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In Amsterdam heeft 1 op de 5 kinderen en jongeren (in Stadsdeel Zuidoost,  
Bijlmer Centrum 23% in 20171) overgewicht of obesitas. Er zijn steeds meer  
aanwijzingen dat het grote aanbod van ongezond voedsel van invloed is op  
de consumptie ervan. Om meer inzicht te krijgen in factoren die het eet- en 
drinkgedrag bepalen, is in november 2019 gestart met het Families & Food  
project. In dit participatief actieonderzoek staat de invloed van het voedsel-
aanbod langs veelgebruikte routes (naar werk, school, vrije tijd) centraal.  
Aan het onderzoek hebben 21 huishoudens deelgenomen met minimaal één  
kind in de leeftijd 5-12 jaar, woonachtig in Bijlmer Centrum, Amsterdam Zuid-
oost. Het project is uitgevoerd in samenwerking met Stichting Alexander en 
lokale welzijnsorganisaties. Met de resultaten van het onderzoek wordt gekeken 
of en zo ja hoe de voedselomgeving van Bijlmer Centrum aangepast kan worden 
om de gezonde(re) voedselkeuze te stimuleren.

1 https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/blijven-wij-gezond/programma-amsterdamse-aanpak-gezond/ 
#he0d1a9ad-09c6-4a3f-8bbd-254fe68b8598 Gewicht en leefstijl van kinderen in Amsterdam, juli 2019.
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De situatie waarin een persoon zich bevindt en  
omgevingsfactoren bepalen het eet- en drinkgedrag.

Persoonlijke omstandigheden:
 n  Stress bevordert bijvoorbeeld de 

ongezonde keuze door de hoge mate 
van toegankelijkheid (bij tijd- en geld-
gebrek), de verhoogde eetlust en trek 
in ongezond voedsel door een slechte 
nachtrust.

 n  (Mede)opvoeders onderschatten 
ongezonde voedselinname van hun 
kinderen.

Opvoedstrategie:
 n  Juiste opvoedstrategie met betrek-

king tot gezonde voeding vraagt tijd, 
aandacht, geduld, kennis en vaardig-
heden. Zeker in combinatie met zware 
persoonlijke omstandigheden is dit 
niet eenvoudig.

Fysieke voedselomgeving:
 n  Bewoners vinden het aanbod  

onge zonde voeding in Bijlmer  
Centrum te groot.

 n  Er wordt veel thuis gekookt, in verband 
met hoge kosten van buiten de deur 
eten.

 n  Aanbod Voedselbank Amsterdam is 
niet gezond genoeg.

Persoonsgerichte voedselomgeving:
 n  Ongezond voedsel is de makkelijke 

keuze door overvloedig aanbod, de 
lage prijs en snelle bereiding.

 n  Gezonde voeding wordt als duur  
ervaren.

Sociale voedselomgeving:
 n  Boodschappen worden gedaan op 

basis van aanbiedingen, ongezond 
voedsel is vaker in de aanbieding.

 n  Kinderen bepalen vaak (mee) wat er 
wordt gegeten.

 n  Er wordt regelmatig ‘s avonds laat nog 
eten besteld, terwijl er al een avond-
maaltijd is genuttigd.

 De invloed van de fysieke- en de persoonsgerichte 
voedselomgeving blijken de meeste invloed te hebben 
op het eet- en drinkgedrag van de respondenten. Om 
de resultaten verder te kunnen brengen wordt naar 
aanknopingspunten gekeken om de voedselomgeving 
gezonder te maken.

Zeker gezien de invloed die de fysieke voedselom-
geving blijkt te hebben op ons koop- en consumptie-
gedrag is het aanpassen van wet- en regelgeving van 
groot belang.
De volgende opsomming komt voort uit de ideeën van 
bewoners en een eerste brainstorm met een aantal 
betrokken professionals.

Wat? Door/met wie?

1.  Voedselomgeving  
gezonder maken

Meer gevarieerd en gezonder voedselaanbod

Lokale ondernemers/bestuurdersGezond aanbod Voedselbank Amsterdam,  
bijvoorbeeld pilot Sociale Supermarkt

Wat? Door/met wie?

2. Patronen doorbreken

Opvoedondersteuning: bijvoorbeeld kinderen anders 
(leren) belonen

Bijvoorbeeld Gezonde School (icm tegengaan van 
armoede) en OKT (Ouder- en Kindteams)

Stimuleren van gezonde(re) keuze door middel van 
posters, reclames, activiteiten

Lokale ondernemers/bestuurders

Meer aanbiedingen voor gezonde voeding Supermarkteigenaren/filiaalmanagers

Wat? Door/met wie?

3.  Wet- en regelgeving 
aanpassen

Kosten voor gezonde voeding omlaag

Voedsellobby/(inter)nationale overheden
Aanbod gezonde voeding versus  
ongezonde voeding in balans

Beperken bewerkt voedsel 
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Invloed van routes en routines op 
eet- en drinkgedrag
Het Abcouderpad is de meest gebruikte verbindings-
weg. Hier bevindt zich echter geen voedselaanbod. 
Het voedselaanbod is gecentreerd in de winkelcentra 
Amsterdamse Poort en Venserpolder en World of 
Food. Behalve het doen van boodschappen hebben 
andere routines zoals naar werk, school en vrijetijds-
besteding invloed op het koop- en consumptiege-
drag. Zeker wanneer men rond etenstijd onderweg is, 
wordt vaak buiten de deur gegeten of afgehaald. Om 
gezonde(re) voedselkeuzes te stimuleren willen de 
deelnemers onder meer gezonde voedselmarketing 
in de buurt en gezond en goedkoop voedselaanbod 
voor lunch en diner. Ook de kinderen van de meeloop-
middag zien dat er vooral ongezond eten en drinken in 
hun buurt te koop is en noemen het vestigen van een 
‘Fruitland’ in plaats van snoepwinkels en andere onge-
zonde winkels als mogelijke oplossing.
Als we naar het koop- en consumptiegedrag kijken in 
combinatie met domeinen van Positieve Gezondheid 
blijkt het moeilijk om hier duidelijke conclusies uit te 
trekken. Er zijn deelnemers die zeggen vaker ongezon-
de keuzes te maken als ze niet lekker in hun vel zitten, 
maar er zijn ook respondenten zonder zware persoon-
lijke omstandigheden die er een (erg) ongezond eet-
patroon op na houden. Veel deelnemers zijn afhankelijk 
van de voedselbank. Het aanbod van de Voedselbank 
Amsterdam is niet geheel gezond en laat (afhankelijk 
per voedselbank) deels de keuze aan de afnemer. Een 
mogelijke oplossing is de pilot zoals uitgevoerd door 
de Voedselmarkt Zuid, de sociale supermarkt2. Om de 
gezonde keuze de makkelijke keuze te maken zouden 
gezonde producten ‘goedkoper’ aangeboden kunnen 
worden. Ze zouden ook een prominente plek in kunnen 
nemen om zo de aandacht te trekken, vergelijkbaar 
met de aanbiedingen in de supermarkt. 

Discussie
De meeste deelnemers aan het onderzoek geven aan 
dat zij veel thuis koken, de belangrijkste reden hier-
voor is de hoge kosten van buiten de deur eten. Bij 
de keuze voor een supermarkt spelen betaalbaarheid, 
kwaliteit en locatie een rol. De meerderheid van de 
respondenten doen hun boodschappen bij verschillende 
supermarkten om gebruik te kunnen maken van de 
aanbiedingen. Vaak wordt er traditioneel gekookt of 
zijn traditionele gerechten naar persoonlijke smaak of 
minder bewerkelijke recepten aangepast. Opvallend is 
dat er in een aantal huishoudens regelmatig ‘s avonds 
laat nog eten wordt besteld, terwijl er al een avond-
maaltijd was genuttigd. 

Bij de keuze voor het avondeten houden veel ouders 
rekening met de voorkeuren van hun kinderen. Ze  
geven hen bijvoorbeeld twee opties om uit te kiezen  
of koken voornamelijk dingen waarvan ze weten dat  
de kinderen het lusten. Er worden vrij veel manieren 
genoemd waarmee de deelnemers hun kinderen 
stimuleren om zowel buiten de deur als thuis gezonde 
voedselkeuzes te maken. Als er expliciete eetregels 
worden gehanteerd, gaat het bijvoorbeeld om de hoe-
veelheid snoep, wit brood of snacks na het avondeten. 
Een veel gehoord argument om relatief ongezond eten 
en drinken te kopen is om de kinderen te belonen en 
ze weer ‘kind te laten zijn’. Deze opvattingen komen 
voort uit onze eigen ideeën over wat een beloning is 
en waar je als kind (on)gelukkig van wordt. 

De meerderheid van de respondenten vindt het voed-
selaanbod in de winkelcentra, naast supermarkten, 
te duur en het aanbod fastfood te groot. Ze zouden 
graag een meer gevarieerd en gezonder aanbod in de 
winkelcentra zien. De belangrijkste redenen om wel 
eten te bestellen of af te halen zijn gemak en de snel-
heid waarmee de maaltijd bereid wordt. Het aanbod 
(zowel offline als online) snel te bereide, goedkope 
maaltijden (of voordelig door een aanbieding) is over 
het algemeen ongezond, waardoor de voedselkeuze 
per definitie vaak ongezond is. 

Veel respondenten geven aan vrijwel uitsluitend af 
te gaan op aanbiedingen bij de aankoop van eten 
en drinken, ongeacht de locatie en of dit gezond 
of ongezond aanbod is. Onderzoek wijst uit dat het 
gezond ‘nudgen’ van consumenten ook daadwerkelijk 
leidt tot meer gezonde aankopen3. Dit betekent niet 
automatisch dat er minder ongezond aanbod gekocht 
wordt, maar het principe van ‘verleiden’ werkt dus wel 
beide kanten op. Reclames voor ongezond aanbod 
hebben echter de overhand, consumenten ontvan-
gen continu pushberichten van de aanbiedingen van 
fastfoodketens en niet van de gezonde tegenhanger4. 
Ook hebben supermarkten overwegend hun ongezon-
de producten in de aanbieding. Als consument krijg je 
dus ook bijna de kans niet om een gezonde maaltijd 
überhaupt te overwegen. Gezonde voeding zou meer 
gepromoot moeten worden en een veel groter deel 
moeten uitmaken van het aanbod, offline en online. 
Zolang het gezonde alternatief niet betaalbaarheid 
en snel/gemakkelijk en veelvuldig verkrijgbaar is, blijft 
ongezond snacken de norm.

2 https://amsterdam.voedselbank.org/werken-bij/voedselmarktzuid/ 
3 https://nagf.nl/projecten/nagf/ga-voor-kleur-lab 
4 Apps zoals To good to go zijn eerder uitzondering dan regel.
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