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Hoe voeden we onze kinderen goed en gezond op? 

Dat is een vraag waar ouders en diverse anderen mee 

worstelen. Kinderen zijn volop in de groei en ook in 

mentaal opzicht ontwikkelen ze zich sneller dan in 

elk later levensstadium. Dat vraagt om voldoende 

bouwstoffen en om de juiste bouwstoffen. In een 

leefomgeving als de onze, met haar overvloed aan –

(on)gezond - eten, moeten we onze kinderen leren 

omgaan met alle verleidingen en ze goede 

gewoonten aanleren.

1.1 Het Nederlandse kind in beeld

Nederland telt zo’n 2,5 miljoen huishoudens met 

kinderen van 0 tot ouder dan 25 jaar. Het merendeel 

van die huishoudens hee; 1 of 2 kinderen, 

respec@evelijke 43 en 42 procent.1 Ruim 1,6 miljoen 

van de kinderen is vier tot twaalf jaar oud, hetgeen 

dus inhoudt dat bijna @en procent van de Nederlandse 

bevolking tussen de vier en twaalf jaar oud is.2 Naar 

verwach@ng blij; dat de aankomende jaren zo. Het 

absolute aantal kinderen zal echter s@jgen tot ruim 1,8 

miljoen in 2040.3 Al die kinderen leiden zeer 

verschillende levens. Zo hee; een kwart van de vier-

tot twaalLarigen een migra@eachtergrond, doorgaans 

Marokkaans of Turks.4 En in 2017 leefden ruim 

227.000 nul- tot achQenjarigen in een bijstandsgezin.5

1.2 De gezondheidsstatus van Nederlandse kinderen

Nederlanders voelen zichzelf goed. Gevraagd naar hun 

gezondheidstoestand antwoordt tachtig procent van 

hen dat ze zich goed tot heel goed gezond achten. Nog 

beter rapporteren ouders of verzorgers over kinderen 

tot dertien jaar. Hun gezondheid wordt al sinds 1990 

in ruim 95 procent van de gevallen geschat op goed 

tot zeer goed.6,7

Deze opmerkelijk positieve meningen zijn niet volledig 

in overeenstemming met de feiten, want het 

percentage te zware basisschoolkinderen is gestegen 

van 11,4 procent in 2000 tot 13,1 procent in 2017.8,9

Ongeveer negen van die dertien procent heeft 

overgewicht, de resterende vier vallen in de 

overstijgende categorie obesitas.8 Dat bijna een op de 

acht kinderen te zwaar is, is even zorgelijk als onnodig. 

In vergelijking met de rest van Europa doet Nederland 

het echter niet slecht. In de wat ruimere 

leeftijdscategorie vijf tot negentien jaar was in 2006 

ruim een kwart (27,1 procent) van de Europeanen te 

zwaar of obees. In tien jaar tijd steeg dat percentage 

naar 34,8 procent, ruim een derde.10

De verklaringen voor overgewicht en obesitas zijn 

legio en veelal onderling samenhangende factoren. 
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*In dit whitepaper staan kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar centraal. Volgens experts leren kinderen veel (eet)gewoonten al voor hun vierde 

jaar aan. Aandacht voor de eerste duizend dagen van een mensenleven biedt derhalve ook veel kansen. Over dit thema volgt later een whitepaper.
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Zo is lichaamsgewicht nauw gerelateerd aan leefstijl, 

maar hangt het ook samen met medische factoren en 

zelfs met de leefomgeving. Medische oorzaken 

verklaren echter slechts vijf procent van het totaal.11

Leefstijl heeft een veel grotere invloed en dan met 

name de bekende combinatie van te veel (ongezond) 

eten en te weinig bewegen. De interessantste factor in 

het ontwikkelen van overgewicht blijkt evenwel de 

leefomgeving te vormen. Cultuur is daarin een 

belangrijke factor, maar ook de regio waarin iemand 

woont blijkt van groot belang. Zo komt overgewicht bij 

Rotterdamse kinderen bijna twee keer meer voor dan 

landelijk: circa 25 procent.12 Zelfs binnen gemeenten is 

soms Utrecht, die met elf procent onder het landelijk 

een enorm verschil merkbaar. In de gemeente

gemiddelde scoort, sJjgt het percentage overgewicht 

bij kinderen in sommige wijken tot 25 procent.13 Het 

culturele aspect van de leefomgeving levert echter de 

meest opmerkelijke cijfers. Van de kinderen met een 

migraJeachtergrond heeM 22 procent overgewicht en 

negen procent obesitas. Bij kinderen met een 

Nederlandse achtergrond is dat respecJevelijk negen 

en twee procent.14

Als we verder inzoomen naar het persoonlijke niveau 

vinden we nog enkele verklaringen. Gedragsfactoren 

zoals beweging en beeldschermJjd, maar ook andere 

factoren die het gedrag beïnvloeden, zoals het 

opleidingsniveau van de ouders, blijken samen te 

hangen met overgewicht. Nederlandse kinderen 

bewegen veel te weinig. Slechts 55,5 procent voldoet 

aan de beweegrichtlijnen van de gezondheidsraad.15, 

16 Het merendeel (58 procent) van de kinderen brengt 

3,5 tot veerJen uur per week door voor een 

beeldscherm. Wie denkt dat dat meevalt, vergist zich, 

want 35 van de resterende 42 procent kijkt nog 

meer!17 Het risico van al die schermuren zit niet alleen 

in het gebrek aan beweging, maar ook in het 

bijbehorende consumpJepatroon. Kinderen die meer 

dan drie uur per dag online zijn vragen hun ouders 

vaker om junkfood en besteden een groter deel van 

hun zakgeld aan ongezonde producten.18 Deze 

kinderen hebben zodoende 79 procent meer kans op 

overgewicht of obesitas dan kinderen die minder dan 

derJg minuten per dag online zijn. Uit diverse 
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onderzoeken is gebleken dat een lagere sociaal 

economische positie (SEP) van een gezin samenhangt 

met een hoger BMI en een ongezonder 

voedingspatroon.19,20 Opleidingsniveau van de ouders 

en SEP bepalen in belangrijke mate de leefomgeving 

en leefstijl van de kinderen – en daarmee dus ook hun 

lichaamsgewicht.

De gezondheidsrisico’s die overgewicht met zich 

meebrengt zijn bekend. Wie als kind te zwaar is kan

daar onmiddellijk, maar ook op latere leeftijd, onder 

lijden.21 Op jonge leeftijd kan overgewicht leiden tot 

gewrichtsproblemen doordat voeten, knieën, benen 

en rug te zwaar worden belast.22 Ook intern is de 

schade merkbaar: de kans op diabetes type 2, 

verhoogd cholesterol en een verhoogde bloeddruk 

neemt toe:23 ongeveer elf procent van de kinderen 

met overgewicht heeft een verhoogde bloeddruk.24 En 

dan zijn er nog de psychische gevolgen; lagere 

zelfwaardering en psychosociale problemen als 

eenzaamheid, gespannenheid en verdriet zijn 

gangbaar bij kinderen met overgewicht.25 Recentelijk 

is aangetoond dat wie voor zijn dertiende afvalt naar 

een gezond gewicht, geen verhoogd risico heeft om 

op latere leeftijd diabetes type 2 te ontwikkelen.26

Wie na zijn twaalfde nog te zwaar is, blijft het 

doorgaans.27 De conclusie daaruit ligt voor de hand: 

het is zaak dat kinderen met een gezond gewicht de 

pubertijd in gaan.

Naast overgewicht is ook ondervoeding een punt van 

zorg. Hoeveel Nederlandse kinderen hieraan lijden is 

niet bekend, maar we hebben wel twee indicaties: 

bijna acht procent van de kinderen in Nederland is te 

licht en van alle kinderen die in een ziekenhuis 

worden opgenomen is circa tien procent 

ondervoed.15,28 Te licht en ondervoed zijn evenwel 

niet hetzelfde. Een voedingsdeficiëntie is een tekort 

aan één of meerdere essentiële voedingsstoffen.

Voedingsdeficiëntie kan een acute of chronische 

oorzaak hebben en is vaak het gevolg van langdurige 

ondervoeding, maar het komt ook voor bij mensen 

met overgewicht of zonder gewichtsproblemen.29 Wie 

bepaalde voedingsstoffen onvoldoende of zelfs 

helemaal niet binnen krijgt, kan een heel scala aan 

klachten ontwikkelen. Zo resulteert een tekort aan 

vezels of een te lage vochtinname in obstipatie en 

krampen.30 Hoe vaak dit bij Nederlandse kinderen 

voorkomt is niet eenduidig vast te stellen. De 

percentages lopen uiteen van 1,5 tot bijna dertig 

procent,31 maar dat is niet allemaal het gevolg van 

onvoldoende vezels of vocht; ook voedselover-

gevoeligheid, stress en een onbalans in de darmflora 

leveren een bijdrage aan dat getal.32 Op termijn leidt 

ondervoeding tot gewichtsverlies, ondergewicht en 

zelfs groeiachterstanden.33 

Ook bestaat er een verband tussen weinig slapen en 

overgewicht. Een mogelijke oorzaak is dat de 

hormonen door slaaptekort uit balans raken, 

waardoor het kind minder duidelijk voelt wanneer het 

verzadigd is en wanneer het trek heeft. Te weinig 

slaap leidt tot een toenemend hongergevoel. 

Bovendien: omdat de dag langer duurt, zijn er meer 

eetmomenten op een dag. Ook dat kan een reden zijn 

waarom er een verband tussen weinig slaap en 

overgewicht is. Kinderen van 4 jaar hebben per 24 uur 

ongeveer 12 uur slaap nodig. Naarmate je ouder 

wordt heb je minder slaap nodig. Zo heeft een kind 

van 8 nog ongeveer 10 uur nodig34. 

Tot slot verdient ook de mondgezondheid van 

kinderen aandacht. Een gezond kindergebit leidt tot 

een gezond blijvend gebit en is een fundament voor 

een goede algehele gezondheid. Een goede 

mondgezondheid heeft onvoorwaardelijk te maken 

met het voedingsgedrag van het kind35. Onderzoek 

toonde aan dat er grote verschillen bestaan in de 

mondgezondheid van kinderen in een hoge of lage 

SEP36. 
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2.1 Voedingspatroon van kinderen in Nederland

Het voedingspatroon van kinderen in Nederland kan en 

moet gezonder. Nederlandse kinderen eten te weinig 

groente, te weinig fruit, te weinig vis en te weinig 

volkorenproducten.17,37,38 Daarnaast consumeren ze te 

veel bewerkt vlees en suikerhoudende dranken. Dit 

blijkt uit de voedselconsumpCepeilingen (VCP), die de 

aanbevelingen van het Voedingscentrum - de Schijf van 

Vijf – als norm hanteren. Slechts een beperkt 

percentage haalt de dagelijkse aanbevelingen37.

Kinderen van vier tot acht drinken ruim een halve liter 

suikerhoudende drank per dag. Dat betekent dat 

gemiddeld ruim 60 procent van hun vochCnname 

bestaat uit limonade, frisdrank en verdunde siropen. 

Water en mineraalwater drinken ze aanzienlijk minder, 

namelijk ongeveer 200 ml per dag, goed bijna een 

kwart van hun vochCnname. Bij kinderen in de leeRijd 

van negen tot derCen daalt procentueel de gemiddelde 

vochCnname van limonade, frisdank en verdunde 

siropen. De gemiddelde vochCnname van water 

bedraagt ruim 335 ml per dag, goed voor bijna 30% van 

hun dagelijkse vochCnname. Ten opzichte van eerdere 

jaren nam wel de consumpCe van suikerhoudende 

dranken af voor kinderen in de leeRijdscategorie van 

een tot achUen38. 

Net als de gemiddelde Nederlander eten kinderen te 

weinig groente en fruit (Tabel 1).37,38 Bijna negentig 

procent van hun groente consumeren ze tijdens de 

avondmaaltijd.17 Kinderen van negen tot achttien eten 

iets meer groente en fruit dan kinderen van vier tot 

acht, maar doordat hun dagelijkse behoefte sneller 

toeneemt dan hun consumptie, raken ze per saldo 

steeds verder verwijderd van de dagelijkse 

aanbevolen hoeveelheid. Vanaf 1987 consumeerden 

alle leeftijdscategorieën steeds minder groente- en 

fruit; die daling blijkt in 2012 te zijn gestagneerd.39 

Sterker nog, kinderen van vier tot achttien zijn zelfs 

meer fruit en groente gaan eten!17 Iets vergelijkbaars 

stelde het Centraal Bureau voor de Statistiek vast: tien 

tot twintig procent meer kinderen halen de 

aanbevelingen van de Schijf van Vijf.40 Kanttekening 

hierbij is wel dat deze percentages zijn gebaseerd op 

een vragenlijst.

2.2 Eetgewoonten van kinderen in Nederland

Een deel van de kinderen eet overigens vegetarisch, 

veganistisch, macrobiotisch of antroposofisch. Uit de 

recentste VCP blijkt dit bij kinderen tussen de vier en 

acht jaar om drie procent te gaan en bij oudere 

kinderen tussen de negen en achttien jaar om een 

procent van de jongens en zeven procent van de 

meisjes.17 Dit lijkt een lichte stijging ten opzicht van de 

VCP uit 2007-2010.41

Hoofdstuk 2 | Nederlandse kinderen eten niet gezond (genoeg)

Jongens 4-8 jaar Meisjes 4-8 jaar Jongens 9-13 jaar Meisjes 9-13 jaar

Aanbeveling Gemiddelde 

Consumptie

Aanbeveling Gemiddelde 

Consumptie

Aanbeveling Gemiddelde 

Consumptie

Aanbeveling Gemiddelde 

Consumptie

Groente
100-150g 72,5g 100-150g 71,6g 150-200g 79,8g 150-200g 89,5g

Fruit
150g 118,4g 150g 118,2g 200g 80,5g 200g 96,1g

Tabel 1. Gemiddelde groente- en fruitconsumptie bij kinderen in Nederland per dag
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Niet alleen wát je eet, maar ook wannéer je eet heeft 

consequenties voor je gezondheid. Zo blijkt uit 

onderzoek dat regelmatig ontbijten samenhangt met 

een lager lichaamsgewicht.42,43 In Nederland ontbijt 

97 procent van de kinderen van vier tot acht jaar alle 

dagen van de week, de overige drie procent ontbijt 

vier tot zes keer per week. Bij oudere kinderen neemt 

dit licht af: 85 procent van de jongens en 82 procent 

van de meisjes van negen tot achttien jaar ontbijt elke 

dag.17 Naarmate kinderen ouder worden neemt het 

aantal keren dat ze per dag eten toe. Van de vier- tot 

zesjarigen heeft vijftien procent acht of meer 

eetmomenten per dag. Bij negen- tot dertienjarigen 

loopt dit op tot veertig procent!41,44 Zo vaak eten is 

vanzelfsprekend niet verstandig en het ligt voor de 

hand dat er gedurende enkele van die extra 

eetmomenten vooral wordt gesnackt. En dan liefst 

voor de televisie, althans dat doet een op de vijf 

kinderen regelmatig.45 Die combinatie is onderzocht: 

vaak snacken en voor de tv eten zijn gelinkt aan een 

hogere consumptie van junkfood en een hoger 

lichaamsgewicht.46, 47 

Hoofdstuk 2 | Nederlandse kinderen eten niet gezond (genoeg)
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3.1 Factoren die het voedingspatroon van kinderen 

beïnvloeden

Het is goed mogelijk om in Nederland een gezond 

voedingspatroon te volgen, maar dat het niet in alle 

gevallen gebeurt is duidelijk. Om in beeld te krijgen 

hoe het komt dat kinderen niet altijd de beste voeding 

krijgen, kijken we welke factoren het voedingspatroon 

beïnvloeden. We onderscheiden fysieke, psychische 

en sociale factoren (Figuur 1).

Fysieke factoren

Wat en hoeveel je eet, hangt onder andere af van je 

geslacht, je leeftijd en je lengte. Zo eten jongens meer 

dan meisjes, zeker na hun negende.48 Ook de 

groeifase waarin een kind verkeert beïnvloedt het 

voedingspatroon. Zo gaat een groeispurt gepaard met 

een groter dan normale energiebehoefte en dus met 

extra trek. Die grotere trek begint zelfs al voorafgaand 

aan de groeispurt. Tot de fysieke factoren behoort ook 

smaakacceptatie. Bij kinderen is de smaak nog volop 

in ontwikkeling; tal van smaken moeten ze nog ‘leren’ 

waarderen en dat kost tijd en moeite. Zoet is voor de 

meeste kinderen lekker, maar zuur, zout en bitter zijn 

voor de fijnproevers: je moet eraan wennen.20 Dat kan 

per product wel tien tot vijftien pogingen in beslag 

nemen.20,49 Tot slot behoren voedselallergie en -

intolerantie tot de fysieke factoren. In Nederland

Hoofdstuk 3 | Obstakels voor een gezond voedingspatroon bij kinderen 

Figuur 1. Model voedingspatroon kinderen
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hee$ zo’n vier tot zes procent van de kinderen last van 

een dergelijke voedselovergevoeligheid, meestal 

kippenei- en koemelkallergie. Bij volwassenen ligt dat 

op een tot drie procent,50 met name dankzij het feit 

dat veel kinderen over hun koemelkallergie heen 

groeien.

Psychische factoren

Jonge kinderen weten niet wat gezond of ongezond is,

kinderen meer en ongezonder eten.52 Naast cognitie 

en stress behoren gedrags- en eetstoornissen tot de 

psychische factoren die het voedingspatroon kunnen 

beïnvloeden. Bij kinderen in de basisschoolleeftijd 

onderscheidt men vier typen eetstoornissen: 

restrictieve eters, selectieve eters, kinderen met 

emotioneel bepaalde eetproblemen en kinderen met 

complete of gedeeltelijke klassieke eetstoornissen 

zoals anorexia of boulimia.53 De frequentie waarin 

deze eetproblemen en eetstoornissen zich voordoen 

bij vier- tot twaalfjarigen is onbekend. Voor een 

indicatie moeten we te rade gaan bij buitenlands 

onderzoek, waaruit blijkt dat 25 tot 45 procent van de 

kinderen die zich gezond ontwikkelen lichte of matige 

eetproblemen doormaakt.54 Tot slot hebben ook 

gedragsstoornissen invloed op het voedingspatroon 

en het eetgedrag van kinderen. Zo zijn bijvoorbeeld 

kinderen met ADHD en autisme vaker selectieve 

eters.55 Het tegenovergestelde is overigens ook waar: 

uit onderzoek blijkt dat bepaalde diëten een bijdrage 

leveren aan het verminderen van de mate waarin deze 

gedragsstoornissen tot uiting komen.56,57 Harde 

bewijzen voor onderliggende (biologische) 

mechanismen zijn er (nog) niet en kunnen ook per 

individu verschillen, al worden in de praktijk soms 

goede resultaten behaald.

Hoofdstuk 3 | Obstakels voor een gezond voedingspatroon bij kinderen 

maar naarmate ze ouder worden weten ze dat wel.51

Daarmee doet cognitie zijn intrede in het krachtenspel 

dat voedingspatronen beïnvloedt. Die cognitie kan –

bijvoorbeeld als dit in conflict komt met de 

voedingssituatie in het gezin - leiden tot de volgende 

psychische factor: stress. Stressfactoren zijn er in vele 

soorten en maten, allemaal met hun eigen invloed op 

het voedingspatroon van het individu. Soms wordt het 

hongergevoel geremd, maar veelal gaan gestreste



Bevorderen van een gezond voedingspatroon bij kinderen

9

Sociale factoren 

Volwassenen vervullen een voorbeeldfunctie voor 

kinderen, ook waar het voedingsgedrag betreft. 

Naarmate kinderen ouder worden, breidt hun sociale 

netwerk zich uit en daarmee het aantal factoren dat 

hun voedingspatroon beïnvloedt.58 In eerste instantie 

zijn dat leeftijdsgenoten, maar al snel – ruwweg vanaf 

hun zesde - duiken er andere influencers op, zoals 

vloggers en fictieve figuren, waarmee ze worden 

geconfronteerd tijdens zelfstandig mediagebruik.59

Kinderen geven aan dat hun behoefte naar een 

bepaald product stijgt als ze het in een vlog hebben 

gezien.60 Vloggers doen aan kindermarketing door 

middel van product placement, door tijdens hun vlogs 

bepaalde producten te consumeren en door 

challenges met voedingsmiddelen te doen.61 Ook 

fictieve figuren op verpakkingen zijn een vorm van 

kindermarketing, een strategie die vrijwel uitsluitend 

wordt ingezet ter promotie van ongezonde 

voedingsmiddelen; producten die te veel suiker en/of 

vet bevatten.62

Sinds enkele jaren is de Alliantie Stop kindermarketing 

ongezonde voeding actief. Deze organisatie wil dat 

kindermarketing uitsluitend wordt ingezet om 

producten uit de Schijf van Vijf te promoten. Echter, 

dit lijkt minder haalbaar dan verwacht doordat 

kindermarketing van gezonde producten veel minder 

goed gaat dan die van ongezonde.63 Dat

beweren althans de ouders en onderzoek lijkt dit te 

bevestigen.20 Daarnaast groeit de afkeer voor 

kindermarketing - met name op scholen, 

sportevenementen en in de sociale media – volgens 

de ouders.63 

Ook culturele factoren als de woon-, gezins- en 

schoolsituatie beïnvloeden wat er wordt gegeten. En 

niet alleen wat, maar ook in welke situatie, alsmede 

wat beleefd en onbeleefd wordt gevonden. De 

Wereldgezondheidsorganisatie wijst met nadruk op de 

invloed van culturele factoren.64 Het bewijs is snel 

geleverd: kinderen met een migratieachtergrond 

consumeren meer frisdrank, meer snacks, meer 

ongezonde producten en in zijn algemeen ook meer 

dan nodig.65 De locatie van het woonhuis van een kind 

en de sociaal economische positie van het gezin waar 

het toe behoort, als ook de opvoedingsstijl die door 

ouders of verzorgers wordt gehanteerd, zijn allemaal 

facetten van de factor woon- en gezinssituatie. De 

ouders of verzorgers van het kind bepalen de directe 

voedselomgeving binnenshuis, dat wil zeggen de 

prikkels waaraan een kind (continue) wordt 

blootgesteld. Daartoe behoren bijvoorbeeld de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van 

voedingsmiddelen in huis. Deze factoren zijn van grote 

invloed aangezien 75 procent van de eetmomenten 

thuis plaatsvindt.20,27,58 De manier waarop kinderen 

worden opgevoed blijkt van belang. Een autoritaire, 

Hoofdstuk 3 | Obstakels voor een gezond voedingspatroon bij kinderen 
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strenge stijl van opvoeding wordt - net als een 

verwaarlozende en een toegevende opvoedingsstijl -

geassocieerd met een hoger lichaamsgewicht, een 

hogere consumptie van junkfood en een lagere 

consumptie van groente en fruit.20,66 De gulden 

middenweg is die van de ouder die gezag heeft, de 

zogeheten autoritatieve opvoedstijl, die door 

autochtoon Nederlandse ouders vaker wordt 

gehanteerd dan door ouders met een 

migratieachtergrond.65 Er bestaat een verband tussen 

deze stijl en kinderen met een gezonder gewicht en 

gezondere eetgewoonten. Vijftien procent van de 

eetmomenten vindt plaats op school. In Nederland 

bepalen scholen zelf hoelang kinderen pauzeren. 

Recentelijk sprak het Voedingscentrum er zijn zorgen 

over uit dat die lunchtijd onvoldoende is. Veel 

kinderen krijgen slechts vijftien minuten de tijd om te 

eten, wat te kort is om een gevoel van verzadiging te 

bereiken. Wanneer deze natuurlijke rem op eten 

ontregeld raakt, liggen de gevolgen voor de hand: 

kinderen gaan te veel of te weinig eten.67

3.2 Obstakels wegnemen of verminderen

Nu duidelijk is wat een ideale voedingssituatie in de 

weg staat, wordt het tijd om te onderzoeken hoe die 

obstakels kunnen worden verwijderd of hun invloed 

beperkt. We hebben die vraag voorgelegd aan een 

gemêleerd gezelschap van experts uit wetenschap,

bedrijfsleven, publieke organisaties en overheid. In samenspraak met hen hebben wij verschillende uitdagingen 

geformuleerd (Tabel 2).

Hoofdstuk 3 | Obstakels voor een gezond voedingspatroon bij kinderen 

Tabel 2. Uitdagingen voor het stimuleren van een gezond voedingspatroon en gezonde 

eetgewoonten bij kinderen

• Bevorderen van de samenwerking en kennisoverdracht tussen innovaties en 

stakeholders opdat de effectiviteit van innovaties en interventies stijgt.

• Creëren van een omgeving die kinderen (en ouders) stimuleert gezonder te eten. 

• Versterken van het bewustzijn / de urgenSe van een gezond voedingspatroon en 

gezonde eetgewoonten bij kinderen en ouders/verzorgers. 

• Inzetten van kinderen als change-agents voor een gezond voedingspatroon binnen 

het gezin.

• Tools aanreiken aan ouders/verzorgers om het voor hun makkelijker te maken om 

het voedingspatroon van hun kinderen gezonder te maken.

• Inzetten van de online omgeving – bijvoorbeeld vloggers – ter promotie van een 

gezond voedingspatroon.

• Uitsluitend inzetten van kindermarketing ter verbetering van een gezond 

voedingspatroon; voorkomen dat kindermarketing ongezonde voedingsmiddelen 

promoot.

• Alert maken van het sociale netwerk van het kind (ouder, docent en/of 

zorgprofessional) op (herkenning van) ondervoeding. 

• Stimuleren dat er vaker dan alleen tijdens de avondmaaltijd groente wordt 

geconsumeerd.

• Stimuleren van consumptie van water; ontmoedigen van suikerhoudende drankjes.

• Stimuleren van een beperkt aantal eetmomenten per dag.
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Het expertpanel benadrukt dat er al veel initiatieven 

bestaan om een gezond voedingspatroon en gezonde 

eetgewoonten bij kinderen te stimuleren. Deze 

initiatieven hebben als gemeenschappelijk doel dat ze 

de gezondheid van kinderen willen bevorderen, maar 

verschillen in de manier waarop ze dat willen doen. 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van typen 

initiatieven en innovaties.

Hoofdstuk 4 | Voorbeelden van bestaande initiatieven

Smaaklessen

Lesprogramma voor alle leerlingen op de basisschool, waarin beleving centraal staat: proeven, voelen, horen, 

ruiken en kijken. Uit onderzoek blijkt dat het lesprogramma daadwerkelijk de smaak ontwikkelt, kinderen 

producten doet proeven en kennis over gezonde voeding overbrengt.

Kidsproef

Gratis les van anderhalf uur voor kinderen in groep 7 en 8, waarin kinderen ‘door te doen’ informatie krijgen over 

wat voeding is, waar het vandaan komt en wat ‘biologisch’ nu eigenlijk betekent.

Kids Doen Mijn eet Experiment

Zevendaags programma waarbij kinderen van groep 5 t/m 8 leren over gezonde voeding en ook ervaren wat 

gezonde voeding met hun lijf doet. Door middel van filmpjes waarin rapper Diggy Dex en tv-kok Prins het goede 

voorbeeld geven, worden ze dagelijks geïnspireerd.

Ik Eet Beter

Interactief lesprogramma voor groep 5 t/m 8, waarbij kinderen op een speelse manier leren over gezonde voeding 

en de herkomst van voeding. Ook ervaren ze wat een gezonde leefstijl doet voor hun lijf en proeven ze nieuwe 

producten.
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4.1 Lesprogramma’s

De meest voor de hand liggende plek om kinderen voor te lichten over voeding is de plek waar ze ook hun andere 

educatie opdoen: school. Teneinde kinderen te laten kennismaken met onbekende producten en hun kennis te vergroten 

over gezonde voeding zijn er dan ook nogal wat (interactieve) lesprogramma’s ontwikkeld. 
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Hoofdstuk 4 | Voorbeelden van reeds bestaande initiatieven

4.2 Moestuinen en Kooklessen

Kennis van voedingsmiddelen en hun herkomst doen kinderen vanzelfsprekend ook op twee andere locaties op: de 

moestuin en de keuken. Kook- en moestuinlessen maken educatie interactief. Kinderen leren spelenderwijs over 

‘vreemde’ producten, die zodoende toegankelijker worden en dus sneller gegeten. Een en ander wordt ingebed in 

bredere informatie over gezondheid en leefstijl.

Kokkerelli – Leerstraten

Combinatie van kooklessen en voedingsmiddeleneducatie voor groep 5 t/m 8. Kinderen leren en ervaren per leerstraat 

de gehele voedselketen van één product.

SuperChefs

Acht workshops voor groep 7 en 8 over hoe gezond, lekker en makkelijk koken kan zijn. De kinderen houden in een 

werkboek bij wat ze maken – en zelf opeten! - en of ze het lekker vinden.

Fruit4School

Milieueducatief project waarbij er fruit wordt geproduceerd op het schoolplein. Kinderen en ouders worden zich er 

hierdoor bewust van hoe voedsel wordt geproduceerd en van de invloed van voeding op gezondheid.

GrowWizzKids

Project waarin kinderen eerst een teeltsysteem bouwen en vervolgens hierin hun eigen producten gaan kweken. Ze 

leren over milieu en over de herkomst van producten, en op een innovatieve manier leren ze ook zorg te dragen voor 

hun eigen en andermans gezondheid.

KinderResto

Kookproject waarin kinderen tien middagen samen met een chef-kok koken en leren over gezonde producten. Het 

zelfgemaakte diner wordt aan het eind van de middag gegeten met familie. Er is een variant in de maak waarbij 

kinderen uit groep 8 een gezonde lunch voor de hele school gaan bereiden.

Chef het Samen Kookdiploma

Kookproject waarbij kinderen leren met groenten te koken. Na een eerste kick-off workshop gaan de deelnemers thuis 

in teams thuis verder aan de slag. Via een online tool kunnen ze wekelijks hun kookkunsten uploaden.
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Hoofdstuk 4 | Voorbeelden van reeds bestaande initiatieven

4.3 Eetprogramma’s op basisscholen

Schoolmaaltijden zijn in Nederland niet erg 

gebruikelijk, maar ze vormen wel een mogelijkheid 

om kinderen gezonde voeding aan te bieden. Waar 

dergelijke programma’s al bestaan kunnen ze wellicht 

verbeterd worden.

Overheerlijk overblijven

Speelse werkvorm waarbij gezonde voeding centraal staat binnen een ‘overblijfrestaurant.’ Er worden 

‘lunchtrommelbesprekingen’ gehouden en kinderen worden gestimuleerd om tijdens de overblijf te proeven van 

de minimaal zes groenten die dagelijks voorhanden zijn.

Eten op school

Onderzoeksproject naar de haalbaarheid van georganiseerde schoollunches. Op een aantal basisscholen wordt 

geëxperimenteerd met diverse soorten schoollunches.

EU-Schoolfruit- en groenteprogramma

Programma dat – met EU-subsidie - basisschoolkinderen twintig weken lang drie dagen per week groente en fruit 

verstrekt. Gelijktijdig geven de participerende scholen het lesprogramma ‘Smaaklessen.’ Na afloop van het project 

gaan de scholen zelf verder met het stimuleren van gezonde voeding.
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Super-eters

Applicatie voor kinderen van acht tot elf, waarin uitdagende opdrachten leiden naar proefmomenten. 

Spelenderwijs maken kinderen kennis met gerechten en hun bijbehorende recepten.

Top Fit Kids

Educatieve website voor kinderen van vijf tot tien vol spellen, quizzen en informatie. Het Wereld Kanker 

Onderzoek Fonds ontwikkelde deze website om kinderen te leren over een gezonde leefstijl en gezond eten.

Kijk op gezond

Educatieve website over voldoende bewegen en gezond eten. Uitleg verloopt via cartoons of in spelvorm, waarbij 

kinderen kunnen kiezen voor de gezondste van twee opties.

To-Maatje

Applicatie voor kinderen om via een spel, vergelijkbaar met de vroegere Tamagotchi, meer te weten te komen 

over 'gezonde' en 'ongezonde' voeding.
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4.4 Spelend leren, online

Waar kinderen zich fysiek ook bevinden, steeds meer 

zijn ze aanwezig in hun eigen digitale leefwereld. Om 

die reden is het van groot belang om ze vooral daar –

door middel van websites en applicaties – voorlichting 

te geven over gezond eten en een gezonde leefstijl.
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Hoofdstuk 4 | Voorbeelden van reeds bestaande initiatieven

4.5 Spelend leren, offline

En dan zijn er nog de traditionelere media, offline spellen en boeken die kinderen iets kunnen leren over gezonde 

voeding. Alle kookboeken en een groot deel van de spellen vergt actieve deelname van ouders of verzorgers.

De Reis van 5

Spel voor tijdens de maaltijd. De ‘strijd’ aan tafel wordt doorbroken en eten wordt weer leuk wanneer kinderen in 

de huid van een piraat kruipen en op ontdekkingsreis gaan. Onderweg voeren ze creatieve, uitdagende en lekkere 

voedingsopdrachten uit.

Doeboek: Gezonde leefstijl voor kids

Boek dat kinderen activeert tot proefjes, weetjes, opdrachten en recepten. Op een positieve manier worden ze 

geprikkeld en nieuwsgierig gemaakt naar gezonde voeding en een gezonde leefstijl.

Kids’ gezonde voeding Gids

Boek waaruit kinderen door middel van rijmpjes leuke gezondheidsfeitjes leren, met extra toelichting voor de 

ouders. Bijgevoegde stickers stellen ouders in staat kinderen te stimuleren tien keer nieuw fruit of een nieuwe 

groente te proeven.

(W)eet je gezond spel

Interactief voorlichtingsspel voor basisschoolleerlingen. De hele klas kan tegelijk meedoen aan dit spel met 

vraagkaarten en videofragmenten.
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Hoofdstuk 4 | Voorbeelden van reeds bestaande initiatieven

4.6 Leefstijlprogramma’s

Een gezond voedingspatroon maakt onderdeel uit van een gezonde leefstijl. Om die reden zijn er allerlei initiatieven ontwikkeld die aangrijpen op leefstijl, met daarbinnen aandacht 

voor gezonde voeding. Deze programma’s omvatten vaak diverse werkvormen, zoals lessen, workshops en doe-sessies, waarin theorie en praktijk worden gecombineerd. Leren en 

meteen toepassen versterkt immers het leereffect. Deze projecten kunnen thuis en op school worden georganiseerd, en zelfs in de kinderdagopvang.

LEFF

Gecombineerde leefstijlinterventie voor zeven- tot dertienjarigen met overgewicht (en hun ouders). In tien weken stelt Lifestyle, Energy, Fun & Friends ouders en kinderen in 

staat hun leefstijl te veranderen. Het Engelse moederprogramma MEND is tien jaar oud en bewezen effectief.

B-Fit

Leefstijlprogramma voor vier- tot twaalfjarigen, aangeboden op basisschool en dagopvang. Kinderen én hun sociale omgeving (ouders, leerkracht, etc.) krijgen (theoretische) 

workshops en doen mee aan activiteiten om een actieve en gezonde leefstijl te verwerven en behouden.

FitGaaf!

Kalender waarop kinderen (en ouders of schoolklas) door middel van stickers beloond worden voor gezond gedrag (gezond eten, drinken en bewegen). Hierdoor wordt een 

gezonde leefstijl gestimuleerd. 

GoDo

Landelijke gedragsveranderingsbeweging die ouders en kinderen beter wil laten eten en meer wil laten bewegen en ontspannen. Het programma is samen met kinderen 

ontwikkeld ter stimulering van gezinnen.

Lekker Fit!

Lespakket voor groep 1 t/m 8 over voeding, bewegen en het maken van gezonde keuzes. Onder het motto ‘Fit zijn is fijn!’ worden kook-, beweeg- en knutselopdrachten 

gegeven, alsmede tips om de ouders erbij te betrekken.

Cool 2B Fit

Multidisciplinair interventieprogramma voor acht- tot dertienjarigen met overgewicht of obesitas. Bewegen, voeding en eigenwaarde staan centraal. Kinderen worden naar 

een sportvereniging begeleid, de ouders worden betrokken gemaakt.
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Hoofdstuk 4 | Voorbeelden van reeds bestaande initiatieven

4.7 Overkoepelende landelijke stichtingen/initiatieven

Niet alle initiatieven zijn direct op het kind gericht. Er zijn ook organisaties werkzaam die aangrijpen op het niveau van beleid en regelgeving of die een koepel vormen voor een 

aantal initiatieven. 

Jongen Op Gezond Gewicht (JOGG)

Landelijke stichting die nul- tot negentienjarigen aanzet tot het maken van een gezonde keuze. Publiek-private samenwerking op lokaal niveau probeert in 75 gemeenten 

overgewicht bij jongeren terug te dringen.

De Gezonde School

Samenwerkingsverband voor gezondheidsbevorderingen in basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs dat vignetten uitdeelt aan scholen die zich actief inzetten op 

het niveau van educatie, fysieke en sociale omgeving, signalering en beleid. Op 2 juli 2018 bezaten 419 basisscholen het vignet ‘Voeding’, 56 meer dan in januari 2018.

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding

Samenwerkingsverband van wetenschappers en maatschappelijke, consumenten- en gezondheidsorganisaties, maar ook individuen (o.a. UNICEF, consumentenbond en 

diverse gemeenten) tegen kindermarketing op producten buiten de Schijf van Vijf.

De Alliantie Voedselonderwijs

Samenwerkingsverband van wetenschappers en maatschappelijke, consumenten- en gezondheidsorganisaties, maar ook individuen (o.a. Youth Food Movement, de 

Hartstichting en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) ter bevordering van structureel voedselonderwijs aan alle basisschoolleerlingen.

NL Vitaal

Regionale bijeenkomsten op initiatief van het ministerie van VWS, JOGG en NL2025 ter stimulering van regionale samenwerking met als doel ‘samen voor een gezonde 

generatie.’

Jong Leren Eten

Impulsprogramma (2017-2020), in opdracht van ministerie van LNV en VWS, om gezondheidseducatie én natuur- en milieueducatie samen te brengen. Hiermee willen zij 

kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om 

gezonde én duurzame keuzes te maken.
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Bewustwording is noodzakelijk. Kinderen en hun 

sociale netwerk moeten de urgentie van een gezond 

voedingspatroon kennen. Dit laat zich echter niet 

eenvoudig verwezenlijken. Er zijn veel obstakels en 

het is een illusie dat die door middel van een enkel 

initiatief uit de weg geruimd kunnen worden. Aan de 

andere kant zijn er vele goede voorbeelden. Onze 

experts definieerden verschillende oplossings-

richtingen waar stappen in gezet kunnen worden: 

1. Creëer een gezonde voedselomgeving 

We leven in een obesogene omgeving, een leefwereld 

waarin (over)eten wel, maar beweging niet wordt 

gestimuleerd.68 Daar moet vanzelfsprekend een einde 

aan komen. Als we kinderen gezonder willen laten 

opgroeien is het essentieel dat we een betere 

voedselomgeving creëren, waarin minder verleidingen 

aanwezig zijn en waarin de gezonde keuze de 

makkelijke keuze is. Een gezonde voedselomgeving is 

in eerste instantie een fysieke wereld waarin de juiste 

prioriteiten worden gesteld, maar niet uitsluitend. 

Ook in digitaal, sociaal en beleidsmatig opzicht dienen 

er aanpassingen te worden gemaakt (zie ook het 

whitepaper ‘een gezondere voedselomgeving door 

een gezonder voedselaanbod’). Er kan, zoals in vele 

andere landen, wet- en regelgeving worden opgesteld 

waarin ook instituties als scholen verantwoordelijk

worden gemaakt voor gezond voedselbeleid. Een 

eerste begin is om het steeds vaker gehanteerde 

continurooster te benutten voor het stimuleren van 

gezonde eetgewoonten. Nu moeten kinderen vaak in 

minder dan vijftien minuten hun lunch eten.67 

Verschillende bestaande initiatieven bieden reeds 

elementen aan voor het stimuleren van een gezonde, 

groenterijke, lunch op scholen. 

Een nieuwe omgevingswet biedt kansen voor het 

creëren van een gezondere fysieke voedselomgeving. 

Er kan beleid worden geïntroduceerd dat een limiet 

stelt aan het aantal fastfoodlocaties per wijk, dat een 

verhouding voorschrijft tussen ‘gezonde’ en 

‘ongezonde’ eetgelegenheden en dat een straal 

rondom een school bepaalt waarbinnen bijvoorbeeld 

geen fastfood of snoep mag worden verkocht. Op 

nationaal niveau kan een gezondere voedselomgeving 

voor kinderen worden gecreëerd door het btw-tarief 

op groente en fruit te verlagen, een suikertaks in te 

voeren en de wet- en regelgeving op kindermarketing 

aan te scherpen.69 Thuis kunnen ouders en verzorgers 

veel doen. Door middel van zogeheten ‘nudging-

technieken’ kunnen ze kinderen stimuleren tot een 

gezonder voedingspatroon.58 Voorbeelden zijn:

• Groente en fruit staan in het zicht; snoepgoed is 

verborgen in een dichte trommel in een kastje.

• Gezonde producten worden aantrekkelijk 

gepresenteerd: noten in een muffinvormpje, 

wortelreepjes in een kleurrijk schaaltje.

2. Bied een handelingsperspectief

Kennisoverdracht alleen heeft onvoldoende effect. 

Voorlichting dient hand in hand gaan met het bieden 

van een handelingsperspectief. Mensen en organisaties 

moeten onmiddellijk handreikingen krijgen voor 

manieren om de opgedane kennis toe te passen in het 

dagelijks leven. Aangezien dat handelingsperspectief 

per doelgroep en organisatie verschilt is dit een 

kwestie van maatwerk. Een goed voorbeeld is het 

stappenplan dat beschikbaar is voor basisscholen die 

een voedingsbeleid willen introduceren.70 Hierin wordt 

uitgelegd hoe draagvlak kan worden gecreëerd onder 

leerkrachten, ouders én kinderen. Door samen met 

ouders en verzorgers te koken, worden er op een 

constructieve manier concrete voedselvaardigheden 

overgebracht; de bereiding van onbekende producten 

blijkt dan doorgaans gemakkelijk dan gedacht – en 

goedkoper. Ouders en organisaties kunnen het 

voedingspatroon van hun kinderen gemakkelijker 

sturen als ze van concrete tips en tools worden 

voorzien. Het goede voorbeeld geven blijft een van de 

beste methoden: kinderen proberen een product 

eerder als ze een volwassenen het zien eten.71 En –

zeer belangrijk - ouders en verzorgers dienen 

Hoofdstuk 5 | Wat adviseren de experts?
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negatieve associaties met eten te voorkomen door te 

zorgen dat eventuele strijd over voeding niet aan tafel 

wordt uitgevochten.71,72 Sommige innovaties zetten 

hier al op in door een spelelement aan de maaltijd toe 

te voegen. Tot slot, om als ouder en verzorger met de 

juiste kennis te acteren, moeten de belangrijkste 

boodschappen worden verpakt in een aantal simpele 

positieve boodschappen. 

3. Laat stakeholders op regionaal niveau 

samenwerken

Geen enkele partij is in staat om complexe problemen 

alleen op te lossen. Dat geldt zeker voor het 

multidisciplinaire vraagstuk van gezonde voeding voor 

kinderen. Zowel op nationaal als op regionaal niveau 

zal er moeten worden samengewerkt. Een 

geïntegreerde aanpak dient onder andere te leiden tot 

kortere lijnen, waardoor bijvoorbeeld boeren of 

tandartsen met scholen gaan samenwerken. Lokale 

overheden kunnen dergelijke verbindingen faciliteren 

en stimuleren. En uiteraard mag die samenwerking 

zich niet te beperken tot het thema voeding; 

aanpalende thema’s als duurzaamheid, bewegen en 

mentale gezondheid horen erbij. 

4. Kinderen als change-agents binnen het gezin

Een ouder of verzorger is vaak een sleutelfiguur in de 

voedselomgeving van kinderen. Het bereiken van deze 

doelgroep is lastig. Veel initiatieven richten zich 

daarom rechtstreeks op het kind, bijvoorbeeld via de 

school. Het is goed dat kinderen op deze manier kennis 

en vaardigheden vergaren, maar we moeten ons om 

twee redenen niet rijk rekenen. In de eerste plaats is 

het effect van voorbijgaande aard als ouders en 

verzorgers niet worden betrokken. In de tweede plaats 

blijkt het voedingspatroon van kinderen niet uitsluitend 

bepaald te worden door kennis over voeding.50 Maar 

waarom draaien we het niet om? We kunnen het kind 

inzetten ter verbetering van de voedselomgeving thuis. 

Kinderen kunnen op een interactieve en speelse 

manier kennis mee naar huis nemen, bijvoorbeeld in 

de vorm van opdrachten voor het hele gezin. Om 

zoveel mogelijk ouders en verzorgers te laten meedoen 

is het overigens wel zaak om het simpel en 

laagdrempelig te houden.

Hoofdstuk 5 | Wat adviseren de experts?
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Tot slot

De aandacht voor het bevorderen van een gezond 

voedingspatroon bij kinderen neemt gelukkig toe. Het 

vraagstuk is echter complex en samenwerking van alle 

betrokkenen op nationaal en regionaal niveau is dan 

ook noodzakelijk om een doorbraak te realiseren. De 

beschreven oplossingsrichtingen vormen hiervoor het 

vertrekpunt. Diagnose Voeding & Gezondheid 

realiseert impactvolle doorbraken binnen het thema 

Voeding & Kinderen. We nodigen u hierbij van harte 

uit om ideeën en innovaties met ons te delen en/of 

aan te sluiten bij volgende expertbijeenkomsten.
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Deze publicatie is mede tot stand gekomen dankzij de 

inbreng van experts uit wetenschap, bedrijfsleven, 

publieke organisaties en overheid. Onder wie:

• Daniëlle Feenema | De Kinder(di)eetcreatie

• Danielle Horstman | Diëtheek

• Esther Menko | Gemeente Utrecht

• Gertrude Zeinstra | Wageningen Food & Biobased

Research

• Hannie Kuiken | Gemeente Utrecht

• Imke van Gasselt | NL2025

• Jeroen Philipsen | KinderResto

• Katerina Polychronakis | LekkerFit!

• Letteke Boot | Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport

• Maarten Fischer | Noaber Foundation

• Machtelijn Brummel | Jong Leren Eten

• Manon van Eijsden | Voedingsjungle

• Marieke Battjes-Fries | Louis Bolk Instituut

• Miriam Bouwens | Food2Smile

• Sanne Viezee | UNICEF Nederland / Alliantie Stop 

kindermarketing ongezonde voeding

• Sebastiaan Schreijen | Rabobank Nederland

• Tom Steffens | Fitgaaf!

Over Diagnose Voeding & Gezondheid

Voeding draagt bij aan een vitaal en gezond 

leven. Voeding verdient dan ook een 

prominente rol bij het stimuleren van 

gezondheid en preventie van chronische 

aandoeningen. Dat is de overtuiging van de 

partijen die samen het landelijke programma 

‘Diagnose Voeding & Gezondheid’ zijn gestart. 

We initiëren, ondersteunen én versnellen 

innovaties en initiatieven met een grote 

maatschappelijke impact. Ook faciliteren we 

de maatschappelijke dialoog over voeding en 

gezondheid en delen we kennis en inzichten 

op dit gebied. De thema’s ‘voeding en leefstijl’ 

en ‘voeding en leefomgeving’ staan centraal 

in het programma. 

Wilt u een bijdrage leveren of meer weten 

over dit programma, neem dan contact met 

ons op. 

Met dank aan

www.diagnoseprogrammas.nl

info@diagnosevoedingengezondheid.nl

Diagnose Voeding & Gezondheid

@DiagnoseVoeding

Strategische partners

Kennispartners
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