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invloeden van restrictieve voedingsregels van ouders 
op de consumptie van 2-jarige kinderen

Jessica Gubbels, Stef Kremers, Pieter Dagnelie, Nanne de Vries,  
Carel Thijs, Maastricht University Medical Centre, Annette Stafleu, 
Alexandra Goldbohm, TNO Kwaliteit van leven

Regels die ouders hebben over wat hun peuter niet mag eten, lijken 
vaak het gewenste effect op de voedselinname van hun jonge kind 
te hebben. Maar bij peuters met bepaalde gedragskenmerken 
(depressief, angstig en overactief gedrag) of overgewicht, en bij 
moeilijke eters, werken verbiedende voedingsregels niet of minder 
goed. Dit blijkt uit een studie van de Universiteit Maastricht 
en TNO Kwaliteit van Leven gedaan bij 2578 twee-jarigen (het 
KOALA-onderzoek). De bevindingen geven aan dat preventie van 
overgewicht bij jonge kinderen zich zou moeten richten op het 
type voedingsregels dat ouders stellen, met speciale aandacht voor 
bovengenoemde verschillen tussen kinderen (1).

Overgewicht bij kinderen is wereldwijd een groeiend probleem dat ook 
Nederland treft (2). Eén van de belangrijkste oorzaken is een onge-
zond voedingspatroon. Met name een hoge inname van voedingsmid-
delen met een hoge energiedichtheid, zoals snacks en frisdrank, wordt 
verondersteld tot een hoog risico op overgewicht bij kinderen te leiden 
(3). 
Ouders hebben op verschillende manieren een belangrijke invloed 
op het voedingspatroon van hun kind. Zo kunnen ze specifieke regels 
hanteren over wat hun kind wel en niet mag eten. Het is echter 
onduidelijk of deze voedingsregels het gewenste effect hebben op wat 
het kind eet. In sommige eerdere studies kwam naar voren dat het 
verbieden van ongezonde voedingsmiddelen (bijvoorbeeld frisdrank), 
en het promoten van gezonde voedingsmiddelen (bijvoorbeeld fruit), 
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het gewenste effect hebben. Dit is dan ook geassocieerd met min-
der consumptie van ongezonde, en meer consumptie van gezonde 
voedingsmiddelen door de kinderen (4). Ander onderzoek laat echter 
het tegenovergestelde zien; daarin worden strikte voedingsregels 
geassocieerd met een ongewenst effect (5): kinderen aten bijvoorbeeld 
juist minder van de gezonde voeding als ouders hierover bepaalde 
regels hadden. Mogelijk verstoren dergelijke regels de zelfcontrole 
van het kind over de voedselinname (6). Overigens zijn de begrippen 
‘gewenst’ en ‘gezond’ niet eenduidig. Ouders kunnen het bijvoorbeeld 
gewenst vinden dat het kind zijn bord leeg eet, terwijl dit bij dit kind 
zou kunnen leiden tot overgewicht. In dit artikel bedoelen wij met 
gewenst en gezond, eetgewoonten die het ontstaan van overgewicht 
tegengaan. 
Het is interessant te bekijken welke ouders welke regels toepassen. Zo 
kunnen kinderen van ouders die ‘ongezonde’ regels toepassen geïden-
tificeerd worden. In de huidige studie is onderzocht hoe het toepassen 
van ‘restrictieve’ (beperkende) regels ten aanzien van voeding bij 2-ja-
rige kinderen samenhangt met diverse kenmerken van ouder en kind. 
Daarnaast hebben we bekeken wat de samenhang van deze regels was 
met de gerapporteerde consumptie van een aantal voedingsmiddelen 
door de kinderen. 

KOALA-OnderzOeK  Het KOALA-onderzoek is een geboorteco-
hort-onderzoek waarin ruim 2800 Nederlandse kinderen zijn gevolgd 
vanaf de zwangerschap van de moeder (7). Toen de kinderen 2 jaar 
oud waren, hebben 2578 ouders een vragenlijst ingevuld over wat hun 
kind at en de regels die ze hierover hadden. Verder is gevraagd naar 
algemeen gedrag (gemeten met een vertaalde versie van de Child 
Behaviour Checklist), eetstijl, Body Mass Index (BMI), en diverse 
andere kenmerken van het kind (waaronder leeftijd en geslacht) en de 
ouder (zoals leeftijd en opleiding). Tabel 1 geeft de kenmerken van de 
kinderen en hun ouders weer. 
Tabel 2 laat zien hoeveel ouders verschillende restrictieve voedingsre-
gels toepasten. In totaal had ongeveer de helft (45%) van de ouders 
één of meer regels over de voeding van hun kind. Behalve het verbie-
den van frisdrank werden de meeste restrictieve regels door relatief 
weinig ouders gebruikt. 
Welke regels toegepast werden, was geassocieerd met kenmerken van 
zowel kind als ouder. Zoals ook in andere studies is gevonden (8), wa-
ren hoog opgeleide en oudere moeders strikter dan laag opgeleide en 
jongere moeders. Naast kenmerken van ouders waren ook kenmerken 
van het kind belangrijk voor de striktheid van de ouders: ouders waren 
strikter voor koppige, veel aandacht vragende kinderen. Een verkla-
ring hiervoor zou kunnen zijn dat ouders vinden dat deze kinderen 
strenger aangepakt moeten worden vanwege hun gedrag. Maar de 
koppigheid van de kinderen kan ook juist een reactie zijn op de strikte 
ouders. Door de cross-sectionele opzet van het onderzoek kunnen 
hierover geen uitspraken gedaan worden. Ouders waren minder strikt 

Tabel 1: KenmerKen peuTers en ouders Koala-onderzoeK

Kind

gewichT sTaTus normaal/

ondergewichT

89%

overgewichT 9%

obees 2%

gedrag depressief 45%

agressief 58%

angsTig 47%

Koppig 47%

overacTief 46%

eeTsTijl greTig 36%

meT Tegenzin 4%

meT plezier 68%

snel 15%

Traag 5%

eeT weinig 

verschillende 

dingen

5%

eeT veel 

verschillende 

dingen

52%

ouder

opleidingsniveau 

moeder

laag 14%

middel 38%

hoog 48%

geboorTeland 

moeder

nederland 96%

anders 4%

leefTijd moeder gem. 34 jaar

aanTal uur werKen 

moeder per weeK

gem. 19 uur

aanTal uur werKen 

vader per weeK

gem. 40 uur

Tabel 2: aanTal 

ouders die 

resTricTieve regels 

m.b.T. bepaalde 

voedingsmiddelen 

hanTeren

Kind mag geen: ToegepasT door (%):

snoep 255 (10%)

KoeKjes 37 (1%)

gebaK 106 (4%)

chips 153 (6%)

suiKer 223 (9%)

frisdranK 1089 (42%)
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voor agressievere en voor depressievere kinderen. Wellicht zijn ouders 
minders strikt voor deze kinderen om verergering van dit gedrag te 
voorkomen. 

effect Op innAme peuters  De regels die de ouders over de 
voeding van hun peuter stelden, werden geassocieerd met wenselijk 
eetgedrag: de kinderen consumeerden minder snoep, chocola, koek-
jes en gebak als ouders beperkende regels hanteerden. Dit gewenste 
effect is eerder aangetoond bij adolescenten (4). Het is echter de 
eerste keer voor zover wij weten, dat een associatie tussen restrictieve 
ouderschapspraktijken een gewenst voedingspatroon bij jonge kinde-
ren wordt gevonden. Een groot verschil tussen deze studie en eerdere 

studies waarbij juist een ongewenst effect van voedingsregels gevon-
den werd, is dat die studies meestal gingen over wat de kinderen aten 
als ze onbeperkte toegang tot het voedsel hadden. Deze situatie zal bij 
2-jarige peuters in het dagelijks leven niet of nauwelijks voorkomen.  
Opvallend was dat de voedingsregels niet alleen een invloed leken te 
hebben op het eten van het voedingsmiddel waarop die regels zelf 
betrekking hadden. De regels gingen allemaal over het verbieden van 
voedingsmiddelen, maar gingen ook gepaard met een hogere con-
sumptie van groenten en fruit door het kind. Dit is nog niet eerder aan-
getoond bij deze jonge leeftijdsgroep. Het zou kunnen zijn dat kinderen 
die minder snacks mogen eten, voor de rest ook gezonder moeten eten 
van hun ouders. Dit wordt ‘clustering’ van opvoedpraktijken genoemd. 

Restrictieve voedingsregels hebben niet bij alle typen kinderen een 
gunstig effect

VNU_010-013.indd   12 04-06-2009   08:56:39



Voeding en gedrag
  |  vo

e
d

in
g

 n
u

  |

13

|  ju
n

i 2009  |  n
u

m
m

e
r

 6  |

Clustering is in dit kader al eerder aangetoond bij het gedrag van peu-
ters, en strekt zich zelfs nog verder uit dan alleen voeding: ongezond 
beweeggedrag bleek te clusteren met ongezond eetgedrag (9). 
De invloed van de voedingsregels op het eetgedrag van het kind was 
afhankelijk van diverse kenmerken van het kind. De regels werkten 
niet of minder goed bij kinderen die depressief, angstig of overactief 
gedrag vertoonden. Ook als het kind vaak met tegenzin of langzaam 
at, was de invloed van de regels op de voeding weer minder sterk. 
Maar omgekeerd werd de invloed van de regels juist sterker als het 
kind in het algemeen van veel verschillende soorten eten hield. Het 
gewicht van het kind bleek hierop ook van invloed: de regels leken 
minder effect bij kinderen met overgewicht te hebben. 

cOncLusies   Het onderzoek toont aan dat een focus op voedings-
regels al op zeer jonge leeftijd van belang is, nog voordat het kind 
2 jaar oud is. Voedingsregels van ouders leken over het algemeen 
een gunstig effect te hebben op de voedselinname door peuters. De 
studie laat echter ook zien dat restrictieve voedingsregels niet bij alle 
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typen kinderen een gunstig effect hebben. Deze resultaten zouden 
dan ook een verklaring kunnen zijn voor de tegenstrijdige bevindingen 
van eerdere studies. We kunnen echter geen uitspraken doen over 
oorzaak en gevolg, omdat er maar één meetmoment was. We weten 
dus niet zeker of de regels een invloed hadden op de consumptie, of 
dat ouders hun regels juist aanpasten aan de inname van het kind. 
Daarnaast zouden de resultaten vertekend kunnen zijn doordat zowel 
de regels als de inname door de ouders gerapporteerd zijn. 
Alle regels in dit onderzoek gingen over het verbieden van bepaalde 
voedingsmiddelen. Er is niet gekeken naar de invloed van niet-res-
trictieve regels, zoals het aanmoedigen van het eten van gezonde 
voedingsmiddelen. Deze zouden het effect van de restrictieve regels 
misschien kunnen ondersteunen. En bij kinderen voor wie restrictieve 
regels minder goed bleken te werken, zoals agressievere of depres-
sievere kinderen, biedt aanmoedigend gedrag wellicht een werkzamer 
alternatief. 
De huidige studie laat zien dat het belangrijk is om interventies ter be-
vordering van gezond voedingsgedrag van kinderen te richten op ou-
ders van nog heel jonge kinderen. Deze aanbeveling wordt gesteund 
door ander Nederlands onderzoek (10). Ouders moeten onder andere 
bewust worden gemaakt van de invloed van het type voedingsregels 
(restrictief of niet) op het gedrag van hun kind, en hoe ze deze regels 
kunnen afstemmen op algemene gedragskenmerken van het kind. 
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