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SAMENVATTING 

 

 

  



ALGEMENE INLEIDING 

Hoofdstuk 1 beschrijft dat in de afgelopen decennia het aantal mensen met overgewicht en 

obesitas sterk is toegenomen en dat dit heeft geleid tot een groot publiek 

gezondheidsprobleem. Een positieve energiebalans, waarbij mensen meer energie (calorieën) 

binnenkrijgen dan dat zij verbruiken (door bijvoorbeeld lichamelijke activiteit), wordt gezien 

als de belangrijkste oorzaak van deze toename. Grote porties van (calorierijk) eten en drinken 

spelen hierbij een belangrijke rol.  

De afgelopen jaren zijn de aangeboden porties van (calorierijk) eten en drinken steeds groter 

geworden. Grote porties zijn vaak relatief goedkoop (‘kwantumkorting’) en hierdoor krijgen 

mensen meer ‘waar voor hun geld’ wanneer zij een grotere portie kiezen. Doordat de porties 

van eten en drinken steeds groter zijn geworden hebben mensen een verstoord beeld van 

wat een normale portie zou moeten zijn. Het gevolg hiervan is dat mensen porties die groter 

zijn dan omschreven in de voedingsrichtlijnen, normaal zijn gaan vinden. Bovendien heeft 

eerder onderzoek aangetoond dat grote porties leiden tot een verhoogde energie-inname. 

Het risico op een verhoogde energie-inname als gevolg van grote porties wordt bovendien 

versterkt door externe factoren zoals ‘gedachteloos eten’. Dit betekent dat mensen eten 

zonder aandacht en zich hierdoor minder bewust zijn van de hoeveelheid die zij consumeren. 

Ondanks deze invloed van portiegroottes op energie-inname zijn er weinig studies die de 

effectiviteit van gewichtsmanagement-interventies hebben onderzocht die als doel hadden 

om mensen te leren omgaan met een omgeving waar grote porties aanwezig zijn (zgn. 

portiecontrole).  

In dit proefschrift wordt de voedselomgeving met betrekking tot portiegrootte verkend en 

wordt er een uitgebreide gewichtsmanagement-interventie gericht op portiecontrole 

ontwikkeld en geëvalueerd. 

 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

Deel 1 van dit proefschrift start met een internationale verkenning van beschikbare 

portiegroottes in de voedselomgeving. Om hier inzicht in te verkrijgen werden portiegroottes 

(aangegeven op de verpakking in de voedingswaardedeclaratie of door middel van een logo) 



van niet-alcoholische dranken, verkrijgbaar in supermarkten van vier hoge inkomenslanden 

(Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Nederland) onderzocht. De bevindingen van hoofdstuk 2 

laten zien dat er een grote variatie is in de portiegroottes van niet-alcoholische dranken 

verkrijgbaar in en tussen de vier landen. De huidige declaratie van portiegroottes belemmert 

het inschattingsvermogen van de consument om de juiste portie te selecteren.  

Hoofdstuk 3 beschrijft een cross-sectioneel onderzoek onder 278 huishoudens van 

‘gatekeepers’ met overgewicht of obesitas. Een gatekeeper kan worden gedefinieerd als de 

persoon in het huishouden die meestal verantwoordelijk is voor het doen van de 

boodschappen en het bereiden van de maaltijd. In dit onderzoek werden de huishoudens 

gescreend op de aanwezigheid van factoren die geassocieerd zijn met de consumptie van 

grote porties van verleidelijke voedingsmiddelen, zoals snacks. Uit de resultaten bleek dat in 

de meeste huishoudens een groot aantal verpakkingen van snacks beschikbaar was. Tevens, 

maar in mindere mate, lagen deze snacks in het zicht in de keuken of de woonkamer. Daarbij 

lieten de resultaten zien dat in de meerderheid van de huishoudens serviesgoed werd 

gebruikt (bijvoorbeeld kommen of glazen) dat groter was dan de aanbevolen referentiematen 

van het Voedingscentrum. Samengevat impliceren de resultaten van deze studie dat de 

thuisomgeving de selectie en consumptie van adequate portiegroottes belemmert en 

overconsumptie stimuleert.  

Deel 2 van dit proefschrift start met hoofdstuk 4 waarin de ontwikkeling en evaluatie van de 

PortionSize@warenessTool wordt omschreven. De PortionSize@warenessTool is een 

interactief en online programma dat als doel heeft om mensen bewust te maken van 1) de 

relatie tussen portiegrootte en energie-inname en 2) aanbevolen portiegroottes van eten en 

drinken omschreven in de voedingsrichtlijnen. Uit de resultaten van een gerandomiseerd 

gecontroleerd onderzoek (RCT) onder 310 deelnemers bleek dat het programma succesvol 

was in het vergroten van bewustwording over de relatie tussen portiegrootte en energie-

inname en aanbevolen portiegroottes zoals omschreven in de voedingsrichtlijnen. Deze tool is 

dan ook een veelbelovend instrument om de bewustwording met betrekking tot 

portiegrootte te vergroten.  

In hoofdstuk 5 van dit proefschrift werden meerdere studies met elkaar gecombineerd. Als 

eerste werden er op basis van bestaande wetenschappelijke literatuur 32 ‘portiecontrole’ 



gedragsstrategieën geïdentificeerd. Deze strategieën kunnen mensen ondersteunen in het 

selecteren en consumeren van adequate portiegroottes van eten en drinken. Uit de 

resultaten van een vragenlijststudie onder 52 deelnemers bleek dat de strategieën werden 

beoordeeld als haalbaal er nuttig in gewichtsmanagement. Ten slotte geven de resultaten van 

twee cross-sectionele studies onder grotere populaties (n= 120 en n=278) weer dat de 

‘portiecontrole’ gedragsstrategieën vaker gebruikt worden door mensen met een gezond 

gewicht dan door mensen met overgewicht of obesitas. Er was geen significant verschil in de 

mate van gebruik tussen mensen met overgewicht of obesitas. Dit resultaat biedt het eerste 

bewijs voor de effectiviteit van de portie-controle strategieën in gewichtsmanagement.   

Hoofdstuk 6 beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van de gewichtsmanagement interventie 

‘PortionControl@HOME’ op portiecontrole en Body Mass Index (BMI, ook wel de 

queteletindex) door middel van een RCT onder 278 deelnemers met overgewicht of obesitas.  

De deelnemers in de interventiegroep kregen de PortionControl@HOME interventie 

aangeboden gedurende een periode van drie maanden. De interventie bestond uit de 

volgende onderdelen: 1) de PortionSize@warenessTool; 2), een DVD en een educatief boek 

(Smartsize Me; Een slimme manier om maat te houden) met daarin de ‘portiecontrole’ 

gedragsstrategieën 3) een kookcursus voor het ontwikkelen van technieken om maaltijden 

met een lagere energiedichtheid te bereiden en 4) de ‘portiecontrole’ Home-Screener. De 

resultaten van de RCT lieten zien dat in vergelijking met de controlegroep, de 

interventiegroep gemiddeld meer lichaamsgewicht verloor doordat zij de interventie hadden 

gevolgd. Het effect van de interventie op het gewichtsverlies werd gemedieerd door 

portiecontrole. Echter, de effecten op gewichtsverlies werden niet behouden op de langere 

termijn. 

 

ALGEMENE DISCUSSIE 

In hoofdstuk 7 wordt het proefschrift afgesloten met de algemene discussie waarin de 

belangrijkste bevindingen worden samengevat en suggesties voor de praktijk, beleid en 

verder onderzoek worden gegeven.  



Uit deel 1 van dit proefschrift kan worden geconcludeerd dat de beschikbare portiegroottes in 

de hedendaagse voedselomgeving belemmerend zijn in de selectie en consumptie van 

adequate portiegroottes. Eveneens is de voedselomgeving thuis ongunstig om portiecontrole 

te bevorderen.  

Uit deel 2 van dit proefschrift kan geconcludeerd worden dat de gedragsstrategieën ten 

aanzien van portiecontrole een potentieel succesvolle aanpak in het reguleren van de 

energie-inname kunnen zijn. Hoewel het gebruik van de gedragsstrategieën door de 

PortionControl@HOME interventie werd vergroot, was het effect van deze interventie op 

gewichtsverlies alleen direct na afloop van de interventie zichtbaar. Nadat de interventie was 

afgelopen doofde ook het effect op gewichtsverlies uit. 

 

Aanbevelingen voor praktijk en beleid 

Op basis van de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift kan worden vastgesteld dat 

regelgeving, bij voorkeur opgesteld door de overheid of gezondheidsorganisaties, gewenst is 

om consistentie in portiegroottes te verkrijgen. Door striktere richtlijnen zullen 

portiegroottes, zoals vermeld op de verpakking van voedingsmiddelen, potentieel meer 

kunnen bijdragen aan het maken van gezondere keuzes. Daarbij kan worden aanbevolen om 

gebruik te maken van zogenaamde nudges (subtiele aanpassingen in de omgeving die ervoor 

zorgen dat de gezonde keuze de vanzelfsprekende keuze wordt). Door middel van nudges kan 

een omgeving worden gecreëerd waarin gemakkelijker portiegroottes conform de 

voedingsrichtlijnen gekozen kunnen worden.  

Ten tweede is het van belang dat de thuisomgeving van cliënten een prominentere rol krijgt 

binnen gewichtsmanagement behandelingen. Gezondheidsprofessionals (bijvoorbeeld 

gewichtsconsulenten) kunnen cliënten tijdens de behandeling ondersteunen om hun 

thuisomgeving zó in te richten dat deze ‘portiecontrole’ gedrag faciliteert. Ten derde is het 

aan te bevelen om bij toekomstig gebruik van de PortionControl@HOME interventie het 

gebruik van de gedragsveranderingstechnieken (bijvoorbeeld zelfmonitoring) onder 

deelnemers te vergroten. Ten slotte is het aan te bevelen om alle elementen (en niet alleen 



de kookcursus) te incorporeren in groepsbijeenkomsten of in persoonlijke coachingstrajecten 

gegeven door gezondheidsprofessionals (bijvoorbeeld gewichtsconsulenten).  

 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek  

Op basis van de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift kunnen er aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek worden gedaan. Als eerste is het belangrijk om de aangegeven 

portiegrootte op de verpakking van eten en drinken te monitoren over de tijd. Parallel hieraan 

is het aan te bevelen om het beleid rondom portiegroottes (van de publieke en private sector) 

nauwkeurig te volgen. Op deze manier kan er inzicht worden verkregen of de 

voedselomgeving met betrekking tot portiegroottes over de jaren heen verbetert. Hierbij is 

het ook van belang om te onderzoeken hoe de potentiële veranderingen in de 

voedselomgeving bijdragen aan het verbeteren van individuele aankopen, het eetgedrag, de 

gewichtsstatus en de gezondheid van de consument.   

Met betrekking tot de PortionControl@HOME interventie, is het raadzaam om voort te 

bouwen op het bestaande interventieprogramma, zoals omschreven in dit proefschrift, en 

hiermee aanvullend onderzoek te verrichten. Een aantal aanbevelingen kunnen worden 

gedaan om de interventie uit te breiden. Allereerst, het verlengen van de interventieduur. 

Hierbij kunnen de interventiematerialen als basis dienen voor een uitgebreider en langduriger 

programma. Ten tweede kunnen interventie-elementen gericht op het promoten van 

lichamelijke activiteit worden toegevoegd aan het interventieprogramma. Deze aanbeveling 

wordt gegeven omdat eerder onderzoek aantoont dat een combinatie van interventie-

onderdelen gericht op het verminderen van de energie-inname en het vergroten van de 

lichamelijke activiteit effectiever zijn dan interventies die zich enkel op één van deze 

elementen richt. Ten derde is het aan te bevelen om meer aandacht te besteden aan 

terugvalpreventie in een uitgebreide versie van de PortionControl@HOME interventie. 

Belangrijke strategieën zijn daarbij het verbeteren van het copingmechanisme (hoe om te 

gaan met lastige situaties of met een terugval), het vergroten van de eigen effectiviteit en het 

verbeteren van de autonome motivatie om het nieuwe gedrag (portiecontrole) vol te houden.  

 



ALGEMENE CONCLUSIE 

De PortionControl@HOME interventie lijkt een veelbelovend programma om gewichtsverlies 

te bewerkstelligen. Het is raadzaam om de gehele interventie, of losse onderdelen hiervan, in 

te bedden in behandelingen bij gewichtsmanagement of andere pogingen ter bevordering 

van een adequate energie-inname. Het is hierbij wel van belang dat de interventie wordt 

uitgebreid met veelomvattende terugvalpreventiestrategieën. Daarnaast moet de 

interventieduur van het programma worden verlengd om het gewichtsverlies ook op de lange 

termijn te behouden. Bovenop het optimaliseren en het implementeren van deze interventie 

in de praktijk, dient aandacht te worden besteed aan de voedselomgeving. De hedendaagse 

voedselomgeving maakt het namelijk lastig om grip te houden op het selecteren en 

consumeren van adequate portiegroottes. Daarom zijn, aanvullend op educatieve 

interventies (zoals PortionControl@HOME), ook interventies in de voedselomgeving nodig om 

de ‘portie-controle’ keuze, de gemakkelijke keuze te maken. Dergelijke inspanningen op 

hoger niveau zijn noodzakelijk om interventies op individueel niveau te ondersteunen. Alleen 

zo kan de obesitas epidemie worden terug gedrongen.  

 


