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Ester Sleddens deed onderzoek naar 
de rol van ouders op het eet- en 

bewegingsgedrag van kinderen. 
Voedingspraktijken binnen een gezin 
blijken een grote invloed te hebben op 
het eetgedrag van kinderen. Het effect 
van voedingsregels op hun eetgedrag 

hangt verder af van het opvoedings-
klimaat thuis en het karakter van 

het kind (temperament en eetstijl). 
Deze bevindingen zijn van belang 

voor de preventie en behandeling van 
overgewicht bij kinderen.
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‘Ik heb anderhalf jaar meegelopen op de overgewichtpoli, coach 
(Center of Obese Adolescents and Childrens Healthcare), van het 
Maastricht Universitair Medisch Centrum. Daar herkende ik in de 
praktijk wat ik in mijn proefschrift heb onderzocht.’

Overgewicht en obesitas bij kinderen is – letterlijk – een 
uitdijend probleem. Het percentage kinderen met overge-
wicht en obesitas is vanaf 1980 sterk gestegen (Schokker et 
al., 2006; Schönbeck et al., 2011; Van den Hurk et al., 2007). 
Schönbeck en collega’s (2011) maakten gebruik van data van 
de Nederlandse Groeistudies uit 1980, 1997 en 2009. In 2009 
had 12.8% van de Nederlandse jongens en 14.8% van de 
Nederlandse meisjes in de leeftijd van twee tot 21 jaar 
overgewicht; en 1.8% van de jongens en 2.2% van de meisjes 
hadden obesitas. Vergeleken met 1980 is dit een twee tot drie 
keer hogere prevalentie van overgewicht en een vier tot zes 
keer hogere prevalentie van obesitas. 

Overgewicht ontstaat door een verstoring van de 
energiebalans: de energie-inname uit eten en drinken is 
groter dan het energieverbruik voor basale functies en 
bewegen. Het gedrag dat bijdraagt aan de ontwikkeling van 
overgewicht wordt hier aangeduid met energiebalans-gerela-
teerd gedrag.

Overgewicht op kinderleeftijd is een belangrijke 
voorspeller van overgewicht op volwassen leeftijd (Singh et 
al., 2008). Het is gerelateerd aan een slechte gezondheid. Op 
korte termijn kan overgewicht leiden tot medische proble-
men zoals een verhoogde bloeddruk, ongunstig lipidenpro-
fiel, type 2 diabetes mellitus, slaapapneu en verminderde 
fysieke fitheid. Ook psychische problemen zoals verlies van 

kwaliteit van leven, verminderd zelfvertrouwen en depressie 
(Daniels, 2009; Must & Strauss, 1999) kunnen zich mani-
festeren. Deze problemen verhogen op hun beurt het risico 
voor de ontwikkeling van cardiovasculaire ziekten op latere 
leeftijd, en leiden tot verhoogde morbiditeit en vroegtijdige 
sterfte (Reilly & Kelly, 2011). Ook de medische kosten die 
gekoppeld zijn aan overgewicht en obesitas zijn groot: € 1,2 
miljard per jaar (Van Baal et al., 2006). Dit komt overeen met 
2% van de totale jaarlijkse zorguitgaven. 

Overgewicht bij kinderen krijgt veel aandacht. Er is 
echter weinig informatie beschikbaar over de mate waarin 
ouders het gewicht van kinderen kunnen beïnvloeden en de 
manier waarop. Voortgang in het onderzoek naar specifieke 
ouderschapspraktijken (doelgerichte gedragingen en 
strategieën die ouders gebruiken zoals aanmoedigen, 
feedback geven, belonen, straffen, stellen van grenzen, met 
als doel het beïnvloeden van gedrag van hun kinderen) op 
het gebied van voeding en beweging (zogenaamde voedings- 
en beweegpraktijken) wordt bemoeilijkt door gebrek aan 
inhoudelijke en valide vragenlijsten die getest zijn in 
verschillende steekproeven wereldwijd (Kremers et al., 2013). 
Daarnaast is het onderzoek naar ouderschapspraktijken 
beperkt, omdat de meeste studies de context van deze 
praktijken niet onderzoeken, zoals algemene opvoeding (het 
emotionele klimaat in de thuisomgeving; Kremers et al., 
2013). Algemene opvoeding reflecteert de interactie tussen 
ouder en kind in verschillende situaties, biedt de socio-emo-
tionele context waarbinnen specifieke ouderschapsprak-
tijken plaatsvinden en geïnternaliseerd worden bij kinderen, 
en reflecteert een filosofie die ouders hebben over hoe 

wat is de rol van ouders? 

overgewicht bij 
kinderen



  Kader 1. Model relatie opvoeding en gewichtsstatus van kinderen
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kinderen opgevoed moeten worden en de doelen die zij 
hebben voor de ontwikkeling van hun kinderen.

Opvoeding was het centrale thema van mijn dissertatie 
(Sleddens, 2013). Doel was de complexe relatie tussen 
opvoeding en gewichtsstatus van kinderen te onderzoeken 
door rekening te houden met algemene opvoeding en 
belangrijke kind-kenmerken zoals temperament en eetstijl 
(zie kader 1). Het vermoeden bestaat dat de relatie tussen 
voedingspraktijken en eetgedrag van kinderen wordt 
versterkt of verzwakt als rekening wordt gehouden met de 
context waarbinnen deze praktijken plaatsvinden. Er zijn 
maar weinig onderzoeken uitgevoerd die deze interactie 
tussen voedingspraktijken en algemene opvoeding testen in 
het verklaren van voedingsgedrag van kinderen. Er is dus 
nog veel onduidelijk over de precieze invloed die ouders 
uitoefenen op de ontwikkeling van energiebalans-gerela-
teerd gedrag bij hun kinderen. Bovendien spreken de 
bestaande resultaten elkaar vaak tegen (Sleddens et al., 2011). 
De huidige interventieprogramma’s zijn daarom vaak 

gebaseerd op onvolledige informatie over belangrijke en 
veranderbare oorzaken van overgewicht bij kinderen, 
waardoor ze veelal teleurstellende effecten hebben (Showell 
et al., 2013).

Dit artikel bestaat uit drie delen. Allereerst is het van belang 
om te weten wat er al bekend is over dit onderwerp. Het 
eerste deel beschrijft drie literatuurstudies over de rol van 
ouders in het beïnvloeden van energiebalans-gerelateerd 
gedrag van hun kinderen. In het tweede deel komen de 
ontwikkelde en gevalideerde vragenlijsten die opvoeding en 
gedrag van kinderen meten (temperament, eetstijl, voeding-
spraktijken en algemene opvoeding) aan bod. Als laatste 
wordt nader ingegaan op de invloed van ouders op energie-
balans-gerelateerd gedrag van hun kinderen; daarbij is 
gebruik gemaakt van deze gevalideerde meetinstrumenten. 
Deze zijn afgenomen bij deelnemers aan een lopende 
cohortstudie, de koala Birth Cohort Study (koala staat voor 
‘Kind, Ouders en gezondheid, Aandacht voor Leefstijl en 
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Aanleg’; Kummeling et al., 2005). De resultaten zijn interes-
sant voor de praktijk en kunnen worden gebruikt voor het 
verbeteren van bestaande interventieprogramma’s voor 
ouders met kinderen met overgewicht.

opvoeding 
Wat is er bekend over de relatie tussen algemene opvoed-
ingsstijlen- en praktijken van ouders en overgewicht-gerela-
teerd gedrag bij kinderen? Om deze vraag te beantwoorden is 
een eerste literatuurstudie uitgevoerd (Sleddens, Gerards et 
al., 2011). In totaal voldeden 36 studies aan de inclusiecriteria.

stijlen Er werden in totaal 21 verschillende vragenlijsten 
gebruikt om algemene opvoeding te meten. Het duide-
lijkste resultaat was te zien tussen autoritatieve opvoeding 
(gekenmerkt door een opvoedingscontext waarin warmte en 
emotionele steun centraal staan, samen met het gebruik van 
duidelijke, tweerichtingscommunicatie) en energiebalans-
gerelateerd gedrag en Body Mass Index (bmi) van kinderen. 
De bmi is de index voor het gewicht in verhouding tot de 
lichaamslengte. Bij volwassenen betekent een bmi tussen de 
18.5 en 25 gezond gewicht, een bmi van > 25 overgewicht, en 
een bmi van > 30 extreem overgewicht ofwel ‘obesitas’. Bij 
kinderen moeten de bmi-waarden voor leeftijd en geslacht 
worden gecorrigeerd.

De bevindingen laten zien dat kinderen die zijn opge-
groeid in autoritatieve gezinnen over het algemeen gezonder 
aten, vaker fysiek actief waren en een lagere bmi rap-
porteerden, in vergelijking met kinderen die zijn opgegroeid 
in gezinnen met andere opvoedingsstijlen (autoritaire, 
permissieve en verwaarlozende opvoeding). De resultaten 
van de enkele ‘moderatie’-studies (studies die kijken naar 
interactie tussen variabelen om het gedrag te verklaren) laten 
zien dat de invloed van algemene opvoeding op gewicht-
gerelateerd gedrag van kinderen afhankelijk is van bepaalde 
kenmerken van de ouder (Musher-Eizenman & Holub, 2006; 
Van der Horst et al., 2007). Zo blijkt uit een Nederlandse 
studie (Van der Horst et al., 2007) dat strikte voedingsprakti-
jken een sterkere associatie hebben met een verminderde 
inname van suikerhoudende dranken als ouders een 
opvoedingsstijl hebben die zich kenmerkt door optimale 
niveaus van controle en hoge niveaus van betrokkenheid bij 
de opvoeding. Uit een Amerikaanse studie blijkt dat strikte 
voedings-praktijken een negatief verband laten zien met 
calorie-inname bij kinderen van autoritatieve vaders 
(Musher-Eizenman & Holub, 2006). Strikte voedingsregels 
zijn gerelateerd aan een hogere calorie-inname bij kinderen 

van autoritaire moeders (Musher-Eizenman & Holub, 2006), 
die gekenmerkt worden door streng controlerende ouders 
(de ouder is de baas en het kind moet gehoorzamen). De 
tamelijk grote variatie in resultaten kan worden verklaard 
door de diversiteit aan opvoedingsvragenlijsten (sommige 
lijsten meten dezelfde en andere meten verschillende 
constructen, sommige vragenlijsten zijn ingevuld door 
ouders en andere door kinderen), de diversiteit in demo-
grafische contexten en de verschillende methodes die 
gebruikt zijn om ouders in de opvoedingsstijlen in te delen. 
Er kan worden geconcludeerd dat opvoeding samenhangt 
met gewicht-gerelateerd gedrag bij kinderen. De causaliteit 
en mate waarin deze associaties zich voordoen, dient nog 
verder te worden onderzocht; daarin zullen onder andere 
algemene opvoedingspraktijken worden meegenomen als 

contextuele factor in het beïnvloeden van de relatie tussen 
voedings- en beweegpraktijken en overgewicht-gerelateerd 
gedrag bij kinderen.

interventies Wat is er bekend over de effectiviteit van 
bestaande interventies die zich richten op algemene opvoed-
ingsstijl en -praktijken voor preventie en behandeling van 
overgewicht bij kinderen? Voor deze literatuurstudie zijn 
er zeven studies geschikt bevonden voor inclusie (Gerards 
et al., 2011). Deze studies beschrijven in totaal vier verschil-
lende programma’s gericht op algemene opvoeding die zijn 

Huidige interventie-
programma’s zijn vaak 
gebaseerd op onvolledige  
informatie over  
belangrijke en  
veranderbare oorzaken 
van overgewicht bij  
kinderen
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aangevuld met componenten die zich richten op leefstijl 
(zoals voeding en beweging). Alle studies laten kleine signifi-
cante effecten zien op tenminste één gewicht-gerelateerde 
uitkomstmaat.

Op basis van deze literatuurstudie kan worden gesteld dat 
er maar weinig interventies zijn beschreven die zich richten 
op algemene opvoeding in de preventie en behandeling van 
overgewicht bij kinderen. Dit ondanks de toenemende 
overtuiging in de literatuur van het belang van opvoeding in 
de ontwikkeling van gewicht-gerelateerde uitkomsten van 
kinderen (Sleddens, Gerards et al., 2011).

Momenteel is er een stijging te zien in het aantal 
interventiestudies die zich richten op het aanleren van 
gezonde opvoedingspraktijken (zowel algemene opvoeding 
als specifieke voedings- en beweegpraktijken; Brotman et al., 
2012; Magarey et al., Willis et al., 2013). De weinige bestaande 
interventies benadrukken de effectiviteit van het bevorderen 
van een autoritatieve opvoedingsstijl voor de preventie en 
aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen.

beweegpraktijken Een derde literatuurstudie richt zich 
op beweegpraktijken van ouders (Sleddens, Kremers et al., 
2012), zoals steun van ouders om te bewegen en bevorde-
ring van lidmaatschap van sportclubs. Deze studie geeft een 
overzicht van gebruikte vragenlijsten. Daarnaast worden 
de psychometrische eigenschappen van deze vragenlijsten 
beschreven en de correlatie met het beweeggedrag van 
kinderen.

In totaal zijn er elf unieke beweegpraktijkenvragenlijsten 
geïdentificeerd, en zijn er 46 studies opgenomen die deze 
vragenlijsten hebben gebruikt. Er blijkt een grote variatie te 
zijn in conceptualisatie van constructen die beweegprak-
tijken meten. Veelvuldig wordt er gebruik gemaakt van 
niet-gevalideerde vragenlijsten en er is een schaarste aan 
uitgebreide vragenlijsten die meerdere constructen meten. 
Deze conclusie wordt ondersteund door een recente review 
van Trost en collega’s (2013) en de resultaten van een 
werkgroep over het meten van beweegpraktijken (Davison et 
al., 2013).

De ontwikkeling van op theorie gebaseerde beweegprak-
tijkenvragenlijsten moet worden aangemoedigd. Het blijkt 
verder dat steun van ouders om fysiek actief te zijn, waar-
onder het zelf actief zijn in het bijzijn van hun kind (ouder 
als rolmodel), samenhangt met meer fysieke activiteit. Het is 
belangrijk dat de rol van ouders in de bevordering van 
fysieke activiteit van hun kinderen beter onderzocht wordt 
door de huidige meetinstrumenten te verbeteren. Alleen dan 

kunnen er betere interventies voor ouders worden ontwik-
keld om beweeggedrag bij kinderen te bevorderen. Het 
aanmoedigen van fysieke activiteit is een eerste stap in de 
goede richting. 

Meetinstrumenten
De literatuurstudies laten zien dat er nog veel onduidelijk is 
over de rol van ouders in het beïnvloeden van energiebalans-
gerelateerd gedrag van kinderen. Dit komt mede door 
gebruik van een veelvoud aan vragenlijsten die bovendien 
vaak slecht zijn gevalideerd. Omdat veel vragenlijsten niet 
beschikbaar zijn in het Nederlands, zeker niet voor jonge 
kinderen (en dus door ouders ingevuld moeten worden), heb 
ik tijdens mijn promotietraject besloten een aantal oudervra-
genlijsten te ontwikkelen en/of te valideren: over tempera-
ment van het kind, over voedingspraktijken van ouders en 
eetstijlen van kinderen, en over algemene opvoeding. Deze 
vragenlijsten zijn uiteindelijk afgenomen bij deelnemers aan 
de koala-cohortstudie (Kummeling et al., 2005) om te kijken 
wat de invloed is van opvoeding op energiebalans-gerela-
teerd gedrag van kinderen. 

Temperament In het voorgestelde model over de rol van 
opvoeding, gevisualiseerd in kader 1, is temperament van het 
kind beschreven als een van de modererende factoren in de 
relatie tussen ouderschapspraktijken en energiebalans-ge-
relateerd gedrag van kinderen. Een vragenlijst die uitgebreid 
temperament meet, is de in de vs ontwikkelde Children’s 
Behavior Questionnaire (Putnam & Rothbart, 2006; Rothbart et 
al. 2001). Een uitgebreide validatiestudie van deze tempera-
mentvragenlijst voor kinderen was afwezig in Nederland. 
De komende paragrafen beschrijven de validatie van diverse 
varianten van deze temperamentvragenlijst. De vragen-
lijsten dienen door ouders van drie- tot achtjarige kinderen 
te worden ingevuld.

De temperamentvragenlijst voor kinderen (in twee 
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varianten van respectievelijk 195 vragen en 36 vragen) is 
gevalideerd in een Nederlandse steekproef (Sleddens, 
Kremers et al., 2011). De drie belangrijkste temperamentken-
merken zijn ‘extraversie’, ‘negatieve affectiviteit’ en ‘zelf-
controle’. Het drie-factorenmodel dat in de vs uit het 
onderzoek (Putnam & Rothbart, 2006; Rothbart et al., 2001) 
naar voren kwam, bleek eveneens van toepassing in de 
Nederlandse steekproef.

Tijdens mijn promotietraject heb ik een half jaar in de vs 
gewerkt bij het Children’s Nutrition Research Center in Houston. 
In samenwerking met de onderzoeksgroep van prof. dr. 
Baranowski heb ik daar een zeer korte temperamentvragen-
lijst met drie vignetten gevalideerd (Sleddens, Hughes et al., 
2012a/b). Deze vragenlijst is ontwikkeld voor gebruik in 
interventiestudies. Ouders dienen te kiezen welk kenmerk 
(vignette) het meest van toepassing is op hun kind en krijgen 
hierbij de mogelijkheid om te kiezen tussen drie alterna-
tieven (de algemene temperamentkenmerken). De vignettes 
zijn weergegeven in kader 2.

De lijst is afgezet tegen de temperamentvragenlijst van 
36 vragen. De resultaten met betrekking tot de validatie van 
de zeer korte vragenlijst laten zoals verwacht zien dat de drie 
temperamentkenmerken correleerden met de factoren van 
de lange vragenlijst. Er zijn mogelijkheden om de zeer korte 

temperamentvragenlijst toe te passen voor klinische doelein-
den, waaronder gebruik in een smart phone-videospel om 
ouders effectieve voedingspraktijken aan te leren gericht op 
het laten proeven van groenten bij hun kinderen (Baranows-
ki et al., 2013). In dit soort interventiestudies wordt geper-
sonaliseerd naar het temperament van kinderen: de 
interventie wordt aangepast afhankelijk van de mate waarin 
een kind bijvoorbeeld impulsief of verlegen is. Het is dan 
noodzakelijk te identificeren welke temperamenttrek 
dominant is.

Voor de meeste studies is het beter de multi-dimensional-
iteit van temperament te waarborgen en te kiezen voor een 
langere versie. Maar vaak is het niet mogelijk om een lange 
vragenlijst af te nemen, omdat de last voor de deelnemers 
dan te groot wordt. Daarom is de zeer korte temperament-
vragenlijst aangepast en gevalideerd in Nederland (Sleddens, 
Kremers, et al., 2012).

In de aangepaste versie moeten ouders voor elk tempera-
mentkenmerk (vignette) aangeven in hoeverre dat van 
toepassing is op hun kind, om zo de multi-dimensionaliteit 
van de schaal te waarborgen. Hiervoor is een vijfpuntsschaal 
gebruikt van 1 (‘helemaal niet van toepassing’) tot 5 (‘volledig 
van toepassing’). Ook deze aangepaste lijst is afgezet tegen de 
temperamentvragenlijst van 36 vragen. De antwoorden op 
drie vragen van de temperamentlijst correleerden hoog met 
de gemiddelde scores van de drie temperamentfactoren uit 
de lange versie.

Voor verdere validatie is de relatie onderzocht tussen 
extraversie (een van de drie temperamentkenmerken) en 
impulsiviteit (een van de onderdelen van extraversie). Impul-
siviteit werd gemeten met behulp van een vragenlijst van 
dertien vragen die door de kinderen moest worden ingevuld. 
Ook deze vragenlijst was nieuw voor gebruik in Nederland 
en moest eerst gevalideerd worden. De interne consistentie 
en factorstructuur waren ook hier voldoende. Bovendien 
bleek extraversie hoog te correleren met impulsiviteit. 

De bevindingen laten zien dat verschillende varianten 
van de temperamentvragenlijsten toepasbaar zijn voor 
gebruik in Nederland. Het voordeel hiervan is dat men kan 
kiezen welke vragenlijst het beste geschikt is voor het 
onderzoek (type studie) en voor de populatie die onderzocht 
gaat worden. Als er bijvoorbeeld al veel vragenlijsten worden 
afgenomen, dan is een korte vragenlijst wenselijk om 
eventuele ergernis bij de invuller te voorkomen. 

Voedingspraktijken en eetstijlen Naast temperament 
kan ook eetgedrag van het kind worden gezien als moderator 

  Kader 2. drie temperamentvignettes

Extraversie
mijn kind heeft veel energie, raakt gemakkelijk opge-

wonden, en speelt vaak actief. mijn kind houdt ervan om 

nieuwe mensen te ontmoeten en onbekende plekjes te 

verkennen. 

Negatieve affectiviteit
mijn kind uit vaak zijn/haar frustratie en ontevreden-

heid, en wordt snel droevig als hij/zij een project niet kan 

afmaken. mijn kind is vaak bang (bijv. in het donker). Als 

mijn kind van streek is, is hij/zij moeilijk te kalmeren.

Zelfcontrole
mijn kind luistert graag naar liedjes. Als hij/zij aan een 

project werkt is hij/zij erg geconcentreerd, en hij/zij volgt 

voorzichtig regels en instructies op. Als er iets verandert 

in zijn/haar omgeving, dan merkt mijn kind dit snel op.
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van de relatie tussen voedingspraktijken van ouders en over-
gewicht bij kinderen. Het kan zijn dat bepaalde voedings-
praktijken van ouders een versterkende invloed hebben op 
ongezond eetgedrag van kinderen als hun kind een slechte 
eter is.

Een vragenlijst die uitgebreid de variatie in eetstijl van 
kinderen meet, de Children’s Eating Behavior Questionnaire 
(Wardle et al., 2001), is ontwikkeld in het Verenigd Koninkri-
jk en niet beschikbaar in het Nederlands. Dit meetinstru-
ment is vertaald naar het Nederlands en gevalideerd in een 
Nederlandse steekproef van 135 ouders met kinderen in de 
leeftijd van zes tot zeven jaar (Sleddens, Kremers, et al., 
2010b; Sleddens, Kremers & Thijs, 2008). Factoranalyses zijn 
uitgevoerd en correlaties tussen eetstijl en bmi onderzocht. 
De factorstructuur was vrijwel gelijk aan de structuur die in 
het Verenigd Koninkrijk is gevonden, met acceptabele 
interne consistenties en correlaties tussen de verschillende 
schalen van de vragenlijst. Lineaire regressieanalyses lieten 
zien dat de bmi-standaarddeviaties positief geassocieerd zijn 
met de ‘voedings-bevorderende’ schalen (‘voedselresponsiv-
iteit’, ‘genieten van voedsel’, ‘emotioneel overeten’) en 
negatief met de ‘voedings-vermijdende’ schalen (‘voeding-
sinname minderen na verzadiging’, ‘trager eten’, ‘emotioneel 
onder-eten’, ‘kieskeurig ten aanzien van voedsel’) van de 
eetgedragsvragenlijst. Deze vragenlijst is dus betrouwbaar 
en valide om eetgedrag te meten. De vragenlijst is toepasbaar 
in studies om kinderen te identificeren die een hoger risico 
lopen om overgewicht te ontwikkelen. 

Net zoals vragenlijsten voor eetstijlen bij kinderen zijn 
ook vragenlijsten voor ouderschapspraktijken ten aanzien 
van voeding schaars in de Nederlandse taal. We hebben, als 
goede aanvulling op de Child Feeding Questionnaire, een 
voedingspraktijkenvragenlijst vertaald vanuit het Engels: de 
Parental Feeding Style Questionnaire (pfsq; Wardle et al., 2002). 
De validatie hiervan is uitgevoerd in een Nederlandse 
steekproef van 135 ouders met kinderen in de leeftijd van zes 
tot zeven jaar (Sleddens, Kremers, et al., 2010a/b). Psychome-
trische evaluaties waaronder factoranalyses lieten zien dat de 
vier voedingspraktijken van de psfq ook in de Nederlandse 
steekproef werden herkend: ‘controle over voeding’, ‘instru-
menteel voeden’, ‘emotioneel voeden’, en ‘aanmoedigen om 
te eten’. Bovendien zijn de correlaties tussen voedingsprakti-
jken en voedingsgedrag van zowel ouder als kind onderzocht 
om te bestuderen in welke mate voedingsgedrag voorspeld 
kan worden. De factorstructuur, interne consistentie en 
correlaties tussen de verschillende schalen vertoonden ook 
hier grote overeenkomsten met de oorspronkelijke studie 

(Wardle et al., 2002).
Verder is gekeken of voedingspraktijken correleerden 

met snackgedrag van de kinderen en voedingsgedrag van de 
ouders. ‘Instrumenteel voeden’ (het gebruiken van voeding 
als beloning) en ‘emotioneel voeden’ (het geven van voeding 
als reactie op emotionele stress van het kind) waren positief 
gecorreleerd met snackgedrag van kinderen. Daarentegen 
was ‘aanmoedigen om te eten’ negatief gecorreleerd met 
snackgedrag. Verschillende voedingspraktijken waren 
gerelateerd met voedingsgedrag van ouders. De bevindingen 
laten zien dat het belangrijk is om voedingspraktijken te 
meten in toekomstige studies en mee te nemen in de 
ontwikkeling van interventieprogramma’s voor ouders om 
gezonde eetgewoontes van kinderen te bevorderen.

Algemene opvoeding Vervolgens is getoetst of de relatie 
tussen ouderschapspraktijken en energiebalans-gerelateerd 
gedrag van kinderen beïnvloed wordt door de algemene 
opvoedingscontext binnen een gezin. Zoals eerder geconsta-
teerd zijn er veel verschillende vragenlijsten in omloop die 
beogen het algemeen opvoedingsklimaat te meten, maar de 
meeste van deze lijsten richten zich op een beperkt aantal 
aspecten van opvoeding. Bovendien is er veel onduide-
lijkheid over hoe je opvoeding het beste kunt meten (Power 
et al., 2013).

  Kader 3. algemene opvoedingsfactoren
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Daarom is in samenwerking met de eerder genoemde 
onderzoeksgroep uit Houston een algemene opvoedingsvra-
genlijst ontwikkeld, de Comprehensive General Parenting 
Questionnaire (cgpq; Sleddens et al., 2014). Deze vragenlijst 
bevat de vijf belangrijkste constructen van opvoeding, 
namelijk ‘zorgzaamheid’, ‘structuur’, ‘gedragscontrole’, 
‘strikte controle (dwang)’ en ‘over-protectie’ (zie kader 3; 
Sleddens et al., 2014), evenals de onderliggende kenmerken.

De vragenlijst is afgenomen bij grote groepen ouders van 
vijf- tot dertienjarige kinderen in Nederland, België en de vs. 
In totaal hebben 1497 ouders de vragenlijst ingevuld. 
Bovendien is er ook een vragenlijst van 30 vragen, over 
persoonlijkheidskenmerken (de zogenaamde Quick Big Five; 
Vermulst & Gerris, 2005) afgenomen bij de ouders. De 
opvoedingsvragenlijst laat een acceptabele overeenkomst 
zien met ons vijf-factoren opvoedingsmodel. Persoonlijkheid 
van de ouder hing samen met de vijf opvoedingsconstructen 
in onze vragenlijst. De persoonlijkheidstrekken ‘extraversie’, 
‘meegaandheid, ‘zorgvuldigheid’, en ‘openheid voor ervarin-
gen’ waren positief geassocieerd met de opvoedingsconstruc-
ten ‘zorgzaamheid’, ‘structuur bieden’ en ‘gedragscontrole’. 
Deze opvoedingsconstructen zijn veelal gerelateerd aan 
positieve gezondheidsuitkomsten van kinderen. De 
persoonlijkheidstrek ‘neuroticisme’ was geassocieerd met 
dwangmatige controle en een chaotische thuisomgeving. 

De voorgestelde opvoedingsvragenlijst kan hopelijk 
bijdragen aan onderzoek van de rol van ouders in de 
ontwikkeling van gezondheidsgedrag bij kinderen. Zo kan 
beter in kaart worden gebracht welke opvoedingsconstruc-
ten positief en negatief samenhangen met gezondheidsge-
drag en kunnen interventies daarop beter aangescherpt 
worden. 

Toepasbaarheid in Nederland De hierboven genoemde 
vragenlijsten zijn ontwikkeld voor onderzoek en niet voor 
individuele assessment. Ze zijn evenwel uitermate geschikt 

om in Nederland te gebruiken voor het in kaart brengen 
van het gedrag van ouder en kind. De ontwikkelde Neder-
landstalige vragenlijsten mogen dan ook worden gebruikt, 
na contact met de auteurs om de laatste versie te krijgen (en 
in verband met eventuele rechten op de oorspronkelijke 
Engelstalige vragenlijsten), en in geval er over gepubliceerd 
wordt: met adequate referentie naar de vermelde publicatie 
over de Nederlandse vertaling alsmede de oorspronkelijke 
Engelstalige lijst. Verdere ontwikkeling en validering van de 
vragenlijsten is toe te juichen (zie Sleddens (2013) voor ver-
dere informatie over de valideringstudie van de genoemde 
vragenlijsten).

relatie Opvoeding en eetgedrag kind
Dit laatste deel beschrijft de modeltoetsing van de relatie 
tussen opvoeding en eetgedrag bij kinderen (Sleddens, 2013; 
Sleddens, Kremers et al., 2014; zie kader 4).

Allereerst heeft deze studie als doel te bepalen welke 
voedingspraktijken van ouders de ontwikkeling van het 
eetgedrag van hun kinderen voorspellen. De volgende 
voedingspraktijken zijn gemeten: ‘instrumenteel voeden’ 
(het gebruik van voedsel als beloning), ‘emotioneel voeden’ 
(het gebruik van voedsel als antwoord op emotionele stress 
bij kinderen), ‘controle’ (controle uitoefenen over eten van 
het kind), ‘aanmoedigen’ (aanmoedigen van interesse in 
voedsel en het eten van een grote verscheidenheid aan 
voedingsproducten), ‘het hanteren van strikte regels over 
voedingsgedrag van kinderen’, ‘druk op kinderen uitoefenen 
om te eten’, ‘het in de gaten houden van voedingsgedrag van 
kinderen’, en ‘controle die niet waarneembaar is door het 
kind’ (het niet in huis halen van ongezonde producten of niet 
consumeren van ongezonde producten in het bijzijn van 
kinderen). De volgende voedingsgedragingen zijn gemeten: 
‘snacken’, ‘frisdrank’, ‘fruit- en waterconsumptie’). Bovendien 
heeft de studie tot doel de modererende invloed van context, 
zowel algemene opvoeding als de kind-kenmerken (tempera-
ment en eetstijl), te testen op de relatie tussen voedingsprak-
tijken en eetgedrag van kinderen. Het kan namelijk zo zijn 
dat bepaalde moderatoren de relatie tussen voedingsprak-
tijken en eetgedrag van kinderen versterken of verzwakken. 
Om dit te onderzoeken is gebruik gemaakt van gegevens die 
zijn verzameld binnen de grootschalige koala-cohortstudie 
(Kummeling et al., 2005).

Er is een aantal verbanden gevonden tussen voedings-
praktijken van ouders en het eetgedrag van hun kinderen. 
Instrumenteel en emotioneel voeden en druk die ouders 
uitoefenen om hun kinderen voedingsproducten te laten 

Er is nog veel onduidelijk  
over de rol van ouders 
in het beïnvloeden van 
energie balans-gerelateerd 
gedrag van kinderen 
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consumeren, leidden tot meer ongezond eetgedrag (snacken 
en frisdrankconsumptie) en minder gezond eetgedrag 
(fruit- en waterconsumptie). Kinderen eten gezonder als 
ouders er simpelweg voor zorgen dat ongezonde voeding-
sproducten niet in huis worden gehaald, ouders hun 
kinderen aanmoedigen een grote variëteit aan voedingspro-
ducten te consumeren en zij strikte voedingsregels toepas-
sen.

Ondanks dat de sterkte van de correlatie afhing van de 
context, lieten alle bevindingen van de gestratificeerde 
analyses dezelfde trend zien. Twee voorbeelden: voor 
kinderen die zijn opgegroeid in een positieve opvoedings-
context hebben restrictie, aanmoedigen en het niet in huis 
halen van ongezonde producten betere effecten op 
voedingsgedrag dan voor kinderen die zijn opgegroeid in 
een andere opvoedingscontext (dwangmatige en overbe-
schermende thuisomgeving). Voor kinderen die zijn 
opgegroeid in een mindere positieve opvoedingscontext 
heeft emotioneel en instrumenteel voeden negatievere 
effecten op voedingsgedrag. Bovendien is gebleken dat 
sommige voedingspraktijken niet interacteren met andere 
factoren om eetgedrag van kinderen te verklaren. Deze 
factoren zijn misschien robuust voor variatie in contextuele 

factoren en geschikt voor gebruik in meer algemene 
interventies.

Ouders hebben een aanzienlijke invloed op het eetgedrag 
van hun kinderen. Om ervoor te zorgen dat kinderen 
gezonder gaan eten, is het belangrijk te letten op de voeding-
spraktijken die ouders hanteren. Daarnaast is het van belang 
om rekening te houden met algemene opvoedingspraktijken 
en temperament en eetstijl van het kind.

Conclusie
Verschillende ouder- en kind-factoren beïnvloeden de relatie 
tussen specifieke ouderschapspraktijken en overgewicht-
gerelateerd gedrag van kinderen. Om opvoedingspraktijken 
beter te kunnen meten, is het noodzakelijk om specifieke 
vragenlijsten verder te ontwikkelen en te valideren. Dit geldt 
met name voor ouderschapspraktijken met betrekking tot 
voeding en beweging. De bestaande voedings- en beweeg-

  Kader 4. model relatie opvoeding en eetgedrag kinderen

algemene opvoeding

voedingspraktijken eetgedrag
Snacken

Frisdrank
Water
Fruit

kindkenmerken
Extraversie

Negatieve affectiviteit
Zelf-controle

eetstijl
Voedselresponsiviteit
Genieten van voedsel
Emotioneel overeten

Voedingsinname minderen na verzadiging
Trager eten

Emotioneel ondereten
Kieskeurig ten aanzien van voedsel

Geef zelf het goede 
voorbeeld, geniet van 
gezonde voeding en 
beweeg regelmatig
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praktijkenvragenlijsten zijn vaak slecht gevalideerd 
(Sleddens, Kremers et al., 2012; Vaughn et al., 2013).

In mijn onderzoek heb ik getracht duidelijkheid te 
brengen over welke constructen er gemeten kunnen worden 
en hoe deze constructen geoperationaliseerd kunnen 
worden. Input van verschillende wetenschappers wereldwijd 
is aan te bevelen om voortgang te boeken in dit onderzoeks-
veld (Baranowski et al., 2013). Het is belangrijk dat dyna-
mische interacties tussen verschillende typen en niveaus van 
opvoeding (algemene opvoeding en ouderschapspraktijken) 
op energiebalans-gerelateerd gedrag van kinderen worden 
onderzocht. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van 
longitudinale onderzoekdesigns. Immers: als we beter weten 
hoe ouders overgewicht-gerelateerd gedrag en gewichtssta-
tus van hun kind beïnvloeden, dan kunnen gezondheids-
bevorderaars geïnformeerd worden bij het ontwerpen van 
eff ectievere interventieprogramma’s. Het betrekken van 
ouders in de preventie en behandeling van overgewicht bij 
kinderen is noodzakelijk, aangezien zij hun kind gezonde 
leefstijlgewoonten aan kunnen leren. Om ouders te moti-
veren gezonde opvoedingspraktijken aan te leren is het 
belangrijk praktische tips mee te geven (zie kader 5). 
 Dit onderzoek is cruciaal om het probleem van overge-
wicht bij kinderen een halt toe te roepen. Kinderen staan 
steeds vaker oog in oog met allerlei verleidingen die ertoe 
leiden dat er vaak ongezonde keuzes worden gemaakt. 

  Kader 5. tips voor ouders

•  Wees zorgzaam, geef je kind veel liefde en warmte;

•  Geef je kind structuur, wees duidelijk en consequent;

•  Maak duidelijke afspraken over voeding, sporten, 

tv-kijken en computeren;

•  Koop gezond voedsel en laat ongezonde producten 

liggen;

•  Beloon of troost kinderen niet met voedsel, gebruik 

eten niet als middel om druk uit te oefenen;

•  Stimuleer je kind om nieuwe smaken uit te probe-

ren, neem daarbij de eerste keer genoegen met een 

kleine hoeveelheid en probeer je kind steeds iets 

meer te laten eten;

•  Wees consequent, geef niet toe aan het kopen van 

snoep en andere ongezonde producten;

•  Geef zelf het goede voorbeeld, geniet van gezonde 

voeding en beweeg regelmatig.

CHILDHOOD OVERWEIGHT: THE INFLUENCE OF PARENTING 
ON CHILDREN’S ENERGY BALANCE-RELATED BEHAVIOR
E.F.C. SLEDDENS
Worldwide, childhood overweight is a major concern because of its 
dramatic increase and prevalence, its persistence into adulthood 
and its association with a host of negative health outcomes. Parents 
are the key to their children’s development of obesogenic behaviors 
(overconsumption of calories, low levels of physical activity, and high 
levels of sedentary behavior). Although extensive parenting research 
has been conducted around the world, confl icting fi ndings have 
been reported and interventions have had disappointing eff ects. In 
her dissertation, Sleddens (2013) conducted literature reviews and 
validated questionnaires to evaluate complex parenting-child weight 
relationships. Conclusions contain recommendations for theory, 
research and practice.

Ouders hebben een belangrijke taak ervoor te zorgen dat hun 
kinderen deze verleidingen weerstaan. Zij zijn er om het 
goede voorbeeld te geven wat betreft gezonde voeding en 
voldoende beweging. Het klimaat in de thuisomgeving 
(geven van warmte, bieden van structuur en optimale 
niveaus van controle) is daarbij belangrijk. Het is van belang 
deze autoritatieve vorm van opvoeding te stimuleren, 
waardoor bepaalde voedingspraktijken betere eff ecten 
hebben op het voorkomen en reduceren van overgewicht bij 
kinderen.
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