Impactvolle
Determinanten:
Ongezonde voeding

1. Introductie: Ongezonde voeding
Deze factsheet is onderdeel van een serie factsheets
die zijn geschreven in het kader van het onderzoek
Impactvolle Determinanten. Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op welke (achterliggende)
determinanten samenhangen met gezondheid.
Wat mensen eten is van veel factoren afhankelijk.
Bijvoorbeeld de kenmerken van de voedingsmiddelen zelf,
zoals hoe iets smaakt of ruikt. Maar ook andere aangeleerde en beïnvloedbare factoren bepalen wat wij eten.
In Nederland draagt ongezonde voeding naar schatting met
8,1% bij aan de ziektelast. Het leidt tot 12.900 doden per
jaar en 6 miljard euro aan zorguitgaven (1). Het tegengaan
van ongezond eten kan dus bijdragen aan een lagere ziektelast. Onder meer door het voorkómen van hart- en vaataandoeningen, kanker en diabetes. Dit gaat deels ook
indirect via een effect van voeding op hoge bloeddruk, hoge
bloedssuikerspiegel, overgewicht en hoog cholesterol.
Hoe en wat iemand eet hangt samen met een veelheid aan
zogenoemde “achterliggende” determinanten. Voorbeelden
hiervan zijn of iemand de middelen en kennis heeft om
gezonde voedingsmiddelen te kopen en het voorbeeldgedrag van ouders en vrienden. Het RIVM heeft de achterliggende determinanten van ongezonde voeding systematisch
in kaart gebracht op basis van een literatuuronderzoek. In
de wetenschappelijke literatuur wordt (ongezonde) voeding

Legenda praatplaat
/
Er is ruim bewijs dat de determinant gepaard gaat met
een toe- of afname in ongezonde voeding.
/
Het is aannemelijk dat de determinant gepaard gaat met
een toe- of afname in ongezonde voeding.

De associatie tussen de determinant en ongezonde
voeding kan beide kanten op gaan.
Bij de determinanten zonder pijl kan op basis van de
geraadpleegde literatuur nog geen uitspraak worden
gedaan t.a.v. de richting van de associatie.

De richting van de associatie is inconsistent of het bewijs
voor een associatie is beperkt.

op verschillende manieren gedefinieerd (zie tekstbox 1). Het
huidige literatuuronderzoek is niet beperkt tot één overkoepelende definitie.
Tekstbox 1. Voorbeelden van ongezonde voeding
In de wetenschappelijke literatuur wordt (ongezonde)
voeding op verschillende manieren gedefinieerd.
Voorbeelden hiervan zijn:
• consumptie van gezoete dranken
• bewerkte producten met toegevoegd zout en suiker
• producten met veel verzadigd en/of transvet
• fastfood
• weinig groente en fruit
• snacken
• veel eten
•	de mate van navolging van bepaalde hypothese of
data gedreven voedingspatronen, zoals ‘the Dutch
Healthy Eating Index’ (2)
•	een voedingspatroon dat zich kenmerkt door typisch
westerse voedingsmiddelen
Leeswijzer
We hebben de verschillende achterliggende determinanten
die samenhangen met ongezonde voeding weergegeven in
een praatplaat. De praatplaat is opgebouwd volgens het
regenboogmodel van Dahlgren-Whitehead (3). In de
binnenste schil van het model staan de individuele factoren
en leefstijl. De volgende schil bevat de factoren die zich
vaak wat verder afspelen van het individu: de leef-, woon-

vetgedrukt
Determinanten die volgens een beoordeling door internationale experts hoog scoren op zowel aanpasbaarheid
(te beïnvloeden in gezonde richting), sterkte van de
relatie en effect op populatieniveau zijn vetgedrukt.
N.B.
Het onderscheid tussen één en twee pijltjes is niet
gebaseerd op de orde van grootte van de associatie van
de determinant maar op de omvang en sterkte van
het bewijs.

Disclaimer
Bij de praatplaat hoort deze factsheet, de praatplaat
dient daarom niet los te worden verspreid. Door de grote
variëteit aan geraadpleegde literatuur is de inschatting
van de bewijslast niet op een systematische en wetenschappelijk verantwoorde wijze gedaan. De definitie van
ongezonde voeding kan per studie verschillen.
Ongezonde voeding | 2

Drijvende krachten
Politiek-institutioneel (1)
Wet- en regelgeving:
 Voedselkeuzelogo’s/Nutri-Score
Beperking marketing ongezonde producten
Richtlijnen en regels voor industrie tav
nutriëntensamenstelling
Prijsbeleid:
 Hoge prijs (belasting) ongezond voedsel
Subsidies gezond voedsel

Demografie
Migratie
Verstedelijking
Vergrijzing
Verandering huishoudgrootte

Economie

 Lage prijs ongezond voedsel
 Aanbod bewerkte voedings-

middelen

Politiek-institutioneel (2)
Beleid, richtlijnen, akkoorden:
Gezonder aanbod in publieke instellingen
en bedrijven
Beperken beschikbaarheid ongezonde
producten via horeca, detailhandel
Programma’s tegen ongezond eten
Handelsakkoorden
Landbouwbeleid

 Globalisering

Machtsconcentratie in het
voedselnetwerk

Leef-, woon- en werkomstandigheden

Technologie
 Functionele en

i

Sociale omgeving

geherformuleerde
voedingsmiddelen

 Sociale invloed
 Ongezonde sociale norm
 Meer sociale steun

Sociaal-cultureel
 Focus op gemak

Individualisering

Informatie
 Reclame en advergames

voor ongezonde producten

Ecologie

Ouders/opvoeding
 Onveilige hechting

Werk

Klimaatverandering
Bodemdegradatie
Verlies biodiversiteit

 Beschikbaarheid

ongezonde voeding

Portiegrootte

 Ploegendienst

Werkprivébalans

Individuele & leefstijlfactoren

 Grotere porties

Demografie

Thuis

 Lage SES
 Hoge SES
 Leeftijd
 Geslacht
 Migratieachtergrond

 Beschikbaarheid

ongezonde voeding

Buurt
Leefstijl

Psychologisch
 Beschikbaarheid

Persoonlijkheid

ongezonde voeding

Omgeving rond school
 Beschikbaarheid
ongezonde voeding

 Meer sedentairgedrag
 Meer schermtijd
 Hoge eetsnelheid
 Stress
 Korte slaapduur

 Gewoonte
 Intentie om minder ongezond te eten
 Meer zelfregulatievaardigheden

School

 Stemming/emotie
 Meer eigen effectiviteit/ gedragscontrole

Cognitief
Gezondheidsbewustzijn en -kennis
Perceptie
Voedselvoorkeur
Meer
voedingskennis en vaardigheden

Attitude

 Aanbod fastfood
en gemakswinkels

Tijdgebrek
Dagelijks ritme

?

Ongezonde voeding
8,1% van de ziektelast in Nederland

Biologisch
Smaakvoorkeur
Verzadigingsrespons
Kenmerken slaap
Fysieke gezondheid
Lichaamssamenstelling
Functioneren hersenen
Functioneren gebit

Kinderopvang

en werkomstandigheden. In de buitenste schil staan de
drijvende krachten, ofwel maatschappelijke ontwikkelingen
en trends, die invloed hebben op voedselaanbod en
-consumptie. De praatplaat toont determinanten van
ongezonde voeding voor de algemene populatie, er is geen
onderscheid gemaakt in verschillende doelgroepen. Ook
toont de praatplaat alleen de directe samenhang tussen de
achterliggende determinanten en ongezonde voeding en
niet de samenhang tussen de achterliggende determinanten onderling.
Deze factsheet licht de belangrijkste achterliggende determinanten van ongezonde voeding toe. Hierbij gebruiken we
voorbeelden uit de literatuur om te laten zien in welke mate
de achterliggende determinant samen hangt met ongezonde
voeding. In deze factsheet is ook een overzicht opgenomen
van bestaande effectieve beleidsmaatregelen om gezonde
voeding te stimuleren. We sluiten deze fact-sheet af met de
verantwoording (“Aanpak en kanttekeningen” en de
geraadpleegde literatuur).

2. Determinanten van Ongezonde Voeding
Schil 1. Individuele en leefstijlfactoren
Als je kijkt naar aanpasbaarheid, sterkte van de relatie en
effect op populatieniveau (4), blijkt dat sociaal-economische status (SES), gezondheidsbewustzijn en -kennis en
gewoonte hoog scoren op deze drie dimensies. (Zie hoofdstuk “Aanpak en kanttekeningen” voor de achtergrond van
deze dimensies). Het belang van deze determinanten zien
we ook terug in de literatuur. Hieronder lichten we een
aantal belangrijke achterliggende determinanten van
ongezonde voeding verder toe.
Demografie
Demografische factoren als leeftijd, geslacht en migratieachtergrond zijn van invloed op het voedingspatroon. Dit
effect is echter niet eenduidig en is onder meer afhankelijk
van de specifieke leeftijdsgroepen, migratieachtergrond en
voedingsmiddelen (5, 6). Zo consumeren oudere volwassenen meer fruit en groente en minder gezoete dranken dan
jongere volwassenen. Kinderen consumeren vergeleken
met volwassenen meer (melk)producten en gezoete
dranken (7).
Inwoners van Amsterdam met een Surinaamse of
Marokkaanse migratieachtergrond consumeren minder
groenten vergeleken met inwoners met een Turkse of
Nederlandse achtergrond (8).
Uit een groot aantal onderzoeken en gegevens uit de
Nederlandse Voedselconsumptie Peiling komt naar voren
dat een lage SES, zoals lage opleiding of laag inkomen,

gepaard gaat met een ongezonder voedselpatroon (6, 9,
10). Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat mensen met
een lage SES meer ongezonde producten kopen omdat die
goedkoper zijn, dat mensen met een lage SES minder
gezondheidsvaardigheden hebben en dat het aanbod van
voedingsmiddelen in hun omgeving ongezonder is. De
richting van het verband met SES is echter niet altijd
consistent en factoren als leeftijd, geslacht, het soort
voedingsmiddel (bijvoorbeeld vette buitenlandse kazen),
veranderingen in voedselconsumptietrends en verschillen
tussen landen hebben hier ook invloed op (9).
Cognitie en leefstijl
Op individueel niveau is gewoonte een belangrijke determinant. Gewoonte verklaart ongeveer 20% van de variatie in
voedingsgedrag (11). Rationeel bewuste keuzes verklaren
een kleiner deel van het voedingsgedrag (6, 12, 13). De
invloed van intentie op voedingsgedrag is beperkt en wordt
vaak te niet gedaan door de invloed van gewoonte (6, 12).
Daarnaast is het bewijs voor de invloed van intentie en
voedselkennis op de keuze voor gezonde producten als
groente en fruit sterker dan het bewijs voor een invloed op
het beperken van een ongezonde keuze (6, 14).
Ook diverse andere gewoonten en leefstijlfactoren gaan
gepaard met ongezond voedingsgedrag. Vooral sedentair
gedrag (veel zitten of liggen) lijkt van invloed, maar ook
meer schermtijd, een hoge eetsnelheid, stress en een korte
slaapduur (13-18).

Schil 2. Leef-, woon- en werkomstandigheden
Als je kijkt naar aanpasbaarheid, sterkte van de relatie en
effect op populatieniveau (4), blijkt dat portiegrootte, de
beschikbaarheid en toegankelijkheid van voedsel in huis,
de omgeving waarin mensen het voedsel eten en reclame
hoog scoren op deze drie dimensies. Het belang van deze
determinanten zien we ook terug in de literatuur en ze
worden hieronder, naast andere determinanten, verder
toegelicht.
Beschikbaarheid en aanbod thuis, op school en in de wijk
Mensen eten meer van voedsel dat makkelijk te verkrijgen
is. Door blootstelling aan voedsel krijgen mensen zin om
(meer) te eten en ze doen dat vervolgens ook. Daarbij eten
mensen makkelijk te pakken voedsel sneller dan voedsel
waar ze meer moeite voor moeten doen (19). Zo gaat de
beschikbaarheid van ongezonde producten in huis, in de
werkomgeving en op scholen gepaard met een hogere
consumptie van ongezonde voedingsmiddelen. Deze
conclusie is echter voornamelijk gebaseerd op internationaal onderzoek (12). Zo blijkt uit Amerikaans vragenlijstonderzoek dat kinderen die thuis frisdrank ter beschikking
hebben, een bijna drie keer zo grote kans hebben om vijf
keer of vaker per week frisdrank te drinken dan kinderen
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waarbij geen frisdrank in huis is. En bij kinderen waar
frisdrank beschikbaar is op school is die kans ruim twee
keer zo hoog (20).
Volgens internationale literatuur is het bewijs voor het
aanbod van fastfood en gemakswinkels in de buurt niet
eenduidig is (12, 21-23). En er is weinig bewijs dat de
voedingsmiddelen detailhandel rond scholen samengaat
met de consumptie van ongezonde voeding (14, 24). Ook
andere type omgevingen, zoals bijvoorbeeld kinderopvang,
hebben mogelijk invloed op de voedselconsumptie, maar
de richting daarvan is niet duidelijk omschreven in de
geraadpleegde literatuur (12).
Portiegrootte
Portiegrootte heeft invloed op hoeveel mensen eten (19).
Diverse studies rapporteren dat mensen door grotere
portiegroottes minimaal 30% meer consumeren, met een
groter effect bij grotere porties. Het gaat hier bijvoorbeeld
om grotere verpakkingen in supermarkten en grotere
porties friet of grotere bekers frisdrank bij fastfoodketens
(bijvoorbeeld large of medium in plaats van small) (25).
Informatie
Er is een duidelijke positieve oorzaak-gevolg relatie tussen
marketing en reclame voor ongezonde producten en de
consumptie ervan (21, 26-28). Volgens een meta-analyse
aten kinderen die bloot stonden aan marketing van
producten met veel energie en weinig voedingswaarde kort
na deze blootstelling gemiddeld 30,4 kcal meer. Ook
hadden deze kinderen een hogere kans om de geadverteerde producten te kiezen (28). Volgens internationaal
onderzoek zien kinderen gemiddeld vijf voedseladvertenties per uur. Daarbij zijn ongezonde voedingsmiddelen met
relatief veel energie of ongewenste nutriënten (zoals zout
en vet) verantwoordelijk voor meer dan 80% van alle
voedseladvertenties op de televisie in Canada, de Verenigde
Staten en Duitsland (29).
Sociale omgeving
Ook modelling (imitatie als gevolg van sociale invloed) en
opvoeding lijken van invloed op het eetgedrag (14, 30, 31).
In een systematische review van 69 experimentele studies
naar het effect van modelling werd in 64 studies een effect
gevonden. Daarbij ging het vooral om een effect op hoeveel
mensen eten. Het effect bleek het sterkst voor de inname
van ‘snack foods’ (30). De invloed van modelling gaat via de
sociale norm. Iemand is bijvoorbeeld geneigd meer te eten
of ongezondere producten te kiezen als vrienden of
collega’s dat ook doen. Omgekeerd gaan mensen ook
gezonder eten in de nabijheid van mensen die dat ook doen
(32). Verder gaat meer sociale steun gepaard met gezonde
voeding (33).

Schil 3. Drijvende krachten
De drijvende krachten die voedselaanbod en -consumptie
beïnvloeden kunnen ingedeeld worden in demografische,
economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politieke factoren (DESTEP) (34).
Demografie
Demografische ontwikkelingen (zoals meer eenpersoonshuishoudens en verstedelijking) leiden tot de behoefte aan
andere producten. Zo versterken ze de behoefte aan
eenpersoonsverpakkingen en voedsel dat gemakkelijk en
snel te bereiden is (34).
Economie en sociaal-culturele factoren
Wat economische en sociaal-culturele factoren betreft: De
focus op gemak en het toegenomen aanbod van bewerkte
voedingsmiddelen gaan gepaard met een hogere consumptie van gemaksvoedsel en van deze bewerkte voedingsmiddelen. Zulke voedingsmiddelen bevatten vaak veel vet,
suiker en zout. Daarbij zorgt globalisering ervoor dat
eetpatronen wereldwijd steeds meer op elkaar gaan lijken
en steeds meer bestaan uit hoogcalorische en voorbewerkte maaltijden (34).
Daarnaast is de prijs van voedsel een belangrijke economische factor. Gemiddeld genomen kost gezond eten meer
dan ongezond eten. Calorierijke voedingsmiddelen met veel
suiker en vet hebben een lagere prijs per calorie (35). Uit een
meta-analyse blijkt dat een afname van 10% van de prijs
(bijvoorbeeld door subsidie) leidt tot een toename van de
consumptie van gezonde producten met 12%, terwijl een
toename van 10% van de prijs (bijvoorbeeld door belasting)
leidt tot een afname van de consumptie van ongezonde
voedingsmiddelen met gemiddeld 6% (36).
Technologie
Als we kijken naar technologische factoren zien we dat
herformulering (het gezonder maken van de samenstelling
van voedingsmiddelen) een gunstige invloed kan hebben
op de consumptie van zout, suiker en vet (37-39). Tussen
2011 en 2016 daalde in Nederland het zoutgehalte in
bepaalde broodsoorten met 19% en in bepaalde sauzen,
soepen, blikgroenten en chips met 12 tot 26%. Toch bleef
de geschatte zoutinname (bepaald in urine) door volwassenen in Doetinchem in de periode 2006 – 2015 gelijk (40). Uit
een andere Nederlandse studie blijkt dat er meer winst valt
te behalen met de keuze voor alternatieven met een lager
zoutgehalte (geschatte 35% afname in mediane zoutinname) dan met het verminderen van de hoeveelheid zout in
bewerkte voedingsmiddelen (geschatte 28% afname van
mediane zoutinname) (41).
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Ecologie
Ecologische factoren (zoals klimaatverandering en bodemdegradatie) beïnvloeden de voedselproductie en daarmee
het aanbod. Een veranderd aanbod kan uiteindelijk ook
invloed hebben op de voedselconsumptie (34).
Politiek-institutioneel
Bij politiek-institutionele factoren (zie ook “Beleidsmaatregelen”) bestaat onderscheid tussen verplichte weten regelgeving en normen, en vrijwillige normen, richtlijnen,
codes, akkoorden of convenanten. Uit internationaal
onderzoek komen aanwijzingen dat een suikertaks de
verkoop van belaste frisdrank kan verminderen en de
herformulering van frisdrank kan stimuleren (42). Zo ging
in een meta-analyse een belasting van 10% op gezoete
dranken gepaard met een afname van consumptie van
10% (43). En in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld is de
verkochte hoeveelheid suiker uit suikerhoudende dranken
na invoering van de suikertaks gedaald met 21,6%- 30%
(44, 45). De daling van 30% komt overeen met 4,6 gram
suiker per persoon per dag (44).
Voedselkeuzelogo’s kunnen consumenten informeren over
gezondere producten. In het Nationaal Preventieakkoord
staat de wens dat de rijksoverheid een breed gedragen
voedselkeuzelogo introduceert. Dit nieuwe wettelijk
toegelaten, maar vrijwillige voedselkeuzelogo zal de
Nutri-Score zijn. Er is nog onvoldoende overtuigend en
consistent bewijs dat voedselkeuzelogo’s bijdragen aan een
gezonder productaanbod. Specifiek voor de Nutri-Score
geldt dat deze consumenten kan helpen bij het selecteren
en rangschikken van gezondere voedingsmiddelen. Het is
echter nog onvoldoende duidelijk, en nog onvoldoende
onderzocht, of dit in de praktijk ook leidt tot een gezondere
aankoop van voedingsmiddelen (46, 47).
Als je kijkt naar aanpasbaarheid, sterkte van de relatie en
effect op populatieniveau (4), blijkt dat de volgende politiekinstitutionele factoren hoog scoren op deze drie dimensies:
programma’s, prijsbeleid en richtlijnen en regels voor de
industrie ten aanzien van nutriëntensamenstelling en
marketing. Ook de drijvende kracht marktprijs scoort hoog.

3. Beleidsmaatregelen
Diverse publicaties geven aan dat er geen ‘magic bullet’ is om
ongezonde voedselconsumptie tegen te gaan, maar dat
verschillende benaderingen in verschillende sectoren en op
meerdere niveaus elkaar kunnen versterken en aanvullen
(48-50). Integraal gezondheidsbeleid (in het Engels: Health in
All Policies) is daarom belangrijk. Integraal gezondheidsbeleid
is erop gericht de gezondheid of determinanten daarvan in
samenhang te beïnvloeden. Dat betekent in de meest brede
zin dat de belangrijkste relevante sectoren binnen en buiten

het volksgezondheidsdomein samenwerken aan het aspect
gezondheid (51). Onder andere met het Nationaal Preventieakkoord kunnen overheden, bedrijfsleven, zorg, welzijn,
onderwijs en wetenschap deze uitdaging aangaan (52).
Een Health in All Policies-benadering vanuit meerdere
beleidsterreinen zou moeten ingrijpen op het gehele
voedselsysteem, inclusief productie, verwerking, groothandel, detailhandel, handel, marketing en consumptie (49).
Verder zou de nadruk moeten liggen op strategieën met het
grootste potentieel om sociale verschillen en verschillen
naar migratieachtergrond te verminderen die het gevolg
zijn van clustering van suboptimale voedingsgewoonten,
lokale omgevingen en risicofactoren voor ziekten. Het vergt
gecoördineerde actie op alle beleidsterreinen en op zowel
lokaal, nationaal als internationaal niveau, omdat maatregelen om de drijvende krachten achter ongelijkheden in
gezond eten te beïnvloeden zich niet beperken tot het
voedselsysteem of de voedselomgeving. Denk aan stadsplanning, economische ontwikkeling, landbouw- en
handelsbeleid (48, 53).
Op basis van de huidige gegevens zijn waarschijnlijk de
meest succesvolle manieren om een gezonde voedingspatroon te stimuleren (48, 49):
Beleid/systeem:
• Fiscale prikkels (bijv. belastingen en subsidies) voor
consumenten, de voedingsindustrie en organisaties (bijv.
werkplekken).
• Prioriteit geven aan zowel voedselzekerheid als voedingskwaliteit in voedselhulpprogramma’s.
• Passende normen voor toevoegingen, waaronder transvet,
zout en toegevoegde suikers (verboden of herformulering).
• Aanbestedingsnormen voor alle voedselaankopen
en -locaties van de overheid, inclusief voedselhulpprogramma’s.
• Voedingsnormen voor de marketing van voedingsmiddelen
en dranken gericht op kinderen.
Specifieke settings:
• Retail: Vermelding op een etiket op de voorkant van de
verpakking van bijvoorbeeld de algehele vetkwaliteit
(zoals verhouding onverzadigd tot verzadigd vet),
koolhydraatkwaliteit (zoals koolhydraat-vezelverhouding) en zout.
• School en werk: Gebruik van scholen en werkplekken om
gezonder eten te bevorderen.
Bovendien kan een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
volwassenen met overgewicht helpen hun leefstijl te
verbeteren. De GLI is een interventie die zich richt op het
verminderen van de energie-inname, het verhogen van de
lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat van
psychologische interventies ter ondersteuning van gedragsverandering (54).
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Beleidsacties in Nederland
Volgens het zogeheten Food-EPI onderzoek zouden de
volgende zes beleidsacties in Nederland de hoogste
prioriteit moeten hebben (55):
1. Zorg voor een nieuw systeem voor productverbetering, in vervolg op het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP).
2. Verbied alle vormen van reclame gericht op kinderen
onder de 18 jaar voor voedingsmiddelen die buiten de
Schijf van Vijf vallen.
3. Verhoog de prijzen van ongezonde voedingsmiddelen.
4. Verlaag de prijzen van gezonde voedingsmiddelen.
5. F ormuleer duidelijke regels en voorschriften voor
voedselaanbieders m.b.t .het vergroten van het aandeel
gezonde voedingsmiddelen.
6. Financier voedselhulp.

4. Aanpak en kanttekeningen
Twee RIVM-rapporten vormen de basis voor de praatplaat
(12, 34). We hebben de resultaten uit deze twee rapporten
aangevuld met de resultaten van een literatuurstudie naar
recente (maximaal 10 jaar oud) systematische reviews en
meta-analyses over factoren van invloed op ongezonde
voeding. Deze aanvullende zoekstrategie was nadrukkelijk
gericht op determinanten van ongezonde voeding. Hierdoor
worden mogelijk relevante artikelen over determinanten
van gezonde voeding gemist. Het is echter niet per definitie
zo dat een factor die gezonde voeding bevordert eenzelfde
effect heeft op het beperken van ongezonde voeding en vice
versa (6, 14). Bestaande reviews focussen vooral op groenteen fruitconsumptie en dus op gezonde voeding (13).
Waar mogelijk hebben we informatie over de richting of
sterkte van de relatie (associatie en oorzakelijk verband)
meegenomen in de beschrijving van de resultaten. Veel
onderzoeken naar determinanten van voedselkeuze zijn
echter cross-sectioneel van opzet (12, 13). Hierdoor geven
deze onderzoeken geen causale (oorzaak-gevolg) relatie
weer, maar een associatie. Om toch inzicht te krijgen in het
relatieve belang van de achterliggende factoren van
ongezonde voeding is gebruik gemaakt van een studie van
Stok et al. (2017). In dit artikel hebben internationale
experts de determinanten uit het zogeheten Determinants
Of Nutrition and Eating (DONE) framework gescoord op
drie dimensies: aanpasbaarheid (de mate waarin het
mogelijk is om de invloed van de determinanten in een
gezonde richting te veranderen), sterkte van de relatie
(associatie, oorzaak-gevolg) en effect op populatieniveau
(prevalentie i.c.m. sterkte van de relatie) (4). De determinanten die hoog scoren zijn vetgedrukt in de praatplaat en
worden ook in deze tekst verder toegelicht.
Tot slot hebben we de determinanten uit de praatplaat
gecontroleerd op volledigheid (en waar nodig aangevuld)
op basis van aanvullende literatuur (4, 6, 19, 31, 48, 55-57).

Kanttekeningen
Omdat de achterliggende determinanten van voeding zo’n
breed spectrum van elkaar onderling beïnvloedende
factoren betreft, is voedingsonderzoek zeer complex.
Bijvoorbeeld, soortgelijke maten van de voedselomgeving
in verschillende contexten zijn niet altijd goed te vergelijken. Dit geeft soms tegenstrijdige onderzoeksresultaten.
Ook zijn resultaten van experimentele studies in specifieke
testomgevingen niet rechtstreeks te extrapoleren naar
situaties in het echte leven. Verder verschillen studies vaak
van elkaar in methodologie, terminologie en/of uitkomstmaten. Hierdoor zijn kwantitatieve gegevens over de
sterkte van de relatie tussen de achterliggende determinanten en ongezonde voeding beperkt vergelijkbaar tussen
studies. Het is daarom niet mogelijk om een rangorde te
geven van de belangrijkste achterliggende determinanten
van ongezonde voeding of maatregelen om ongezonde
voeding tegen te gaan. Een dergelijke rangorde zou kunnen
leiden tot onterechte prioriteiten voor preventie (58).
Daarnaast heeft voeding meerdere achterliggende determinanten die elkaar op verschillende niveaus beïnvloeden. Zo
kunnen we de samenhang tussen lage sociaaleconomische
status (SES) en ongezonde voeding deels verklaren door
verschillen in de sociale en fysieke omgeving. De beschikbaarheid van gezonde producten kan verschillen tussen buurten of
bedrijven waar veel mensen met een hoge dan wel lage SES
wonen en/of werken (21). Er is echter geen duidelijk bewijs dat
de omgeving een sterker effect heeft op lage SES-groepen,
hoewel er in een klein aantal onderzoeken gericht op de
economische- (prijs) en schoolomgeving wel een sterker
effect in groepen met een lage SES werd gevonden (59).
Omdat de mate waarin achterliggende determinanten met
elkaar samenhangen moeilijk te kwantificeren is, gaan we
in deze factsheet niet verder in op dit soort voorbeelden en
beschrijven we alleen de directe samenhang tussen de
achterliggende determinanten en ongezonde voeding.
Effect van coronamaatregelen
De invloed van de coronacrisis op het eetgedrag is nog
onduidelijk en dit is daarom niet meegenomen in de
praatplaat. Voor meer informatie hierover zie het Thema
Leefomgeving/Voedselomgeving in de corona-inclusieve
Volksgezondheid Toekomst Verkenning (c-VTV).
Deze factsheet is onderdeel van een serie factsheets.
Andere factsheets zijn:
• Factsheet Impactvolle Determinanten
• Factsheet Bewegen
• Factsheet Problematisch Alcoholgebruik
• Factsheet Psychosociale Arbeidsbelasting
• Factsheet Luchtkwaliteit
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