54%

8%

31%

8%

0%

108

46%

31%

15%

8%

8%

99

31%

23%

23%

15%

8%

54

0%

15%

23%

23%

38%

-84

8%

8%

8%

15%

62%

-115

177

Tabel 20: De mening van kinderen over de sociale invloed van pedagogisch medewerkers en andere
kinderen (vervolg)

Eigen effectiviteit
In tabel 21 is de eigen effectiviteit van kinderen ten opzichte van beweegactiviteiten
weergegeven. Deze blijkt vrij hoog te zijn, de kinderen denken dat ze vrij goed zijn in sporten en
worden daarom niet belemmerd in hun keuze om naar het sportveld te gaan.
Attitude tov bewegen
Ik ben best goed in sporten,
daarom vind ik het niet eng
om naar het sporveld te gaan
Ik kies soms niet voor een
activiteit op het sportveld,
omdat ik slecht ben in die
activiteit
Ik ben bang dat de andere
kinderen mij zullen uitlachen
omdat ik slecht ben in
sportactiviteiten

Mee
eens (2)
69%

Beetje mee
eens (1)
8%

Neutraal
(0)
15%

Beetje mee
oneens (-1)
8%

Oneens
(-2)
0%

Totaal

0%

0%

23%

31%

54%

-139

0%

0%

15%

46%

54%

-154

138

Tabel 21: De eigen effectiviteit van kinderen tov bewegen
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Barrières en omgevingsfactoren
In figuur 8 en 9 is weergegeven wat de kinderen vinden van de beschikbaarheid van fruit op de
bso. Zij vinden dat er genoeg fruit beschikbaar is, slechts 1 kind vindt dat er weinig variatie is. Het
noemt watermeloen en ananas als soorten fruit die nog niet beschikbaar zijn.
Figuur 8: Beschikbaarheid hoeveelheid fruit

Figuur 9: Beschikbaarheid soorten fruit

Hoeveelheid fruit

Soorten fruit
Heel veel fruit

0% 15%

Heel veel soorten

0%
8%

Voldoende fruit

15%

Voldoende soorten

Weinig fruit

Weinig soorten

85%

77%

Te weinig soorten

Te weinig fruit

In figuur 10 en 11 is weergegeven wat de kinderen vinden van de beschikbaarheid van groente
op de bso. Hier is de mening wat over verdeeld, waarbij de hoeveelheid beter is beoordeeld dan
de variatie. Sla, wortel en bloemkool zijn genoemd als gemiste groentesoorten op de bso.
Figuur 10: Beschikbaarheid hoeveelheid groente

Figuur 11: Beschikbaarheid soorten groente

Hoeveelheid groenten

Soorten groenten
Heel veel soorten

Heel veel groenten
15%

13% 7%

15%

Voldoende soorten

Voldoende groenten
23%

40%
47%

groenten

Weinig soorten

40%

Te weinig soorten

Te weinig groenten

Kinderen hebben ook nog enkele andere voedingsmiddelen genoemd die zij misten bij
kinderopvang Tierelier, namelijk thee, ijsthee, cruesli, muesli en chocomel. Wat betreft de
mogelijkheden om te sporten of te bewegen zijn de kinderen heel tevreden, zij zijn echter wat
minder tevreden over de mogelijkheden als het slecht weer is (zie figuur 12 en 13).
Figuur 12: Mogelijkheden om te bewegen
Mogelijkheden om te bewegen

Figuur 13: Mogelijkheden voor beweging bij slecht
weer
Mogelijkheden bij slecht weer

Heel veel
mogelijkheden
0%

9% 9%

Voldoende
mogelijkheden

38%
62%

Weinig
mogelijkheden

Heel veel
mogelijkheden
Voldoende
mogelijkheden

41%

41%

Te weinig
mogelijkheden
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De beschikbare tijd om te sporten of te bewegen is positief beoordeeld, evenals de veiligheid van
de buitenruimte bij kinderopvang Tierelier (zie figuur 14 en 15).
Figuur 14: Beschikbare tijd om te bewegen of sporten Figuur 15: Veiligheid tijdens het buiten spelen

Beschikbare tijd

Veiligheid in de buitenruimte
Heel veel tijd

Heel veilig

9%0%

0%

33%

58%

Voldoendetijd
Weinig tijd

23%

Voldoende veilig
77%

Te weinig tijd
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4. Discussie en conclusie
4.1.
Conclusie
Conclusie veldonderzoek naar gedragingen
Uit paragraaf 3.2.2. blijkt dat de meeste onderzochte gedragingen knelpunten vormen voor de
kinderen van kinderopvang Tierelier en daarmee risicogedragingen zijn voor het ontstaan van
overgewicht. De gedragingen die het sterkst naar voren komen zijn een onvoldoende inname van
groenten en fruit, een onvoldoende inname van voedingsvezel en een hoog gebruik van zoete
drankjes (ranja). Deze gedragingen zijn daarom meegenomen in de interventie. Er is ook sprake
van weinig beweging. Daarnaast blijkt uit de paragrafen ‘veel ongezonde tussendoortjes’ en
‘portiegrootte’ dat er sprake is van een vrij hoge consumptie van kaas en dat creamcrackers klein
zijn maar in verhouding veel energie leveren. Uiteindelijk is gekozen om de volgende
gedragingen aan te pakken in de interventie:
Lage inname van fruit
Lage inname van groente

Hoge inname van ranja
Weinig beweging

Lage inname van voedingsvezels

In paragraaf 5.4.2. is een adviesrapport ten aanzien van de voedingsorganisatie opgesteld, hierin
is aandacht besteed aan de portiegrootte (door middel van een vaststelling van maximale
hoeveelheden per voedingsmiddel, ook voor creamcrackers en hoeveelheid beleg) en aan de
hoeveelheid ongezonde tussendoortjes (door een maximum op te stellen voor ongezonde
tussendoortjes).

Conclusie veldonderzoek naar gedragsdeterminanten
Uit paragraaf 3.2.3. blijkt dat niet alle onderzochte determinanten uit de literatuur even sterk naar
voren komen uit het veldonderzoek. De attitude is vooral nagevraagd, zodat bepaald kan worden
hoe de pedagogisch medewerkers hier op kunnen inspelen op de bso. De kinderen blijken
bijvoorbeeld bepaalde soorten fruit en groente lekker te vinden, ook missen zij sommige soorten
fruit en groenten in het aanbod. De pedagogisch medewerkers kunnen hier op inspelen, door de
soorten fruit en groenten aan te bieden die de kinderen lekker vinden, zodat zij meer fruit en
groenten gaan eten. Hetzelfde geldt voor drankjes en activiteiten. Wat betreft de
beweegactiviteiten, is er in de interventie rekening gehouden met de beweegredenen van
kinderen om te bewegen, namelijk leuk vinden om samen met andere kinderen te bewegen en
gewoon leuk vinden om te bewegen. De sociale invloed van pedagogisch medewerkers en
andere kinderen is heel belangrijk in de interventie, omdat deze gericht is op de pedagogisch
medewerkers. De kinderen worden beïnvloed door de pedagogisch medewerkers (intermediaire
doelgroep) en op die manier kan het gedrag van de kinderen veranderd worden. De eigen
effectiviteit van de kinderen blijkt vrij hoog te zijn, deze determinant is daarom niet meegenomen
bij het veldonderzoek. Als barrières komen vooral de beschikbaarheid van groenten en de
mogelijkheid voor beweging tijdens slecht weer naar voren.
Er zijn uiteindelijk per gedrag enkele gedragsdeterminanten gekozen waarop is ingespeeld tijdens
de interventie, deze zijn weergegeven in figuur 16:
Figuur 16: Selectie van gedragsdeterminanten per gedrag
Gedrag: lage
inname van fruit

Attitude: inspelen op het fruit dat de kinderen lekker vinden
Sociale invloed: samen met een groep kinderen aan tafel eten, gezelligheid
creëren. Het goede voorbeeld geven door zelf fruit te eten

Gedrag: lage
inname van
groente

Attitude: inspelen op de groenten die de kinderen lekker vinden
Sociale invloed: samen met een groep kinderen aan tafel eten, gezelligheid
creëren. Het goede voorbeeld geven door zelf groente te eten.
Barrières en omgevingsfactoren: rekening houden met variatie in
aanbieden van groente, een grotere hoeveelheid en meer soorten groenten
aanbieden
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Gedrag: lage
inname van
voedingsvezels

Attitude: zie de attitude bij groenten en fruit
Sociale invloed: zie de sociale invloed bij groenten en fruit
Barrières en omgevingsfactoren: zie de barrières en omgevingsfactoren bij
groenten en fruit. Aanbod van volkorenproducten

Gedrag: hoge
inname van
limonade

Attitude: inspelen op de niet-zoete drankjes die de kinderen lekker vinden
Sociale invloed: samen met een groep kinderen aan tafel eten, gezelligheid
creëren. Het goede voorbeeld geven door zelf niet-zoete drankjes te drinken
Barrières en omgevingsfactoren: aanbieden van thee en/of melk

Gedrag: weinig
beweging

Attitude: inspelen op de actieve activiteiten die de kinderen leuk vinden, ook
inspelen op behoefte van kinderen om samen met andere kinderen te
bewegen (hoort ook gedeeltelijk bij sociale invloed)
Sociale invloed: kinderen stimuleren om samen te bewegen, pedagogisch
medewerkers laten meedoen met de kinderen, pedagogisch medewerkers
aanmoedigingen laten geven en zo weinig mogelijk kritiek, rekening houden
van invloed van andere kinderen op de activiteiten keuze van de kinderen
Barrières en omgevingsfactoren: aanbieden van beweegmogelijkheden bij
slecht weer

Algehele conclusie onderzoek
Het doel van dit project was om een bijdrage te leveren aan de preventie van overgewicht bij
kinderen van de buitenschoolse opvang van kinderopvang Tierelier, door de pedagogisch
medewerkers van kinderopvang Tierelier in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan een
interventie op het gebied van voeding en beweging voor de kinderen van de buitenschoolse
opvang. Uit het literatuuronderzoek en het veldonderzoek is duidelijk geworden wat de
epidemiologisch diagnose is van het probleem overgewicht bij kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12
jaar, wat de prevalentie is van overgewicht onder kinderen van 4 t/m 12 jaar bij kinderopvang
Tierelier, welke gedragingen ten grondslag liggen aan het ontstaan van overgewicht van deze
kinderen en welke gedragsdeterminanten ervoor zorgen dat er gedrag vertoond wordt dat
overgewicht veroorzaakt. Hiermee zijn de eerste vier (deel)onderzoeksvragen beantwoord.
De conclusie is dat er verschillende gedragingen zijn die overgewicht veroorzaken bij kinderen
van 4 t/m 12 jaar, deze gedragingen worden beïnvloed door gedragsdeterminanten. In het
volgende hoofdstuk is beschreven hoe er door middel van het uitvoeren van een interventie via
de pedagogisch medewerkers invloed is uitgeoefend op het gedrag van de kinderen zodat een
bijdrage kon worden geleverd aan de preventie van overgewicht bij de kinderen van
kinderopvang Tierelier.
4.2.
Discussie
Literatuuronderzoek en veldonderzoek
Dit onderzoek bestond zowel uit een literatuuronderzoek als een veldonderzoek. Er is een
koppeling gelegd tussen deze twee onderzoeken, door eerst een literatuuronderzoek uit te
voeren en vervolgens een veldonderzoek, dat gebaseerd is op de resultaten van het
literatuuronderzoek. Hierbij zijn vrijwel dezelfde resultaten naar voren gekomen, dat wil
bijvoorbeeld zeggen dat de gevonden knelpunten in het gedrag van kinderen uit het
literatuuronderzoek eveneens knelpunten waren voor de kinderen van kinderopvang Tierelier.
Voor de gedragsdeterminanten geldt dat iets minder, zo bleek bijvoorbeeld uit de literatuur dat
kinderen fruit niet lekker vinden, terwijl de kinderen van kinderopvang Tierelier aangaven fruit een
beetje lekker te vinden. Groenten beoordeelden zijn als iets lekkerder dan neutraal, terwijl uit de
literatuur bleek dat kinderen groenten niet zo lekker vinden. De prevalentie van overgewicht was
laag bij de kinderen van kinderopvang Tierelier, vergeleken met de literatuur. Een mogelijke
verklaring hiervoor is dat een agrarische kinderopvang met een grote buitenspeelruimte
uitnodigend is voor actieve kinderen. Actieve kinderen hebben minder kans op het krijgen van
overgewicht (Bukara-Radujkovic & Zdrakovic, 2009).
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Soortgelijke studies
Deze studie is in Nederland nog niet eerder uitgevoerd. Er zijn wel interventies beschikbaar (zie
paragraaf 5.2.), deze zijn echter niet gebaseerd op een uitgebreid gedragsonderzoek bij de
organisatie waaraan het advies is gegeven. Gubbels et al. (2010) hebben wel onderzoek gedaan
naar de invloed van pedagogisch medewerkers op kinderen. Dit gaat echter alleen over het
kinderdagverblijf, terwijl deze studie zich op de buitenschoolse opvang richtte. Zij hadden in grote
lijnen dezelfde bevindingen, namelijk dat kinderdagverblijven kunnen bijdragen aan de preventie
van overgewicht bij jonge kinderen, door het eet- en beweegpatroon op het kinderdagverblijf te
beïnvloeden. De adviezen die Gubbels et al. (2010) hebben gegeven naar aanleiding van hun
onderzoek, zijn gebaseerd op hun bevindingen. Deze adviezen zijn in dit onderzoek ook onder
andere gegeven aan de pedagogisch medewerkers.
Mogelijke biases
In dit onderzoek zijn enkele mogelijke biases naar voren gekomen. Een voorbeeld hiervan is het
invullen van de vragenlijst voor het gedragsdeterminantenonderzoek samen met de ouders.
Hierdoor is er een grotere kans op sociaal wenselijke antwoorden, hoewel deze kans nog groter
zou zijn geweest als de ouders alleen de vragenlijst hadden ingevuld. In de inleiding van de
vragenlijst is daarom ook vermeld dat het de bedoeling is dat de vragenlijst door de kinderen
werd ingevuld, eventueel met hulp van de ouders. Om deze bias kleiner te kunnen maken,
hadden de kinderen de vragenlijst ook op de bso kunnen invullen, met bijzijn van de onderzoeker.
Vanwege tijdsgebrek (zowel van ouders die vaak weinig tot geen tijd hebben als zij hun kind
komen ophalen, als van de onderzoeker) is hier echter niet voor gekozen.
Een andere mogelijke bias is de observatielijst voor het gedrag van de kinderen. Doordat er
slechts op één dag is geobserveerd, is er meer sprake van een momentopname, waardoor de
uitkomst minder betrouwbaar is. Als er op meerdere dagen geobserveerd zou zijn, zodat daarna
het gemiddelde kon worden berekend, dan was het beeld meer betrouwbaar geweest. Dit was
echter niet mogelijk vanwege een te grote belasting voor de pedagogisch medewerkers. In
overleg met de opdrachtgever is daarom gekozen voor slechts één dag, zodat toch een beeld kon
worden gekregen van het eet- en beweeggedrag van de kinderen.
Doordat de respons op de vragenlijst laag was, is de uitkomst van de vragenlijst minder goed te
gebruiken voor alle kinderen. Er zijn twee problemen die samenhangen met een lage respons: de
mate waarin de lage respons selectief is geweest waardoor de onderzoeksresultaten beïnvloed
worden; de lage respons beinvloedt de gerealiseerde steekproefgrootte die op zijn beurt van
belang is voor de betrouwbaarheid van de resultaten. Er zijn enkele manieren waardoor de
respons verhoogd kan worden: het belang van het onderzoek dient zoveel mogelijk te worden
benadrukt, er dient sprake te zijn van een vooraankondiging, het vermelden van een korte
invultijd, het doen van een herhalingsoproep en het gebruik van beloningen (Brand, & Bijmolt,
2004). In dit onderzoek is gebruikt gemaakt van de meeste van deze methoden. Bij een volgend
onderzoek kan het belang echter nog meer worden benadrukt, tevens kan er een korte invultijd
worden vermeld. Er kan ook worden gekozen voor een andere manier van het afnemen van de
vragenlijst, bijvoorbeeld tijdens een activiteit op de bso.

Preventie van overgewicht bij kinderen van de buitenschoolse opvang van kinderopvang Tierelier

Nienke Cusiel 35

5. Interventie
5.1.
Interventie
De interventie is op donderdag 12 mei om 18.30 uur gegeven aan de pedagogisch medewerkers
en invalmedewerkers van de bso en vond plaats in de bso ruimte op kinderopvang Tierelier. De
interventie is gebaseerd op de gegevens die uit het literatuuronderzoek en het veldonderzoek
naar voren zijn gekomen. Er is hierbij gekozen voor gedragsdeterminanten die het gedrag van de
kinderen beïnvloeden als zij op kinderopvang Tierelier aanwezig zijn.
Er zijn eerst doelen opgesteld voor de gekozen gedragsdeterminanten. Deze doelen zijn
opgesplitst in een hoofddoel, gedragsdoelen voor de kinderen en subdoelen per gedragsdoel
voor de pedagogisch medewerkers, waarbij het hoofddoel de brede intentie aangeeft (Burgt et al.,
2008). Bij de specifieke subdoelen vervolgens de gewenste resultaten beschreven. Er zijn
verschillende doelen, namelijk doelen op kennisniveau (weten, kennen, benoemen), inzichtniveau
(begrijpen, inzien), toepassingsniveau (toepassen, aanwenden, gebruiken, benutten, hanteren),
praktische vaardigheden (bereiden, klaarmaken, kunnen) en doelen op bewustwordings/
houdingsniveau (aangeven, is van mening, vinden, is bewust van). De resultaten hangen af van
het niveau dat bereikt wilt worden. Hieronder is voor elk doel weergegeven welk percentage
bereikt kan worden (HAN, 2009):
Kennis: 80%
Inzicht: 75%

Toepassing: 60%
Vaardigheid: 50%

Houding: 30-50%
Intentie: 10-20%

Gedrag: 5-10%

Deze percentages zijn toegepast bij het opstellen van de doelen. Om het doel zo concreet en zo
specifiek mogelijk te maken is er gebruik gemaakt van de SMART criteria: specifiek, meetbaar,
acceptabel realistisch en binnen een bepaalde tijd (Burgt et al., 2008). In het draaiboek van de
interventie (bijlage 17) is de duur, de intensiteit en de timing van de interventie beschreven.

5.2.
Bestaande interventies
Er zijn nog geen interventiestrategieën ontwikkeld die effectief gewichtsstijging kunnen
voorkómen (Gezondheidsraad, 2003). Wel zijn de resultaten van enkele korte-termijninterventies
op scholen in het buitenland gepubliceerd, die een klein positief effect laten zien op de
prevalentie van overgewicht bij kinderen. Of dit effect op de lange termijn wordt gehandhaafd is
niet bekend. Er is echter nog nauwelijks systematisch onderzoek gedaan naar de effectiviteit van
planmatige preventieve interventies volgens de moderne opvatting van gezondheidsbevordering.
Deze gaat uit van een combinatie van interventies op het terrein van voorlichting, regelgeving en
omgevingsfactoren.
Interventies
moeten
worden
afgestemd
op
de
specifieke
gedragsdeterminanten en omgevingsfactoren die ten grondslag liggen aan het risicogedrag
(Gezondheidsraad, 2003). Om vaardigheden en vertrouwen mee te geven kan
gezondheidsbevordering gebaseerd op observationeel leren meer betekenen dan voorlichting
gericht op feitelijke kennis over risico’s. Gubbels et al. (2010) hebben onderzoek gedaan naar de
invloed van pedagogisch medewerkers op kinderen. Zij geven de volgende adviezen voor de
preventie van overgewicht:
•
•
•

•
•
•
•

Geef het goede voorbeeld: eet samen met de kinderen gezonde producten en speel actief mee.
Praat met de kinderen over gezonde voeding en beweging, moedig ze aan gezonde keuzes te
maken.
Presenteer fruit, groenten en andere gezonde producten op zo’n manier dat de kinderen meer
kunnen pakken als ze dat willen. Geef ze ook voldoende keuze tussen verschillende gezonde
etenswaren.
Beperk de beschikbaarheid van ongezonde tussendoortjes.
Zorg voor voldoende speelruimte en speelmaterialen. Zowel binnen als buiten moeten de ruimte
en materialen tegemoet komen aan een breed scala van bewegingsvormen.
Stimuleer de kinderen om actief te spelen en gebruik te maken van de aanwezige ruimte.
Interactie met ouders: activiteiten aangeven die kinderen leuk vinden, aangeven wat het kind wel
en niet eet, duidelijk maken hoe belangrijk voorbeeldgedrag is en succesvolle strategieën
aangeven (Gubbels et al., 2010)

In bijlage 16 staat een overzicht van bestaande interventies voor de preventie van overgewicht bij
kinderen. Bij de ontwikkeling van de interventie is rekening gehouden met de belangrijkste punten
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die uit dit literatuuronderzoek naar voren zijn gekomen. Dit zijn de adviezen van Gubbels et al.
(2010), de aanbevelingen van de Gezondheidsraad (2003): combinatie van voorlichting,
regelgeving en omgevingsfactoren en een interventie gebaseerd op observationeel leren, en
enkele punten uit de 15 normen ter preventie van overgewicht (NIGZ, 2006): kinderen verwennen
door samen te spelen, (buiten) spelen en bewegen en water drinken.

5.3.
Doelen interventie
Het doel van de interventie is primaire preventie, dat gericht is op de reductie van risicofactoren
die bijdragen aan de ontwikkeling van overgewicht bij kinderen. De hoofddoelstelling die in
paragraaf 1.3. is geformuleerd, geldt ook voor de interventie, namelijk: “Het via de pedagogisch
medewerkers positief beïnvloeden van de gedragsdeterminanten die het gedrag beïnvloeden dat
overgewicht veroorzaakt bij kinderen van de buitenschoolse opvang van kinderopvang Tierelier,
zodat een bijdrage geleverd kan worden aan de preventie van overgewicht bij deze kinderen”. De
gedragsdoelen zijn opgesteld voor de kinderen en de subdoelen voor de pedagogisch
medewerkers. Alle gedragsdoelen zijn opgesteld voor een termijn van 6 maanden, de subdoelen
zijn opgesteld voor direct na de interventie. De subdoelen gaan in op verschillende niveau’s,
afhankelijk van de determinant. De subdoelen die ingaan op toepassingsniveau, kunnen niet
meteen na de interventie getoetst worden. Deze worden samen met het gedrag 6 maanden na de
interventie getoetst.
Inname van fruit
Gedragsdoel: 6 maanden na de interventie eten de kinderen gemiddeld 72 g fruit als zij op de bso
aanwezig zijn
Subdoelen voor de
Attitude van de kinderen
Sociale invloed op de kinderen
pedagogisch medewerkers per gedragsdeterminant van de kinderen
Kennisniveau
Na de interventie weet 80% van de
Na de interventie weet 80% van de
pedagogisch medewerkers te vertellen pedagogisch medewerkers minimaal
hoe lekker de kinderen fruit vinden
2 methoden te noemen om invloed te
kunnen uitoefenen op de inname van
Na de interventie weet 80% van de
fruit van de kinderen
pedagogisch medewerkers 3 van de 5
soorten fruit te noemen die de
kinderen het lekkerst vinden
Toepassingsniveau
Na een maand kan 60% van de
Na een maand kan 60% van de
pedagogisch medewerkers een manier pedagogisch medewerkers minimaal
toepassen om gebruik te maken van
1 methode gebruiken om invloed te
hun kennis van de smaakvoorkeuren
kunnen uitoefenen op de inname van
voor fruit van kinderen
fruit van de kinderen
Houdingsniveau
40% van de pedagogisch
medewerkers is zich ervan bewust
dat zij een beetje of veel invloed
hebben op de inname van fruit van
kinderen.
Vaardigheden
Na de interventie kan 50% van de
pedagogisch medewerkers fruit op
een aantrekkelijke manier
klaarmaken
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Inname van groente
Gedragsdoel: 6 maanden na de interventie eten de kinderen gemiddeld 20 g groente als zij op de bso
aanwezig zijn.
Subdoelen voor de
Attitude van de kinderen
Sociale invloed op de
Barrières en
pedagogisch
kinderen
omgevingsfactoren
medewerkers per
gedragsdeterminant
van de kinderen
Kennisniveau
Na de interventie weet 80%
Na de interventie weet
Na de interventie weet
van de pedagogisch
80% van de pedagogisch
80% van de
medewerkers te vertellen
medewerkers minimaal 2
pedagogisch
hoe lekker de kinderen
methoden te noemen om
medewerkers 1
groente vinden
invloed te kunnen
barrière op de inname
uitoefenen op de inname
van groente van de
Na de interventie weet 80%
van groente van de
kinderen te noemen
van de pedagogisch
kinderen
medewerkers 3 van de 5
soorten groente te noemen
die de kinderen het lekkerst
vinden
Toepassingsniveau Na een maand kan 60% van Na een maand kan 60%
Na een maand kan
de pedagogisch
van de pedagogisch
60% van de
medewerkers een manier
medewerkers minimaal 1
pedagogisch
toepassen om gebruik te
methode gebruiken om
medewerkers een
maken van hun kennis van
invloed te kunnen
methode toepassen
de smaakvoorkeuren voor
uitoefenen op de inname
om de barrière te
groente van kinderen
van groente van de
kunnen opheffen op
kinderen
de inname van
groente van de
kinderen
Houdingsniveau
40% van de pedagogisch
medewerkers is zich ervan
bewust dat zij een beetje
of veel invloed hebben op
de inname van groente
van kinderen.
Vaardigheden
Na de interventie kan 50%
van de pedagogisch
medewerkers groente op
een aantrekkelijke manier
klaarmaken
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Inname van voedingsvezel
Gedragsdoel: 6 maanden na de interventie eten de kinderen gemiddeld 3 g voedingsvezel als zij op de
bso aanwezig zijn.
Subdoelen voor de
Attitude van Sociale
Barrières en omgevingsfactoren
pedagogisch
de kinderen invloed op de
medewerkers per
kinderen
gedragsdeterminant
van de kinderen
Kennisniveau
Zie doelen
Zie doelen van Zie doelen van fruit en groente
van fruit en
fruit en
groente
groente
Na de interventie weet 80% van de pedagogisch
minimaal 1 functie van voedingsvezel te noemen
Na de interventie weet 80% van de pedagogisch
minimaal 3 voedingsmiddelen te noemen die
veel voedingsvezel bevatten`

Toepassingsniveau

Houdingsniveau

Zie doelen
van fruit en
groente

Zie doelen van
fruit en
groente

Zie doelen van
fruit en
groente

Na de interventie weet 80% van de pedagogisch
medewerkers 1 barrière op de inname van
voedingsvezel van de kinderen te noemen
Zie doelen van fruit en groente
Na een maand kan 60% van de pedagogisch
medewerkers een methode toepassen om de
barrière te kunnen opheffen op de inname van
voedingsvezel van de kinderen
Na de interventie ziet 40% van de pedagogisch
medewerkers in dat volkorenproducten
bijdragen aan de preventie van overgewicht bij
kinderen
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Hoge inname van limonade (ranja)
Gedragsdoel: 6 maanden na de interventie drinken de kinderen gemiddeld 1,6 g limonadesiroop als zij op
de bso aanwezig zijn.
Subdoelen voor de
Attitude van de
Sociale invloed op de
Barrières en
pedagogisch
kinderen
kinderen
omgevingsfactoren
medewerkers per
gedragsdeterminant
van de kinderen
Kennisniveau
Na de interventie weet
Na de interventie weet 80% Na de interventie weet
80% van de
van de pedagogisch
80% van de
pedagogisch
medewerkers minimaal 2
pedagogisch
medewerkers minimaal 2 methoden te noemen om
medewerkers 1 barrière
niet-zoete drankjes te
invloed te kunnen
op de inname van nietnoemen die de kinderen
uitoefenen op de inname
zoete dranken van de
lekker vinden.
van niet-zoete drankjes van kinderen te noemen
de kinderen
Na de interventie weet
80% van de
pedagogisch
medewerkers te vertellen
welk drankje de kinderen
het lekkerst vinden
Toepassingsniveau
Na een maand kan 60%
Na een maand kan 60%
Na een maand kan 60%
van de pedagogisch
van de pedagogisch
van de pedagogisch
medewerkers een
medewerkers minimaal 1
medewerkers een
manier toepassen om
methode gebruiken om
methode toepassen om
gebruik te maken van
invloed te kunnen
de barrière te kunnen
hun kennis van de
uitoefenen op de inname
opheffen op de inname
smaakvoorkeuren voor
van niet-zoete drankjes van van niet-zoete dranken
niet-zoete drankjes van
de kinderen
van de kinderen
de kinderen
Houdingsniveau
40% van de pedagogisch
medewerkers is zich ervan
bewust dat zij invloed
hebben op de inname van
drankjes van kinderen.
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Weinig beweging
Gedragsdoel: 6 maanden na de interventie kiest gemiddeld 53% van de kinderen voor een actieve activiteit
als zij op de bso aanwezig zijn.
Subdoelen voor de
Attitude van de kinderen
Sociale invloed op
Barrières en
pedagogisch
de kinderen
omgevingsfactoren
medewerkers per
gedragsdeterminant
van de kinderen
Kennisniveau
Na de interventie weet 80% van
Na de interventie
Na de interventie weet
de pedagogisch medewerkers te
weet 80% van de
80% van de
vertellen hoe leuk de kinderen
pedagogisch
pedagogisch
beweeglijke activiteiten vinden
medewerkers
medewerkers de
ten opzichte van overige
minimaal 1 methode
barrière op het gebied
activiteiten
te noemen om invloed van beweging van de
te kunnen uitoefenen
kinderen te noemen
Na de interventie kan 80% van
op de mate van
de pedagogisch medewerkers 3
beweging door
beweeglijke activiteiten noemen
kinderen
die de kinderen leuk vinden
Na de interventie weet 80% van
de pedagogisch medewerkers 2
spelletjes op het sportveld te
noemen die de kinderen leuk
vinden

Toepassingsniveau

Houdingsniveau

Na de interventie weet 80% van
de pedagogisch medewerkers 2
buitenactiviteiten te noemen die
de kinderen leuk vinden
Na een maand kan 60% van de
pedagogisch medewerkers een
manier toepassen om gebruik te
maken van hun kennis van de
voorkeuren voor beweeglijke
activiteiten van de kinderen

Na een maand kan
60% van de
pedagogisch
medewerkers
minimaal 1 methode
gebruiken om invloed
te kunnen uitoefenen
op de mate van
beweging van de
kinderen
40% van de
pedagogisch
medewerkers is zich
ervan bewust dat zij
invloed hebben op de
mate van beweging
van de kinderen.

Na een maand kan
60% van de
pedagogisch
medewerkers een
methode toepassen
om de barrière te
kunnen opheffen op de
beweging van de
kinderen

5.4.
Inhoud van de interventie
Er is een interventie opgesteld genaamd “Gezonde voeding en beweging ter preventie van
overgewicht bij Tierelier‟. De interventie bestond uit een voorlichtingsbijeenkomst en een
adviesrapport ten aanzien van de gehele voedingsorganisatie, met de nadruk op het
voedingsaanbod.
5.4.1. Voorlichtingsbijeenkomst
Er waren 5 pedagogisch medewerkers (4 vaste medewerkers en 1 invalkracht) en een eigenaar
bij de voorlichtingsbijeenkomst aanwezig (46%). De overige pedagogisch medewerkers waren
helaas verhinderd. Zij gaven echter aan wel heel graag te willen komen en hebben daarom om
een nieuwe datum gevraagd, zodat zij de bijeenkomst ook nog konden bijwonen. Deze nieuwe
datum is in overleg met de opdrachtgever gezet op donderdag 16 juni om 13.30 uur. In bijlage 19
zijn foto’s weergegeven van de voorlichtingsbijeenkomst.
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De voorlichtingsbijeenkomst bevat drie onderdelen, die gericht waren op de niveau’s kennis,
houding, toepassing en vaardigheden. De onderdelen zijn zo opgezet dat ze aansluiten op de
opgestelde doelen. De voorlichtingsbijeenkomst is weergegeven in bijlage 18. In bijlage 17 staat
het draaiboek van de voorlichtingsbijeenkomst. Hieronder zijn de onderdelen van de bijeenkomst
besproken.

Kennisniveau
Om de pedagogisch medewerkers kennis te geven is er een presentatie gegeven over de
verschillende gedragingen en bijbehorende gedragsdeterminanten. In bijlage 18 staat de
interventie weergegeven, waarbij sheet 1 t/m 18 over kennis gaan. De informatie op de sheets is
erop gericht om de opgestelde doelen over kennis te bereiken. Als extra stimulans om de
informatie te onthouden, is er aan het begin van de presentatie vermeld dat de interventie
geëindigd zal worden met een quiz, waarin de kennis van de pedagogisch medewerkers getoetst
gaat worden. Degene met de meeste goede antwoorden zou een prijsje winnen (een bakje
aardbeien). Om de interventie interactief en afwisselend te houden en om de pedagogisch
medewerkers uit te dagen zelf na te denken over hoe zij invloed kunnen uitoefenen op het
eetgedrag en het bewegingsgedrag van de kinderen (sociale invloed), is er in het midden van de
interventie een opdracht gegeven (sheet 13). Het was hierbij de bedoeling dat de pedagogisch
medewerkers in twee groepen gingen discussiëren met elkaar en minimaal twee manieren gingen
bedenken om invloed te kunnen uitoefenen op het eetgedrag en het bewegingsgedrag van de
kinderen. Hierna werden de verzonnen manieren nabesproken en werden de goede antwoorden
gegeven door middel van sheet 14 en 15.
Houding
Om de houding van de pedagogisch medewerkers te beïnvloeden, is er informatie gegeven aan
de pedagogisch medewerkers. Door middel van een opdracht die in de vorige paragraaf is
besproken (sheet 13, 14 en 15) zijn de pedagogisch medewerkers zich er nog meer bewust van
gemaakt, dat zij invloed hebben op het eet- en bewegingsgedrag van de kinderen van de bso.
Wat betreft de houding ten opzichte van voedingsvezels, zijn de pedagogisch medewerkers ervan
bewust gemaakt, dat voedingsvezels zorgen voor een vol gevoel en op die manier bijdragen aan
de preventie van overgewicht. Dit is verteld bij sheet 8.
Toepassing
Om de doelen op toepassingsniveau te behalen, is er eerst kennis gegeven aan de pedagogisch
medewerkers (zie paragraaf kennis). Bij elke sheet kregen de pedagogisch medewerkers
methoden aangereikt om hun verkregen kennis te kunnen gaan toepassen in de praktijk. Er werd
bijvoorbeeld verteld welke soorten fruit de kinderen het lekkerst vinden. Daarna vond er een
kleine discussie plaats, waarbij de onderzoeker uitlegde hoe deze kennis toegepast kon worden
in de praktijk, door bijvoorbeeld het fruit dat de kinderen lekker vinden ook meer aan te bieden
aan hen.
Vaardigheden
De vaardigheden van de pedagogisch medewerkers voor het klaarmaken van een aantrekkelijke
groenten- en fruitschaal zijn verbeterd, door een spelletje met hen te spelen (sheet 19). De
opdracht was om in twee groepen een zo aantrekkelijk mogelijke schaal met groenten en fruit te
maken. Na afloop kregen ze uitleg over hoe ze dit het beste konden aanpakken.
5.4.2. Adviesrapport ten aanzien van de voedingsorganisatie
Om ervoor te zorgen dat de opgestelde doelen op toepassingsniveau behaald worden, is er
tevens een adviesrapport opgesteld voor kinderopvang Tierelier, waarin advies is gegeven op de
verschillende onderdelen van de voedingsorganisatie.
Het adviesrapport is opgebouwd aan de hand van de verschillende onderdelen binnen de
voedingsorganisatie, waarbij steeds eerst naar de huidige situatie is gekeken, waarna er een
advies is gegeven ten aanzien van een verbetering van de situatie. Er is op verzoek van de
opdrachtgever voornamelijk aandacht besteed aan het voedingsaanbod. Tenslotte zijn nog
algemene adviezen gegeven aan de pedagogisch medewerkers, gebaseerd op het onderzoek
voor de interventie.
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Bij kinderopvang Tierelier werd gebruik gemaakt van een verouderd protocol, namelijk het
protocol Hygiëne Voedselveiligheid van Radius Nederland B.V. Radius Nederland is een
onafhankelijke organisatie, die opleidingen en trainingen geeft in de kinderopvangbranche.
Kinderopvang Tierelier werkte niet meer met Radius samen ten tijde van het onderzoek, men was
in afwachting van een nieuw protocol afkomstig van de VAK. Het protocol van Radius was niet
meer digitaal beschikbaar, slechts nog op papier. In het protocol werden de volgende
onderwerpen besproken:
Proces hygiëne voedselveiligheid.
Werkinstructies: voorbereiden en bereiden van lunch, serveren van de lunch, verzorgen van een snack,
schoonmaken en onderhouden van de keuken, schoonmaken algemeen.
Registratielijst Voedselveiligheid leidinggevende.
Werkinstructie wijze van bewaren: opslaan en bewaren van ongekoelde opslag, gekoelde opslag,
diepvries opslag, adviezen ten aanzien van het meebrengen voeding door ouders, controleren van
thermometer en stroomstoring.

In bijlage 20 is het opgestelde adviesrapport ten aanzien van de voedingsorganisatie
weergegeven. Het rapport is in de algemene vergadering van 26 mei 2011 aan de pedagogisch
medewerkers gepresenteerd. Hierbij is eerst per onderwerp uitleg gegeven aan de pedagogisch
medewerkers over de inhoud van het plan, waarbij vooral de adviezen uitgebreid zijn besproken.
Vervolgens heeft elke medewerker het plan mee naar huis gekregen, om het thuis nog eens te
bestuderen.

5.5.
Conclusie interventie
Het doel van de interventie was om het gedrag van de kinderen via de invloed van de
pedagogisch medewerkers te veranderen, zodat ze gezonder gaan eten en meer gaan bewegen
op het moment dat ze aanwezig zijn bij kinderopvang Tierelier. Als onderdeel van de interventie
werd er tevens een passend advies ten aanzien van de voedingsorganisatie opgesteld voor
kinderopvang Tierelier.
De eerste bijbehorende doelstelling (zie paragraaf 1.3.) is deels bereikt, in de effectevaluatie is
namelijk duidelijk geworden dat de pedagogisch medewerkers beïnvloed zijn door de interventie.
Na 6 maanden kan echter pas gemeten worden of zij de kinderen zodanig beïnvloed hebben, dat
er gedragsverandering heeft plaastgevonden. De pedagogisch medewerkers geven wel aan de
adviezen in de praktijk te willen gaan gebruiken. De tweede bijbehorende doelstelling (zie
paragraaf 1.3) is eveneens bereikt, er is namelijk een adviesrapport ten aanzien van de
voedingsorganisatie opgesteld, waarin de aangegeven onderdelen zijn besproken. De
antwoorden op (deel)onderzoeksvragen 5 t/m 11 zijn in dit hoofdstuk gegeven.
Door de interventie heeft kinderopvang Tierelier voorlichting en concrete adviezen per groep (kdv
en bso) gekregen, om het gedrag van de kinderen positief te beïnvloeden. Tijdens de
voorlichtingsbijeenkomst hebben de pedagogisch medewerkers van de bso geleerd welk gedrag
de kinderen vertonen en welke gedragsdeterminanten hierbij horen, vervolgens hebben zij
handvaten aangereikt gekregen om dit gedrag via de gedragsdeterminanten te beïnvloeden,
zodat de kinderen gezonder konden gaan eten en meer konden gaan bewegen. De adviezen die
in het adviesrapport ten aanzien van de voedingsorganisatie zijn gegeven, zijn besproken in de
maandelijkse groepsvergadering van het kdv en de maandelijkse groepsvergadering van de bso.
In deze vergaderingen is besloten welke adviezen opgevolgd zouden worden en welke
aanpassingen kinderopvang Tierelier hiervoor moest maken.
De algehele conclusie van de interventie is dat er via de pedagogisch medewerkers positieve
invloed is uitgeoefend op het gedrag van de kinderen, zodat een bijdrage is geleverd aan de
preventie van overgewicht bij de kinderen van kinderopvang Tierelier.
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6. Evaluatie
6.1.
Procesevaluatie
Tijdens de procesevaluatie is nagegaan hoe de pedagogisch medewerkers de interventie hebben
ervaren. In bijlage 21 zijn de procesevaluatie van de voorlichtingsbijeenkomst en de resultaten
daarvan weergegeven. Over het algemeen waren de pedagogisch medewerkers zeer tevreden
over de voorlichtingsbijeenkomst, zij gaven gemiddeld een 8,3 als beoordeling. Ze vonden de
bijeenkomst leuk, nuttig en ze voelden zich op hun gemak. Ze denken genoeg informatie te
hebben gehad, een pedagogisch medewerker vond dat het voor toen genoeg was, maar dat het
altijd nog aangevuld kon worden. Het tijdstip en de duur van de bijeenkomst zijn wisselend
beoordeeld, sommigen vonden dat het tijdstip beter kon, anderen vonden dat de bijeenkomst te
lang duurde. De locatie is positief beoordeeld, evenals de sfeer tijdens de bijeenkomst. Er zijn
verschillende onderdelen van de voorlichtingsbijeenkomst genoemd waar ze het meest aan
hebben gehad, waarbij de eigen invloed op de kinderen en de oplossing van barrières het
duidelijks naar voren kwam. Niemand kon een onderdeel noemen waar ze het minst aan hadden
gehad. De fruit- en groenteschalen opmaken werd het leukst bevonden, het minst leuk was
volgens de helft niets, de andere helft noemde allemaal iets anders wat ze het minst leuk vonden.
Iedereen was van plan om onderdelen van de voorlichtingsbijeenkomst in de praktijk te gaan
toepassen, waarbij vooral de manier van eten presenteren aan de kinderen naar voren kwam.
6.2.
Effectevaluatie
De effectevaluatie bestond uit twee onderdelen, een voor de voorlichtingsbijeenkomst en een
voor de gedagsdoelen van de kinderen en de doelen op toepassingsniveau voor de pedagogisch
medewerkers. Het eerste onderdeel is zo opgezet dat getoetst kon worden of de opgestelde
doelen voor de pedagogisch medewerkers zijn behaald. Dit gedeelte van de effectevaluatie is in
de vorm van een quiz gegoten, die de pedagogisch medewerkers tijdens de
voorlichtingsbijeenkomst hebben ingevuld (zie bijlage 18). De resultaten zijn te zien in bijlage 22.
Hieruit blijkt dat de meeste doelen zijn behaald, slechts enkele niet. De doelen op kennisniveau
behorende bij de gedragsdeterminant sociale invloed bij de gedragingen fruit, groenten,
voedingsvezels eten en ranja drinken zijn niet gehaald. Slechts 67% wist 2 methoden te noemen
om invloed te kunnen uitoefenen op de inname van fruit, groenten, en niet-zoete drankjes van de
kinderen”. Wel wist 100% 1 methode te noemen.
De doelen op kennisniveau behorende bij de gedagsdeterminant barrières zijn eveneens niet
behaald (vraag 16 in de quiz: “noem minimaal 3 barrières die de kinderen ervaren die hen
belemmeren om gezond te eten en veel te bewegen”). Tenslotte zijn twee vragen op
kennisniveau behorende bij de gedragsdeterminant attitude niet behaald, namelijk behorende bij
het gedrag inname van groenten (“na de interventie weet 80% van de pedagogisch medewerkers
te vertellen hoe lekker de kinderen groente vinden”) en weinig beweging (“na de interventie weet
80% van de pedagogisch medewerkers te vertellen hoe leuk de kinderen beweeglijke activiteiten
vinden ten opzichte van overige activiteiten”).
Het tweede gedeelte van de effectevaluatie is beschreven in bijlage 22. Dit gedeelte van de
effectevaluatie kan pas later worden uitgevoerd.
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Bijlage 1. Gegevens kinderopvang Tierelier
Algemeen
Eigenaar: Ingrid van Esch
Adres:Spoordijk 8
5059 AP Heukelom (NB)
Tel: 013-5400166
Fax: 013-5400167
E-mail: welkom@kinderopvangtierelier.nl
Aantal medewerkers:
23 pedagogisch medewerkers
2 interieurverzorgsters
2 administratiekrachten

Visie
Bij kinderopvang Tierelier wordt gewerkt met een pedagogische visie uit het handboek van de
VAK (Verenigd Agrarisch Kinderopvang). Meer informatie over de VAK is te vinden bij
www.agrarischekinderopvang.nl. Hiermee wordt professionele opvang gewaardborgd.
De pedagogische visie bestaat uit vier kernwoorden en is speciaal ontwikkeld voor kinderopvang
op de boerderij:
• respectvolle benadering
• ruimtelijke benadering
• individuele benadering
• positieve benadering

Een respectvolle benadering
Kinderen worden respectvol benaderd vanuit de belevingswereld van het kind. Elke medewerker
heeft oog voor de eigenheid en individualiteit van het kind. Naast individueel contact wordt het
kind begeleid in de omgang met volwassenen en andere kinderen. Kinderen worden geleerd zelf
te leren. Belangrijk zijn: Oog hebben voor detail, respect voor elkaar en de dingen om ons heen
en voor de natuur.
Een ruimtelijke benadering in fysieke en psychische zin
Uitgangspunt is dat iedereen door ruimte om zich heen kan ontwikkelen. Daarom worden
verschillende ingerichte ruimte aangeboden waar diverse activiteiten gedaan worden. Kinderen
krijgen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen. Medewerkers zorgen voor ruimte, voor
creatieve experimenten en het opdoen van nieuwe ervaringen. Nieuwe ervaringen die aansluiten
bij de ontwikkeling van het kind.
Een individuele benadering
Ieder mens is uniek. Er wordt naar elkaar geluisterd. Ieder wordt serieus genomen en er wordt
ingegaan op de vraag. Kinderen wordt de mogelijkheid gegeven vaardigheden te ontwikkelen en
ervaringen op te doen die aansluiten bij hun eigen belangstelling.
Een positieve benadering
Een positief zelfbeeld is de basis van de hele ontwikkeling. Daarom dienen signalen opgemerkt te
worden: wat vraagt dit kind van mij als opvoeder? Hoe kan ik hier op een positieve manier mee
omgaan? Hierbij wordt ook uiteraard uitgegaan van een positieve houding tegenover onze
veelkleurige samenleving. Kinderen worden veiligheid, vertrouwen en ruimte aangeboden.
Hierdoor krijgen de kinderen de mogelijkheid en worden ze gestimuleerd, te groeien naar
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Tevens leren ze hiermee respect te hebben voor elkaar,
de omgeving en zichzelf.
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Bijlage 2. Contract stage overeenkomst kinderopvang Tierelier
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Bijlage 3. Toestemmingsbrief voor de ouders
Heukelom, 31 maart 2011
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Nienke Cusiel en ik ben werkzaam bij kinderopvang Tierelier als pedagogisch
medewerkster bij de buitenschoolse opvang en als medewerkster kwaliteit. Naast mijn werk
studeer ik Voeding en Diëtetiek aan de HAN te Nijmegen. Op dit moment ben ik bezig met een
stage omtrent gezonde voeding voor kinderen. In het kader van deze stage ga ik een onderzoek
uitvoeren en een voorlichting opzetten voor de pedagogisch medewerkers van kinderopvang
Tierelier. Het doel van het onderzoek is de preventie van overgewicht van kinderen.
Om de doelstelling te bereiken, wil ik graag onderzoeken wat het voedingspatroon van uw zoon
of dochter is als hij/zij op de bso aanwezig is. Dit ga ik onderzoeken door uw kind te laten
bijhouden wat en hoeveel uw kind eet of drinkt, door vinkjes te zetten op een speciale lijst met
plaatjes van voedingsmiddelen. Aan de hand van deze meting kan ik de voeding berekenen en
bepalen of de voeding een goede samenstelling heeft.
Daarnaast wil ik graag een vragenlijst afnemen, met vragen gericht op het voedingsgedrag.
Hierdoor wil ik erachter komen welke factoren een rol spelen bij het eetgedrag van uw kind. Op
deze factoren kan ik dan mijn voorlichting richten. U ontvangt de vragenlijst binnenkort via de email.
Aan het eind van het onderzoek zul u middels een informatiefolder die u via de e-mail ontvangt,
op de hoogte worden gesteld van de resultaten van het onderzoek. In deze folder staan tevens
de adviezen die ik zal geven aan kinderopvang Tierelier omtrent het voedingsbeleid.
Tenslotte wil ik graag nog benadrukken hoe belangrijk een goede voeding is voor uw kind.
Kinderopvang Tierelier is zich hiervan ook bewust, daarom ga ik door het uitvoeren van deze
stageopdracht ervoor zorgen dat kinderopvang Tierelier door middel van een goede voeding kan
bijdragen aan de preventie van overgewicht en daarmee aan de gezondheid van uw kind.
Via deze brief wil ik u graag om uw toestemming vragen, om uw zoon of dochter op te nemen in
het onderzoek. De gegevens van uw zoon of dochter worden anoniem verwerkt, dat wil zeggen
dat er geen namen zullen worden genoemd in het bijbehorende onderzoeksverslag of in de
voorlichting aan kinderopvang Tierelier. Als u (of uw zoon of dochter) onverhoopt niet wil of kan
deelnemen aan het onderzoek, dan hoor ik dit graag voor dinsdag 5 april via de e-mail.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met me opnemen via de e-mail. Mijn e-mailadres is
nienke.cusiel@kinderopvangtierelier.nl.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
Met vriendelijke groet,
Nienke Cusiel
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Bijlage 4. Modellen
GVO planningsmodel
Het GVO planningsmodel is opgebouwd uit een zestal stappen, die hieronder worden beschreven
(Van der Burgt & Van Mechelen-Gevers, 2008).
1. Probleemanalyse. De eerste stap behelst het onderzoeken van het probleem waarmee de
doelgroep geconfronteerd wordt. Op welke schaal doet het zich voor, welke lagen van de
bevolking betreft het en welke regio´s laten een grotere prevalentie zien. Belangrijk is te
onderzoeken wat de impact is die de aandoening heeft op het gebied van lengte en kwaliteit van
het leven.
2. Gedragsanalyse. Er wordt geanalyseerd welke gedragsoorzaken ten grondslag liggen aan het
gezondheidsprobleem. Belangrijk is hier onderscheid te maken tussen veranderbare en
onveranderbare oorzaken. Gedragsoorzaken zijn veelal veranderbaar door middel van
voorlichting. Het is belangrijk een goede inschatting te maken welke gedragingen een risicofactor
zijn van het gezondheidsprobleem.
3. Gedragsdeterminanten. Deze stap heeft betrekking op de achterliggende redenen die het
gedrag in stand houden. Om deze planmatig te kunnen benaderen wordt hiervoor het ASE model
gebruikt. Dit model wordt verder in deze bijlage weergegeven. Aan de hand van de
gedragsoorzaken, die uit de literatuur naar voren komen, wordt een vragenlijst opgesteld die
beantwoordt aan de vraag, welke determinanten een rol spelen bij het ontstaan en in stand
houden van deze gedragsoorzaken. Op de betreffende determinanten zal de interventie gericht
worden.
4. Interventie. De interventie volgt op de bevindingen uit de literatuur en de vragenlijst. Aan de
hand van de betreffende determinanten worden er doelen opgesteld die de
gedragsveranderingen teweeg brengen om het gezondheidsprobleem te doen afnemen.
5. Implementatie. In deze stap wordt nagegaan hoe de interventie geïmplementeerd kan worden.
6. Evaluatie. Deze stap bestaat uit twee onderdelen, namelijk de procesevaluatie en de
effectevaluatie. Door middel van een procesevaluatie wordt nagegaan hoe het proces is verlopen,
bijvoorbeeld hoe de deelnemers de interventie hebben ervaren. Tijdens de effectevaluatie wordt
onderzocht of de doelen zijn bereikt, hiermee wordt het effect van de interventie vastgesteld.
I-change model
Het I-change model is ontstaan door een samenvoeging van meerdere losse
gedragsveranderingsmodellen zoals het ASE-model, waarbij ASE staat voor attitude, sociale
invloed eigen effectiviteit. Een ander model binnen het I change model is het Stages of Change
model. Zowel het ASE model als het Stages of Change model zijn verderop uitgelegd in deze
bijlage.
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ASE model

De letters ASE staan voor attitude, sociale invloed en eigen effectiviteit. Het ASE-model is
samengesteld op basis van theorie van gepland gedrag. De gedragsdeterminanten brengen
samen de intentie tot bepaald gedrag. Maar de intentie om op een bepaalde manier te handelen
kan belemmerd worden door barrières en vaardigheden. Uiteindelijk vindt er een bepaald gedrag
plaats (van de Burgt & van Mechelen-Gevers, 2008). Om een bestaand gedrag te kunnen
veranderen in een ander gedrag, dient het gedrag te worden geanalyseerd. In het ASE- model
staat attitude voor ideeën en opvattingen die mensen hebben over een bepaald gedrag (beliefs),
hun overwegingen en beleving van voor- en nadelen van dat gedrag. Het gaat om wat mensen
vinden, niet op de vraag of hun ideeën juist zijn of op fouten gebaseerd. Kennis speelt een
belangrijke rol bij de vorming van attitudes en vooral de kennis die een persoon heeft over de
consequenties van bepaald gedrag heeft een belangrijke plaats in de uiteindelijke sociale
invloeden. Naast de attitude beïnvloedt de gedragsdeterminant sociale invloed de intentie van de
mens. De sociale invloed betreft de mate waarin een persoon wel of niet instemt met de
opvattingen van mensen uit zijn sociale omgeving. De sociale invloed wordt onder andere
bepaald door de opvattingen van de mens en over wat anderen denken. De andere factor is de
genegenheid van een persoon om zich wel of niet iets van de opvattingen van anderen aan te
trekken. De groep waartoe iemand behoort of graag wil behoren heeft ook een belangrijke invloed
op het gedrag van een persoon: in een groep gelden bepaalde regels en hij is geneigd zich
hieraan aan te passen omdat hij bij de groep wil horen. Sociale invloed is wat een persoon
ervaart als instemming of afkeuring van zijn gedrag door zijn omgeving. Sociale invloed kan
zowel positief (sociale steun) als negatief (sociale druk) worden ervaren. Behalve beïnvloeding
van gedrag in een bepaalde richting, kan druk worden uitgeoefend om te verhinderen dat gedrag
wordt veranderd. De eigen effectiviteit is de inschatting over de haalbaarheid van het gedrag die
een persoon maakt en draait om de vraag: denk je dat je het kunt? (Praktische) vaardigheden
nemen een belangrijke plaats in bij de eigen effectiviteit. Vanuit de sociale omgeving kan sociale
druk worden uitgeoefend op eigen effectiviteit. Deze druk moet de mens weerstaan of hij moet
onder invloed van deze druk het gewenste gedrag uitvoeren. Iemand kan de intentie hebben om
iets te willen, maar niet in staat zijn om dit te kunnen. Dit kan komen doordat er barrières zijn
zoals bijvoorbeeld geld om iets te kopen. Maar ook vaardigheden zijn belangrijk om de intentie
over te laten gaan tot gedragsverandering. Wanneer iemand niet over de juiste vaardigheden
beschikt, kan dit een barrière vormen. Een belangrijk verschil tussen een barrière en een
vaardigheid is dit laatste is aan te leren. Indirecte invloeden op het gedrag van mensen zijn
bijvoorbeeld de leeftijd, het karakter, de sekse, het opleidingsniveau van de mensen en de
endogene gezondheidsdeterminant. Deze externe variabelen zijn naast de drie
gedragsdeterminanten ook van invloed op het uiteindelijke gedrag van een persoon (van de Burgt
& van Mechelen-Gevers, 2008).
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Stages of Change model

Het Stages of change model onderscheidt een aantal stadia in het proces van
gedragsverandering. In elk stadium hebben mensen een bepaalde motivatie om hun gedrag te
veranderen. In de precontemplatiefase wordt niet erkend dat er een relatie is tussen het gedrag
en het probleem. In de contemplatiefase wordt er een afweging gemaakt tussen de voor- en
nadelen van het eigen gedrag. Er wordt overwogen het gedrag te veranderen. Vervolgens wordt
de gedragsverandering voorbereid, dit is de voorbereidingsfase. Daarna volgt de actiefase waarin
de gedragsverandering plaatsvindt. Mensen moeten in deze fase overtuigd raken van hun
mogelijkheden om te veranderen. Uiteindelijk volgt gedragsbehoud, waarin het gedrag minimaal 6
maanden vol dient te worden gehouden.
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Bijlage 5. Aankondiging en stukje nieuwsbrief
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Nienke Cusiel en ik ben werkzaam bij kinderopvang Tierelier als pedagogisch
medewerkster bij de buitenschoolse opvang en als medewerkster kwaliteit. Naast mijn werk
studeer ik Voeding en Diëtetiek aan de HAN te Nijmegen. Op dit moment ben ik bezig met een
stage omtrent gezonde voeding voor kinderen. In het kader van deze stage ga ik een onderzoek
uitvoeren en een voorlichting opzetten voor de pedagogisch medewerkers van kinderopvang
Tierelier. Het doel van het onderzoek is de preventie van overgewicht van kinderen.
Om de doelstelling te bereiken, ga ik onderzoeken wat het voedingspatroon van de kinderen van
de buitenschoolse opvang van kinderopvang Tierelier is, die minimaal twee dagen per week
komen. Dit ga ik onderzoeken door de kinderen te laten bijhouden wat en hoeveel zij eten en
drinken als ze op de bso aanwezig zijn, door ze vinkjes te laten zetten op een speciale lijst met
plaatjes van voedingsmiddelen. Aan de hand van deze meting kan ik de voeding berekenen en
bepalen of de voeding een goede samenstelling heeft.
Daarnaast ga ik een vragenlijst afnemen, met vragen gericht op het voedingsgedrag. Hierdoor wil
ik erachter komen welke factoren een rol spelen bij het eetgedrag van de kinderen. Op deze
factoren kan ik dan mijn voorlichting richten.
Aan het eind van het onderzoek worden alle ouders middels een informatiefolder die via de e-mail
wordt verspreid, op de hoogte worden gesteld van de resultaten van het onderzoek. In deze
folder staan tevens de adviezen die ik zal geven aan kinderopvang Tierelier omtrent het
voedingsbeleid.
Kinderopvang Tierelier is zich bewust van het belang van een goede voeding voor de kinderen,
daarom ga ik door het uitvoeren van deze stageopdracht ervoor zorgen dat kinderopvang
Tierelier door middel van een goede voeding kan bijdragen aan de preventie van overgewicht en
daarmee aan de gezondheid van de kinderen.
Groetjes,
Nienke Cusiel

Preventie van overgewicht bij kinderen van de buitenschoolse opvang van kinderopvang Tierelier

Nienke Cusiel 60

Bijlage 6. Zoekverslag literatuuronderzoek
Inleiding
Er is voor verschillende doeleinden literatuur gezocht gedurende dit project. Er is voor stap 1 van
het GVO model eerst onderzoek gedaan naar de prevalentie en incidentie van kinderen met
overgewicht in Nederland. Hiervoor zijn de volgende zoekvragen opgesteld:
1. “Wat is de definitie van overgewicht bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar?”
2. “Wat is de prevalentie en incidentie van overgewicht bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar?”
Vervolgens is er nagegaan wat de gevolgen en oorzaken zijn van overgewicht, hiervoor zijn de
volgende zoekvragen opgesteld:
3. “Welke gevolgen zijn er van overgewicht bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar en hoe zijn
deze gevolgen in te delen?”
4. “Welke oorzaken zijn er van overgewicht bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar en hoe zijn
deze oorzaken in te delen?”
Na de laatste zoekvraag werd het duidelijk dat de oorzaken zijn onder te verdelen in
gedragsoorzaken en overige oorzaken, waarmee de volgende stap van het GVO model werd
ingegaan: de gedagsanalyse. Het doel was nu om verschillende gedragingen te achterhalen die
overgewicht tot gevolg hebben. Hiervoor is de volgende zoekvraag opgesteld:
5. “Welke gedragingen zijn er te vinden in de literatuur die leiden tot overgewicht bij kinderen
tussen de 4 en 12 jaar en hoe zijn deze gedragingen in te delen?”
De gevonden gedragingen moesten vervolgens vergeleken worden met richtlijnen, aanbevelingen
en voedselconsumptieonderzoeken uit de literatuur. Om deze te vinden is het niet nodig geweest
een zoekvraag op te stellen, de benodigde documenten waren namelijk al in het bezit van de
onderzoeker.
Toen alle gedragingen waren vastgesteld, werd overgegaan op stap 3 uit het GVO model, het
achterhalen van de gedragsdeterminanten. Hiervoor is de volgende zoekvraag opgesteld:
6. “Welke gedragsdeterminanten zijn er te vinden in de literatuur die invloed hebben op
gedragingen die leiden tot overgewicht bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar en hoe zijn
deze gedragsdeterminanten in te delen?”
Het antwoord op het laatste gedeelte van deze zoekvraag was vrij eenvoudig te vinden, de
onderzoeker had namelijk al vaker gewerkt met het I change model voor gedragsdeterminanten
en had dit model nog tot de beschikking. Het model past goed binnen het GVO model, er is
daarom voor gekozen om de determinanten te rangschikken volgens dat model. Per determinant
is er vervolgens relevante literatuur gezocht. Hiervoor is de volgende zoekvraag gebruikt:
7. “Wat is de invloed van demografische factoren op het ontstaan van overgewicht bij
kinderen tussen de 4 en 12 jaar? Op welk gedrag (voedingsgedrag of beweeggedrag)
heeft deze determinant invloed?”
Het zinsdeel ‘demografische factoren’ is steeds vervangen door een relevant ander zinsdeel of
woord, zoals een voorbeeld van een demografische factor (b.v. leeftijd). Ook is het vervangen
door andere determinanten, zoals geografische factoren, kennis enz. Zo kon er voor elke
(deel)determinant relevante literatuur worden gezocht.
Tenslotte zijn er nog bestaande interventies gezocht uit de literatuur, hiervoor is er de volgende
zoekvraag opgesteld:
8. “Welke bestaande interventies zijn er in de literatuur te vinden die inspelen op de
preventie van overgewicht bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar?”
Voor elke gevonden interventie is er eveneens een PICO-vraag opgsteld, namelijk:
“Heeft de interventie een significant effect op de preventie van overgewicht (in percentage van
kinderen zonder overgewicht) bij kinderen tussen 4 en 12 jaar, vergeleken met een andere
interventie of geen interventie?”
Deze PICO-vraag bevat de volgende onderdelen:
Preventie van overgewicht bij kinderen van de buitenschoolse opvang van kinderopvang Tierelier

Nienke Cusiel 61

Population
Intervention
Comparison/control
Outcome

: patient of problem
: interventie of behandeling
: alternatief
: resultaat

: kinderen tussen 4 en 12 jaar
: bestaande interventie uit de literatuur
: andere interventie of geen interventie
: percentage kinderen zonder overgewicht

Zoekverslag
In dit zoekverslag is vastgelegd welke zoekgangen nodig waren voor het vinden van alle
relevante literatuur met betrekking tot de onderzoeksvragen.
Er is in verschillende databases gezocht naar literatuur, namelijk:
• Internet
• Boeken
• Wetenschappelijke database Pubmed
• Literatuur in andere publicaties (sneeuwbalmethode)
• De eigen (digitale) bibliotheek van de onderzoeker
In deze databases is gezocht met behulp van zoekwoorden. Per onderzoeksvraag zijn er
verschillende databases en zoekwoorden gebruikt. Deze zijn hieronder opgesomd.
“Wat is de definitie van overgewicht bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar?”
Poging

Database

1

Internet:
Microsoft
Google
Internet:
Kenniscentrum
Overgewicht

2

Zoektermen
en
combinaties
Definitie
overgewicht
kinderen
Geen:
doorlezen
website

Limits
en hits

Bruikbare literatuur

n.v.t.

Link kenniscentrum Overgewicht:
http://www.overgewicht.org/Overovergewicht/Diagnostiek/t
abid/70/Default.aspx
1. Link op de website naar factsheet van WHO (2011)
2. Artikel Hirasing, R.A., Fredriks, A.M. & Buuren, S. van
(2001). Toegenomen prevalentie van overgewicht en
obesitas bij Nederlandse kinderen en signalering
daarvan aan de hand van internationale normen en
nieuwe referentiegrammen. Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde, 145: 1303-1308.
3. Link op de website naar website ‘diagnostiek van
overgewicht bij kinderen’:
http://www.overgewicht.org/Overovergewicht/Diagnosti
ek/Kinderen/tabid/132/Default.aspx
Link op de website naar website ‘signaleren van
overgewicht bij kinderen binnen de
Jeugdgezondheidszorg’:
http://www.overgewicht.org/Overovergewicht/Diagnostiek/K
inderen/tabid/132/ctl/Details/mid/738/ArticleID/351/Src/Org/
Default.aspx
Link op de website naar artikel ‘het signaleringsprotocol’:
Bulk-Bunschoten, A.M.W., Renders, C.M. et al. (2004).
Signaleringsprotocol overgewicht in de
jeugdgezondheidszorg. Amsterdam: VU medisch centrum.

n.v.t.

3

Internet:
Kenniscentrum
Overgewicht

Geen:
doorlezen
website

n.v.t.

4

Internet:
Kenniscentrum
Overgewicht

Geen:
doorlezen
website

n.v.t.

In het bovenstaande schema is te zien dat hier vooral sprake was van het sneeuwbaleffect: door
steeds verder te klikken op internet is er uiteindelijk gekomen bij een wetenschappelijk artikel
waarin staat beschreven hoe overgewicht wordt gedefiniëerd bij kinderen. Het antwoord op deze
zoekvraag staat vermeld in paragraaf 3.1.1. van het rapport.
“Wat is de prevalentie en incidentie van overgewicht bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar?”
Poging

Database

1

Eigen
bibliotheek
van
onderzoeker

Zoektermen
en
combinaties
Prevalentie
overgewicht

Limits
en hits

Bruikbare literatuur

n.v.t.

Artikel Hirasing, R.A., Fredriks, A.M. & Buuren, S. van
(2001). Toegenomen prevalentie van overgewicht en
obesitas bij Nederlandse kinderen en signalering daarvan
aan de hand van internationale normen en nieuwe
referentiegrammen. Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde, 145: 1303-1308.
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2

Internet:
Kenniscentrum
Overgewicht

Prevalentie
overgewicht
kinderen

n.v.t.

Poging

Database

Limits
en hits

Bruikbare literatuur

3

Internet:
Microsoft
Google
Internet:
Nationaal
Kompas
Volksgezondheid

Zoektermen
en
combinaties
Overgewicht
kinderen
2010
Geen:
doorlezen
website

n.v.t.

Link naar website van Nationaal Kompas Volksgezondheid:
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/
persoonsgebonden/lichaamsgewicht/trend/
Link op de website naar artikel: TNO (2010). Resultaten
vijfde landelijke groeistudie TNO. Leiden: TNO.

4

n.v.t.

Link op de website naar artikel: Hurk, K. van den,
Dommelen, P. van, Buuren, S. van, Verkerk, P.H. &
HiraSing, R.A. (2007). Prevalence of overweight and
obesity in the Netherlands in 2003 compared to 1980 and
1997. Archives of Disease in Childhood, 92: 992-995.

In het bovenstaande schema is te zien dat hier ook sprake was van het sneeuwbaleffect: door
steeds verder te klikken op internet is er uiteindelijk gekomen bij een wetenschappelijk artikel
waarin staat beschreven wat de prevalentie is van overgewicht bij kinderen. Daarnaast is er
gebruik gemaakt van het artikel dat al bij de vorige zoekactie is gevonden. Het antwoord op deze
zoekvraag staat vermeld in paragraaf 3.1.1. van het rapport.
“Welke gevolgen zijn er van overgewicht bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar en hoe zijn deze
gevolgen in te delen?”
Poging

Database

1

Internet:
Microsoft
Google

2

Internet:
Pubmed

3
4

Internet
Microsoft
Google
Internet:
Website
Gezonde
basis

Zoektermen
en
combinaties
gevolgen
van
overgewicht
kinderen
((overweight)
AND
children)
AND
consequenc
es

Overgewicht
bij kinderen
Geen:
doorklikken
naar
professionnals

Limits
en hits

Bruikbare literatuur

n.v.t.

Link naar artikel: Hirasing, R. & Gouwerok, M. (2007).
Kinderen en overgewicht; een actieplan voor ouders.
Amsterdam: Rea Uitgeverij.

Species:
human,
Ages:
child
Link to
free full
text

Artikel Wabitsch, M. (2000). Overweight and obesity in
European children: definition and diagnostic procedures,
risk factors and consequences for later health outcome.
European Journal of Pediatrics, 159 (suppl. 1): S8-S13.

Hits: 105
n.v.t.
n.v.t.

Artikel Wang, F., Wild, T.C., Kipp, W., Kuhle, S. &
Veugelers, P.J. (2009). The influence of childhood obesity
on the development of self-esteem. Health reports, 20(2):
21-27.
Link naar Gezonde basis, alles over overgewicht bij
kinderen
Link naar artikel Verheul-Koot, M.A. (2002).
Achtergrondinformatie ‘Terug naar de gezonde basis’,
Campagne ter preventie van overgewicht bij kinderen in
Nederland. Oss: Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Er is zowel op Pubmed, op de website van het Nationaal Kompas Volksgezondheid als op google
gezocht naar de gevolgen van overgewicht bij kinderen. Op Pubmed is er gezocht naar geschikte
artikelen en op internetsites is er weer doorgeklikt tot een geschikt artikel of geschikte informatie
werd gevonden. In paragraaf 3.1.2. is antwoord gegeven op deze zoekvraag.
“Welke oorzaken zijn er van overgewicht bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar en hoe zijn deze
oorzaken in te delen?”
Poging

Database

1

Eigen
bibliotheek
van

Zoektermen
en
combinaties
Oorzaken
overgewicht

Limits
en hits

Bruikbare literatuur

n.v.t.

Artikel Gezondheidsraad (2003). Overgewicht en
obesitas. Den Haag: Gezondheidsraad; publicatie nr.
2003/07.
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onderzoeker

Poging

Database

2

Literatuurverwijzing in
artikel van
Verheul-Koot
(2002)

Artikel Verheul-Koot, M.A. (2002). Achtergrondinformatie
‘Terug naar de gezonde basis’, Campagne ter preventie
van overgewicht bij kinderen in Nederland. Oss:
Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
Zoektermen
en
combinaties
n.v.t.

Limits
en hits

Bruikbare literatuur

n.v.t.

Artikel Maffeis, C. (2000). Aetiology of overweight and
obesity in children and adolescents. European Journal of
Pediatrics, 159 (suppl. 1): S35-S44.

Doordat er al de beschikking was over twee goede artikelen uit de eigen bibliotheek van de
onderzoeker, hoefde er verder niet gezocht te worden in andere databases. Het antwoord op de
onderzoeksvraag is vermeld in paragraaf 3.1.3. van het rapport.
Welke gedragingen zijn er te vinden in de literatuur die leiden tot overgewicht bij kinderen tussen
de 4 en 12 jaar en hoe zijn deze gedragingen in te delen?”
Poging

Database

1

Eigen
bibliotheek
van
onderzoeker

Zoektermen
en
combinaties
Geen, de
bronnen zijn
bij de
onderzoeker
bekend

Limits
en hits

Bruikbare literatuur

n.v.t.

Boek Voedingscentrum (1998). Zo eet Nederland 1998 Resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 1998. Den
Haag: Voedingscentrum.
Artikel Voedingscentrum (2011). Richtlijnen
Voedselkeuze. Voedingscentrum.
Artikel ‘het signaleringsprotocol’: Bulk-Bunschoten,
A.M.W., Renders, C.M. et al. (2004). Signaleringsprotocol
overgewicht in de jeugdgezondheidszorg. Amsterdam: VU
medisch centrum.
Artikel Gezondheidsraad (2001). Voedingsnormen:
energie, eiwitten, vetten en verteerbare koolhydraten. Den
Haag: Gezondheidsraad, publicatienr. 2001/19R
Artikel Gezondheidsraad (2006). Richtlijn voor de
vezelconsumptie. Den Haag: Gezondheidsraad, publicatie
nr. 2006/03.
Gezondheidsraad (2006). Richtlijnen goede voeding
2006. Den Haag: Gezondheidsraad, publicatienr.
2006/21.
Artikel Gezondheidsraad (2003). Overgewicht en
obesitas. Den Haag: Gezondheidsraad; publicatie nr.
2003/07.

2
3

4.

Internet
Microsoft
Google
Internet:
Website
RIVM

Voedselconsumptiepeiling kinderen
Geen:
doorlezen
website

n.v.t.

Internet
Microsoft
Google

Gezondheid
kinderen

n.v.t.

n.v.t.

Artikel Hirasing, R. & Gouwerok, M. (2007). Kinderen en
overgewicht; een actieplan voor ouders. Amsterdam: Rea
Uitgeverij.
Link: Peiling RIVM:
http://www.rivm.nl/vcp/publicaties/jongkind/
Artikel Ocké, M.C., Van Rossum, C.T.M., Fransen, H.P.,
Buurma, E.J.M., De Boer, E.J., Brants, H.A.M., Niekerk,
E.M., Van der Laan, J.D., Drijvers, J.J.M.M. &
Ghameshlou, Z. (2007). Dutch National Food
Consumption Survey – Young Children 2005/2006.
Biltoven: RIVM 350070001/2007.
Link NIGZ Ga voor gezond! Test: NIGZ (2008). Ga voor
gezond!-test: gezondheid van kinderen blijft
aandachtspunt. Geraadpleegd op 28-3-2011 van;
http://www.nigz.nl/index.cfm?act=actueel.persite
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m&id=363
Poging

Database

5.

Internet
Website
NIGZ
Internet
Website
NIGZ
Internet
Scholar
Google

6.
7.

8.

Internet
Website
TNO

9.

Artikel TNO
(2010).

10.

Internet
Website
kenniscentrum
overgewicht

Zoektermen
en
combinaties
Overgewicht

Limits
en hits

Bruikbare literatuur

770 hits

Te veel om door te zoeken

Overgewicht
kinderen

399 hits

Artikel NIGZ (2006). Overgewicht: Vijftien normen voor
opgroeien met een gezond gewicht. Woerden: NIGZ.

Richtlijn
gezond
bewegen
kinderen
Richtlijn
gezond
bewegen
kinderen
Sedentair

n.v.t.

Geen

29 hits

Artikel TNO (2010). Trendrapport: Bewegen en
gezondheid 2008/2009. Leiden: De Bink.

n.v.t.

Artikel Proper, K. & Zaanen, van S. (2008). Relatie tussen
sedentair gedrag en (on)gezondheid): een
literatuurstudie. In: Hildebrandt, V.H., ooijendijk, W.T.M. &
Hopman-Rock. M. (2008). Trendrapport bewegen en
gezondheid 2006/2007: 89-112.
Artikel Kenniscentrum Overgewicht (2010). Oorzaken van
overgewicht. Geraadpleegd op 28-3-2011 van;
http://overgewicht.org/Overovergewicht/Diagnosti
ek/Volwassenen/tabid/131/Articleid/337/ctl/Detail
s/mid/736/Default.aspx

Geen,
doorklikken
op de
website:
overgewicht,
diagnostiek,
volwassenen
, oorzaken

n.v.t.

Uit het bovenstaande blijkt dat er op verschillende manieren is gezocht naar literatuur. De
onderzoeker had al de beschikking over enkele geschikte boeken en artikelen. Er is eerst in deze
collectie gekeken of er relevante informatie beschikbaar was. Overige informatie is gezocht op
internet via de zoekmachines google en google scholar en op specifieke websites van
betrouwbare Nederlandse onderzoeksbureaus. Tenslotte is er gebruik gemaakt van het
sneeuwbaleffect, door artikelen te zoeken in andere bronnen. Het antwoord op deze zoekvraag is
te vinden in paragraaf 3.1.3. van het rapport.
“Welke gedragsdeterminanten zijn er te vinden in de literatuur die invloed hebben op gedragingen
die leiden tot overgewicht bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar en hoe zijn deze
gedragsdeterminanten in te delen?”
“Wat is de invloed van demografische factoren op het ontstaan van overgewicht bij kinderen
tussen de 4 en 12 jaar? Op welk gedrag (voedingsgedrag of beweeggedrag) heeft deze
determinant invloed?”
Het zinsdeel ‘demografische factoren’ is steeds vervangen door een relevant ander zinsdeel of
woord, zoals een voorbeeld van een demografische factor (b.v. leeftijd). Ook is het vervangen
door andere determinanten, zoals geografische factoren, kennis enz. Zo kon er voor elke
(deel)determinant relevante literatuur worden gezocht.
Poging

Database

1

Eigen
bibliotheek
van
onderzoeker

Zoektermen
en
combinaties
Geen, de
bronnen zijn
bij de
onderzoeker
bekend

Limits
en hits

Bruikbare literatuur

n.v.t.

Artikel ‘het signaleringsprotocol’: Bulk-Bunschoten,
A.M.W., Renders, C.M. et al. (2004). Signaleringsprotocol
overgewicht in de jeugdgezondheidszorg. Amsterdam: VU
medisch centrum.
Artikel Gezondheidsraad (2003). Overgewicht en
obesitas. Den Haag: Gezondheidsraad; publicatie nr.
2003/07.
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Artikel Hirasing, R. & Gouwerok, M. (2007). Kinderen en
overgewicht; een actieplan voor ouders. Amsterdam: Rea
Uitgeverij.
Gezondheidsraad (2010). Voor dik en dun. Preventie van
overgewicht en obesitas en het risico op eetstoornissen.
Den Haag: Gezondheidsraad, publicatienr. 2010/13.
Artikel Hurk, K. van den, Dommelen, P. van, Buuren, S.
van, Verkerk, P.H. & HiraSing, R.A. (2007). Prevalence of
overweight and obesity in the Netherlands in 2003
compared to 1980 and 1997. Archives of Disease in
Childhood, 92: 992-995.
Artikel Wabitsch, M. (2000). Overweight and obesity in
European children: definition and diagnostic procedures,
risk factors and consequences for later health outcome.
European Journal of Pediatrics, 159 (suppl. 1): S8-S13.

2

Internet
Microsoft
Google

Cijfers
overgewicht
Nederland

n.v.t.

3

Internet
Website
CBS

Overgewicht
kinderen
verschillen
locatie

10 hits

4.

Internet
Microsoft
Google

Cijfers
overgewicht
Europa

n.v.t.

5.

Internet
Pubmed

parents AND
children
AND activity
AND genetic
AND
overweight

Child: 612 jaar,
107 hits

Determinant
AND child
AND
physical
activity

29 hits

6.

Internet
Pubmed

Boek Brug, J., Assema, P. van & Lechner, L. (2008).
Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering; een
planmatige aanpak. Assen: Van Gorcum.
Link: CBS Nederland wordt gewichtiger:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheidwelzijn/publicaties/artikelen/archief/2003/2003-1334wm.htm
Link CBS (2004). Overgewichtsproblematiek begon in
Noord-oost Nederland. Geraadpleegd op 30-3-2011 van
http://www.cbs.nl/nlNL/menu/themas/gezondheidwelzijn/publicaties/artikelen/archief/2004/20041545-wm.htm
Link NJI Dossier overgewicht: Nederlands Jeugd Instituut
(z.d.). Dossier overgewicht, probleemschets: cijfers.
Geraadpleegd op 29-3-2011 van;
http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=112711.
Artikel Bukara-Radujkovic, G. & Zdravkovic, D. (2009).
Physical activity as an important determinant in
developing childhood obesity. medicinskiPregled. 62(3-4):
107-113.
Artikel Taylor, W.C. & Sallis, J.F. (1997). Determinants of
physical activity in children. World Review of Nutrition and
Dietetics, 82: 159-167.
Artikel Vogels, N., posthumus, D.L., Mariman, E.C.,
Bouwman, F., Kester A.D., Rump, P., Hornstra, G. &
Westerterp-Plantenga, M.S. (2006). Determinants of
overweight in a cohort of Dutch children. The American
Journal of Clinical Nutrition, 84(4): 717-724.
Artikel Moore, L.L., Lombardi, D.A., White, M.J.,
Campbell, J.L., Olivera, S.L. & Ellison, R.C. (1991).
Influences on parents’ activity levels on activity levels of
young children. Journal of Pediatrics, 118: 215-219.

Poging

Database

7.

Internet
Scholar
Google
Internet
Website
TNO

8.

Zoektermen
en
combinaties
Oorzaken
overgewicht

Limits
en hits

Bruikbare literatuur

n.v.t.

Kinderen
overgewicht
activiteiten

56 hits

Artikel Zelissen, P.M.J. (2003). Obesitas en overgewicht:
oorzaken, gevolgen en behandeling. Leuven:
Davidsfonds.
Artikel: Vries, S.I., Bakker, I., Overbeek, K. van, Boer,
N.D. & Giona-Rock, M. (2005). Kinderen in
prioriteitswijken: lichamelijke (in)activiteit en overgewicht.
Leiden: TNO.
Artikel Ooijendijk, W.T.M., Hildebrandt, V.H. & HopmanRock, M. (2007). Bewegen in Nederland 2000-2005.
Trendrapport Bewegen en gezondheid. Leiden: TNO.
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9.

Artikel
Gezondheidsraad
(2003).
Overgewicht
en obesitas.

Geen:
doorlezen
van artikel
(oorzaken
van
overgewicht)

n.v.t.

10.

Internet
Website
Nationaal
Kompas

n.v.t.

11.

Internet
Microsoft
Google
Internet
Microsoft
Google

Geen steeds
doorklikken:
determinanten, leefstijl,
lichamelijke
activiteit,oorzaken
onvoldoende
activiteit
Herkennen
overgewicht
kind
Attitude
lichamelijke
activiteit
kinderen
Attitude

12.

13.

Scriptie: Wat
beweegt
kinderen om
te bewegen?

14.

Internet
Microsoft
Google

15.

Artikel
Richtlijn
diagnostiek
behandeling
van obesitas
bij kinderen
en
volwassenen
Internet
Pubmed

16.

Poging

Database

17.

Artikel:
Kinderen in
prioriteitswijken:
lichamelijke
(in)activiteit
en
overgewicht.
Internet
Microsoft
Google

18.

Artikel: Reidpath, D.D., Burns, C., Garrard, J., e.a. (2002)
An ecological study of the relationshp between socioeconomic status and obesogenic environments. Health
and Place 2002.
Artikel Robinson, T.N. (2001). Television viewing and
childhood obesity. Pediatric Clinics of North America
48(4): 1017-25.
Artikel: Wendel-Vos, G.C.W. (2008). Wat zijn de
mogelijke oorzaken van onvoldoende lichamelijke
activiteit? Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven:
RIVM.

n.v.t.

Artikel: Schaap, C. (2006) Moeders onderschatten
overgewicht eigen kind. Voeding Nu, 12: 15-17.

n.v.t.

Scriptie: Wat beweegt kinderen om te bewegen?

n.v.t.

Artikel: Thompson, J. L., Davis, S. M., Gittelsohn, J.,
Going, S., Becenti, A., Metcalfe, L., Stone, E., Harnack,
L., & Ring, K. (2001). Patterns of physical activity among
American Indian children: An assessment of barriers and
support. Journal of Community Health, 26(6): 407-421.
Artikel: Sallis, J. F., Prochaska, J. J., Taylor, W. C., Hill, J.
O., & Geraci, J. C. (1999). Correlates of physical activity
in a national sample of girls and boys in grades 4 through
12. Health psychology official journal of the Division of
Health Psychology, 18(4): 410-415.
Artikel: Gubbels, J., Kremers, S., Thijs, C., Stafleu, A.,
Kann. Van D., Vries, de S. & vreis, de N. (2010). De
invloed van het kinderdagverblijf op voeding en beweging.
Jeugd en co Kennis (4): 15-23.
Artikel: Horst, K. van der, Oenema, A., Ferreira, I.,
Wendel-Vos, W., GK., Lenthe, F. van & Brug, J. (2006). A
systematic review of environmental correlates of obesityrelated dietary behaviors in houth. Health Education
Research, 22(2): 203-226.

Overgewicht
kinderen
kinderdagverblijf
Determinanten

n.v.t.

Environment
al AND
factors AND
overweight
AND child
Zoektermen
en
combinaties
Geen,
doorlezen
van artikel

Limits:
child 612 jaar
128 hits

n.v.t.

Artikel Kroesbergen, H.T. & Haanen, B. (1995).
Determinanten van sporten door jongeren. TSG, 73(6):
375-381.

Voedingsgedrag
veranderen

n.v.t.

Artikel Bourdeaudhui, I. de (2000). Voedingsgedrag
veranderen: makkelijker gezegd dan gedaan. Nutrinews,
december: 1-6.

n.v.t.

Limits
en hits

Artikel Birch, L.L. & Davison, K.K. (2001). Family
environmental factors influencing the developing
behavioral controls of food intake and childhood
overweight. Pediatric Clinics of North America, 48(4): 893907.
Bruikbare literatuur

Uit het bovenstaande zoekschema blijkt dat er op zeer veel verschillende manieren naar literatuur
is gezocht: op zoekmachines op internet, op specifieke websites, via het sneeuwbaleffect in
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andere artikelen en in boeken. Het natwoord op de onderzoeksvraag is te vinden in paragraaf
3.1.4. van het rapport.
“Welke bestaande interventies zijn er in de literatuur te vinden die inspelen op de preventie van
overgewicht bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar?”
Voor elke gevonden interventie is er eveneens een PICO-vraag opgsteld, namelijk:
“Heeft de interventie een significant effect op de preventie van overgewicht (in percentage van
kinderen zonder overgewicht) bij kinderen tussen 4 en 12 jaar, vergeleken met een andere
interventie of geen interventie?”
Deze PICO-vraag bevat de volgende onderdelen:
Population
: patient of problem
Intervention
: interventie of behandeling
Comparison/control : alternatief
Outcome
: resultaat
Poging

Database

1.

Eigen
bibliotheek
van
onderzoeker

2.

Internet
Microsoft
Google

3.

Internet
Microsoft
Google

Poging

Database

4.

Artikel NIGZ
(2004)

5.

Artikel
Renders et
al. (2004)

Zoektermen
en
combinaties
Geen, de
bronnen zijn
bij de
onderzoeker
bekend

Inhoud Kiel
Obesity
Prevention
Study
(KOPS)
Interventies
overgewicht

: kinderen tussen 4 en 12 jaar
: bestaande interventie uit de literatuur
: andere interventie of geen interventie
: percentage kinderen zonder overgewicht

Limits
en hits

Bruikbare literatuur

n.v.t.

Artikel NIGZ (2006). Overgewicht: Vijftien normen voor
opgroeien met een gezond gewicht. Woerden: NIGZ.
Artikel Gezondheidsraad (2003). Overgewicht en
obesitas. Den Haag: Gezondheidsraad; publicatie nr.
2003/07.

n.v.t.

n.v.t.

Artikel: Gubbels, J., Kremers, S., Thijs, C., Stafleu, A.,
Kann. Van D., Vries, de S. & Vries, de N. (2010). De
invloed van het kinderdagverblijf op voeding en beweging.
Jeugd en co Kennis (4): 15-23.
Artikel Müller, M.J., Asbeck, I., Mast, M., Langnäse, K. &
Grund, A. (2001). Prevention of obesity―more than an
intention. Concept and first results of the Kiel Obesity
Prevention Study (KOPS). International Journal of
Obesity; 25: s66-s74.
Link naar artikel NIGZ (2004). Overzicht van overgewicht
interventies. Woerden: NIGZ.
Artikel: Renders, C.M., Seidell, J.C., Mechelen, W. van &
Hirasing, R.H. (2004). Overgewicht en obesitas bij
kinderen en adolescenten en preventieve maatregelen.
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 10(148): 20662070.

Zoektermen
en
combinaties
Geen,
doorlezen
van artikel

Limits
en hits

Bruikbare literatuur

n.v.t.

Geen,
doorlezen
van artikel

n.v.t.

Artikel: Sahota, P., Rudolf, M.C., Dixey, R. & Hil,l A.J.
(2001). Randomised controlled trial of primary school
based intervention to reduce risk factors for obesity. BMJ;
323: 1029-1033.
Artikel: Robinson, T.N. (2001). Reducing children’s
television viewing to prevent obesity: a randomized
controlled trial. JAMA, 282: 1561-1567.
Gortmaker, S.L., Peterson, K., Wiecha, J. & Sobol, A.M.
(1999). Reducing obesity via a school-based
interdisciplinar intervention among youth: Planet Health.
Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine; 153: 109111.
Artikel: Nader, P.R., Stone, E.J., Lytle, L.A., Perry, C.L.,
Osganian, S.K. & Kelder, S. (1999). Three-year
maintenance of improved diet and physical activity: the
CATCH cohort. Child and adolescent trial for
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6.

Internet
Website
NISB

Navigeren
naar
projecten,
kids jeugd

n.v.t.

cardiovascular health. Archives of
Adolescent Medicine, 153 :695-704.
Link naar NISB: Beweegplezier vanaf 4.

Pediatrics

&

De PICO vraag voor elke gevonden interventie is beantwoord in bijlage 16 van dit rapport.

Preventie van overgewicht bij kinderen van de buitenschoolse opvang van kinderopvang Tierelier

Nienke Cusiel 69

Bijlage 7. Vragenlijst veldonderzoek
Hallo!
Ik vind het erg fijn dat je deze vragenlijst wilt invullen. De vragen gaan over het bewegen en het
eten op Tierelier. Je mag de vragenlijst alleen invullen, maar je mag natuurlijk ook de hulp
inroepen van je mama of papa. Probeer alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, dit zal
ongeveer 10 tot 15 minuten duren. Er zijn geen goede of foute antwoorden bij deze vragenlijst,
het gaat erom dat je jouw mening laat weten. Ik zal nu even uitleggen hoe je de vragen kunt
invullen.
Je kunt de vragenlijst uitprinten, de goede antwoorden aankruisen en daarna inleveren bij
Tierelier. Je kunt de vragen ook op de computer beantwoorden. Maak dan het goede antwoord
vet, bijvoorbeeld:

Ben je een jongen of een meisje?
o jongen
o meisje
Als er stipjes staan onder de vraag, dan mag je op papier het antwoord invullen op de stippellijn.
Op de computer mag je de stippellijn weghalen en vervangen door het antwoord. Bijvoorbeeld:

2. Wat is je geboortedatum?
1 januari 2002
Als je nog vragen hebt over hoe je de vragenlijst moet invullen, of als je een vraag niet begrijpt,
dan kun je me e-mailen. Mijn e-mailadres is nienke.cusiel@kinderopvangtierelier.nl. Ik zal dan
proberen om je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.
Alvast bedankt en heel veel succes met het invullen van de vragenlijst!
Groetjes,
Nienke van kinderopvang Tierelier (Buitenbengels)

De groene tekst is niet meegestuurd aan de ouders en kinderen.
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Algemeen:
1. Ben je een jongen of een meisje?
o jongen
o meisje

2. Wat is je geboortedatum?
………………………………………………………………………………………………………………..
……

3. Wat is je lengte?
………………………………………………………………………………………………………………….
.…

4. Wat is je gewicht?
………………………………………………………………………………………………………………..
……

5. Volg je een bepaald dieet?
o nee
o ja, omdat ik
o een ziekte heb
o een voedselallergie heb
o overgewicht heb
6. Volg je een bepaalde leefregel met de voeding, zoals bijvoorbeeld een vegetarische
voeding, of volgens religieuze voorschriften?
o nee
o ja, namelijk
o vegetarisch (geen vlees)
o vegetarisch (geen vlees/geen vis)
o veganistisch (helemaal geen dierlijke producten)
o macrobiotisch
o antroposofisch
o volgens Islamitische voorschriften
o volgens Joodse voorschriften
o anders, namelijk ………………………………..
7. Helpt iemand jou bij het invullen van deze vragen?
o nee
o ja,
namelijk
.………………………………….……………………...……………………………………
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Deze algemene gegevens zijn om verschillende redenen nagevraagd. Het geslacht, de
geboortedatum, de lengte en het gewicht zijn nagevraagd om de BMI te kunnen berekenen.
Op die manier kan er worden vastgesteld wat de prevalentie is van overgewicht bij
doelgroep. Op basis van vraag 5 en vraag 6, is besloten of het kind kan deelnemen aan het
onderzoek (zie hiervoor de inclusie- en exclusiecriteria die in paragraaf 2.2. zijn
beschreven). Vraag 7 is interessant om te weten, omdat zo is nagegaan of er eventueel een
invloed is geweest van de ouder op de antwoorden die het kind heeft gegeven. Dit is
meegenomen als mogelijke bias van dit onderzoek.
Attitude
8. Geef aan wat je van de volgende soorten fruit vindt. Zet voor elke fruitsoort een kruisje
in de goede kolom. In de laatste rijen kun je een fruitsoort invullen die je mist, geef ook
hiervan aan wat je ervan vindt.
Lekker

Beetje
lekker

Neutraal

Beetje vies

Vies

Appel
Banaan
Peer
Sinaasappel
Mandarijn
Kiwi
Druiven
Meloen
Ananas
Nectarine
Perzik
Aardbei

9. Geef aan wat je van de volgende soorten rauwe groente vindt. Zet voor elke soort
groente een kruisje in de goede kolom. In de laatste rijen kun je een soort groente invullen
die je mist, geef ook hiervan aan wat je ervan vindt.
Lekker

Beetje
lekker

Neutraal

Beetje vies

Vies

Komkommer
Tomaat
Radijs
Bloemkool
Wortel
Paprika
Sla
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Vraag 8 en 9 gaan over de attitude van kinderen ten opzichte van fruit en groenten. Uit de
literatuur is gebleken dat kinderen het vooral belangrijk vinden dat voedsel lekker is, dit
vinden zij belangrijker dan gezondheidsoverwegingen. Daarom is er door middel van deze
vragen nagegaan welke soorten fruit en rauwe groenten de kinderen lekker vinden, zodat
deze soorten fruit en rauwe groenten meer kunnen worden aangeboden bij kinderopvang
Tierelier.
10. Geef aan wat je van de volgende soorten drankjes vindt. Zet voor elke soort drank een
kruisje in de goede kolom. In de laatste rijen kun je een soort drank invullen die je mist,
geef ook van deze drank aan wat je ervan vindt.
Lekker

Beetje
lekker

Neutraal

Beetje vies

Vies

Ranja
Water
Diksap
Melk
Karnemelk
Appelsap
Sinaasappelsap
Roosvicee
Thee
Thee met melk erin
Thee met suiker
erin

Vraag 10 gaat over de attitude van kinderen ten opzichte van drankjes. Uit de literatuur is
gebleken dat kinderen zoete drankjes heel lekker vinden, deze drankjes dragen echter
vaak bij aan het ontwikkelen van overgewicht. Er is daarom bij deze vraag ook nagegaan
wat de kinderen vinden van andere drankjes, zoals water en melk, zodat deze drankjes
meer kunnen worden aangeboden bij kinderopvang Tierelier.
11. Geef aan wat je van de volgende activiteiten vindt bij kinderopvang Tierelier. In de
laatste rijen kun je een activiteit invullen die je mist, geef ook van deze activiteit aan wat je
ervan vindt.
Leuk

Beetje leuk

Neutraal

Beetje stom

Stom

Vrij buiten spelen
Sportveld
Boomklimmen
Riviertje
Rekstokken
Boerderij
Moestuin
Knutselen
Tekenen
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Kleuren
Verven
Zagen/timmeren
Vrij binnen spelen
Bouwen
Matten
vlinderruimte
Koken/bakken
Bordspelletjes
Sjoelen
Toneel
Sieraden maken
Strijkkralen

12. Geef aan wat je van de volgende spelletjes of sporten vindt op het sportveld bij
kinderopvang Tierelier. In de laatste rijen kun je een spelletje of sport invullen die je mist,
geef ook hiervan aan wat je ervan vindt.
Leuk

Beetje leuk

Neutraal

Beetje stom

Stom

Tikkertje
Slagbal
Voetbal
Trefbal
Fopbal
Kat en muis
Frisbee
Tennis
Badminton
Hockey
Rugby
Hindernisbaan
Basketbal
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13. Geef aan wat je van de volgende activiteiten vindt in de buitenruimte bij kinderopvang
Tierelier. In de laatste rijen kun je een activiteit invullen die je mist, geef ook hiervan aan
wat je ervan vindt.
Leuk

Beetje leuk

Neutraal

Beetje stom

Stom

Tikkertje
Verstoppertje
Voetbal
Frisbee
Tennis
Badminton
Springtouwen
Rekstokken
Tafeltennis
Boomklimmen
Boomstam lopen
Hutten bouwen

14. Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met de volgende stellingen:
Mee eens

Beetje mee
eens

Neutraal

Beetje mee
oneens

Oneens

Ik beweeg veel bij
Tierelier, omdat ik
me graag fit wil
voelen
Ik beweeg veel bij
Tierelier, omdat ik
het leuk vind om te
bewegen samen
met andere
kinderen
Ik beweeg veel bij
Tierelier, omdat ik
het gewoon erg
leuk vind om te
bewegen

Vraag 11, 12, 13 en 14 gaan over de attitude van kinderen ten opzichte van sport en
bewegen bij kinderopvang Tierelier. Uit de literatuur is gebleken dat kinderen vooral
bewegen omdat zij het leuk vinden. Het is voor hen belangrijker dat zij bewegen leuk
vinden, dan dat ze weten dat ze later minder kans hebben op allerlei ziektes. Daarom is er
door middel van de voorgaande vragen nagegaan welke beweeglijke activiteiten zij leuk
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vinden, zodat deze activiteiten meer kunnen worden aangeboden bij kinderopvang
Tierelier. Daarnaast is hier nagegaan hoeveel kinderen het leuk vinden om te bewegen,
vergeleken met andere activiteiten zoals knutselen. Er is eveneens nagevraagd welke
activiteiten de kinderen op het sportveld leuk vinden, zodat kinderopvang Tierelier deze
activiteiten meer kan aanbieden op het sportveld, waardoor er misschien meer kinderen
zullen kiezen voor de activiteit sportveld. Tenslotte is nagegaan welke redenen kinderen
kunnen hebben om te bewegen bij Tierelier.
Sociale invloed
15. Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met de volgende stellingen:
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Mee
eens

Beetje
mee
eens

Neutraal Beetje
mee
oneens

Oneens

Ik kies mijn activiteit bij Tierelier op
basis van een leidster. Ik kies dus
bijvoorbeeld voor knutselen als mijn
lievelingsleidster gaat knutselen.
Ik kies mijn activiteit bij Tierelier op
basis van mijn vriendjes of
vriendinnetjes. Ik kies dus de activiteit
die mijn vriendjes of vriendinnetjes
ook gaan doen.
Ik vind het gezellig om samen met één
van de leidsters te bewegen, zoals
samen tennissen of overgooien met de
bal.
Ik vind het gezellig om samen met
andere kinderen te bewegen, zoals
samen een spelletje doen (tikkertje) of
samen te sporten, zoals voetbal of
trefbal.
Ik zou wel vaker naar het sportveld
willen, maar ik vind het eng omdat veel
oudere kinderen daarvoor kiezen.
Ik vind het fijn als mijn leidster mij
aanmoedigt tijdens het sporten of
bewegen.
Ik vind het vervelend als de leidster
kritiek heeft op mij tijdens het sporten
of bewegen.
Ik vind het gezellig om samen met mijn
leidster aan tafel te eten.
Ik vind het gezellig om samen met
andere kinderen van mijn groep aan
tafel te eten.
Ik vind het fijn om met mijn leidster en
met de andere kinderen over voeding
te praten, bijvoorbeeld over wat ik
lekker vind om te eten.
Ik vind het fijn als mijn leidster
hetzelfde eet als mij en de andere
kinderen.
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Vraag 15 gaat over de determinant sociale invloed. Uit de literatuur is gebleken dat de
pedagogisch medewerkers de kinderen beïnvloeden door middel van voorbeeldgedrag. In
de bovenstaande stellingen is nagegaan of dat voor de kinderen van kinderopvang
Tierelier ook het geval is. Kinderopvang Tierelier kan hier dan op inspelen door goed
voorbeeldgedrag te vertonen. Uit de literatuur is ook gebleken dat aanmoeding en kritiek
van de pedagogsich medewerkers invloed heeft op het eet- en beweeggedrag van
kinderen. Dit is ook nagevraagd in de bovenstaande stellingen. Tevens is er gekeken wat
de invloed is van andere kinderen en van de leidster op het eetgedrag en beweeggedrag
van de kinderen.
Eigen effectiviteit
16. Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met de volgende stellingen:
Mee
eens

Beetje
mee
eens

Neutraal Beetje
mee
oneens

Oneens

Ik ben best goed in sporten, daarom
vind ik het niet eng om naar het
sporveld te gaan
Ik ben bang dat de andere kinderen mij
zullen uitlachen omdat ik slecht ben in
sportactiviteiten.
Ik kies soms niet voor een activiteit op
het sportveld, omdat ik slecht ben in
die activiteit

Vraag 16 gaat over de determinant eigen effectiviteit. Uit de literatuur is gebleken dat dit
een belangrijke voorspeller is van de lichamelijke activiteit van een kind. Via de
bovenstaande stellingen is nagegaan hoe de eigen effectiviteit is van kinderen van
kinderopvang Tierelier. Hier kan kinderopvang Tierelier op inspelen door de kinderen aan
te moedigen op dit gebied, bijvoorbeeld door te zeggen dat iedereen mag meedoen, welk
niveau je ook hebt. Er kunnen ook verschillende groepen worden gemaakt, ingedeeld op
niveau.
Barrières en omgevingsfactoren
17. Wat vind je van de hoeveelheid fruit dat beschikbaar is om te eten bij Tierelier?
o er is heel veel fruit
o er is voldoende fruit
o er is weinig fruit
o er is te weinig fruit
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18. Wat vind je van de verschillende soorten fruit die beschikbaar zijn om te eten bij
Tierelier?
o er zijn heel veel soorten fruit om uit te kiezen
o er zijn voldoende soorten fruit om uit te kiezen
o er zijn weinig soorten fruit om uit te kiezen
o er zijn te weinig soorten fruit om uit te kiezen
19. Als je de vorige vraag hebt beantwoord met weinig of te weinig, welke soorten fruit mis
je dan?
…...……………………………………………………………………………………………………………
…….
…………………………………………………………………………………………………………………
……

20. Wat vind je van de hoeveelheid rauwe groente dat beschikbaar is om te eten bij
Tierelier?
o er is heel veel groente
o er is voldoende groente
o er is weinig groente
o er is te weinig groente
21. Wat vind je van de verschillende soorten rauwe groente die beschikbaar zijn om te eten
bij Tierelier?
o er zijn heel veel soorten groente om uit te kiezen
o er zijn voldoende soorten groente om uit te kiezen
o er zijn weinig soorten groente om uit te kiezen
o er zijn te weinig soorten groente om uit te kiezen
22. Als je de vorige vraag hebt beantwoord met weinig of te weinig, welke soorten rauwe
groente mis je dan?
…...……………………………………………………………………………………………………………
…….
…………………………………………………………………………………………………………………
……

23. Welke gezonde voedingsmiddelen of dranken zijn er niet bij Tierelier maar zou je wel
graag willen hebben?
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……………………………………………………………………………………………………………
…..
……………………………………………………………………………………………………………
…..

24. Wat vind je van de mogelijkheden die er bij Tierelier zijn om te bewegen of te sporten?
o er zijn heel veel mogelijkheden
o er zijn voldoende mogelijkheden
o er zijn weinig mogelijkheden
o er zijn te weinig mogelijkheden
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25. Wat vind je van de mogelijkheden die er bij Tierelier zijn om te bewegen of te sporten
als het buiten slecht weer is?
o er zijn heel veel mogelijkheden
o er zijn voldoende mogelijkheden
o er zijn weinig mogelijkheden
o er zijn te weinig mogelijkheden
26. Wat vind je van de hoeveelheid tijd die er bij Tierelier beschikbaar is om te bewegen of
te sporten?
o er is heel veel tijd beschikbaar
o er is voldoende tijd beschikbaar
o er is weinig tijd beschikbaar
o er is te weinig tijd beschikbaar
27. Wat vind je van de veiligheid bij Tierelier tijdens het buiten spelen?
o ik voel me heel veilig op het buitenterrein van Tierelier
o ik voel me voldoende veilig op het buitenterrein van Tierelier
o ik voel me niet echt veilig op het buitenterrein van Tierelier
o ik voel me niet veilig op het buitenterrein van Tierelier
De vragen 17 t/m 27 gaan over de omgevingsdeterminanten en barrières die kinderen
kunnen ervaren bij gezond eten en veel bewegen. Uit de literatuur is gebleken dat een lage
beschikbaarheid van gezonde voedingsmiddelen een barrières kan zijn. Daarom is er bij
de vragen 17 t/m 23 nagevraagd of er naar de mening van de kinderen voldoende gezonde
voedingsmiddelen en dranken beschikbaar zijn bij kinderopvang Tierelier. De vragen 24
t/m 27 gaan over andere barrières in de omgeving die kinderen kunnen ervaren, uit de
literatuur blijkt namelijk dat de volgende barrières belangrijk kunnen zijn: tijdsbeperking,
onvoldoende en onveilige speelplaatsen en slechte weersomstandigheden. Kinderopvang
Tierelier kan hier op inspelen door de barrières weg te halen.
Als je nog vragen, opmerkingen of aanvullingen hebt, dan kun je die hieronder schrijven.
…………………………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………………………
…

Bedankt voor het invullen!!!!
Op de volgende pagina staat een leuke kleurplaat van de boerderij
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Kinderen voor de pretest: 7 kinderen uit 3 gezinnen.
Beste ouder,
Mijn naam is Nienke Cusiel en ik ben werkzaam bij kinderopvang Tierelier als pedagogisch
medewerkster bij de buitenschoolse opvang (Buitenbengels) en als medewerkster kwaliteit. Naast
mijn werk studeer ik Voeding en Diëtetiek aan de HAN te Nijmegen. Op dit moment ben ik bezig
met een stage omtrent gezonde voeding voor kinderen. In het kader van deze stage voer ik een
onderzoek uit en ga ik een voorlichting opzetten voor de pedagogisch medewerkers van
kinderopvang Tierelier. Het doel van het onderzoek is de preventie van overgewicht van kinderen.
Om de doelstelling te bereiken, heb ik onderzocht wat het voedingspatroon van de kinderen van
de buitenschoolse opvang van kinderopvang Tierelier is, die minimaal twee dagen per week
komen. Dit heb ik gedaan door de kinderen te laten bijhouden wat en hoeveel zij eten en drinken
als ze op de bso aanwezig zijn, door ze vinkjes te laten zetten op een speciale lijst met plaatjes
van voedingsmiddelen. Aan de hand van deze meting kan ik de voeding berekenen en bepalen of
de voeding een goede samenstelling heeft.
Daarnaast ga ik een vragenlijst afnemen, met vragen gericht op het voedingsgedrag. Hierdoor wil
ik erachter komen welke factoren een rol spelen bij het eetgedrag van de kinderen. Op deze
factoren kan ik dan mijn voorlichting richten. Deze vragenlijst moet echter vooraf goedgekeurd
worden door enkele kinderen en ouders. Het is nu mijn vraag aan u of u de vragenlijst samen met
uw kind(eren) wilt invullen en feedback wilt leveren op de lijst. Dat wil zeggen: zijn de vragen
duidelijk gesteld, snappen uw kinderen de vragen? Zijn er onduidelijkheden? Missen er nog
vragen? Vond(en) uw kind(eren) het leuk om de lijst in te vullen? Enz. U kunt de ingevulde lijst
met opmerkingen erbij terugsturen per e-mail of u kunt het afgeven aan mij op de opvang. Alvast
heel erg bedankt voor de medewerking!
Aan het eind van het onderzoek worden alle ouders middels een informatiefolder die via de e-mail
wordt verspreid, op de hoogte worden gesteld van de resultaten van het onderzoek. In deze
folder staan tevens de adviezen die ik zal geven aan kinderopvang Tierelier omtrent het
voedingsbeleid.
Kinderopvang Tierelier is zich bewust van het belang van een goede voeding voor de kinderen,
daarom ga ik door het uitvoeren van deze stageopdracht ervoor zorgen dat kinderopvang
Tierelier door middel van een goede voeding kan bijdragen aan de preventie van overgewicht en
daarmee aan de gezondheid van de kinderen.
Alvast bedankt en groetjes,
Nienke Cusiel
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Bijlage 8. Schema voedselconsumptieonderzoek
Observatielijst voor de voedselconsumptie
Naam:
Welke koek heb je op? Omcirkel het goede antwoord. Als je twee verschillende koeken op
hebt, dan mag je ze allebei omcirkelen. Zet onder de koek hoeveel je er op hebt.

..… stuks

….. stuks

….. stuks

….. stuks

….. stuks

Wat voor soort beleg heb je op de koeken gedaan? Omcirkel het goede antwoord. Als je
twee verschillende soorten beleg op hebt, dan mag je ze allebei omcirkelen. Zet onder het
beleg op hoeveel koeken je het hebt gedaan.

..… keer

….. keer

….. keer

….. keer

….. keer

….. keer

Wat voor soorten fruit heb je gegeten? Omcirkel het goede antwoord. Als je meerdere
soorten fruit hebt gegeten, dan mag je die allemaal omcirkelen. Zet onder het fruit hoeveel
je op hebt.

..… appel

….. banaan

….. peer

….. partjes

….. druiven
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Welke soorten groente heb je gegeten? Omcirkel het goede antwoord. Als je meerdere
soorten groente hebt gegeten, dan mag je die allemaal omcirkelen. Zet eronder hoeveel je
op hebt.

….. schijfjes

….. tomaatjes

Wat heb je gedronken? Omcirkel het goede antwoord. Zet eronder hoeveel bekers je op
hebt.

….. bekers

….. bekers

Wat heb je nog meer gegeten?
Ik heb ……………………………. gegeten. Ik heb hier ………………. stukjes van gegeten.

Welke activiteit heb je gekozen?

Ik heb gekozen voor ……………………………………………………………………………………….
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Instructie voor de pedagogisch medewerker
Op het formulier zie je enkele vragen staan, gevolgd door verschillende antwoordmogelijkheden
weergegeven in plaatjes. Het is de bedoeling dat de kinderen het juiste plaatje omcirkelen met
een stift. Zij dienen hiervoor allemaal een stift te krijgen voordat zij aan tafel gaan. Als er
meerdere antwoorden mogelijk zijn, dan mogen zij die allemaal omcirkelen met de stift. Hierna
wordt er gevraagd hoeveel er is gegeten van het omcirkelde plaatje, dit dienen de kinderen op te
schrijven onder het plaatje. (Kleine) kinderen hebben hier hulp bij nodig. Vooral bij het fruit is het
misschien moeilijk te bepalen hoeveel ze eten. Als er staat ..… appel dan moeten ze weergeven
hoeveel stukjes appel ze hebben gegeten. Als het kind een halve appel heeft gegeten, dan moet
je ½ appel invullen.
Als zij gedurende de middag nog meer eten of drinken (bijvoorbeeld fruit of een beker ranja), dan
moet dit ook nog worden ingevuld op het formulier! De kinderen houden de lijst en de stift dus de
hele middag bij zich.
De laatste vraag gaat over beweging, de kinderen dienen hier in te vullen welke activiteit zij
hebben gekozen (bijvoorbeeld sportveld, boerderij of knutselen). Om dit goed in te vullen is het
handig als de kinderen na het kiezen van de activiteit nog even terug aan tafel komen, zodat je
hen hulp kunt bieden bij het invullen van de lijst.
Aan het einde van de dag moeten de kinderen de lijsten inleveren bij de groepsleiding. Ik ontvang
de ingevulde lijsten dan graag weer van jullie diezelfde dag of in mijn postvakje.
Heel erg bedankt voor de hulp!!!!
Groetjes Nienke
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Bijlage 9. Gevolgen van overgewicht
fysieke veranderingen

-

obese jongens: vergrote borsten en vertraagde ontwikkeling
van de geslachtsorganen
obese meisjes: optreden van mannelijke lichaamsbeharing en
toename van acne
pesten en discriminatie
sociale isolatie
ontwikkelen van een negatief zelfbeeld
verminderde kwaliteit van leven
emotionele problemen
gedragsproblemen
depressiviteit
lagere socio-economische status op volwassen leeftijd
knieklachten
pijn in de benen
rugpijn
doorgezakt voetgewelf
epifysiolysis capitis femoris (afglijden van de heupkop) en
daardoor pijn aan de heup of mankheid
artose van het heupgewricht
stijging LDL-cholesterol en triglyceriden
daling HDL-cholesterol
hyperinsulinemie
vertraagde glucosetolerantie
diabetes mellitus type II
astma
kortademigheid
snurken
slaap apneu syndroom
nachtelijke hypoventilatie
onrustige slaap (daardoor slaperigheid overdag,
ochtendhoofdpijn, gemoedsverstoringen, verminderd
concentratievermogen)
fatale cardiale aritmie
bronchitis
infecties van de bovenste luchtwegen

-

huidinfecties
acne
striae
maceratie en schimmelinfecties in de huidplooien
problemen met wondheling
verminderde mobiliteit
hypertensie
toename van het gewicht van de linker ventrikel
leversteatose
cholescystolithiasis
cholecystitis

-

pseudotumor cerebri
hoofdpijn
beperking gezichtsveld

-

psychosociale consequenties

orthopedische complicaties

metabole verstoringen

respiratoire problemen

verstoringen in het immuunsysteem
en infecties
huidveranderingen

fysieke handicaps
verhoogde bloeddruk
leverafwijkingen
galblaasziekten
gastro-oesofageale reflux
neurologische problemen

-

Tabel: korte-termijngevolgen voor kinderen met overgewicht (Verheul-Koot, 2002).
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verhoogde sterftekans

overgewicht op volwassen leeftijd

hart- en vaatziekten

kanker

jicht

Aan obesitas gerelateerde aandoeningen vormen
in de Verenigde Staten (na aan roken
gerelateerde ziekten) de tweede doodsoorzaak.
Volwassenen die als kind obees waren hebben
een verhoogde sterftekans onafhankelijk van hun
gewicht op volwassen leeftijd.
Het relatieve overlijdensrisico van overgewicht bij
kinderen bedraagt ongeveer 1,5 voor alle
doodsoorzaken en ongeveer 2 voor
cardiovasculaire mortaliteit.
Het hebben van overgewicht op de kinderleeftijd,
en met name tijdens de adolescentie, kan als
voorspeller worden gezien van het krijgen van
overgewicht op de volwassen leeftijd leeftijd.
Bijna één op de drie kinderen met overgewicht
heeft een verhoogde bloeddruk.
Kinderen met overgewicht hebben tienmaal meer
kans op hypertensie als volwassene.
Kinderen met overgewicht hebben twee- tot
driemaal meer kans op een verhoogde totale en
LDL-cholesterolbloedspiegel op volwassen
leeftijd.
Berekend is dat kanker bij 5% van alle patiënten
met kanker in Europa is toe te schrijven aan
overgewicht en obesitas. Bij borstkanker (na de
menopauze), kanker van de baarmoeder, colon,
prostaat, slokdarm en nieren zijn de relaties met
obesitas het duidelijkst.
Mannen met overgewicht tijdens de
adolescentieperiode hebben driemaal zoveel
kans op het krijgen van jicht in vergelijking met
mannen zonder overgewicht.

Tabel: lange-termijngevolgen voor kinderen met overgewicht (Verheul-Koot, 2002).
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Bijlage 10. Oorzaken van overgewicht
Te hoge energie-inname door verkeerde voedingsgewoonten
Te weinig lichamelijke activiteit
Erfelijke aanleg
- Cushing-syndroom
Ziektebeelden
(neuro-)endocriene ziekten
- polycysteus ovarieel syndroom (PCOS)
- Prader-Willi-syndroom
obesitas gerelateerde
- Down-syndroom
syndromen
- Turner-syndroom
- Cohen-syndroom
- Carpenter-syndroom
- Laurence-Moon-Biedl syndroom
- Bardet-Biedl-syndroom
- Alström-Halgren-syndroom
- Fröhlich-syndroom
- congenitale hypothyreoïdie (CHT)
te traag werkende schildklier
- hypothyreoïdie
- pseudohypoparathyreoïdie
- pseudo-pseudohypoparathyreoïdie
- cerebraal trauma
laesies aan het centrale
zenuwstelsel met hypothalamus - encefalitis
- hersentumor (craniofaryngioom)
schade
- groeihormoondeficiëntie
gestoorde lengtegroei
- skeletziekten
primair hyperinsulinisme
ziektebeelden die leiden tot immobiliteit (bijvoorbeeld spina bifida)
- antidepressiva
Geneesmiddelen- antipsychotica
gebruik
- bepaalde anti-epileptica
- corticosteroïden (bijvoorbeeld Prednison)
- bepaalde bloeddrukverlagende middelen
- fenothiazines (anti-braakmiddelen)
- anticonceptiva
- leptine gen
Gendefecten
- leptine receptor gen
- prohormoon convertase I gen
- pro-opio-melanocortine gen
- melanocortine-4-receptor gen
- peroxisoom proliferator activated receptor γ gen
Tabel: oorzaken van overgewicht (Verheul-Koot, 2002).
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Bijlage 11. Vergelijking voedingsmiddelen
Jongens 4 t/m 13 jaar
Basisschool
(4-7
jaar)
69

Basisschool
(7-10 jaar)
98

Basisschool
(10-13
jaar)
108

Brood (g)
Diversen (g)
Dranken
alcoholisch (g)
Dranken (g)
Eieren (g)
Fruit (g)

96
1
0

123
1
0

140
2
0

459
7
84

605
11
85

713
14
86

Gebak en koek (g)
Graanproducten en
bindmiddelen (g)
Groente (g)
Hartig broodbeleg
(g)
Kaas (g)
Melk en
melkproducten (g)
Noten, zaden en
snacks (g)
Peulvruchten (g)
Preparaten (g)
Samengestelde
gerechten (g)
Soepen (g)
Sojaproducten (g)
Suiker, snoep, zoet
beleg, zoete sauzen
(g)
Vetten, oliën en
hartige sauzen (g)
Vis (g)
Vlees, vleeswaren
en gevogelte (g)

31
29

34
30

45
47

63
5

76
7

87
4

10
529

11
497

17
500

16

25

38

2
2
9

2
3
6

3
16
12

12
4
38

27
1
46

51
1
50

32

36

49

3
63

9
82

3
91

Basisschool
(4-8
jaar)
125

Basisschool
(9-13
jaar)
175

VCP 1998

140
150
200

175
200
200

Melkproducten (ml)
Kaas (g)
Vlees en
vleeswaren (g)
Vis (g)
Eieren (g)

400
5
60

700
17
73

20
8

25
13

Smeervetten (g)
Bereidingsvet (g)

20
10

25
10

Olie (g)

5

5

Richtlijnen
Voedzelkeuze
Aardappelen, rijst,
pasta (g)
Brood (g)
Groente (g)
Fruit (g)

Aardappelen (g)

Goed:
Vetten (t/m 10 jaar), vleeswaren (t/m 7 jaar), kaas (10-13 jaar) en eieren.
Te weinig:
Aardappelen, rijst, pasta, brood, groenten, fruit en vis.
Te veel:
Melkproducten, kaas (t/m 10 jaar), vetten (vanaf 10 jaar), vlees(waren) en gevogelte (vanaf 7
jaar)
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Meisjes 4 t/m 13 jaar
Richtlijnen
Voedselkeuze

Basisschool
(4-8 jaar)

Basisschool
(9-13 jaar)

VCP 1998

Basisschool
(4-7
jaar)
69

Basisschool
(7-10
jaar)
95

Basisschool
(10-13
jaar)
99

Aardappelen, rijst,
pasta (g)
Brood (g)
Groente (g)
Fruit (g)

125

175

Aardappelen (g)

140
150
200

175
200
200

Brood (g)
Diversen (g)
Dranken alcoholisch
(g)
Dranken (g)
Eieren (g)
Fruit (g)

89
2
0

101
1
1

116
2
1

Melkproducten (ml)
Kaas (g)
Vlees en
vleeswaren (g)
Vis (g)
Eieren (g)

400
10
52

650
11
70

464
9
91

512
10
73

683
14
82

20
8

25
14

Gebak en koek (g)
Graanproducten en
bindmiddelen (g)
Groente (g)
Hartig broodbeleg (g)
Kaas (g)
Melk en
melkproducten (g)
Noten, zaden en
snacks (g)
Peulvruchten (g)
Preparaten (g)
Samengestelde
gerechten (g)
Soepen (g)
Sojaproducten (g)
Suiker, snoep, zoet
beleg, zoete sauzen
(g)
Vetten, oliën en
hartige sauzen (g)
Vis (g)
Vlees, vleeswaren en
gevogelte (g)

29
22

33
27

45
39

Smeervetten (g)
Bereidingsvet (g)
Olie (g)

20
10
5

25
10
5

61
3
10
505

69
4
13
496

75
4
15
445

15

22

29

3
1
10

3
1
17

3
1
17

16
0
39

26
3
43

42
0
54

25

37

44

5
56

3
74

6
80

Goed:
Vetten (t/m 10 jaar), kaas (4-7 jaar), eieren en vetten (vanaf 7 jaar).
Te weinig:
Melkproducten (7-13 jaar), aardappelen, rijst, pasta, brood, groenten, fruit, vis en vetten (t/m 7
jaar).
Te veel:
Melkproducten (t/m 7 jaar), kaas (vanaf 7 jaar) en vlees(waren) en gevogelte.
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Bijlage 12. Determinantenanalyse
In het eerste gedeelte van de vragenlijst is nagegaan wat de algemene kenmerken zijn van de
kinderen. Deze kenmerken zijn weergegeven in tabel 1. Op basis hiervan kon de BMI worden
berekend. Voor kinderen vanaf 2 jaar kan het Signaleringsprotocol Overgewicht als uitgangspunt
worden genomen om overgewicht te definiëren (Bulk-Bunschoten et al., 2004). Dit protocol houdt
in dat na vaststelling van gewicht naar lengte door gebruikmaking van de groeidiagrammen van
de 4e landelijke groeistudie (1997), bij ≥ +1SDS de BMI wordt uitgerekend. Vervolgens wordt
m.b.v. internationale geslachts- en leeftijdsafhankelijk BMI-criteria nagegaan of het kind
overgewicht heeft. Deze criteria zijn weergegeven in tabel 2 (Hirasing et al., 2001).
Respondent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Gemiddelde
Standaarddeviatie

Leeftijd (jr)
10
8
6
9
7
5
9
9
10
4
8
9
7
7,8
1,9

Geslacht
M
M
M
M
V
M
V
M
V
M
M
M
M

Lengte (m)
1.51
1.23
1.18
1.40
1.23
1.16
1.40
1.24
1.50
1.22
1.40
1.45
1.32
1.33
0.12

Gewicht (kg)
31
23
21
33
24
22
32
22
38
24
36
45
27
29,1
7,5

BMI
13,60
15,20
15,08
16,84
15,86
16,35
16,33
14,31
16,89
16,12
18,37
21,40
15,50
16,30
1,95

Overgewicht
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee

Tabel 1: Algemene kenmerken
Leeftijd (jaren)
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jongens BMI
afkapwaarde overgewicht
17,55
17,42
17,55
17,92
18,44
19,10
19,84
20,55
21,22

Meisjes BMI
afkapwaarde overgewicht
17,28
17,15
17,34
17,75
18,35
19,07
19,86
20,74
21,68

Tabel 2: Internationale criteria voor de signalering van overgewicht bij jongens en meisjes (Hirasing et al.,
2001).

Bij de volgende vragen zijn de scores uitgedrukt in procenten. Deze zijn berekend door eerst het
aantal antwoorden te turven en deze vervolgens om te rekenen naar procenten, door het
uitvoeren van de volgende berekening:
Aantal antwoorden x 100 / 13.

Door middel van vraag 5 en 6 in de vragenlijst, kon er worden nagegaan of er sprake was van
exclusiecriteria. In tabel 3 is te zien dat geen van de kinderen geëxcludeerd hoefde te worden uit
het onderzoek. Er is ook te zien dat alle kinderen op één na hulp hebben gehad bij het invullen
van de vragenlijst. Dit punt is als bias meegenomen in de discussie van dit verslag.
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Criterium
Dieet
Leefregel
Hulp bij invulling

Ja
0%
0%
92%

Nee
100%
100%
8%

Tabel 3: Criteria en hulp bij het invullen van de vragen.

Om weer te geven hoe er vervolgens is gerekend, is hier de attitude van de kinderen ten opzichte
van fruit als voorbeeld genomen. In tabel 13 in paragraaf 3.2.3. staat de attitude van de kinderen
ten opzichte van fruit weergegeven. De score is berekend voor elke soort fruit, door de volgende
berekening uit te voeren:
Score uit de categorie ‘lekker’ in procenten x 2 + score uit de categorie ‘beetje lekker’ in procenten score uit de categorie ‘beetje vies’ in procenten - score uit de categorie ‘vies’ in procenten x 2.

De fruitsoorten zijn zo geordend dat het best beoordeelde fruit bovenaan staat in de tabel. Deze
berekening is vervolgens toegepast voor alle determinanten.
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Bijlage 13. Berekening voedingsstoffen per product met Evry
Middag bso
Cracottes naturel
Beschuit
Koek ontbijtCracker creamWafel rijstJam huishoudStroop huishoudKaas Goudse 48+
Kaas smeer- volvet 48+
Worst smeerleverHalvarineproduct 35% vet <10 g
verzadigde vetz
Appel m schil
Banaan
Peer z schil

Hoeveelh.
2,79 g
2,69 g
8,85 g
13,65 g
0,58 g
1,73 g
6,06 g
13,08 g
5,48 g
6,92 g

KJ
41,21
45,76
114,61
266,86
9,22
17,7
84,48
204,18
60,94
88,92

1,25 g
44,13 g
9,62 g
10 g

16,23
91,35
36,07
20,1

Kcal
Eiwit (g) Koolhydraten (g)
9,74
0,29
1,94
10,81
0,4
1,94
26,99
0,3
6,21
63,47
1,09
9,56
2,17
0,04
0,47
4,17
0
1,04
19,88
0
4,97
49,31
3,14
0
14,69
0,77
0,11
21,52
0,84
0,11
3,95
21,62
8,47
4,7

0
0,18
0,12
0,03

Preventie van overgewicht bij kinderen van de buitenschoolse opvang van kinderopvang Tierelier

0
5,21
1,96
1,15

Vet (g)
0,09
0,16
0,11
2,32
0,01
0
0
4,08
1,24
1,97
0,44
0
0,02
0
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verzadigd vet (g) Voedingsvezel (g)
0,03
0,12
0,07
0,05
0,02
0,22
0,96
0,3
0
0,02
0
0,02
0
0
2,59
0
0,7
0
0,64
0
0,1
0
0,01
0

0
1,01
0,26
0,21

Water (g)
0,36
0,13
1,95
0,55
0,03
0,64
1,21
4,97
3,01
3,74
0,81
37,07
7,31
8,6

Middag bso
Mandarijn
Druiven witte/blauwe m schil
Komkommer rauw
Tomaat rauw
Siroop vruchtenlimonade- blik
Water gemiddeld
Pizza m kaas en tomaat
Totaal:
Energie %:

Hoeveelh.

KJ

Eiwit
(g)

Kcal

Koolhydraten
(g)

Vet (g)

verzadigd vet
(g)

Voedingsvezel
(g)

Water (g)

1,06 g

1,88

0,45

0,01

0,1

0

0

0,02

0,93

2,19 g

6

1,4

0,01

0,34

0

0

0,05

1,82

16,38 g

5,57

1,31

0,13

0,2

0

0

0,11

15,4

2,31 g

1,11

0,25

0,02

0,04

0

0

0,03

2,24

57,88 g

580,54

136,6

0

34,15

0

0

0

23,15

31,73 g

0

0

0

0

0

0

0

31,73

27,88 g

247,02

58,83

2,7

7,28

2,09

0,47

0,39

14,78

1939,75

460,33

10,07

76,78

12,53

5,59

2,81

160,43

9

67

24

11
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Bijlage 14. Berekening voedingsmiddelen per productgroep met Evry
Middag bso
Alcoholische en nietalcoholische dranken
Siroop vruchtenlimonade- blik
Water gemiddeld
Subtotaal productgroep:
Brood
Cracottes naturel
Beschuit
Cracker creamSubtotaal productgroep:
Fruit
Appel m schil
Banaan
Peer z schil
Mandarijn
Druiven witte/blauwe m schil
Subtotaal productgroep:
Gebak en koek
Koek ontbijtWafel rijstSubtotaal productgroep:
Groenten
Komkommer rauw
Tomaat rauw
Subtotaal productgroep:
Kaas
Kaas Goudse 48+
Kaas smeer- volvet 48+
Subtotaal productgroep:
Samengestelde gerechten
Pizza m kaas en tomaat
Subtotaal productgroep:

Hoeveelh.

KJ

Kcal

Eiwit (g)

Koolhydraten (g)

Vet (g)

verzadigd vet (g)

Voedingsvezel (g)

Water (g)

57,88 g
31,73 g

580,54
0
580,54

136,6
0
136,6

0
0
0

34,15
0
34,15

0
0
0

0
0
0

0
0
0

23,15
31,73
54,88

2,79 g
2,69 g
13,65 g

41,21
45,76
266,86
353,83

9,74
10,81
63,47
84,02

0,29
0,4
1,09
1,78

1,94
1,94
9,56
13,44

0,09
0,16
2,32
2,57

0,03
0,07
0,96
1,06

0,12
0,05
0,3
0,47

0,36
0,13
0,55
1,04

44,13 g
9,62 g
10 g
1,06 g
2,19 g

91,35
36,07
20,1
1,88
6
155,40

21,62
8,47
4,7
0,45
1,4
36,64

0,18
0,12
0,03
0,01
0,01
0,35

5,21
1,96
1,15
0,1
0,34
8,76

0
0,02
0
0
0
0,02

0
0,01
0
0
0
0,01

1,01
0,26
0,21
0,02
0,05
1,55

37,07
7,31
8,6
0,93
1,82
55,73

8,85 g
0,58 g

114,61
9,22
123,83

26,99
2,17
29,16

0,3
0,04
0,34

6,21
0,47
6,68

0,11
0,01
0,12

0,02
0
0,02

0,22
0,02
0,24

1,95
0,03
1,98

16,38 g
2,31 g

5,57
1,11
6,68

1,31
0,25
1,56

0,13
0,02
0,15

0,2
0,04
0,24

0
0
0

0
0
0

0,11
0,03
0,14

15,4
2,24
17,64

13,08 g
5,48 g

204,18
60,94
265,12

49,31
14,69
64,00

3,14
0,77
3,91

0
0,11
0,11

4,08
1,24
5,32

2,59
0,7
3,29

0
0
0

4,97
3,01
7,98

27,88 g

247,02
247,02

58,83
58,83

2,7
2,7

7,28
7,28

2,09
2,09

0,47
0,47

0,39
0,39

14,78
14,78
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Middag bso
Suiker, snoep, zoet beleg en
zoete sauzen
Jam huishoudStroop huishoudSubtotaal productgroep:
Vetten, oliën en hartige sauzen
Halvarineproduct 35% vet <10 g
verzadigde vetz
Subtotaal productgroep:
Vlees, vleeswaren en gevogelte
Worst smeerleverSubtotaal productgroep:
Totaal:
Energie %:

Hoeveelh.

KJ

Kcal

Eiwit (g)

Koolhydraten (g)

Vet (g)

verzadigd vet (g)

Voedingsvezel (g)

Water (g)

1,73 g
6,06 g

17,7
84,48
102,18

4,17
19,88
24,05

0
0
0

1,04
4,97
6,01

0
0
0

0
0
0

0,02
0
0,02

0,64
1,21
1,85

1,25 g

16,23
16,23

3,95
3,95

0
0

0
0

0,44
0,44

0,1
0,1

0
0

0,81
0,81

6,92 g

88,92
88,92
1939,75

21,52
21,52
460,33

0,84
0,84
10,07
9

0,11
0,11
76,78
67

1,97
1,97
12,53
24

0,64
0,64
5,59
11

0
0
2,81

3,74
3,74
160,43
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Bijlage 15. Uitwerking gedragsonderzoek in Microsoft Excell
Uitwerking gedragsonderzoek
Aantal kinderen: 52

Soort

Voedingsmiddel
Cracotte naturel

Koeken
Beschuit
Ontbijtkoek
Creamcracker

Beleg

Gemiddelde Gemiddelde
VoedingsGram
per kind in per kind in
Voedings- vezel
Zoete
Aantal per stuk aantal
gram
vezel (g)
(berekening) drankjes
5
0,56
2,79
0,12
29
Gem 57,88
Binnenshuis g siroop
14
10
0,27
2,69
0,05
Jongens
Dit levert
23
20
0,44
8,85
0,22
71

10

1,37

13,65

6

5

0,12

0,58

0,02

Jam

6

15

0,12

1,73

0,02

Stroop

21

15

0,40

6,06

0,00

Kaas

34

20

0,65

13,08

0,00

Smeerkaas

19

15

0,37

5,48

0,00

Smeerleverworst

24

15

0,46

6,92

0,00

Boter

13

5

0,25

1,25

0,00
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Binnenshuis

Binnenshuis

Gebak en koek: 29 kcal

Jongens

Jongens

Kaas: 265 kcal

4-7: 11

136,6 kcal

4-7: 60

4-7: 49

7-10: 14

(zie bijlage
14)

7-10: 71

7-10: 64

10-13: 15

Totale

10-13: 86

10-13: 61

Samengestelde
gerechten: 59 kcal
Suiker, snoep, zoet
beleg en zoete sauzen:
24 kcal
Totale energie: 460
kcal

Meisjes

hoeveelheid Meisjes

Meisjes

Gebak en koek: 6%

4-7: 11

energie:

4-7: 58

4-7: 64

Kaas: 58%

7-10: 12

460 kcal

7-10: 67

7-10: 45

10-13: 13

Ranja levert 10-13: 71
Dus 136,6 x
100 / 460

10-13: 63

Meegenomen

Meegenomen

0,30

Rijstwafel

Groenten
Fruit
Ongezonde
(berekening) (berekening) tussendoortjes

Meegenomen

= 29,7%
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Samengestelde
gerechten: 13%
Suiker, snoep, zoet
beleg en zoete sauzen:
5%

Soort
Fruit

Voedingsmiddel
Appel
Banaan
Peer
Mandarijn
Kiwi
Druiven
Komkommer

Gemiddelde Gemiddelde
VoedingsGram per
per kind in
per kind in
Voedings- vezel
Zoete
Aantal
stuk
aantal
gram
vezel (g)
(berekening) drankjes
135
0,33
44,13
1,01
17
Jongens
5
100
0,10
9,62
0,26
4-7: 2
4
130
0,08
10,00
0,21
7-10: 2
1
55
0,02
1,06
0,02
10-13: 2
75
0,00
0,00
0,00
Meisjes
38
3
0,73
2,19
0,05
4-7: 1
71
12
1,37
16,38
0,11

Groenten
Tomaat
Drankjes

Jongens

Jongens

4-7: 1

4-7: 27

7-10: 1

7-10: 12

10-13: 0

10-13: 20

Meisjes

Meisjes

4-7: 2

4-7: 22

7-10: 1

7-10: 0

7-10: 22

10-13: 2

10-13: 2

10-13: 16

Totaal: 419

Totaal: 465

Gem: 34,9

Gem: 38,8

6

20

0,12

2,31

0,03

Limonadesiroop

86

35

1,65

57,88

0,00

Water

11

150

0,21

31,73

0,00

Pizza

29

50

0,56

27,88

Gem: 7,2
0,39 MJ: 1,94

Totaal

528

900

10,15

266,27

Totaal: 86

Overig
Totaal

Groenten
Fruit
Ongezonde
(berekening) (berekening) tussendoortjes

2,81
g/MJ: 1,44

57,88 g
siroop

18,69

67,00

Bron:
Voedingscentrum
(2009)

Om te laten zien hoe er een vergelijking is gemaakt met de richtlijnen, is hier de inname van fruit als voorbeeld genomen. Het is lastig om een
vergelijking te maken, omdat de kinderen op meerdere momenten per dag fruit kunnen eten. Bij de voedselconsumptiepeiling voor de gehele
Nederlandse bevolking (Voedingscentrum, 1998) wordt er onderscheid gemaakt tussen de inname van voedingsmiddelen per locatie, namelijk
‘binnenshuis’ en ‘buitenshuis’, waarbij ‘buitenshuis’ weer is opgesplitst is in ‘meegenomen’ en ‘verkregen’. Het eten dat de kinderen krijgen op de
bso valt onder de categorie ‘verkregen’. Er is nu nagegaan, wat de gemiddelde inname is van fruit op de locaties ‘binnenshuis’ en ‘meegenomen’.
Deze waarde staat in tabel 10 in paragraaf 3.2.2. weergegeven als VCP overig. Door deze waarden op te tellen met de waarden van de bso, is een
totale gemiddelde waarde per kind voor een hele dag gevonden. Deze berekening is vervolgens ook uitgevoerd bij de inname van groenten en van
voedingsvezels.
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Bijlage 16. Overzicht bestaande interventies
Bron
Müller
et al.
(2001)

Naam interventie
Kiel Obesity
Prevention Study
(KOPS).

Doelgroep
2440 Duitse
kinderen van
5-15 jaar.

Gortmaker
(1999)

Planet Health
Study.

Sahota
(2001)

Active
Programme
Promoting
Lifestyle
Education in
Schools
(APPLES).
Verminderen van
televisie kijken.

1295 11
jarige
Amerikaanse
kinderen.
734 Engelse
kinderen van
7-11 jaar.

Robinson
(1999)

198
Amerikaanse
8-9 jarige
kinderen.

Nader
(1999)

Child and
Adolescent Trial
for Cardiovascular
Health (CATCH).

3714
Amerikaanse
kinderen van
7-9 jaar.

NISB

Beweegplezier
vanaf 4.

Iedereen die
werkt met
kinderen van
4-12 jaar.

Korte inhoud van interventie
Gecombineerde interventie werd verricht zowel op school als thuis.
Educatie werd gegeven aan alle kinderen over het dagelijks eten van
groente en fruit, het reduceren van het eten van calorierijke producten, het
bevorderen van lichamelijke activiteit en het verminderen van TV-kijken. Er
was ook een educatie programma voor de families en er was een
sportprogramma.
Schoolinterventie bestaande uit minder dan 2 uur per dag TV kijken,
toename van de lichamelijke activiteit, vermindering van vetrijke elementen
in de voeding en minimaal 5 porties groente of fruit per dag.
Een training gedurende 1 jaar van leerkrachten die lesprogramma’s gaven
over gezonde voeding en lichamelijke activiteit naast aanpassing van de
maaltijden op school.

Verminderen van de tijd die kinderen besteden aan televisiekijken en
computerspelletjes. Het programma omvatte achttien lessen die gericht
waren op selfmonitoring van leerlingen met betrekking tot hun
televisiekijken en waarin leerlingen werden gemotiveerd om minder televisie
te kijken. Een onderdeel van het programma was het motiveren van
leerlingen om gedurende een periode van tien dagen geen televisie te
kijken en zich daarna te beperken tot zeven uur televisie en
computerspelletjes per week.
Interventies via scholen gericht op, o.a. ouders, leerkrachten en
kantinemedewerkers, met als doel: afname van vetinname en bevorderen
van lichamelijke activiteit. Voor de workshop is een pakket met verkrijbaar
met daarin een dvd, handleiding en promotiemateriaal. Op de dvd worden 6
thema’s uitgelicht: omgaan met strijd aan tafel, lekker spelen en bewegen,
voorbeeldfunctie van ouders, belonen zonder snoep en frisdrank, televisie
kijken en computeren, tips voor een actieve dag.
Een training voor professionals waarin spel- en beweegactiviteiten worden
ervaren, uitgevoerd en begeleid. Er wordt ook aandacht besteed aan het
opdoen van inspiratie voor het bedenken van nieuwe beweegactiviteiten, en
om bestaande beweegactiviteiten aan te passen aan de groep. Er worden
vaardigheden zoals creativiteit, begeleiding en spelinzicht verworven.
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Effect
Na 1 jaar een toename van de
vetmassa in de controlegroep met
3,6% tegen 0,4% in de
interventiegroep.
Bij meisjes een vermindering (6,3%)
van het percentage obese kinderen
en bij jongens een vermeerdering
(2,2%).
Geen effect op de BMI, wel een
toename van het groentegebruik.

Leerlingen in de interventiegroep
waren minder televisie gaan kijken
en aten minder vaak maaltijden voor
de TV. Bij de interventiegroep was
een significant gunstigere
ontwikkeling van de BMI, de
huidplooidikte en de heupomtrek in
vergelijking met de controlegroep.
Na 3 jaar wel verbetering van gedrag
maar geen effect op BMI.

n.v.t.

In de nota Langer gezond leven noemt het ministerie van VWS preventie van overgewicht als een van de speerpunten van het beleid. Het NIGZ
heeft afgesproken dat er een samenhangend kader wordt ontwikkeld waarin kennis, materialen, methoden en expertise zijn gebundeld. Deze
producten vormen een pakket ‘Overgewicht’. Het voorliggende actieplan gaat uit van de bevindingen die in het pakket staan beschreven. De
kerndoelstelling is de toename van de prevalentie van overgewicht bij kinderen onder de 19 jaar tot stilstand te brengen (NIGZ, 2006). Hiervoor zijn
15 normen ontwikkeld voor opgroeien met een gezond gewicht ter preventie van overgewicht.
Norm 1: Fit en gezond zwanger worden. Wen jezelf als aanstaande zwangere een gezonde leefstijl aan.
Norm 2: Fit en gezond zwanger zijn. Wen jezelf als aanstaande ouder een gezonde leefstijl aan. De leefstijl van de moeder (maar ook die van de partner!)
tijdens de zwangerschap is van invloed op de aanleg van overgewicht van het kind. Naast roken en alcoholgebruik is ook buitensporige gewichtstoename én
afvallen tijdens zwangerschap vermijden.
Norm 3: Borstvoeding geven (minimaal 6 maanden). Veel onderzoek wijst uit dat het geven van borstvoeding een positief effect heeft op het voorkomen van
overgewicht bij kinderen. Niet te snel en te vaak bijvoeding geven, alleen op indicatie. Borstvoeding zou altijd en overal gegeven moeten kunnen worden.
Norm 4: Elke dag ontbijten. Een ontbijt is de beste start van de dag. Een goed ontbijt – bij voorkeur voordat je de deur uitgaat! - zorgt ervoor dat het kind de
lunch kan halen zonder hongergevoel.
Norm 5: Géén frisdrank onder de 5 jaar. Suikerhoudende frisdranken zijn niet alleen overbodig en ongezond, maar ze zijn dikmakend voor kinderen.
Norm 6: Kinderen verwennen door samen te spelen. Verwennen en ook trakteren gaat vaak gepaard met het eten en drinken van energierijke middelen. Veel
verstandiger is het om groente en/of fruit als traktatie te hanteren. Een spelletje organiseren is een belangrijke vorm van verwennen.
Norm 7: Maximaal twee uur per dag tv/pc. TV kijken is zo'n beetje de minst energieverbruikende bezigheid in het bestaan van kinderen. Bovendien blijkt het
vaak gepaard te gaan met eten en drinken van energierijke middelen. Afhankelijk van de leeftijd is een maximum van twee uur per dag een redelijke norm. NB.
Het aantal uren huiswerk op PC telt ook mee!
Norm 8: (Buiten) spelen en bewegen, minimaal 1,5 uur per dag. Met rennen en springen, maar ook met minder intensieve spelletjes, wordt de motoriek van het
kind ontwikkeld, en wordt de nodige energie verbruikt. Eén uur per dag te weinig om bij huidige ontwikkeling het tij te keren.
Norm 9: Kennis van voeding, bereiding en smaken. Kinderen dienen op jeugdige leeftijd vertrouwd te zijn met voeding en voedselbereiding. Inzicht in het
ontwikkelen van smaken kan een bijdrage leveren aan gezondheid op langere termijn.
Norm 10: Niet te veel snacken. De gemiddelde snack bevat naar verhouding veel energie. Beperk eet- en drinkmomenten. Drie maaltijden per dag en
anderhalve liter water per dag is echt voldoende. Niet vaker dan twee keer per week naar de snackbar.
Norm 11: Water drinken. Geen calorieën, voorkomt vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen en is goedkoop (zeker leidingwater) en geeft ook een
vol(daan) gevoel.
Norm 12: Lopen en fietsen van en naar school. Vaak worden kinderen per auto of (achterop de) fiets naar school gebracht. Voor de gezondheid van het kind is
het veel gezonder om lopend of zelf fietsend naar school te gaan.
Norm 13: Lid zijn van een sportvereniging. Van de 8-12 jarigen in Nederland is 77% lid van een sportvereniging. Voor zowel de fysieke als voor de sociale en
emotionele ontwikkeling van het kind is het actief sporten in verenigingsverband uitermate belangrijk.
Norm 14: Je eigen lichaam kennen. Kinderen weten vaak weinig over hun eigen gezondheid en lichaam. Kennis en inzicht in de eigen fysieke ontwikkeling is
belangrijk voor gezond gedrag. Kennis over de energiebalans (gezonde voeding en bewegen) hoort hierbij.
Norm 15: Geen alcohol, zeker niet onder 16 jaar. Alcohol is - naast zeer schadelijk onder de 16 - óók een dikmaker! Dus: géén alcohol onder de 16, en boven
de 16 geen bovenmatig gebruik.

De NIGZ (2006) gaat uit van de uitspraak "Jong geleerd is oud gedaan" voor het aanleren van een goed voedings- en beweeggedrag. Kinderen
moeten dit in principe van huis uit meekrijgen, maar hun leefwereld is een stuk groter. Ouders, grootouders, oppassers/babysitters,
consultatiebureau, kinderopvang, speel(on)mogelijkheden op straat, binnenshuis, school etcetera zijn belangrijke, externe factoren die van invloed
zijn op de leefwijze van kinderen.
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Bijlage 17. Draaiboek interventie
“Gezonde voeding en beweging ter preventie van overgewicht bij Tierelier”
Datum:
Locatie:
Verantwoordelijke:

Donderdag 12 mei om 18.30 uur
Kinderopvang Tierelier, spoordijk 8 te Heukelom (NB)
Nienke Cusiel

Tijd
18.00 uur:
Voorbereiding

Activiteit
Aanwezig bij kinderopvang Tierelier
Beamer installeren
Presentatie klaarzetten
Stoelen en tafels klaarzetten
Fruit, groenten, schalen en overige benodigdheden klaarleggen
Prijs voor de quiz (bakje verse aardbeien) klaarleggen
Formulieren voor de quiz klaarleggen met pennen
Formulieren voor de procesevaluatie klaarleggen
Twee lege velletjes papier klaarleggen voor opdracht discussie
Deelnemers ontvangen

19.30 uur

Aanvang en deelnemers welkom heten
Koffie en thee aanbieden
Verloop van de avond uitleggen

19.35 uur

Inleiding en doel vertellen van de voorlichtingsbijeenkomst. Tevens achtergrond van
onderzoek uitleggen

19.40 uur

Presentatie gedragingen

20.00 uur

Groepsopdracht discussie: legen blaadjes uitdelen en pennen
Tafels en stoelen klaarzetten
Foto’s maken

20.10 uur

Groepsopdracht bespreken en goede antwoorden geven

20.20 uur

Bespreken van barrières

20.30 uur

Spelletjes: schalen opmaken
Schalen, fruit, groenten en mesjes aangeven
Foto’s maken

20.40 uur

Schalen bespreken

20.45 uur

Quiz, lijsten uitdelen

20.55
21.00 uur

Bespreken resultaten quiz
Winnaar aanwijzen
Prijs uitreiken
Procesevaluatie laten invullen

21.10 uur

Mondelinge vertaling

20.25

Afsluiting
Iedereen hartelijk bedanken
Alles opruimen
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Bijlage 18. Voorlichtingsbijeenkomst

Gezonde voeding en
beweging ter preventie van
overgewicht bij Tierelier

Inleiding
• Studie Voeding en Diëtetiek HAN
• Voorlichtingsstage
• Opdrachtgever: kinderopvang Tierelier
• Opdracht:
• Interventie opzetten gericht op pedagogisch
medewerkers voor preventie van overgewicht bij
de kinderen van kinderopvang Tierelier
• Opstellen van een voedingsbeleidsplan waarin
advies wordt gegeven ten aanzien van de gehele
voedingsorganisatie
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Inhoud
• Inleiding
• Korte uitleg onderzoek
• Risicofactoren overgewicht
• Opdracht/discussie
• Barrières die de kinderen ervaren
• Spelletje
• Quiz
• Vragen

Onderzoek
• Welk gedrag veroorzaakt overgewicht?
• Literatuuronderzoek
• Veldonderzoek

• Doelgroep: 63 kinderen van 4 t/m 12 jaar
• Minimaal 2 dagen op bso

• Gedrag van kinderen beïnvloeden via
pedagogisch medewerkers
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Risicofactoren overgewicht
•Weinig fruit
•Weinig groente
•Weinig voedingsvezel
•Veel ranja
•Weinig beweging

Groenten
• Vraag aan de kinderen: wat vind je van fruit?
• Lekker- beetje lekker- neutraal- beetje vies- vies
• Totaalscore: iets hoger dan neutraal dus neutraal
• Lekkere soorten groente:
•
•
•
•
•

Komkommer
Bloemkool
Tomaat
Wortel
Sla
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Fruit
• Vraag aan de kinderen: wat vind je van fruit?
• Lekker- beetje lekker- neutraal- beetje vies- vies
• Totaalscore: beetje lekker
• Lekkere soorten fruit:
•
•
•
•
•

Aardbei
Appel
Druiven
Mandarijn
Kiwi

Voedingsvezel
• Wat zijn voedingsvezels?
• Onverteerbare koolhydraten

• Wat zijn de functies?
• Geven een vol gevoel
• Zorgen voor een goede darmwerking
• Beïnvloeden samenstelling van vet in het
lichaam

• Waar zitten ze in?
• Groenten, fruit, volkorenproducten
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Ranja
• Vraag aan de kinderen: wat vind je van drankjes?
• Lekker- beetje lekker- neutraal- beetje vies- vies
• Lekkere niet-zoete drankjes:
• Water
• Melk
• Thee

• Het allerlekkerste drankje:
• Water!

Beweging (vervolg)
• Vraag aan de kinderen: wat vind je van deze
activiteiten in de buitenruimte?
• Leuk- beetje leuk- neutraal- beetje stom- stom
• Leuke buitenactiviteiten:
•
•
•
•
•

Lopen op de boomstammen
Verstoppertje spelen
Boomklimmen
Tennissen
Hutten bouwen

Beweging
• Vraag aan de kinderen: wat vind je van deze
activiteiten?
• Leuk- beetje leuk- neutraal- beetje stom- stom
• Beweeglijke activiteiten even leuk als overige
activiteiten
• Leuke beweeglijke activiteiten:
•
•
•
•
•

Vrij buiten spelen
Spelen bij het riviertje
Boomklimmen
Sportveld
Zagen/timmeren

Beweging (vervolg)
• Vraag aan de kinderen: wat vind je van deze
activiteiten op het sportveld?
• Leuk- beetje leuk- neutraal- beetje stom- stom
• Leuke activiteiten op het sportveld:
•
•
•
•
•

Slagbal
Kat en muis
Tennis
Tikkertje
Hindernisbaan

• Minst leuk: voetbal!
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Invloed
• Hoe kunnen jullie als pedagogisch medewerkers
invloed uitoefenen op het eetgedrag en
beweeggedrag van de kinderen?
• Twee groepen: discussieer met elkaar en bedenk
• verschillende manieren waarop jullie de kinderen
zouden kunnen beïnvloeden op het gebied van
eten, kies er 2 uit die jullie het belangrijkst vinden
• verschillende manieren waarop jullie de kinderen
zouden kunnen beïnvloeden op het gebied van
bewegen, kies er 2 uit die jullie het belangrijkst
vinden

Invloed van pedagogisch
medewerkers op bewegen
• Kinderen stimuleren om samen te bewegen,
zoals groepsspelletjes (bv lekkerland)
• Een spelletje doen met de kinderen
(bv tennissen, overgooien enz)
• Geen kritiek leveren op kinderen als zij aan het
sporten of bewegen zijn
• Kinderen aanmoedigen als zij aan het sporten of
bewegen zijn
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Invloed van pedagogisch
medewerkers op eten
• Gezellige sfeer creëren aan tafel: samen eten
• Kinderen vinden het fijn om samen met andere
kinderen en met de leidster aan tafel te eten

• Voorbeeldgedrag: observationeel leren
• Hetzelfde eten als de kinderen, kiezen voor
gezonde producten

• Praten met de kinderen over gezonde producten
en wat zij lekker vinden

Barrières
• Kinderen hebben aangegeven vier barrières te
ervaren die hen belemmeren om gezond te eten en
veel te bewegen
• Weinig variatie in het groenten aanbod (wortel,
bloemkool en sla)
• Weinig mogelijkheden om te bewegen bij slecht weer
(spelen op de matten in de vlinderruimte is neutraal
beoordeeld)
• Weinig aanbod in volkoren producten (volkoren
cracottes, beschuit, ontbijtkoek)
• Weinig aanbod van niet-zoete dranken
(thee, melk)
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Weghalen van barrières
• Aanbod groenten
• Meer groenten kopen en die aanbieden aan de
kinderen
• Groenten eten uit de moestuin
• Seizoensgebonden groenten

• Bewegen bij slecht weer
• Vlinderruimte gebruiken
• Kinderen zelf spelletjes laten bedenken
• Invloed van pedagogisch medewerkers gebruiken

Spelletje
• Twee groepen:
• Maak een zo aantrekkelijk mogelijke schaal met
groenten
• Maak een zo aantrekkelijk mogelijke schaal met
fruit

Weghalen van barrières
• Aanbod volkoren producten
• Volkoren producten kopen en die aanbieden aan
de kinderen: volkoren cracottes, ontbijtkoek,
beschuit
• Meer groenten kopen en die aanbieden aan de
kinderen
• Groenten eten uit de moestuin
• Seizoensgebonden groenten

• Aanbod niet-zoete dranken
• Thee en water aanbieden
• Melk aanbieden

Quiz
1. Hoe lekker vinden de kinderen fruit?
Lekker- beetje lekker- neutraal- beetje vies- vies

2. Noem 3 soorten fruit die de kinderen lekker
vinden
Sinaasappel, appel, mandarijn, banaan, aardbei,
meloen, ananas, peer, kiwi, druiven
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Quiz

Quiz

3. In hoeverre denk je dat je invloed kan
uitoefenen op de inname van fruit door
de kinderen?

5. Hoe lekker vinden de kinderen groente?
Lekker- beetje lekker- neutraal- beetje vies- vies

Niet – weinig – neutraal – een beetje – veel

4. Je hebt net in een groep een aantrekkelijke
schaal met fruit klaargemaakt. Denk je dat je
dat zelf ook zou kunnen op de bso?

6. Noem 3 soorten groente die de kinderen
lekker vinden
Radijs, sla, wortel, komkommer, tomaat, paprika,
bloemkool

Ja – nee

Quiz

Quiz

7. In hoeverre denk je dat je invloed kan
uitoefenen op de inname van fruit door
de kinderen?

9. Noem 2 niet-zoete drankjes die de
kinderen lekker vinden

Niet – weinig – neutraal – een beetje – veel

8. Je hebt net in een groep een aantrekkelijke
schaal met groente klaargemaakt. Denk je dat
je dat zelf ook zou kunnen op de bso?

10. Welk drankje op Tierelier vinden de kinderen
het lekkerst?

Ja – nee
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Quiz
11.In hoeverre denk je dat je invloed kan
uitoefenen op de inname van niet-zoete
drankjes door de kinderen?
Niet – weinig – neutraal – een beetje – veel

12. Noem minimaal 2 methoden waarmee je
invloed kunt uitoefenen op het eetgedrag
(inname van fruit, groente, voedingsvezel en
niet-zoete drankjes) van de kinderen

Quiz

Quiz
13.Noem minimaal 1 functie van
voedingsvezel
14.Noem minimaal 3 voedingsmiddelen die
voedingsvezel bevatten
15.In hoeverre denk je dat volkoren
producten bijdragen aan de preventie
van overgewicht?
Niet – weinig – neutraal – een beetje – veel

Quiz

16.Noem minimaal 3 barrières die de
kinderen ervaren die hen belemmeren
om gezond te eten en veel te bewegen

18. Geef aan hoe leuk de kinderen beweeglijke
activiteiten vinden ten opzichte van overige
activiteiten

17.Geef per barrière minimaal 1 methode
weer om deze op te heffen

19. Noem 3 beweeglijke activiteiten die de
kinderen leuk vinden

Veel minder leuk- minder leuk – even leuk – iets
leuker – veel leuker

Rekstokken, boerderij, sportveld, zagen/timmeren,
boomklimmen, riviertje, vrij buiten spelen, toneel,
moestuin
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Quiz
20. Noem 2 spelletjes op het sportveld die de
kinderen leuk vinden
Rugby, voetbal, hindernisbaan, kat en muis, tennis,
slagbal, tikkertje, badminton, frisbee, fopbal

21. Noem 2 buitenactiviteiten die de kinderen leuk
vinden
Rekstokken, tikkertje, tennis, verstoppertje,
boomklimmen, tennis, boomstam lopen, hutten
bouwen, springtouwen, voetbal

Telling en prijsuitreiking
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Quiz
22.In hoeverre denk je dat je invloed kan
uitoefenen op de hoeveelheid beweging
van de kinderen?
Niet – weinig – neutraal – een beetje – veel

23.Noem minimaal 1 methode waarmee je
invloed kunt uitoefenen op het
beweeggedrag (keuze van activiteiten en
spelletjes) van de kinderen

Bedankt!!!!
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Inleiding
Goede voeding is een essentiële factor bij de ontwikkeling en het welzijn van het kind, daarom
vindt Kinderopvang Tierelier het belangrijk de beschikking te hebben over een goed
voedingsbeleid. Daarom is gevraagd aan Nienke Cusiel, student Voeding & Diëtetiek, om een
advies te geven ten aanzien van de gehele voedingsorganisatie, met de nadruk op het
voedingsaanbod.
Om inzicht te krijgen in de huidige situatie bij kinderopvang Tierelier, is eerst de gang van zaken
rondom voeding op de verschillende groepen in kaart gebracht. Deze is hieronder weergegeven.

Kinderopvang en gecombineerde groep
De kinderen op het kinderdagverblijf hebben een leeftijd tot 4 jaar. De kinderen op de
gecombineerde groep hebben een leeftijd van 3 t/m 6 jaar. De voedingsgewoonten van het
kinderdagverblijf gelden ook voor de gecombineerde groep. De baby’s hebben een vast
voedingsschema. Kinderopvang Tierelier streeft ernaar de voeding en voedingsgewoontes van
thuis zoveel mogelijk en indien haalbaar door te laten lopen op het dagverblijf. Dit houdt in dat op
de groep de voedingstijden en gewoontes van het kind, in overleg met de ouder(s), gevolgd
worden.
Baby’s krijgen de voeding die de ouders van thuis meegeven, namelijk flesvoeding of afgekolfde
moedermelk. In overleg met de ouder(s) wordt op het moment dat het kind er aan toe is de
voeding uitgebreid met een fruithapje en/of een groentehapje. De groentehapjes worden door de
ouders meegegeven, de fruithapjes worden met vers fruit bereid door kinderopvang Tierelier. De
overstap naar vaste voeding gaat geleidelijk en in overleg met de ouder(s). Voor vaste voeding is
er een dagschema, waarin vier eet- en drinkmomenten zijn opgenomen, namelijk om 8.45 uur,
11.30 uur, 14.30 uur en 16.00 uur.

Buitenschoolse opvang
Bij de buitenschoolse opvang zitten kinderen van 4 t/m 12 jaar. Op maandag, dinsdag en
donderdag komen zij tussen 15.00 uur en 16.00 uur op de bso aan. Om 16.00 uur wordt er aan
tafel gegeten. Op woensdag en vrijdag komen de kinderen tussen 12.0 uur en 13.00 uur, er wordt
dan om 13.00 uur brood gegeten, waarna er rond 15.30 uur weer wat wordt gegeten.
Doelstelling en vraagstelling
De doelstelling van dit adviesrapport luidt als volgt:
“Het geven van een advies ten aanzien van de gehele voedingsorganisatie, waaronder de inkoop
van voedingsmiddelen, de samenstelling van maaltijden, de bereiding van de voeding en de
beoordeling van voeding en hygiëne-eisen, met de nadruk op het voedingsaanbod”.
De bijbehorende vraagstelling luidt:
“Op welke punten kan er een advies worden gegeven ten behoeve van een aanpassing in de
voedingsorganisatie, zodat kinderopvang Tierelier kinderen kan aanzetten tot een gezondere
leefstijl?”

Opbouw rapport
In dit rapport worden de verschillende onderdelen van de voedingsorganisatie in aparte
hoofdstukken beschreven. In elk hoofdstuk wordt eerst de huidige situatie beschreven, waarna er
een advies wordt gegeven om de situatie te verbeteren, zodat een bijdrage kan worden geleverd
aan de gezondheid van kinderen.
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Voedselveiligheid
Huidige situatie
Uit schattingen blijkt dat in Nederland jaarlijks meer dan een miljoen mensen maag-darmklachten
krijgt door voedselinfecties en –vergiftigingen. Bij jonge kinderen kunnen de gevolgen zeer ernstig
zijn. Om de gezondheid van kinderen te kunnen waarborgen, is het van belang dat een aantal
maatregelen rondom voedingsverzorging wordt getroffen die ertoe leiden dat de veiligheid van de
op de kinderopvang verstrekte voeding gegarandeerd is:
• Houd de Warenwet Hygiëne van Levensmiddelen aan.
• Werk volgens de Hygiënecode voor kleine instellingen.
Volgens de Warenwet Hygiëne van Levensmiddelen dient elk kinderdagverblijf te beschikken
over een voedselveiligheidssysteem, waarin de werkwijze in werkinstructies is vastgelegd.
Daarnaast dient er gewerkt te worden volgens de Hygiënecode voor kleine instellingen. In de
Warenwet is opgenomen dat iedereen die voedsel produceert, verpakt, vervoert en/of verkoopt
een HACCP-plan (Hazard Analysis Critical Control Points) moet hebben. Een HACCP-plan is een
beheerssysteem voor voedselveiligheid. Het houdt in dat er moet worden aangetoond dat het
voedsel dat men levert ook veilig is voor de kinderen.
Bij kinderopvang Tierelier wordt gewerkt volgens de HACCP-methode voor voedselveiligheid, die
in de vorm van twee registratieformulieren (Registratie Voedselveiligheid in de Kinderopvang)
door de VAK wordt aangeboden (voor meer informatie over de VAK zie bijlage I van het
voorlichtingsrapport). Het eerste formulier wordt bij kinderopvang Tierelier maandelijks ingevuld
door een vaste pedagogisch medewerker, het tweede formulier wordt maandelijks ingevuld door
de eigenaar van kinderopvang Tierelier. De formulieren zijn weergegeven in bijlage I.
Daarnaast werkte men met het proces voedselveiligheid afkomstig van het protocol Hygiëne
Voedselveiligheid van Radius Nederland B.V.

Advies
De Hygiënecode voor kleine instellingen is wel bekend bij kinderopvang Tierelier. Het is echter zo
dat de kinderopvangbranche specifieke protocollen heeft die gebaseerd zijn op de Hygiënecode.
Deze protocollen zijn bruikbaar gemaakt voor de kinderopvang, dat betekent dat de onderdelen
van de Hygiënecode die van toepassing zijn binnen een kinderopvangorganisatie zijn uitgewerkt.
Ten tijde van dit onderzoek werkte Kinderopvang Tierelier niet meer met Radius samen, men was
in afwachting van een nieuw protocol voor voedselveiligheid afkomstig van de VAK. Het advies is
om tot die tijd gebruik te blijven maken van het protocol van Radius. Zodra het nieuwe protocol
van de VAK beschikbaar komt, dient deze in gebruik te worden genomen. Dit kan gedaan worden
door het protocol te bespreken in de eerstvolgende algemene vergadering.
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Voedingsaanbod
Huidige situatie
Bij kinderopvang Tierelier is een gevarieerd aanbod van voedsel voor de kinderen. Er wordt
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van verse producten en van producten uit de moestuin.
Hieronder wordt beschreven wat het aanbod is bij de verschillende groepen.
Kinderdagverblijf en gecombineerde groep
Tijdstip
8.45 uur
11.30 uur

14.30 uur
15.30-16.00 uur

Aanbod
Fruit: appel, banaan, mandarijn, meloen, peer, kiwi
Brood: tarwe

Hoeveelheid
Onbeperkt
Tot 4 boterhammen

Beleg: vlees (boterhamworst, snijworst, kipfilet, achterham,
gekookte worst, gebraden gehakt en smeerleverworst),
kaas (48+), smeerkaas (20+), appelstroop en jam

Normaal beleg

Drinken: diksap, roosvicee (original en multivit), melk
(halfvol)
Soepstengel

Onbeperkt
1 stuks

Diksap of roosvicee (original en multivit)
Crackers: liga, digestive, maria, beschuit, cracotte,
rijstwafel, creamcracker, peperkoek

Onbeperkt
Onbeperkt

Diksap of roosvicee (original en multivit)

Onbeperkt

Buitenschoolse opvang
Maandag, dinsdag en donderdag:
Tijdstip
16.00 uur

Aanbod
Fruit: appel, banaan, mandarijn, meloen, peer, kiwi

Hoeveelheid
Onbeperkt

Groente: komkommer en tomaatjes

Onbeperkt

Crackers: beschuit, cracotte (volkoren), rijstwafel,
creamcracker, peperkoek

Max 2 crackers, max
4 creamcrackers

Beleg: vlees (boterhamworst, snijworst, kipfilet,
achterham, gekookte worst, gebraden gehakt en
smeerleverworst), kaas (48+), smeerkaas (20+),
appelstroop en jam

Normaal beleggen

Drinken: water en ranja (limonadesiroop met water)

Onbeperkt
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Woensdag en vrijdag:
Tijdstip
13.00 uur

15.30 uur

Aanbod
Brood: tarwe

Hoeveelheid
Onbeperkt

Beleg: vlees (boterhamworst, snijworst, kipfilet,
achterham, gekookte worst, gebraden gehakt en
smeerleverworst), kaas (48+), smeerkaas (20+),
appelstroop en jam

Normaal beleggen

Groente: komkommer en tomaatjes

Onbeperkt

Drinken: water en melk (halfvol)
Fruit: appel, banaan, mandarijn, meloen, peer, kiwi

Onbeperkt
Onbeperkt

Crackers: beschuit, cracotte (volkoren), rijstwafel,
creamcracker, peperkoek

Max 2 crackers, max
4 creamcrackers

Beleg: vlees (boterhamworst, snijworst, kipfilet,
achterham, gekookte worst, gebraden gehakt en
smeerleverworst), kaas (48+), smeerkaas (20+),
appelstroop en jam

Normaal beleggen

Drinken: water en ranja (limonadesiroop met water)

Onbeperkt

Advies
Het aanbod van kinderopvang Tierelier kan op sommige punten nog verbeterd worden, zodat een
bijdrage kan worden geleverd aan de gezondheid van de kinderen en aan de preventie van
overgewicht.
Kinderdagverblijf en gecombineerde groep
Voor het kinderdagverblijf en de gecombineerde groep is het advies gebaseerd op de knelpunten
die bestaan in de voeding van jonge kinderen. Ocké et al. (2007) hebben een
voedselconsumptiepeiling uitgevoerd onder jonge kinderen en deze gegevens naast de richtlijnen
gezet. Op deze manier zijn de belangrijkste knelpunten in de voeding van jonge kinderen
achterhaald. Peuters en kleuters eten te weinig groenten, fruit, vis en vezelrijke
voedingsmiddelen. Bovendien bevat de voeding van kleuters te veel verzadigde vetzuren.
Inname van groenten
Groenten zijn voedingsmiddelen die boordevol zitten met vitaminen en mineralen. Bovendien
bevatten ze veel voedingsvezel en geen vet. Jonge kinderen eten te weinig groenten. Om deze
inname te verhogen zouden er bij kinderopvang Tierelier meer groenten kunnen worden
aangeboden aan de kinderen. Dit zou bij alle eetmomenten kunnen: ’s ochtends kan er een
gecombineerde fruit- en groenteschaal worden gemaakt, ’s middags kunnen er stukjes
komkommer worden gegeven bij de broodmaaltijd, bijvoorbeeld plakjes op kaas. Om 15.30 uur
zou er bij de crackers weer groenten gegeven kunnen worden. Het advies is om te kiezen voor
groenten die de kinderen lekker vinden, zoals wortel, komkommer, tomaat, bloemkool, sla en
paprika. Het is ook een optie om een groentesap te maken van de genoemde groenten.
Inname van fruit
Fruit bevat veel vitaminen en mineralen en geen vet. Jonge kinderen eten ook te weinig fruit.
Kinderopvang Tierelier kan deze inname verhogen door twee keer per dag fruit aan te bieden in
plaats van 1 keer per dag. ’s Middags zou er bij de crackers ook fruit kunnen worden gegeven.
Let hierbij op de opmaak van een schaal: het is voor kinderen aantrekkelijk om een mooie schaal
te zien met daarin stukjes gesneden fruit en groente. Om te zorgen dat de kinderen niet te veel
crackers eten zodat ze geen zin meer hebben in fruit, zou als regel gesteld kunnen worden dat de
kinderen eerst een stuk fruit eten en dan pas een cracker mogen pakken. Er kan ook een
maximum worden gesteld aan het aantal crackers, bijvoorbeeld maximaal 1 cracker.
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Inname van vis
Vis bevat speciale vetzuren die een gunstig effect hebben op de gezondheid van hart en vaten in
het lichaam. Het blijkt dat kinderen te weinig vis eten. Kinderopvang Tierelier kan hier aan
bijdragen door één keer per week vis aan te bieden aan de kinderen, bijvoorbeeld als broodbeleg
of als beleg op de cracker. Dit kan verse vis zijn zoals makreel (eventueel verwerkt tot een
salade) of vis uit blik.
Inname van voedingsvezel
Voedingsvezels zijn koolhydraten die niet verteerd kunnen worden in het lichaam. Ze hebben
verschillende functies, ze zorgen bijvoorbeeld voor een goede darmwerking en geven een vol
gevoel. Op deze manier kunnen voedingsvezels bijdragen aan het voorkomen van overgewicht
bij kinderen. Volwassenen hebben meer voedingsvezels nodig dan kinderen, er is echter wel al
een richtlijn opgesteld voor kinderen vanaf 1 jaar. Het blijkt dat jonge kinderen deze richtlijn niet
halen, zij eten dus te weinig voedingsvezels.
Voedingsvezels zitten voornamelijk in groenten, fruit en volkoren producten. Kinderopvang
Tierelier kan bijdragen aan de inname van voedingsvezels, door meer groenten en fruit aan te
bieden (zie de voorgaande paragrafen) en door gewone producten te vervangen door volkoren
producten. Dit geldt bijvoorbeeld voor brood, cracottes, peperkoek en beschuit. In de schillen van
groenten en fruit zitten veel voedingsvezels, bied deze producten daarom met schil aan.
Verzadigd vet
Er zijn twee soorten vetten in de voeding, namelijk onverzadigd vetten (‘goede vetten’) en
verzadigd vetten (‘slechte vetten’). Te veel verzadigde vetten in de voeding hebben een
ongunstig effect op de gezondheid van hart en bloedvaten. Het blijkt dat jonge kinderen te veel
verzadigde vetten eten. Deze zitten vooral in kaas, vlees en creamcrackers.
Kinderopvang Tierelier kan eraan bijdragen dat de kinderen minder verzadigd vet eten, door kaas
te vervangen door 20+ of 30+ kaas, of door de kinderen maximaal 1 keer de cracker of boterham
met kaas te laten beleggen. Daarnaast kunnen er ook regels worden opgesteld voor vleesbeleg,
bijvoorbeeld maximaal twee keer per dag vet vleesbeleg (bijvoorbeeld snijworst, gebraden
gehakt, smeerleverworst en boterhamworst). De vette vleessoorten kunnen vervangen worden
door minder vette vleessoorten, bijvoorbeeld kipfilet, rookworst, kalkoenfilet, achterham,
beenham, schouderham en casselerrib. De creamcrackers kunnen niet meer worden
anageboden aan de kinderen, aangezien er al een ruim aanbod is aan crackers.
Sap
Het drinken van te veel sap komt niet als knelpunt naar voren bij landelijke analyses.
Kinderopvang Tierelier biedt echter vrij veel sappen aan gedurende de dag aan de kinderen.
Sappen bevatten veel suikers, waardoor er een grotere kans bestaat op het ontwikkelen van
overgewicht bij jonge kinderen. Het advies is dan ook om minder sappen aan te bieden aan de
kinderen. Bij de lunch kan er bijvoorbeeld alleen melk (mager of halfvol) worden aangeboden en
water. Bij de overige eetmomenten kan er naast sap ook water worden aangeboden aan de
kinderen. Diksap en roosvicee worden nu aangeboden, er kunnen ook verse sappen of sappen
die bestaan uit 100% sap worden aangeboden. Deze bevatten alleen natuurlijke suikers en
bevatten ook veel vitaminen en mineralen.
Veel ongezonde tussendoortjes
Bij kinderopvang Tierelier worden er soms bakactiviteiten aangeboden, waarbij er ‘ongezonde’
producten als cake of koekjes worden gebakken. Deze producten bevatten veel vet en verzadigd
vet, waardoor ze bijdragen aan de ontwikkeling van overgewicht bij kinderen. Om dit tegen te
gaan kan er een maximum worden gesteld aan deze activiteiten, bijvoorbeeld maximaal 1 keer
per maand. Dit betekent dat er maximaal 1 keer per maand iets extra’s kan worden aangeboden
aan de kinderen, zoals koek, cake, taart, snoep, roomijs, knakworstjes, vissticks enz.
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Als alle adviezen worden meegenomen, dan ziet het aanbod er als volgt uit:
Tijdstip
8.45 uur

Aanbod
Fruit: appel, banaan, mandarijn, meloen, peer, kiwi

Hoeveelheid
Onbeperkt
Onbeperkt

11.30 uur

Groenten: tomaat, komkommer, wortel, bloemkool, paprika,
sla
Brood: volkoren
Beleg: vlees (kipfilet, achterham, kalkoenfilet, rookworst,
caesselerrib en smeerleverworst (max 1x)), kaas (48+. max
1 keer)), smeerkaas (20+), appelstroop en jam

Normaal beleg

Groenten: tomaatjes, sla en komkommer

Onbeperkt

Drinken: melk (mager of halfvol) en water
Soepstengel

Onbeperkt
1 stuks

Diksap, roosvicee (original en multivit) of vers sap
Crackers: liga, digestive, maria, volkoren beschuit, volkoren
cracotte, rijstwafel, volkoren peperkoek

Onbeperkt
1 cracker

Fruit: appel, banaan, mandarijn, meloen, peer, kiwi

Onbeperkt

Groenten: tomaat, komkommer, wortel, bloemkool, paprika,
sla

Onbeperkt

14.30 uur
15.30-16.00 uur

Diksap, roosvicee (original en multivit), vers sap of water

Tot 4 boterhammen

Onbeperkt

Buitenschoolse opvang
Voor de buitenschoolse opvang is het advies eveneens gebaseerd op de knelpunten die bestaan
in de voeding van jonge kinderen. Deze knelpunten zijn te vinden in het voorlichtingsrapport in
paragraaf 3.1.3.
Inname van groenten
Ook kinderen van 4 t/m 12 jaar eten te weinig groenten. Om deze inname te verhogen zouden er
bij kinderopvang Tierelier meer groenten kunnen worden aangeboden aan de kinderen. Dit zou
op maandag, dinsdag en donderdag bij het eetmoment kunnen: er kan een gecombineerde fruiten groenteschaal worden gemaakt. Op woensdag en vrijdag kunnen er ook groenten worden
aangeboden bij de broodmaaltijd, bijvoorbeeld stukjes komkommer en plakjes tomaat op brood.
Het advies is ook hier om te kiezen voor groenten die de kinderen lekker vinden, zoals wortel,
komkommer, tomaat, bloemkool, sla en paprika. Het is ook een optie om een groentesap te
maken van de genoemde groenten. Het is belangrijk dat de schaal met groenten aantrekkelijk
wordt gepresenteerd aan de kinderen, werk hiervoor met verschillende kleuren en snijd de
groenten alvast in stukjes.
Inname van fruit
Kinderen eten ook te weinig fruit. Kinderopvang Tierelier kan deze inname verhogen door meer
verschillende soorten fruit aan te bieden en door het fruit op een aantrekkelijke manier aan te
bieden. Hierbij is de opmaak van een schaal belangrijk: het is voor kinderen aantrekkelijk om een
mooie schaal te zien met daarin stukjes gesneden fruit en groente. Om te zorgen dat de kinderen
niet te veel crackers eten zodat ze geen zin meer hebben in fruit, zou als regel gesteld kunnen
worden dat de kinderen eerst een stuk fruit eten en dan pas een cracker mogen pakken. Er kan
ook een maximum worden gesteld aan het aantal crackers, bijvoorbeeld maximaal 2 crackers.
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Inname van vis
Vis bevat speciale vetzuren die een gunstig effect hebben op de gezondheid van hart en vaten in
het lichaam. Het blijkt dat kinderen te weinig vis eten. Kinderopvang Tierelier kan hier aan
bijdragen door één keer per week vis aan te bieden aan de kinderen, bijvoorbeeld als broodbeleg
of als beleg op de cracker. Dit kan verse vis zijn zoals makreel (eventueel verwerkt tot een
salade) of vis uit blik.
Inname van voedingsvezel
Ook oudere kinderen halen de richtlijn voor voedingsvezels niet, zij eten dus te weinig
voedingsvezels. Kinderopvang Tierelier kan bijdragen aan de inname van voedingsvezels, door
meer groenten en fruit aan te bieden (zie de voorgaande paragrafen) en door gewone producten
te vervangen door volkoren producten. Dit geldt bijvoorbeeld voor brood, cracottes, peperkoek en
beschuit. In de schillen van groenten en fruit zitten veel voedingsvezels, bied deze producten
daarom met schil aan.
Verzadigd vet
Ook jonge kinderen eten te veel verzadigde vetten. Deze zitten vooral in kaas, vlees en
creamcrackers. Kinderopvang Tierelier kan eraan bijdragen dat de kinderen minder verzadigd vet
eten, door kaas te vervangen door 20+ of 30+ kaas, of door de kinderen maximaal 1 keer de
cracker of boterham met kaas te laten beleggen. Daarnaast kunnen er ook regels worden
opgesteld voor vleesbeleg, bijvoorbeeld maximaal 1 keer vleesbeleg op maandag, dinsdag en
donderdag en maximaal 2 keer vleesbeleg op woensdag en vrijdag. De vette vleessoorten
(bijvoorbeeld snijworst, gebraden gehakt, smeerleverworst en boterhamworst) kunnen vervangen
worden door minder vette vleessoorten, bijvoorbeeld kipfilet, rookworst, kalkoenfilet, achterham,
beenham, schouderham en casselerrib. De creamcrackers kunnen niet meer worden
aangeboden aan de kinderen, aangezien er al een ruim aanbod is aan crackers.
Zoete drankjes
Het drinken van te veel ranja komt als knelpunt naar voren bij het veldonderzoek. Kinderopvang
Tierelier biedt vrij veel ranja aan gedurende de dag aan de kinderen. Ranja bevat veel suikers,
waardoor er een grotere kans bestaat op het ontwikkelen van overgewicht bij kinderen. Het
advies is dan ook om minder ranja aan te bieden aan de kinderen. Bij de lunch kan er
bijvoorbeeld alleen melk (mager of halfvol) worden aangeboden en water. Bij de overige
eetmomenten kan er naast ranja ook water worden aangeboden aan de kinderen. Ranja kan ook
worden vervangen door verse sappen of sappen die bestaan uit 100% sap. Deze bevatten alleen
natuurlijke suikers en bevatten ook veel vitaminen en mineralen. Omdat deze sappen duurder zijn
dan ranja, kan als regel worden gesteld dat hier maximaal 1 glas van mag worden gedronken
door de kinderen. Naast sap kan er ook thee zonder suiker worden aangeboden. De thee moet
een beetje afgekoeld en in een thermoskan worden aangeboden ivm de veiligheid van de
kinderen. Alleen de pedagogisch medewerkers mogen de thee inschenken.
Veel ongezonde tussendoortjes
Bij kinderopvang Tierelier worden er soms bakactiviteiten aangeboden, waarbij er ‘ongezonde’
producten als cake of koekjes worden gebakken. Deze producten bevatten veel vet en verzadigd
vet, waardoor ze bijdragen aan de ontwikkeling van overgewicht bij kinderen. Om dit tegen te
gaan kan er een maximum worden gesteld aan deze activiteiten, bijvoorbeeld maximaal 1 keer
per maand. Dit betekent dat er maximaal 1 keer per maand iets extra’s kan worden aangeboden
aan de kinderen, zoals koek, cake, taart, snoep, roomijs, knakworstjes, vissticks enz.
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Als alle adviezen worden meegenomen, dan ziet het aanbod er als volgt uit:
Maandag, dinsdag en donderdag:
Tijdstip
16.00 uur

Aanbod
Fruit: appel, banaan, mandarijn, meloen, peer, kiwi,
druiven, aardbei, ananas, nectarine
Groente: komkommer,tomaatjes, wortel, bloemkool, sla en
paprika
Crackers: volkoren beschuit, volkoren cracotte, rijstwafel,
volkoren peperkoek
Beleg: vlees (kipfilet, achterham en smeerleverworst, max
1 keer), kaas (48+. max 1 keer), smeerkaas (20+),
appelstroop en jam
Drinken: water, thee en vers sap (max 1 glas)

Hoeveelheid
Onbeperkt
Onbeperkt
Max 2 crackers
Normaal beleggen

Onbeperkt

Woensdag en vrijdag:
Tijdstip
13.00 uur

15.30 uur

Aanbod
Brood: volkoren

Hoeveelheid
Max 6 boterhammen

Beleg: vlees (kipfilet, achterham, kalkoenfilet, rookworst,
caesselerrib en smeerleverworst (max 1x)), kaas (48+,
max 1 keer), smeerkaas (20+), appelstroop en jam

Normaal beleggen

Groente: komkommer, sla en tomaatjes

Onbeperkt

Drinken: water en melk (mager of halfvol)
Fruit: appel, banaan, mandarijn, meloen, peer, kiwi,
druiven, aardbei, ananas, nectarine

Onbeperkt
Onbeperkt

Crackers: volkoren beschuit, volkoren cracotte, rijstwafel,
volkoren peperkoek

Max 2 crackers

Beleg: vlees (kipfilet, achterham en smeerleverworst, max
1 keer), kaas (48+. max 1 keer), smeerkaas (20+),
appelstroop en jam

Normaal beleggen

Groente: komkommer,tomaatjes, wortel, bloemkool, sla en
paprika

Onbeperkt

Drinken: water, thee en vers sap (max 1 glas)

Onbeperkt
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Inkoop van voeding
Huidige situatie
De inkoop van voeding vindt bij kinderopvang Tierelier plaats door het wekelijks e-mailen van een
boodschappenlijst aan leverancier Attent. De bso en het kdv hebben een aparte
boodschappenlijst. Deze worden met de hand ingevuld. Deze zijn te vinden bij:
Netwerk > SB-Server > Tierelier >aaa kinderopvang 2011 > Boodschappen Attent
Een pedagogisch medewerker van het kdv e-mailt de boodschappenlijst van de bso en het kdv
samen naar Attent. Attent bezorgt de boodschappen vervolgens op maandagochtend en op
woensdagochtend bij Tierelier.
De boodschappenlijst van het kdv wordt wekelijks ingevuld door een pedagogisch medewerker
van het kdv. Dit wordt aan het einde van de week gedaan. De boodschappenlijst is te zien in
bijlage II. Hierop is te zien dat de producten die besteld kunnen worden al staan vermeld in de
eerste kolom van het formulier. In de tweede kolom dient het aantal per product ingevuld te
worden, waarbij de eerste helft van de kolom voor de maandag is en de tweede kolom voor de
woensdag.
De boodschappenlijst van de bso wordt wekelijks op een vaste dag ingevuld door een
pedagogisch medewerker van de bso. Deze wordt vervolgens doorgegeven aan de pedagogisch
medewerker van het kdv. De boodschappenlijst is te zien in bijlage II.

Advies
De inkoop van voedingsmiddelen is vrij goed geregeld. Er kunnen nog wat aanpassingen worden
gemaakt in de boodschappenlijst aan de hand van het advies voor het voedingsaanbod (zie het
vorige hoofdstuk). De aangepaste bestellijsten zijn te zien in bijlage III. Het is vaak voor de bso
lastig om in te schatten hoeveel fruit en groente er moet worden besteld voor een hele week. Het
advie sis dan ook om pwee keer per week te boodschappenlijst te e-mailen in plaats van 1 keer,
bijvoorbeeld op vrijdag en op dinsdag. Er is dan een kleinere kans dat er voedingsmiddelen
moeten worden weggegooid.
De medewerkers die de lijst invult, kijkt wat de voorraad is en besteld op basis daarvan de
hoeveelheid boodschappen.
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Opslag van voedsel
Huidige situatie
De opslag van voedsel is geregeld volgens het protocol Hygiëne Voedselveiligheid van Radius
Nederland B.V. Producten die gekoeld bewaard moeten worden, worden in de koelkast bewaard
en producten die niet gekoeld bewaard hoeven te worden, worden in opslagkasten bewaard.
Bij het kinderdagverblijf en de gecombineerde groep is er een voorraadkast waar de ongekoelde
producten worden bewaard. De producten liggen per onderwerp bij elkaar, bijvoorbeeld het
broodbeleg, de crackers enz. De producten worden goed afgesloten zodat bederf zoveel mogelijk
wordt voorkomen. Er worden ook producten bewaard in keukenkastjes. Fruit wordt buiten de
koelkast bewaard, hier wordt een vliegdeksel overheen geplaatst tegen ongedierte. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen ‘oud’ fruit en ‘nieuw’ fruit. De open producten in de koelkast zijn
gelabeld, dat wil zeggen dat de datum van openmaken op het product is geschreven. Zo wordt
voorkomen dat producten te lang worden bewaard.
Op de buitenschoolse opvang worden ongekoelde producten bewaard in de keukenkastjes. Er
zijn bewaarblikken beschikbaar om open verpakkingen in te doen. Op deze blikken wordt de
datum van opening geschreven. De gekoelde producten worden bewaard in de koelkast, waarbij
de open producten zijn gelabeld, dat wil zeggen dat de datum van openmaken op het product is
geschreven. Fruit wordt buiten de koelkast bewaard, waarbij er onderscheid wordt gemaakt
tussen ‘oud’ fruit en ‘nieuw’ fruit.
Advies
Doordat er een protocol wordt gevolgd, is de opslag van voedsel bij kinderopvang Tierelier goed
geregeld. Er zijn nog enkele verbeterpunten aan te brengen wat betreft de bewaring van fruit en
groenten. In de onderstaande tabel is weergegeven ho egroenten en fruit het beste bewaard
kunnen worden.
Groente- of fruitsoort
Appel
Peer
Mandarijn
Banaan
Ananas
Meloen
Kiwi
Aardbei
Druiven
Nectarine
Tomaat
Komkommer
Bloemkool
Wortel
Paprika
Sla

Waar bewaren
Buiten koelkast, niet samen met ander fruit
Rijp: koelkast, niet rijp: buiten koelkast
Buiten koelkast
Buiten koelkast
Buiten koelkast
Buiten koelkast
Buiten koelkast, niet samen met ander fruit
Koelkast
Buiten koelkast
Buiten koelkast
Buiten koelkast, niet samen met komkommer
Buiten koelkast, niet samen met tomaten
Koelkast
Koelkast
Koelkast
Koelkast

Hoe lang
Tot zichtbaar bederf
Tot zichtbaar bederf
3 tot 4 weken
Tot zichtbaar bederf
Tot zichtbaar bederf
Tot zichtbaar bederf
Tot zichtbaar bederf
3 tot 5 dagen
Tot zichtbaar bederf
Tot zichtbaar bederf
1 tot 2 weken
1 tot 2 weken
7 tot 10 dagen
3 tot 5 dagen
5 tot 7 dagen
1 tot 2 dagen

Als fruit en groenten langer worden bewaard, dan loopt de voedingswaarde achteruit. Tomaten,
rijpe appelen en kiwi's geven veel ethyleen vrij. Bewaar ze in een aparte schaal. Ethyleen is een
natuurlijk rijpingshormoon waarvoor vooral koolsoorten, komkommers, broccoli, aubergines en
champignons gevoelig zijn en waardoor ze sneller bederven.
Bij de buitenschoolse opvang kan eveneens een vliegennet worden aangeschafd om op het fruit
en de groenten te zetten, hierdoor worden deze niet aangetast door ongedierte zoals vliegen.
Een ander advies is om meer bewaarmiddelen aan te schaffen, zoals hersluitbare blikken en
bakken voor crackers. Ook voor kaas en vlees zijn er meer bakken nodig. Na inspectie van de
huidige situatie bleek at er een tekort is hieraan.
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Tenslotte is het advies om zodra het nieuwe protocol van de VAK beschikbaar is, deze bekend te
maken aan de pedagogisch medewerkers in een algemene vergadering, zodat iedereen nog
eens herinnerd wordt aan de juiste manieren van bewaren van voedsel.
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Bereiding van voedsel
Huidige situatie
Voor de bereiding van voedsel wordt eveneens het protocol Hygiëne Voedselveiligheid van
Radius Nederland B.V. gevolgd.
Advies
Het advies is advies om zodra het nieuwe protocol van de VAK beschikbaar is, deze bekend te
maken aan de pedagogisch medewerkers in een algemene vergadering, zodat iedereen nog
eens herinnerd wordt aan de juiste manieren van bereiden van voedsel (bijvoorbeeld handen
wassen, verschillende messen egbruiken voor verschilelnde soorten beleg enz).
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Adviezen voor de pedagogisch medewerkers
Naar aanleiding van het onderzoek dat is uitgevoerd naar het gedrag van kinderen op de bso,
worden hieronder nog wat algemene adviezen gegeven om overgewicht te voorkomen bij de
kinderen. De adviezen zijn direct bruikbaar voor de pedagogisch medewerkers van kinderopvang
Tierelier.

Fruit
• Biedt fruit op een aantrekkelijke manier aan, door het in stukjes te snijden, door met
kleuren te werken en door een schaal te maken waarin een gevarieerd aanbod ligt
• Biedt fruit aan dat de kinderen lekker vinden: aardbei, appel, druiven, mandarijn en kiwi
• Geef het goede voorbeeld door zelf fruit te eten.
• Praat met de kinderen over fruit: welk fruit vinden ze het lekkerst?
Groente
• Biedt groente op een aantrekkelijke manier aan, door het in stukjes te snijden, door met
kleuren te werken en door een schaal te maken waarin een gevarieerd aanbod ligt
• Biedt groente aan dat de kinderen lekker vinden: sla, wortel, bloemkool, tomaat en
komkommer
• Geef het goede voorbeeld door zelf groente te eten.
• Praat met de kinderen over fruit: welke groente vinden ze het lekkerst?
Voedingsvezel
• Zorg voor een groot aanbod van groenten, fruit en volkorenproducten.
• Geef zelf het goede voorbeeld door deze voedingsmiddelen te eten.
Ongezonde tussendoortjes
• Stel regels op voor eem maximale hoeveelheid ongezonde tussendoortjes, bijvoorbeeld 1
keer per maand.
• Laat het ongezonde tussendoortje niet overkomen als een lekkere traktatie.
• Trakteer gezonde producten.
Zoete drankjes
• Biedt andere dranken aan, zoals water en thee.
• Geef zelf het goede voorbeeld door water of thee te drinken.
• Praat met kinderen over drankjes, leg ze uit wat lekker is en wat water zo lekker is als je
dorst hebt.
Beweging
• Stimuleer de kinderen om te gaan bewegen, door ze samen te laten bewegen, zelf mee te
bewegen, complimentjes te geven en aanmoedigingen te zeggen en door geen negatief
commentaar te leveren op het bewegen van het kind.
• Een advies is om een pedagogisch medewerker de cursus Beweegplezier vanaf 4 van de
NISB te laten volgen. De training schoolt en ondersteunt groepsleiding in het ontwikkelen
en uitvoeren van een uitdagend en speels beweegaanbod dat op de leeftijd van de
kinderen is afgestemd. De training bestaat uit zeven bijeenkomsten van elk 2,5 uur; vier
bijeenkomsten met groepsleiding, twee met kinderen in de praktijk en één ouderavond. De
training wordt afgesloten met een certificaat. Tevens krijgen de deelnemers aan het eind
van de training een werkmap Beweegplezier vanaf 4 waar spellen in staan om te
bewegen met 4 tot 12 jarigen.
• Voor ideeën voor beweeglijek activiteiten, kan er in de mappen voor sportactiviteiten
worden gekeken. Deze staan in de ruimte van de Buitenbengels bij de bso.
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Portiegrootte
• Stel regels op voor de portiegrootte, bijvoorbeeld maximaal 2 crackers, een normale
hoeveelheid beleg, onbeperkt fruit en groente enz.
Algemene adviezen
• Praat met kinderen over gezonde voeding: wat vinden ze lekker?
• Creëer een gezellige sfeer aan tafel: dek de tafel leuk of laat de kinderen dit doen, zorg
voor rust en orde aan tafel, laat kinderen niet door de ruimte lopen, klets met de kinderen
en laat hen hun verhaal doen. Samen tafelen is het ideale moment om de gebeurtenissen
van de dag te overlopen (wat heb je op school gedaan? Waar werk je aan?) en tijd en
aandacht te hebben voor elkaar.
• Geef het goede voorbeeld: eet ook groenten, fruit, weinig crackers enz. Zeg hierbij dat je
het lekker vindt.
• Eet op vaste tijdstippen: een kind weet zo waar hij aan toe is en leert om de
tafelmomenten te waarderen. Je kunt zo ook overzicht houden op wat de kinderen allemal
eten en drinken.
• Neem rustig de tijd aan tafel maar niet te lang: hou de kinderen niet onnodig lang aan
tafel. Kinderen kunnen meestal niet lang stilzitten. Verwacht dan ook niet dat ze zoals
volwassenen rustig kunnen natafelen. Maak duidelijke afspraken, bijvoorbeeld dat ze niet
van tafel gaat voordat iedereen klaar is met eten, of dat ze het vragen of ze van tafel
mogen. Als ze van tafel zijn, kunnen ze kiezen tussen enkele rustige activiteiten.
• Laat de kinderen rustig wennen aan nieuwe smaken: De smaak van een kind is in
ontwikkeling. Zelfs de smaak van volwassenen evolueert nog voortdurend. Eén maal geen
bloemkool lusten, betekent niet dat het kind nooit bloemkool zal willen eten. Pas na
gemiddeld acht tot negen keren proeven, herkennen en waarderen kinderen een nieuwe
smaak. Laat ze af en toe opnieuw bepaalde voedingsmiddelen proeven, eventueel in een
andere vorm. Combineer weinig geliefde producten met eten waar ze wel dol op zijn zoals
ander fruit. Leer een kind dat het niet alles moet opeten van wat het echt niet lekker vindt.
Geef echter wel aan dat het altijd moet proeven van wat er op tafel komt, minstens één
hapje. Kinderen kunnen soms ineens zelf aangenaam worden verrast door de smaak.
• Niet belonen of straffen: een beloning voor een leeg bord of een straf voor een vol bord
aan het einde van de maaltijd maakt van eten een machtsmiddel. Vermijd dat je het
gewenste gedrag alleen nog maar kan kopen. Dreigen met straf is geen goed idee. Een
beloning voor een leeg bord betekent onrechtstreeks ook dat flink eten eigenlijk een zware
taak en lastig is. Kinderen gaan eten dan ervaren als iets onaangenaam en bedreigend.
Eten kan als gevolg van een dergelijke aanpak bovendien verkeerde of negatieve
associaties oproepen wat in extreme gevallen kan leiden tot eetstoornissen (bv. anorexia,
boulemie, stelselmatig overeten, eten als troost). Een toetje of een snoepje als beloning
voor het opeten van bijvoorbeeld groenten die het kind minder lekker vindt, versterkt bij
het kind het idee dat een toetje of snoepje lekker is en groenten niet. Eet een kind zijn
bord niet leeg, schenk er dan niet al te veel aandacht aan en ruim de tafel gewoon af. Wil
het kind kort na de maaltijd iets eten omdat het nog honger heeft, wees dan kordaaten
laat het wachten tot het volgende normale eetmoment. Als het kind weet dat het altijd een
tussendoortje krijgt als het ernaar vraagt, dan zal het niet gemotiveerd zijn om aan tafel te
eten. Is er het vooruitzicht van een tijdje honger lijden dan zal het sneller geneigd zijn aan
tafel te eten.

Kinderopvang Tierelier | Bijlage 20. Adviesrapport

128

Bijlage I. Registratieformulieren Voedselveiligheid

Registratie Voedselveiligheid in de Kinderopvang
In te vullen door de medewerkers
Het formulier registratie voedselveiligheid in de kinderopvang moet in het kader van de arbeidsomstandigheden en veiligheid van de kinderen 1x per maand te worden ingevuld. Wanneer een vraag met
‘nee’ wordt beantwoordt, dient direct actie te worden ondernomen en worden genoteerd onderaan dit
formulier.
Dit formulier is een uitvloeisel van het protocol voedselveiligheid van de VAK.
Datum Registratie:
Ingevuld door:
Functie:
1. Boodschappen en hygiëne
Ja

Nee

N.v.t.

Worden de boodschappen volgens de instructie voedselveiligheid gedaan?
Zijn de producten op het afgesproken en juiste tijdstip geleverd?
Zijn de verpakkingen onbeschadigd en goed gesloten?
Worden de producten bestemd voor koeling en diepvries direct opgeborgen?
Hebben alle producten in de koeling en/of de diepvries een geldige datum?
Hebben alle producten in de keuken- en/of de voorraadkast een geldige datum?
Staan de producten met de kortste houdbaarheidsdatum vooraan?
Zijn alle producten overzichtelijk opgeborgen?
Worden medicijnen apart van de voedingsmiddelen bewaard?
Worden schoonmaakmiddelen apart van voedingmiddelen en medicijnen
bewaard?
Zijn de koelkast, de diepvries, de keukenkasjes en de voorraadkast schoon?
Zijn alle ruimtes vrij van ongedierte?
Is de toestand van de gereinigde vaat in orde (niet dof, vlekkerig of beschadigd)?
Wordt het afval dagelijks afgevoerd?

2. Temperaturen en keukenapparaten
2.1 Wat is de temperatuur van de producten direct na levering?
Geleverde product:

Temperatuur in ºC:
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Vervolg temperaturen en keukenapparaten
Ja

Nee

N.v.t.

Is de temperatuur van de keuken- en de voorraadkast 23 ºC of lager?
Zijn de warme producten 65ºC of warmer?
Is de koelkast en alle producten daarin 7ºC of lager?
Is de diepvries en alle diepvriesproducten -18ºC of lager?
2.2 De volgende vragen gelden alleen als er zelf gekookt wordt.
Ja

Nee

N.v.t.

Wordt er uitsluitend gewerkt volgens de regels van persoonlijke hygiëne van de
GGD?
Wordt schoon en vuil materiaal strikt gescheiden?
Wordt rauw en bereid voedsel strikt gescheiden?
Worden alle voedingsmiddelen naar behoren verhit?

3. Ondernomen acties wanneer op een vraag ‘nee’ is beantwoordt:

4. Ondertekening
Naam medewerker

Datum

Handtekening
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Registratie Voedselveiligheid in de Kinderopvang
In te vullen door de leidinggevenden
Het formulier registratie voedselveiligheid voor leidinggevenden moet in het kader van de arbeidsomstandigheden en veiligheid van de kinderen 1x per maand worden ingevuld door een leiding-gevende of
de directeur van het kinderopvangbedrijf. In de eerste kolom moet worden aangekruist of het betreffende
punt is gecontroleerd. In de laatste kolom kunnen de bevinden worden weergegeven. Het is de bedoeling
dat de bevindingen worden besproken tijdens de teamvergadering en afspraken worden gemaakt over de
eventuele maatregelen ter verbetering van de voedselveiligheid op het kinderopvangbedrijf.
Dit formulier is een uitvloeisel van het protocol voedselveiligheid van de VAK.
Datum Registratie:
Ingevuld door:
Functie:
1. Vragen met betrekking tot de leveranciers
Werken onze leveranciers met
de branche hygiënecode of
hebben zij een eigen HACCPplan?
Is
de
winkel
waar
wij
boodschappen doen schoon?
Zijn alle producten die geleverd
en/of door ons gekocht worden,
voorzien van een geldige
houdbaarheidsdatum?
Zijn alle producten die geleverd
en/of door ons gekocht worden,
voorzien van een correct
gesloten verpakking?
2. Producten en hun bewaarplaats
Check de temperatuur van de
koelkast én enkele producten in
de koelkast. Is de temperatuur
van beide 7ºC of lager?
Check de temperatuur van de
diepvries én enkele producten in
de diepvries. Is de temperatuur
van beide -18ºC of lager?
Check de keuken- en de
voorraadkast
én
enkele
producten in de voorraadkast. Is
de temperatuur van beide 23 ºC
of lager?
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Vervolg producten en hun bewaarplaats
Zijn alle producten voorzien van
een geldige houdbaarheidsdatum?
Worden producten met de
kortste
houdbaarheidsdatum
vooraan bewaard?
Wordt er gewerkt volgens het
protocol voedselveiligheid van
de VAK?
3. Maaltijden
De volgende vragen gelden alleen als op het kinderopvangbedrijf zelf gekookt wordt!

koken

Staan maaltijden niet langer dan
maximaal 30 minuten buiten de
koeling?
Worden maaltijden die langer
dan 30 minuten buiten de
koeling zijn geweest binnen 2
uur
geconsumeerd
of
vernietigd?
Dieetgerechten
worden
nauwkeurig
volgens
het
dieetvoorschrift bereidt?
Medewerkers werken volgens
het protocol voedselveiligheid
van de VAK?
4. Verslag bespreking bevinding in de teamvergadering en afgesproken maatregelen ter
verbetering van de voedselveiligheid:

5. Ondertekening
Naam leidinggevende / directeur

Datum

Handtekening
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Bijlage II. Boodschappenlijsten
KDV

Maandag … -… -2011

BOODSCHAPPEN
Lu crackers volkoren
Rijstewafels
Beschuiten
Cream crackers
Soepstengels
Peperkoek
Eierkoek
Maria koeken
Degistive koeken
Liga koeken
Snijworst
Gekookte worst
Gebraden gehakt
Boterham worst
Kipfilet
Kilo kaas
Smeerkaas
Smeerworst
Bananen
Netje manderijnen
Kiwi’s
Kilo peren
Kilo apppels
Ananas
Meloen
Nectatines bakje
Tomaten
Komkommer
Roosvicee multivit
Roosvicee original
Diksap tropische vrucht.
Diksap appel
Siroop framboos
Siroop aardbei
Halfvolle melk
Houdbare melk
Halvarine
Bakboter
Appelstroop
Jam aardbei
Jam abrikoos
Jam bosvruchten

AANTALLEN

woensdag …-…-.2011
BOODSCHAPPEN
Aluminiumfolie
Huishoudfolie
Vuilniszakken
Pedaalemmerzakken
Boterhamzakken
WC papier
Keukenrol
Tissues doos
Easypull navul edit

AANTALLEN

Andy allesreiniger
Dikbleek met geurtje
Schoonmaak azijn
Schuurmiddel
Dubro afwasmiddel
Sun vaatwaspoeder
Glansspoelmiddel vaatw.
Bronxo zout vaatwasser
Tomaten soep
Cup a soup
Blik knakworst
Vissticks
Cake mix
Pannekoek mix
Koekjes bak mix
Zout
Bloem
Thee mix
Groene thee
Completa koffie creamer
navulling
Koffie melk
Klontjes suiker
Pak suiker

Ingrid thuis:
Vifit bosvruchten
Vifit perzik
Vifit rode vruchten
Gedroogde pruim z. pit
Tweedrank sinas/perzik
Mini krentebollen
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BSO
BOODSCHAPPEN
Lu crackers volkoren
Rijstewafels
Beschuiten
Cream crackers
Peperkoek
Eierkoek
Snijworst
Gekookte ham
Gebraden gehakt
Boterham worst
Kipfilet
Kilo kaas
Smeerworst
Smeerkaas
Bananen
Netje manderijnen
Kiwi
Kilo peren
Kilo appels
Ananas
Meloen
Nectarines bakje
Tomaten
Komkommer
Siroop grenadine
Siroop cassis
Siroop aardbei
Siroop framboos
Halfvolle melk campina
Houdbare melk campina
Bakboter
Halvarine
Appelstroop
Jam aardbei
Jam abrikoos
Jam bosvruchten

Maandag …- …- 2011 Woensdag …-…-2011
AANTALLEN

BOODSCHAPPEN
Aluminiumfolie
Huishoudfolie
Vuilniszakken
Pedaalemmerzakken
Boterhamzakken
WC papier
Keukenrol
Tissues doos
Easypull navul edit

AANTALLEN

Andy allesreiniger
Dikbleek met geurtje
Schoonmaak azijn
Schuurmiddel
Dubro afwasmiddel
Sun vaatwaspoeder
Glansspoelmiddel vaatw.
Bronxo zout vaatwasser
Tomaten soep
Cup a soup
Blik knakworst
Vissticks
Cake mix
Pannekoek mix
Koekjes bak mix
Bakpapier
Zout
Bloem
Yoghonaise
Ketchup
Eieren
Klontjes suiker
Pak suiker

Thee, mix
Groene thee
Earl grey thee
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Bijlage III. Aangepaste boodschappenlijsten
KDV

Maandag … -… -2011

BOODSCHAPPEN
Lu crackers volkoren
Rijstewafels
Beschuiten volkoren
Soepstengels
Peperkoek volkoren
Eierkoek
Maria koeken
Degistive koeken
Liga koeken

AANTALLEN

woensdag …-…-.2011
BOODSCHAPPEN
Aluminiumfolie
Huishoudfolie
Vuilniszakken
Pedaalemmerzakken
Boterhamzakken
WC papier
Keukenrol
Tissues doos
Easypull navul edit

Kalkoenfilet
Achterham
Casselerrib
Rookworst
Kipfilet
Kilo kaas
Smeerkaas 20+
Smeerworst

Andy allesreiniger
Dikbleek met geurtje
Schoonmaak azijn
Schuurmiddel
Dubro afwasmiddel
Sun vaatwaspoeder
Glansspoelmiddel vaatw.
Bronxo zout vaatwasser

Bananen
Netje manderijnen
Kiwi’s
Kilo peren
Kilo apppels
Ananas
Meloen
Nectarines bakje
Aardbeien bakje
Druiven bakje

Tomatensoep
Cup a soup
Blik knakworst
Vissticks

Tomaten
Komkommer
Bloemkool

Thee mix
Groene thee
Completa koffie creamer
navulling
Koffie melk
Klontjes suiker
Pak suiker

Wortel (gewassen)
Paprika
Sla
Roosvicee multivit
Roosvicee original
Diksap tropische vrucht.
Diksap appel
Verse sinaasappelsap
Verse appelsap
Halfvolle melk
Halvarine
Bakboter
Appelstroop
Jam aardbei
Jam abrikoos
Jam bosvruchten

AANTALLEN

Cake mix
Pannekoek mix
Koekjes bak mix
Zout
Bloem

Zalm uit blik
Makreelfilet

Ingrid thuis:
Vifit bosvruchten
Vifit perzik
Vifit rode vruchten
Gedroogde pruim z. pit
Tweedrank sinas/perzik
Mini krentebollen
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BSO
BOODSCHAPPEN
Lu crackers volkoren
Rijstewafels
Beschuiten volkoren
Peperkoek volkoren
Kalkoenfilet
Achterham
Casselerrib
Rookworst
Kipfilet
Kilo kaas
Smeerkaas 20+
Smeerworst
Bananen
Netje manderijnen
Kiwi
Kilo peren
Kilo appels
Ananas
Meloen
Nectarines bakje
Druiven bakje
Aardbeien bakje
Tomaten
Komkommer
Bloemkool
Wortel (gewassen)
Paprika
Sla
Verse sinaasappelsap
Verse appelsap
Halfvolle melk campina
Houdbare melk campina
Bakboter
Halvarine
Appelstroop
Jam aardbei
Jam abrikoos
Jam bosvruchten

Maandag …- …- 2011 Woensdag …-…-2011
AANTALLEN

BOODSCHAPPEN
Aluminiumfolie
Huishoudfolie
Vuilniszakken
Pedaalemmerzakken
Boterhamzakken
WC papier
Keukenrol
Tissues doos
Easypull navul edit

AANTALLEN

Andy allesreiniger
Dikbleek met geurtje
Schoonmaak azijn
Schuurmiddel
Dubro afwasmiddel
Sun vaatwaspoeder
Glansspoelmiddel vaatw.
Bronxo zout vaatwasser
Tomatensoep
Cup a soup
Blik knakworst
Vissticks
Cake mix
Pannekoek mix
Koekjes bak mix
Bakpapier
Zout
Bloem
Yoghonaise
Ketchup
Eieren
Klontjes suiker
Pak suiker
Zalm uit blik
Makreelfilet

Thee, mix
Groene thee
Earl grey thee
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Bijlage 21. Procesevaluatie
Vragenlijst procesevaluatie
Je hebt zojuist de interventie “Gezonde voeding en beweging bij Tierelier ter preventie van
overgewicht” bijgewoond. Ik zou graag willen weten wat je van de interventie vond en of je nog
tips hebt, zodat ik deze kan meenemen bij een volgende interventie. Onder elke vraag is er
ruimte om opmerkingen te plaatsen of je antwoord toe te lichten.
1. Wat vond je van de voorlichtingsbijeenkomst?
o Heel leuk
o Een beetje leuk
o Neutraal
o Niet zo leuk
o Niet leuk
o Toelichting…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..………………..
2. Hoe voelde je je bij mij als student diëtetiek (diëtiste in opleiding)?
o Ik voelde me prettig
o Soms voelde ik me op mijn gemak
o Neutraal
o Soms voelde ik me niet helemaal op mijn gemak
o Ik voelde me niet op mijn gemak
o Toelichting……..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………..
3. Wat vond je van de manier om informatie over voeding te krijgen?
o Heel leuk
o Beetje leuk
o Neutraal
o Niet echt leuk
o Niet leuk
o Toelichting……..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………..
4. Denk je dat je nu genoeg informatie hebt gekregen?
o Ja
o Nee, ik mis………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
o

Anders, namelijk……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………………..
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5. Wat vond je van het tijdstip van de voorlichtingsbijeenkomst?
o Ik vond het precies goed
o Ik had liever iets later op de avond gehad
o Ik had het liever op een andere dag gehad
o Anders, namelijk……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………..
6. Wat vond je van de tijdsduur van de voorlichtingsbijeenkomst?
o Te lang
o Te kort
o Precies goed
o Soms te lang en soms te kort, lag aan het onderwerp
o Anders, namelijk……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………..
7. Wat vond je van de locatie van de voorlichtingsbijeenkomst?
o Goed
o Ging wel, een andere locatie was beter geweest
o Slecht
o Anders, namelijk……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………..
8. Hoe vond je de sfeer tijdens de voorlichtingsbijeenkomst?
o Gespannen, geen fijne sfeer
o Ontspannen, fijne sfeer
o Neutraal
o Anders, namelijk……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………..
9. Vind je dat je iets hebt gehad aan de voorlichtingsbijeenkomst?
o Ja, ik vond het nuttig
o Ik vond het soms nuttig en soms niet
o Nee, ik heb er niet veel aan gehad
o Toelichting…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..………………..
10. Aan welk onderdeel heb je het meest gehad tijdens de voorlichtingsbijeenkomst?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………..
11. Welk onderdeel vond je het leukst van de voorlichtingsbijeenkomst?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………..
12. Aan welk onderdeel heb je het minst gehad tijdens de voorlichtingsbijeenkomst?
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………..
13. Welk onderdeel vond je het minst leuk van de voorlichtingsbijeenkomst?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………..
14. Vind je dat de voorlichtingsbijeenkomst goed aansloot bij je behoeften?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………..
15. Ben je van plan onderdelen uit deze voorlichtingsbijeenkomst te gaan toepassen in de
praktijk?
o Ja, namelijk……………………………………………………………………………………….

o
o

……………………………………………………………………………………………………..
Nee
Toelichting…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..………………..

16. Als je de voorlichtingsbijeenkomst een cijfer zou mogen geven, welk cijfer
zou dat dan zijn?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………..
17. Zou je nog eens meedoen als je wist hoe deze voorlichtingsbijeenkomst zou zijn?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………..
18. Heb je nog verbeterpunten voor een dergelijke voorlichtingsbijeenkomst?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………..
19. Heb je nog vragen of opmerkingen?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………..

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!!!
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Resultaten procesevaluatie
1. Wat vond je van de voorlichtingsbijeenkomst?

Toelichting: goede afwisseling van luisteren en zelf bezig zijn, duidelijk verteld.
2. Hoe voelde je je bij mij als student diëtetiek (diëtiste in opleiding)?
100
80
60

Prettig
Soms op mijn
gemak
Neutraal

40
20

Niet helemaal op
mijn gemak
Niet op mijn gemak

0

3. Wat vond je van de manier om informatie over voeding te krijgen?
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4. Denk je dat je nu genoeg informatie hebt gekregen?

Anders, namelijk voor deze avond genoeg info maar het kan altijd aangevuld worden

5. Wat vond je van het tijdstip van de voorlichtingsbijeenkomst?

Anders, namelijk niet in de vakantie, bijv om 13.00 uur voordat bso begint.

6. Wat vond je van de tijdsduur van de voorlichtingsbijeenkomst?
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7. Wat vond je van de locatie van de voorlichtingsbijeenkomst?

8. Hoe vond je de sfeer tijdens de voorlichtingsbijeenkomst?

9. Vind je dat je iets hebt gehad aan de voorlichtingsbijeenkomst?
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10. Aan welk onderdeel heb je het meest gehad tijdens de voorlichtingsbijeenkomst?
Genoemd
Uitleg over hoe je zelf invloed uit kunt oefenen op het eetgedrag van de
kinderen
Info uit het onderzoek van kinderen
De barrieres met oplossingen
Nadenken hoe positief stimuleren bewegen en eten
Discussieopdracht en uitleg
Uitleg over voedingsvezels

Aantal keer
2
1
2
1
1
1

11. Welk onderdeel vond je het leukst van de voorlichtingsbijeenkomst?
Genoemd
De schalen groente en fruit opmaken
Combinatie van onderdelen maakt het compleet

Aantal keer
5
1

12. Aan welk onderdeel heb je het minst gehad tijdens de voorlichtingsbijeenkomst?
Genoemd
Niets
Weet niet

Aantal keer
5
1

13. Welk onderdeel vond je het minst leuk van de voorlichtingsbijeenkomst?
Genoemd
Niets
Discussie in groepje
Presentatie
Quiz

Aantal keer
3
1
1
1

14. Vind je dat de voorlichtingsbijeenkomst goed aansloot bij je behoeften?
Genoemd
Ja

Aantal keer
6

15. Ben je van plan onderdelen uit deze voorlichtingsbijeenkomst te gaan toepassen in de
praktijk?
Ja, namelijk:
Genoemd
De manier van eten presenteren aan de kinderen
O.a. groenten en fruit leuker aanbieden
Aanbod aanpassen en stimuleren tot bewegen
Beïnvloeden van beweeggedrag en voeding van de kinderen
Aantrekkerlijker groenten aanbieden en thee

Aantal keer
2
1
1
1
1
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16. Als je de voorlichtingsbijeenkomst een cijfer zou mogen geven, welk cijfer zou dat dan zijn?

80
70
60
50

8

40

9

30
20
10
0

Gemiddelde: 8,3.
17. Zou je nog eens meedoen als je wist hoe deze voorlichtingsbijeenkomst zou zijn?
Genoemd
Ja

Aantal keer
6

18. Heb je nog verbeterpunten voor een dergelijke voorlichtingsbijeenkomst?
Genoemd
Nee
Tijd in de gaten houden, rustiger door power point heengaan, kinderinfo

Aantal keer
5
1

19. Heb je nog vragen of opmerkingen?
Genoemd
Nee

Aantal keer
6
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Bijlage 22. Effectevaluatie
Voorlichtingsbijeenkomst

Door middel van de onderstaande quiz is de effectevaluatie van de voorlichtingsbijeenkomst
uitgevoerd. De goede antwoorden zijn in het rood weergegeven. Onder elke vraag staat het
resultaat weergegeven. Tenslotte is in de tabellen weergegeven welke doelen er zijn bereikt.
Quiz interventie “Gezonde voeding en beweging ter preventie van overgewicht bij Tierelier”
1. Hoe lekker vinden de kinderen fruit?
Lekker - beetje lekker - neutraal - beetje vies - vies

100
80
60
40

Goede
antwoord
Foute
antwoord

20
0

2. Noem 3 soorten fruit die de kinderen lekker vinden
Sinaasappel, appel, mandarijn, banaan, aardbei, meloen, ananas, peer, kiwi, druiven

100
80
60
40
20

Goede
antwoord
Foute
antwoord

0

3. In hoeverre denk je dat je invloed kan uitoefenen op de inname van fruit door de kinderen?
Niet – weinig – neutraal – een beetje – veel

100
80
60
40

Goede
antwoord
Foute
antwoord

20
0
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4. Je hebt net in een groep een aantrekkelijke schaal met fruit klaargemaakt. Denk je dat je dat
zelf ook zou kunnen op de bso?
Ja – nee

100
80
60
40

Goede
antwoord
Foute
antwoord

20
0

5. Hoe lekker vinden de kinderen groente?
Lekker - beetje lekker – neutraal - beetje vies - vies

70
60
50
40
30
20

Goede
antwoord
Foute
antwoord

10
0

6. Noem 3 soorten groente die de kinderen lekker vinden
Radijs, sla, wortel, komkommer, tomaat, paprika, bloemkool

100
80
60
40
20

Goede
antwoord
Foute
antwoord

0

7. In hoeverre denk je dat je invloed kan uitoefenen op de inname van groente door de
kinderen?
Niet – weinig – neutraal – een beetje – veel

100
80
60
40
20

Goede
antwoord
Foute
antwoord

0
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8. Je hebt net in een groep een aantrekkelijke schaal met groente klaargemaakt. Denk je dat je
dat zelf ook zou kunnen op de bso?
Ja – nee

100
80
60
40

Goede
antwoord
Foute
antwoord

20
0

9. Noem 2 niet-zoete drankjes die de kinderen lekker vinden
Thee en water

100
80
60
40

Goede
antwoord
Foute
antwoord

20
0

10. Welk drankje op Tierelier vinden de kinderen het lekkerst?
Water

100
80
60
40

Goede
antwoord
Foute
antwoord

20
0

11. In hoeverre denk je dat je invloed kan uitoefenen op de inname van niet-zoete drankjes door
de kinderen?
Niet – weinig – neutraal – een beetje – veel

100
80
60
40

Goede
antwoord
Foute
antwoord

20
0
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12. Noem minimaal 2 methoden waarmee je invloed kunt uitoefenen op het eetgedrag (inname
van fruit, groente, voedingsvezel en niet-zoete drankjes) van de kinderen
• Gezellige sfeer creëren aan tafel: samen eten
• Voorbeeldgedrag: observationeel leren
• Hetzelfde eten als de kinderen, kiezen voor gezonde producten
• Praten met de kinderen over gezonde producten en wat zij lekker vinden

70
60

Goede
antwoord

50
40
30

Foute
antwoord

20
10
0

13. Noem minimaal 1 functie van voedingsvezel
• Geven een vol gevoel
• Zorgen voor een goede darmwerking
• Beïnvloeden samenstelling van vet in het lichaam

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Goede
antwoord
Foute antwoord

14. Noem minimaal 3 voedingsmiddelen die voedingsvezel bevatten
Groenten, fruit, volkorenproducten
100
80
60
40
20

Goede
antwoord
Foute
antwoord

0
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15. In hoeverre denk je dat volkorenproducten kunnen bijdragen aan de preventie overgewicht
bij kinderen?
Niet – weinig – neutraal - een beetje - veel

100
80
60
40

Goede
antwoord
Foute
antwoord

20
0

16. Noem minimaal 3 barrières die de kinderen ervaren die hen belemmeren om gezond te eten
en veel te bewegen
Barrière
Aantal keer genoemd
Weinig variatie in het groenten aanbod (wortel,
3
bloemkool en sla)
Weinig mogelijkheden om te bewegen bij slecht
3
weer (spelen op de matten in de vlinderruimte is
neutraal beoordeeld)
Weinig aanbod in volkoren producten (volkoren
1
cracottes, beschuit, ontbijtkoek)
Weinig aanbod van niet-zoete dranken (thee,
melk)
17. Geef per barrière minimaal 1 methode weer om deze op te heffen
• Aanbod groenten
•
Meer groenten kopen en die aanbieden aan de kinderen
•
Groenten eten uit de moestuin
•
Seizoensgebonden groenten
• Bewegen bij slecht weer
• Vlinderruimte gebruiken
• Kinderen zelf spelletjes laten bedenken
• Invloed van pedagogisch medewerkers gebruiken
• Aanbod volkoren producten
• Volkoren producten kopen en die aanbieden aan de kinderen: volkoren cracottes,
ontbijtkoek, beschuit
• Meer groenten kopen en die aanbieden aan de kinderen
• Groenten eten uit de moestuin
• Seizoensgebonden groenten
• Aanbod niet-zoete dranken
• Thee en water aanbieden
• Melk aanbieden
Barrière
Aantal oplossingen genoemd
Weinig variatie in het groenten aanbod (wortel,
3
bloemkool en sla)
Weinig mogelijkheden om te bewegen bij slecht
6
weer (spelen op de matten in de vlinderruimte is
neutraal beoordeeld)
Weinig aanbod in volkoren producten (volkoren
3
cracottes, beschuit, ontbijtkoek)
Weinig aanbod van niet-zoete dranken (thee,
melk)
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18. Geef aan hoe leuk de kinderen beweeglijke activiteiten vinden ten opzichte van overige
activiteiten
Veel minder leuk- minder leuk – even leuk – iets leuker – veel leuker
70
60
50

Goede
antwoord

40
30

Foute
antwoord

20
10
0

19. Noem 3 beweeglijke activiteiten die de kinderen leuk vinden
Rekstokken, boerderij, sportveld, zagen/timmeren, boomklimmen, vrij buiten spelen, riviertje, toneel,
moestuin
100
80

Goede
antwoord

60

Foute
antwoord

40
20
0

20. Noem 2 spelletjes op het sportveld die de kinderen leuk vinden
Rugby, voetbal, hindernisbaan, kat en muis, tennis, slagbal, tikkertje, badminton, frisbee, fopbal

100
80

Goede antwoord
60
40

Foute antwoord

20
0

21. Noem 2 buitenactiviteiten die de kinderen leuk vinden
Rekstokken, tikkertje, tennis, verstoppertje, boomklimmen, tennis, boomstam lopen, hutten bouwen,
springtouwen, voetbal

100
80

Goede antwoord
60
40

Foute antwoord

20
0
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22. In hoeverre denk je dat je invloed kan uitoefenen op de hoeveelheid beweging van de
kinderen?
Niet – weinig – neutraal – een beetje – veel
100
80
60
40

Goede
antwoord
Foute
antwoord

20
0

23. Noem minimaal 1 methode waarmee je invloed kunt uitoefenen op het beweeggedrag keuze
van activiteiten en spelletjes) van de kinderen
• Kinderen stimuleren om samen te bewegen, zoals groepsspelletjes (bv lekkerland)
• Een spelletje doen met de kinderen (bv tennissen, overgooien enz)
• Geen kritiek leveren op kinderen als zij aan het sporten of bewegen zijn
• Kinderen aanmoedigen als zij aan het sporten of bewegen zijn

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Goede antwoord
Foute antwoord
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Inname van fruit
Gedragsdoel: 6 maanden na de interventie eten de kinderen gemiddeld 72 g fruit als zij op de bso aanwezig zijn
Subdoelen voor de
Attitude van de kinderen
Sociale invloed op de kinderen
pedagogisch medewerkers per gedragsdeterminant van de kinderen
Kennisniveau

Na de interventie weet 80% van de
pedagogisch medewerkers te vertellen
hoe lekker de kinderen fruit vinden
Vraag 1: behaald (100%)
Na de interventie weet 80% van de
pedagogisch medewerkers 3 van de 5
soorten fruit te noemen die de kinderen
het lekkerst vinden
Vraag 2: behaald (100%)

Toepassingsniveau

Na een maand kan 60% van de
pedagogisch medewerkers een manier
toepassen om gebruik te maken van
hun kennis van de smaakvoorkeuren
voor fruit van kinderen

Na de interventie weet 80% van de
pedagogisch medewerkers minimaal 2
methoden te noemen om invloed te kunnen
uitoefenen op de inname van fruit van de
kinderen
Vraag 12: niet behaald: (67%)

Na een maand kan 60% van de
pedagogisch medewerkers minimaal 1
methode gebruiken om invloed te kunnen
uitoefenen op de inname van fruit van de
kinderen

Houdingsniveau

40% van de pedagogisch medewerkers is
zich ervan bewust dat zij een beetje of veel
invloed hebben op de inname van fruit van
kinderen.
Vraag 3: behaald (100%)

Vaardigheden

Na de interventie kan 50% van de
pedagogisch medewerkers fruit op een
aantrekkelijke manier klaarmaken
Vraag 4: behaald (100%)
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Inname van groente
Gedragsdoel: 6 maanden na de interventie eten de kinderen gemiddeld 20 g groente als zij op de bso aanwezig
zijn.
Subdoelen voor de
Attitude van de kinderen
Sociale invloed op de
Barrières en
pedagogisch
kinderen
omgevingsfactoren
medewerkers per
gedragsdeterminant
van de kinderen
Kennisniveau

Na de interventie weet 80%
van de pedagogisch
medewerkers te vertellen
hoe lekker de kinderen
groente vinden
Vraag 5: niet behaald
(67%)
Na de interventie weet 80%
van de pedagogisch
medewerkers 3 van de 5
soorten groente te noemen
die de kinderen het lekkerst
vinden
Vraag 6: behaald (100%)

Toepassingsniveau

Na een maand kan 60% van
de pedagogisch
medewerkers een manier
toepassen om gebruik te
maken van hun kennis van
de smaakvoorkeuren voor
groente van kinderen

Na de interventie weet 80%
van de pedagogisch
medewerkers minimaal 2
methoden te noemen om
invloed te kunnen uitoefenen
op de inname van groente van
de kinderen
Vraag 12: niet behaald:
(67%)

Na de interventie weet
80% van de pedagogisch
medewerkers 1 barrière
op de inname van
groente van de kinderen
te noemen
Vraag 16: niet behaald
(50%)

Na een maand kan 60% van
de pedagogisch medewerkers
minimaal 1 methode gebruiken
om invloed te kunnen
uitoefenen op de inname van
groente van de kinderen

Na een maand kan 60%
van de pedagogisch
medewerkers een
methode toepassen om
de barrière te kunnen
opheffen op de inname
van groente van de
kinderen

Houdingsniveau

40% van de pedagogisch
medewerkers is zich ervan
bewust dat zij een beetje of
veel invloed hebben op de
inname van groente van
kinderen.
Vraag 7: behaald (100%)

Vaardigheden

Na de interventie kan 50% van
de pedagogisch medewerkers
groente op een aantrekkelijke
manier klaarmaken
Vraag 8: behaald (100%)
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Inname van voedingsvezel
Gedragsdoel: 6 maanden na de interventie eten de kinderen gemiddeld 3 g voedingsvezel als zij op de bso
aanwezig zijn.
Subdoelen voor de
Attitude van de
Sociale invloed
Barrières en omgevingsfactoren
pedagogisch
kinderen
op de kinderen
medewerkers per
gedragsdeterminant van
de kinderen
Kennisniveau

Zie doelen van fruit
en groente

Zie doelen van
fruit en groente

Zie doelen van fruit en groente
Na de interventie weet 80% van de
pedagogisch minimaal 1 functie van
voedingsvezel te noemen
Vraag 13: behaald (100%)
Na de interventie weet 80% van de
pedagogisch minimaal 3
voedingsmiddelen te noemen die
veel voedingsvezel bevatten
Vraag 14: behaald (100%)
Na de interventie weet 80% van de
pedagogisch medewerkers 1
barrière op de inname van
voedingsvezel van de kinderen te
noemen
Vraag 16: niet behaald (17%)

Toepassingsniveau

Zie doelen van fruit
en groente

Zie doelen van
fruit en groente

Zie doelen van fruit en groente
Na een maand kan 60% van de
pedagogisch medewerkers een
methode toepassen om de barrière
te kunnen opheffen op de inname
van voedingsvezel van de kinderen

Houdingsniveau

Zie doelen van
fruit en groente

Na de interventie ziet 40% van de
pedagogisch medewerkers in dat
volkorenproducten bijdragen aan de
preventie van overgewicht bij
kinderen
Vraag 15: behaald (100%)
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Hoge inname van limonade (ranja)
Gedragsdoel: 6 maanden na de interventie drinken de kinderen gemiddeld 1,6 g limonadesiroop als zij op de
bso aanwezig zijn.
Subdoelen voor de
Attitude van de kinderen Sociale invloed op de
Barrières en
pedagogisch
kinderen
omgevingsfactoren
medewerkers per
gedragsdeterminant
van de kinderen
Kennisniveau

Na de interventie weet
80% van de pedagogisch
medewerkers minimaal 2
niet-zoete drankjes te
noemen die de kinderen
lekker vinden.
Vraag 9: behaald (100%)
Na de interventie weet
80% van de pedagogisch
medewerkers te vertellen
welk drankje de kinderen
het lekkerst vinden
Vraag 10: behaald
(100%)

Toepassingsniveau

Houdingsniveau

Na een maand kan 60%
van de pedagogisch
medewerkers een manier
toepassen om gebruik te
maken van hun kennis
van de smaakvoorkeuren
voor niet-zoete drankjes
van de kinderen

Na de interventie weet
80% van de pedagogisch
medewerkers minimaal 2
methoden te noemen om
invloed te kunnen
uitoefenen op de inname
van niet-zoete drankjes
van de kinderen
Vraag 12: niet behaald:
(67%)

Na de interventie weet
80% van de pedagogisch
medewerkers 1 barrière
op de inname van nietzoete dranken van de
kinderen te noemen
Vraag 16: niet behaald
(0%)

Na een maand kan 60%
van de pedagogisch
medewerkers minimaal 1
methode gebruiken om
invloed te kunnen
uitoefenen op de inname
van niet-zoete drankjes
van de kinderen

Na een maand kan 60%
van de pedagogisch
medewerkers een
methode toepassen om
de barrière te kunnen
opheffen op de inname
van niet-zoete dranken
van de kinderen

40% van de pedagogisch
medewerkers is zich ervan
bewust dat zij invloed
hebben op de inname van
drankjes van kinderen.
Vraag 11: behaald (100%)
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Weinig beweging
Gedragsdoel: 6 maanden na de interventie kiest gemiddeld 53% van de kinderen voor een actieve activiteit als
zij op de bso aanwezig zijn.
Subdoelen voor de
Attitude van de kinderen
Sociale invloed op de
Barrières en
pedagogisch
kinderen
omgevingsfactoren
medewerkers per
gedragsdeterminant
van de kinderen
Kennisniveau

Na de interventie weet 80% van
de pedagogisch medewerkers te
vertellen hoe leuk de kinderen
beweeglijke activiteiten vinden ten
opzichte van overige activiteiten
Vraag 18: niet behaald (67%)
Na de interventie kan 80% van de
pedagogisch medewerkers 3
beweeglijke activiteiten noemen
die de kinderen leuk vinden
Vraag 19: behaald (100%)

Na de interventie weet
80% van de
pedagogisch
medewerkers minimaal
1 methode te noemen
om invloed te kunnen
uitoefenen op de mate
van beweging door
kinderen
Vraag 23: behaald
(87%)

Na de interventie weet
80% van de
pedagogisch
medewerkers de
barrière op het gebied
van beweging van de
kinderen te noemen
Vraag 16: niet
behaald (50%)

Na een maand kan
60% van de
pedagogisch
medewerkers minimaal
1 methode gebruiken
om invloed te kunnen
uitoefenen op de mate
van beweging van de
kinderen

Na een maand kan
60% van de
pedagogisch
medewerkers een
methode toepassen om
de barrière te kunnen
opheffen op de
beweging van de
kinderen

Na de interventie weet 80% van
de pedagogisch medewerkers 2
spelletjes op het sportveld te
noemen die de kinderen leuk
vinden
Vraag 20: behaald (100%)
Na de interventie weet 80% van
de pedagogisch medewerkers 2
buitenactiviteiten te noemen die
de kinderen leuk vinden
Vraag 21: behaald (100%)
Toepassingsniveau

Houdingsniveau

Na een maand kan 60% van de
pedagogisch medewerkers een
manier toepassen om gebruik te
maken van hun kennis van de
voorkeuren voor beweeglijke
activiteiten van de kinderen

40% van de
pedagogisch
medewerkers is zich
ervan bewust dat zij
invloed hebben op de
mate van beweging van
de kinderen.
Vraag 22: behaald
(100%)

Gedragsdoelen en doelen op toepassingsniveau
De gedragsdoelen en de doelen op toepassingsniveau zijn niet direct na de
voorlichtingsbijeenkomst gemeten, dit was niet mogelijk omdat verandering van gedrag pas na 6
maanden optreedt. Er kan ook slechts in de praktijk worden gemeten of de pedagogisch
medewerkers de toepassingsdoelen hebben gehaald.
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Gedragsdoelen
Voor het meten van het gedrag wordt dezelfde observatielijst gebruikt als de eerste keer, zodat
het verschil goed duidelijk gemaakt kan worden, zie hiervoor bijlage 8. Er kan dan opnieuw
worden berekend wat de inname is van de kinderen van fruit, groente, voedingsvezel en
limonadesiroop (zie bijlage 15). Tevens kan opnieuw worden bekeken hoeveel kinderen er voor
een actieve activiteit kiezen. Deze scores worden dan naast de oude scores gezet. Als het doel is
behaald, dan heeft er bij minimaal 7% van de kinderen gedragsverandering plaatsgevonden.
Voor het gedrag inname van fruit is hieronder de berekening weergegeven:
Gemiddelde inname van fruit bij gedragsonderzoek: 67 g per kind
Gedragsverandering: 7% (zie paragraaf 2.5.)
Berekening: 67 x 1,07 = 72 g
Gedragsdoel: gemiddelde inname van 72 g fruit per kind bij effectevaluatie

Er kan ook nog worden berekend of er sprake is van een significant verschil tussen de metingen.
Hiervoor kan er een t-toets voor gepaarde waarnemingen worden uitgevoerd. De hypothese is
dan:
H1: de gemiddelde inname van fruit bij kinderen is significant hoger dan 67 g per dag.
De inname van fruit van de 52 kinderen die hebben deelgenomen aan het veldonderzoek wordt
dan opnieuw gemeten door middel van hetzelfde gedragsonderzoek. De gemiddelde waarde van
het verschil tussen de eerste waarde (veldonderzoek) en de tweede waarde (effectevaluatie)
wordt dan berekend, vervolgens wordt hiervan de standaarddeviatie berekend. Het aantal
vrijheidsgraden is dan 51 (52-1). De t-waarde wordt uitgerekend volgens de onderstaande
formule:
t = __d___
sd/√n
Waarbij:
o d(gem) = gemiddelde verschil (difference) tussen de gepaarde waarnemingen
o n = omvang van de steekproef (aantal kinderen)
o sd = standaarddeviatie van het verschil tussen de gepaarde waarnemingen
o Aantal vrijheidsgraden = n – 1
Vervolgens kan bij de kritieke waarden gekeken worden of de t-waarde hoger is dan de kritieke
waarde, in dit geval is de kritieke waarde 1,671 (df=60, a=0,05, eenzijdig toetsen). Als de
gevonden t-waarde hoger is dan 1,671, dan heeft de interventie effect gehad en zijn de kinderen
gemiddeld meer fruit gaan eten.
Deze berekening kan voor elk gedrag worden uitgevoerd.

Doelen op toepassingsniveau
Om te toetsen of de doelen op toepassingsniveau zijn behaald, wordt het gedrag van de
pedagogisch medewerkers achterhaald. Hiervoor worden de pedagogisch medewerkers een
maand na de interventie geïnterviewd, waarbij de onderstaande vragen worden gesteld. Achter
elk vraag staat bij welk doel de vraag hoort.
1. Hoe maak je gebruik van je kennis over welke soorten fruit de kinderen lekker vinden?
Noem minimaal een manier die je toepast in de praktijk. (kennis fruit)
2. Welke methode(n) gebruik je in de praktijk om zelf als pedagogisch medewerker invloed te
kunnen uitoefenen op de inname van fruit van de kinderen? (sociale invloed fruit)
3. Hoe maak je gebruik van je kennis over welke soorten groente de kinderen lekker vinden?
Noem minimaal een manier die je toepast in de praktijk. (kennis groente)
4. Welke methode(n) gebruik je in de praktijk om zelf als pedagogisch medewerker invloed te
kunnen uitoefenen op de inname van groente van de kinderen? (sociale invloed groente)
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5. Welke methode(n) pas je in de praktijk toe om de barrière te kunnen opheffen die de

kinderen ervoeren op het gebied van groenten (te weinig aanbod in soorten groenten)?
(barrière groenten)
6. Welke methode(n) pas je in de praktijk toe om de barrière te kunnen opheffen die de
kinderen ervoeren op het gebied van voedingsvezel (te weinig aanbod in volkoren
producten)? (barrière voedingsvezels)
7. Hoe maak je gebruik van je kennis over welke niet-zoete drankjes de kinderen lekker
vinden? Noem minimaal een manier die je toepast in de praktijk. (kennis ranja)
8. Welke methode(n) gebruik je in de praktijk om zelf als pedagogisch medewerker invloed te
kunnen uitoefenen op de inname van niet-zoete drankjes van de kinderen? (sociale
invloed ranja)
9. Welke methode(n) pas je in de praktijk toe om de barrière te kunnen opheffen die de
kinderen ervoeren op het gebied van drankjes (te weinig aanbod in niet-zoete drankjes)?
(barrière ranja)
10. Hoe maak je gebruik van je kennis over welke beweeglijke activiteiten de kinderen leuk
vinden? Noem minimaal een manier die je toepast in de praktijk. (kennis beweging)
11. Welke methode(n) gebruik je in de praktijk om zelf als pedagogisch medewerker invloed te
kunnen uitoefenen op de mate van beweging van de kinderen? (sociale invloed beweging)
12. Welke methode(n) pas je in de praktijk toe om de barrière te kunnen opheffen die de
kinderen ervoeren op het gebied van drankjes (te weinig mogelijkheden bij slecht weer)?
(barrière beweging)
De antwoorden die gegeven worden op deze vragen worden vervolgens geanalyseerd. Als 60%
van de pedagogisch medewerkers bij een vraag antwoord dat zij een manier toepassen, dan is
het doel behaald.

Kinderopvang Tierelier | Bijlage 22. Effectevaluatie

158

