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ALGEMENE INTRODUCTIE 

In  dit  proefschrift  wordt  de  haalbaarheid  en  effectiviteit  van  omgevingsinterventies 

gericht  op  portiegrootte  onderzocht.  Hoofdstuk  1  geeft  een  beschrijving  van 

landbouwtechnologische,  organisatorische  en  politieke  factoren  die  een  verklaring 

bieden voor de grote toename van de voedselproductie die heeft plaatsgevonden in de 

decennia na de tweede wereldoorlog. 

  Door  het  vergoten  van  de  porties  van  (calorierijk)  eten  en  drinken  heeft  de 

voedingsmiddelenindustrie een  rol gespeeld bij de  toegenomen voedselinname. Grote 

porties  zijn  vaak  relatief  goedkoop  (‘kwantumkorting’)  en  daardoor  aantrekkelijk. 

Onderzoek heeft aangetoond dat grote porties leiden tot een verhoogde voedselinname 

waarvoor niet wordt gecompenseerd. Daarbij hebben veel mensen, doordat de porties 

steeds  groter  zijn  geworden,  een  verstoord  beeld  van  wat  een  normale  portie  zou 

moeten zijn. Dit wordt ‘portievervorming’ genoemd en houdt in dat mensen porties die 

groter zijn dan omschreven in voedingsrichtlijnen, normaal zijn gaan vinden.  

In de afgelopen decennia is het aantal mensen met overgewicht toegenomen en 

dit  heeft  geleid  tot  een  groot  publiek  gezondheidsprobleem.  De  oorzaak  voor  dit 

probleem  wordt  steeds  vaker  in  de  ‘obesogene’  omgeving  gezocht.  Deze  omgeving 

draagt bij aan het feit dat veel mensen teveel eten in vergelijking tot de hoeveelheid die 

zij bewegen. Naast het voorlichten van mensen over het belang van gezond eten, is het 

daarom  ook  van  groot  belang  om  de  omgeving  minder  obesogeen  te  maken.  Dit 

proefschrift  richt zich op een belangrijk kenmerk van de obesogene voedselomgeving, 

namelijk  de  ontwikkeling  en  evaluatie  van  omgevingsinterventies  gericht  op  de 

portiegrootte. 

 

ONDERZOEKSRESULTATEN 

In  Deel  I  van  dit  proefschrift wordt  het  veld  van  (omgevings)interventies  gericht  op 

portiegrootte  onderzocht.  Tevens  wordt  de  haalbaarheid  van  dergelijke  interventies 

behandeld.  In Hoofdstuk 2 wordt  vastgesteld dat er  tot nu  toe weinig experimenteel 

onderzoek  is  gedaan  naar  de  effectiviteit  van  interventies  gericht  op  portiegrootte. 



 

     

Vervolgens  worden  de  mogelijkheden  met  betrekking  tot  dergelijke  interventies 

geïdentificeerd  en  wordt  er  een  raamwerk  geschetst  voor  interventies  gericht  op 

portiegrootte.  Op  basis  van  dit  raamwerk  kunnen  omgevingsinterventies  gesitueerd 

worden  in de  fysieke omgeving  (bijvoorbeeld het  aanbieden  van een  grotere  variatie 

van kleinere porties en het  labelen van verschillende portiegroottes), de economische 

omgeving  (bijvoorbeeld  het  wegnemen  van  kwantumkorting  door  ‘proportionele 

prijzen’  in  te voeren), de politieke omgeving  (bijvoorbeeld het  invoeren van regels die 

leiden tot consistente en realistische standaarden met betrekking tot portiegrootte) en 

de  sociaal‐culturele omgeving  (bijvoorbeeld door koks voor  te  lichten over gezondere 

portiegroottes).  

  In Hoofdstuk 3 wordt een  kwalitatief onderzoek beschreven naar de attitudes 

van consumenten ten aanzien van omgevingsinterventies gericht op portiegrootte. Acht 

focusgroepdiscussies werden gehouden met  in totaal 49 deelnemers. Uit de resultaten 

bleek  dat  consumenten  de  meest  positieve  attitudes  hadden  ten  aanzien  van  een 

grotere  variatie  van  portiegroottes,  prijsmaatregelen  en  portielabeling.  Daarbij 

tekenden de deelnemers wel aan dat portielabeling niet betuttelend  van  toon mocht 

zijn en dat prijsmaatregelen voor grote huishoudens niet aantrekkelijk waren. 

  Hoofdstuk 4 geeft de resultaten weer van een kwalitatief onderzoek waarbij 22 

vertegenwoordigers werden  geïnterviewd  van bedrijven waar  voedsel wordt  gemaakt 

en/of verkocht. De vertegenwoordigers beschouwden het als hun verantwoordelijkheid 

om  gezonde  keuzes  aan  te  bieden  en  consumenten  te  informeren.  Alle 

vertegenwoordigers gaven aan dat consumenten uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn 

voor  hun  voedselinname.  Wat  betreft  de  verschillende  interventies  hadden  de 

vertegenwoordigers  de meest  positieve  attitudes  ten  aanzien  van  het  aanbieden  van 

een grotere variatie  in portiegrootte en portielabeling. Prijsmaatregelen werden  in het 

algemeen als riskant beschouwd, al bleken vertegenwoordigers van bedrijfsrestaurants 

open te staan voor het proportioneel prijzen van hun producten.  

  In  Deel  II  wordt  de  invloed  van  portielabeling  op  (voorgenomen)  gedrag 

beschreven.  Hoofdstuk  5  geeft  de  resultaten weer  van  een  onderzoek waarin  twee 



 

     

types portielabeling  (getoond op  foto’s) werden vergeleken met een controleconditie. 

Het eerste type gaf aan wat de  ‘standaardportie’ was. Het tweede type gaf aan welke 

portie klein, middelgroot of groot was. Dergelijke  labeling  is gebruikelijk  in veel  (fast‐

food) settings, maar is –in tegenstelling tot onze labeling– niet gebaseerd op richtlijnen 

van  het  Voedingscentrum.  De  twee  labeltypes  werden  zowel  getest  wanneer  er  3 

porties (namelijk 200, 250 en 330 milliliter) als wanneer er 5 porties (namelijk 200, 250, 

330, 500 en 750 milliliter) beschikbaar waren. Vervolgens werd er gekeken welke portie 

frisdrank deelnemers kozen. Uit de resultaten bleek dat de deelnemers sterker geneigd 

waren om de  grootste maten  te  kiezen wanneer er 3 porties beschikbaar waren dan 

wanneer  er  5  porties  beschikbaar  waren.  Verder  bleek  het  labeltype  waarmee  de 

standaardportie werd weergegeven het sterkste te leiden tot kleinere portiekeuzes. De 

conclusies van dit onderzoek zijn gebaseerd op zelfgerapporteerd voorgenomen gedrag 

van consumenten die vragenlijsten invulden. 

  In  Hoofdstuk  6  wordt  een  veldstudie  beschreven  waarin  het  effect  van 

portielabeling van frisdrank in de bioscoop werd onderzocht. De informatie bestond uit 

het  aantal  standaardporties  en  calorieën  per  frisdrankportie.  De  informatie  werd 

weergegeven op een display die was opgehangen boven de bar. Uit de resultaten bleek 

dat portielabeling geen  significante effecten had op keuze‐ of  consumptiegedrag. Een 

verklaring  hiervoor  is  mogelijk  dat  de  deelnemersgroep  voornamelijk  bestond  uit 

vrouwen  van middelbare  leeftijd  voor  wie  het  geen  gewoonte  was  om  frisdrank  te 

drinken. Hierdoor was labeling voor hen wellicht minder relevant.  

  Zoals  omschreven  in  Hoofdstuk  7,  is  er  een  tweede  veldstudie  naar  de 

effectiviteit van portielabeling uitgevoerd in een bioscoop. In dit onderzoek werden drie 

types  portielabeling  van  bekers  popcorn  met  elkaar  vergeleken  en  met  de 

controleconditie. Het eerste type labeling (‘calorie‐en‐fiets‐labeling’) bevatte informatie 

over het aantal calorieën per portie en hoeveel ‘fietsminuten’ het kostte om dit aantal 

calorieën  te  verbranden.  Het  tweede  type  (‘normaal‐groot‐extragroot‐labeling’)  was 

identiek aan de bestaande  labeling  in de bioscoop. Voor dit onderzoek werd de portie 

die  doorgaans  als  ‘normaal’ werd  omschreven  nu  als  ‘groot’  omschreven. Het  derde 



 

     

type  (‘aantal‐porties‐per‐popcornbeker‐labeling’)  bevatte  een  aanbeveling  over  het 

aantal  personen  waarmee  een  beker  popcorn  gedeeld  kon  worden.  In  de 

controleconditie was er geen  labeling beschikbaar. De verschillende  labeltypes werden 

op vier opeenvolgende  zaterdagavonden opgehangen boven de bar. Uit de  resultaten 

bleek  dat  het  labeltype  waarmee  het  aantal  porties  per  popcornbeker  was 

weergegeven,  samenhing met  het  laagste  aantal  calorieën  per  popcornaankoop.  Als 

gevolg van logistieke problemen konden de data met betrekking tot de ‘normaal‐groot‐

extragroot‐labeling’ niet worden verzameld.  

Deel  III van dit proefschrift bestaat uit drie onderzoeken waarin gekeken werd 

naar de introductie van een grotere variatie van portiegroottes en proportionele prijzen. 

In  Hoofdstuk  8  wordt  een  onderzoek  beschreven  dat  plaatsvond  onder  fast‐food 

restaurant‐  en  bedrijfsrestaurantbezoekers.  Deelnemers  werden  gevraagd  om  een 

portie  frisdrank, een portie kip‐nuggets een portie van een warme maaltijd  te kiezen. 

Afhankelijk  van  de  onderzoeksconditie  was  er  sprake  van  kwantumkorting  of  van 

proportionele prijzen. De resultaten  lieten zien dat het  introduceren van proportionele 

prijzen  de  kans  verkleinde  dat  fast‐food  restaurantbezoekers met  overgewicht  grote 

porties  frisdrank  kozen. De  kans dat deze mensen  kleine porties  kip‐nuggets  kochten 

was juist hoger als gevolg van proportionele prijzen. De resultaten van dit onderzoek zijn 

gebaseerd  op  zelfgerapporteerd  voorgenomen  gedrag  van  consumenten  die  een 

vragenlijst invulden.  

Hoofdstuk  9  geeft  de  resultaten  van  een  longitudinaal  gerandomiseerd 

experiment weer. Dit onderzoek vond plaats  in 26 bedrijfsrestaurants en had als doel 

om  de  introductie  van  een  kleine maaltijd  naast  de  bestaande  portie  te  evalueren. 

Verder werd gekeken naar de effecten van het proportioneel prijzen van de maaltijden 

versus  de  gebruikelijk  op  kwantumvoordeel  gebaseerde  prijzen.  De  resultaten  lieten 

zien  dat  na  de  introductie  van  de  kleine  maaltijden  een  bescheiden  groep 

bedrijfsrestaurantbezoekers  zijn  grote  maaltijd  verving  door  een  kleine.  Het 

proportioneel prijzen van de maaltijden had geen effect. Verder bleek dat de verkoop 

van  gefrituurde  snacks  stabiel  bleef.  Dit  wijst  erop  dat  consumenten  niet 



 

     

compenseerden voor de kleine maaltijd door meer snacks te kopen. Aan de andere kant 

waren er, gebaseerd op de vragenlijsten die door de consumenten waren ingevuld, wel 

aanwijzingen  voor  compensatiegedrag. Deelnemers  die  een  kleine maaltijd  namen  in 

het bedrijfsrestaurant  gaven onder  andere  aan dat  zij  thuis een  grotere maaltijd dan 

gebruikelijk  aten.  Tenslotte  bleek  een  relevante  doelgroep  te  kiezen  voor  de  kleine 

maaltijden, namelijk  vrouwen en mensen met een hoger BMI  (wat dit  laatste betreft 

was er sprake van een statistische trend).  

Naast  het  evalueren  van  de  effectiviteit  van  het  introduceren  van  een  kleine 

maaltijd  en  proportionele  prijzen  is  er  een  procesevaluatie  uitgevoerd  van  deze 

interventies. Deze wordt beschreven  in Hoofdstuk 10. De procesevaluatie bestond uit 

gestructureerde observaties, interviews met de managers van de bedrijfsrestaurants en 

consumentendata. De resultaten  lieten zien dat het onderzoek was uitgevoerd volgens 

het protocol. Ook bleken beide interventies in veel gevallen duurzaam geïmplementeerd 

te zijn.  

 

ALGEMENE DISCUSSIE 

In Hoofdstuk 11 worden de belangrijkste bevindingen  samengevat en  suggesties voor 

verder  onderzoek  en  de  praktijk  gegeven.  Uit  Deel  I  van  dit  proefschrift  kan 

geconcludeerd worden dat het aanbieden van een grotere variatie van portiegroottes 

en  portielabeling  als  de  meest  haalbare  interventies  worden  beschouwd  om  te 

implementeren.  In bedrijfsrestaurants wordt het proportioneel prijzen  van producten 

ook als haalbaar gezien. 

  De  onderzoeken  die  in  Deel  II  worden  beschreven,  bieden  afzonderlijk  geen 

eenduidige  conclusie  wat  betreft  de  effectiviteit  van  portielabeling.  Als  de 

onderzoeksresultaten echter worden gecombineerd, dan blijkt hieruit dat consumenten 

het  sterkst  geneigd  zijn  om  kleinere  porties  te  kiezen  wanneer  zij  worden 

geconfronteerd  met  portielabeling  die  een  standaardportie  benoemt  (of  het  aantal 

porties per eenheid aangeeft). Hierbij moet wel worden aangetekend dat de effecten 

van portielabeling bescheiden zijn.  



 

     

Uit Deel III van dit proefschrift kan geconcludeerd worden dat de introductie van 

een kleine maaltijd in bedrijfsrestaurants een duurzame interventie is die ertoe leidt dat 

een bescheiden, maar  relevante groep bedrijfsrestaurantbezoekers  zijn grote maaltijd 

vervangt door een kleine. Wel bestaat het risico dat mensen compensatiegedrag gaan 

vertonen.  

 

Suggesties voor verder onderzoek 

Op  basis  van  de  onderzoeksresultaten  stellen  wij  vast  dat  de  communicatie  van 

omgevingsinterventies  gericht  op  portiegrootte  een  ingewikkelde  en  tegelijkertijd 

belangrijke  aangelegenheid  is.  Om  deze  reden  gaan  we  in  op  verschillende 

mogelijkheden  om  dergelijke  interventies  te  communiceren  naar  consumenten. 

Vervolgens  worden  er  strategieën  beschreven  die  kunnen  helpen  om  mensen 

‘vatbaarder'  te maken voor omgevingsinterventies. Strategieën die worden besproken 

zijn  het  verstoren  van  ongezonde  consumptiegewoontes  of  door  te  appelleren  aan 

gezondere  sociale  normen.  Verder  worden  externe  factoren  besproken  (zoals 

kenmerken van de doelgroep en de context waarbinnen een  interventie wordt getest) 

die van invloed kunnen zijn op de effectiviteit van interventies gericht op portiegrootte. 

Tenslotte  benadrukken  wij  dat  interventies  zich  zowel  moeten  richten  op  de 

voedselomgeving,  maar  mensen  ook  weerbaarder  moeten  maken  tegen  een 

voedselomgeving die wordt gekenmerkt door grote porties.  

 

Aanbevelingen voor de praktijk 

In de eerste plaats gaan we  in op de vraag of gezond eten een verantwoordelijkheid  is 

van  het  individu,  het  bedrijfsleven  of  de  overheid.  Tevens  wordt  de  term 

‘betuttelingsparadox’  geïntroduceerd. Met  de  ‘betuttelingsparadox’  bedoelen wij  dat 

mensen  een  belemmering  van  hun  persoonlijke  keuzevrijheid  betuttelend  lijken  te 

vinden als deze afkomstig is van de overheid, maar niet als het bedrijfsleven hierin een 

rol speelt. 



 

     

  Het geven van informatie en daarmee dus ook portielabeling lijkt een algemeen 

aanvaarde  interventiestrategie  te  zijn.  Naar  ons  idee  is  de  communicatie  over 

‘standaardporties’ echter  ambigu en worden  consumenten onvoldoende ondersteund 

bij  het maken  van  goed  geïnformeerde  portiekeuzes.  Een  ander  probleem  is  dat  de 

informatie die gegeven wordt vaak niet in overeenstemming is met voedingsrichtlijnen. 

Wij pleiten daarom voor  regelgeving die  realistische normen afdwingt met betrekking 

tot ‘standaardporties’ en daarmee portielabeling verheldert. 

  Tenslotte gaan we in op een benadering die omschreven wordt als ‘libertijns 

paternalisme’. Zonder consumenten al te zeer te betuttelen kan deze benadering de effectiviteit 

van de omgevingsinterventies die in dit proefschrift werden geëvalueerd, vergroten. 


