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SAMENVATTING

Het wordt algemeen aangenomen dat het eten van voldoende groenten en fruit (G&F) 
goed is voor de gezondheid, met name voor het voorkomen van bepaalde kanker-
types, hart- en vaatziekten en overgewicht. In de meeste westerse landen, inclusief 
Nederland, consumeren zowel kinderen als volwassenen dagelijks minder dan de 
aanbevolen 200 gram groenten en twee stuks fruit. In Nederland zijn er daarom diverse 
G&F interventies ontwikkeld met als doel de G&F inname van kinderen te verhogen. 
Eén van deze interventies is het grootschalige Schoolgruiten Project. Gruiten is een 
samenvoeging van groenten en fruit. Het uiteindelijk doel is om het Schoolgruiten 
Project in Nederland op alle basisscholen te implementeren, maar er is eerst gestart 
met een pilot studie om het effect van de Schoolgruiten interventie te onderzoeken in 
een gecontroleerd design. De resultaten van deze pilotstudie worden in dit proefschrift 
beschreven.

In het eerste deel van het proefschrift (hoofdstuk twee en drie) wordt beschreven 
welke factoren van invloed zijn op de G&F consumptie van kinderen. Het tweede 
gedeelte (hoofdstuk vier) is een meer methodologisch hoofdstuk. Dit hoofdstuk 
beschrijft in hoeverre de kinderrapportages en de ouderrapportages betreffende de 
G&F consumptie van het kind overeenkomen. Het laatste deel van dit proefschrift 
(hoofdstuk vijf tot en met acht) is gericht op de effect- en economische evaluatie 
van de Schoolgruiten interventie. Het proefschrift wordt afgesloten met een weergave 
van de belangrijkste bevindingen (hoofdstuk negen), alsook een discussie van de 
methodologische beperkingen, implicaties voor toekomstig onderzoek en de praktijk. 

AGF (Aardappelen, Groenten, Fruit) Promotie Nederland is samen met onder andere 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Productschap Tuinbouw 
in 2003 de campagne Schoolgruiten gestart met als doel de G&F consumptie van 
basisschoolkinderen te stimuleren. De kern van deze interventie vormt het gezamenlijk 
eten van één stuk fruit of hapklare groente in de klas op minimaal twee vaste dagen in 
de week. Op deze manier wordt mede de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van 
G&F vergroot. Beschikbaarheid en toegankelijkheid hebben mogelijk een belangrijke 
invloed op de hoogte van de G&F consumptie van kinderen. In aanvulling op de 
gratis G&F verstrekkingen is een lesmaterialenpakket ontwikkeld om de kennis en 
vaardigheden gerelateerd aan G&F consumptie te vergroten. 
Om de effecten van de Schoolgruiten interventie op een wetenschappelijke manier te 
onderzoeken, hebben er zowel een voormeting als twee nametingen plaatsgevonden 



Samenvatting

198

en is een interventiegroep met een controlegroep vergeleken. Kinderen uit groep zes 
en hun ouders hebben tijdens de voormeting vragenlijsten ingevuld. Aan de hand 
van deze vragenlijsten werd inzicht verkregen in de dagelijkse G&F consumptie van 
het kind en mogelijk belangrijke beïnvloedende factoren van de G&F consumptie. 
Deze vragenlijsten zijn tijdens de twee nametingen opnieuw ingevuld door dezelfde 
kinderen en hun ouders. Dit gaf ons de mogelijkheid om de analyses uit te voeren op 
zowel de kinder- als de ouderdata. 

Hoofdstuk twee geeft een overzicht van de belangrijkste determinanten 
(beïnvloedende factoren) van de G&F consumptie van basisschoolkinderen. Enerzijds 
is er gebruik gemaakt van een review van de literatuur en anderzijds van twee andere 
interventiestudies die ook als doel hadden de G&F consumptie van kinderen te 
verhogen. Resultaten van deze twee studies lieten zien dat de volgende persoonlijke 
factoren mogelijk belangrijk zijn van de consumptie van G&F: smaakvoorkeuren en het 
lekker vinden van G&F, een positieve houding ten opzichte van G&F, het kennen van 
de dagelijks aanbevolen hoeveelheid van G&F en een positieve eigen-effectiviteits-
verwachting aangaande het eten van G&F. Naast deze meer persoonlijke factoren, 
lijken sociale en fysieke omgevingsfactoren een rol te spelen. Zo geven kinderen aan 
dat ouders en vrienden zelf het goede voorbeeld moeten geven betreffende het eten 
van G&F, regels van de ouders betreffende het eten van G&F lijken belangrijk te zijn, het 
faciliteren van G&F en het beschikbaar zijn van G&F in de thuissituatie. Deze factoren 
leken belangrijker te zijn voor de inname van fruit, dan voor de inname van groenten.

In hoofdstuk drie is gekeken naar het verband tussen verandering in mogelijke 
determinanten van de G&F consumptie en verandering in de consumptie van G&F. 
Voor deze studie is ook gebruik gemaakt van de Nederlandse data van de Europese Pro 
Children studie, eveneens een interventiestudie met als doel het verhogen van de G&F 
consumptie van basisschoolkinderen. Resultaten lieten zien dat positieve veranderingen 
in determinanten (smaakvoorkeur, eigen-effectiviteitsverwachting, regels van de 
ouders betreffende het eten van G&F en beschikbaarheid van G&F in de thuissituatie) 
waren geassocieerd met positieve veranderingen van de G&F consumptie in dezelfde 
tijdsperiode. Ook werd gevonden dat positieve veranderingen in determinanten vooraf 
gingen aan positieve veranderingen van de G&F consumptie. Daarnaast vonden we 
dat positieve veranderingen van de G&F consumptie vooraf kon gaan aan positieve 
veranderingen van de smaakvoorkeur voor G&F. Deze bevindingen ondersteunen veel 
gebruikte gedragsveranderingstheorieën die veronderstellen dat verandering van 
determinanten vooraf gaat aan verandering van gedrag (G&F consumptie). Daarnaast 
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ondersteunt het recente ideeën dat verandering van gedrag ook tot verandering in 
mogelijke determinanten kan leiden.

In de literatuur is weinig bekend over de overeenstemming tussen ouder- en 
kindrapportages voor het meten van de G&F consumptie van het kind. Daarom is een 
studie uitgevoerd, beschreven in hoofdstuk vier, waarin de mate van overeenstemming 
tussen kind- en ouderrapportages betreffende de consumptie van G&F van het kind 
en de determinanten van G&F consumptie is onderzocht. Kinderen rapporteerden 
gemiddeld een hogere consumptie van G&F dan hun ouders deden. Er bleek dus 
een matige overeenstemming te zijn tussen kind- en ouderrapportages. Bovendien 
was de overeenstemming slechter bij jongens dan bij meisjes en bij kinderen met 
een niet-westerse achtergrond in vergelijking met Nederlandse kinderen. De mate 
van overeenstemming was verder afhankelijk van de leeftijd van het kind, aangezien 
overeenstemming beter was bij kinderen uit groep zeven dan bij kinderen uit groep 
zes. Verschillen in overeenstemming bleken verder afhankelijk te zijn van de hoogte 
van de consumptie van G&F; overeenstemming was beter voor diegenen die een lagere 
inname rapporteerden.

In de hoofdstukken vijf en zes, zijn de korte en lange termijn effecten van de School-
gruiten interventie op zowel de hoogte van G&F consumptie als op de belangrijkste 
determinanten van G&F consumptie onderzocht. Gebaseerd op de vragenlijsten 
ingevuld door de kinderen, liet de evaluatie op korte termijn (na één jaar interventie) 
positieve significante resultaten zien van de inname van groenten bij de kinderen 
met een niet-westerse achtergrond, in vergelijking met de niet-westerse kinderen uit 
de controlegroep. De Nederlandse kinderen uit de interventiegroep rapporteerden 
een significant verschil voor fruit in vergelijking met de Nederlandse kinderen uit de 
controlegroep. Er werden geen interventie-effecten voor de G&F consumptie gevonden 
wanneer de ouderrapportages werden gebruikt. Significante positieve interventie-
effecten werden ook gevonden voor waargenomen toegankelijkheid tot G&F bij de 
kinderen met een niet-westerse achtergrond en ouders rapporteerden een positievere 
smaakvoorkeur voor fruit bij hun niet-westerse kind en bij Nederlandse jongens.

In hoofdstuk zes worden de lange termijn effecten beschreven. Zowel de rapportages 
van de kinderen als die van de ouders lieten zien dat de interventiegroep een hogere 
inname van fruit had dan de controlegroep op de tweede nameting. Significante 
positieve interventie-effecten werden ook gevonden bij jongens voor kennis van de 
dagelijks aanbevolen hoeveelheden van de consumptie van G&F. Aanvullend hebben 
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we onderzocht of de waardering voor een interventie gericht op het bevorderen van  
G&F consumptie de interventie-effecten konden verklaren. Kinderen uit de 
interventiegroep hadden een hogere waardering voor een project waarbij G&F op  
school zouden worden uitgedeeld en dit verklaarde waarom zij een significant verschil 
lieten zien van hun G&F consumptie in vergelijking met de kinderen uit de controle-
groep. Dit betekent dat kinderen bij de ontwikkeling van interventies uitgevoerd 
op school moeten worden betrokken en geraadpleegd, omdat waardering voor de 
interventie belangrijk is bij het optimaliseren van interventie-effecten. 

Hoofdstuk zeven beschrijft een onderzoek of de kinderen uit de interventiegroep 
vaker G&F en minder vaak ongezonde snacks meenemen van thuis voor te consumeren 
tijdens de ochtendpauze dan de kinderen uit de controlegroep. Uit de analyses bleek 
dat kinderen uit de interventiegroep inderdaad vaker G&F meenamen als tussendoortje 
voor tijdens de ochtendpauze op school en minder vaak ongezonde snacks. We hebben 
dit resultaat op basis van zowel de ouder- als de kindrapportages gevonden. 

In hoofdstuk acht is een economische evaluatie van het Schoolgruiten Project en de Pro 
Children Studie beschreven. Een vergelijking is gemaakt tussen deze twee interventies 
en ‘geen interventie of niets doen’. Eerst zijn de toekomstige gezondheidseffecten 
door de toename van G&F consumptie geschat door middel van een epidemiologisch 
model. Toekomstige interventie-effecten van de Pro Children interventie, werden 
geschat op 326 DALYs per 100.000 kinderen. DALYs staat voor Disability-Adjusted Life-
Years en is een maat waarin zowel sterfte als prevalentie en ernst van ziekten worden 
samengevat. De toekomstige interventie-effecten voor Schoolgruiten werden iets 
lager geschat: 196 DALYs per 100.000 kinderen. In de economische evaluaties is een 
afweging gemaakt tussen de kosten en de gezondheidswinsten op lange termijn en is 
rekening gehouden met een bedrag dat men bereid is te betalen voor 1 DALY winst. 
Rekening houdend met deze aannames werd er geschat dat zowel Pro Children als 
Schoolgruiten kosteneffectief waren.

In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift, hoofdstuk negen, worden de belangrijkste 
resultaten van de zeven studies uit dit proefschrift samengevat en bediscussieerd. 
Methodologische aspecten en beperkingen met betrekking tot de opzet van de studie, 
de representativiteit en van de dataverzameling worden besproken. Tot slot worden 
implicaties voor verder onderzoek, alsook voor de praktijk, besproken. 
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Eén van de belangrijkste conclusies na het voltooien van dit proefschrift is dat de 
Schoolgruiten interventie kan bijdragen aan het verhogen van de fruitinname 
van basisschoolkinderen. Hoewel de gevonden verschillen klein waren, lijkt het 
verhogen van de beschikbaarheid van fruit op school, een effectieve manier om de 
fruitconsumptie bij kinderen te verhogen. Omgevingsfactoren, zoals toegankelijkheid 
en beschikbaarheid van G&F, zijn belangrijke determinanten van G&F consumptie van 
basisschoolkinderen en moeten dus worden verbeterd in toekomstige interventies. 


