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Samenvatting 
Overgewicht en obesitas zijn in toenemende mate een volksgezondheidsprobleem. Sociaal-ecologische 

modellen stellen dat gedragingen gerelateerd aan de energiebalans (bewegen, eten, zitten; de directe 

determinanten van het gewicht) worden beïnvloed door zowel individuele factoren als 

omgevingsfactoren. Echter, er is weinig bekend over de kenmerken van de 'obesogene’ of dikmakende 

omgeving; omgevingen die ongezonde voedingsgewoonten en lichamelijke inactiviteit bevorderen. 

Het doel van dit proefschrift was om beter inzicht te krijgen in de rol van omgevingsfactoren voor een 

gezonde leefstijl en overgewicht. We hebben daartoe vier typen omgevingsfactoren bestudeerd die 

mogelijk verband houden met obesitas: de fysieke omgeving (wat is er beschikbaar), de sociale 

omgeving (sociale steun, culturele verschillen), de economische omgeving (kosten) en het politieke 

klimaat (de regels). 

Dit proefschrift begint met een literatuuronderzoek om de associaties tussen de fysieke omgeving en 

overgewicht bij volwassenen in kaart te brengen. Wij deelden studies in naar het continent waar de 

studie was uitgevoerd en naar meetmethode. De studies werden onderworpen aan een 

kwaliteitsbeoordeling. Slechts twee factoren, namelijk stedelijke dunbevolkte gebieden en de mate van 

landfunctiemenging (afwisselend landgebruik voor winkels, huizen, kantoren, industrie, enz.), bleken 

consistent geassocieerd met gewicht. Dit bewijs was echter alleen afkomstig van Noord Amerikaanse 

studies. Daarom was de conclusie dat, met uitzondering van stedelijke dunbevolkte gebieden en de 

mate van landfunctiemenging in de VS, studies tot op heden geen overtuigend bewijs leveren voor een 

associatie tussen de fysieke omgeving en gewicht bij volwassenen, zelfs niet als rekening werd 

gehouden met de methodologische kwaliteit van de studies. Met behulp van gegevens uit de 

SPOTLIGHT studie werd een beter inzicht verkregen in de wisselwerking tussen de ervaren barrières 

om te bewegen en gezond te eten, de lokale beschikbaarheid van faciliteiten (winkels, 

recreatievoorzieningen, enz.) in de buurt, en de relatie met leefstijl. Wij vonden dat de aanwezigheid 

van faciliteiten in de buurt het sterkst geassocieerd waren met gezondheidsgedrag bij mensen die veel 

barrières ervaarden om gezond te eten en te bewegen.  

We zochten ook naar de individuele factoren en omgevingsfactoren die sociaal-economische 

verschillen in omgevingsverschillen konden verklaren.  De resultaten suggereerden dat objectief 

gemeten fysieke omgevingsfactoren en sociale cohesie op buurt-niveau deel van deze sociaal-

economische verschillen konden verklaren. Met behulp van gegevens uit Engelse Fenland studie, 

vonden we dat de deelnemers die het verst weg woonden van een supermarkt én een lager 

opleidingsniveau hadden, viermaal meer kans hadden om zwaarlijvig te zijn, ten opzichte van de 

hoogst opgeleiden die het dichtst bij een supermarkt woonden. Tot slot werd gekeken naar de relatie 

tussen objectief gemeten toegankelijkheid van ‘fast food’ restaurants en overgewicht/obesitas. 

Aanvullend onderzochten we of deze associatie verklaard kon worden door percepties ten aanzien van 

de aanwezigheid en het gebruik van ‘fast food’ restaurants, en ‘fast food’ consumptie. De resultaten 

toonden aan dat de objectief gemeten toegankelijkheid van ‘fast food’ restaurants niet direct 

geassocieerd was met ‘fast food’ consumptie of overgewicht/obesitas. Echter, percepties over de 

aanwezigheid en het gebruik van ‘fast food’ restaurants was geassocieerd met meer ‘fast food’ 

consumptie.  

We hebben ook een literatuurstudie gedaan naar de associaties tussen de sociale omgeving en gewicht. 

De sterkste associaties met het gewicht vonden we voor sociaal kapitaal en collectieve effectiviteit, 

maar slechts weinig studies beschreven significante associaties. Bovendien was er aanzienlijke 

heterogeniteit in de gehanteerde definities en de meetmethoden van sociale omgevingsconstructen. 

Met behulp van de SPOTLIGHT studie identificeerden we manieren om sociale constructen op 



buurtniveau te meten, en relateerden deze verschillende maten aan gezondheidsgedragingen, gewicht 

en ervaren gezondheid. Meer sociale netwerken en meer sociale cohesie op buurtniveau werden in 

verband gebracht met een betere ervaren gezondheid, een kleinere kans op obesitas en een hogere 

fruitconsumptie, maar ook met langdurig zitten en minder transport gerelateerde lichamelijke 

activiteit. De meetmethode die de sociale constructen het best op buurtniveau kon benaderen (een 

gemiddelde buurtscore gecorrigeerd voor individuele scores)  was alleen geassocieerd met 

lichamelijke activiteit en zitgedrag. Vervolgens werd gekeken naar de verbanden tussen verschillende 

kenmerken van sociale netwerken en een gezonde levensstijl in de Nederlandse volwassenen. Wij 

onderzochten of deze overeenkomsten verklaard konden worden door overeenkomsten in leefstijl 

tussen individuen en hun netwerkleden, of gepercipieerde sociale steun. Wij vonden dat mensen met 

hechtere relaties, meer vrienden (in de buurt), een groter netwerk en een dichter netwerk een hogere 

groenteconsumptie hadden, meer lichamelijk actief waren en minder zaten. Echter, ervaren sociale 

norm of ervaren steun konden deze associaties niet verklaren, noch leken de gezondheidsgedragingen 

van netwerkleden een rol te spelen. Tot slot werd onderzocht of sociaal kapitaal een mediërende rol 

speelde in de associatie tussen inkomensongelijkheid op buurtniveau en individueel gewicht. De 

resultaten van de mediatie analyse toonden aan dat sociale netwerken in de buurt 46% van de 

associatie tussen inkomensongelijkheid en gewicht verklaarde. 

Met betrekking tot de economische omgevingsfactoren, hebben wij eerst bestudeerd of de kosten van 

voeding sterker gerelateerd waren aan groente- en fruit inname van mensen met een lagere sociaal-

economische positie dan van mensen met een hogere sociaal-economische positie. Met behulp van 

gegevens uit de Fenland studie vonden wij dat de sociaal-economische verschillen in fruit en groente 

consumptie inderdaad groter waren in individuen die een goedkoop dieet hadden. Vervolgens 

veronderstelden wij dat geografische toegankelijkheid (nabijheid) van supermarkten niet zou zijn 

geassocieerd met een betere dieetkwaliteit tenzij economische toegankelijkheid (betaalbaarheid) ook 

meegenomen zou worden. Wij vonden dat een gezond dieet duurder was en dat individuen die dichter 

bij de dichtstbijzijnde supermarkt woonden een gezonder dieet hadden. Toch bleek ook dat 

economische toegankelijkheid van supermarkten nog sterker gerelateerd was aan dieetkwaliteit dan 

aan geografische toegankelijkheid. 

Tot slot werd gekeken naar de mogelijkheden voor regionaal beleid op het gebied van ruimtelijke 

ordening en openbaar vervoer om actief vervoer van en naar werk te stimuleren in de regio van 

Wellington in Nieuw-Zeeland. Verschillende fysieke omgevingsfactoren werden in verband gebracht 

met actief woon-werkverkeer en de resultaten van de modelleringsstudie toonde aan dat een toename 

van de busfrequentie en parkeergelden kunnen leiden tot een toename in actief transport van en naar 

werk. 

De bevindingen uit dit proefschrift suggereren dat de omgevingsfactoren van invloed zijn op gezond 

gedrag en overgewicht/obesitas. De dikmakende (buurt)omgeving kan worden gedefinieerd als een 

omgeving met gebrek aan faciliteiten, gebrek aan sociale cohesie en sociale netwerken, gebrek aan 

openbaar vervoer en gebrek aan betaalbare, gezonde voeding. De resultaten moeten worden bevestigd 

door studies met een sterkere onderzoeksopzet en preciezere en meer valide meetinstrumenten. Als dat 

gebeurt, zou dat kunnen duiden dat interventies met aandacht voor individuele gedragingen binnen een 

bredere context (‘multi-level interventies’) mogelijk effectief zouden zijn in het voorkómen van 

overgewicht bij volwassenen.  


