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ABSTRACT 

 

Achtergrond: Een door Vandelanotte (2004) ontwikkelde computergestuurde 

en geïndividualiseerde interventie voor het verlagen van de vetinname bleek 

succesvol om het gedrag te veranderen in een sterk door de onderzoekers 

gecontroleerde omgeving en met bijzonder gemotiveerde participanten. Doel: 

Het doel van deze studie was om na te gaan of deze interventie even effectief 

blijkt in een meer real world setting, m.n. na implementatie door 2 Logo’s. 

Methode: Bij Logo Brugge werd een beroep gedaan op arbeidsgeneeskundige 

diensten en werden de deelnemers (n=535) gerandomiseerd in drie groepen; 

(1) interventiegroep, (2) standaardadvies en (3) geen advies. Bij Logo 

Meetjesland (n=236) werden gemeentes rechtstreeks aangeschreven en 

werden twee groepen gevormd (1) één keer de cd-rom doorlopen en (2) 

meerdere keren de cd-rom doorlopen. Door omstandigheden werden deze 

herleid naar 1 groep (1) interventiegroep (n= 95) en deze werd vergeleken met 

groep (3) geen advies van Logo Brugge. Resultaten. De resultaten tonen aan 

dat de interventiegroepen van beide Logo’s, in vergelijking met de 

controlegroepen, een significant lagere vetinname vertonen [Logo Brugge: 

F=17,773; p<0,001] [Logo Meetjesland: F=33,537; p<0,001] op de posttest. Bij 

Logo Brugge had de interventie meer effect voor personen ouder dan 40 jaar 

[F=5,363; p<0,01]. De resultaten van beide Logo’s tonen aan dat het effect van 

de interventie onafhankelijk is van geslacht, opleiding en BMI. Daarnaast geven 

de resultaten ook weer dat de interventie geen effect heeft op attitude, zelf-

effectiviteit en subjectieve norm [p>0,1]. Conclusie: De computergestuurde en 

geïndividualiseerde interventie voor het verlagen van vetinname blijkt succesvol 

na implementatie door 2 Logo’s.  



 

 

ABSTRACT 

 

Background: A computer–controlled and individualized intervention for 

reducing the fat intake, developed by Vandelanotte (2004), appeared to be 

successful to change behaviour. This study was evaluated in a strict, by 

researchers controlled environment and with particularly motivated participants. 

Purpose: The aim of our research was to evaluate if this intervention would be 

equally effective in a more real world setting, particularly after implementation 

by 2 Logo’s. Method: Logo Brugge appealed to industrial medical services and 

the participants (n=535) formed, after randomization, three groups, particularly 

(1) intervention group, (2) general advice and (3) no advice. At Logo 

Meetjesland (n=236) municipalities were summoned directly and two groups 

were formed (1) the cd-rom passed through once and (2) the cd-rom passed 

several times. Owing to circumstances these were reduced to 1 group (1) 

intervention group (n = 95) and these became compared to group (3) no advice 

of Logo Brugge. Results: The results show that the intervention groups of both 

Logos, in comparison with the control groups, present significantly lower fat 

intake [Logo Brugge: F=17,773; p<0,001] [Logo Meetjesland: F=33,537; 

p<0,001] on the posttest. At logo Brugge the intervention had more impact for 

persons older than 40 years [F=5,363; p<0,01]. The results of both Logos show 

that the impact of the intervention was independent of sex, education and BMI. 

Moreover the results also reflect that the intervention has no impact on attitude, 

self-efficacy and subjective norm [p>0,1]. Conclusion: The computer-controlled 

and individualized intervention for reducing fat in take appears to be successful 

after implementation by 2 Logos.  
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WOORD VOORAF 

 

Volgens het “Van Dale-woordenboek” staat scriptie voor : (de ~ (v.), ~s) 

werkstuk als verplicht onderdeel van een opleiding. Volgens de “Richtlijnen voor 

de scriptie voorgelegd tot het behalen van de graad van licentiaat in de 

Medisch-Sociale Wetenschappen” staat deze scriptie voor: afronding van een 

wetenschappelijke  opleiding. 

 

Voor ons betekent deze scriptie niet alleen een verplicht werkstuk tot afronding 

van een wetenschappelijke opleiding, daarenboven vormt ze ook een bewijs 

van onze vriendschap, van onze manier van samenwerken, van ons kunnen.  

 

We zijn samen gestart op de kleuterbanken en tussentijd zijn we misschien wel 

eventjes een andere weg op gegaan, maar we eindigen, na 21 jaar op die 

schoolbanken gezeten te hebben, toch weer samen. Samen hebben we heel 

wat beleefd tijdens al die jaren studeren. En laat ons hopen dat we, wanneer 

onze blik later nog eens op deze scriptie rust, we steeds met een glimlach 

zullen kunnen terugdenken aan die heerlijke “studeertijd”.  

 

In het bijzonder danken wij onze promotor Prof. dr. De Bourdeaudhuij voor de 

raad en daad waarmee zij ons bijstond tijdens het schrijven van deze scriptie. 

Hartelijk dank, voor het advies en de duwtjes in de rug die we nodig hadden om 

dit tot een goed einde te brengen. 

 

Bovenal willen wij graag onze ouders en familie bedanken voor de steun en 

toeverlaat die zij voor ons geweest zijn tijdens al die jaren. En ook hartelijk dank 

aan onze partners voor het goed opvangen van onze stresscrisissen, onze 

zwakke momenten en om ons op te beuren wanneer dit nodig was. 

 

Graag willen wij ook Anthony en Freddy Vandenbossche danken voor het 

nalezen van dit werk op taal en stijlfouten en Jacques Buysse voor de dankbare 

ondersteuning bij het Engelse abstract. 



 

 

En tot slot danken wij ook graag elkaar, voor de goede samenwerking, het 

vertrouwen, het “samen sterk staan”.  Laat ons hopen dat deze studeercarrière 

niet het einde van onze vriendschap wordt, maar dat we ook in de toekomst nog 

steeds evenveel op elkaar kunnen rekenen zoals tijdens het schrijven van dit 

werk. 

 

Hartelijk dank iedereen,  

 

 

Malfait Eef      Parmentier Stephanie 

 

 



 

 

INLEIDING 

 

Uit studies blijkt dat een vetarme voeding heel wat gezondheidsvoordelen heeft. 

De aanbevelingen, opgesteld door de Hoge Gezondheidsraad, geven aan dat 

de totale vetinname niet hoger mag zijn dan 30 procent van de totale 

ingenomen energie. In België ligt de gemiddelde waarde, zowel voor mannen 

als voor vrouwen, veel hoger.  

Dit verklaart de nood aan interventies, die tot doel hebben de totale vetinname 

bij de bevolking te verminderen. 

  

Eén van de recentste interventievormen voor het communiceren van 

gezondheidsboodschappen is tailoring. In dit soort interventies krijgen de 

deelnemers persoonlijk aangepast advies in verband met hun 

gezondheidsgedrag. Bij de zogenaamde tweede generatie tailoringsinterventies 

wordt gebruik gemaakt van interactieve computerprogramma’s waarbij een 

vragenlijst digitaal wordt ingevuld en quasi onmiddellijk na het vervolledigen van 

de vragenlijst verschijnt de getailorde feedback. Vandelanotte ontwikkelde een 

computergestuurde tailoringsinterventie op cd-rom en evalueerde deze in een 

sterk door onderzoekers gecontroleerde setting. Het voornaamste doel van 

deze interventie was de graad van fysieke activiteit doen toenemen en de totale 

vetinname doen afnemen bij de participanten. Ons eindwerk “Onderzoek naar 

het effect van een computerinterventie met cd-rom voor het beperken van de 

vetinname via het Logo (Brugge en Meetjesland)” bespreekt het effect van de 

cd-rom ontwikkeld door Vandelanotte in een meer real world setting. 

 

Hierbij werd de interventie door beide logo’s op een andere manier 

geïmplementeerd. In Logo Brugge werd de interventie geïmplementeerd door 

de arbeidsgeneeskundige diensten van verschillende bedrijven. Logo 

Meetjesland stond zelf in voor de implementatie van het programma en schreef 

rechtstreeks verschillende gemeentebesturen aan. 

In beide onderzoeken was er een interventiegroep die de cd-rom doorliep en 

een controlegroep die geen advies kreeg. In Logo Brugge was er tevens een 



 

 

tweede controlegroep die een standaardadvies kreeg. Alle proefpersonen 

vulden een pretest-vragenlijst in. Daarna doorliep de interventiegroep de cd-rom 

en kreeg de controlegroep van Logo Brugge het standaardadvies. Na zes 

maanden vulden alle proefpersonen een posttest-vragenlijst in.  

 

In het theoretisch deel worden eerst de voordelen van vetarme voeding en 

richtlijnen met betrekking tot vetinname omschreven. Daarna volgen de 

modellen en theorieën voor gedragsverandering en komt een bespreking van 

mogelijke interventies, waaronder tailoring. Tot slot wordt de interventie, 

ontwikkeld door Vandelanotte, besproken. 

In het praktisch deel wordt als eerste punt de probleemstelling en doelstelling 

omschreven die de nood van ons onderzoek verklaart. Daarna komt de 

onderzoeksmethode aan bod, waarbij het onderzoeksdesign, de variabelen en 

de steekproef van beide Logo’s wordt besproken. Ook het materiaal, de 

meetinstrumenten en de statistische methode komen in dit punt aan bod.  

Daarna volgen de resultaten. De gegevens van beide Logo’s werden 

geanalyseerd met behulp van de test repeated measures en worden apart 

weergegeven. Allereerst worden de resultaten weergegeven van de drop-out 

analyse. Vervolgens wordt de evolutie van vetinname beschreven. Ook wordt 

de invloed van enkele demografische factoren (geslacht, leeftijd, opleiding en 

BMI) op de vetinname bekeken en wordt er nagegaan of de interventie een 

invloed heeft op attitude, zelfeffectiviteit en subjectieve norm. Daarnaast worden 

de resultaten weergegeven van de analyse van de vragen over de cd-rom. Tot 

slot volgt er een discussie.  

 

Deze scriptie werd door twee personen geschreven en bijgevolg dient 

verduidelijkt te worden wie voor welk deel verantwoordelijk was. Dit is echter 

een onmogelijke opdracht, gezien we allebei alle delen zo vaak bekritiseerd, 

bewerkt en gewijzigd hebben.  

Dit wil ook zeggen dat beiden garant staan voor de totale inhoud van deze 

scriptie.  



 

 

1. LITERATUUROVERZICHT 

 

1.1 VOORDELEN VAN VETARME VOEDING EN 

AANBEVELINGEN  

 

Vetten zijn onmisbaar in onze voeding omdat ze zorgen voor essentiële 

vetzuren, vetoplosbare vitamines en energie. Een optimale 

vetzuursamenstelling en totale vetinname zijn hierbij van belang om tal van 

ziekten te voorkomen (Brasseur et al., 2003).  

 

1.1.1 Vet en cardiovasculaire ziekten  

 

Een vetrijke voeding doet het risico op de ontwikkeling van cardiovasculaire 

ziekten toenemen. Naast de totale hoeveelheid ingenomen vet, is ook de 

vetzuursamenstelling van belang (Hooper et al., 2001).  

Verzadigde vetzuren verhogen het risico op het ontstaan van coronaire 

hartziekten omdat ze de LDL-cholesterol (Low-Density Lipoproteïne) en 

klontervorming doen toenemen (Mann, 2002). Transvetzuren doen de LDL–

cholesterol toenemen en de HDL–cholesterol (High-Density Lipoproteïne) dalen 

(Mann, 2002; Stender & Dyerberg, 2004). Verzadigde vetzuren en 

transvetzuren zijn dus beide risicofactoren voor de ontwikkeling van coronaire 

hartziekten waarbij transvetzuren risicovoller zijn (Stender & Dyerberg, 2004). 

Enkelvoudige en meervoudige onverzadigde vetzuren hebben daarentegen een 

beschermend effect. Oliezuur is een enkelvoudig onverzadigd vetzuur en doet 

de LDL – cholesterol dalen (Mann, 2002). Omega-3 vetzuren uit vis zijn 

meervoudig onverzadigde vetzuren die de triglyceriden doen dalen en de HDL – 

cholesterol doen toenemen (Nettleton & Katz, 2005). Hoge cholesterolinname is 

een bewezen risicofactor bij het ontstaan van coronaire hartziekten (Darnton - 

Hill, Nishida & James, 2004). Het komt er dus op aan om de verzadigde 

vetzuren in onze voeding te vervangen door onverzadigde vetzuren. Bovendien 

is het beschermend effect het grootst, wanneer deze verzadigde vetzuren 



 

 

vervangen worden door een reeks van beschermende voedingsmiddelen en –

stoffen zoals onverzadigde vetzuren, groenten, fruit, volle graanproducten, 

magere melk (-producten) (Mann, 2002). 

 

1.1.2 Vet en diabetes type 2 

 

Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de vetinname speelt een rol in de 

ontwikkeling van type 2 diabetes. Bij een te hoge vetinname neemt het risico op 

het ontstaan van type 2 diabetes toe (Stoeckli & Keller, 2004; Vessby, 2000).  

Ook de vetzuursamenstelling speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van type 

2 diabetes (Mann, 2002; Marshall & Bessesen, 2002). Een hoge inname van 

verzadigde vetzuren veroorzaakt een verhoogd risico op de ontwikkeling van 

diabetes (Mann, 2002; Marshall & Bessesen, 2002; Montonen et al., 2005; 

Nettleton & Katz, 2005). Meervoudig onverzadigde vetzuren, voornamelijk 

omega-3 vetzuren, maar ook enkelvoudige onverzadigde vetzuren doen het 

risico op de ontwikkeling van diabetes type 2 afnemen (Mann, 2002; Montonen 

et al., 2005; Nettleton & Katz, 2005). Cholesterolen en transvetzuren  zijn 

bewezen risicofactoren bij het ontstaan van diabetes type 2 (Darnton-Hill, et al., 

2004; Stender & Dyerberg, 2004). 

 

1.1.3 Vet en kanker 

 

De invloed van de totale vetinname op de ontwikkeling van kanker is beperkt 

aangetoond. Wel blijkt uit studies dat oliën, die rijk zijn aan enkelvoudig 

onverzadigde vetzuren, een beschermend effect hebben. Ook daalt het risico 

op colonrectaalkanker en prostaatkanker wanneer mensen minder rood vlees 

innemen (Stoeckli & Keller, 2004). 

 



 

 

1.1.4 Vet en obesitas 
 

Er zijn verschillende meningen over het effect van de totale vetinname op de 

ontwikkeling van obesitas. De meeste studies stellen dat een vetrijke voeding 

de ontwikkeling van obesitas bevordert (Astrup et al., 2000; Costacou & Mayer-

Davis, 2003, Montonen et al., 2005; Tremblay, 2004; Vessby, 2000). Nettleton 

& Katz vinden echter geen evidentie voor dit causaliteitsverband. Een mogelijke 

verklaring voor deze onenigheid is de moeilijkheid om objectieve informatie in te 

winnen over de vetinname van participanten die deelnemen aan studies die de 

relatie tussen de totale vetinname en lichaamsvet bestuderen. Het is bewezen 

dat mensen die lijden aan obesitas, hun vetinname onderschatten (Astrup et al., 

2000).  

Daarnaast blijkt dat een voeding met een maximale totale vetinname van 30 

energieprocent (En%), één van de mogelijkheden is ter behandeling van 

obesitas en dat een vetarme voeding dus leidt tot gewichtsreductie (Astrup et 

al., 2000; Nettleton & Katz, 2005) 

 

1.1.5 Obesitas en kanker, cardiovasculaire ziekten, diabetes type 2  

 

Uit studies blijkt dat obesitas een grote invloed heeft op het ontstaan van 

verschillende soorten kankers (Stoeckli & Keller, 2004).  

Daarnaast is obesitas een risicofactor bij het ontstaan van cardiovasculaire 

ziekten, maar de invloed van voedingsmiddelen, voedingsstoffen en andere 

behandelbare factoren (hypertensie, roken,...) op de ontwikkeling van 

cardiovasculaire ziekten, zijn van groter belang (Darnton – Hill et al., 2004; 

Klein et al., 2004; Mann, 2002). Bij de ontwikkeling van diabetes type 2 

daarentegen is obesitas de belangrijkste risicofactor (Costacou & Mayer-Davis, 

2003; Klein et al., 2004; Montonen et al., 2005; Nettleton & Katz, 2005; Stoeckli 

& Keller, 2004). 

 



 

 

Uit de gezondheidsenquête van 2001 kan afgeleid worden dat 12% van de 

volwassen populatie in België lijdt aan obesitas (BMI > 30 kg/m²) waarbij 11% 

van de mannen en 12% van de vrouwen obees is. Wanneer deze proporties 

vergeleken worden met deze die teruggevonden werden in de 

gezondheidsenquête van 1997, kan vastgesteld worden dat deze ongeveer 

gelijk gebleven zijn (Demarest et al., 2001).  

Zoals eerder werd gesteld, kan obesitas behandeld worden door minder vet in 

te nemen. De gezondheidsvoordelen van gewichtsverlies zijn hierbij talrijk, 

waaronder een daling van de bloeddruk; een daling van de triglyceriden, totale 

cholesterol, LDL-cholesterol in het bloed en een toename van de HDL-

cholesterol (Klein et al., 2004). 

 

1.1.6 Aanbevelingen voor vetten  

 

De voedingsaanbevelingen voor vetten in België werden opgesteld door de 

Hoge Gezondheidsraad. De totale vetinname mag maximaal 30% van de totale 

energie-behoefte bedragen. Maximaal 10% energie mag komen uit verzadigde 

vetzuren. Minimum 5,3 en maximum 10% van de energie mag geleverd worden 

door poly - onverzadigde vetzuren en de rest (meer dan 10 %) van de energie-

behoefte dient te worden aangebracht door mono-onverzadigde vetzuren. Voor 

transvetzuren en cholesterol wordt respectievelijk gesteld dat de hoeveelheid 

van 1 En% en 300 mg per dag niet overschreden mag worden (Brasseur et al., 

2003). 

 

De resultaten van de BIRNH–studie tonen aan dat de totale vetopname in 

België, zowel voor mannen als voor vrouwen, zeer hoog is, respectievelijk 41,8 

En% en 42,6 En%. Uit deze studie blijkt tevens dat de inname van verzadigde 

vetzuren veel te hoog is; 17,3 En% voor mannen en 17,6 En% voor vrouwen.  

De inname van meervoudig onverzadigde vetzuren is wel conform de richtlijnen 

(De Henauw & De Backer, 1999; Staessen, De Henauw, De Bacquer, De 

Backer & Van Peteghem, 1998). Deze cijfers zijn niet meer recent daar de 

BIRNH-studie werd uitgevoerd tussen 1980 en 1984. Daarom werd er beslist 



 

 

een nieuwe voedselconsumptiepeiling te organiseren. In afwachting van deze 

resultaten kan men ervan uitgaan dat de cijfers van de BIRNH-studie waardevol 

zijn (Staessen et al., 1999).  

 

1.1.7 Samenvatting 

 

Een te hoge vetinname en een ongunstige vetzuursamenstelling zijn 

risicofactoren bij de ontwikkeling van cardiovasculaire ziekten, kanker en 

diabetes type 2. Daarnaast bevordert een te hoge vetinname het ontstaan van 

bovengestelde ziekten, waarbij obesitas de intermediaire factor is. Een vetarme 

voeding daarentegen is een mogelijke methode om obesitas te behandelen. 

Hieruit kan worden afgeleid dat zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de 

vetinname een vooraanstaande rol speelt in de ontwikkeling van chronische 

ziekten. Er werden voedingsaanbevelingen voor vetten opgesteld die een 

optimale vetzuursamenstelling en totale vetinname weergeven. Nu blijkt dat het 

grootste deel van de bevolking niet voldoet aan deze aanbevelingen. Dit 

verklaart de nood aan gezondheidspromotiecampagnes die mensen aanzetten 

hun gedrag aan te passen aan deze richtlijnen.  

 



 

 

1.2 MODELLEN EN THEORIEEN VOOR 

GEDRAGSVERANDERING 

 

Gedrag is een belangrijke gezondheidsdeterminant. Daarom zijn 

gezondheidspromotie-interventies vaak gericht op het veranderen van 

gedragsfactoren die de gezondheid in positieve of negatieve zin beïnvloeden. 

Vooraleer men gedragspatronen kan begrijpen en veranderen, dient men zicht 

te krijgen op de determinanten van dat gedrag. Hiervoor kan men terugvallen 

op gedragsverklaringsmodellen uit de gezondheidspsychologie (Scheerder, Van 

den Broucke & Saan, 2003). 

  

De belangrijkste en meest gebruikte modellen en theorieën voor 

gedragsverandering zijn de Theory of Planned Behavior en het 

Transtheoretisch model. Beiden proberen het gezondheidsgedrag te verklaren 

vanuit een psychosociaal oogpunt (Ajzen,1991; Prochaska, DiClemente & 

Norcross, 1992). 

 

1.2.1 De Theory of Planned Behavior (TPB)  

 

De Theory of Reasoned Action (TRA) gaat ervan uit dat het gedrag voorspeld 

wordt door de intentie tot het stellen van het gedrag (Smith & Biddle, 1999).  

Deze intentie wordt op haar beurt ten eerste bepaald door de attitude die 

mensen vormen rond het gedrag in kwestie. Attitudes bestaan in feite uit 

emotionele en cognitieve componenten; men plaatst overtuigingen tegenover 

de evaluatie van de consequenties van het stellen van het gedrag (Scheerder et 

al., 2003; Smith & Biddle, 1999). 

Een tweede variabele die de intentie bepaalt zijn de heersende sociale normen 

om een bepaald gedrag te stellen; wat denk ik dat anderen van mij verwachten? 

Vinden significante anderen dat dit gedrag moet gesteld worden en stem ik in 

met de mening van deze personen?  

De TPB vormt een uitbreiding op de TRA van Ajzen en Madden. Bij de TPB 

werd een derde variabele opgenomen die de intentie bepaalt, namelijk de 



 

 

Perceived Behavioural Control (gepercipieerde controle) (Scheerder et al, 2003; 

Smith & Biddle, 1999). Gepercipieerde controle drukt de overtuiging uit van het 

moeilijk of makkelijk uitvoeren van het gedrag. Ze wordt bepaald door de aan- 

en afwezigheid van middelen en mogelijkheden (vroegere ervaringen, 

observatie van anderen, lichamelijke gewaarwordingen, echte en 

gepercipieerde barrières, …) (Smith & Biddle, 1999). 

Armitage et al. stellen dat zelfeffectiviteit een synoniem is voor perceived 

behavioural control (Armitage, Sheeran, Conner & Arden, 2004b) 

Figuur 1.1 toont aan dat Perceived Behavioural Control gelinkt wordt aan zowel 

de intentie als aan het gedrag zelf.  

 
Figuur 1: The Theories of Reasoned Action and Planned Behaviour. The 

Theory of Planned Behaviour includes the variable ‘perceived behavioural 

control’ (Smith & Biddle, 1999, p.p. 270) 

 

De voornaamste veronderstelling van dit model is dat mensen rationeel denken 

en dat hun gedrag onder vrijwillige controle staat. Het model is dan ook van 

toepassing als men gedragsverandering wil bereiken door interventies waarin 

een aspect zit van informatie-overdracht, opvoeding of communicatie in het 

algemeen (Scheerder et al., 2003). 

 

Attitude 

Social norm 

Perceived 
behavioural 
control 

Intention Behaviour 



 

 

Het verklarend karakter van de TPB is groter indien van de intentie tot 

vetinname als onafhankelijk veranderlijke variabele wordt uitgegaan in plaats 

van het gedrag vetinname. Uiteraard is het belangrijker om gedrag te 

voorspellen dan intentie omdat er een duidelijke maar geen 100% relatie 

bestaat tussen intentie en gedrag. 

Wanneer uitgegaan wordt van het gedrag vetinname heeft attitude een grotere 

voorspellende waarde dan sociale norm.  Daarnaast neemt het voorspellend 

karakter van het model toe wanneer men specifieke voedingsgedragingen, 

zoals bv. melkinname, gaat bevragen in plaats van vetinname in het algemeen 

(Baranowski, Cullen & Baranowski, 1999).  

Voor vetinname verklaren de determinanten uit de TPB (attitude, sociale norm, 

perceived behavior control, intentie of motivatie) samen met de determinant 

persoonlijke norm meer dan 50% van de variantie in vetinname (Brug, Oenema, 

Campbell, 2003). Naast deze groep van determinanten is gewoonte voor 

vetinname eveneens een uiterst belangrijke determinant (Verheijden et al., 

2003). 

 

Uit studies blijkt dat het verklarend karakter afneemt wanneer gedrag objectief 

wordt gemeten, in tegenstelling tot wanneer de eigen inschatting ten aanzien 

van het gedrag wordt bevraagd (Armitage & Conner, 2001; Baranowski et 

al.,1999; Baranowski, Cullen, Nicklas, Thompson & Baranowski, 2003).  

 

De inschatting die mensen maken over een bepaald gedrag heeft een grote 

invloed op de intentie om dat gedrag uit te voeren. Dit geldt echter niet voor 

objectief gemeten gedrag. Brug et al. toonden aan dat enkel mensen, die 

denken dat ze veel vet innemen, gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen 

en niet degene die daadwerkelijk (objectief gemeten) te veel vet innemen (Brug 

& Kok, 1995). 

Uit studie van Brug & Kok blijkt dat heel wat mensen hun vetinname 

onderschatten en zich onvoldoende bewust zijn van hun eigenlijke 

vetconsumptie (Brug & Kok, 1995). Tal van personen denken dat ze vetarm 



 

 

eten maar in werkelijkheid blijkt dat niet zo te zijn (Armitage & Conner, 2001; 

Lechner, Brug, De Vries, Van Assema & Mudde, 1998).  

 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het niet evident is om de totale 

vetinname in te schatten. Er zijn veel verschillende voedingsmiddelen die vet 

bevatten die bovendien op verschillende manieren kunnen worden 

klaargemaakt (kip kan gestoomd of gebraden worden). Een andere mogelijke 

verklaring voor de onderschatting van vetinname is dat mensen zich gaan 

vergelijken met anderen die vaak meer vet innemen in tegenstelling tot zijzelf. 

Dat heeft tot gevolg dat mensen ervan uitgaan dat men minder vet eet dan de 

“anderen” (Brug & Kok, 1995). Dit gebrek aan bewustzijn is een belangrijke 

barrière voor de motivatie om minder vet in te nemen (Oenema, Brug & 

Lechner, 2001; Oenema & Brug, 2003a; Oenema & Brug, 2003b). Dit betekent 

dat, vooraleer mensen overwegen om minder vet in te nemen, men eerst moet 

weten dat men te vetrijk eet (Brug & Kok, 1995). Interventies moeten er dus in 

de eerste plaats voor zorgen dat mensen inzicht krijgen in hun eigenlijke 

vetinname (Oenema & Brug, 2003b). Wanneer mensen feedback krijgen over 

hun eigen vetinname in relatie met de opgestelde aanbevelingen, leidt dit tot 

bewustwording en de intentie om minder vet in te nemen. Wanneer hun 

vetinname groter is dan de gemiddelde vetinname van peers, wordt de 

vetinname van de persoon in kwestie ook vergeleken met deze van anderen 

(Oenema et al., 2001). Pas wanneer deze barrière is weggenomen, zijn de 

determinanten attitude, zelfeffectiviteit en sociale norm, van betekenis (Brug & 

Kok, 1995).  

 

1.2.2 Transtheoretisch model  

 

Het hierboven beschreven model geeft weer welke factoren een aanleiding 

kunnen geven tot het gedrag. Maar het zegt in feite niets over hoe een bepaald 

gedrag tot stand komt. Het transtheoretisch model voor gedragsverandering 

geeft aan op basis van welke processen gezondheidsgerelateerd gedrag 

verandert (Scheerder et al., 2003). 



 

 

Gedragsverandering is een dynamisch proces dat verschillende fasen doorloopt 

(Lechner et al., 1998). Wanneer mensen hun ongezond gedrag willen 

veranderen, moeten ze vijf stadia doorlopen: precontemplatie-, contemplatie-, 

preparatie-, actie- en behoudsfase (Prochaska et al., 1992).  

In het vorderen doorheen de stadia bestaat de mogelijkheid dat personen 

terugvallen in een vorig stadium en wat later terug de draad opnemen. 

Gedragsverandering verloopt veeleer als een cyclisch proces waar in- en 

uitgestapt kan worden en dat specifiek is voor een individu. Mensen kunnen 

terugvallen naar een vorig stadium, al valt men niet vaak terug tot de 

precontemplatiefase (Scheerder et al., 2003).   

 

De stages of change kunnen worden gebruikt in interventies die de vetinname 

bij de populatie proberen te verminderen. In dergelijke 

gezondheidspromotiecampagnes is het waardevol om mensen in te delen 

volgens de stadia van gedragsverandering waarbij het doelgedrag minder vet 

innemen is. Om deze indeling te realiseren, kunnen twee classificatiemethodes 

worden gebruikt. De traditionele methode gaat er vanuit dat drie aspecten 

moeten worden bevraagd. Deze zijn; de eigen inschatting die mensen maken 

over hun vetinname, de pogingen die men al dan niet heeft ondernomen om 

minder vet te eten en de intentie om al dan niet minder vet te consumeren in de 

toekomst.  

Zij die denken dat ze een gematigde of hoge vetinname hebben, kunnen 

behoren tot de precontemplatie-, contemplatie- of preparatiefase. (Kristal, 

Glanz, Curry & Patterson, 1999). Deze die geen plannen maken om binnen de 

6 maanden te veranderen , behoren tot de precontemplatiefase.  Mensen die 

vage plannen maken om binnen de 6 maanden hun gedrag te veranderen en 

in het verleden geprobeerd hebben om minder vet te eten behoren tot de 

contemplatiefase. Planners of preparators  hebben reeds geprobeerd om te 

veranderen of zijn van plan om binnen de maand te veranderen. (Kristal et 

al.1999, Prochaska et al., 1992) 

Mensen die daarentegen denken van zichzelf dat ze weinig vet innemen 

bevinden zich in de actie- of behoudfase. Diegenen die reeds gestart zijn met 



 

 

het eten van minder vet, maar nog niet langer dan 6 maanden, behoren tot de 

actiefase. Mensen die reeds meer dan 6 maanden het gezonde gedrag 

volhouden, behoren tot de fase van behoud.  

Om de vetinname van mensen te bepalen, wordt hun eigen inschatting dus 

bevraagd. Op die manier krijgen we geen inzicht in wat mensen daadwerkelijk 

eten, maar wel in wat mensen denken dat ze eten (Kristal et al., 1999). Iemand 

die in werkelijkheid teveel vet inneemt, maar zich daar niet van bewust is, zit 

dus ook in de actie- of behoudsfase (Kristal et al., 1999; Lechner et al., 1998; 

Snetselaar, 2003). In interventies worden deze personen, onterecht, 

aangespoord om hun huidige gedrag te behouden. Deze mensen worden door 

Lechner et al. gedefinieerd als onbewuste precontemplators.  

 

Om ook deze precontemplators op te sporen en hun aangepast advies te 

geven, stelde Lechner et al. een alternatieve classificatiemethode op. Naast 

intentie en eigen inschatting wordt ook de daadwerkelijke vetinname nagegaan. 

Slechts wanneer de werkelijke inname kleiner is dan 30 En% behoort men tot 

de actie- of behoudsfase. Wanneer meer dan 30 En% uit vet bestaat, behoort 

men, afhankelijk van hun intentie, ofwel tot de preparatie-, contemplatie of 

precontemplatiefase. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen bewuste 

en onbewuste precontemplators, afhankelijk van de inschatting die men maakt 

over hun eigen vetinname (Lechner et al., 1998). Een probleem, die gepaard 

gaat met deze methode, is de maskering van belangrijke veranderingen. Een 

persoon kan zijn vetinname verminderen en zich hiermee tevreden stellen maar 

de vooropgestelde norm van 30 En% net niet bereiken. In deze situaties is het 

moeilijk om te bepalen of die persoon behoort tot de precontemplatie-, 

preparatie- of behoudsfase. Verder onderzoek is in dit verband nodig om uit te 

maken welke de beste methode is (Kristal et al., 1999; Snetselaar, 2003).  

 



 

 

1.3 MOGELIJKE INTERVENTIES 

 

1.3.1 Algemeen 

 

Interventies binnen de gezondheidspromotie kunnen we indelen volgens 

niveau. Dan spreekt men van interventies op het micro- (individuele 

interventies), meso- (interventies bij bepaalde groepen bv. binnen een school, 

op het werk) en op het macroniveau (massamedia) (Borms, Rzewnicki & De 

Bourdeaudhuij, 2001). Bij tailoring wordt individuele feedback gegeven aan 

grote groepen. Dit is tegelijkertijd een interventie op het micro- en macroniveau. 

 

Bij interventies op het microniveau is er sprake van een één-één relatie tussen 

het individu en de begeleider (of een face-to-face relatie). De basis voor de 

meeste individuele interventies zijn cognitief-gedragsmatige technieken, waarbij 

men uitgaat van de veronderstelling dat gedrag, dat bekrachtigd wordt, in de 

toekomst meer kans heeft om opnieuw voor te komen. Meer specifiek gaat het 

hier over positieve bekrachtiging door middel van lof, gevoel van succes, 

zelfbekrachtiging, stimuluscontrole, doelbepaling (lange termijndoelen vertaald 

in intermediaire en korte termijndoelen, eventueel met contract), zelf- monitoring 

(alles of enkele aspecten van gedrag bijhouden of neerschrijven in 

dagboekvorm) en tijdsmanagement (afspraken maken met zichzelf) (Borms et 

al., 2001). 

Dergelijke interventies worden soms toegepast ter promotie van gezonde 

voeding. Stevens et al. werkten met counseling sessies om de fruit en groente-

inname te verhogen en de vetinname te verlagen. Tijdens deze counseling 

sessies was er persoonlijk contact met universitair geschoolde 

gezondheidspromotors. De resultaten tonen aan dat de interventie effectief is 

ter promotie van gezonde voeding. Toch suggereren de onderzoekers dat een 

goede kosteneffectiviteitstudie aangewezen is vooraleer dergelijke interventies 

worden doorgevoerd (Stevens, Glasgow,  Toobert, Karanja, & Smith, 2003). 

Een ander onderzoek, dat ook gebruik maakt van counseling, weliswaar door 

een verpleegkundige, toont een kleine maar significante stijging in de 



 

 

vezelinname en een daling in de vetinname bij deelnemers die de counseling 

gevolgd hebben in vergelijking met een controlegroep (Beresford, Farmer, 

Feingold, Graves, Sumner & Baker, 1992). 

Ondanks deze positieve effecten blijven dit erg dure interventies omdat 

counseling bijzonder tijdsintensief is. Brug et al. vinden deze interventies 

bijgevolg niet geschikt om grote groepen te bereiken voor voedingsadvies (Brug 

et al., 2003). Verder onderzoek is nodig naar de kosten-effectiviteit van 

dergelijke interventies (Borms et al., 2001).  

 

Interventies op het mesoniveau zijn interventies die worden uitgevoerd in een 

bepaalde “setting” waarmee mensen in contact komen. Settings kunnen 

bedrijven, scholen, gezondheidsinstellingen, thuisomgeving, gemeenten, 

buurten, … zijn. Hierbij kunnen zowel doelen op korte als op lange termijn 

worden nagestreefd en kunnen indirecte (telefoon, gedrukt materiaal, …) of 

directe (persoonlijk contact) methoden gebruikt worden. De kostprijs van 

dergelijke interventies is vaak lager dan van interventies op het microniveau 

(Borms et al., 2001; Scheerder et al., 2003). 

Armitage onderzocht de effectiviteit van een interventie op het mesoniveau ter 

verlaging van de vetinname en vond een significant lagere vetinname bij de 

interventiegroep, die blootgesteld werd aan de interventie in vergelijking met 

een controlegroep die niet aan de interventie deelnam (Armitage, 2004). Ook 

Sahota et al. bevestigen de effectiviteit van interventies met betrekking tot 

voeding op het mesoniveau (Sahota, Rudolf, Dixey, Hill, Barth, & Barth, 2001). 

Toch drukken een aantal auteurs de nood uit naar verder onderzoek naar 

effectiviteit van dergelijke interventies (Kreuter, Farell, Olevitch & Brennam, 

2000). 

 

Interventies op het macroniveau zijn bijvoorbeeld het gebruik van massamedia 

voor het verspreiden van gezondheidsboodschappen, het hanteren van de 

principes van sociale marketing om mensen te sensibiliseren tot het aannemen 

van een gezonde leefwijze, …(Scheerder et al., 2003). Hoewel de totale 

kostprijs van dergelijke interventies vaak hoog is, is de kostprijs per bereikt 



 

 

persoon vaak laag. Massamedia-interventies dienen, om effectief te zijn, 

gecombineerd te worden met interventies op het mesoniveau of met 

interventies die de omgeving veranderen (Borms et al., 2001). Deze opmerking 

werd ook gemaakt door Wardle et al., die het effect van de campagne “Fighting 

Fat, Fighting Fit” van de BBC nagingen.  

Deze onderzoekers suggereren dat meer mensen tot actieve participatie 

zouden overgegaan zijn indien de campagne gecombineerd werd met andere 

interventievormen. Dergelijke combinaties van interventie-niveaus zou vooral 

positief zijn voor het bereiken van groepen die moeilijk te mobiliseren zijn. Meer 

bepaald hebben deze onderzoekers het over etnische minderheden en mensen 

met hoge gezondheidsrisico’s zoals obesen (Wardle, Rapoport, Miles, Afuape & 

Duman, 2001). 

Dus dient nog steeds verder onderzoek te gebeuren naar concrete effectiviteit 

van dergelijke interventies (Borms et al., 2001).  

 

1.3.2 Tailoring 

 

1.3.2.1 Definitie 

 

Eén van de recentste interventievormen voor het communiceren van 

gezondheidsboodschappen is tailoring (Kreuter et al., 2000). Tailoring wordt 

door Kreuter et al. gedefinieerd als: “Elke combinatie van informatie en 

strategieën voor gedragsverandering die de intentie hebben één persoon te 

bereiken, gebaseerd op de unieke kenmerken van deze persoon, gerelateerd 

aan de interesses, en afgeleid is van de individuele inschatting”. 

De naam “tailoring” is afkomstig van het Engelse woord “tailor” of kleermaker. 

De “tailor” zorgde ervoor dat de kledij aangepast werd aan de unieke behoeften 

en wensen van één uniek persoon en zorgde er bovendien voor dat het 

kledingsstuk perfect paste. Bij computer-tailoringsprogramma’s krijgen de 

participanten een uniek expertadvies, gebaseerd op de antwoorden die ze 

geproduceerd hebben op vragenlijsten. Door middel van “If-then” 

beslissingsregels worden tekstfragmenten uit een centrale database 



 

 

geselecteerd. Deze tekstfragmenten vormen de unieke feedback op de 

combinatie van antwoorden gegeven door elke unieke participant (Brug, 

Oenema & Campbell, 2003; Kreuter et al., 2000).  

 

Dergelijke tailoringsprogramma’s omvatten in grote lijnen dus drie fasen. De 

eerste fase, een “assesment fase”, waarbij de participanten een vragenlijst 

beantwoorden. De tweede fase is de “data processing fase” waarbij het 

programma de antwoorden op de vragenlijst uit de eerste fase koppelt aan de 

tekstfragmenten opgeslagen in de database. De derde fase is de “feedback 

fase” waarbij de participant een uniek advies krijgt, gebaseerd op de 

antwoorden gegeven op de vragenlijst (Kreuter et al., 2000). Binnen de 

gezondheidspromotie is deze feedback vaak gebaseerd op gedrag, motivatie, 

sociodemografische, psychosociale of psychologische karakteristieken van een 

individu (Brug et al., 2003). 

 

Binnen de tailoringsinterventies kan men twee generaties onderscheiden. 

Beiden worden hieronder meer in detail besproken. 

 

1.3.2.2 Eerste generatie  

 

De eerste tailoringinterventies kunnen geklasseerd worden onder de eerste 

generatie tailoringsinterventies. Geschreven vragenlijsten, 

telefoongesprekken, … worden gebruikt als basis (“assessment fase”). Vaak 

wordt de informatie, bekomen uit deze gegevens, ingevoerd in een computer, 

waarna de “data processing fase” start. Meestal bestaat de “feedback fase” uit 

een mail, brief of een persoonlijke nieuwsbrief die naar de participant wordt 

opgestuurd. Niet zelden duurt dit proces een aantal dagen of zelfs weken (Brug 

et al., 2003; Kreuter et al., 2000). 

 

Door de lange periode die bij de eerste generatie tailoringsinterventies zit 

tussen het vervolledigen van de vragenlijst en het ontvangen van de feedback, 

bestaat de kans dat de overtuiging, motivatie of zelfs het gedrag van de 



 

 

participant ondertussen gewijzigd is. Daardoor kan de feedback dus niet meer 

als persoonlijk relevant ervaren worden. Vaak zijn dergelijke interventies ook 

duurder dan een gewone educatieve interventie. Het verzenden van de 

vragenlijsten, verzamelen van de vragenlijsten, invoeren in de computer, het 

versturen van de feedback, enz.… zijn bijzonder tijdsintensieve handelingen en 

dit vertaalt zich ook in de kostprijs van dergelijke interventies (Brug et al., 2003). 

 

Een voordeel van deze eerste generatie tailoringsinterventies is dat de 

deelnemers de feedback schriftelijk toegestuurd krijgen, waardoor ze het advies 

meerdere keren kunnen lezen en de mogelijkheid bestaat om het advies te 

bespreken met anderen (Brug et al., 2003). 

 

1.3.2.3 Tweede generatie  

 

Bij tweede generatie tailoringsinterventies wordt gebruik gemaakt van 

interactieve computerprogramma’s waarbij de vragenlijst digitaal ingevuld 

wordt. De feedback verschijnt quasi onmiddellijk na het vervolledigen van de 

vragenlijst. Niet zelden krijgen de participanten de mogelijkheid om het advies 

af te printen en mee naar huis te nemen (Brug, Campbell & van Assema, 1999; 

Brug et al., 2003). 

 

De voordelen van deze generatie interventies voor advies op maat zijn de lage 

kosten, de betere interactie en de minieme tijd tussen het vervolledigen van de 

vragenlijst en het verschijnen van de feedback (Brug et al., 2003). 

 

Voor de tweede generatie tailoringsinterventies biedt het Internet heel wat 

mogelijkheden en toekomstperspectieven. Het grote voordeel van het Internet is 

de mogelijkheid tot meer interactie en flexibiliteit. Er kan aangeboden worden 

om te mailen met de “expert” of men kan de resultaten bespreken en 

vergelijken met andere deelnemers in een virtueel discussieforum. Bij 

tailoringsinterventies via Internet kan men soms al feedback krijgen na het 

vervolledigen van een deel van de vragenlijst. Ook kan men ervoor kiezen 



 

 

vragen niet te beantwoorden die men niet persoonlijk relevant vindt (vb. 

vegetariërs kunnen zonder problemen de vleesvragen overslaan).  

Door het wijdverspreide gebruik ervan biedt dit medium aan meer mensen de 

kans om de interventie te doorlopen dan bij gewone tweede generatie 

tailoringsinterventies (Oenema, Tan & Brug, 2005).  

Ook zijn er heel wat niet onbelangrijke nadelen aan dit alternatief verbonden. 

Het zal een moeilijk gegeven zijn om mensen te bereiken; enkel deze die over 

het Internet beschikken zullen in de mogelijkheid zijn om het programma te 

doorlopen. Hierbij is het nog geen zekerheid dat deze mensen ook 

daadwerkelijk op de site terecht zullen komen. Eens men erop komt, bestaat de 

kans dat men gaat surfen op andere webpagina’s waarbij men onvoldoende of 

geen tijd neemt om het programma zelf te doorlopen (Oenema et al., 2001). 

Gezien het prille stadium waarin interventies, die gebruik maken van Internet 

zich bevinden, is er nog een grote nood aan onderzoek naar de effectiviteit van 

deze interventies. Maar het toekomstperspectief is hoopvol (Oenema & Brug, 

2003; Oenema et al., 2005). 

 

1.3.2.4 Voordelen en kritieken 

 

Het grote voordeel van tailorinsinterventies is dat de participanten enkel het 

advies dat voor hen belangrijk is, onder ogen krijgen. Niet relevante delen 

informatie worden weggelaten. De resterende informatie is bijgevolg persoonlijk 

relevant, waardoor proefpersonen meer aandacht hebben voor het advies en er 

beter zullen over nadenken (Brug et al., 1999; De Bourdeaudhuij & Brug, 2000; 

Kreuter et al., 2000; Oenema et al., 2005). 

 

Dergelijk advies wordt in vergelijking met een standaardadvies, beter 

geapprecieerd door de deelnemers en leidt tot een positievere attitude ten 

aanzien van het studieonderwerp. Daardoor hebben de deelnemers meer de 

intentie hebben om over te gaan tot gedragsverandering (Brug et al., 1999; 

Brug et al., 2003, Oenema  et al., 2001). 



 

 

Het grote voordeel van tailoring voor de algemene bevolking is dat met relatief 

weinig middelen een groot aantal personen kunnen bereikt worden. De 

voordelen van persoonlijke en massamedia-interventies worden beiden bereikt, 

zonder met dezelfde nadelen te kampen (zie 1.3.1 Algemeen). Samengevat kan 

men stellen dat dergelijke tailoringinterventies meestal kosteneffectief zijn (Brug 

et al., 1999; Brug et al., 2003; Kreuter et al., 2000). 

 

Een kritiek op tailoringsinterventies is dat er geen rekening wordt gehouden met 

de sociale component, die men in een gewoon counselinggesprek wel 

terugvindt. 

Er wordt beweerd dat het advies niet effectief kan zijn in een situatie waar de 

participant niet verantwoordelijk is voor zijn eigen voeding. Dit is wanneer het 

voedsel door anderen wordt gekocht en klaargemaakt. 

Daarom raadt men aan om tailoringsinterventies op familieniveau door te 

voeren. Alle leden van een gezin ontvangen dan feedback op maat en krijgen 

de raad om dit advies met de andere gezinsleden te bespreken (Brug et al., 

2003). 

 

Een ander negatief effect van tailoringsinterventies is de geloofwaardigheid van 

het ontvangen advies. Indien de feedback de reële vetinname weergeeft en 

deze veel hoger is dan wat de participanten dachten dat hun vetinname was, 

dan wordt het advies vaak als minder betrouwbaar gepercipieerd door de 

deelnemers (Brug et al., 1999; Brug et al., 2003; De Bourdeaudhuij & Brug, 

2000; Oenema et al., 2005). 

 

Brug, Oenema en Campbell geven aan dat wanneer in een bepaalde populatie 

de determinanten van een specifiek voedingsgedrag voor alle leden van de 

populatie grote gelijkenissen vertonen, het niet nodig is om getailorde 

interventies te gebruiken. Een standaardadvies, dat inspeelt op deze 

gemeenschappelijke determinanten, zal dan voor alle leden van de populatie 

als persoonlijk relevant worden beschouwd (Brug et al., 2003). 

 



 

 

1.3.2.5 Mogelijke werkingsmechanismen 

 

Op de vraag waarom tailoringsinterventies zo vaak effectiever blijken dan niet-

tailoringsinterventies, kan nog geen eenduidig antwoord gegeven worden. 

Verder onderzoek naar het onderliggende werkingsmechanisme is zeker nog 

noodzakelijk (Brug et al., 2003). 

Wel bevatten tailoringsinterventies een aantal belangrijke zaken die gedeeltelijk 

de positieve effecten kunnen verklaren. 

 

De feedback is meestal persoonlijk en bevat vaak de naam van de participant. 

Hierdoor voelt de participant zich persoonlijk aangesproken en is hij meer 

geneigd om de feedback volledig te lezen, waardoor de blootstelling aan het 

advies groter is ten opzichte van een standaardadvies. Een grotere blootstelling 

leidt tot intensievere cognitieve verwerkingsprocessen van de inhoud van de 

boodschap (Brug, Glanz, Van Assema, Kok & van Breukelen, 1998; Kreuter et 

al., 2000). 

 

Over de feedback van een computerinterventie met advies op maat wordt vaker 

gediscussieerd met anderen, waardoor vaker over deze boodschap wordt 

nagedacht (Brug et al., 1999; De Bourdeaudhuij & Brug, 2000). De feedback 

bevat ook enkel persoonlijk relevante informatie en dus veel minder 

overbodige informatie, waardoor participanten veel minder informatie dienen te 

verwerken (Brug et al., 2003; De Bourdeaudhuij & Brug, 2000). 

 

Bewustzijn van het persoonlijke risico is een belangrijke vereiste om over te 

gaan tot gedragsverandering.  

In de feedback van een tailoringsinterventie wordt vaak de reële vetinname van 

de deelnemer weergegeven en vergeleken met de norm en eventueel met de 

vetinname van peers. Hierdoor krijgt de deelnemer een zicht op het persoonlijk 

risico, waardoor mensen vaker geneigd zijn over te gaan tot 

gedragsverandering (Brug et al., 1999; Brug et al., 2003; De Bourdeaudhuij & 

Brug, 2000; Oenema et al., 2005). Brug et al. geven de opmerking dat enkel het 



 

 

weergeven van de reële vetinname en het persoonlijk risico nooit voldoende 

kan zijn om mensen te laten overgaan tot gedragsverandering. Indien enkel 

deze informatie wordt weergegeven kunnen personen met een verhoogd risico 

dit negatief opvatten en daardoor weerstand creëren om over te gaan tot 

gedragsverandering. Deze weerstand kan verminderd worden door strategieën 

aan te reiken over hoe men het gezondheidsrisico kan verminderen. Advies en 

strategieën op maat naargelang de psychosociale determinanten (attitude, 

zelfeffectiviteit, ….) om zo de motivatie om te veranderen aan te spreken (Brug 

et al., 1999). 

Wanneer een combinatie van nutritionele en psychosociale feedback wordt 

gegeven wordt deze meer gelezen en onthouden. Ook ervaren participanten 

dergelijke feedback meer als persoonlijk relevant (Brug et al., 1999).  

 

Tailoringsinterventies die feedback produceren aan de hand van de stages of 

change blijken succesvoller dan interventies die dit niet doen. Dit omdat de 

informatie aangepast is aan de motivatie om te veranderen en minder 

weerstand oproept (Oenema et al., 2005). 

 

1.3.2.6 Tailoring en voeding 

 

De meest recente effectstudie van tailoringsinterventies met betrekking tot het 

gedrag voeding is deze over de interventie ontwikkeld door Vandelanotte 

(Vandelanotte, De Bourdeauduij, Sallis, Spittaels & Brug, In press a). 

Vandelanotte ontwikkelde twee computergestuurde tailoringsinterventies; één 

voor het verhogen van de fysieke activiteit en één die participanten aanzet tot 

het verlagen van hun vetinname. Beide interventies bleken effectief voor het 

veranderen van het gedrag. Deze interventies blijven effectief na sequentiële en 

na simultane toepassing (Vandelanotte et al., In press a). 

 

Een ander recent onderzoek behandelt het effect van een computergestuurde 

getailorde interventie die via Internet (intranet van diverse bedrijven) verspreid 

werd. De interventie focust zich op de fruit-, groente- en vetinname. Door het 



 

 

gebruik van Internet bestaat de mogelijkheid om onmiddellijk na het 

vervolledigen van één topic (fruit, groenten of vet) onmiddellijk de feedback op 

te vragen. In tegenstelling tot de verwachting van de onderzoekers bleek dat de 

interventie geen effect had op de vetinname en enkel effect te hebben op de 

fruit- en groente-inname bij risicopersonen en in subgroepen die hun inname 

onderschatten. Wel blijkt de interventie effect te hebben op de determinanten 

van vet-, fruit- en groente-inname (Oenema et al., 2005). 

 

Oenema, Brug en Lechner onderzochten het effect van een getailorde 

interventie die via het Internet verspreid werd op persoonlijk bewustzijn en 

intentie gerelateerd aan vet-, fruit- en groente-inname. Hierbij bleek de 

interventie significant in te spelen op het bewustzijn van het gedrag en de 

intentie om het gedrag te veranderen (Oenema et al., 2001).  

 

De Bourdeaudhuij en Brug onderzochten het effect van een getailorde 

interventie (behorend tot de eerste generatie tailoringsinterventies) om de 

vetinname te verminderen op familieniveau. Hun onderzoek gaat na of de 

getailorde interventie meer effect heeft op vetinname en psychosociale 

determinanten van vetinname bij families in vergelijking met een 

standaardadvies bij een controlegroep. Daarnaast onderzochten zij ook of er 

een verschil is in effect op de verschillende leden van de familie.  

De feedback die de families in de interventiegroep kregen, bevatte informatie 

over hun vetinname, attitudes, verwachte ondersteuning en zelfeffectiviteit in 

relatie tot de vetvermindering. De resultaten van deze studie tonen aan dat het 

effect van de getailorde interventie, indien alle gezinsleden deelnemen, op de 

vetinname groter is dan een standaardadvies bij controlegezinnen. Na post-hoc 

analyse bleek dat enkel moeders voordelen hadden door het getailorde advies.   

De onderzoekers benadrukken het belang van verder onderzoek naar het effect 

van tailoringsinterventies op familieniveau versus individueel niveau en naar de 

onderliggende mechanismen voor het feit dat moeders het meeste voordeel 

halen uit advies op maat (De Bourdeaudhuij & Brug, 2000). 



 

 

Brug en van Assema onderzochten het effect van een eerste generatie 

tailoringsinterventie bij mensen met een lage motivatie om het gedrag te 

veranderen en bij personen met een lage scholing. Hun resultaten tonen aan 

dat de getailorde interventie meer precontemplatoren kan aanzetten tot 

gedragsverandering in vergelijking met een standaardadvies. Het effect van de 

getailorde interventie voor het verlagen van de vetinname bleek hetzelfde voor 

personen met een verschillende scholingsgraad. Laaggeschoolden onthaalden 

de getailorde feedback wel positiever dan hoger geschoolden (Brug & van 

Assema, 2000).  

 

In 1999 schreven Brug et al. een review over het effect van acht interventies 

met getailored voedingsadvies. Deze acht studies vonden plaats bij 

verschillende doelgroepen, omgevingen en voor verschillend voedingsadvies en 

met verschillende types van feedback. Brug et al. tonen aan dat de resultaten 

van getailorde interventies meestal effectiever zijn in vergelijking met niet 

getailorde interventies. 

De toepassing van tailoringsinterventies op nutritioneel gebied blijken 

voornamelijk effectief voor het verlagen van de vetinname in vergelijking tot 

bijvoorbeeld het verhogen van de fruit- en groentenconsumptie. Dit omdat een 

adequate vetinname complexer en moeilijker te bereiken is in vergelijking met 

een adequate fruit- en groente-inname. Individueel getailored advies is daarom 

meer aangewezen voor vetadvies (Brug et al., 1999). 

 

Uit bovenstaande studies kunnen we besluiten dat de toekomstperspectieven 

voor tailoringsinterventies over voeding en vetinname hoopgevend zijn. Toch is 

er nog grote nood aan verder onderzoek naar de onderliggende 

werkingsmechanismen van tailoring. Indien men meer inzicht verwerft in deze 

processen, zal de mogelijkheid bestaan om de computergestuurde interventies 

met advies op maat nog beter af te stemmen en zullen de resultaten van 

dergelijke interventies effectiever worden. 

 



 

 

1.4 INTERVENTIE ONTWIKKELD DOOR VANDELANOTTE 

(Vandelanotte, 2004) 
 

1.4.1 Probleemstelling 

 

Vandelanotte concludeerde uit zijn literatuurstudie dat er nood was aan 

effectieve interventies die mensen aansporen tot het verhogen van hun graad 

van fysieke activiteit en het verlagen van hun vetinname (Vandelanotte, 2004). 

Daartoe ontwikkelde en evalueerde hij een computergestuurde en individuele 

interventie die enerzijds de graad van fysieke activiteit verhoogt en anderzijds 

de vetinname verlaagt. Zijn doctoraatsproject werd ook wel het FAITH-project 

genoemd: Fat and Activity Interventions Tailored to Health (Vandelanotte, 

2004). 

 

1.4.2 Methodiek 

 

Voor de interventie ter promotie van fysieke activiteit werd een 

computergestuurde Nederlandstalige versie van de internationale fysieke 

activiteitsvragenlijst (IPAQ) ontwikkeld en getest op betrouwbaarheid en 

validiteit (Craig et al., 2003; Vandelanotte, De Bourdeaudhuij, Philippaerts, 

Sjörström & Sallis, in press b). 

Gedurende de ontwikkeling van de vetinname interventie werd een nieuwe 

vragenlijst voor het meten van de vetinname ontwikkeld en getest op 

betrouwbaarheid en validiteit. 

Onmiddellijk na het ontwikkelen van beide interventies werd een uitgebreide 

gebruiksvriendelijkheidstest uitgevoerd (Vandelanotte & De Bourdeaudhuij, 

2003; Vandelanotte, De Bourdeaudhuij & Brug, 2004). Daarna werd in een 

effectstudie (met controlegroep en pretest- posttest design) in een sterk door de 

onderzoekers gecontroleerde onderzoekssetting nagegaan of beide interventies 

succesvol kunnen worden gebruikt om het gedrag te veranderen. 

Als laatste werd nagegaan of de interventies beter simultaan of sequentieel 

worden toegepast. 



 

 

 

In de verdere bespreking beperken we ons tot het bespreken van de 

vetinterventie, gezien in dit onderzoek enkel het effect van de vetinterventie 

werd nagegaan. 

 

1.4.2.1 De interventie (Vandelanotte, 2004) 

 

Het voornaamste doel van de interventie is om participanten te helpen de 

gezondheidsnorm te behalen.  

 

Bij het opstarten van de cd-rom verschijnt een introductiepagina waar het 

programma en het doel van de interventie nader worden omschreven. Daarna 

dient de participant de elektronische vragenlijst te vervolledigen. Quasi 

onmiddellijk daarna verschijnt de individuele feedback op het scherm en 

daardoor behoort de interventie tot de tweede generatie computer-tailored 

interventies. 

 

De elektronische vragenlijst bestaat uit drie delen. Eerst dient een 

demografische vragenlijst, met algemene vragen, vervolledigd te worden. Het 

tweede deel bevat de vragen over de vetinname (gezondheidsgedrag) en een 

derde deel bevat vragen in verband met de achtergrond van de vetinname 

(psychosociale determinanten). 

Het tweede deel omvat de nieuw ontwikkelde vragenlijst. De vragenlijst met 

betrekking tot de psychosociale determinanten bevat vragen omtrent kennis, 

sociale ondersteuning, zelfeffectiviteit, attitude, verwachte voordelen en 

barrières, intenties en omgeving. 

  

De getailorde feedback is gebaseerd op de TPB en het transtheoretisch model 

voor gedragsverandering. De TPB wordt gebruikt bij het geven van individuele 

feedback over intenties, attitudes, zelfeffectiviteit, sociale ondersteuning, 

kennis, voordelen en barrières in verband met het gezondheidsgedrag. Het 

transtheoretisch model voor gedragsverandering wordt op twee manieren 



 

 

toegepast. Ten eerste verschilt de inhoud van de boodschap van het advies 

naargelang een persoon zich in een ander stadium bevindt en ten tweede 

worden de personen uit verschillende stadia op een andere manier 

geadresseerd. 

 

1.4.2.2 Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijsten 

 

Gezien voedingsgewoontes geografisch gekoppeld zijn, kon geen enkele 

vragenlijst uit het buitenland worden overgenomen. Voor het bevragen van het 

gedrag vetinname werd bij gebrek aan een bestaande Vlaamse vragenlijst een 

totaal nieuwe vragenlijst ontwikkeld in samenwerking met het Vlaams Instituut 

voor Gezondheidspromotie (VIG).  

Na het ontwikkelen van de vragenlijst, werd ze getest op validiteit en 

betrouwbaarheid. Uit dit onderzoek blijkt dat deze nieuw ontwikkelde 

computergestuurde Nederlandstalige vragenlijst voor het bepalen van de 

vetinname voldoende betrouwbaar en valide is, en dus bruikbaar in de 

interventie (Vandelanotte, Matthys & De Bourdeaudhuij, 2004). 

 

1.4.2.3 De gebruiksvriendelijkheidstest van de nieuw ontwikkelde interventie 

 

De nieuw ontwikkelde interventie voor het reduceren van de vetinname werd 

getest op gebruiksvriendelijkheid. De resultaten van dit onderzoek geven weer 

dat de interventie gericht op het reduceren van de vetinname in een algemene 

populatie in België een gebruiksvriendelijk instrument is (Vandelanotte, De 

Bourdeaudhuij & Brug, 2004).  

 

1.4.2.4 Effecten van de interventie 

 

Een nieuw onderzoek werd opgezet om het effect van de interventie te kunnen 

nagaan. Er werd ook onderzocht of beide door Vandelanotte ontwikkelde 

interventies effectief blijven na simultane en na sequentiële toepassing. 



 

 

Uit de resultaten blijken beide interventies effectief na zowel simultane als 

sequentiële toepassing. De vetinname interventie en de interventie voor fysieke 

activiteit, bij participanten die de gezondheidsnorm niet halen, blijken effectiever 

na simultane toepassing dan na sequentiële (Vandelanotte et al., In press a). 

Beide interventies kunnen dus zowel gelijktijdig (simultaan) als na elkaar 

(sequentieel) worden doorgevoerd. Weliswaar raadt Vandelanotte aan, vanuit 

gezondheidspromotionele overwegingen, om beide interventies gelijktijdig aan 

te bieden. Het is handiger en goedkoper (Vandelanotte, 2004). 



 

 

2. PROBLEEM EN DOELSTELLING 

 

Uit de literatuur blijkt dat een vetinname lager dan 30 En% een positief effect 

heeft op de algemene gezondheidstoestand. De BIRNH – studie toont aan dat 

de totale vetopname in België, zowel voor mannen als voor vrouwen, zeer hoog 

is, respectievelijk 41,8 En% en 42,6 En%. Een daling van hun vetinname zou 

dus leiden tot een verbetering van hun gezondheidstoestand. 

Daarom is er nood aan effectieve gezondheidspromotiecampagnes voor het 

verlagen van de vetinname.  

Vandelanotte heeft in zijn doctoraat een computergestuurd programma 

ontwikkeld dat gecatalogeerd kan worden onder de zogenaamde tweede 

generatie tailoringprogramma’s. Het verschaft de bevolking individueel advies 

om hun vetinname te optimaliseren. De effectenstudie (met pretest-posttest en 

controle-experimentele groep), die deel uitmaakte van het doctoraat toonde aan 

dat de interventie succesvol bleek om het gedrag (vetinname) te veranderen. 

Deze studie vond plaats in een sterk gecontroleerde setting. Onze studie gaat 

na of dezelfde positieve resultaten verkregen kunnen worden in een door de 

onderzoekers minder gecontroleerde setting. 



 

 

3. ONDERZOEKSMETHODE  

 

3.1 ONDERZOEKSDESIGN EN VARIABELEN 

 

Om een tweede effectenstudie (met pretest-posttest en controle-experimentele 

groep) uit te voeren van de ontwikkelde cd-rom, werd geopteerd voor een 

minder gecontroleerde onderzoekssetting dan de studie besproken in het 

doctoraat van Vandelanotte (Vandelanotte, 2004). Daar werden de 

proefpersonen in een sterk door de onderzoekers gecontroleerde setting 

geëvalueerd. 

Tijdens het algemeen interlogo in het VIG (Vlaams Instituut voor 

Gezondheidspromotie) werd de cd-rom voorgesteld door de Universiteit Gent 

(UGent)  aan de coördinatoren van verschillende Logo’s. De UGent stelde de 

vraag welke Logo’s interesse toonden om deel te nemen aan de studie, waarbij 

het effect van de cd-rom getest zou worden in een pilootproject. Zowel Logo 

Brugge als Logo Meetjesland toonden interesse.  

De voornaamste opdracht van het Logo ligt in de realisatie van de vijf 

gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse gemeenschap. Eén van de 

doelstellingen is: “De consumptie van vetrijke voeding, zowel bij mannen als bij 

vrouwen, op een significante wijze doen dalen, ten voordele van vetarme en 

vezelrijke voeding”. Logo Brugge en Logo Meetjesland gingen enkel akkoord 

indien ze enkel rond het aspect gezonde voeding konden werken. De 

interventie ontwikkeld door Vandelanotte is gebaseerd op zowel fysieke 

activiteit als op vetinname. Door de keuze van de Logo’s wordt in dit 

effectonderzoek dus ook enkel en alleen maar het aspect vetinname 

besproken.  

 

3.1.1 Logo Brugge 

 

Logo Brugge implementeerde de interventie via verschillende bedrijven. De 

arbeidsgeneeskundige diensten van de bedrijven werden gecontacteerd en 

coördineerden de implementatie van het project.  



 

 

De verschillende bedrijven werden daarna door de onderzoekers van UGent 

gerandomiseerd in drie groepen. De interventiegroep (n=189) doorliep de cd-

rom, één groep (n=196) kreeg een standaardadvies (zie bijlage 1) en een derde 

groep (n=180) kreeg geen advies. 

Alle proefpersonen vulden een pretest-vragenlijst in (zie bijlage 2), daarna werd 

bij de experimentele groep de cd-rom verspreid via het intranet van het bedrijf, 

kregen 196 proefpersonen een standaardadvies via een brochure en 180 

personen kregen noch de cd-rom, noch het standaardadvies. 

Na zes maanden werden de drie groepen gevraagd om de posttest-vragenlijst 

(zie bijlage 3) in te vullen. 

 

3.1.2 Logo Meetjesland 

 

Logo Meetjesland voerde zelf de coördinatie van implementatie van de 

interventie uit. Vijftien gemeenten werden door Logo Meetjesland 

aangeschreven met de vraag om mee te werken. Deze groep werd 

gerandomiseerd in twee groepen. Voor de interventie vulde elke proefpersoon 

een pretest – vragenlijst in (bijlage 1).  

Het oorspronkelijk opzet van het onderzoek was dat één groep de cd-rom één 

keer zou doorlopen en de andere groep de cd-rom twee keer zou doorlopen.  

Dit om na te gaan hoe effectief de cd-rom blijkt indien hij meerdere malen 

doorlopen wordt.  

Bij het verwerken van de gegevens werd duidelijk dat men hierin gefaald had. 

19 proefpersonen gaven aan de cd-rom één keer doorlopen te hebben, 31 

proefpersonen doorliepen de cd-rom twee keer. Alle andere personen 

doorliepen de cd-rom meer dan twee keer, variërend van drie keer tot 15 keer. 

Ook bleek dat er 22 personen de cd-rom geheel niet doorlopen hadden of geen 

advies kregen na het doorlopen van de cd-rom.  

Het vergelijken van een groep met 19 proefpersonen met een groep van 31 

proefpersonen zou geen representatieve resultaten opleveren. Daarom werd in 

samenspraak met de promotor geopteerd om de gegevens van 73 personen die 

de cd-rom doorliepen (1 tot 15 keer) en het bijhorende advies konden lezen te 



 

 

vergelijken met de steekproef van het Logo Brugge die geen advies kreeg. Dit 

om na te gaan hoe de resultaten zijn van een interventie gecoördineerd via het 

Logo in plaats van een arbeidsgeneeskundige dienst . 

 

3.2 STEEKPROEF 

 

De steekproef van dit onderzoek bestaat enerzijds uit de personen die werden 

geworven via het Logo Brugge en anderzijds uit personen die via het Logo 

Meetjesland werden geworven. Beide worden apart besproken doordat de 

implementatie op een verschillende manier verliep. 

 

3.2.1 Logo Brugge 

 

De proefpersonen (tussen 20 en 67 jaar) werden gerekruteerd door de 

arbeidsgeneeskundige diensten van verschillende bedrijven, die door Logo 

Brugge werden aangesproken.  

De gegevens van 535 proefpersonen werden zo verzameld. Bij 337 

participanten werden (drop-out: 198) ook de posttestgegevens verzameld. 

Tabel 3.1 geeft een overzicht weer van de verschillende eigenschappen van de 

participanten gerekruteerd door Logo Brugge. 

 

3.2.2 Logo Meetjesland 

 

Logo Meetjesland rekruteerde de proefpersonen (tussen 19 en 56 jaar), door 

een rechtstreeks aanschrijven van 15 verschillende gemeentebesturen waarbij 

de gegevens van 236 personen werden verzameld.  

Er waren 95 personen die zowel een pre- en posttest invulden maar tijdens de 

analyse bleek dat 22 personen uit deze groep de cd-rom niet doorliepen of het 

advies niet konden lezen na doorlopen van de cd-rom. Van 141 personen 

werden enkel pretestgegevens verzameld.  

Tabel 3. 2 is een overzicht van de verschillende eigenschappen van de 

participanten gerekruteerd door Logo Meetjesland. 



 

 

Tabel 3.1: Beschrijving van de steekproef Logo Brugge (percentages of 

gemiddelde +/- SD) 

 

 Interventiegroep 
(n= 189) 

Standaardadvies 
(n= 196) 

Geen advies 
(n= 150) 

Geslacht 
 - vrouw 
 - man 

 
55,6% 
44,4% 

 
86,3% 
13,7% 

 
58.1% 
41.9% 

Leeftijd 
 - <= 40 
 - >= 40 

 
57,4% 
42,6% 

 
46,0% 
54,0% 

 
67,6% 
32,4% 

Lengte 
 - vrouw 
 - man 

 
167,87 +/- 6,82 
180,48 +/- 7,23 

 
163,82 +/- 5,80 
179,94 +/- 8,50 

 
166,88 +/- 6,10 
179,41 +/- 7,70 

Gewicht 
 - vrouw 
 - man 

 
65,42 +/- 10,91 
82,00 +/- 13,81 

 
63,34 +/- 10,76 
78,88 +/- 9,48 

 
62,85 +/- 8,85 
78,98 +/- 11,86 

BMI 
 - <20 
 - 20/25 
 - >25 

 
7,5 % 
57,9% 
34,6% 

 
10,7% 
59,8% 
29,5% 

 
12,5% 
61,5% 
26,0% 

Werksituatie 
 - betaalde job 
 - werkloos 
 - huisman/vrouw 
 - loopbaan-
 onderbreking 
 - andere 

 
100% 

 
97,6% 
 
 
1,6% 
 
0,8% 

 
99,0% 
 
 
 
 
1,0% 

Woonsituatie 
 - ouderlijk huis 
 - samen met 
 partner 
 - alleen 

 
4,6% 
82,4% 
 
13,0% 

 
4,9% 
76,4% 
 
18,7% 

 
4,8% 
86,7% 
 
8,6% 

Werkstatus 
 - bediende 
 - kaderpersoneel 
 - zelfstandige 
 - arbeider 

 
76,9% 
19,4% 
0,0% 
3,7% 

 
68,3% 
9,8% 
0,0% 
22,0% 

 
82,9% 
13,3% 
2,9% 
1,0% 

Opleiding 
 - lager onderwijs 
 - beroeps sec 
 - technisch sec 
 - algemen sec 
 -hobu 
 - universitair 

 
0,9% 
4,6% 
13,9% 
17,6% 
46,3% 
16,7% 

 
9,2% 
19,2% 
11,7% 
15,0% 
41,7% 
3,3% 

 
0% 
1,0% 
6,7% 
10,5% 
50,5% 
31,4% 

Woonomgeving 
 - stad 
 -stadsrand 
 - platteland/ dorp 

 
13,1% 
43% 
43,9% 

 
16,9% 
56,5% 
26,6% 

 
21,9% 
40,0% 
38,1% 



 

 

Tabel 3.2: Beschrijving van de steekproef Logo Meetjesland (percentages 

of gemiddelde +/- SD) 

 

 Interventiegroep 
(n= 95) 

Geen advies Logo 
Brugge 
(n= 150) 

Geslacht 
 - vrouw 
 - man 

 
75,3% 
24,7% 

 
58.1% 
41.9% 

Leeftijd 
 - <= 40 
 - >= 40 

 
50% 
50% 

 
67,6% 
32,4% 

Lengte 
 - vrouw 
 - man 

 
 164,6 +/- 5,9  
177,83 +/-  5,8 

 
166,9 +/- 6,1 
179,4 +/- 7,7 

Gewicht 
 - vrouw 
 - man 

 
63,3 +/- 8,7  
 81,4 +/- 12,0  

 
62,9 +/- 8,8 
79,0 +/- 11,9 

BMI 
 - <20 
 - 20/25 
 - >25 

 
 5,6% 
68,1% 
26,4% 

 
12,5% 
61,5% 
26,0% 

Werksituatie 
 - betaalde job 
 - werkloos 
 - huisman/vrouw 
 - loopbaan- onderbreking
 - andere 

 
100% 

 
99,0% 
 
 
 
 
1,0% 

Woonsituatie 
 - ouderlijk huis 
 - samen met  
 - alleen 

 
4,2% 
87,5% 
 
8,3% 

 
4,8% 
86,7% 
 
8,6% 

Werkstatus 
 - bediende 
 - kaderpersoneel 
 - zelfstandige 
 - arbeider 

 
75,0% 
12,5% 
0% 
12,5% 

 
82,9% 
13,3% 
2,9% 
1,0% 

Opleiding 
 - lager onderwijs 
 - beroeps sec 
 - technisch sec 
 - algemen sec 
 -hobu 
 - universitair 

 
0% 
19,7% 
15,5% 
15,5% 
40,8% 
8,5% 

 
0% 
1,0% 
6,7% 
10,5% 
50,5% 
31,4% 

Woonomgeving 
 - stad 
 -stadsrand 
 - platteland/ dorp 

 
5,6% 
6,9% 
87,5% 

 
21,9% 
40,0% 
38,1% 

 



 

 

3.3 MATERIAAL EN MEETINSTRUMENTEN 

 

3.3.1 De Interventie 

 

De interventie werd uitvoerig besproken in 1.4.2.1 De interventie. 

 

3.3.2 Meetinstrumenten 

 

Er kon geen gebruik worden gemaakt van een voedselfrequentievragenlijst die 

de totale voedselinname meet (in plaats van enkel de vetinname). Ook de 24-

dietary recall methode en het voedseldagboek konden niet toegepast worden, 

omdat de vragenlijst per computer diende te worden vervolledigd. Na het 

ontwikkelen van de vragenlijst, werd ze getest op validiteit en betrouwbaarheid 

(Vandelanotte, Matthys & De Bourdeaudhuij, 2004). Voor wat betreft de 

validiteit werd ze getest in vergelijking met een berekende zevendaagse 

voedselinname. De betrouwbaarheid of reproduceerbaarheid werd getest aan 

de hand van de test- hertest methode. 

Uit dit onderzoek blijkt dat deze nieuw ontwikkelde computergestuurde 

Nederlandstalige vragenlijst voor het bepalen van de vetinname voldoende 

betrouwbaar en valide is, en dus bruikbaar in de interventie. 

 

Deze nieuw ontwikkelde vragenlijst bestaat uit 48 vragen die onderverdeeld zijn 

in 7 categorieën; brood en ontbijtgranen, broodbeleg, melk en melkproducten, 

bereide gerechten, vlees, vis en eieren, sauzen en tussendoortjes. 

 



 

 

3.4 STATISTISCHE ANALYSE 

 

De resultaten worden eerst weergegeven voor de gegevens verzameld vanuit 

Logo Brugge en daarna voor de gegevens verzameld via Logo Meetjesland. Dit 

omdat het opzet van het onderzoek bij beide Logo’ s verschillend was. 

 

Allereerst worden de resultaten weergegeven van de drop-out analyse voor 

zowel Logo Brugge en Logo Meetjesland. In beide gevallen worden twee 

groepen onderscheiden: de drop-out groep en de samplegroep. Er wordt 

nagegaan of er een verschil bestaat in de gemiddelde waarden van totaal gram 

vet, zelfeffectiviteit, subjectieve norm, attitude, leeftijd, diploma en BMI tussen 

de twee groepen met behulp van een independent t - test. 

Met behulp van een chi-kwadraattest werd tenslotte ook nagegaan of er een 

verschil is in geslachtsverdeling tussen de samplegroep en de drop-out groep. 

 

Vervolgens wordt de evolutie van vetinname beschreven. In dit onderdeel wordt 

nagegaan of de interventie een invloed heeft op de vetinname afhankelijk van 

de condities (interactie-effect tijd*groep) en of er een verschil is in vetinname 

over de tijd (hoofdeffect van tijd), onafhankelijk van groep. Hiertoe wordt de test 

repeated measures gebruikt. Als within subject factor wordt tijd genomen met 2 

levels (pre-post). Als between subject factor wordt de variabele groep genomen 

waarbij we in Logo Brugge 3 groepen hebben en in Logo Meetjesland 2 

groepen.  

Voor Logo Brugge wordt bij significante resultaten, met behulp van post hoc-

analyse, ook bekeken tussen welke groepen er verschillen zijn.  

Ook wordt de invloed van enkele demografische factoren (geslacht, leeftijd, 

opleiding en BMI) op de vetinname bekeken. Hierbij wordt nagegaan of het 

effect van de interventie hetzelfde is voor mannen en vrouwen, mensen jonger 

en ouder dan 40 jaar, mensen met verschillende opleidingen en mensen met 

een verschillende BMI. Ook wordt het hoofdeffect van geslacht, leeftijd, 

opleiding en BMI geanalyseerd, wat betekent dat er wordt nagegaan wat het 



 

 

effect is van deze variabelen op de vetinname onafhankelijk van de tijd en 

groep.  

Voor geslacht en leeftijd worden er twee groepen gevormd respectievelijk 

mannen, vrouwen en mensen jonger dan 40 jaar, ouder dan 40 jaar. 

Voor opleiding worden er 3 groepen gevormd, gebaseerd op hoogst behaald 

diploma. De eerste groep heeft als hoogst behaalde diploma lager onderwijs, de 

tweede secundair onderwijs en de derde groep heeft als hoogst behaalde 

diploma hoger onderwijs. Ook voor BMI worden drie groepen gemaakt. Groep 1 

heeft een te laag gewicht (BMI<20), groep 2 een normaal gewicht (20<BMI<25) 

en groep 3 leidt aan overgewicht (BMI>25). 

Hiervoor wordt een extra between subject factor toegevoegd die ofwel geslacht, 

leeftijd, opleiding of BMI is. 

 

Daarnaast wordt er nagegaan of de interventie een invloed heeft op attitude, 

zelfeffectiviteit en subjectieve norm.  Ook hier wordt de test repeated measures 

gebruikt met als within subject factor tijd met terug 2 levels en als between 

subject factor groep.  

 

Tot slot worden de resultaten weergegeven van de analyse van de vragen over 

de cd-rom die behoren tot de posttest. Hierbij worden de antwoorden van de 

interventiegroep van Logo Brugge (n=189) vergeleken met deze van 

interventiegroep van Logo Meetjesland (n=95). Hiervoor werd de 

frequentieverdeling van de verschillende antwoorden van elke vraag bepaald. 

 



 

 

4. RESULTATEN 

 

4.1 LOGO BRUGGE 

 

4.1.1 Drop-out analyse 

 

Van de 535 proefpersonen, waren er 198 personen die enkel een pretest 

invulden. Om de oorzaken te kennen die hiervan aan de basis lagen, werd een 

drop-out analyse uitgevoerd. In deze analyse worden twee groepen 

onderscheiden; de drop-out groep (n=198) en de samplegroep (n=337).  

Uit tabel 4.1 blijkt een significant effect voor BMI (p<0,01) en dat betekent dat 

de drop–out groep een grotere BMI heeft in tegenstelling tot de samplegroep. 

Daarnaast blijkt dat er geen verschillen zijn tussen de drop-out groep en de 

samplegroep voor de variabelen: totaal gram vet, zelfeffectiviteit, subjectieve 

norm, attitude, leeftijd en diploma.  

Met behulp van een chi-kwadraattest kan afgeleid worden dat er meer mannen 

aanwezig zijn in de drop-out groep en er dus een grotere uitval is aan mannen. 

 

Tabel 4.1: Drop-out analyse Logo Brugge 

 Drop-out 
(n) 

 Sample 
(n) 

Drop-out 
(mean+/- SD) 

Sample 
(mean+/- SD) 

T 

Totaal gram 
vet+controle 
voor 
onderschatting 

198 337 84,4±34,4 82,1±33,1 0,779 

Totaal gram vet 198 337 101,3±41,3 98,5±39,7 0,779 
Zelfeffectiviteit 198 336 3,6±0,6 3,6±0,7 0,612 
Subjectieve 
norm 

191 333 2,4±1,1 2,2±1,1 1,313 

Attitude 184 330 3,9±0,9 3,9±0,7 -0,182 
Leeftijd 196 337 39,9±8,8 39,1±8,8 1,018 
Diploma 195 333 4,4±1,3 4,4±1,3 -0,126 
BMI 194 333 24,6±3,9 23,7±3,6 2,695** 
 Drop-out 

(n) 
Sample 

(n) 
Drop-out 

(%) 
Sample 

(%) 
Pearson 

Chi-Square 
Geslacht 
 Vrouwen 
 Mannen 

198 337  
59,1% 
40,9% 

 
67,7% 
32,3% 

3,995b* 

(*) p<0,1  * p<0,05  ** p< 0,01 *** p<0,001 



 

 

4.1.2 Evolutie van de vetinname 

 

Uit tabel 4.2 blijkt een significant interactie-effect (tijd*groep) voor totaal aantal 

gram vet (p<0,001), aantal gram vet uit brood (p<0,05), aantal gram vet uit 

beleg (p<0,01), aantal gram vet uit bereide gerechten (p<0,01), aantal gram vet 

uit sauzen (p<0,05) en aantal gram vet uit koekjes (p<0,001). Een trend (p<0,1) 

tot significantie werd gevonden voor aantal gram vet uit vlees en vis en aantal 

gram vet uit maaltijden en beleg. Dit duidt op het feit dat de groepen 

verschillend evolueren over de tijd.  

 

Om deze gegevens correct te kunnen interpreteren werd een post hoc analyse 

uitgevoerd, waarbij onderling steeds twee groepen werden vergeleken. De 

gegevens vindt men terug in tabel 4.3. 

Voor totaal aantal gram vet werd bij de vergelijking tussen de groepen twee aan 

twee een significant interactie-effect (tijd*groep) gevonden voor  

interventie/standaardadvies (p<0,001) en interventie/geen advies (p<0,001). 

Een significant tijdseffect werd gevonden bij interventie/standaardadvies 

(p<0,001), interventie/geen advies (p<0,001) en standaardadvies/geen advies 

(p<0,05).  

Uit de resultaten van de significante interactie-effecten blijkt dat de daling van 

totale vetinname het grootst is bij de interventiegroep, gevolgd door de groep 

die het standaardadvies kreeg. 

De significante tijdseffecten wijzen er op dat er een verschil is tussen de 

verschillende metingen, onafhankelijk van groep. Dit blijkt doordat de totale 

vetinname lager is in de posttest in vergelijking met de waarden bekomen uit de 

pretest. 



 

 

Tabel 4. 2: Evolutie van vetinname voor interventiegroep en controlegroepen Logo Brugge 
 
 Pre int Pre 

Standadvies 
Pre geen 
advies 

Post int Post 
standadvies 

Post geen 
advies 

F tijd x groep F tijd 

Totaal gram vet+controle 
voor onderschatting 

109,3 ±40,7 87,5 ±35,9 100,3 ±39,9 85, 0 ±34,5 81,8 ±33,3 97,1 ±40,3 17,773*** 49,860*** 

Totaal gram vet 91,0 ±33,9 72,9 ±30,0 83,6 ±33,3 70,8 ±28,8 68,2 ±27,8 80,9 ±33,6 17,773*** 49,860*** 
Gram vet uit brood 6,6 ±5,7 5,6 ±4,9 6,5 ±6,6 5,0 ±4,0 4,9 ±4,1 7,0 ±5,0 3,827* 3,635(*) 
Gram vet uit beleg 24,3 ±14,5 19,0 ±12,9 22,1 ±13,5 17,7 ±10,9 16,1 ±10,0 19,9 ±12,3 5,775** 48,181*** 
Gram vet uit melk 2,9 ±3,1 2,7 ±3,2 2,7 ±3,3 2,3 ±2,3 2,3 ±2,6 2,5 ±3,0 0,535 5,999** 
Gram vet uit bereide 
gerechten 

10,0 ±4,8 7,6 ±3,8 8,7 ±4,3 8,5 ±4,3 7,3 ±3,6 8,6 ±4,4 6,213** 14,639*** 

Gram vet uit vlees en vis 22,2 ±9,3 19,3 ±10,5 22,4 ±10,7 19,3 ±8,9 18,8 ±9,3 21,8 ±8,7 2,382(*) 7,297** 
Gram vet uit sauzen 9,5 ±7,6 7,7 ±5,7 7,6 ±6,3 7,5 ±5,9 6,9 ±6,0 7,7 ±5,7 4,389* 9,531** 
Gram vet uit koekjes 15,5 ±9,4 10,9 ±7,4 13,7 ±9,2 10,4 ±7,9 11,9 ±10,2 13,4 ±9,3 18,287*** 11,023** 
Gram vet uit smeervetten 9,7 ±9,6 8,5 ±8,6 9,9 ±8,9 6,8 ±7,0 7,2 ±7,5 8,5 ±8,0 1,825 21,010*** 
Gram vet uit maaltijden 
en beleg 

22,9 ±12,1 18,7 ±12,5 23,1 ±13,9 18,6 ±9,9 17,4 ±10,5 21,5 ±11,9 2,961(*) 19,713*** 

 
(*) p<0,1  * p<0,05  ** p< 0,01 *** p<0,001  
 
Tabel 4.3: Post hoc analyse 

 Pre int Pre 
Standadvies 

Post int Post 
Standadvies 

F tijd x 
groep 

F tijd 

Totaal 
gram vet 

91,0 ±33,9 72,9 ±30,0 70,8 ±28,8 68,2 ±27,8 23,049*** 58,844*** 

 Pre 
Standadvies 

Pre geen 
advies 

Post 
Standadvies 

Post geen 
advies 

F tijd x 
groep 

F tijd 

Totaal 
gram vet 

72,9 ±30,0 83,6 ±33,3 68,2 ±27,8 80,9 ±33,6 0,438 5,980* 

 Pre int Pre geen 
advies 

Post int Post geen 
advies 

F tijd x 
groep 

F tijd 

Totaal 
gram vet 

91,0 ±33,9 83,6 ±33,3 70,8 ±28,8 80,9 ±33,6 28,074*** 47,763*** 

(*) p<0,1  * p<0,05  ** p< 0,01 *** p<0,001 
 



 

 

Uit tabel 4.2 blijkt dat een significant tijdseffect werd gevonden voor totaal 

aantal gram vet (p<0,001), aantal gram vet uit beleg (p<0,001), aantal gram vet 

uit melk (p<0,01), aantal gram vet uit bereide gerechte (p<0,001), aantal gram 

vet uit vlees en vis (p<0,01), aantal gram vet uit sauzen (p<0,01), aantal gram 

vet uit koekjes (p<0,01), aantal gram vet uit smeervetten (p<0,001) en aantal 

gram vet uit maaltijden en beleg (p<0,001). Er is na verloop van tijd een globale 

daling te zien. 

 

4.1.3 Invloed van demografische factoren op de evolutie van de vetinname 

 

4.1.3.1 Invloed van geslacht 

 

Uit tabel 4.4 blijkt dat er geen enkel significant driewegsinteractie-effect 

(tijd*groep*geslacht) is. Dit betekent dat het effect van de interventie hetzelfde 

is voor mannen en vrouwen. 

 

Het hoofdeffect van geslacht vertelt ons meer over de vetinname van mannen 

en vrouwen, los van de groep waartoe ze behoren. Dit effect is voor alle 

variabelen significant, behalve voor aantal gram vet uit smeervetten, waarbij 

een trend werd vastgesteld (p<0,1). 

Voor alle significante variabelen is de vetinname hoger bij de mannen dan bij de 

vrouwen. 

  

4.1.3.2 Invloed van de leeftijd 

 

Tabel 4.5 geeft een significant driewegsinteractie-effect (tijd*groep*leeftijd) weer 

voor de variabelen totaal aantal gram vet (p<0,01) en aantal gram vet uit beleg 

(p<0,05) en een trend tot significantie voor de variabelen aantal gram vet uit 

sausen (p<0,1) aantal gram vet uit smeervetten (p<0,1).  

Voor alle drie deze variabelen is de daling bij de interventiegroep tussen pre- en 

posttest het grootst. De daling is steeds hoger bij mensen die ouder zijn dan 

veertig jaar in vergelijking met personen jonger dan veertig jaar. 



 

 

Tabel 4.4: Invloed van geslacht op de evolutie van vetinname voor interventiegroep en controlegroepen Logo Brugge 
 
 Pre int Pre Standadvies Pre geen advies Post int Post 

Standadvies 
Post geen 
advies 

 V M V M V M  M V M V M 

F tijd x 
groep x 
geslacht 

F 
geslacht 

Totaal gram 
vet+controle 
voor 
onderschatting 

96,4  125,4 84,9  103,7 94,1 109,1 0,902 97,3 78,6 102,5 93,0 102,8 0,902 21,682*** 

Totaal gram 
vet 

80,3 104,5 70,7 86,4 78,4 90,9 0,902 81,0 65,5 85,4 77,5 85,7 0,902 21,682*** 

Gram vet uit 
brood 

7,0 6,1 5,6 5,6 6,3 6,7 0,042 5,1 4,8 5,7 6,2 8,1 0,042 0,561 

Gram vet uit 
beleg 

20,0 29,6 18,7 21,1 20,6 24,1 1,040 21,6 15,5 20,1 19,2 20,9 1,040 11,621* 

Gram vet uit 
melk 

2,8 3,0 2,5 4,2 2,8 2,4 0,685 2,6 1,9 4,5 2,1 3,0 0,685 7,974** 

Gram vet uit 
bereide 
gerechten 

8,7 11,6 7,1 10,7 8,2 9,4 0,304 9,8 6,9 9,8 8,1 9,3 0,304 23,828*** 

Gram vet uit 
vlees en vis 

20,1 24,8 18,9 21,9 20,5 25,0 0,616 21,1 18,1 22,4 20,7 23,2 0,616 12,006** 

Gram vet uit 
sauzen 

7,6 11,9 7,5 9,0 7,3 8,0 0,189 9,0 6,8 7,6 7,8 7,7 0,189 5,443* 

Gram vet uit 
koekjes 

13,9 17,5 10,4 14,0 12,6 15,3 0,748 11,8 11,4 15,4 13,4 13,5 0,748 7,340** 

Gram vet uit 
smeervetten 

8,3 11,6 8,4 8,9 9,2 10,9 1,176 8,9 7,0 6,7 8,7 8,3 1,176 3,534(*) 

Gram vet uit 
maaltijden en 
beleg 

19,3 27,3 18,1 22,6 20,6 26,6 1,168 21,5 16,6 22,7 20,2 23,3 1,168 16,985*** 

 
(*) p<0,1  * p<0,05  ** p< 0,01 *** p<0,001  
 



 

 

Tabel 4.5: Invloed van leeftijd op de evolutie van vetinname voor interventiegroep en controlegroepen Logo Brugge 
 
 Pre int Pre Standadvies Pre geen advies Post int Post 

Standadvies 
Post geen 
advies 

 �40 >40 �40 >40 �40 >40 �40 >40 �40 >40 �40 >40 

F tijd x 
groep x 
lft 

F lft 

Totaal gram 
vet+controle 
voor 
onderschatting 

107,3 112,0 86,7 88,1 106,6 87,2 89,4 79,2 84,8 79,4 99,9 91,4 5,363** 2,562 

Totaal gram 
vet 

89,4 93,3 72,2 73,4 88,8 72,7 74,5 66,0 70,7 66,1 83,2 76,1 5,363** 2,562 

Gram vet uit 
brood 

7,1 5,9 5,9 5,3 7,5 4,2 5,3 4,6 5,8 4,2 7,4 6,0 1,697 9,454** 

Gram vet uit 
beleg 

22,3 26,9 16,1 21,5 23,8 18,5 18,1 17,3 14,9 17,2 20,7 18,3 4,354* 0,261 

Gram vet uit 
melk 

3,5 2,1 2,7 2,8 3,2 1,5 2,7 1,8 2,4 2,2 2,7 2,0 1,540 7,871** 

Gram vet uit 
bereide 
gerechten 

10,5 9,5 7,8 7,5 9,0 8,1 9,2 7,6 7,6 7,0 8,7 8,5 1,290 3,169(*) 

Gram vet uit 
vlees en vis 

22,1 22,4 20,4 18,4 22,4 22,4 20,7 17,4 20,0 17,7 21,4 22,5 1,751 1,188 

Gram vet uit 
sauzen 

8,3 11,2 7,4 8,0 8,0 6,7 7,3 7,8 6,9 7,0 7,8 7,5 2,583(*) 0,419 

Gram vet uit 
koekjes 

15,6 15,3 12,0 9,6 14,9 11,3 11,2 9,5 13,1 10,9 14,4 11,3 0,387 5,813* 

Gram vet uit 
smeervetten 

8,4 11,5 6,6 10,1 10,7 8,2 6,6 7,0 6,4 8,0 8,6 8,2 2,872(*) 1,253 

Gram vet uit 
maaltijden en 
beleg 

22,6 23,3 20,3 17,4 23,9 21,6 20,0 16,7 19,2 15,9 21,9 20,6 1,743 2,881(*) 

 
(*) p<0,1  * p<0,05  ** p< 0,01 *** p<0,001 



 

 

Om te weten of de vetinname verschillend is voor personen met een 

verschillende leeftijd, onafhankelijk van de groep waartoe ze behoren, werd het 

hoofdeffect van leeftijd nagegaan. 

Het hoofdeffect voor leeftijd is significant voor aantal gram vet uit brood 

(p<0,01), aantal gram vet uit melk (p<0,01) en aantal gram vet uit koekjes 

(p<0,05). Voor aantal gram vet uit bereide gerechten en aantal gram vet uit 

maaltijden en beleg (p<0,1) is er een trend tot significantie waar te nemen. Voor 

alle opgesomde variabelen is de vetinname steeds hoger bij de personen 

jonger dan veertig jaar, in vergelijking met de personen ouder dan veertig jaar. 

 

4.1.3.3 Invloed van de opleiding 

 

Uit tabel 4.6 blijkt dat voor geen enkele variabele een significant 

driewegsinteractie-effect (tijd*groep*opleiding) of een trend tot significantie werd 

gevonden. Dit betekent dat het effect van de interventie niet verschillend is voor 

mensen met een verschillende opleiding. 

 

Het hoofdeffect van opleiding is significant voor totaal aantal gram vet (p<0,01), 

aantal gram vet uit brood (p<0,05), aantal gram vet uit beleg (p<0,01), aantal 

gram vet uit melk (p<0,01), aantal gram vet uit bereiden gerechten (p<0,05) en 

aantal gram vet uit vlees en vis (p<0,05). Voor aantal gram vet uit koekjes wordt 

een trend (p<0,1) vastgesteld.  

Voor totaal aantal gram vet en aantal gram vet uit bereide gerechten, uit vlees 

en vis en uit koekjes is de vetinname het hoogste bij personen met het hoogst 

behaalde diploma. 

Voor aantal gram vet uit brood, beleg en melk is de vetinname het hoogst bij 

personen met het laagste diploma.  

 



 

 

Tabel 4.6: Invloed van opleiding op de evolutie van vetinname voor interventiegroep en controlegroepen Logo Brugge 
 
 Pre int Pre Standadvies Pre geen 

advies 
 

Post int 
 

Post Standadvies 
 

Post geen 
advies 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

F tijd 
x 
groep 
x opl 

F opl 

Totaal gram 
vet+controle 
voor 
onderschatting 

200,6 102,6 111,8 89,7 81,4 91,3 ° 83,9 104,0 149,2 81,4 86,2 79,3 77,1 88,9 ° 78;5 101,2 0,447 6,973** 

Totaal gram 
vet 

167,1 85,5 93,1 74,7 67,8 76,1 ° 70,0 86,6 124,3 67,8 71,8 66,0 64,3 74,1 ° 65,4 84,4 0,447 6,973** 

Gram vet uit 
brood 

12,3 7,6 6,0 8,3 4,9 5,5 ° 4,0 7,0 14,7 4,9 4,9 6,5 4,6 4,8 ° 4,8 7,5 0,914 3,770* 

Gram vet uit 
beleg 

59,7 21,2 25,5 24,8 17,6 19,2 ° 19,4 22,7 33,5 17,2 17,8 16,1 15,3 17,5 ° 16,1 20,7 1,622 4,876** 

Gram vet uit 
melk 

8,2 2,5 3,0 4,3 2,3 2,7 ° 1,6 2,9 5,0 2,5 2,7 1,9 2,7  ° 1,7 2,7 0,168 4,654** 

Gram vet uit 
bereide 
gerechten 

12,1 9,5 10,3 6,6 7,3 8,1 ° 6,9 9,1 8,6 8,3 8,6 6,3 6,6 7,9 ° 6,8 9,0 0,578 3,329* 

Gram vet uit 
vlees en vis 

28,5 20,1 23,3 17,1 18,2 19,9 ° 20,5 22,8 27,6 17,6 20,2 17,5 17,8 20,3 ° 18,8 22,4 0,175 3,411* 

Gram vet uit 
sauzen 

19,3 9,3 9,5 4,0 7,8 8,3 ° 5,8 8,0 10,9 7,6 7,4 5,1 7,2 7,3 ° 6,0 8,1 0,728 0,883 

Gram vet uit 
koekjes 

27,0 15,2 15,4 9,6 9,8 12,4 ° 11,8 14,1 24,0 10,2 10,4 11,9 10,8 10,4 ° 11,2 13,9 0,011 2,551(*) 

Gram vet uit 
smeervetten 

23,9 9,0 9,9 13,1 8,0 8,2 ° 8,7 10,2 11,8 7,0 6,5 9,3 6,7 7,6 ° 6,0 9,1 0,785 2,019 

Gram vet uit 
maaltijden en 
beleg 

26,8 21,0 23,9 16,6 17,8 19,1 ° 20,4 23,7 25,7 17,1 19,4 16,0 16,6 18,9 ° 18,5 22,1 0,173 1,933 

 
(*) p<0,1  * p<0,05  ** p< 0,01 *** p<0,001 
 
° geen enkele participant behoort tot deze groep  



 

 

4.1.3.4 Invloed van de BMI 

 

Tabel 4.7 toont aan dat voor het driewegsinteractie-effect (tijd*groep*BMI) geen 

enkele variabele significant scoort. Dit betekent dat het effect van de interventie 

niet verschillend is voor personen die in de verschillende BMI-groepen vallen. 

 

Om na te gaan of de vetinname verschilt voor personen met een verschillende 

BMI, los van de indeling in interventie- en controlegroepen, dient het hoofdeffect 

van BMI nagegaan te worden. 

Het hoofdeffect voor BMI is significant voor aantal gram vet uit bereide 

gerechten (p<0,05), daarnaast werd een trend tot significantie gevonden voor 

aantal gram vet uit maaltijden en beleg (p<0,1). Bij deze significante variabelen 

is de vetinname steeds het hoogst bij personen met de hoogste BMI. 

 

4.1.4 Evolutie van de psychosociale determinanten  

 

4.1.4.1 Attitude 

 

Uit tabel 4.8 blijkt dat er geen significante interactie-effecten werden 

teruggevonden voor attitude. Ook na post hoc analyse van de verschillende 

groepen onderling werden geen significante resultaten teruggevonden. 

Er is wel sprake van een significant tijdseffect (p<0,01) voor attitude. Het 

significante tijdseffect wijst er op dat de attitude hoger is op de posttest in 

vergelijking met de gegevens bekomen uit de pretest.   

 

4.1.4.2 Zelfeffectiviteit 

 

Tabel 4.8 toont aan dat er geen significant interactie-effect werd teruggevonden 

voor zelfeffectiviteit, ook niet na post hoc analyse. 

Voor het tijdseffect werd een trend tot significantie (p<0,1) waargenomen wat 

betekent dat de zelfeffectiviteit hoger is bij de posttest in vergelijking met de 

waarde van de pretest.  



 

 

Tabel 4.7: Invloed van BMI op de evolutie van vetinname voor interventiegroep en controlegroepen Logo Brugge 
 
 Pre int Pre Standadvies Pre geen advies 

 
Post int 
 

Post standadvies 
 

Post geen advies 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

F tijd 
x 
groep 
x BMI 

F BMI 

Totaal gram 
vet+controle 
voor 
onderschatting 

93,8 106,3 117,6 83,5 85,7 92,6 107,2 94,2 112,4 76,3 85,2 85,3 77,9 83,5 81,1 105,5 91,1 107,5 0,392 
 

2,032 

Totaal gram 
vet 

78,1 88,6 98,0 69,6 71,4 77,1 89,4 78,5 93,7 63,6 71,0 71,1 64,9 69,6 67,6 88,0 75,9 89,6 0,392 2,032 

Gram vet uit 
brood 

7,3 6,3 7,0 6,0 5,3 5,7 10,5 5,9 5,7 5,7 5,1 4,6 6,3 4,9 4,7 8,1 6,8 6,8 1,126 1,926 

Gram vet uit 
beleg 

24,6 23,3 26,0 17,3 18,3 20,5 23,4 20,9 24,2 16,0 18,2 17,2 15,3 16,1 16,7 23,1 19,1 20,3 0,350 0,565 

Gram vet uit 
melk 

2,7 2,6 3,1 4,3 2,5 2,6 3,2 2,6 2,8 3,4 2,3 2,1 2,9 2,4 1,9 3,1 2,6 2,1 0,714 1,494 

Gram vet uit 
bereide 
gerechten 

7,4 9,6 11,1 7,8 7,5 8,2 8,4 8,3 9,8 6,4 8,5 8,8 7,6 7,0 7,7 9,0 7,7 10,4 1,597 3,036* 

Gram vet uit 
vlees en vis 

19,3 21,5 24,0 17,9 19,2 19,6 22,6 21,3 25,5 18,6 18,6 20,5 17,2 29,5 17,5 19,3 21,0 25,3 0,668 2,215 

Gram vet uit 
sauzen 

6,5 8,9 11,2 6,1 7,7 8,4 8,0 7,2 8,7 5,8 7,1 8,3 5,6 7,4 6,6 9,6 6,8 9,1 0,638 1,964 

Gram vet uit 
koekjes 

10,1 16,3 15,5 10,3 10,8 11,6 13,3 12,3 17,1 7,6 11,3 9,7 10,0 12,3 12,4 15,8 11,9 15,5 0,651 1,309 

Gram vet uit 
smeervetten 

13,3 9,1 10,2 6,3 8,7 8,6 10,2 9,7 10,2 6,3 7,2 6,3 5,4 7,3 7,8 11,7 8,0 8,5 1,529 0,073 

Gram vet uit 
maaltijden en 
beleg 

19,4 21,8 25,7 17,7 18,1 19,7 23,4 21,6 27,4 17,6 17,7 20,1 15,7 18,1 16,5 18,9 20,7 25,4 0,564 2,687(*) 

 
(*) p<0,1  * p<0,05  ** p< 0,01 *** p<0,001



 

 

4.1.4.3 Subjectieve norm 

 

Voor subjectieve norm werd geen significant interactie-effect waargenomen. 

 

Uit tabel 4.8 is een trend waar te nemen tot een significant tijdseffect (p<0,1). 

Ook hier is deze trend te wijten aan het feit dat de scores voor subjectieve norm 

telkens hoger waren op de posttest in vergelijking met de scores op de pretest. 

Bij vergelijking, door een post hoc analyse, van de verschillende groepen 

onderling werden geen bijkomende significante effecten teruggevonden. 

 

Tabel 4.8: Evolutie van psychosociale determinanten voor interventiegroep en 
controlegroepen Logo Brugge 
 
 Pre 

int 
Pre 
Stand 
advies 

Pre 
geen 
advies 

Post 
int 

Post 
Stand 
advies 

Post 
geen 
advies 

F tijd x 
groep 

F tijd F 
groep 

Attitude 4,0 
±0,6 

3,9 
±0,9 

3,8 
±0,6 

4,1 
±0,7 

4,1 
±0,7 

3,9 
±0,7 

1,063 10,078** 1,770 

Zelfeffectiviteit 3,5 
±0,6 

3,7 
±0,7 

3,6 
±0,7 

3,6 
±0,6 

3,7 
±0,7 

3,6 
±0,7 

1,001 3,420(*) 1,863 

Subjectieve 
norm 

2,3 
±1,1 

2,3 
±1,2 

2,1 
±1,0 

2,3 
±1,1 

2,4 
±1,2 

2,2 
±1,0 

0,370 2,833(*) 1,155 

 
(*) p<0,1  * p<0,05  ** p< 0,01 *** p<0,001  
 

 



 

 

4.2 LOGO MEETJESLAND 

 

4.2.1 Drop-out analyse 

 

Van de 236 proefpersonen, waren er 141 personen die enkel een pretest 

invulden. Om de oorzaken te kennen die hiervan aan de basis lagen, werd een 

drop-out analyse uitgevoerd, waarbij er twee groepen worden onderscheiden; 

de drop–out groep (n=141) en de samplegroep (n=73). 22 personen hebben 

tevens een pretest en een posttest ingevuld, maar hebben de cd-rom niet 

doorlopen of konden het advies niet lezen. Deze mensen worden niet in de 

analyse opgenomen.  

Uit tabel 4.9 blijkt dat er geen significante verschillen zijn tussen de 

gemiddelden van bestudeerde variabelen; totaal gram vet, zelfeffectiviteit, 

subjectieve norm, attitude, leeftijd, diploma en BMI, tussen de drop-out groep 

en de sample groep.  

 

Met behulp van een chi-kwadraattest kan afgeleid worden dat er geen 

verschillen zijn in geslachtsverdeling tussen beide groepen.  

 

Tabel 4. 9: Drop-out analyse Logo Meetjesland 

 Drop-out 
(n) 

Sample 
(n) 

Drop-out 
(mean+/- SD) 

Sample 
(mean+/- SD) 

T 

Totaal gram 
vet+controle 
voor 
onderschatting 

141 73 101,3±41,1 107,4±43,9 1,016 

Totaal gram vet 141 73 84,4±34,2 89,5±36,6 1,016 
Zelfeffectiviteit 140 72 3,4±0,7 3,4±0,7 -0,756 
Subjectieve 
norm 

133 71 2,4±1,1 2,4±1,0 0,329 

Attitude 118 63 3,8±0,8 3,9±0,7 1,135 
Leeftijd 141 72 39,0±9,3 39,5±8,4 0,389 
Diploma 138 71 3,7±1,4 4,0±1,3 1,384 
BMI 137 72 24,6±4,0 24,0±3,4 -1,152 
 Drop-out 

(n) 
Sample 

(n) 
Drop–out 

(%) 
Sample 

(%) 
Pearson 
Chi-Square 

Geslacht 
 Vrouwen 
 Mannen 

141 73  
80,1% 
19,9% 

 
75,3% 
24,7% 

0,657(b) 

(*) p<0,1  * p<0,05  ** p< 0,01 *** p<0,001 



 

 

4.2.2 Evolutie van de vetinname 

 

Uit tabel 4.10 blijkt een significant interactie – effect (tijd*groep) voor totaal gram 

vet (p<0,001), aantal gram vet uit brood (p<0,05), aantal gram vet uit beleg 

(p<0,01),  aantal gram vet uit bereide gerechten (p<0,001), aantal gram vet uit 

vlees en vis (p<0,01), aantal gram vet uit saus (p<0,001), aantal gram vet uit 

koekjes (p<0,01) en aantal gram vet uit maaltijden en beleg (p<0,05).  Er is 

sprake van een trend tot significantie bij aantal gram vet uit smeervetten 

(p<0,1). Het significant interactie – effect betekent dat de waarden voor 

bovenvernoemde variabelen sterker dalen in de interventiegroep in vergelijking 

met de groep geen advies. 

  

Een significant tijdseffect werd gevonden voor totaal gram vet (p<0,001), aantal 

gram vet uit beleg (p<0,001), aantal gram vet uit bereide gerechten (p<0,001), 

aantal gram vet uit vlees en vis (p<0,01), aantal gram vet uit sauzen (p<0,01), 

aantal gram vet uit koekjes (p<0,001), aantal gram vet uit smeervetten 

(p<0,001) en aantal gram vet uit maaltijden en beleg (p<0,001). Er is een daling 

in het aantal gram vet voor elke variabele waarvoor een significant tijdseffect 

werd aangetoond. 

 
4.2.3 Invloed van demografische factoren op de evolutie van de vetinname 

 

4.2.3.1 Invloed van geslacht 

 

Uit tabel 4.11 blijkt dat er sprake is van een trend tot significantie wat betreft het 

driewegsinteractie-effect (tijd*groep*geslacht) voor aantal gram vet uit vlees en 

vis en aantal gram vet uit maaltijden en beleg. Dit betekent dat de daling voor 

deze variabelen sterker is voor de vrouwen uit de interventiegroep in 

vergelijking met de mannen uit de interventiegroep. Deze daling is sterker in de 

interventiegroep in vergelijking met de groep geen advies. 



 

 

Tabel 4.10: Evolutie van vetinname voor interventiegroep en controlegroep Logo Meetjesland 
 
 Pre int  Pre geen 

advies 
Post int Post geen 

advies 
F tijd * groep F tijd  

Totaal gram 
vet+controle voor 
onderschatting 

107,4±43,9 100,3±39,9 79,1±33,3 97,1±40,3 33,537*** 52,803*** 

Totaal gram vet 89,5±36,6 83,6±33,3 65,9±27,7 80,9±33,6 33,537*** 52,803*** 
Gram vet uit brood 6,9±5,4 6,5±6,6 5,3±14,3 7,0±5,0 6,005* 1,572 
Gram vet uit beleg 23,9±15,4 22,1±13,5 16,4±11,5 19,9±12,3 12,329** 40,797*** 
Gram vet uit melk 2,2±2,4 2,7±3,3 1,7±2,5 2,5±3,0 0,642 2,433 
Gram vet uit bereide 
gerechten 

9,1±4,2 8,7±4,3 7,1±3,6 8,6±4,4 15,429*** 18,316*** 

Gram vet uit vlees en 
vis 

23,8±13,1 22,4±10,7 19,0±9,2 21,8±8,7 6,918** 11,466** 

Gram vet uit sauzen 9,9±7,8 7,6±6,3 6,9±4,8 7,7±5,7 12,915*** 11,078** 
Gram vet uit koekjes 13,8±9,1 13,7±9,2 9,5±7,1 13,4±9,3 11,217** 14,626*** 
Gram vet uit 
smeervetten 

8,7±9,9 9,9±8,9 5,4±7,1 8,5±8,0 2,778(*) 17,012*** 

Gram vet uit maaltijden 
en beleg 

24,9±16,1 23,1±13,9 18,9±10,4 21,5±11,9 6,547* 20,398*** 

 
(*) p<0,1  * p<0,05  ** p< 0,01 *** p<0,001  
 

 



 

 

Tabel 4.11: Invloed van geslacht op de evolutie van vetinname voor interventiegroep en controlegroep Logo Meetjesland 
 
 Pre int Pre geen advies Post int Post geen advies 

 V M V M V M V M 

F tijd x 
groep x 
geslacht 

F 
geslacht 

Totaal gram 
vet+controle 
voor 
onderschatting 

100,9 127,4 94,1 109,1 71,1 103,5 93,0 102,8 1,345 11,997** 

Totaal gram 
vet 

84,1 106,2 78,4 90,9 59,2 86,3 77,5 85,7 1,345 11,997** 

Gram vet uit 
brood 

6,2 9,0 6,3 6,7 4,5 7,8 6,2 8,1 0,230 7,715** 

Gram vet uit 
beleg 

21,7 30,4 20,6 24,1 13,5 25,2 19,2 20,9 2,038 10,028** 

Gram vet uit 
melk 

2,2 2,1 2,8 2,4 1,4 2,4 2,1 3,0 0,065 0,720 

Gram vet uit 
bereide 
gerechten 

9,1 9,0 8,2 9,4 6,8 8,1 8,1 9,3 1,823 1,982 

Gram vet uit 
vlees en vis 

23,6 24,4 20,5 25,0 17,9 22,7 20,7 23,3 2,903(*) 4,451* 

Gram vet uit 
sauzen 

8,5 14,1 7,3 8,0 6,3 8,8 7,8 7,7 1,434 5,564* 

Gram vet uit 
koekjes 

12,7 17,1 12,6 15,3 8,9 11,2 13,4 13,5 0,043 3,199(*) 

Gram vet uit 
smeervetten 

7,8 11,3 9,2 10,9 4,3 8,9 8,7 8,3 1,579 3,348(*) 

Gram vet uit 
maaltijden en 
beleg 

24,2 27,1 20,6 26,6 17,2 24,2 20,2 23,3 3,615(*) 5,767* 

(*) p<0,1  * p<0,05  ** p< 0,01 *** p<0,001 



 

 

Het hoofdeffect van geslacht is significant voor de variabelen totaal gram vet 

(p<0,01), aantal gram vet uit brood (p<0,01), aantal gram vet uit beleg (p<0,01), 

aantal gram vet uit vlees en vis (p<0,05) aantal gram vet uit sauzen (p<0,05) en 

aantal gram vet uit maaltijden en beleg (p<0,05). Een trend tot significantie 

werd gevonden voor aantal gram vet uit koekjes en aantal gram vet uit 

smeervetten.  

Bij alle significante variabelen is de vetinname hoger bij de mannen in 

vergelijking met de vrouwen. 

 

4.2.3.2 Invloed van de leeftijd 

 

Tabel 4.12 toont voor geen enkele variabele een significant driewegsinteractie-

effect (tijd*groep*leeftijd) aan. 

 

Het hoofdeffect voor leeftijd is significant voor aantal gram vet uit brood 

(p<0,05), aantal gram vet uit bereide gerechten (p<0,05) en aantal gram vet uit 

koekjes (p<0,01).  

Voor totaal gram vet en aantal gram vet uit melk is er een trend tot significantie 

waar te nemen. De vetinname is voor deze significante variabelen steeds hoger 

in de leeftijdsgroep onder de 40 jaar in vergelijking met de leeftijdsgroep boven 

de 40 jaar. 

 

4.2.3.3 Invloed van de opleiding 

 

Tabel 4.13 toont aan dat er voor geen enkele variabele een significant 

driewegsinteractie-effect (tijd*groep*opleiding) werd gevonden. Dit betekent dat 

het effect van de interventie niet verschillend is voor mensen met een 

verschillende opleiding. 

Ook voor het hoofdeffect van opleiding werden geen significante effecten 

gevonden.  

 



 

 

Tabel 4. 12: Invloed van leeftijd op de evolutie van vetinname voor interventiegroep en 
controlegroep Logo Meetjesland 
 
 Pre int Pre geen advies Post int Post geen advies 

 �40 >40 �40 >40 �40 >40 �40 >40 

F tijd x 
groep x 
lft 

F lft 

Totaal gram 
vet+controle 
voor 
onderschatting 

116,5 98,3 106,6 87,2 76,5 80,6 99,9 91,4 1,767 3,266(*) 

Totaal gram 
vet 

97,1 81,9 88,8 72,7 63,7 67,2 83,2 76,2 1,767 3,266(*) 

Gram vet uit 
brood 

7,8 6,2 7,5 4,2 5,5 5,1 7,4 6,0 0,158 5,429* 

Gram vet uit 
beleg 

22,6 24,5 23,8 18,5 13,0 19,7 20,7 18,3 0,362 0,017 

Gram vet uit 
melk 

2,6 1,7 3,2 1,5 1,3 1,9 2,7 2,0 0,360 3,432(*) 

Gram vet uit 
bereide 
gerechten 

10,6 7,6 9,0 8,1 7,7 6,5 8,7 8,5 1,001 4,744* 

Gram vet uit 
vlees en vis 

26,1 21,6 22,4 22,4 19,2 18,4 21,4 22,5 0,660 0,550 

Gram vet uit 
sauzen 

11,0 8,9 8,0 6,7 6,8 7,0 7,8 7,5 0,489 1,017 

Gram vet uit 
koekjes 

16,4 11,3 14,9 11,3 10,1 8,6 14,4 11,3 1,533 7,361** 

Gram vet uit 
smeervetten 

7,1 10,2 10,7 8,2 3,2 7,7 8,6 8,2 0,123 0,919 

Gram vet uit 
maaltijden en 
beleg 

27,4 22,3 23,9 21,6 18,6 18,7 21,9 20,6 1,477 1,310 

 
(*) p<0,1  * p<0,05  ** p< 0,01 *** p<0,001 



 

 

Tabel 4.13: Invloed van opleiding op de evolutie van vetinname voor interventiegroep en controlegroep Logo Meetjesland 
 
 Pre int Pre geen advies Post int 

 
Post geen advies 
 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

F tijd x 
groep 
x opl 

F opl 

Totaal gram 
vet+controle 
voor 
onderschatting 

° 115,5 100,2 ° 83,9 104,0 ° 87,6 70,5 ° 78,5 101,2 0,198 0,166 

Totaal gram 
vet 

° 96,3 83,5 ° 70,0 86,6 ° 73,0 58,8 ° 65,4 84,4 0,198 0,166 

Gram vet uit 
brood 

° 7,3 6,7 ° 4,0 7,0 ° 5,9 4,9 ° 4,8 7,5 0,002 1,541 

Gram vet uit 
beleg 

° 25,9 22,3 ° 19,4 22,7 ° 18,1 14,8 ° 16,1 20,7 0,080 0,012 

Gram vet uit 
melk 

° 2,6 1,7 ° 1,6 2,9 ° 2,1 1,0 ° 1,7 2,7 0,001 0,034 

Gram vet uit 
bereide 
gerechten 

° 9,9 8,4 ° 6,9 9,1 ° 7,9 6,3 ° 6,9 9,0 0,031 0,216 

Gram vet uit 
vlees en vis 

° 25,1 22,4 ° 20,5 22,8 ° 19,3 18,6 ° 18,8 22,4 0,033 0,161 

Gram vet uit 
sauzen 

° 11,6 8,6 ° 5,8 8,0 ° 8,5 5,6 ° 6,0 8,1 0,006 0,154 

Gram vet uit 
koekjes 

° 13,9 13,5 ° 11,8 14,1 ° 11,1 7,7 ° 11,2 13,9 1,452 0,044 

Gram vet uit 
smeervetten 

° 11,5 6,3 ° 8,7 10,2 ° 7,1 4,0 ° 6,0 9,1 0,053 0,476 

Gram vet uit 
maaltijden en 
beleg 

° 26,0 23,6 ° 20,4 23,7 ° 19,0 18,4 ° 18,5 22,1 0,163 0,225 

 
(*) p<0,1  * p<0,05  ** p< 0,01 *** p<0,001 
 

° geen enkele participant behoort tot deze groep



 

 

4.2.3.4 Invloed van de BMI 

 

Uit tabel 4.14 blijkt dat er voor geen enkele variabele sprake is van een 

significant driewegsinteractie-effect (tijd*groep*BMI).  Dit betekent dat het effect 

van de interventie niet verschillend is voor personen die in de verschillende 

BMI-groepen vallen.  

 

Uit tabel 4.14 blijkt dat het hoofdeffect voor BMI significant is voor totaal gram 

vet (p<0,05), aantal gram vet uit vlees en vis (p<0,01), aantal gram vet uit saus 

(p<0,05) en aantal gram vet uit maaltijden en beleg (p<0,01). Er is sprake van 

een trend tot significantie voor aantal gram vet uit bereide gerechten en aantal 

gram vet uit koekjes.  

Bij deze significante variabelen is de vetinname steeds het hoogst bij de 

personen met de hoogste BMI. 

 

4.2.4 Evolutie van de psychosociale determinanten  

 

4.2.4.1 Attitude  

 

Uit tabel 4.15 blijkt noch een significant interactie-effect, noch een significant 

tijdseffect voor attitude te bestaan.  

 

4.2.4.2 Zelfeffectiviteit 

 

Uit tabel 4.15 werden geen significante effecten (F tijd, F tijdxgroep) 

teruggevonden. 

 

4.2.4.3 Subjectieve norm 

 

Tabel 4.15 toont aan dat er geen significante interactie-effecten en tijdseffecten 

zijn. 



 

 

Tabel 4.14: Invloed van BMI op de evolutie van vetinname voor interventiegroep en controlegroep Logo Meetjesland 
 
 Pre int Pre geen advies Post int 

 
Post geen advies 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

F tijd 
x 
groep 
x BMI 

F BMI 

Totaal gram 
vet+controle 
voor 
onderschatting 

94,9 102,8 125,7 107,2 94,2 112,4 74,3 74,4 94,2 105,6 91,1 107,5 0,087 4,480* 

Totaal gram 
vet 

79,0 85,7 104,7 89,4 78,5 93,7 61,9 62,0 78,5 88,0 75,9 89,6 0,087 4,480* 

Gram vet uit 
brood 

5,5 7,4 6,2 10,5 5,9 5,7 6,8 5,5 4,6 8,1 6,8 6,8 1,849 0,837 

Gram vet uit 
beleg 

18,3 23,4 27,0 23,4 21,0 24,2 9,6 15,5 20,4 23,1 19,1 20,3 0,596 1,261 

Gram vet uit 
melk 

2,2 1,8 3,3 3,2 2,6 2,8 2,0 1,3 2,6 3,1 2,6 2,1 0,089 1,109 

Gram vet uit 
bereide 
gerechten 

10,6 8,7 10,0 8,4 8,3 9,8 8,2 6,9 7,5 9,0 7,7 10,4 1,795 2,739(*) 

Gram vet uit 
vlees en vis 

23,5 22,2 29,2 22,6 21,3 25,5 17,1 17,8 23,3 19,3 21,0 25,3 0,121 5,969** 

Gram vet uit 
sauzen 

7,5 8,8 13,5 8,0 7,2 8,7 5,7 6,3 8,8 9,6 6,8 9,1 1,141 4,061* 

Gram vet uit 
koekjes 

11,5 13,5 15,6 13,3 12,3 17,1 12,6 8,6 11,3 15,8 11,9 15,5 0,320 2,819(*) 

Gram vet uit 
smeervetten 

8,3 8,9 8,3 10,2 9,7 10,2 2,7 4,9 7,5 11,7 8,0 8,0 1,883 0,105 

Gram vet uit 
maaltijden en 
beleg 

19,9 22,9 32,4 23,4 21,6 27,4 14,5 17,5 24,3 19,0 20,7 25,4 0,266 5,821** 

 
(*) p<0,1  * p<0,05  ** p< 0,01 *** p<0,001 



 

 

Tabel 4.15: Evolutie van psychosociale determinanten voor interventiegroep en 
controlegroep Logo Meetjesland 
 
 Pre int Pre geen 

advies 
Post int Post 

geen 
advies 

F tijd F groep F tijd x 
groep 

Attitude 3,9±0,7 3,8±0,6 4,0±0,7 3,9±0,7 1,001 0,442 0,023 
Zelfeffectiviteit 3,4±0,7 3,6±0,7 3,5±0,7 3,6±0,7 2,255 2,667 0,679 
Subjectieve norm 2,5±1,0 2,1±1,0 2,5±1,0 2,2±1,0 0,896 5,510* 0,186 
 
(*) p<0,1  * p<0,05  ** p< 0,01 *** p<0,001 
 



 

 

4.3 VRAGEN OVER DE CD-ROM 
 
Om volgende bespreking overzichtelijk te houden worden de participanten, die 

Logo Brugge rekruteerde, aangeduid met Pb en de participanten gerekruteerd 

via Logo Meetjesland met Pm aangeduid. 

 

Uit tabel 4.16 kan afgeleid worden dat drie vierde of meer van Pb en Pm 

vertrouwd zijn met het gebruik van een computer en dat ze het gebruik van een 

computer een goede keuze vinden voor de interventie. Ook zijn ze tevreden 

over de cd-rom (gebruiksvriendelijk, gemakkelijk, prettig in gebruik, begrijpbaar, 

overzichtelijke, duidelijke en logische inhoud). Ze geven aan dat ze het advies 

met anderen hebben besproken en dat het advies niet te veel informatie bevat. 

Ze stellen voor om het programma beschikbaar te stellen op het Internet en om 

een geheugenfunctie in het programma te voorzien . 

 
Uit tabel 4.17 kan afgeleid worden dat ongeveer de helft van Pb en Pm vinden 

dat een interventie via cd-rom zeer motiverend werkt. De helft geeft ook aan dat 

ze het gevoel hebben dat het advies persoonlijk voor hen geschreven. 

Bovendien vindt de helft van de Pb en Pm het advies relevant en vinden dat het 

uitnodigt tot actie waarbij de voorgestelde activiteiten bruikbaar en gemakkelijk 

uitvoerbaar zijn.  

 
Uit tabel 4.18 kan worden afgeleid dat slechts een vierde van Pb en Pm vindt 

dat de cd-rom voldoende rekening houdt met wat de omgeving denkt over 

gezonde voeding en vetinname, wat de persoon wel en niet kan en hoe het 

leven van de deelnemer georganiseerd is. Eén vierde van de proefpersonen 

vindt ook dat wanneer de cd-rom verschillende keren doorlopen wordt, er 

weinig nieuws wordt bijgeleerd.  

 
Er zijn meer Pb die het advies hebben afgeprint in tegenstelling tot Pm, 

respectievelijk 82% en 57%.  

 
 
 
 



 

 

Tabel 4.16: Vragen over de cd-rom waar ongeveer ¾ van de proefpersonen het mee eens zijn 
 
 

n Zeker niet 
akkoord 

Eerder niet 
akkoord 

Soms 
wel/soms niet 
akkoord 

Eerder wel 
akkoord 

Zeker akkoord 

Ik ben vertrouwd met het gebruik van een computer. 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
82 
71 

 
1,2% 
2,8% 

 
1,2% 
9,9% 

 
1,2% 
8,5% 

 
26,8% 
35,2% 

 
69,5% 
43,7% 

Ik vind het gebruik van de computer een goede keuze voor deze 
interventie. 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
 
82 
71 

 
 
1.2% 
2.8% 

 
 
4.9% 
9.9% 

 
 
11.0% 
12.7% 

 
 
50,0% 
36.6% 

 
 
32.9% 
38.0% 

Ik vind de interventie als geheel overzichtelijk. 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
82 
72 

 
0,0% 
1,4% 

 
3,7% 
4,2% 

 
20,7% 
13,9% 

 
56,1% 
61,1% 

 
19,5% 
19,4% 

Ik vind de inhoud van de cd-rom logisch, overzichtelijk, … 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
82 
72 

 
0,0% 
0,0% 

 
1,2% 
1,4% 

 
18,3% 
16,7% 

 
62,2% 
56,9% 

 
18,3% 
25,0% 

Ik vind de cd-rom gemakkelijk en gebruiksvriendelijk is. 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
81 
71 

 
1,2% 
0,0% 

 
4,9% 
7,0% 

 
21,0% 
12,7% 

 
42,0% 
47,9% 

 
30,9% 
32,4% 

Ik vind de cd-rom prettig in gebruik omdat het invullen vlot 
vooruitgaat. 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
 
81 
71 

 
 
1,2% 
1,4% 

 
 
6,2% 
4,2% 

 
 
23,5% 
14,1% 

 
 
48,1% 
56,3% 

 
 
21,0% 
23,9% 

Ik vind de inhoud van de cd-rom goed begrijpbaar. 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
82 
72 

 
0,0% 
0,0% 

 
3,7% 
1,4% 

 
11,0% 
1,4% 

 
37,8% 
45,8% 

 
47,6% 
51,4% 

Ik vind dat het vetadvies te veel informatie bevat. 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
81 
70 

 
19,8% 
24,3% 

 
54,3% 
58,6% 

 
22,2% 
12,9% 

 
2,5% 
4,3% 

 
1,2% 
0,0% 

  Met partner Met anderen Nee   
Heeft u het advies met anderen besproken  
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
87 
67 

 
34,5% 
46,3% 

 
35,6% 
29,9% 

 
29,9% 
23,9% 

  

Deze cd-rom zou beter beschikbaar zijn via het internet. 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
80 
69 

 
2,5% 
2,9% 

 
2,5% 
8,7% 

 
15,0% 
23,2% 

 
45,0% 
36,2% 

 
35,0% 
29,0% 

Ik zou liever een cd-rom hebben die onthoudt wat …  
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
34 
58 

 
0,0% 
6,9% 

 
5,9% 
5,2% 

 
11,8% 
13,8% 

 
44,1% 
39,7% 

 
38,2% 
34,5% 



 

 

Tabel 4.17: Vragen over de cd-rom waar ongeveer ½ van de proefpersonen het mee eens zijn 
 
 

n Zeker niet 
akkoord 

Eerder niet 
akkoord 

Soms 
wel/soms niet 
akkoord 

Eerder wel 
akkoord 

Zeker akkoord 

Een vetinterventie via cd-rom werkt voor mij zeer motiverend.  
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
81 
72 

 
4,9% 
2,8% 

 
11,1% 
23,6% 

 
42,0% 
30,6% 

 
34,6% 
30,6% 

 
7,4% 
12,5% 

Ik heb het gevoel dat het vetadvies persoonlijk voor mij … 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
81 
70 

 
6,2% 
8,6% 

 
19,8% 
18,6% 

 
35,8% 
28,6% 

 
27,2% 
32,9% 

 
11,1% 
11,4% 

Ik vind de inhoud van het vetadvies voor mij zeer relevant. 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
79 
69 

 
3,8% 
2,9% 

 
7,6% 
7,2% 

 
35,4% 
37,6% 

 
40,5% 
40,6% 

 
12,7% 
11,6% 

Het vetadvies nodigt sterk uit tot actie. 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
80 
68 

 
5,0% 
4,4% 

 
13,8% 
13,2% 

 
36,3% 
33,8% 

 
30,0% 
38,2% 

 
15,0% 
10,3% 

Een vetinterventie via cd-rom werkt voor mij zeer motiverend.  
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
81 
72 

 
4,9% 
2,8% 

 
11,1% 
23,6% 

 
42,0% 
30,6% 

 
34,6% 
30,6% 

 
7,4% 
12,5% 

Ik vond het invullen van de cd-rom vervelend omdat er te  … 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
81 
71 

 
22,2% 
19,7% 

 
33,3% 
35,2% 

 
29,6% 
33,8% 

 
11,1% 
9,9% 

 
3,7% 
1,4% 

Ik heb het gevoel dat het vetadvies persoonlijk voor mij … 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
81 
70 

 
6,2% 
8,6% 

 
19,8% 
18,6% 

 
35,8% 
28,6% 

 
27,2% 
32,9% 

 
11,1% 
11,4% 

Ik vind de inhoud van het vetadvies voor mij zeer relevant. 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
79 
69 

 
3,8% 
2,9% 

 
7,6% 
7,2% 

 
35,4% 
37,6% 

 
40,5% 
40,6% 

 
12,7% 
11,6% 

Het vetadvies nodigt sterk uit tot actie. 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
80 
68 

 
5,0% 
4,4% 

 
13,8% 
13,2% 

 
36,3% 
33,8% 

 
30,0% 
38,2% 

 
15,0% 
10,3% 

De voorgestelde activiteiten in het vetadvies zijn voor… 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
80 
68 

 
1,3% 
1,5% 

 
8,8% 
7,4% 

 
45,0% 
41,2% 

 
32,5% 
36,8% 

 
12,5% 
13,2% 

De voorgestelde activiteiten in het vetadvies zijn voor mij … 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
80 
68 

 
5,0% 
1,5% 

 
15,0% 
7,4% 

 
46,3% 
47,1% 

 
30,0% 
30,9% 

 
3,8% 
13,2% 

 



 

 

Tabel 4.18: Vragen over de cd-rom waar ongeveer ¼ van de proefpersonen het mee eens zijn 
 
 
 

n Zeker niet 
akkoord 

Eerder niet 
akkoord 

Soms 
wel/soms niet 
akkoord 

Eerder wel 
akkoord 

Zeker akkoord 

Het vetadvies houdt rekening met wat mijn omgeving denkt 
over gezonde voeding en vetinname. 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
79 
68 

 
7,6% 
4,4% 

 
22,8% 
22,1% 

 
45,6% 
48,5% 

 
20,3% 
25,0% 

 
3,8% 
0,0% 

Het vetadvies houdt rekening met wat ik wel en niet kan. 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
80 
68 

 
5,0% 
0,0% 

 
15,0% 
13,2% 

 
53,8% 
52,9% 

 
23,8% 
27,9% 

 
2,5% 
5,9% 

Het vetadvies houdt rekening met hoe mijn leven 
georganiseerd is. 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
80 
68 

 
6,3% 
1,5% 

 
23,8% 
30,9% 

 
52,5% 
42,6% 

 
13,8% 
20,6% 

 
3,8% 
4,4% 

Als ik de cd-rom verschillende keren heb doorlopen, kreeg ik 
niet veel nieuws, ik kon er weinig uit leren 
Logo Brugge 
Logo Meetjesland 

 
31 
55 

 
19,4% 
10,9% 

 
12,9% 
34,5% 

 
35,5% 
29,1% 

 
29,0% 
23,6% 

 
3,2% 
1,8% 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. DISCUSSIE 

 

Uit het doctoraat van Vandelanotte bleek de door hem ontwikkelde interventie 

effectief voor het verlagen van de vetinname. Deze effectstudie vond plaats in 

een door de onderzoekers sterk gecontroleerde omgeving en met bijzonder 

gemotiveerde participanten (Vandelanotte, 2004). In ons onderzoek wensten 

we na te gaan of de interventie ook effectief is in een meer real world setting. 

 

Omwille van het belang van lokale acties voor het realiseren van de 

gezondheidsdoelstelling werden in 1997 de Logo’s opgericht door de Vlaamse 

Gemeenschap. Logo staat voor Lokaal Gezondheidsoverleg en omvat een 

netwerk van partners uit de gezondheidszorg en aanverwante sectoren. Eén 

van de opdrachten van de Logo’s bestaat er in om Vlaamse projecten te 

implementeren. Het effect van de interventie nagaan na implementatie door de 

Logo’s sluit nauw aan bij een real world setting in Vlaanderen. 

 

Het Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid (21/11/2003) en het 

Besluit van de Vlaamse regering inzake gezondheidspromotie (31/07/1991) 

stellen dat arbeidsgeneeskundige diensten tot samenwerking met het Logo 

dienen worden uitgenodigd. In deze optiek werd de implementatie van de 

interventie via Logo Brugge grotendeels uitbesteed aan deze partner.  

In de praktijk merkt men op dat in de verschillende Vlaamse Logo's de 

diversiteit en samenstelling van het Logonetwerk nogal kan verschillen (VIG, 

2005). Daarom werd de interventie op effectiviteit onderzocht via 2 

verschillende Logo’s. Logo Meetjesland heeft de coördinatie van de 

implementatie praktisch volledig in eigen handen gehouden door het zelfstandig 

aanschrijven van gemeentebesturen. 

 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de interventie effectief is voor het 

verlagen van de vetinname bij de algemene bevolking. Zowel de 

onderzoeksopstelling van Logo Brugge als van Logo Meetjesland leveren een 



 

 

significant lagere vetinname op in de interventiegroep in vergelijking met de 

controlegroep.  

 

De computergestuurde interventie voor het reduceren van de vetinname 

veroorzaakt een grote en significante daling van de totale vetinname. Dit voor 

de interventiegroepen van beide Logo’s. Deze interventie is dus een bijzonder 

effectieve interventie voor het verlagen van de vetinname. 

De effecten van deze studie zijn even significant (p<0,001) in vergelijking met 

het onderzoek van het effect van dezelfde interventie, maar in meer 

gecontroleerde onderzoeksomstandigheden (Vandelanotte et al., In press a). 

Hieruit kan besloten worden dat het gaat om een bijzonder effectieve interventie 

omdat ze even effectief blijkt in meer real world omstandigheden. 

 De resultaten van ons onderzoek zijn gunstiger in vergelijking met de 

resultaten van andere computergestuurde tailoringsinterventies voor vetinname 

(Brug et al., 2000; De Bourdeaudhuij & Brug , 2000; Oenema et al., 2001; 

Oenema et al., 2005). Mogelijke verklaringen voor deze gunstige effecten is dat 

de interventie uit ons onderzoek onmiddellijk feedback produceert na het 

vervolledigen van de vragenlijst. Deze feedback is gesteund door de TPB en 

het transtheoretisch model voor gedragsverandering. Een andere mogelijke 

verklaring, die ook Vandelanotte aanhaalt, is dat in Vlaanderen nog niet eerder 

grote inspanningen werden ondernomen voor het verminderen van de 

vetinname bij de algemene bevolking. 

 

De resultaten van het onderzoek geven aan dat de interventie voor beide 

Logo’s effectief blijkt voor het reduceren van het totaal aantal gram vet, aantal 

gram vet uit brood, aantal gram vet uit beleg, aantal gram vet uit bereide 

gerechten, aantal gram vet uit vlees en vis, aantal gram vet uit sauzen, aantal 

gram vet uit koekjes en aantal gram vet uit maaltijden en beleg. En dat het 

effect van de interventie minimaal is voor aantal gram vet uit melk en aantal 

gram vet uit smeervetten.  

Dit kan men ten eerste verklaren doordat indien men de vetinname via 

melkproducten en vetstoffen wenst te verminderen, men niet hoeft te opteren 



 

 

voor een product met een compleet andere organoleptiek. Qua organoleptiek 

vertonen magere, halfvolle en volle melk weinig verschillen. Ook de gezonde en 

minder vet bevattende vetstoffen verschillen weinig van de ongezonde vetrijke 

vetstoffen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld vlees. Indien men hiervan een 

gezondere en magere vorm wenst te consumeren, verschilt de organoleptiek 

quasi geheel. Varkensgehakt is niet te vergelijken met een varkensfilet, niet qua 

uitzicht, qua smaak, qua bereidingswijze,… 

Ten tweede krijgen melkproducten en vetstoffen heel wat media-aandacht en 

wordt voor de gezonde en magere varianten heel wat reclame gemaakt, 

waardoor heel wat mensen kennis hebben van de gezonde alternatieven. Voor 

de overige voedingsmiddelen slaagt niet elke consument er in om te kiezen 

voor gezonde producten. Dit omdat een adequate vetinname een moeilijk en 

complex gedrag is, waarvoor enige kennis wordt vereist (Brug et al., 1999). 

 

Het effect van de interventie op de totale vetinname is voor beide 

onderzoeksopstellingen dezelfde voor beide geslachten. Zowel de resultaten 

van Logo Brugge als van Logo Meetjesland geven aan dat de vetinname hoger 

is bij de mannen dan bij de vrouwen, wat ook in de literatuur kan worden 

teruggevonden (Staessen et al., 1998).  

 

De resultaten van Logo Brugge tonen aan dat de interventie effectiever is voor 

personen ouder dan veertig jaar. Deze resultaten vinden we echter niet terug uit 

de gegevens verzameld via het Logo Meetjesland. De resultaten van Logo 

Meetjesland tonen wel aan dat mensen, die jonger zijn dan veertig jaar, een 

hogere vetinname hebben dan personen ouder dan veertig jaar. 

 

Uit dit onderzoek blijkt dat het effect van de interventie onafhankelijk is van de 

gevolgde opleiding. Brug & van Assema toonden reeds eerder aan dat hun 

getailorde interventie even effectief was voor personen met een verschillend 

niveau van scholing (Brug & van Assema, 2000). Hieruit kunnen we besluiten 

dat de ontwikkelaars van het programma geslaagd zijn in hun opzet om het 



 

 

programma even effectief te maken voor personen met verschillende 

opleidingen. 

Daarnaast blijkt enkel uit de resultaten van Logo Brugge dat de totale inname 

het hoogste is bij personen met het hoogst behaalde diploma. Studies die 

handelen over de relatie tussen vetinname en sociale klasse laten niet toe om 

hierover een éénduidige conclusie te formuleren. Indien er verschillen worden 

gevonden, zijn die bovendien klein (Maes, 1999).  

 

Een ander positieve vaststelling is dat de resultaten van beide Logo’s aangeven 

dat het effect van de interventie onafhankelijk is van de BMI van de personen 

die het programma doorlopen. Uit ons onderzoek blijkt ook dat de vetinname 

steeds het hoogste is bij personen met de hoogste BMI. Vaak worden deze 

resultaten niet in studies teruggevonden, omdat personen met een hoge BMI 

vaak hun energie- en vetinname onderschatten en onderrapporteren 

(McKenzie, Johnson, Harvey-Berino & Gold, 2002; Voss, Kroke, Klipstein-

Grobusch & Boeing, 1998). Uit het feit dat dit niet gebeurde in onze studie 

kunnen we besluiten dat de personen de vragenlijst eerlijk ingevuld hebben. 

 

De resultaten van onze studie toonden aan dat de interventie geen invloed had 

op de determinanten attitude, zelfeffectiviteit en sociale norm. Deze 

determinanten voorspellen de intentie tot het stellen van het gezonde gedrag 

(Armitage et al., 2004b; Scheerder et al., 2003; Smith & Biddle, 1999). 

Daarnaast heeft ook de inschatting die mensen maken over hun vetinname een 

grote invloed op die intentie om het gedrag uit te voeren. Heel wat mensen 

onderschatten hun vetinname en zijn zich niet bewust van hun eigenlijke 

vetconsumptie (Brug & Kok, 1995). Dit gebrek aan bewustzijn is een belangrijke 

barrière voor de intentie om minder vet in te nemen (Oenema et al., 2001; 

Oenema & Brug, 2003a; Oenema & Brug, 2003b). Vooraleer mensen de 

intentie hebben om minder vet in te nemen, moeten ze inzicht krijgen in hun 

eigenlijke vetinname. Pas wanneer deze barrière is weggenomen, zijn de 

determinanten attitude, zelfeffectiviteit en sociale norm van betekenis in de 

verklaring van intentie en gedrag (Brug & Kok, 1995).  



 

 

Enkele studies toonden aan dat mensen die een computergestuurde 

tailoringsinterventies doorlopen zich meer bewust worden van hun vetinname  

en vaker van plan zijn om minder vet te eten (Oenema et al.,2001; Oenema & 

Brug, 2005; Oenema et al., 2005; Oenema & Brug, in press). 

In dit onderzoek wordt de vetinname objectief weergegeven en gaat men niet 

uit van de eigen inschatting, wat een mogelijke verklaring is voor het afwezig 

zijn van het effect van de interventie op de besproken determinanten.  

 

Uit de resultaten kon worden afgeleid dat veel deelnemers, het gebruik van een 

computer een goede keuze vonden voor de interventie en dat ze tevreden 

waren over de cd-rom (gebruiksvriendelijk, gemakkelijk, prettig in gebruik en 

een begrijpbare, overzichtelijke, duidelijke, logische inhoud).  

Daarnaast werd vastgesteld dat de participanten wellicht nagedacht hebben 

over het advies. Dit omdat veel personen het advies met anderen besproken 

hebben (Brug et al., 1999). Een andere mogelijke reden is dat ongeveer de helft 

van de deelnemers vond dat het advies bestond uit persoonlijk relevante 

informatie waardoor men meer aandacht had voor het advies (Brug et al., 1999; 

De Bourdeaudhuij & Brug, 2000). Dat het advies niet voor iedereen relevant 

was kan verklaard worden door het feit dat slechts weinig deelnemers vonden 

dat de cd-rom voldoende rekening hield met wat de omgeving denkt over 

gezonde voeding en vetinname, wat de persoon wel en niet kan en hoe het 

leven van de deelnemer georganiseerd is.  

Er zijn meer deelnemers van Logo Brugge die het advies afgeprint hebben. Dit 

kan te wijten zijn aan het feit dat alle deelnemers van Logo Brugge de cd-rom 

op het werk doorlopen hebben, waar meestal een printer beschikbaar is. Een 

groot aantal deelnemers van Logo Meetjesland bekeek de cd-rom thuis. 

 

Beperkingen van dit onderzoek 

Logo Meetjesland verspreidde de cd-rom via de gemeenten waarbij 73 

personen werden bereikt waarvan de gegevens konden worden verwerkt. Er 

was dus sprake van een grote drop-out, daar er oorspronkelijk 236 personen 

waren die een pretest invulden. De drop-out analyse toonde aan dat er geen 



 

 

verschillen bestonden tussen de drop-out groep en de groep die wel een 

posttest invulde. Omdat de resultaten van slechts 73 personen werden 

geanalyseerd gaf dit aanleiding tot een lage power om de onderzoeksresultaten 

te steunen. De implementatiestrategie moet daarom verder onderzocht worden.  

 

Implicaties voor de praktijk 

Onze onderzoeksresultaten geven duidelijk aan dat de interventie effectief is na 

implementatie door beide Logo’s. Daaruit kunnen we stellen dat beide 

strategieën kunnen gebruikt worden in gezondheidspromotie. 

Vanuit het perspectief het Logo, dat een vzw-structuur vormt, is dit een 

bijzonder interessant gegeven. Omdat de implementatiestrategie gevolgd door 

Logo Brugge minder inspanningen van het Logopersoneel (qua tijd - en 

arbeidsinvestering) vergt en ook een hogere responsgraad opleverde. Bij de 

hogere responsgraad via Logo Brugge dient wel de opmerking gemaakt te 

worden dat de participanten op vraag van de arbeidsgeneeskundige dienst van 

hun werk deelnamen aan het onderzoek. De sociale motivatie om aan deze 

vraag te voldoen is misschien groter dan in de onderzoeksopstelling van Logo 

Meetjesland.  

 

Verder onderzoek 

Uit deze studie bleek dat de cd-rom kan gebruikt worden om de vetinname bij 

mensen te doen afnemen. De mechanismen die het succes verklaren konden 

echter niet worden achterhaald. Tot op heden is hierover nog geen enkele 

éénduidige studie bekend, wat de nood aan verder onderzoek verklaart 

(Oenema et al., 2001). Daarnaast moet in de toekomst worden nagegaan of de 

interventie even effectief is voor alle leeftijden omdat hierover geen 

eensgezindheid werd gevonden.  

Uit de resultaten bleek dat veel mensen het goed zouden vinden dat de cd-rom 

op het Internet zou verschijnen. Gezien de voordelen en nadelen van Internet, 

is er nog veel onderzoek nodig vooraleer deze weg kan worden toegepast. Nu 

al kan gesteld worden dat het Internet de volgende stap zal zijn om 

tailoringsinterventies te verspreiden. 
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Let op Vet !! 
 
 
Inleiding 
 
 
Een gezonde voeding, en in het bijzonder een gezonde vetinname, zijn 
belangrijk om gezond en fit te blijven. 
Maar wat is een gezonde vetinname eigenlijk? Hoeveel vet mogen we 
eten? Waar zitten de belangrijkste vetbronnen en hoe zou u minder vet 
kunnen eten mocht dit nodig zijn? 
U vindt het antwoord in deze folder die werd opgesteld door experten in voeding 
en vetinname van de Universiteit Gent en gebaseerd is op de aanbevelingen 
van internationaal gerespecteerde voedingsdeskundigen en diëtisten.  
 
Waarom is een gezonde vetinname voor iedereen belangrijk? 
Ook mensen die niet dik zijn of die veel sport doen, hebben baat bij een goede 
vetinname. Ook zij kunnen gezondheidsproblemen krijgen door het eten van te 
veel vet, al zal dat op het eerste zicht niet opvallen. Misschien kookt u nooit of 
doet u zelf geen boodschappen en denkt u: ‘deze folder is niet voor mij 
bedoeld’. Dat is niet helemaal juist, want u beslist toch zelf wat u eet? Bespreek 



 

 

deze folder daarom ook met degene die meestal voor u kookt of de 
boodschappen doet.  
 
Een gezonde vetinname 
 
Wetenschappers en voedingsdeskundigen zijn het erover eens dat een 
gezonde vetinname niet meer dan 30% van uw totale energieopname mag 
overschrijden. Men heeft immers aangetoond dat wie minder dan 30% vetten in 
zijn voeding eet, aanzienlijk minder kans heeft op het krijgen van hart- en 
vaatziekten, zwaarlijvigheid, hoge bloeddruk, hoge cholesterol, 
suikerziekte, bepaalde kankers enz., dan wie meer dan 30% vetten in zijn 
voeding eet. Het is echter niet gemakkelijk om te weten welke producten veel of 
weinig vet bevatten en het is ook niet gemakkelijk om zo weinig vet te eten, dat 
blijkt uit verschillende studies die aantonen dat de meeste Vlamingen te veel vet 
eten. De gemiddelde vetopname is ongeveer 42% van de totale 
energieopname. Te wenig vet eten is ook mogelijk! Een vetinname die lager is 
dan 20% van de totale energieopname is ongezond. 
 
Belangrijkste Vetbronnen 
 
Sommige producten bevatten meer vet dan andere en kunnen daarom best 
vermeden worden wanneer u denkt dat uw vetinname te hoog is: 
- Volle melkproducten bevatten vrij veel vet en kunnen gemakkelijk vervangen 
worden door halfvolle of magere melkproducten. Hetzelfde kan gezegd worden 
over volle yoghurt. 
- Boter en margarine (zoals melkerijboter, boerenboter, Planta, Rhoda, 
Vitelma gezond smeren, Benecol margarine, Bertolli, enz.) kunnen beter 
vervangen worden door minarine die twee keer minder vet bevat (zoals Effi, 
Alpro Soyaminarine, Becel Control, Minelma, Benecol Minarine, enz.), of nog 
beter vervangen worden door ‘smeervet met een verlaagd vetgehalte’ dat vier 
keer minder vet bevat (zoals Becel essential, Balade Light, enz.). 
- Kaas bevat over het algemeen heel veel vet. Vette kaassoorten (zoals zachte 
roomkaas, Boursin, Maaslander, Passendaele, Rocquefort, Père Joseph, volle 
smeerkazen, enz.) bevatten dikwijls meer dan 40% vet. Ook de half vette 
kassoorten (zoals jonge kaas (Gouda), Trenta, Petrus, Chaumes, Camembert, 
Brie, halfvolle smeerkaas, enz.) bevatten nog steeds veel vet (tot 30%). Om de 
vetinname te verminderen kan men beter magere kassoorten eten. (Westille, 
St-Maarten, Milner, Samso, Philadelphia ligth en Belleligne).  
- Vette vleeswaren (zoals paté, salami, ontbijtspek, worstensoorten, 
vleessalade, tonijnsalade en krabsalade, enz.) bevatten gemiddeld 30% vet. 
Halfvette vleeswaren (zoals filet américain bereid, vleesbrood, enz.) bevatten 
maar half zoveel vet. Magere vleeswaren (zoals ham, filet américain puur, 
kippewit, enz.) bevatten nog minder vet (gemiddeld 5%).  
- Koffiekoeken (met chocolade of fruit), croissants of suises zijn extreem vet. U 
eet er het best zo weinig mogelijk van. 
- Alle producten met chocolade bevatten veel vet. 
 
 



 

 

 
 
 
 
- Een belangrijk deel van het dagelijks vet is afkomstig van vlees. Vette 
vleessoorten bevatten ongeveer 30% vet: varkensgehakt, worst, spek, vet 
rundsvlees, vet lamsvlees, enz. Gemiddeld vette vleessoorten bevatten 
ongeveer 15% vet: schapenvlees, hamburgers, varkenskarbonade, mager 
lamsvlees, ossentong, vet kalfsvlees, enz. Mager vlees bevat nog 5%: kip, 
kalkoen, varkensfiletlap, runderbiefstuk, haas, lever, enz. Vis bevat doorgaans 
minder vet dan vlees en is bovendien ook heel gezond! 
- Alles vlees- of kaassauzen, dressings, mayonaises en dergelijke bevatten 
veel vet. Vette sauzen zijn: mayonaise, slasaus, halvanaise, cocktailsaus, 
satésaus, dressing, vinaigrettesaus. Magere sauzen zijn: ketchup, paprikasaus, 
piccalilly. 
- Cake, wafels, taart en koekjes bevatten veel vet. Minder vette koeken zijn 
bijvoorbeeld: eierkoek, boudoir, peperkoek, rijstkoek, biscuit, rozijnenbiscuit, 
enz. 
- Tussendoortjes: Kies zoveel mogelijk gezonde tussendoortjes (appel, 
appelsien, peer). Onderzoek heeft aangetoond dat ongezonde tussendoortjes 
(koekjes, snoepjes, chocolade,...) een belangrijk rol spelen in het ontstaan van 
zwaarlijvigheid. 
 
Tips en suggesties om minder vet te eten 
 
- Aanmoedigingen van anderen: zoek steun of hulp bij mensen met wie u 
regelmatig samen eet, als u van plan bent om minder vet te gaan eten. En wie 
weet, misschien zijn zij dan ook zelf gemotiveerd om wat minder vet te eten. 
- Niet alles tegelijk: Wanneer u minder vet wil gaan eten, moet u niet alles in 
één keer veranderen. Dat is te moeilijk! Kies uit het bovenstaande één of twee 
veranderingen die u gemakkelijk lijken en begin daarmee. Als u voelt dat u er 
klaar voor bent, ga dan verder. 
- Minder vet eten � op dieet gaan!: U hoet niet minder te eten, u hoeft geen 
honger te lijden, u moet niet op dieet! Het komt er vooral op aan vetrijke 
producten te vervangen door vetarme producten. Als u hierdoor minder vet eet, 
kan dit reeds volstaan om een beschermend effect te hebben op allerlei 
welvaartziekten. In dit opzicht hoeft u dus niet minder, maar wel gezonder te 
eten.  
- Zelfdiscipline: kies heel concreet enkele vetaanbrengers en vervang deze 
consequent door vetarmere producten! Zoek iemand die er kan op toezien dat u 
dit altijd doet.  
- Terugvallen in oude gewoonten: Het valt u moeilijk minder vet te eten omdat 
u na enige tijd opgeeft en opnieuw veel vetrijke producten eet. Terugvallen is 
normaal en gebeurt bij de meeste mensen. Belangrijk is dat u goed nadenkt 
waarom u in uw oude gewoonte bent teruggevallen. Als u weet waarom, dan 
kan u ervoor zorgen dat u niet opnieuw terugvalt omwille van dezelfde reden. 
Denk vooruit aan wat een mogelijke terugval kan veroorzaken! 



 

 

- Beschikbaarheid: Zorg ervoor dat er voldoende vetarme producten aanwezig 
zijn in huis en vermijd de aanweziheid van vetrijke producten. 
- Feestjes: Honger uzelf niet uit als u naar een feestje gaat, want dan eet u 
uiteindelijk toch meer. Maak anderen duidelijk dat u op u vetinname let. 
 

Succes!! 
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Vragenlijst in verband met voedingsgewoonte: 

 
De volgende vragen gaan over wat u eet. Op basis hiervan krijgen we een algemene indruk van de 
hoeveelheid vet die u gemiddeld inneemt. Producten die geen of weinig vetten bevatten zijn in deze 
vragenlijst niet opgenomen.  
 
Hoe u deze vragenlijst moet invullen:  
 
- Bij elke vraag moet u, om te antwoorden, het juiste cijfertje te omcirkelen en indien nodig het aantal 

erbij vermelden.  
- Let bij elke vraag goed op naar welke porties er wordt gevraagd. (bijv. aantal sneden brood, stukken 

vlees, glazen melk, eetlepels saus). 
 
Uw antwoorden moeten zo goed mogelijk weergeven wat u op een normale dag, week of maand eet en 
drinkt.  
 
Bij het invullen van deze vragenlijst zijn er geen goede of foute antwoorden we willen enkel het voor u 
best passende alternatief kennen. 
 
Volgt u een speciale voedingsrichtlijn of dieet?  
 

O Neen  
 

Ja, ik volg een vegetarisch dieet  
 O lacto-vegetarisch dieet 

O ovo-vegetarisch dieet 
O lacto-ovo-vegetarisch dieet 
O lacto-ovo-pollo-vegetarisch dieet 
O pesco-vegetarisch dieet 
O veganisitisch dieet 

 
Ja, ik volg een vermageringsdieet  

O bij een diëtist(e) of voedingsdeskundige  
O bij huisarts  
O op eigen kracht 

 
Ja, op doktersadvies 

O vanwege een hart- of vaatziekte 
O vanwege een te hoge cholesterol 
O vanwege een te hoge bloeddruk 
O vanwege diabetes (suikerziekte) 
O vanwege maag- of darmproblemen 
O vanwege lever- of galblaasproblemen 
O vanwege een andere medische oorzaak 

 

�   vrouw  �   man (maak het juiste keuzerondje zwart) 

Hoe oud bent u ?  …………   

Hoe groot bent u ?      ….m…..cm 

Hoeveel weegt u ? ……..kg 

 



 

 

Momenteel :   � heeft u een betaalde job 

   � bent u werkloos 

   � bent u huisman of huisvrouw 

   � heeft u loopbaan onderbreking 

   � andere : ……………………………… 

 

Woont u :   � nog in het ouderlijk huis 
� samen met uw partner 
� alleen 
 

Indien u werkt, wat is uw huidige werksituatie ? 

   � bediende 

   � kaderpersoneel 

   � zelfstandige 

   � arbeider 

 

Wat is het hoogste diploma of getuigschrift dat u behaald heeft ? 

   � lager onderwijs 

   � beroepssecundair onderwijs 

   � technisch secundair onderwijs 

   � algemeen secundair onderwijs 

   � hoger onderwijs buiten de universiteit 

   � universitair onderwijs 

 

In welke omgeving woont u ? 

   � in de stad 

   � aan de rand van de stad 

   � in een dorp of op het platteland  

 

Bent u van plan om minder vet in uw voeding te gaan eten dan u nu doet ? 

    � Neen 

   � Ja, binnen de 6 maanden 

� Ja, binnen 1 maand 

 

Bent u in het afgelopen half jaar meer of minder vet in uw voeding gaan eten ? 

    � Meer  � Evenveel  � Minder 
 
Heeft u een goede gezondheid ? 

� Zeer goed      
� Goed      

     � Gemiddeld  
           � Zwak       
     � Zeer zwak 



 

 

1. Brood en ontbijtgranen (Gewone week = weekdagen + weekend dagen !) 
 
 
 

1 per 
dag 

2 per 
dag 

3 per 
dag 

4 per  
dag 

5 per 
dag 

6 per 
dag 

7 per 
dag 

8 per  
dag 

9 per  
dag 

10 per 
dag 

11 of 
meer per 
dag 

Hoeveel sneden brood zoals wit brood, tarwebrood, volkorenbrood, ... eet u op 
een gewone WEEK ? 

           

 
 
 1 per 

week 
2 per 
week 

3 per 
week 

4 per  
week 

5 per 
week 

6 per 
week 

7 per 
week 

8 per  
week 

9 per  
week 

10 per 
week 

11 of 
meer per 
week 

Hoeveel beschuiten of crackers, ... eet u in een gewone WEEK ?            
Hoeveel pistolets, piccolo's of stokbrood (1/4), ... eet u in een gewone WEEK ?            
Hoeveel sandwiches eet u in een gewone WEEK ?            
Hoeveel koffiekoeken met chocolade eet u in een gewone WEEK ?            
Hoeveel koffiekoeken (met abrikoos, aardbei, rozijnen, …), croissants of suises, 
… eet u in een gewone WEEK ? 

           

Hoeveel kommen muesli eet u in een gewone WEEK ?            
Hoeveel kommen cruesli (krokante muesli met chocolade, honing en/of vruchten, 
…) eet u in een gewone WEEK ?  

           

 
2. Broodbeleg 

 
 1 per 

week 
2 per 
week 

4 per 
week 

6 per  
week 

8 per 
week 

10 per 
week 

12 per 
week 

14 per  
week 

16 per  
week 

18 per 
week 

20 of 
meer 
per 
week 

Hoeveel sneden of porties (1 portie = 30 g) vette kaas eet u in een gewone 
WEEK ? Vette kaassoorten (ook wel 48+, 50+, 60+ en 70+ kazen 
genoemd)zijn onder meer : gouda (jonge kaas), zachte roomkaas, Boursin, 
Maaslander, Passendale, Rocquefort, Père Joseph, volle smeerkazen, ... . 

           

Hoeveel sneden of porties (1 portie = 30 g.) half vette kaas eet u in een 
gewone WEEK ? Half vette kaassoorten (ook wel 40+ en 45+ kazen 
genoemd) zijn ondermeer :  Trenta, Petrus, halfvolle smeerkaas, Franse kazen 
(Chaumes, Camembert, Brie, ...), ... . 

           



 

 

 
 
 1 per 

week 
2 per 
week 

4 per 
week 

6 per  
week 

8 per 
week 

10 per 
week 

12 per 
week 

14 per  
week 

16 per  
week 

18 per 
week 

20 + per 
week 

Hoeveel sneden of porties (1 portie = 25 g.) magere kaas of light kaas eet u in 
een gewone WEEK ? Magere kaassoorten (ook 20+ en 30+ kazen genoemd) 
zijn ondermeer : Westlite, St-Maarten, Milner, Samsoe, Philadelphia light, 
Belleligne 

           

Hoeveel sneden of porties (1 portie = 25 g.) vette vleeswaren en salades eet u 
in een gewone WEEK ? Vette vleeswaren zijn ondermeer : paté, salami, 
ontbijtspek, worstensoorten (zoals boterhamworst), vleessalade, tonijnsalade, 
krabsalade, ... .  

           

Hoeveel sneden of porties (1 portie = 25 g.) halfvette vleeswaren eet u in een 
gewone WEEK ? Halfvette vleeswaren zijn ondermeer : filet americain 
bereid, vleesbrood, ... ? 

           

Hoeveel sneden of porties (1 portie = 25 g.) magere vleeswaren eet u in een 
gewone WEEK ? Magere vleeswaren zijn ondermeer : schouderham, 
achterham, rauwe ham,filet americain puur, kippewit, kalkoenham, gekookte 
hesp, ... ? 

           

Hoeveel sneden brood, beschuiten, sandwiches of broodjes besmeert of 
bestrooit u in een gewone WEEK met choco of  chocoladekorrels ? 

           

Hoeveel sneden brood, beschuiten, sandwiches of broodjes besmeert u in een 
gewone WEEK met boter of margarine zoals : melkerijboter, boerenboter, 
planta, rhoda, vitelma gezond smeren, benecol margarine, bertolli, butella, ... 
? 

           

Hoeveel sneden brood, beschuiten, sandwiches of broodjes besmeert u in een 
gewone WEEK met minarine  zoals : effi, alpro soyaminarine, becel control, 
minelma, benecol minarine, spring, … 

           

Hoeveel sneden brood, beschuiten, sandwiches of broodjes besmeert u in een 
gewone WEEK met smeervet met verlaagd vetgehalte zoals : becel essential, 
balade light, ... ? 

           

 



 

 

3. Melk en melkprodukten 
 
 1 per 

week 
2 per 
week 

4 per 
week 

6 per  
week 

8 per 
week 

10 
per 
week 

12 
per 
week 

14 
per  
week 

16 
per  
week 

18 per 
week 

20 of 
meer per 
week 

Hoeveel glazen of potjes volle melkprodukten zoals :volle (choco)melk, volle 
yoghurt, volle vla of pudding, ... drinkt/eet u op een gewone WEEK ? (1 glas is 
ongeveer 150 ml.) 

           

Hoeveel glazen of potjes halfvolle melkprodukten zoals : halfvolle (choco)melk, 
halfvolle yoghurt, halfvolle vla of pudding, ..drinkt/eet u op een gewone WEEK ?  

           

Hoeveel glazen of potjes magere melkprodukten zoals : magere (choco)melk, 
magere yoghurt, magere vla of pudding, karnemelk,.. drinkt/eet u op een gewone 
WEEK ? 

           

4. Bereide gerechten 
 
 1 

portie
per 
maand 

2 
porties
per 
maand 

3 
porties
per 
maand 

4 
porties
per 
maand 

5 
porties
per 
maand 

6 
porties
per 
maand 

7 
porties
per 
maand 

8 
porties
per 
maand 

9 
porties
per 
maand 

10 
porties
per 
maand 

Hoeveel keer in een gewone MAAND eet u pizza (1 portie = 350 g.) ?           
Hoeveel keer in een gewone MAAND eet u lasagne (1 portie = 400 g.) ?           
Hoeveel keer in een gewone MAAND eet u spaghetti bolognaise (1 portie = 
450 g.) ? 

          

Hoeveel keer in een gewone MAAND eet u aardappelkroketten (1 portie = 6 
kroketten = 150 g.) ? 

          

Hoeveel keer in een gewone MAAND eet u gebakken aardappelen en 
aardappelpuree (1 portie = 150 g.) ? 

          

Hoeveel keer in een gewone MAAND eet u een klein pakje frieten (1 portie = 
1/3 bord =150 g.) ? 

          

 
 



 

 

5. Vlees, vis en eieren 
 
 1 

portie
per 
week 

2 
porties
per 
week 

3 
porties
per 
week 

4 
porties
per 
week 

5 
porties
per 
week 

6 
porties
per 
week 

7 
porties
per 
week 

8 
porties
per 
week 

9 
porties
per 
week 

10 
porties
per 
week 

Hoeveel keer in een gewone WEEK eet u stukken vet vlees zoals : gehakt, 
worst, spek, vet rundsvlees, vet lamsvlees, ... (1 portie = 150 g.) ? 

          

Hoeveel keer in een gewone WEEK eet u stukken gemiddeld vet vlees zoals : 
hamburgers (ook fastfood burgers zoals : kippeburger, cheeseburger, ...), 
schapenvlees, varkenskarbonade, lamsvlees, ossentong, vet kalfsvlees, ... (1 
portie = 150 g.) ? 

          

Hoeveel keer in een gewone WEEK eet u stukken mager vlees zoals : kip, 
kalkoen, varkensfiletlap, runderbiefstuk, haas, lever, ... (1 portie = 150 g.) ? 

          

Hoeveel keer in een gewone WEEK eet u vervangproducten of vegetarische 
voeding zoals : quorn, tofu, vegetarische burger, tempeh, ..(1 portie =100 g.)? 

          

Hoeveel eieren eet u in een gewone WEEK ?           
 
 
 1 

portie
per 
maand 

2 
porties
per 
maand 

3 
porties
per 
maand 

4 
porties
per 
maand 

5 
porties
per 
maand 

6 
porties
per 
maand 

7 
porties
per 
maand 

8 
porties
per 
maand 

9 
porties
per 
maand 

10 
porties
per 
maand 

Hoeveel keer in een gewone MAAND eet u stukken vette vis zoals : zalm, 
maatje, haring, makreel, rivierpaling, .... (1 portie = 150 g.) ? 

          

Hoeveel keer in een gewone MAAND eet u stukken magere vis zoals : forel, 
grijze garnalen, tong, kabeljauw, tonijn, ... (1 portie = 150 g.) ? 

          

 
 



 

 

6. Sauzen 
 
 1 per 

week 
2 per 
week 

4 per 
week 

6 per  
week 

8 per 
week 

10 
per 
week 

12 
per 
week 

14 
per  
week 

16 
per  
week 

18 per 
week 

20 of 
meer per 
week 

Hoeveel eetlepels mayonnaise (1 lepel = 20 g.) eet u in een gewone WEEK ?            
Hoeveel eetlepels andere sauzen zoals : cocktailsaus, béarnaisesaus, tartaar, ... (1 
lepel = 20 g.) eet u in een gewone WEEK ? 

           

Hoeveel eetlepels room, slagroom, dressing en slasaus (1 lepel = 15 g.) eet u in 
een gewone WEEK ? 

           

Hoeveel eetlepels onverdunde (geen water toegevoegd) vleessaus (of jus) (1 lepel 
= 10 g.) eet u in een gewone WEEK ? 

           

Hoeveel eetlepels verdunde (water toegevoegd) vleessaus (of jus)(1 lepel = 10 g.) 
eet u in een gewone WEEK ? 

           

 
 1  

lepel 
per 
maand 

2 
lepels 
per 
maand 

4 
lepels 
per 
maand 

6 
lepels 
per 
maand 

8 
lepels 
per 
maand 

10 
lepels 
per 
maand 

12 
lepels 
per 
maand 

14 
lepels 
per 
maand 

16 
lepels 
per 
maand 

18 
lepels 
per 
maand 

20 of 
meer 
lepels 
per 
maand 

Hoeveel eetlepels kaassaus bijvoorbeeld bij prei, bloemkool, schorseneer, 
witloof met hesp,... (1 lepel = 20 g.) eet u in een gewone MAAND ? 

           

 



 

 

7. Tussendoortjes 
 
 
 
 1 per 

week 
2 per 
week 

4 per 
week 

6 per  
week 

8 per 
week 

10 
per 
week 

12 
per 
week 

14 
per  
week 

16 
per  
week 

18 per 
week 

20 of 
meer per 
week 

Hoeveel sneden cake en aantal wafels (Brusselse wafel, Luikse wafel, 
suikerwafel, chocoladewafel, ...) eet u in een gewone WEEK ? 

           

Hoeveel stukken taart (fruittaart, rijsttaart, flantaart, chocoladetaart, ...) en  
stukken gebak (zoals frangipane, ...) eet u in een gewone WEEK ? 

           

Hoeveel koekjes (droog) en kinderkoeken eet u in een gewone WEEK? 
(15 g. per koekje)  

           

Hoeveel koekjes met chocolade, honing, vanille, noten, rozijnen ...zoals : 
mueslikoek (grany), chocoladekoek, haverkoek, vanillekoek (princekoek) 
notenkoek (balisto), speculaaskoek, rozijnenkoek (sultana), honingkoek, ... eet u 
in een gewone WEEK ?(15 g. per koekje)  

           

Hoeveel repen chocolade (côte d'or, zero, ...), mars, snickers, leo, twix, milky 
way, bounty, cha cha, pralines, ... en potjes chocolademousse eet u in een gewone 
WEEK ? 

           

Hoeveel kleine zakjes chips (alle varianten !) en handjes noten (alle soorten, ook 
borrelnootjes) eet u in een gewone WEEK ? (1 grote zak chips = 3 kleine zakjes 
chips, 1 handje noten = de hoeveelheid noten die in 1 handpalm past)  

           

 
 
 
 1 per 

maand 
2 per 
maand 

4 per 
maand 

6 per 
maand 

8 per 
maand 

10 per 
maand 

12 per 
maand 

14 per 
maand 

16 per 
maand 

18 per 
maand 

20 of 
meer 
per 
maand 

Hoeveel bollen roomijs eet u in een gewone MAAND ? (ijshoorntje = 2 of 3 
bollen,  frisco, ijsstick of cornetto = 2 bollen) 

           

Hoeveel blokjes kaas en sneetjes vleeswaren eet u in een gewone MAAND 
tussendoor (bijvoorbeeld ook op een receptie of aperitief) ? 

           

 



 

 

Deze vragenlijst wil nagaan WAAROM u vetrijke of vetarme voeding eet. 

Ik vind het eten van vetarme voeding :  

 
Zeer plezierig 1 2 3 4 5 Helemaal niet plezierig 
Zeer slecht 1 2 3 4 5 Zeer goed 
Zeer vervelend 1 2 3 4 5 Helemaal niet vervelend 
Zeer dom 1 2 3 4 5 Zeer verstandig 
Zeer ongezond 1 2 3 4 5 Zeer gezond 
 
 
Ik vind van mijzelf dat ik vetarme voeding moet eten op de meeste dagen van de 
week : 
 

Helemaal niet 
akkoord 

1 

Eerder niet 
akkoord 

2 

Soms wel / niet 
akkoord 

3 

Eerder wel  
akkoord 

4 

Helemaal  
akkoord 

5 
 

Denkt u van uzelf dat u een vetrijke of vetarme voeding eet ? 
 

Zeer vetrijk 
1 

vetrijk 
2 

gemiddeld 
3 

vetarm 
4 

Zeer vetarm 
5 

 
 
Denkt u van uzelf dat u meer / minder vetarme voeding eet dan een gemiddelde 
man of vrouw van jouw leeftijd ? 

 

Veel minder 
1 

minder 
2 

evenveel 
3 

meer 
4 

Veel meer 
5 

 
 
Kunt u onderscheid maken tussen vetrijke en vetarme voeding ? 

 

Helemaal niet 
1 

Eerder niet  
2 

Soms wel / niet 
3 

Eerder wel 
4 

Zeker wel 
5 

 

Hoe moeilijk is het om op uw werk of in de omgeving van uw werk, bijvoorbeeld 
tijdens de middagpauze, vetarme voeding te eten ? 

 

Niet van 
toepassing 

0 

zeer  
moeilijk 

1 

eerder  
moeilijk 

2 

soms wel / 
niet moeilijk 

3 

eerder niet 
moeilijk 

4 

helemaal niet 
moeilijk 

5 
 



 

 

Volgende producten bevatten volgens u :  

 

 weinig vet matig vet veel vet 

salami 1 2 3 

 

kaas 

 

1 2 3 

 

gekookte aardappelen 1 2 3 

 

pizza 1 2 3 

 

biefstuk 1 2 3 

 

kippewit 1 2 3 

 

 

In welke mate vinden elk van volgende personen het nodig dat u vetarme voeding 
eet op de meeste dagen van de week ?  

 

 heb ik niet  helemaal 
niet nodig 

eerder niet 
nodig  

soms wel / 
 soms niet 

nodig   

eerder wel 
nodig 

zeker en 
vast nodig 

Partner 0 
 

1 2 3 4 5 

Kinderen ouder dan 12  0 
 

1 2 3 4 5 

Vrienden/collega’s 0 
 

1 2 3 4 5 

Huisarts 0 
 

1 2 3 4 5 

 

Wie van volgende personen eet ZELF  vetarme voeding ? 

 

 heb ik niet  Nooit Bijna 
nooit 

Af en toe Enkele 
keren per 

week 

Dagelijks 

partner 0  1 2 3 4 5 

kinderen ouder dan 12  0  1 2 3 4 5 

Vrienden/collega’s 0  1 2 3 4 5 



 

 

Hieronder volgt een lijst met voordelen die mensen ervaren als ze vetarme voeding eten. 
Als u momenteel geen aandacht besteedt aan het eten van vetarme voeding, duidt dan de 
voordelen aan waarvan u denkt dat ze een invloed hebben indien u vetarme voeding 
zou eten op de meeste dagen van de week. 

Een VOORDEEL van het eten van vetarme voeding op de meeste dagen van de 
week is :  

 Helemaal 
niet 

akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

Soms wel 
/ niet 

akkoord 

Eerder 
wel 

akkoord 

Helemaal 
akkoord 

1. dat ik gewicht verlies 
 1 2 3 4 5 

2. dat mijn gezondheid goed blijft 
 1 2 3 4 5 

3. dat mijn lichaam mooier wordt 
 1 2 3 4 5 

4. dat de risico’s om ziek te worden 
dalen 

 
1 2 3 4 5 

5. dat ik mij aantrekkelijker voel 
 1 2 3 4 5 

 

De volgende vragen gaan over het eten van vetarme voeding in verschillende 
situaties. Duidt bij elke vraag aan hoe zeker u bent dat u vetarme voeding kan eten 
in die situatie. 

 

Hoe ZEKER bent u dat u een VETARME 
voeding kunt eten … 

Ik weet 
zeker 
dat ik 

het niet 
kan 

Ik denk 
dat ik het 
niet kan 

Ik weet 
niet of ik 
het kan 

Ik denk 
dat ik het 

kan 

Ik weet 
zeker dat 

ik het  
kan 

1. … op de meeste dagen van de week ? 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2. … als u zich slecht, moe, gespannen 
of depressief voelt ? 

 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 
3. … als u het zeer druk heeft en u 

weinig tijd hebt ? 
 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

4. … als u daarvoor andere producten 
moet kopen ? 

 
1 2 3 4 5 

5. … als je familie of vrienden er kritiek 
op hebben dat jij vetarm probeert te 
eten ? 

 
1 2 3 4 5 

6. … als u uit gaat eten met vrienden, 
familie, collega’s … of als u vrienden 
op familie op bezoek hebt ? 

 
1 2 3 4 5 



 

 

Een HINDERNIS voor mijvoor het eten van vetarme voeding op de meeste dagen 
van de week is : 

 

 Helemaal 
niet 

akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

Soms 
wel / 
niet 

akkoord 

Eerder 
wel 

akkoord 

Helemaal 
akkoord 

1. een gebrek aan tijd 
 1 2 3 4 5 

2. een gebrek aan zelfdiscipline  
 1 2 3 4 5 

3. een gebrek aan interesse voor het eten van vetarme 
voeding 1 2 3 4 5 

4. een gebrek aan steun en aanmoediging door partner, 
familie, vrienden of huisarts 1 2 3 4 5 

5. vetarme voeding is niet lekker en niet gevarieerd  1 2 3 4 5 
6. te veel kritiek en weerstand door partner, familie 1 2 3 4 5 
7. vetarme voeding is te duur 
 1 2 3 4 5 

8. een gebrek aan kennis over vetrijke en vetarme 
producten 1 2 3 4 5 

9. een gebrek aan vaardigheden om een vetarme 
maaltijd klaar te maken 1 2 3 4 5 

 
 
Geef aan welke van onderstaande stellingen van toepassing is op u :  
 

1 

Ik vind van mezelf dat ik momenteel niet voldoende vetarme voeding eet, en ik ben niet van plan 
om hiermee in de komende 6 maanden te beginnen 

 

2 

Ik vind van mezelf dat ik momenteel niet voldoende vetarme voeding eet, maar ik ben wel van plan 
om hiermee in de komende 6 maanden te beginnen 

 

3 
Ik vind van mezelf dat ik momenteel niet voldoende vetarme voeding eet, maar ik ben wel van plan 
om hiermee volgende maand te beginnen 
 

4 

Ik vind van mezelf dat ik momenteel niet voldoende vetarme voeding eet, maar ik ben nog maar 
deze maand gestart met het eten van vetarme voeding en ik ben van plan om dit geleidelijk aan te 
vermeerderen 
 

5 
Ik vind van mezelf dat ik momenteel voldoende vetarme producten eet, en ik ben hiermee begonnen 
in de voorbije 6 maand 
 

6 
Ik vind van mezelf dat ik momenteel voldoende vetarme producten eet, en ik doe dit al meer dan 6 
maanden 
 

 

 



 

 

Hierna volgen enkele vragen over hoe u aankijkt tegen het gebruik van een cd-rom om 
iemand persoonlijk advies te geven over zijn of haar vetinname. Wij hebben 20 
stellingen geformuleerd en willen weten of u daarmee akkoord gaat of niet. U kan het 
cijfer omcirkelen dat voor u het best past:       
       1= zeker niet akkoord 
       2= eerder niet akkoord 
       3= soms wel/ soms niet akkoord 
       4= eerder wel akkoord 
       5= zeker akkoord 
 

1. Ik doorloop deze cd-rom over mijn eigen vetinname en -advies omdat dit aansluit 
bij wat ik belangrijk vind en al doe of probeer te doen. 

1 2 3 4 5 

2. Ik vind het aantrekkelijk om advies te krijgen via cd-rom. 
 

1 2 3 4 5 

3. Ik ben vertrouwd met het gebruik van een computer. 
 

1 2 3 4 5 

4. Ik doorloop de cd-rom omdat dit niet veel inspanning vergt en ik er veel voor 
terugkrijg. 

1 2 3 4 5 

5. Aangezien de cd-rom ontwikkeld is aan de Universiteit Gent, denk ik dat deze 
deskundig is opgemaakt. 

1 2 3 4 5 

6. Ik ben snel geneigd om nieuwe dingen over hoe je minder vet kan eten (zoals 
boeken, cd-rom's, folders, …) ter hand te nemen of uit te proberen.  

1 2 3 4 5 

7. Ik doorloop de cd-rom omdat dit eenvoudig uit te voeren is. 
 

1 2 3 4 5 

8. Bij ons op het werk is gezonde voeding, en dus ook aandacht voor een matig 
vetgebruik, altijd al belangrijk geweest. 

1 2 3 4 5 

9. Het is een goed idee om deze cd-rom over mijn eigen vetinname en -advies op het 
werk aan te bieden. 

1 2 3 4 5 

10. Ik doorloop de cd-rom omdat ik die eens wil uitproberen zonder dat ik mij ergens 
voor hoef te engageren. 

1 2 3 4 5 

11. Ik vind zo'n interventie op een computer toch stressgevend: ik ben bang iets 
verkeerd te doen. 

1 2 3 4 5 

12. Aangezien de cd-rom ontwikkeld is aan de Universiteit Gent, meen ik dat het 
vetadvies betrouwbaar is. 

1 2 3 4 5 

13. Ik doorloop de cd-rom omdat ik met anderen over het vetadvies kan praten. 1 2 3 4 5 
14. Het management in het bedrijf vindt gezonde voeding, en dus ook een matig 

vetgebruik, belangrijk. 
1 2 3 4 5 

15. Mijn collega's waar ik dagelijks mee omga, vinden gezonde voeding, en dus ook 
een matig vetgebruik, belangrijk. 

1 2 3 4 5 

16. Ik doorloop de cd-rom omdat er een persoonlijk vetadvies uit volgt. 
 

1 2 3 4 5 

17. Ik zou het zinvol vinden om deze cd-rom verschillende keren te doorlopen om 
mijn vetinname echt aan te passen. 

1 2 3 4 5 

18. De cd-rom is vlot verkrijgbaar: iedereen hier op het werk die geïnteresseerd is, kan 
hem krijgen en gebruiken. 

1 2 3 4 5 

19. Ik had naast deze cd-rom graag nog andere activiteiten gezien, nl. ……… (vul 
aan). 

1 2 3 4 5 

20. Ik zou deze cd-rom liever op een andere plaats of in een andere context 
aangeboden krijgen, nl. …………… (vul aan). 

1 2 3 4 5 

 
  
 



 

 

BIJLAGE 3 POSTTEST VRAGENLIJST 
Vragenlijst in verband met voedingsgewoonte: 

 
De volgende vragen gaan over wat u eet. Op basis hiervan krijgen we een algemene indruk van de 
hoeveelheid vet die u gemiddeld inneemt. Producten die geen of weinig vetten bevatten zijn in deze 
vragenlijst niet opgenomen.  
 
Hoe u deze vragenlijst moet invullen:  
 
- Bij elke vraag moet u, om te antwoorden, het juiste cijfertje te omcirkelen en indien nodig het aantal 

erbij vermelden.  
- Let bij elke vraag goed op naar welke porties er wordt gevraagd. (bijv. aantal sneden brood, stukken 

vlees, glazen melk, eetlepels saus). 
 
Uw antwoorden moeten zo goed mogelijk weergeven wat u op een normale dag, week of maand eet en 
drinkt.  
 
Bij het invullen van deze vragenlijst zijn er geen goede of foute antwoorden we willen enkel het voor u 
best passende alternatief kennen. 
 
Volgt u een speciale voedingsrichtlijn of dieet?  
 

O Neen  
 

Ja, ik volg een vegetarisch dieet  
 O lacto-vegetarisch dieet 

O ovo-vegetarisch dieet 
O lacto-ovo-vegetarisch dieet 
O lacto-ovo-pollo-vegetarisch dieet 
O pesco-vegetarisch dieet 
O veganisitisch dieet 

 
Ja, ik volg een vermageringsdieet  

O bij een diëtist(e) of voedingsdeskundige  
O bij huisarts  
O op eigen kracht 

 
Ja, op doktersadvies 

O vanwege een hart- of vaatziekte 
O vanwege een te hoge cholesterol 
O vanwege een te hoge bloeddruk 
O vanwege diabetes (suikerziekte) 
O vanwege maag- of darmproblemen 
O vanwege lever- of galblaasproblemen 
O vanwege een andere medische oorzaak 

 

�   vrouw  �   man (maak het juiste keuzerondje zwart) 

Hoe oud bent u ?  …………   

Hoe groot bent u ?      ….m…..cm 

Hoeveel weegt u ? ……..kg 

 



 

 

Momenteel :   � heeft u een betaalde job 

   � bent u werkloos 

   � bent u huisman of huisvrouw 

   � heeft u loopbaan onderbreking 

   � andere : ……………………………… 

 

Woont u :   � nog in het ouderlijk huis 
� samen met uw partner 
� alleen 
 

Indien u werkt, wat is uw huidige werksituatie ? 

   � bediende 

   � kaderpersoneel 

   � zelfstandige 

   � arbeider 

 

Wat is het hoogste diploma of getuigschrift dat u behaald heeft ? 

   � lager onderwijs 

   � beroepssecundair onderwijs 

   � technisch secundair onderwijs 

   � algemeen secundair onderwijs 

   � hoger onderwijs buiten de universiteit 

   � universitair onderwijs 

 

In welke omgeving woont u ? 

   � in de stad 

   � aan de rand van de stad 

   � in een dorp of op het platteland  

 

Bent u van plan om minder vet in uw voeding te gaan eten dan u nu doet ? 

    � Neen 

   � Ja, binnen de 6 maanden 

� Ja, binnen 1 maand 

 

Bent u in het afgelopen half jaar meer of minder vet in uw voeding gaan eten ? 

    � Meer  � Evenveel  � Minder 
 
Heeft u een goede gezondheid ? 

� Zeer goed      
� Goed      

     � Gemiddeld  
           � Zwak       
     � Zeer zwak 



 

 

1. Brood en ontbijtgranen (Gewone week = weekdagen + weekend dagen !) 
 
 
 

1 per 
dag 

2 per 
dag 

3 per 
dag 

4 per  
dag 

5 per 
dag 

6 per 
dag 

7 per 
dag 

8 per  
dag 

9 per  
dag 

10 per 
dag 

11 of 
meer per 
dag 

Hoeveel sneden brood zoals wit brood, tarwebrood, volkorenbrood, ... eet u op 
een gewone WEEK ? 

           

 
 
 1 per 

week 
2 per 
week 

3 per 
week 

4 per  
week 

5 per 
week 

6 per 
week 

7 per 
week 

8 per  
week 

9 per  
week 

10 per 
week 

11 of 
meer per 
week 

Hoeveel beschuiten of crackers, ... eet u in een gewone WEEK ?            
Hoeveel pistolets, piccolo's of stokbrood (1/4), ... eet u in een gewone WEEK ?            
Hoeveel sandwiches eet u in een gewone WEEK ?            
Hoeveel koffiekoeken met chocolade eet u in een gewone WEEK ?            
Hoeveel koffiekoeken (met abrikoos, aardbei, rozijnen, …), croissants of suises, 
… eet u in een gewone WEEK ? 

           

Hoeveel kommen muesli eet u in een gewone WEEK ?            
Hoeveel kommen cruesli (krokante muesli met chocolade, honing en/of vruchten, 
…) eet u in een gewone WEEK ?  

           

 
2. Broodbeleg 

 
 1 per 

week 
2 per 
week 

4 per 
week 

6 per  
week 

8 per 
week 

10 per 
week 

12 per 
week 

14 per  
week 

16 per  
week 

18 per 
week 

20 of 
meer 
per 
week 

Hoeveel sneden of porties (1 portie = 30 g) vette kaas eet u in een gewone 
WEEK ? Vette kaassoorten (ook wel 48+, 50+, 60+ en 70+ kazen 
genoemd)zijn onder meer : gouda (jonge kaas), zachte roomkaas, Boursin, 
Maaslander, Passendale, Rocquefort, Père Joseph, volle smeerkazen, ... . 

           

Hoeveel sneden of porties (1 portie = 30 g.) half vette kaas eet u in een 
gewone WEEK ? Half vette kaassoorten (ook wel 40+ en 45+ kazen 
genoemd) zijn ondermeer :  Trenta, Petrus, halfvolle smeerkaas, Franse kazen 
(Chaumes, Camembert, Brie, ...), ... . 

           



 

 

 
 
 1 per 

week 
2 per 
week 

4 per 
week 

6 per  
week 

8 per 
week 

10 per 
week 

12 per 
week 

14 per  
week 

16 per  
week 

18 per 
week 

20 + per 
week 

Hoeveel sneden of porties (1 portie = 25 g.) magere kaas of light kaas eet u in 
een gewone WEEK ? Magere kaassoorten (ook 20+ en 30+ kazen genoemd) 
zijn ondermeer : Westlite, St-Maarten, Milner, Samsoe, Philadelphia light, 
Belleligne 

           

Hoeveel sneden of porties (1 portie = 25 g.) vette vleeswaren en salades eet u 
in een gewone WEEK ? Vette vleeswaren zijn ondermeer : paté, salami, 
ontbijtspek, worstensoorten (zoals boterhamworst), vleessalade, tonijnsalade, 
krabsalade, ... .  

           

Hoeveel sneden of porties (1 portie = 25 g.) halfvette vleeswaren eet u in een 
gewone WEEK ? Halfvette vleeswaren zijn ondermeer : filet americain 
bereid, vleesbrood, ... ? 

           

Hoeveel sneden of porties (1 portie = 25 g.) magere vleeswaren eet u in een 
gewone WEEK ? Magere vleeswaren zijn ondermeer : schouderham, 
achterham, rauwe ham,filet americain puur, kippewit, kalkoenham, gekookte 
hesp, ... ? 

           

Hoeveel sneden brood, beschuiten, sandwiches of broodjes besmeert of 
bestrooit u in een gewone WEEK met choco of  chocoladekorrels ? 

           

Hoeveel sneden brood, beschuiten, sandwiches of broodjes besmeert u in een 
gewone WEEK met boter of margarine zoals : melkerijboter, boerenboter, 
planta, rhoda, vitelma gezond smeren, benecol margarine, bertolli, butella, ... 
? 

           

Hoeveel sneden brood, beschuiten, sandwiches of broodjes besmeert u in een 
gewone WEEK met minarine  zoals : effi, alpro soyaminarine, becel control, 
minelma, benecol minarine, spring, … 

           

Hoeveel sneden brood, beschuiten, sandwiches of broodjes besmeert u in een 
gewone WEEK met smeervet met verlaagd vetgehalte zoals : becel essential, 
balade light, ... ? 

           

 



 

 

3. Melk en melkprodukten 
 
 1 per 

week 
2 per 
week 

4 per 
week 

6 per  
week 

8 per 
week 

10 
per 
week 

12 
per 
week 

14 
per  
week 

16 
per  
week 

18 per 
week 

20 of 
meer per 
week 

Hoeveel glazen of potjes volle melkprodukten zoals :volle (choco)melk, volle 
yoghurt, volle vla of pudding, ... drinkt/eet u op een gewone WEEK ? (1 glas is 
ongeveer 150 ml.) 

           

Hoeveel glazen of potjes halfvolle melkprodukten zoals : halfvolle (choco)melk, 
halfvolle yoghurt, halfvolle vla of pudding, ..drinkt/eet u op een gewone WEEK ?  

           

Hoeveel glazen of potjes magere melkprodukten zoals : magere (choco)melk, 
magere yoghurt, magere vla of pudding, karnemelk,.. drinkt/eet u op een gewone 
WEEK ? 

           

4. Bereide gerechten 
 
 1 

portie
per 
maand 

2 
porties
per 
maand 

3 
porties
per 
maand 

4 
porties
per 
maand 

5 
porties
per 
maand 

6 
porties
per 
maand 

7 
porties
per 
maand 

8 
porties
per 
maand 

9 
porties
per 
maand 

10 
porties
per 
maand 

Hoeveel keer in een gewone MAAND eet u pizza (1 portie = 350 g.) ?           
Hoeveel keer in een gewone MAAND eet u lasagne (1 portie = 400 g.) ?           
Hoeveel keer in een gewone MAAND eet u spaghetti bolognaise (1 portie = 
450 g.) ? 

          

Hoeveel keer in een gewone MAAND eet u aardappelkroketten (1 portie = 6 
kroketten = 150 g.) ? 

          

Hoeveel keer in een gewone MAAND eet u gebakken aardappelen en 
aardappelpuree (1 portie = 150 g.) ? 

          

Hoeveel keer in een gewone MAAND eet u een klein pakje frieten (1 portie = 
1/3 bord =150 g.) ? 

          

 
 



 

 

5. Vlees, vis en eieren 
 
 1 

portie
per 
week 

2 
porties
per 
week 

3 
porties
per 
week 

4 
porties
per 
week 

5 
porties
per 
week 

6 
porties
per 
week 

7 
porties
per 
week 

8 
porties
per 
week 

9 
porties
per 
week 

10 
porties
per 
week 

Hoeveel keer in een gewone WEEK eet u stukken vet vlees zoals : gehakt, 
worst, spek, vet rundsvlees, vet lamsvlees, ... (1 portie = 150 g.) ? 

          

Hoeveel keer in een gewone WEEK eet u stukken gemiddeld vet vlees zoals : 
hamburgers (ook fastfood burgers zoals : kippeburger, cheeseburger, ...), 
schapenvlees, varkenskarbonade, lamsvlees, ossentong, vet kalfsvlees, ... (1 
portie = 150 g.) ? 

          

Hoeveel keer in een gewone WEEK eet u stukken mager vlees zoals : kip, 
kalkoen, varkensfiletlap, runderbiefstuk, haas, lever, ... (1 portie = 150 g.) ? 

          

Hoeveel keer in een gewone WEEK eet u vervangproducten of vegetarische 
voeding zoals : quorn, tofu, vegetarische burger, tempeh, ..(1 portie =100 g.)? 

          

Hoeveel eieren eet u in een gewone WEEK ?           
 
 
 1 

portie
per 
maand 

2 
porties
per 
maand 

3 
porties
per 
maand 

4 
porties
per 
maand 

5 
porties
per 
maand 

6 
porties
per 
maand 

7 
porties
per 
maand 

8 
porties
per 
maand 

9 
porties
per 
maand 

10 
porties
per 
maand 

Hoeveel keer in een gewone MAAND eet u stukken vette vis zoals : zalm, 
maatje, haring, makreel, rivierpaling, .... (1 portie = 150 g.) ? 

          

Hoeveel keer in een gewone MAAND eet u stukken magere vis zoals : forel, 
grijze garnalen, tong, kabeljauw, tonijn, ... (1 portie = 150 g.) ? 

          

 
 



 

 

6. Sauzen 
 
 1 per 

week 
2 per 
week 

4 per 
week 

6 per  
week 

8 per 
week 

10 
per 
week 

12 
per 
week 

14 
per  
week 

16 
per  
week 

18 per 
week 

20 of 
meer per 
week 

Hoeveel eetlepels mayonnaise (1 lepel = 20 g.) eet u in een gewone WEEK ?            
Hoeveel eetlepels andere sauzen zoals : cocktailsaus, béarnaisesaus, tartaar, ... (1 
lepel = 20 g.) eet u in een gewone WEEK ? 

           

Hoeveel eetlepels room, slagroom, dressing en slasaus (1 lepel = 15 g.) eet u in 
een gewone WEEK ? 

           

Hoeveel eetlepels onverdunde (geen water toegevoegd) vleessaus (of jus) (1 lepel 
= 10 g.) eet u in een gewone WEEK ? 

           

Hoeveel eetlepels verdunde (water toegevoegd) vleessaus (of jus)(1 lepel = 10 g.) 
eet u in een gewone WEEK ? 

           

 
 1  

lepel 
per 
maand 

2 
lepels 
per 
maand 

4 
lepels 
per 
maand 

6 
lepels 
per 
maand 

8 
lepels 
per 
maand 

10 
lepels 
per 
maand 

12 
lepels 
per 
maand 

14 
lepels 
per 
maand 

16 
lepels 
per 
maand 

18 
lepels 
per 
maand 

20 of 
meer 
lepels 
per 
maand 

Hoeveel eetlepels kaassaus bijvoorbeeld bij prei, bloemkool, schorseneer, 
witloof met hesp,... (1 lepel = 20 g.) eet u in een gewone MAAND ? 

           

 



 

 

7. Tussendoortjes 
 
 
 
 1 per 

week 
2 per 
week 

4 per 
week 

6 per  
week 

8 per 
week 

10 
per 
week 

12 
per 
week 

14 
per  
week 

16 
per  
week 

18 per 
week 

20 of 
meer per 
week 

Hoeveel sneden cake en aantal wafels (Brusselse wafel, Luikse wafel, 
suikerwafel, chocoladewafel, ...) eet u in een gewone WEEK ? 

           

Hoeveel stukken taart (fruittaart, rijsttaart, flantaart, chocoladetaart, ...) en  
stukken gebak (zoals frangipane, ...) eet u in een gewone WEEK ? 

           

Hoeveel koekjes (droog) en kinderkoeken eet u in een gewone WEEK? 
(15 g. per koekje)  

           

Hoeveel koekjes met chocolade, honing, vanille, noten, rozijnen ...zoals : 
mueslikoek (grany), chocoladekoek, haverkoek, vanillekoek (princekoek) 
notenkoek (balisto), speculaaskoek, rozijnenkoek (sultana), honingkoek, ... eet u 
in een gewone WEEK ?(15 g. per koekje)  

           

Hoeveel repen chocolade (côte d'or, zero, ...), mars, snickers, leo, twix, milky 
way, bounty, cha cha, pralines, ... en potjes chocolademousse eet u in een gewone 
WEEK ? 

           

Hoeveel kleine zakjes chips (alle varianten !) en handjes noten (alle soorten, ook 
borrelnootjes) eet u in een gewone WEEK ? (1 grote zak chips = 3 kleine zakjes 
chips, 1 handje noten = de hoeveelheid noten die in 1 handpalm past)  

           

 
 
 
 1 per 

maand 
2 per 
maand 

4 per 
maand 

6 per 
maand 

8 per 
maand 

10 per 
maand 

12 per 
maand 

14 per 
maand 

16 per 
maand 

18 per 
maand 

20 of 
meer 
per 
maand 

Hoeveel bollen roomijs eet u in een gewone MAAND ? (ijshoorntje = 2 of 3 
bollen,  frisco, ijsstick of cornetto = 2 bollen) 

           

Hoeveel blokjes kaas en sneetjes vleeswaren eet u in een gewone MAAND 
tussendoor (bijvoorbeeld ook op een receptie of aperitief) ? 

           

 



 

 

Deze vragenlijst wil nagaan WAAROM u vetrijke of vetarme voeding eet. 

Ik vind het eten van vetarme voeding :  

 
Zeer plezierig 1 2 3 4 5 Helemaal niet plezierig 
Zeer slecht 1 2 3 4 5 Zeer goed 
Zeer vervelend 1 2 3 4 5 Helemaal niet vervelend 
Zeer dom 1 2 3 4 5 Zeer verstandig 
Zeer ongezond 1 2 3 4 5 Zeer gezond 
 
 
Ik vind van mijzelf dat ik vetarme voeding moet eten op de meeste dagen van de 
week : 
 

Helemaal niet 
akkoord 

1 

Eerder niet 
akkoord 

2 

Soms wel / niet 
akkoord 

3 

Eerder wel  
akkoord 

4 

Helemaal  
akkoord 

5 
 

Denkt u van uzelf dat u een vetrijke of vetarme voeding eet ? 
 

Zeer vetrijk 
1 

vetrijk 
2 

gemiddeld 
3 

Vetarm 
4 

Zeer vetarm 
5 

 
 
Denkt u van uzelf dat u meer / minder vetarme voeding eet dan een gemiddelde man of 
vrouw van jouw leeftijd ? 

 

Veel minder 
1 

minder 
2 

evenveel 
3 

Meer 
4 

Veel meer 
5 

 
 
Kunt u onderscheid maken tussen vetrijke en vetarme voeding ? 

 

Helemaal niet 
1 

Eerder niet  
2 

Soms wel / niet 
3 

Eerder wel 
4 

Zeker wel 
5 

 

Hoe moeilijk is het om op uw werk of in de omgeving van uw werk, bijvoorbeeld tijdens 
de middagpauze, vetarme voeding te eten ? 

 

Niet van 
toepassing 

0 

zeer  
moeilijk 

1 

eerder  
moeilijk 

2 

soms wel / 
niet moeilijk 

3 

eerder niet 
moeilijk 

4 

helemaal niet 
moeilijk 

5 
 

Volgende producten bevatten volgens u :  



 

 

 

 weinig vet matig vet veel vet 

salami 1 2 3 

 

kaas 

 

1 2 3 

 

gekookte aardappelen 1 2 3 

 

pizza 1 2 3 

 

biefstuk 1 2 3 

 

kippewit 1 2 3 

 

 

In welke mate vinden elk van volgende personen het nodig dat u vetarme voeding eet op 
de meeste dagen van de week ?  

 

 heb ik niet  helemaal 
niet nodig 

eerder niet 
nodig  

soms wel / 
 soms niet 

nodig   

eerder wel 
nodig 

zeker en 
vast nodig 

Partner 0 
 

1 2 3 4 5 

Kinderen ouder dan 12  0 
 

1 2 3 4 5 

Vrienden/collega’s 0 
 

1 2 3 4 5 

Huisarts 0 
 

1 2 3 4 5 

 

Wie van volgende personen eet ZELF  vetarme voeding ? 

 

 heb ik niet  Nooit Bijna 
nooit 

Af en toe Enkele 
keren per 

week 

Dagelijks 

partner 0  1 2 3 4 5 

kinderen ouder dan 12  0  1 2 3 4 5 

Vrienden/collega’s 0  1 2 3 4 5 

Hieronder volgt een lijst met voordelen die mensen ervaren als ze vetarme voeding eten. Als u 
momenteel geen aandacht besteedt aan het eten van vetarme voeding, duidt dan de voordelen 



 

 

aan waarvan u denkt dat ze een invloed hebben indien u vetarme voeding zou eten op de 
meeste dagen van de week. 

Een VOORDEEL van het eten van vetarme voeding op de meeste dagen van de week is :  

 Helemaal 
niet 

akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

Soms wel 
/ niet 

akkoord 

Eerder 
wel 

akkoord 

Helemaal 
akkoord 

6. dat ik gewicht verlies 
 1 2 3 4 5 

7. dat mijn gezondheid goed blijft 
 1 2 3 4 5 

8. dat mijn lichaam mooier wordt 
 1 2 3 4 5 

9. dat de risico’s om ziek te worden 
dalen 

 
1 2 3 4 5 

10. dat ik mij aantrekkelijker voel 
 1 2 3 4 5 

 

De volgende vragen gaan over het eten van vetarme voeding in verschillende situaties. 
Duidt bij elke vraag aan hoe zeker u bent dat u vetarme voeding kan eten in die situatie. 

 

Hoe ZEKER bent u dat u een VETARME 
voeding kunt eten … 

Ik weet 
zeker dat 

ik het 
niet kan 

Ik denk 
dat ik het 
niet kan 

Ik weet 
niet of ik 
het kan 

Ik denk 
dat ik het 

kan 

Ik weet 
zeker dat 

ik het  
kan 

7. … op de meeste dagen van de week ? 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8. … als u zich slecht, moe, gespannen of 
depressief voelt ? 

 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 
9. … als u het zeer druk heeft en u weinig 

tijd hebt ? 
 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

10. … als u daarvoor andere producten moet 
kopen ? 

 
1 2 3 4 5 

11. … als je familie of vrienden er kritiek op 
hebben dat jij vetarm probeert te eten ? 

 
1 2 3 4 5 

12. … als u uit gaat eten met vrienden, 
familie, collega’s … of als u vrienden op 
familie op bezoek hebt ? 

 
1 2 3 4 5 

Een HINDERNIS voor mijvoor het eten van vetarme voeding op de meeste dagen van de 
week is : 

 

 Helemaal 
niet 

akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

Soms 
wel / 
niet 

akkoord 

Eerder 
wel 

akkoord 

Helemaal 
akkoord 



 

 

10. een gebrek aan tijd 
 1 2 3 4 5 

11. een gebrek aan zelfdiscipline  
 1 2 3 4 5 

12. een gebrek aan interesse voor het eten van vetarme 
voeding 1 2 3 4 5 

13. een gebrek aan steun en aanmoediging door partner, 
familie, vrienden of huisarts 1 2 3 4 5 

14. vetarme voeding is niet lekker en niet gevarieerd  1 2 3 4 5 
15. te veel kritiek en weerstand door partner, familie 1 2 3 4 5 
16. vetarme voeding is te duur 
 1 2 3 4 5 

17. een gebrek aan kennis over vetrijke en vetarme 
producten 1 2 3 4 5 

18. een gebrek aan vaardigheden om een vetarme 
maaltijd klaar te maken 1 2 3 4 5 

 
 
Geef aan welke van onderstaande stellingen van toepassing is op u :  
 

1 

Ik vind van mezelf dat ik momenteel niet voldoende vetarme voeding eet, en ik ben niet van plan om 
hiermee in de komende 6 maanden te beginnen 

 

2 

Ik vind van mezelf dat ik momenteel niet voldoende vetarme voeding eet, maar ik ben wel van plan om 
hiermee in de komende 6 maanden te beginnen 

 

3 
Ik vind van mezelf dat ik momenteel niet voldoende vetarme voeding eet, maar ik ben wel van plan om 
hiermee volgende maand te beginnen 
 

4 
Ik vind van mezelf dat ik momenteel niet voldoende vetarme voeding eet, maar ik ben nog maar deze 
maand gestart met het eten van vetarme voeding en ik ben van plan om dit geleidelijk aan te vermeerderen 
 

5 
Ik vind van mezelf dat ik momenteel voldoende vetarme producten eet, en ik ben hiermee begonnen in de 
voorbije 6 maand 
 

6 
Ik vind van mezelf dat ik momenteel voldoende vetarme producten eet, en ik doe dit al meer dan 6 
maanden 
 

 

 



 

 

Vragen over de cd-rom 
 
Heeft u het programma volledig doorlopen  O ja O nee 
 
Indien ja, hoeveel keer heeft u het doorlopen …………. keer (op verschillende dagen) 
 
Heeft u technische problemen ondervonden bij het doorlopen van de cd-rom ?  
 O nee geen 
 O ja een beetje 
 O ja veel maar ik ben toch bij het advies geraakt 
 O ja veel en ben zelf niet bij het advies geraakt 
 
Heeft u het advies volledig gelezen  O ja O nee 
 
Heeft u het advies uitgeprint   O ja O nee 
 
Heeft u het advies met anderen besproken O ja, met mijn partner 
      O ja, met anderen 
      O nee 
 
Heeft u uw opinie over uw vetinname veranderd  O ja O nee 
 
Heeft u uw eetgedrag na het lezen van het advies veranderd  O ja O nee 
 
Bent u van plan om in de toekomst minder vet te (blijven) eten  O ja O nee 
 
 
In dit deel willen wij uw mening kennen over de cd-rom interventie en uw persoonlijk vetadvies.. U kan het cijfer 
omcirkelen dat voor u het best past:   
     1= zeker niet akkoord 
     2= eerder niet akkoord 
     3= soms wel/ soms niet akkoord 
     4= eerder wel akkoord 
     5= zeker akkoord 

 

1. Ik vind de inhoud van de cd-rom logisch, overzichtelijk 
en duidelijk opgesteld. 

1 2 3 4 5 

2. Ik heb mijn opvatting over hoeveel vet ik inneem toch 
wel aangepast door het invullen van deze cd-rom. 

1 2 3 4 5 

3. Ik vind het gebruik van de computer een goede keuze 
voor deze interventie. 

1 2 3 4 5 

4. Ik ben vertrouwd met het gebruik van een computer. 
 

1 2 3 4 5 

5. Ik vind de inhoud van de cd-rom goed begrijpbaar. 
 

1 2 3 4 5 

6. Ik vond het invullen van de cd-rom vervelend omdat er 
te lang doorgevraagd werd over dingen die voor mij niet 
relevant waren. 

1 2 3 4 5 

7. Ik vind de cd-rom gemakkelijk en gebruiksvriendelijk 
is. 
 

1 2 3 4 5 

8. Een vetinterventie via cd-rom werkt voor mij zeer 
motiverend.  
 

1 2 3 4 5 

9. Ik vind de cd-rom prettig in gebruik omdat het invullen 
vlot vooruitgaat. 

1 2 3 4 5 



 

 

1= zeker niet akkoord 
     2= eerder niet akkoord 
     3= soms wel/ soms niet akkoord 
     4= eerder wel akkoord 
     5= zeker akkoord 

 
 
Uw mening over de wijze waarop de cd-rom 'Let op Vet' werd aangeboden 
 

24. Het is een goed idee om deze cd-rom op het werk aan te bieden. 
 

1 2 3 4 5 

25. Ik zou het zinvol vinden om deze cd-rom verschillende keren te doorlopen 
om mijn vetinname echt aan te passen. 

1 2 3 4 5 

26. De cd-rom is vlot verkrijgbaar: iedereen hier op het werk die 
geïnteresseerd is, kan hem krijgen en gebruiken. 

1 2 3 4 5 

27. De cd-rom heeft in ons bedrijf heel wat losgemaakt over gezonde voeding 
en vetinname. 

1 2 3 4 5 

28. De manier waarop ons bedrijf is georganiseerd, maakt dat een interventie 
via cd-rom gemakkelijk te verspreiden is. 

1 2 3 4 5 

29. Het is nodig een contactpersoon te vermelden in de cd-rom zodat wie wil, 
verder opgevolgd kan worden. 

1 2 3 4 5 

30. Ik had voldoende gelegenheid om deze cd-rom in te vullen.  
 

1 2 3 4 5 

10. Ik vind de interventie als geheel overzichtelijk. 
 

1 2 3 4 5 

11. Ik vond het invullen van de cd-rom vrij eentonig. 
 

1 2 3 4 5 

12. Ik heb het gevoel dat het vetadvies persoonlijk voor mij 
geschreven is.  

1 2 3 4 5 

13. Ik vind dat het vetadvies te veel informatie bevat. 
 

1 2 3 4 5 

14. Ik denk wel dat het lukt het vetadvies te gebruiken of op te volgen. 1 2 3 4 5 
15. Het vetadvies houdt rekening met wat ik wel en niet kan. 
 

1 2 3 4 5 

16. Het vetadvies houdt rekening met hoe mijn leven georganiseerd is. 1 2 3 4 5 
17. Het vetadvies houdt rekening met wat mijn omgeving denkt over 
gezonde voeding en vetinname. 

1 2 3 4 5 

18. Dankzij het vetadvies heb ik bijgeleerd over mijn eigen 
vetinname. 

1 2 3 4 5 

19. Ik ben door deze interventie minder vet gaan eten. 
 

1 2 3 4 5 

20. De voorgestelde activiteiten in het vetadvies zijn voor mij 
gemakkelijk uitvoerbaar. 

1 2 3 4 5 

21. Ik vind de inhoud van het vetadvies voor mij zeer relevant. 
 

1 2 3 4 5 

22. De voorgestelde activiteiten in het vetadvies zijn voor mij zeer 
bruikbaar. 

1 2 3 4 5 

23. Het vetadvies nodigt sterk uit tot actie. 
 

1 2 3 4 5 



 

 

1= zeker niet akkoord 
     2= eerder niet akkoord 
     3= soms wel/ soms niet akkoord 
     4= eerder wel akkoord 
     5= zeker akkoord 

 
 
 
Indien u de cd-rom verschillende keren heeft doorlopen :   
 
42. Ik vond het zinvol om de cd-rom verschillende keren te 
doorlopen om mijn vetinname beter aan te passen 

1 2 3 4 5 

43. Als ik de cd-rom verschillende keren heb doorlopen, 
kreeg ik niet veel nieuws, ik kon er weinig uit leren 

1 2 3 4 5 

44. Ik vond het vervelend om de cd-rom verschillende 
keren te doorlopen, het neemt veel tijd 

1 2 3 4 5 

45. Ik zou liever een cd-rom hebben die onthoudt wat ik de 
vorige keer heb ingevuld, zodat ik verder gaan  

1 2 3 4 5 
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31. Een interventie via cd-rom bleek toch complex om in ons 
bedrijf door te voeren. 

1 2 3 4 5 

32. Iedereen op het werk kon volledig vrij kiezen of die wel of 
niet meedeed aan de cd-rom interventie. 

1 2 3 4 5 

33. Het is gemakkelijk en prettig om deze cd-rom in te vullen 
op het werk. 

1 2 3 4 5 

34. Ik denk dat er in ons bedrijf naar aanleiding van deze cd-
rom andere activiteiten zullen volgen mbt gezonde voeding en 
vetinname. 

1 2 3 4 5 

35. Ik heb mijn collega's de cd-rom aangeraden. 
 

1 2 3 4 5 

36. Ik heb andere personen deze cd-rom aangeraden. 
 

1 2 3 4 5 

37. Deze cd-rom zou beter verspreid worden via de televisie, 
radio, krant, … 

1 2 3 4 5 

38. Deze cd-rom zou beter beschikbaar zijn via het internet. 
 

1 2 3 4 5 

39. Ik had naast deze cd-rom graag nog andere activiteiten 
gezien, nl. …………………………………………… (vul aan). 

     

40. Ik zou deze cd-rom liever op een andere plaats of in een 
andere context aangeboden krijgen, nl. 
……………………………. (vul aan). 

     

41. Ik heb deze cd-rom doorlopen      
          O op het werk 
          O thuis 
          O ergens anders, nl. …………………………………. 

     


