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Samenvatting 
 
De academische werkplaats AMPHI in Nijmegen doet in de ALIKO-studie onderzoek naar de 
effectiviteit en doelmatigheid van gecombineerde leefstijl interventies (GLI’s) voor kinderen van 4 tot 
18 jaar met (ernstig) overgewicht. Om de effectiviteit en doelmatigheid in kaart te brengen moest een 
reeds ontwikkelde vragenlijst aangevuld worden. Deze vragenlijst miste nog enkele belangrijke 
dimensies om de effectiviteit en doelmatigheid van de GLI’s te bepalen.  
 
Er is literatuuronderzoek uitgevoerd naar welke dimensies misten in de reeds ontwikkelde vragenlijst 
en hieraan toegevoegd moesten worden. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar bestaande, 
gevalideerde en betrouwbare vragenlijsten die de dimensies bevatten die toegevoegd moesten 
worden. In overleg met de opdrachtgever, praktijkbegeleider en docentbegeleider is er besloten welke 
dimensies en bijbehorende vragen uit de bestaande vragenlijsten meegenomen moesten worden.  
 
Er zijn vragen toegevoegd die gedragsdeterminanten zoals attitude en motivatie, kwaliteit van leven 
en opvoedstijl achterhalen. De reeds ontwikkelde vragenlijst is vervolgens aangevuld met de gekozen 
dimensies en vragen. Uiteindelijk zijn er drie vragenlijsten ontwikkeld, namelijk: 
- Eén voor de ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar; 
- Eén voor de ouders van kinderen van 12 tot19 jaar; 
- Eén voor de kinderen van 12 tot 19 jaar. 
Met behulp van deze vragenlijsten zijn bij enkele interventies, die deelnemen aan de ALIKO-studie, de 
nulmetingen uitgevoerd. 
 
Met behulp van deze vragenlijsten kan het effect en de doelmatigheid van gecombineerde leefstijl 
interventies gemeten worden. Dit geldt niet alleen voor de GLI’s die geïncludeerd zijn in de ALIKO-
studie. Deze vragenlijst kan ook gebruikt worden om andere interventies gericht op overgewicht te 
evalueren. Met deze gegevens kunnen GLI’s in de toekomst verbeterd worden en mogelijk makkelijker 
financiering krijgen voor hun interventie.  
 
Aanbevolen wordt om de nulmeting verder uit te voeren. Na de nulmeting moeten de vervolgmetingen 
plaatsvinden zodat met behulp van toetsende statistiek een uitspraak kan worden gedaan over de 
effectiviteit en doelmatigheid. Naast dat de interventies met elkaar vergeleken worden, moeten deze 
ook met de gegevens uit de Kindermonitor van de GGD vergeleken worden. Gegevens die niet 
gemeten worden met de vragenlijst, zoals lengte en gewicht, moeten nog achterhaald worden bij de 
GLI’s.  
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Voorwoord 
 
Deze scriptie is samengesteld door twee vierdejaarsstudenten Voeding & Diëtetiek aan de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In het kader van onze afstudeerstage aan de Academische 
werkplaats AMPHI van het Radboud UMC is er een bijdrage geleverd aan een reeds gestart 
onderzoek naar gecombineerde leefstijl interventies (GLI’s) in de regio Gelderland. In deze scriptie is 
geschreven in het kader van Praktijkgericht Onderzoek.  
 
Voor Praktijkgericht Onderzoek is er een reeds ontwikkelde vragenlijst, die als doel heeft om het effect 
in kaart te brengen van GLI’s, aangevuld met vragen gericht op kwaliteit van leven, opvoedstijl en 
gedragsdeterminanten. Met behulp van deze vragenlijst is een nulmeting uitgevoerd bij diverse GLI’s 
die deelnemen aan de ALIKO-studie.  
 
Dit rapport is mede tot stand gekomen dankzij docenten en professionals uit het werkveld. In het 
bijzonder willen wij onze begeleiders Jenneke Saat (HAN), Guido van Schoor (Radboud UMC) en 
Gerdine Fransen (onderzoekscoördinator AMPHI) bedanken. Niet alleen voor hun begeleiding bij de 
totstandkoming van deze scriptie maar ook voor de praktijkervaring die zij ons meegegeven hebben.  
 
Nijmegen, juni 2014 
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Begrippenlijst 
 
 
ALIKO-studie AMPHI Lifestyle Interventions for Kids with Overweight. Studie naar de 

effectiviteit en doelmatigheid van gecombineerde leefstijl interventies voor 
kinderen van 4 t/m 18 jaar met overgewicht en/of obesitas. 

 
Academische  Een samenwerkingsverband tussen: eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St  
werkplaats AMPHI Radboud en diverse GGD’s in regio Gelderland en Noord-Brabant. Het doel 

van deze samenwerking is het bij elkaar brengen van praktijk, beleid en 
wetenschap op het gebied van de publieke gezondheidszorg. (Radboud, et 
al., 2013) 

 
Dimensies  Aspect, bestanddeel, element (Dale, 2010). 
 
Face-to-face  Mondelinge afname van een vragenlijst of interview door een onderzoeker
   (Baarda, et al., 2012).  
  
Gevalideerde   Beoordeeld op geldigheid of juistheid (Dale, 2010). 
vragenlijst 
 
GLI   Gecombineerde leefstijl interventie (Fransen, Zelle, & van Schoor, 2013) 

 Wijkgerichte programma’s gericht op langdurige leefstijlverandering bij 
kinderen met overgewicht en/of obesitas. 

 Gecombineerd betekent dat iedere interventie één component heeft die 
zich richt op verbetering van bewegen/sporten, één component die zich 
richt op het verbeteren van voeding en een component die zich richt op 
gedragskundige of psychologische aspecten. 

 
RIVM Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bevordert door onderzoek, 

uitvoering en ondersteuning de publieke gezondheid en een schoon en veilig 
leefmilieu (Ministerie van Volksgezondheid, 2014). 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
1.1 Academische werkplaats AMPHI 
Deze scriptie is geschreven voor de ALIKO-studie, een reeds gestart onderzoek binnen de 
Academische Werkplaats AMPHI. De AMPHI is een samenwerkingsverband tussen: meerdere 
GGD's, gemeenten en het Radboud UMC, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Het doel van deze 
samenwerking is het bij elkaar brengen van praktijk, beleid en wetenschap op het gebied van de 
publieke gezondheidszorg in de regio Gelderland en Noord-Brabant. Hierbij staat centraal dat er meer 
gebruik gemaakt moet worden van wetenschappelijk beschikbare kennis om praktisch handelen te 
verbeteren. Daarnaast staan vragen uit de praktijk centraal. (Radboud, et al., 2013) 
 
1.2 (Ernstig) overgewicht bij kinderen  
Overgewicht en obesitas is een veel voorkomend en ernstig gezondheidsprobleem onder 
Nederlandse kinderen (Gezondheidsraad, 2003). Uit regionaal onderzoek van de GGD Gelderland-
zuid blijkt dat (ernstig) overgewicht in Rivierenland en in de gemeente Nijmegen gelijk ligt aan het 
landelijk gemiddelde, namelijk met 14 procent (Moerman, 2011) (Star M. v., 2010). De prevalentie van 
overgewicht en obesitas onder kinderen blijft stijgen zoals te zien is in figuur 1 (RIVM, 2013). 
  

 
Figuur 1: Percentage kinderen en jongeren (2 tot 21 jaar) met overgewicht en ernstig 
 overgewicht in 1980, 1997 en 2010 (RIVM, 2013) 

 
(Ernstig) overgewicht kan tot ernstige gezondheidsproblemen leiden. Kinderen met overgewicht 
hebben een grotere kans op psychosociale klachten, diabetes, hart- en vaatziekten en kanker 
(Visscher, van Bakel, & Zantinge, 2013).  

 
Meer achtergrondinformatie over overgewicht bij kinderen zoals de prevalentie, oorzaken, gevolgen en 
bijbehoorde kosten is weergegeven in bijlage 1. 
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1.3 Integrale aanpak 
Een integrale aanpak lijkt de enige oplossing om overgewicht en de bijkomende 
(gezondheids)gevolgen hiervan aan te pakken (RIVM, 2014). In de regio Gelderland worden er, op 
eigen initiatieven, verschillende gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) voor kinderen met 
overgewicht ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze interventies worden opgezet en/of uitgevoerd door 
meerdere hulpverleners, zoals een fysiotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker en/of psycholoog. 
Met een GLI beoogt men een multidisciplinaire behandeling van (ernstig) overgewicht bij kinderen van 
4 tot en met 19 jaar. Wat blijkt uit het feit dat GLI’s zich zowel richten op voeding als op beweging en 
een psychosociale insteek hebben (Fransen, Zelle, & van Schoor, 2013). 
Er zijn momenteel tien GLI’s in Gelderland die meegenomen worden in de ALIKO-studie van AMPHI.  
Deze GLI’s zijn weergeven in tabel 1.  
 

Interventie: Locatie: 

Actie Nijmegen 

Beweeg-je-fit Hatert 

Beweeg-je-fit Lindenholt 

Beweeg-je-fit Nijmegen- West 

Door Dik en Dun Culemborg 

Door Dik en Dun Lienden 

Door Dik en Dun Tiel 

GO! Gezond Onderweg Arnhem: Malburgen 

Lekker in je LIJF Huissen 

KOALA Oosterhout 
Tabel 1: GLI’s die deelnemen aan de ALIKO-studie 

 
1.4 Tekortkoming 
De effectiviteit en doelmatigheid van deze tien GLI’s is onduidelijk. Door de verschillende GLI’s te 
bestuderen en te volgen in de tijd wilt AMPHI inzicht krijgen in de werkzame elementen van deze 
interventies en de effectiviteit en toepasbaarheid hiervan in de praktijk. Met dit inzicht kan er een 
bijdrage geleverd worden aan het verbeteren van bestaande interventies en implementatie en borging 
van de GLI’s op de lange termijn. 
 
Door het multidisciplinaire karakter en de intensieve coaching zijn de GLI’s waardevol (Fransen, Zelle, 
& van Schoor, 2013). De GLI’s leveren hoge kosten voor de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars 
kennen het korte termijn effect van de GLI’s. Echter ontbreekt ook bij de zorgverzekeraars het inzicht 
van het effect op de GLI’s op de lange termijn. Voor de GLI’s zal het eenvoudiger zijn subsidie te 
krijgen wanneer er inzicht is in het lange termijn effect.  
 
1.5 Aanleiding 
Om het lange termijn effect te kunnen meten is voorafgaand aan deze scriptie door twee studenten 
een vragenlijst ontwikkeld (van Sambeek & van de Spreng, 2014), te vinden in bijlage 3. Deze 
vragenlijst is ontwikkeld om de efficiëntie in kaart te brengen van de GLI die plaatsvindt in de wijk 
Malburgen in Arnhem. Meer achtergrond informatie over deze vragenlijst is te vinden in bijlage 1 onder 
het kopje “Malburgen”.  
 
Het is de bedoeling dat de vragenlijst ook toepasbaar is bij andere GLI’s in Nederland. In de reeds 
ontwikkelde vragenlijst is rekening gehouden met de verschillende dimensies die in relatie staan met 
overgewicht. Er zijn vragen gesteld over: voedingsgedrag, opvoeding, beweeggedrag en kwaliteit van 
leven. In deze vragenlijst zijn nog geen vragen opgenomen die persoonlijke gedragsdeterminanten 
van de gedragingen en fase van gedragsverandering in kaart brengen. Gedrag komt voort uit 
verschillende gedragsdeterminanten zoals attitude en sociale invloed. Deze determinanten kunnen 
een invloed hebben op het ontstaan van overgewicht. (Harbers & Eysink, 2014). In het I-Change 
model staan alle persoonlijke gedragsdeterminanten en de fase van gedragsverandering die invloed 
uitoefenen op het gedrag. Het I-Change model is in beeld gebracht in figuur 2 op de volgende pagina.  
 
 
 
 
  



 
 

Figuur 2: Het I-Change model (De vries, 2013). 
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1.6 Probleemstelling  
Uit bovenstaande aanleiding is de volgende probleemstelling gekomen: Er is onvoldoende inzicht in 
de effectiviteit en doelmatigheid van de verschillende gecombineerde leefstijl interventies binnen het 
werkveld van AMPHI.  
 
1.7 Doelstellingen  
Om een bijdrage te leveren aan het oplossen van bovenstaand probleem zijn de volgende 
doelstellingen voor dit onderzoek opgesteld:  
1. De reeds ontwikkelde vragenlijst die ontwikkeld is door twee studenten voor het meten van 

effectiviteit en doelmatigheid van GLI’s, voor kinderen van 4-19 jaar met (ernstig) overgewicht, 
aanvullen met dimensies uit het I-Change model. 

2. Nagaan of belangrijke dimensies missen voor het meten van de effectiviteit en doelmatigheid  
van GLI’s voor kinderen van 4-19 jaar met (ernstig) overgewicht en op basis hiervan de reeds 
ontwikkelde vragenlijst verbeteren. 

3. Een bijdrage leveren aan het inzicht in de effectiviteit en doelmatigheid van de gecombineerde 
leefstijl interventies, voor kinderen van 4 tot 19 jaar met (ernstig) overgewicht in de regio 
Gelderland, door middel van het uitvoeren van een nulmeting.  

 
1.8 Randvoorwaarden 
Uit gesprekken met de opdrachtgever en onderzoeksdeskundigen zijn eisen uit de praktijk naar voren 
gekomen.  
1. De vragenlijst mocht niet te lang worden. De vragenlijst is vrij lang, wanneer deze veel langer zou 

worden is het lastig deze af te nemen, met name omdat er sprake zou zijn van een laag 
opleidingsniveau bij de doelgroep. Er is dan ook meer risico zijn op deelnemers die niet mee 
willen werken aan het onderzoek (Baarda, 2009). 

2. De opdrachtgever heeft bepaald welke vragen uiteindelijk zijn meegenomen in de vragenlijst.  
3. De vragenlijst moet eenduidig en in één dezelfde stijl zijn. Met de opdrachtgever is vastgelegd hoe 

de opmaak eruit moet zien. Zo moeten het lettertype en de regelafstand overal hetzelfde zijn. Dit 
om een duidelijke en overzichtelijke vragenlijst te ontwikkelen.  

4. Ook moesten de antwoordcategorieën voor iedere vraag in de aanvulling van de vragenlijst 
hetzelfde zijn. Dit is belangrijk om het invullen eenvoudig te houden en de vragenlijst overzichtelijk 
te houden (Baarda, 2009). 
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Hoofdstuk 2 Methoden  
 
2.1 Onderzoeksdesign 
Om de doelstellingen te behalen zal er zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek uitgevoerd worden. 
Er is sprake van kwantitatief onderzoek omdat de onderzoeksvraag vast ligt en er interesse is in cijfers 
met betrekking tot effectiviteit en doelmatigheid van de GLI’s. De nulmeting zal opgezet en uitgevoerd 
worden. De situatie van de kinderen op het moment van de nulmeting is achterhaald. Echter is er ook 
sprake van een kwalitatieve aard omdat er kwalitatieve gesprekken plaatsgevonden hebben voor het 
ontwikkelen van de vragenlijsten (Baarda, 2009). 
 
De ontwikkelde vragenlijst zal vanaf de start van de GLI’s op 7 momenten afgenomen worden bij de 
doelgroep. Voor dit onderzoek is alleen de nulmeting uitgevoerd. Het vervolg op dit onderzoek zijn de 
andere metingen bij de GLI’s, hiervoor zal toetsende statistiek toegepast worden.  
 
2.2 Het aanvullen van de reeds ontwikkelde vragenlijst 
 
Beoordeling reeds ontwikkelde vragenlijst 
Er is (oriënterend) literatuuronderzoek gedaan naar het I-Change model en gedragsdeterminanten. 
Hiermee is achterhaald welke gedragsdeterminanten uit het I-Change model een invloed hebben op 
(gezond) gedrag. Ook is achterhaald welke gedragsdeterminanten uit het I-Change model 
meegenomen moeten worden in de vragenlijst om een zo compleet mogelijk beeld te vormen. 
Daarnaast is er nagedacht en (oriënterend) literatuuronderzoek gedaan naar andere dimensies die 
effectiviteit en doelmatigheid aan kunnen tonen. Om dit te achterhalen is er onderzoek gedaan naar 
veel voorkomende determinanten bij overgewicht en overwogen welke van deze determinanten door 
middel van een vragenlijst achterhaald kunnen worden.  
 
Aan de hand van de reeds ontwikkelde vragenlijsten die eerder door twee studenten ontwikkeld zijn 
(bijlage 3), is bepaald welke dimensies toegevoegd moeten worden. Dit is samen met onderzoekers 
uit het werkveld (Gerdine Fransen, Sten Zelle, Emilie de Ruyter en Jenneke Saat) besloten. Hiervoor 
zijn de vragenlijsten vergeleken met de dimensies uit het I-Change model. Ook is er gekeken welke 
andere belangrijke dimensies misten of niet goed achterhaald werden in de reeds ontwikkelde 
vragenlijst en aangevuld moeten worden.  
 
De uitkomsten zijn besproken met de praktijk- en docentbegeleider om een keuze te maken welke 
dimensies uit het I-Change model en andere belangrijke dimensies meegenomen moeten worden 
voor het meten van de effectiviteit en doelmatigheid van de GLI’s. 
Er zijn een aantal inclusiecriteria opgesteld voor artikelen die informatie geven over 
gedragsdeterminanten:  
- Kinderen van 4-19 jaar met (ernstig) overgewicht zonder gedragsproblematiek; 
- (multidisciplinaire) interventie gericht op voeding, beweging en gedrag; 
- Artikelen gepubliceerd na 2003; 
- Artikel geschreven in het Engels of Nederlands; 
- Onderzoek uitgevoerd in een westers land; 
 
Geschikte dimensies uit bestaande vragenlijsten 
Vervolgens is er (oriënterend) literatuuronderzoek uitgevoerd naar bestaande vragenlijsten die de 
dimensies die gemeten moeten worden bevatten. Er is gezocht naar diverse onderzoeken en 
interventies die een soortgelijk onderzoek uitgevoerd hebben naar gecombineerde leefstijl interventies 
voor kinderen met overgewicht. De gevonden vragenlijsten zijn geselecteerd op bruikbaarheid en 
validiteit. In overleg met de opdrachtgever, docent- en praktijkbegeleider is besloten welke vragen er 
per dimensie gebruikt zal worden uit de gevonden vragenlijsten.  
 
De onderzoekers hebben samen met onderzoekers uit het werkveld (Gerdine Fransen, Sten Zelle, 
Emilie de Ruyter en Jenneke Saat) de gevonden vragen beoordeeld op onder andere toepasbaarheid 
binnen de setting. Met de opdrachtgever is besloten welke vragen daadwerkelijk meegenomen zijn in 
de aangevulde vragenlijst.  
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Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van (vertaalde) Nederlandse vragenlijsten die eerder in 
Nederland afgenomen zijn. De vragenlijsten moesten gevalideerd zijn en de factoren voeding, 
beweging en/of gedrag bevatten. De gevonden vragenlijsten moesten toepasbaar zijn op kinderen van 
12-19 jaar, ouders met kinderen van 4-12 jaar en ouders met kinderen van 12-19 jaar. De gevonden 
vragenlijsten moesten voor zowel ouders als kinderen toepasbaar zijn of er moest een andere versie 
voor ouders en/of kinderen zijn. Indien dit niet mogelijk was is, bij uitzondering, de vragenlijst 
omgeschreven.  
 
De vragenlijst bestaat uit meerdere dimensies. Niet elke dimensie zal binnen een aantal weken 
veranderen. Daarom is er samen met de opdrachtgever besloten om niet op ieder moment alle 
dimensies te meten. De vragenlijst heeft daarom meerdere versies gekregen. 
 
2.3 Onderzoeksgroep 
De doelgroep waarbij gegevens verzameld zijn, zijn kinderen van 4 tot 19 jaar met (ernstig) 
overgewicht die deelnemen aan een GLI en één van de ouders van deze kinderen. De afkomst is 
hierbij niet van belang. De vragenlijst is afgenomen bij de gehele groep, er is geen steekproef 
uitgevoerd. 
 
Het aantal kinderen en ouders dat deelneemt aan het onderzoek is afhankelijk van het aantal kinderen 
dat een GLI volgt. Per GLI worden er acht tot twaalf kinderen verwacht. Er doen momenteel tien GLI’s 
mee aan het onderzoek. Het is niet aannemelijk dat alle kinderen en/of ouders mee willen werken aan 
het onderzoek. Kinderen kunnen ook afzonderlijk mee werken aan het onderzoek. Het aantal ouders 
en kinderen zal om deze reden niet gelijk zijn. 
 
Alle personen die deelnemen aan het onderzoek volgen een interventie. De resultaten uit het 
onderzoek van de verschillende interventies worden met elkaar vergeleken. Ook kan er vergeleken 
worden met de gegevens van de GGD die zij verkrijgen uit de Kindermonitor. Meerdere vragen uit de 
Kindermonitor van de GGD zijn gebruikt in de ALIKO-studie. Daarom kunnen de gegevens van de 
ALIKO-studie vergeleken worden met de gegevens van de GGD en dus als controlegroep fungeren. 
 
Er waren een aantal criteria waar de doelgroep aan moest voldoen om meegenomen te worden in het 
onderzoek. Hiervoor zijn de volgende inclusiecriteria opgesteld:  
- Er is sprake van (ernstig) overgewicht bij het kind, voor de grenswaarden van overgewicht bij 

kinderen zie bijlage 2; 
- Kinderen van 4 tot 19 jaar; 
- Deelname aan een GLI waarin een voedings-, beweeg- en gedragsaspect in zit; 
- Gaat starten of is net gestart aan een GLI in de regio Gelderland die mee doet in de 

onderzoekslijn; 
- De ouders en het kind moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen of iemand uit de directe 

omgeving moet als tolk kunnen fungeren; 
 
2.4 Metingen en meetinstrumenten 
 
Veldonderzoek 
Bij kwantitatief onderzoek kunnen de vragenlijsten op diverse manieren afgenomen worden. In dit 
onderzoek zijn de mogelijkheden voor afname schriftelijk, telefonisch of face-to-face (Verhoeven, 
2011). De voorkeur ging uit naar een face-to-face onderzoek omdat op die wijze de respons zo 
optimaal mogelijk is. Echter zou dit veel tijd in beslag nemen, omdat het niet altijd mogelijk was om de 
afname van de vragenlijst bij de deelnemers van een GLI op dezelfde dag te plannen. Daarom is er in 
eerste instantie voor gekozen om de vragenlijst telefonisch af te laten nemen door de onderzoekers. 
De vragenlijst is één á twee dagen van te voren naar de deelnemers per post of mail verstuurd door 
de onderzoekers nadat er een telefonische afspraak is gemaakt voor het afnemen van de vragenlijst. 
Wanneer het voor een groep gemakkelijker was om de vragenlijst face-to-face af te nemen, en dit ook 
mogelijk was voor de onderzoeker, zou dit op die wijze gebeuren. Op deze manier is er rekening 
gehouden met de wensen van de deelnemers en is er een hogere respons gecreëerd. Tijdens het 
afnemen van de eerste vragenlijsten is gebleken dat het gedeelte van de doelgroep die de 
Nederlandse taal goed beheerst het prettiger vindt om de vragenlijsten zelf in te vullen. De reden 
hiervoor was dat het afnemen op die manier sneller gaat. Ook bleek dat sommige ouders het niet 
prettig vonden om (persoonlijke) antwoorden te geven aan de onderzoeker.  
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Eén GLI wilde de vragenlijst niet af laten nemen bij de deelnemers omdat zij al veel aan de 
deelnemers vragen. In dit geval zijn de gegevens verkregen van de hulpverleners. Het verschilde per 
GLI hoe de vragenlijst afgenomen is. De vragenlijst is face-to-face, telefonisch of door de doelgroep 
zelf ingevuld. 
 
Bij kinderen van 4 tot en met 11 jaar is de vragenlijst afgenomen bij de ouders. De reden hiervoor was 
dat de kinderen onder de 12 jaar zich niet geheel bewust zijn van de gedragsaspecten die nagevraagd 
worden. Bij de kinderen van 12 tot 19 jaar zijn de vragen door de jong volwassenen zelf beantwoord. 
Bij deze kinderen zijn alleen de vragen over onder andere opvoeding door de ouders beantwoord.  
 
De vragenlijst is afgenomen bij zoveel mogelijk GLI’s die vanaf april 2014 tot eind 2014 starten met 
een nieuwe groep. De vragenlijst is zo spoedig mogelijk na aanmelding en/of start van de interventie 
afgenomen op de afgesproken wijze. Er is maximaal één maand na start van de interventie contact 
opgenomen met de doelgroep. 
 
Pre-test 

Om te controleren of de vragenlijst in de praktijk toepasbaar is, is er een pre-test afgenomen. De 
onderzoekers namen de vragenlijst als eerste bij elkaar af. Op deze wijze zagen de onderzoekers hoe 
de collega onderzoeker de vragenlijst afnam. Met deze gegevens is er besproken hoe de vragenlijst 
op dezelfde wijze afgenomen kon worden. Nadat de onderzoekers de vragenlijsten bij elkaar 
afgenomen hadden, hebben zij de vragenlijst afgenomen bij twee andere willekeurige personen met 
als doel de vragenlijst goed af te kunnen nemen door inzicht in de vragenlijst te ontwikkelen. 
Daarnaast is de mening gevraagd van deze personen over de ervaring van het invullen van de 
vragenlijst. Wanneer de onderzoekers valkuilen, gemis of overbodige vragen tegenkwamen werd dit 
besproken met de praktijk- en docentbegeleider. In overleg is besloten of de vragenlijst aangepast zou 
worden. Uit de informatie die is verkregen uit de pre-test zijn richtlijnen opgesteld om de vragenlijst zo 
eenduidig mogelijk af te nemen. Deze richtlijnen zijn weergegeven in bijlage 4. 
 
2.5 Databorging en analyse 
Voor het vastleggen van de gegevens die verzameld zijn met behulp van vragenlijsten, is er een 
dataset opgesteld in SPSS. Direct na afname van de vragenlijst konden de gegevens ingevoerd 
worden in deze dataset.  
 
Omdat het in dit onderzoek om een nulmeting gaat en de nulmeting nog niet bij iedere GLI 
plaatsgevonden heeft is er geen beschrijvende en toetsende statistiek uitgevoerd.  
 
2.6 Methodisch handelen 
Het opstellen, afnemen en verwerken van de vragenlijsten is op een methodische wijze gebeurd. Dit 
houdt in dat er doelgericht, systematisch, bewust en procesmatig gehandeld wordt. Door methodisch 
te werken is het proces inzichtelijker gemaakt. Doordat er beter vooruit is gekeken, is er meer controle 
en minder kans op fouten. Het proces kon bijgesteld worden omdat het handelen bespreekbaar is en 
geëvalueerd is (Kuijper & Zijsling, 2010).  
 
De onderzoekers zijn methodisch te werk gegaan door een planning op te stellen en deze zeker 
wekelijks (indien nodig vaker) te evalueren. In deze planning stonden alle werkzaamheden 
beschreven op een logische volgorde. Het werk dat uitgevoerd werd, werd doelgericht uitgevoerd door 
steeds een stap verder te zetten in het ontwikkelen van de vragenlijst en het uitvoeren van de 
nulmeting.  
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Hoofdstuk 3 Resultaten 
 
In onderstaande tabel 2 staan de dimensies, deelfactoren, wat deze deelfactoren inhouden, of de factoren meegenomen zijn in de reeds ontwikkelde 
vragenlijsten, of de factoren toegevoegd zijn aan de nieuwe vragenlijsten en de onderbouwing hiervan beschreven. In tabel 3 staan de bronnen van vragen 
beschreven die meegenomen zijn in de nieuwe vragenlijst inclusief vraagnummer en onderbouwing. Voor een uitgebreide onderbouwing van de gemaakte 
keuzes met onder andere de opties voor andere vragen uit diverse vragenlijsten zie bijlage 5. 
 
Tabel 2: resultaten: Welke factoren zijn meegenomen in de reeds ontwikkelde vragenlijst, in de aangevulde vragenlijst en onderbouwing.  

Dimensies: Deelfactoren Uitleg Opgeno-
men in de 
oorspronk-
elijke 
vragenlijst? 

Toege-
voegd aan 
nieuwe 
vragen-
lijst? 

Onderbouwing 

Voorspellende 
factoren 

Gedragsfactoren Gedrag, leefstijl en 
klachten. 

Ja Nee Dit is al voldoende meegenomen in de reeds 
ontwikkelde vragenlijst.  

Psychologische 
factoren 

Persoonlijkheid en de 
gehanteerde opvoedstijl. 

Ja Ja In de reeds ontwikkelde vragenlijst is opvoeding al 
meegenomen. Uit gesprekken met 
onderzoeksdeskundigen is gebleken dat deze 
vragen niet voldoende de daadwerkelijke wijze van 
opvoeden achterhalen. Om de opvoedstijl te 
achterhalen is het belangrijk een betrouwbare, valide 
en volledige vragenlijst te gebruiken. Opvoedstijl 
wordt meegenomen in de aanvulling van de 
vragenlijst omdat de wijze van opvoeding een grote 
invloed heeft op het ontstaan van overgewicht. 
(Rhee, Lumeng, Appugliese, Kacirot, & Bradley, 
2006). 

Biologische 
factoren 

Geslacht en leeftijd. Ja Nee Dit is al voldoende meegenomen in de reeds 
ontwikkelde vragenlijst. 

Sociaal- 
economische 
factoren 
(opleidingsniveau) 

Cultuur, religie, 
nationaliteit, herkomst en 
sociaaleconomisch (zoals 
Sociaaleconomische 
status (SES)), opleiding, 
inkomen, beroep, wet- en 
regelgeving, prijs 
voedingsmiddelen) 

Ja, 
nationaliteit 
en herkomst 

Ja, 
opleidings-
niveau 

Met de opdrachtgever is besproken om de SES mee 
te nemen. Deze is meegenomen door het 
opleidingsniveau te achterhalen. Dit is van belang 
omdat overgewicht vaker voorkomt bij mensen met 
een lage SES (Blissett & Haycraft, 2007) 
(Baughcum, Chamberlin, Deeks, Powers, & 
Whitaker, 2000). 
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Bewustzijnsfactoren Kennis De aanwezige kennis 
over oorzaken, gevolgen, 
behandelingen van het 
probleem. 

Nee Ja Kennis over een gezonde leefstijl is belangrijk bij de 
preventie en behandeling van overgewicht. Een 
goede interventie voor een gezonde leefstijl brengt 
kennis voldoende aan bod (Bastiaan, Baerveld, & 
Jansen, 2012). Omdat kennis zeer belangrijk is en 
een grote invloed heeft op gezond gedrag is er in 
overleg met de onderzoeksdeskundigen besloten 
om kennis van gezonde voeding van de deelnemers 
te achterhalen in de vragenlijst. 

Cues to action De cue to action kan 
gezien worden als het 
‘duwtje in de rug’. Dit is 
een gebeurtenis die 
iemand aanzet tot het 
nadenken of veranderen. 

Nee Nee De vragenlijst evalueert het onderzoek op 
effectiviteit. De cue to action is voor het starten van 
de interventie, deze zal niet veranderen. Om de 
effectiviteit te meten heeft dit geen prioriteit.  

Risicoperceptie Mensen zouden eerder 
hun gedrag veranderen 
wanneer zij denken dat zij 
bevattelijk zijn voor het 
gezondheidsprobleem en 
dat dit mogelijk 
consequenties voor ze 
heeft. Dit is de risico-
inschatting of ervaren 
kwetsbaarheid, ook wel 
risicoperceptie genoemd. 

Nee Nee Geconcludeerd kan worden dat de kinderen en 
ouders die een GLI gaan volgen het gedrag willen 
veranderen. Wanneer dit niet zo is, is de 
verwachting dat de risicoperceptie tijdens de 
interventie vergroot zal worden omdat de 
deelnemers de risico’s van overgewicht leren 
kennen (Brug, Assema van, & Lechner,2012). De 
onderzoeksdeskundigen hebben besloten dat de 
risicoperceptie niet meegenomen zal worden omdat 
de risicoperceptie in dit onderzoek minder van 
belang is dan andere determinanten van gedrag. 

Informatiefactoren Message  De duidelijkheid van de 
boodschap. 

Nee Nee De informatiebronnen zijn niet meegenomen omdat 
deze factoren geen prioriteit hebben bij het 
achterhalen van gedrag. De GLI’s kunnen zelf 
aangegeven hoe informatie versterkt wordt. De 
onderzoeksdeskundigen hebben aangegeven dat de 
informatiefactoren niet meegenomen worden in de 
vragenlijst.  
 

Channel Het kanaal dat de 
boodschap heeft 
doorgegeven. 

Nee Nee 

Source De bron die de 
boodschap brengt. 

Nee Nee 
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Motivatiefactoren Attitude De attitude is de houding 
van een persoon. Het is 
de afweging die iemand 
maakt van de voor- en 
nadelen van zijn gedrag. 
Deze kunnen feitelijk 
onjuist zijn omdat de 
afweging is zoals de 
persoon de situatie zelf 
ziet. 

Nee Ja Attitude van zowel ouders als kinderen zegt veel 
over het gedrag. De attitude die ouders hebben 
tegen over een gezonde leefstijl en de regels die ze 
hieraan stellen hangt samen met het daadwerkelijk 
hebben van een gezonde leefstijl. Omdat een 
interventie in moet spelen op de 
gedragsdeterminanten en attitude een rol speelt in 
het ontstaan van overgewicht moet attitude 
meegenomen worden in de vragenlijst. Om een 
gezonde leefstijl te bereiken zullen ouders en 
kinderen een positieve attitude moeten hebben 
tegenover gezond gedrag (Brug, Assema van, & 
Lechner, 2012).  

Sociale invloed De invloed die de 
omgeving heeft op het 
gedrag, bestaande uit 
sociale norm, moddeling 
en pressure.  

Nee Ja Sociale invloed wordt meegenomen in het aanvullen 
van de vragenlijst omdat de sociale invloed een 
belangrijke rol speelt in het ontwikkelen van 
overgewicht. Interventies moeten hierop inspelen 
daarom is het belangrijk om te weten of de 
interventie een positieve invloed op de sociale 
invloed heeft (Brug, Assema van, & Lechner, 2012).  

Eigen effectiviteit De eigen effectiviteit van 
een persoon is de 
inschatting van een 
persoon over het 
vermogen om een 
bepaald gedrag uit te 
voeren. Ook vraagt hij 
zich af of het gedrag leidt 
naar uitkomsten die 
voldoen aan de 
verwachting van de 
persoon. 

Nee Ja Een lage eigen effectiviteit wordt geassocieerd met 
een grotere kans op het ontstaan van overgewicht. 
Dit komt doordat ouders denken dat zij niet in staat 
zijn regels in te voeren en zich hieraan te houden. 
De ouders denken geen gezonde leefstijl voor 
zichzelf en hun kind aan te kunnen meten (Bastiaan, 
Baerveld, & Jansen, 2012). Dit geldt ook voor de 
kinderen. Kinderen kunnen ook een lage eigen 
effectiviteit verwachting hebben door te denken dat 
ze niet in staat zouden zijn om een gezonde leefstijl 
te hebben. Daarom is het ook belangrijk dat de 
eigen effectiviteit verhoogd wordt tijdens een 
interventie om ervoor te zorgen dat het gezonde 
gedrag, voor zowel ouder als kind, voortgezet kan 
worden na de interventie. Om deze reden wordt dit 
meegenomen in de vragenlijst. 
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Barrières en 
vaardigheden 

Skills  Praktische vaardigheden. Nee Nee Barrières en vaardigheden worden niet 
meegenomen omdat door de 
onderzoeksdeskundigen aangenomen is dat tijdens 
iedere interventie de barrières en vaardigheden 
weggenomen zullen worden. 

Action plans Action plans gaat over 
wat je wilt maar niet kan. 
In deze situatie weet een 
persoon niet hoe het 
probleem aangepakt moet 
worden ook al wilt de 
persoon dit wel. 

Nee Nee 

Status van gedrag: 
Intentie 

Precontemplatie-
fase 

Er wordt niet nagedacht 
over gedragsverandering. 
 

Nee Nee De fases van gedragsverandering zijn niet 
meegenomen omdat hier geen valide en 
betrouwbare vragen over beschikbaar zijn. 
Daarnaast zou de vragenlijst te lang geworden zijn 
wanneer de fases van gedragsverandering 
meegenomen zouden worden. Ook is er 
aangenomen dat de deelnemers al in de 
voorbereidings- of actiefase zitten wanneer zij deel 
gaan nemen aan een GLI. Daarom heeft de 
opdrachtgever besloten dat de fases van 
gedragsverandering geen prioriteit heeft bij de 
aanvulling van de vragenlijst. 

Contemplatiefase Er zal binnen 3 maanden 
gedragsverandering 
plaatsvinden. Het is hierbij 
nog niet duidelijk hoe, 
waarom en wat er nodig is 
om te veranderen. 

Nee Nee 

Voorbereidings-
fase 

Voorbereiding om het 
gedrag te veranderen.  

Nee Nee 

Intentie en 
motivatie 

De intentie is de motivatie 
tot veranderen. Bij de 
intentie wordt achterhaald 
of iemand van plan en 
gemotiveerd is om te 
veranderen.  

Nee Ja Motivatie en intentie zullen meegenomen worden in 
het aanvullen van de vragenlijst omdat het bij een 
interventie zeer belangrijk is dat de persoon 
gemotiveerd is. Wanneer hier geen sprake van is, is 
de kans op slagen minimaal. 

Status van gedrag: 
uitvoeren en behoud 

Actie fase Het gedrag is kortgeleden 
veranderd. 

Nee Nee Zie onderbouwing van precontemplatie-, 
contemplatie- en voorbereidingsfase. 

Gedragsbehoud Het gedrag is enige tijd 
geleden is veranderd. 
Wanneer iemand zijn 
gedrag gedurende 6 
maanden heeft veranderd 
is er sprake van 
gedragsbehoud. 

Nee Nee 

  



 

18 
 

Kwaliteit van leven Generiek Algemene vragenlijst om 
de kwaliteit van leven te 
achterhalen. 

Ja Nee Kwaliteit van leven is belangrijk om te bepalen wat 
voor effect overgewicht op het leven van kinderen 
heeft. Er zal gemeten worden of de GLI een effect 
heeft op de kwaliteit van leven. Er is besloten een 
specifieke vragenlijst te gebruiken op overgewicht 
omdat deze het beste veranderingen over een 
bepaalde periode meet. 
 

Specifiek Een vragenlijst gericht op 
de pathologie om de 
kwaliteit van leven voor 
een bepaalde pathologie 
te achterhalen. 

Nee Ja 
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Tabel 3: Bron van de vraag per deelfactor  

Dimensies: Deelfactoren Nummer: 
vragenlijst 
ouders 
(kinderen  
4-11) jaar 

Nummer: 
vragenlijst 
ouders 
(kinderen  
12-19 jaar) 

Nummer: 
vragenlijst 
kinderen 
(12-19 jaar) 

Bron van 
de vraag 

Onderbouwing 

Voorspellende 
factoren 

Psychologische 
factoren 
(opvoedstijl) 

63 t/m 89 7 t/m 31 n.v.t. (HEALTH 
BEHAVIO
UR 
RESEAR
CH 
CENTRE, 
2011) 

In overleg met de onderzoeksdeskundigen is 
ervoor gekozen om Parental Feeding Style 
Questionnaire mee te nemen om de opvoedstijl 
te achterhalen. Dit is een volledige, betrouwbare 
en valide vragenlijst is. Ook wordt deze 
vragenlijst veelvuldig gebruikt in studies die 
uitgevoerd worden bij de universiteit van 
Maastricht. Hierdoor kunnen de gegevens met 
andere studies vergeleken worden.  
De reeds ontwikkelde vragenlijst is in het Engels 
geschreven. Voor de ELVO-studie is een 
vertaling gemaakt in het Nederlands (EVLO-
studie, 2013). Deze is overgenomen voor de 
aanvulling van de vragenlijst.  

 Sociaal- 
economische 
factoren(opleidings
niveau) 

6 6 n.v.t. (RIVM, 
2005) 

De vragenlijst van de Monitor Jeugdgezondheid 
is de enige vragenlijst die het opleidingsniveau 
van zowel vader/verzorger als 
moeders/verzorgster meeneemt. Omdat dit een 
volledig beeld geeft is ervoor gekozen om deze 
vraag mee te nemen in de vragenlijst.  

Bewustzijns-
factoren 

Kennis 117-129 38 t/m 50 54 t/m 66 (Saat, 
2011) 

Fit en Fitaal is de enige vragenlijst die kennis 
achterhaalt. In overleg met de 
onderzoeksdeskundigen is besloten om deze 
vragen mee te nemen. Fit en Fitaal bevat zowel 
kennisvragen voor de kinderen als voor de 
ouders. De kennisvragen voor de ouders zijn 
aangepast op de huidige voedings- en 
beweegnormen. De vragen voor de kinderen van 
12-18 jaar zijn volgens de 
onderzoeksdeskundigen te makkelijk en niet 
gericht op de doelgroep. Daarom is ervoor 
gekozen om de vragen gericht op de ouders om 
te schrijven voor de kinderen.  
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Motivatiefactoren Attitude 51 t/m 53 n.v.t. 46 t/m 49 (van 
Keulen, 
Chorus, & 
Verheijde
n, 2011) 

De Monitor Convenant Gezond Gewicht bevat 
meerdere duidelijke vragen over attitude, sociale 
invloed en eigen effectiviteit. Er is in overleg met 
de onderzoeksdeskundigen voor gekozen om de 
vragen met betrekking tot attitude en sociale 
invloed mee te nemen in de vragenlijst. Deze 
bleken het meest geschikt te zijn voor het meten 
van de dimensies attitude en sociale invloed 
volgens de onderzoeksdeskundigen.  

 Sociale invloed 55 t/m 62 n.v.t. 50 t/m 53 (van 
Keulen, 
Chorus, & 
Verheijde
n, 2011) 

 Eigen effectiviteit 44-46-48-50 35-37 43-45 (van 
Keulen, 
Chorus, & 
Verheijde
n, 2011) 

De beweegkuur bevat twee korte en duidelijke 
stellingen om de motivatie te achterhalen bij de 
doelgroep. Daarom is er in overleg met de 
onderzoeksdeskundigen voor gekozen om deze 
mee te nemen in de vragenlijst. 
Omdat deze stellingen in de vragenlijst van de 
beweegkuur onder het zelfde domein vallen als 
de vragen over de eigen effectiviteit worden deze 
vragen ook meegenomen in de vragenlijst. Dit 
zijn eveneens korte en duidelijke stellingen. 

Status van 
gedrag: Intentie 

Motivatie 43-45-47-49 34-36 42-44 (Helmink, 
2010) 

Kwaliteit van 
leven 

Specifiek 90-116 n.v.t. 67 t/m 93 (Kolotkin, 
2006) 
(Kolotkin, 
2011) 

Op aanraden van Jaap Seidell is er contact 
gezocht met Hanneke Noordam voor de vraag 
welke kwaliteit van leven vragenlijst geschikt is 
voor de ALIKO-studie. Zij doet momenteel 
onderzoek naar geschikte vragenlijsten om de 
kwaliteit van leven te meten bij 
leefstijlinterventies bij kinderen met overgewicht. 
Hanneke Noordam heeft aangegeven dat de 
IWQOL de meest geschikte specifieke vragenlijst 
is om de kwaliteit van leven te meten bij kinderen 
met (ernstig) overgewicht. Deze vragenlijst zou 
namelijk het beste veranderingen oppikken in de 
loop van de tijd 
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Pre-test 

Na het aanvullen van de vragenlijst is er door de onderzoekers een pre-test uitgevoerd. Uit de pre-test 
kwamen een aantal punten naar voren: 
- Vraag 9: "Op wie lijkt uw kind het meeste?" Werd als een vreemde vraag bevonden. Personen bij 

wie de pre-test afgenomen is vonden de verschillende tekeningen veel op elkaar lijken. Naar 
aanleiding hiervan is besproken of deze vraag behouden zou worden. Er is besloten in overleg 
met de docentbegeleider dat er eerst bekeken zou worden of de kinderen en de ouders de vraag 
ook als vreemd bevonden, voordat er verdere stappen ondernomen zouden worden. 

- De vragen over frisdrank nemen geen koffie met suiker en thee met suiker mee. Daarnaast wordt 
de consumptie van melk niet achterhaald. Hier zal voor gekozen zijn omdat melk geen knelpunt is 
in de voeding van Nederlandse kinderen (Rossum, Fransen, Verkaik-Kloosterman, Buurma-
Rethans, & Ocke, 2011). Er is ervoor om geen veranderingen in deze vragen aan te brengen 
omdat dezelfde vragen in de Kindermonitor gesteld worden. Wanneer de vragen veranderd 
worden kunnen de gegevens niet meer vergeleken worden met de Kindermonitor.  

- De indeling van de vragen over tussendoortjes en dranken wordt als moeilijk bevonden. Eerst 
wordt er gevraagd hoe vaak een tussendoortje of dranken uit een bepaalde categorie per week 
worden genuttigd. De volgende vraag is hoeveel porties of glazen dit per dag zijn. Dit is te zien in 
de vragenlijst in bijlage 6 (vraag 13 t/m 18 en 23 t/m 30). Dit bleek ingewikkeld te zijn omdat de 
personen bij wie de pre-test is uitgevoerd het lastig vonden om te onthouden wat bij welke 
categorie behoorde. Er is, in overleg met de docentbegeleider, besloten dat dit niet aangepast 
wordt. Wanneer de vragenlijsten mondeling afgenomen worden kunnen de onderzoekers de 
vragen per categorie vragen. Wanneer de doelgroep de vragenlijst zelf invult kan er makkelijk 
teruggelezen worden. Om dit gemakkelijker te maken is ervoor gezorgd dat de vragen op één 
pagina staan zodat het gemakkelijker is de vragenlijst in te vullen. 

 
De aangevulde vragenlijsten zijn te vinden in bijlage 6.
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Hoofdstuk 4 Conclusie en aanbevelingen 
 
4.1 Conclusie 
De probleemstelling van dit onderzoek is: Er is onvoldoende inzicht in de effectiviteit en doelmatigheid 
van de verschillende gecombineerde leefstijl interventies binnen het werkveld van AMPHI.  
 
Om dit probleem op te lossen is er voortgebouwd op een vragenlijst die voor het onderzoek van 
AMPHI door twee studenten is opgesteld, zie bijlage 3. Deze vragenlijst bleek niet voldoende inzicht te 
geven in de effectiviteit en doelmatigheid van de verschillende gecombineerde leefstijl interventies 
binnen het werkveld van AMPHI. Uit de wensen van de betrokkenen in het onderzoek kwam naar 
voren dat de reeds ontwikkelde vragenlijst aangevuld moest worden met dimensies uit het I-Change 
model. Om het probleem verder op te lossen is achterhaald of er andere belangrijke dimensies misten 
om doelmatigheid en effectiviteit van de verschillende GLI’s te meten.  
Met de aangepaste vragenlijst wordt inzicht verkregen in de effectiviteit en doelmatigheid van 
verschillende GLI’s. Met behulp van deze vragenlijst is de nulmeting opgezet. Bij de GLI’s die reeds 
gestart zijn, zijn de vragenlijsten afgenomen.  
 
4.2 Discussie: ontwikkeling vragenlijst 
 
Meningen  
Bij de ontwikkeling van de vragenlijsten is er veelal gebruik gemaakt van meningen van deskundigen. 
Meningen van de deskundigen over de aanvulling van de vragenlijst verschilden vaak. Een gevolg kan 
zijn dat domeinen, die belangrijk zijn om effectiviteit te meten, niet meegenomen zijn terwijl deze het 
effect en de doelmatigheid van de GLI’s aan kunnen tonen.  
 
Tijdsdruk 
Omdat er tijdsdruk achter de ontwikkeling van de vragenlijsten en het uitvoeren van de nulmeting 
heeft gezeten is het mogelijk dat de vragenlijsten en informatiebrieven niet voldoende gecontroleerd 
en afgemaakt zijn voor het uitvoeren van de nulmeting. Zo is bijvoorbeeld de opgestelde 
informatiebrief (zie bijlage 8) niet voldoende gecontroleerd voordat deze verstrekt is aan de doelgroep. 
Achteraf is er nog het een en ander veranderd voornamelijk met betrekking tot spelling en de lengte 
van de informatiebrieven.  
 
Lengte van de vragenlijst 
In verband met de lengte van de vragenlijst voor de doelgroep zijn niet alle determinanten voldoende 
achterhaald. Eén van de deskundigen (Jenneke Saat) heeft aangegeven dat er minimaal vijf vragen 
over een factor gesteld moeten worden om een goede conclusie op effectiviteit en doelmatigheid te 
trekken aan de hand van de berekende Cronbach's alpha. In de door de onderzoekers ontwikkelde 
vragenlijst zijn voor de gedragsdeterminanten en motivatie niet vijf verschillende vragen gebruikt. Er 
waren niet voldoende geschikte vragen beschikbaar. Daarnaast zou de vragenlijst te lang worden. 
 
Gevalideerde vragenlijsten 
De reeds bestaande vragen die gebruikt zijn voor het ontwikkelen van de vragenlijst komen niet 
allemaal uit een gevalideerde vragenlijst. Dit geldt voor de vragen die kennis meten. Deze vragen 
komen echter wel uit een vragenlijst die eerder gebruikt is om de effectiviteit van een interventie te 
meten, maar het is niet onderzocht of deze vragen de kennis voldoende achterhalen. In overleg met 
de onderzoeksdeskundigen zijn de vragen als goed beoordeelt. De effecten op kennis zijn daarnaast 
goed te achterhalen door te bekijken of er naar mate de interventie vordert meer juiste antwoorden 
gegeven worden. Daarom wordt er verwacht dat de kennis geen bias op het onderzoek zal zijn.  
 
QOL 
De IWQOL, een vragenlijst voor het meten van de kwaliteit van leven, is ontwikkeld voor kinderen van 
11 tot 19 jaar met ernstig overgewicht (Kolotkin, Zeller, & Roehrig, 2006). Er is nu, onder leiding van 
Hanneke Noordam, een pilot bezig om te onderzoeken of deze ook geschikt is voor jongere kinderen 
en kinderen met overgewicht.  
Naast een specifieke kwaliteit van leven vragenlijst is het ook goed om een generieke vragenlijst toe 
te voegen omdat deze andere dimensies meet volgens Hanneke Noordam. Echter is ervoor gekozen 
om deze niet toe te voegen aan de definitieve vragenlijst, omdat deze niet tijdig beschikbaar was om 
te beoordelen en in te voegen in de vragenlijst. Daarnaast omdat de vragenlijst anders te lang zou 
worden.  
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Missende factoren 
In de definitieve versie van de vragenlijst bleken, aan de hand van de pre-test, nog enkele factoren te 
missen. Er was bijvoorbeeld geen keuze mogelijkheid bij dranken voor koffie/thee met melk en/of 
suiker. Ook was er geen keuze mogelijkheid voor melk. Daarnaast gaven de ouders bij het afnemen 
van de vragenlijst aan dat het snoepgedrag lastig in te vullen is. De ouders zeiden dat het kind soms 
één snoepje krijgt, dit kan moeilijk verwerkt worden in de vragenlijst omdat hier alleen een handje vol 
als keuzemogelijkheid gegeven wordt. Er is besloten dit niet te veranderen omdat de onderzoekers 
eerst wilden bekijken hoe het afnemen in de praktijk zou lopen en of er tegen dezelfde knelpunten 
aangelopen zou worden. Ook is er voor gekozen om tijdens de nulmeting niets meer aan de 
vragenlijst te veranderen zodat de nulmeting bij de hele doelgroep hetzelfde uitgevoerd wordt. Dit 
heeft geen effect gehad op het onderzoek omdat de doelgroep weinig moeite had met deze vragen.  
 
Effectiviteit op het lichaam 
Vanuit de praktijk is naar voren gekomen dat het gewenst was om ook middelomtrek, vet- en 
spierpercentage te evalueren naast lengte en gewicht. Er is gekozen om alleen op BMI en gewicht het 
effect te evalueren omdat het voor alle hulpverleners veel meer werk zou zijn wanneer zij van alle 
kinderen de middelomtrek, vet- en spierpercentage bij moeten houden. Hulpverleners doen minder 
snel mee aan het onderzoek wanneer zij extra werk krijgen. 
 
4.3 Discussie: afnemen van de vragenlijsten 
 
Moment van de nulmeting niet voor iedere GLI gelijk 
Bij sommige deelnemers aan de GLI's heeft de nulmeting niet, net voor of na de start van de 
interventie plaatsgevonden maar later. Voor sommige deelnemers was dit tot wel een maand na start 
van de interventie. Omdat de vragenlijst niet bij iedere deelnemer op de nulmeting is plaatsgevonden, 
kan niet iedere deelnemer vanaf de nulmeting meegenomen worden. Veranderingen in het gedrag 
vinden plaats sinds de start van de interventie. Dit zou het onderzoek minder betrouwbaar maken 
omdat het daadwerkelijke effect van de interventie op het gedrag niet kan worden aangetoond.  
 
Niet iedere deelnemer wil meewerken aan het onderzoek 
Er kan geen volledig beeld van doelgroep verkregen worden omdat niet alle deelnemers aan de GLI's 
mee willen werken aan het onderzoek. Het kan zijn dat de deelnemers die besluiten niet deel te 
nemen aan het onderzoek ook slechtere resultaten behalen in de interventie. Mensen kunnen 
verschillende redenen hebben om niet mee te doen aan het onderzoek. Voorbeelden zijn: geen tijd 
hebben om mee te doen, geen zin hebben om mee te doen of hun gegevens niet willen delen. Een 
overzicht van het aantal deelnemers van de GLI’s, inclusief of deze wel of niet meewerken, is te 
vinden in bijlage 9.  
 
Kinderen die net 12 jaar geworden zijn 
Na het afnemen en het controleren van de ingevulde vragenlijsten is gebleken dat sommige 
vragenlijsten, die bedoeld waren voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar, ingevuld zijn door ouders 
die een kind hebben die net 12 jaar geworden zijn. Deze ouders hadden een andere vragenlijst in 
moeten vullen. Daarnaast had het kind zelf ook een vragenlijst in moeten vullen. Dit kan een invloed 
hebben op de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Daarnaast zijn de vragenlijsten niet 
allemaal afgenomen zoals van tevoren vastgelegd is.  
 
Verschillende wijze voor het afnemen van de vragenlijst 
De vragenlijsten zijn niet allemaal op dezelfde manier afgenomen. De vragenlijsten zijn individueel op 
papier, telefonisch, face-to-face en in groepsverband afgenomen. Het kan voorkomen dat er hierdoor 
een verschil is in de antwoorden. Echter wordt gedacht dat er een kleiner risico is op sociaal gewenste 
antwoorden, en dat ouders eerlijker zijn, wanneer zij de vragenlijst zelf invullen (Baarda, Dit is 
onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek, 2009). 
 
Lengte van de vragenlijst 
De onderzoeksgroep vond over het algemeen de vragenlijst erg lang. Dit kan invloed hebben op de 
respons. Een aantal ouders hebben aangegeven niet mee te willen werken in verband met 
tijdsgebrek. Ook wordt het risico gelopen dat deelnemers na een aantal metingen niet meer mee 
willen werken omdat het afnemen teveel tijd kost. Daarnaast is de aandacht naar het einde van de 
vragenlijst verminderd waardoor de vragenlijst slechter ingevuld wordt. 
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Sociaal gewenste antwoorden  
Ook bestaat het risico, zoals in alle interviews, dat de onderzoeksgroep sociaal gewenste antwoorden 
geeft (Verhoeven, 2011). Dit geeft eveneens een vertekenend beeld van de werkelijkheid. Tijdens het 
afnemen kregen de onderzoekers het idee dat er veel sociaal gewenste antwoorden gegeven werden, 
met name de vragen over het opvoedgedrag van de ouders. Om dit te voorkomen is er aangeven dat 
het belangrijk is om eerlijk antwoord te geven.  
 
Sociaaleconomische status 
Doordat een groot gedeelte van de onderzoeksgroep een laag opleidingsniveau heeft of de 
Nederlandse taal niet goed begrijpt bestaat het risico dat vragen niet goed begrepen zijn. Dit heeft 
invloed op het onderzoek omdat vragen niet op de juiste manier ingevuld zijn en er zo geen goed 
beeld van de werkelijk geschept wordt. Tijdens het afnemen dachten de onderzoekers soms dat de 
vragen niet altijd goed begrepen werden (Verweij, 2010). 
 
Ouders schatten antwoorden niet altijd goed in 
Tijdens het invullen is gebleken dat ouders de antwoorden niet altijd goed voor hun kinderen in 
kunnen schatten. Ouders vroegen vragen na aan hun kind omdat zij niet zeker waren van hun 
antwoord. Kinderen gaven soms ook aan dat een antwoord dat de ouder gaf niet klopte. Het kan zijn 
dat ouders het probleem van overgewicht bij hun kinderen niet voldoende inzien. Ook wordt gedacht 
dat de ouders de vragenlijst gunstiger invullen dan dat de situatie voor het kind is. Bijvoorbeeld: 
ouders geven aan dat het kind geen lichamelijke ongemakken ervaart van zijn overgewicht. Het kind 
roept op de achtergrond dat dit onjuist is. Dit heeft een invloed op het onderzoek omdat er op deze 
manier geen betrouwbaar beeld van de situatie geschetst kan worden.  
 
Verantwoorden antwoorden 
Tijdens het afnemen van de vragenlijst kwam naar voren dat ouders zich zeer graag verantwoorden 
bij het geven van de antwoorden. Ouders vertellen graag waarom zij bepaalde keuzes maken. Het 
effect hiervan op het onderzoek is dat het afnemen meer tijd kost. Daarnaast is het aannemelijk dat 
wanneer ouders zich verantwoorden de situatie beter willen maken dan dat deze is. Dit kan leiden tot 
het positiever invullen van de vragenlijst waardoor deze niet helemaal betrouwbaar is. Dit kan 
opgelost worden door de ouders de vragenlijst zelfstandig in te laten vullen. Dan kunnen zij zich niet 
verantwoorden en is de kans groter dat de vragenlijst eerlijk ingevuld wordt.  
 
4.4 Betekenis voor het vakgebied/maatschappij 
Met behulp van deze vragenlijsten kan het effect en de doelmatigheid van gecombineerde leefstijl 
interventies gemeten worden. Dit geldt niet alleen voor de GLI’s die geïncludeerd waren in de ALIKO-
studie. Deze vragenlijst kan ook gebruikt worden om andere interventies gericht op overgewicht te 
evalueren. Met deze gegevens kunnen GLI’s in de toekomst verbeterd worden en mogelijk makkelijker 
financiering krijgen voor hun interventie.  

 
4.5 Aanbevelingen voor de opdrachtgever 
 
Vervolgmetingen 
De volgende metingen zullen op 3, 6, 12, 18, 24 en 30 maanden uitgevoerd moeten worden. De 3 
maanden meting is gepland voor de reeds gestarte GLI’s, zie hiervoor bijlage 7. Aanbevolen wordt om 
de volgende metingen vast te plannen voor deze GLI’s. Voor de GLI’s die nog niet gestart zijn wordt 
aanbevolen om de metingen te plannen wanneer bekend is wanneer de GLI’s starten. Er zal contact 
opgenomen moeten worden met de GLI’s over hoe en wanneer de nulmeting uitgevoerd zal worden.  
 
Meetmomenten 
De vragenlijsten voor de ALIKO-studie zouden zeven keer bij de doelgroep afgenomen worden, 
namelijk op 0,3 , 6, 12, 18, 24 en 30 maanden. Met Emilie de Ruyter heeft aanbevolen om de 
vragenlijst af te nemen op 0, 6, 18 en 24 of 30 maanden. Er wordt dan eerst een baseline verkregen. 
Vervolgens worden de vragenlijsten afgenomen na de behandelfase en na de nazorgfase. Verwacht 
wordt dat het lange termijn effect niet verschilt op 24 of 30 maanden. Het zou daarom beter zijn om de 
vragenlijsten vier keer af te nemen. Op deze manier wordt de doelgroep minder belast. Er moet ook 
besproken worden of de metingen bij iedere GLI op hetzelfde moment afgenomen worden. De 
metingen kunnen na het einde van de GLI afgenomen worden, dit is bijvoorbeeld na 4 of 6 maanden, 
of allemaal op 6 maanden. Aanbevelen wordt om over deze meetmomenten na te denken. 



 

25 
 

 
Afnemen dimensies 
In overleg met Emilie de Ruyter is er besproken om tijdens de 0 en 6 maanden meting iedere 
dimensie te meten. Tijdens de 18 en 24 of 30 maanden meting zullen ook alle dimensies gemeten 
moeten worden op opvoedstijl en omgeving na. De gegevens van opvoedstijl zullen na 6 maanden 
geëvalueerd moeten worden. Wij bevelen aan om aan de hand van die gegevens te bekijken of de 
vragen over opvoedstijl tijdens de 18 en 24 of 30 maanden metingen ook gevraagd moeten worden.  
 
Verwerken gegevens 
Wanneer de vragenlijsten afgenomen zijn moeten deze ingevoerd worden in de SPSS database. 
Deze database moet zo spoedig mogelijk voltooid worden. Reeds afgenomen vragenlijsten moeten 
hierin nog ingevoerd worden. Wanneer alle nulmetingen ingevoerd zijn kunnen deze met behulp van 
beschrijvende statistiek vergeleken worden. Met behulp van deze gegevens kan een 
gezondheidsprofiel beschreven worden om de situatie op het moment van de start van de interventie 
in kaart te brengen voor de deelnemers van de ALIKO-studie. 
Als er een vervolgmeting is uitgevoerd bij alle GLI’s kan er met behulp van toetsende statistiek 
vergeleken worden.  
 
Belangrijkste dimensies als eerste vragen 
Een aantal dimensies, zoals kwaliteit van leven, zijn zeer belangrijk voor het aantonen van effectiviteit 
en doelmatigheid. Omdat er een kans bestaat dat ouders gedurende de vragenlijst aangeven dat het 
afnemen te lang duurt en zij om deze reden niet meer mee willen werken, moeten deze belangrijke 
dimensies als eerste gevraagd worden. Aanbevolen wordt om als vervolg op dit onderzoek te 
achterhalen welke dimensies het belangrijkste zijn en op basis hiervan de vragenlijst opnieuw in te 
delen voor een hogere respons van de belangrijkste dimensies.  
 
Vergelijken Kindermonitor 
Wanneer er volledige metingen uitgevoerd zijn kunnen de gegevens van de ALIKO-studie vergeleken 
worden met de Kindermonitor. De Kindermonitor van de GGD wordt gezien als de controle groep. Aan 
de hand van deze gegevens kan, naast de evaluaties van de GLI’s zelf, geëvalueerd worden wat de 
effecten van de GLI zijn vergeleken met kinderen die niet deelnemen aan een GLI. Op basis hiervan 
kan de effectiviteit en doelmatigheid aangetoond worden ten opzichte van de controlegroep. 
 
Afnemen vragenlijsten 
De vragenlijsten zullen op een en dezelfde manier afgenomen moeten worden. Een advies over hoe 
de vragenlijsten afgenomen zullen moeten worden is te vinden is bijlage 4. Wanneer de vragenlijsten 
afgenomen zullen moeten worden is te vinden in bijlage 7.  
 
Ouders de vragenlijst zelf in laten vullen 
De ouders kunnen bij de vervolgmetingen het beste de vragenlijst zelfstandig invullen. Uit de 
nulmeting is naar voren gekomen dat dit het minste tijd voor zowel ouder als onderzoeker in beslag 
neemt. Daarnaast geven ouders een eerlijker, en minder sociaal gewenst, antwoord wanneer de 
onderzoeker niet meeleest of de vraag stelt.  
 
Altijd dezelfde ouder de vragenlijst in laten vullen 
Verwacht wordt dat antwoorden kunnen verschillen bij kinderen afhankelijk van welke ouder de 
vragenlijst invult. De ene ouder (vaak de moeder) weet vaak beter wat een kind doet op een dag dan 
de andere ouder. Daarom wordt er verwacht dat er een verschil in antwoorden zit betreffende welke 
ouder de vragenlijst invult. Omdat dit niet vast staat zal dit waarschijnlijk geen verschil maken om de 
effectiviteit en doelmatigheid aan te tonen. Aanbevolen wordt om de vragenlijst iedere keer door 
dezelfde moeder of vader in te laten vullen. Wanneer de moeder de eerste vragenlijst ingevuld heeft, 
moet de moeder ook de volgende vragenlijsten invullen. 
 
Gegevens Actie 
Zo snel mogelijk de gegevens van de deelnemers van Actie verkrijgen wanneer Actie aangeeft mee te 
willen werken aan het onderzoek. Op deze manier kan de effectiviteit van Actie aangetoond worden 
en kunnen de effecten vergeleken worden met de andere GLI’s.  
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Lengte, gewicht en BMI gegevens 

De lengte, gewicht en BMI gegevens moeten per deelnemer verkregen worden van de GLI. Op deze 
wijze kan de effectiviteit en doelmatigheid op gewicht en BMI aangetoond worden. Er moet nagedacht 
worden over het verkrijgen van deze gegevens wanneer de nazorgfase van de GLI voorbij is. De 
zorgverlener zal de gegevens niet meer verkrijgen, deze zijn wel noodzakelijk voor het onderzoek. 
Een oplossing hiervoor kan zijn om de deelnemers zelf te laten meten, de metingen door de 
onderzoeker uit te laten voeren of de hulpverleners het zelf nog vaker laten doen. Aanbevolen wordt 
om over dit probleem na te denken en de voorgaande mogelijkheden af te wegen.  
 
Aanbeveling meten overige dimensies 
Er zijn een aantal dimensies die gemeten en achterhaald moeten worden als vervolg op dit onderzoek 
om de effectiviteit en doelmatigheid van de GLI’s verder in kaart te kunnen brengen, namelijk: 
tevredenheid ouders, tevredenheid kind, proces dimensies, uiteindelijke kosten, ketensamenwerking 
en tevredenheid van de zorgverlener. 
Alle dimensies die gemeten worden binnen de ALIKO-studie staan weergeven in bijlage 10.  
 
Draaiboek 

Om ervoor te zorgen dat de zorgverleners weten wat zij moeten doen wanneer zij starten met een 
nieuwe groep of deelnemer is er een draaiboek opgesteld, zie bijlage 11. Dit zorgt ervoor dat de 
onderzoekers alle gegevens voor het uitvoeren van de nul- en vervolgmetingen (zoals geboortedatum, 
naam en contactgegevens) verkrijgen van de hulpverleners. Aanbevolen wordt om gebruik te maken 
van dit draaiboek. Daarnaast zal het draaiboek aangepast moeten worden wanneer er veranderingen 
plaatsvinden in de opzet.  
 
Antwoordenveloppen 
Voordat er een nieuwe groep start bij een GLI moeten de antwoordenveloppen naar de GLI verstuurd 
worden. De deelnemers kunnen dan de vragenlijst of het retourstrookje invullen en retour sturen. 
 
Online vragenlijst 
Aanbevolen wordt om van de vragenlijst een online vragenlijst te maken. Voor de deelnemers zal het 
gemakkelijker zijn de vragenlijst in te vullen omdat zij dit kunnen doen wanneer zij tijd hebben. 
Daarnaast wordt er niet meegekeken tijdens het invullen en hoeven er geen antwoorden gezegd te 
worden tegen een onderzoeker. Hierdoor is de kans groter dat de vragenlijst naar waarheid ingevuld 
wordt. Voor de onderzoekers is een online vragenlijst gemakkelijker omdat het afnemen minder tijd 
kost. De vragenlijst zal online gemaakt moeten worden voor de nulmetingen starten in augustus.  
 
4.6 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
 
GLI’s hebben moeite met de werving 
Uit gesprekken met de verschillende GLI’s is gebleken dat de meeste GLI’s moeite hebben met de 
werving. Er zou onderzoek uitgevoerd moeten worden om te achterhalen wat de reden is van de 
moeizame werving. Dit zou ervoor zorgen dat er ingespeeld kan worden op het probleem. Hierdoor is 
er een kans dat er meer deelnemers zijn en dat er meer groepen kunnen starten. Het gevolg hiervan 
is dat er meer integrale aanpak is voor overgewicht waardoor het percentage van kinderen met 
overgewicht kan dalen.  
 
Generieke en specifieke vragenlijsten 
Voor de ontwikkelde vragenlijst is er gebruik gemaakt van een specifieke vragenlijst om de kwaliteit 
van leven te achterhalen. Hanneke Noordam heeft geadviseerd om naast de specifieke vragenlijst ook 
gebruik te maken van een generieke vragenlijst omdat deze andere dimensies meet. Voor vervolg 
onderzoek zou het goed zijn te achterhalen wat het verschil is in resultaten van deze vragenlijsten. Dit 
zou gebruikt kunnen worden om de vragenlijsten te verbeteren.  
 
Achterhalen motivatie 
Er zou onderzoek uitgevoerd moeten worden naar verschillende wijzen om motivatie te achterhalen. 
Tijdens het ontwikkelen van de vragenlijst kwam naar voren dat het niet bekend is hoe de motivatie 
het beste achterhaald kan worden. Wanneer hier onderzoek naar gedaan wordt, wordt bekend wat de 
beste wijze is om motivatie te achterhalen. Deze wijze kan ingezet worden om motivatie optimaal te 
achterhalen. Wanneer hier gebruik van gemaakt wordt kan de doelmatigheid en effectiviteit van 
bijvoorbeeld GLI’s optimaal aangetoond worden op het gebied van motivatie.  
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Bijlage 1 Achtergrondinformatie overgewicht bij kinderen 
 
Deze scriptie is geschreven voor een reeds gestart onderzoek binnen de Academische Werkplaats 
AMPHI. De AMPHI is een samenwerkingsverband tussen: Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St 
Radboud, de GGD Regio Nijmegen, GGD Rivierenland, GGD Veiligheids- en Gezondheidsregio 
Gelderland Midden, GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Hart voor Brabant GGD Brabant Zuidoost 
en GGD West-Brabant. Het doel van deze samenwerking is het bij elkaar brengen van praktijk, beleid 
en wetenschap op het gebied van de Publieke Gezondheidszorg in de regio Gelderland en Noord-
Brabant. Hierbij staat onder andere centraal dat er meer gebruik gemaakt moet worden van 
wetenschappelijk beschikbare kennis om praktisch handelen te verbeteren en vragen uit de praktijk 
centraal. (Radboud, et al., 2013)  
 
Overgewicht bij kinderen  
Een gezondheidsprobleem in Nederland waar momenteel veel aandacht aan wordt gegeven is 
overgewicht bij kinderen. Overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas) zijn abnormale of 
buitensporige opeenhopingen van vet die de gezondheid negatief kunnen beïnvloeden (World Health 
Organisation, 2013). Er zijn diverse methoden om te bepalen of iemand overgewicht of obesitas heeft. 
De body mass index (BMI) is de meest gebruikte manier om te bepalen of iemand (ernstig) 
overgewicht heeft. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht weergeeft. In 
tabel 4 is de verdeling van het BMI te zien. Bij volwassen wordt een BMI van 18.5 tot 25 gedefinieerd 
als een gezond gewicht. Een BMI lager dan 18.5 wordt gezien als ondergewicht. Wanneer iemand 
een BMI hoger dan 24.99 heeft is er sprake van overgewicht. Er is sprake van obesitas wanneer 
iemand een BMI van 30 of hoger heeft (Visscher TLS (VU-Windesheim), Overgewicht: hoe wordt het 
gemeten?, 2012). Voor het vaststellen van (ernstig) overgewicht bij kinderen gelden er 
leeftijdsspecifieke grenswaarden. Deze zijn lager dan bij volwassenen. De grenswaarden van het BMI 
voor kinderen zijn per leeftijdsjaar en apart voor jongens en meisjes vastgesteld. In bijlage 2 is de 
tabel opgenomen die de grenswaarden van het BMI bij kinderen weergeeft (RIVM, 2012). In tabel 5 
staan kort de grenswaarden samengevat en weergeven. Overgewicht ontstaat wanneer iemand 
langdurig meer energie binnenkrijgt dan dat hij nodig heeft. Er is dan sprake van een disbalans in de 
hoeveelheid energie die iemand binnenkrijgt en de hoeveelheid energie die het lichaam nodig heeft, 
ook wel de energiebalans genoemd. Wanneer er over een langere periode meer gegeten en/of minder 
bewogen wordt kan er (ernstig) overgewicht ontstaan (Voedingscentrum). 
 

Categorie Grenswaarden 
BMI(kg/m2) 

 Ondergewicht <18.5 

Gezond gewicht 18.5 – 24.99 

Overgewicht ≥ 25.0 

Ernstig 
overgewicht 

≥ 30.0 

Tabel 4: Internationale categorieën in 
lichaamsgewicht voor volwassenen: ondergewicht, 
gezond gewicht, overgewicht en ernstig 
overgewicht (obesitas) naar BMI (World Health 
Organisation, 2006). 

 
 
Prevalentie  
In 1980 had 6% van de jongens en meisjes van 2 tot 21 jaar overgewicht, in 1997 was dit gestegen 
naar bijna 11% (RIVM, 2013). In 2009 had 14% van de jeugd van 2 tot 21 jaar overgewicht. Hiervan 
had 2% obesitas (RIVM, 2013). Uit de laatste gegevens van de Vijfde Landelijke Groeistudie blijkt dat 
14.9% van de meisjes en 13.3% van de jongens in 2010 te maken had met (ernstig) overgewicht. Van 
deze groep had 2.2% van de meisjes en 1.8% van de jongens obesitas. (Schönbeck Y, 2010). De 
prevalentie van overgewicht en obesitas onder kinderen blijft stijgen (Gezondheidsraad, 2003).  
Het RIVM voert onderzoek uit naar het aantal kinderen met (ernstig) overgewicht. De resultaten zijn 
weergeven in figuur 1. 
Naast het RIVM verkrijgt ook de GGD gegevens over de prevalentie van overgewicht door preventief 
gezondheidsonderzoek. Uit de cijfers van de GGD Noord- en Oost-Gelderland over de schooljaren 
2011/2012 en 2012/2013 blijkt dat 1 op de 7 kinderen overgewicht heeft. Van de onderzochte 

Leeftijd Grenswaarden BMI 
(kg/m2) voor obesitas 

2 t/m 6 >19 

7 t/m 10 > 20 

11 t/m 14 > 25 

15 t/m 18 > 28 
Tabel 5: Grenswaarden BMI voor kinderen gemiddeld (Van 
Binsbergen JJ, 2010). 
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kinderen heeft 12% overgewicht en 2% obesitas (GGD, 2013). Uit de gegevens van de Kindermonitor 
blijkt dat 10% van de kinderen in omgeving Nijmegen te kampen heeft met overgewicht (Star M. , 
2010) 
 

 
 
Figuur 1: Percentage kinderen en jongeren (2 tot 21 jaar) met overgewicht en ernstig overgewicht in 1980, 1997 en 2010 
(RIVM, 2013) 

 
Oorzaken 
Bij het ontstaan van (ernstig) overgewicht spelen er meerdere factoren mee. De volgende factoren 
hebben mogelijk een invloed op het ontstaan van overgewicht:  
- Genetische factoren: spelen een rol in de aanleg tot vorming van vetweefsel en het reguleren van 
het honger- en verzadigingsgevoel (Visscher TLS (VU-Windesheim), Wat zijn de mogelijke oorzaken 
van overgewicht, 2012). 
- Psychische- en sociale factoren: ouders en vrienden hebben een grote invloed op het eet- en 
beweeggedrag en kunnen daardoor de kans op het ontstaan van overgewicht vergroten of verkleinen. 
Overgewicht komt dan ook vaker voor in een omgeving die stimuleert tot veel (ongezond) eten en 
weinig bewegen. Dit wordt ook wel de obesogene samenleving genoemd (Hamberg-van Reenen, 
Meijer, Van Gils, & Savelkoul, 2014). 
- Sociaal- economische status (SES): jongeren in huishoudens met een lager inkomen hebben vaker 
last van overgewicht dan jongeren in de hoogste inkomensgroep (Knoops, 2013). 
- Etniciteit: kinderen en jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst hebben vaker (ernstig) 
overgewicht dan Nederlandse kinderen en jongeren. Een kind is volgens de Vijfde Landelijke 
Groeistudie Nederlands wanneer beide ouders in Nederland zijn geboren. Van de Turkse kinderen is 
32% te zwaar en van de Marokkaanse kinderen is 27% te zwaar. Het percentage van kinderen met 
ernstig overgewicht ligt zo’n drie tot vier keer hoger namelijk, 8% van de Turkse en 7% van de 
Marokkaanse kinderen (Bakel & Zantinge, 2013). 
 
Gevolgen  
Overgewicht bij kinderen brengt een aantal (gezondheids)gevolgen met zich mee. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat kinderen met (ernstig) overgewicht: 
- Sneller een lage zelfwaardering hebben; 
- Vaker psychosociale problemen zoals eenzaamheid, gespannenheid en verdriet ervaren; 
- Snel worden gepest; 
- Kunnen vaker niet goed meedoen met sport; 
- Hebben moeite met het kiezen van leuke kleren.  
Hierdoor ontwikkelen de kinderen sneller een negatief zelfbeeld en kunnen ze depressiviteit 
ontwikkelen. 
Daarnaast brengt overgewicht een hoger risico op gezondheidsproblemen met zich mee. Kinderen 
met overgewicht of obesitas hebben een grotere kans op: 
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- Glucose-intolerantie (op latere leeftijd diabetes mellitus type II); 
- Verhoogde bloeddruk (op latere leeftijd hart- en vaatziekten); 
- Hypercholesterolemie (op latere leeftijd hart- en vaatziekten); 
- Problemen in het bewegingsstelsel zoals artrose; 
- Aandoeningen aan de luchtwegen; 
- Onvruchtbaarheid; 
- Verschillende soorten kanker. 
Wanneer iemand van jongs af aan overgewicht heeft zullen de gezondheidsproblemen op latere 
leeftijd extra groot zijn (Visscher, van Bakel, & Zantinge, 2013).  
 
Kosten 
Door alle gezondheidsrisico’s die overgewicht met zich meebrengt zorgt overgewicht ook voor hoge 
zorgkosten. In 2010 werd er in Nederland in totaal 74.9 miljard euro aan zorg uitgegeven. Dit zijn de 
totale zorguitgaven volgens de zorgberekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS). Er 
werd 1.6 miljard euro uitgegeven (2.2% van de totale uitgaven) aan ziekten als gevolg van 
overgewicht. Het meeste geld werd uitgegeven aan hart- en vaatziekten, diabetes en klachten door 
aandoeningen in het bewegingsstelsel. Naast deze kosten zijn er ook indirecte kosten ten gevolge van 
overgewicht zoals arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. Door de Raad voor de Volksgezondheid 
worden deze kosten geschat op ongeveer 2 miljard euro per jaar. (Plasmans, Luijben, & Hoogenveen, 
2012) 
 
Gecombineerde leefstijl interventie (GLI) 
Zoals eerder genoemd is deze scriptie het vervolg op een reeds gestart onderzoek over de effecten 
van gecombineerde leefstijl interventies. In de regio Gelderland worden er, op eigen initiatieven, 
verschillende gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) voor kinderen met overgewicht ontwikkeld en 
geïmplementeerd. Deze interventies kunnen opgezet en/of uitgevoerd worden door onder andere een 
fysiotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker en/of psycholoog. Het algemene doel van de GLI’s is 
een multidisciplinaire behandeling van (ernstig) overgewicht bij kinderen van 4 tot en met 19 jaar.  
Momenteel zijn er twaalf GLI’s bekend in Gelderland bekend bij AMPHI, hiervan zijn er vijf uit Arnhem, 
vijf uit Nijmegen en één uit Tiel en één uit Culemborg. In deze GLI’s komen onder andere de 
interventies ‘Beweeg-je-fit’ en ‘Door Dik en Dun’ voor. Door het multidisciplinaire karakter en een 
relatief korte follow up zijn deze interventies uiterst kostbaar. De GLI’s leveren hoge kosten voor de 
zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars kennen het korte termijn effect van de GLI’s. Echter ontbreekt 
ook bij de zorgverzekeraars het inzicht van het effect op de GLI’s op de lange termijn. Voor de GLI’s 
zal het makkelijker zijn subsidie te krijgen wanneer er inzicht is in het lange termijn effect. 
Echter ontbreekt er inzicht in de effectiviteit en doelmatigheid van deze twaalf GLI’s. Door de 
verschillende GLI’s te bestuderen en te volgen in de tijd wilt AMPHI inzicht krijgen in de werkzame 
elementen van deze interventies en de effectiviteit en toepasbaarheid in de praktijk. Met dit inzicht kan 
er een bijdrage geleverd worden aan het verbeteren van bestaande interventies en implementatie en 
borging op de langere termijn. Hiervoor zullen de GLI’s op eenzelfde manier beschreven moeten 
worden zodat effectiviteit, onderlinge verschillen, sterkten en zwakten helder worden (Fransen, Zelle, 
& van Schoor, 2013).  
 
Loket Gezond Leven 
Het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het centrum Gezond Leven maakt 
beschikbare leefstijl interventies inzichtelijk in een interventiedatabase en beoordeeld deze op 
kwaliteit, effectiviteit en samenhang. In de interventie database van het Loket Gezond Leven staat een 
overzicht van de actuele leefstijlinterventies die in Nederland beschikbaar zijn. Deze interventies 
komen middels een erkenningstraject in de database. Dit wordt gedaan volgens eenduidige criteria 
(RIVM, 2014). Er wordt gebruik gemaakt van twee typen beoordelingen om de leefstijl interventies te 
beoordelen. Als eerste de beoordeling ‘goed beschreven’, hieronder valt het beschrijven van doel, 
doelgroep, aanpak en randvoorwaarden. Als tweede de beoordeling ‘goed onderbouwd of effectief’ 
door  
Dit wordt beoordeeld door een erkenningscommissie bestaande uit vertegenwoordigers uit 
wetenschap, praktijk en beleid (Movisie, NCJ, NISB, NJi, & CGL, 2013).  
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Malburgen  
Om het effect van de verschillende GLI’s te meten is voorafgaand aan deze scriptie door twee 
studenten een vragenlijst ontwikkeld, deze is te vinden in bijlage 3 Deze vragenlijst is ontwikkeld om 
de efficiëntie in kaart te brengen van de GLI die plaatsvindt in de wijk Malburgen in Arnhem bij 
kinderen met overgewicht. Kinderartsen, huisartsen, de jeugdgezondheidszorg, fysiotherapeuten, een 
diëtiste, een psycholoog en een maatschappelijk werkster, allen uit de regio Arnhem, hebben deze 
GLI ontwikkeld genaamd ‘Overgewicht en Obesitas’. Er is voor deze wijk gekozen omdat het probleem 
van overgewicht en obesitas hier groter is dan het landelijk gemiddelde. In de wijk Malburgen behoort 
gemiddeld 39% van de inwoners tot een etnische minderheid (Gemeente Arnhem, 2007). Het 
gemiddelde scholingsniveau is lager dan gemiddeld. Schoolverzuim in de wijk ligt rond 8%. Een kwart 
van de bewoners heeft een laag inkomen tegenover 14% van het totaal aantal inwoners in Arnhem. 
(Gemeente Arnhem, 2007) (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2007) (van Sambeek & 
van de Spreng, 2014). 
 
Vragenlijst  
De 2 vragenlijsten zijn ontwikkeld voor de interventie ‘Overgewicht en Obesitas’ in de wijk Malburgen. 
Het is de bedoeling dat de vragenlijst ook toepasbaar is bij andere GLI’s in Nederland. In de 
vragenlijst is rekening gehouden met de verschillende variabelen die in relatie staan met overgewicht 
en dus zijn er vragen gesteld over: voedinggedrag, opvoeding, beweeggedrag en kwaliteit van leven.  
De verdeling van de vragen in de reeds ontwikkelde vragenlijst is te vinden in bijlage 10. 
In deze vragenlijst zijn nog geen vragen opgenomen die persoonlijke gedragsdeterminanten van de 
gedragingen en fase van gedragsverandering in kaart brengen. Het gedrag bestaat uit verschillende 
gedragsdeterminanten zoals attitude en sociale invloed. Deze determinanten kunnen een invloed 
hebben op het ontstaan van overgewicht. (Harbers & Eysink, 2014). In het I-Change model staan alle 
persoonlijke gedragsdeterminanten en de fase van gedragsverandering die invloed uitoefenen op het 
gedrag. Het I-Change model is opgenomen in bijlage 12. 
Een interventie of voorlichting kan een positieve invloed uitoefenen op het gedrag. Voor een 
succesvolle interventie is het belangrijk dat de gedragsdeterminanten meegenomen worden in de 
interventie. Wanneer er met behulp van bijvoorbeeld de vragenlijst gedragsdeterminanten worden 
achterhaald kan de verandering van gedrag meegenomen worden in de effectevaluatie. Hiermee kan 
het effect van de interventie aangetoond worden (Gezondheidsraad, 2003). 
Het veranderen van gedrag wordt beschouwd als een gefaseerd proces. Het Stages of Change model 
is een model die de fase van gedragsverandering weergeeft. Hierin worden de fases precontemplatie, 
contemplatie, voorbereiding, actie en gedragsbehoud onderscheiden. Voorlichting zou afgestemd 
moeten zijn op de fase waarin de voor te lichten persoon zich bevindt. Het Stages of Change model 
en de gedragsdeterminanten zijn hulpmiddelen om de voorlichting beter af te stemmen op de wensen 
en behoefte van de doelgroep of het individu. (Brug & Kremers, Een model voor fasen van 
gedragsverandering: het model Stages of Change en voedingsvoor-lichting, 2002) 
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Bijlage 2: Grenswaarden BMI bij kinderen 
 
Tabel 6: Grenswaarden BMI voor kinderen naar leeftijd (2 tot 18 jaar) en geslacht (meisjes en jongens) (Van Binsbergen JJ, 
2010). 

  
 

Jongens  Meisjes 

Leeftijd  
Graad 1 
obesitas 
 

Graad 2 
obesitas 

Graad 3 
obesitas 

 Graad 1 
obesitas 

Graad 2 
obesitas 

Graad 3 
obesitas 

2 20,1 22,5 23,6  19,8 21,9 23,4 

3 19,6 21,2 22,2  19,4 21,5 23,2 

4 19,3 20,7 21,7  19,2 21,6 23,5 

5 19,3 20,6 21,7  19,2 22,0 24,2 

6 19,8 21,0 22,2  19,7 22,8 25,5 

7 20,6 21,7 23,2  20,5 24,0 27,4 

8 21,6 23,0 24,9  21,6 25,6 29,8 

9 22,8 24,6 27,0  22,8 27,2 32,3 

10 24,0 26,4 29,5  24,1 28,8 34,6 

11 25,1 28,3 32,2  25,4 30,3 36,5 

12 26,0 30,2 34,8  26,7 31,6 38,0 

13 26,8 31,8 36,9  27,8 32,6 38,9 

14 27,6 32,9 38,4  28,6 33,3 39,4 

15 28,3 33,7 39,1  29,1 33,9 39,7 

16 28,9 34,2 39,5  29,4 34,3 39,9 

17 29,4 34,6 39,8  29,7 34,7 39,9 

18 30,0 35,0 40,0  30,0 35,0 40,0 
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Bijlage 3: Reeds ontwikkelde vragenlijsten 
 

 
 
 
 
 
 

Overgewicht & Obesitas 

 

 
Vragenlijst 

 

Ouders/verzorgers van kinderen van 4 tot en met 11 jaar 
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Instructie 
 
 

Beste ouder/verzorger, 
 
Lees eerst onderstaande uitleg alstublieft, voordat u begint met het invullen van de vragenlijst. 
 
Inleiding 
Dit is een lijst met vragen over verschillende onderwerpen; bewegen, eten, regels thuis en over hoe 
het met uw kind gaat. 
 
We vragen u de hele vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 
minuten. Indien u moeite hebt met Nederlands lezen, dan kan deze lijst ook samen met iemand 
worden ingevuld die de Nederlandse taal beter beheerst. 
 
Het invullen van de vragen 

1. Lees alle vragen goed door en sla geen vragen over 
2. Kruis bij elke vraag steeds maar één antwoord aan 
3. Als u zich vergist heeft bij het aankruisen van een hokje, zet dan een pijltje bij het juiste 

antwoord (zie voorbeeld 1) 
 
 

Voorbeeld 1 

   ⊠ ja 

     ⊠ nee 

    ☐ weet niet 

 
4. Als u zich vergist heeft bij het aankruisen van een hokje in een tabel, kleur dan het gehele 

vakje in bij het juiste antwoord (zie voorbeeld 2) 
 
 

Voorbeeld 2 
 

 
 
 

 
5. Wanneer u getallen moet invullen, vult u één cijfer per vakje in (zie voorbeeld 3) 

 
 

Voorbeeld 3 
 
 
 

 
 

6. Gebruik een zwarte of blauwe pen 
 
 
Alvast bedankt voor het invullen!  

Dagen per week → 
↓ … 0 1 2 3 

I. … X    
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De gezondheid van uw kind 
Beantwoord de vraag door één hokje aan te kruisen. 

 
1. Wat vindt u over het algemeen van de gezondheid van uw kind? 

☐  Heel goed 

☐  Goed 

☐  Gaat wel 

☐  Niet zo best  

☐  Slecht 

 
2. Wie lijkt het meest op uw kind? Maak een keuze tussen jongen of meisje en kruis daarna één 

hokje aan. 

       
     ☐             ☐     ☐           ☐   ☐         ☐           ☐ 

 

       
   ☐             ☐     ☐          ☐   ☐        ☐           ☐ 

 

Voeding  
De volgende vragen gaan over wat uw kind eet en drinkt. Beantwoord de vragen door per vraag één 

hokje aan te kruisen. 

 
3. Hoeveel dagen per week ontbijt uw kind in een normale week? 

☐  (bijna) nooit 

☐  1 dag per week 

☐  2 dagen per week 

☐  3 dagen per week 

☐  4 dagen per week 

☐  5 dagen per week 

☐  6 dagen per week 

☐  elke dag  

 
Kijk voor vraag 4 op de volgende pagina. 
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De volgende vragen (vragen 4 en 5) gaan over tussendoortjes. Deze kunnen worden onderverdeeld in 

verschillende groepen. U kunt in onderstaande schema’s kijken welke tussendoortjes waarbij horen. 

Dit kunt u als hulpmiddel gebruiken bij het invullen van de vragen over tussendoortjes.  

Onderstreep in het schema de producten die u weleens in huis haalt.  

 

Voorbeelden van snacks 
 
Kleine snacks:  
chips, nootjes, pinda’s, 
borrelnootjes, blokjes kaas of 
worst, bitterbal, etc.  
(een handje of klein schaaltje 
vol telt als één portie) 
 
Grote snacks:  
patat, frikadel, kroket, 
saucijzenbroodje, hamburger, 
kaassoufflé, loempia, bara, 
borek, lahmacun, tulumba, 
yagli simit, kurabiye, etc. 
(tellen als één portie) 
 

 Voorbeelden van snoep 
 
Repen:  
Mars, Twix, Bounty, Snickers, 
Lion, Nuts, etc.  
(gewone maat telt als één 
portie, kingsize repen tellen 
voor 2 porties, mini’s tellen voor 
½ portie) 
 
Stroopwafel, (gevulde)koek, 
roze koek, negerzoen, cornetto, 
magnum, softijs, gebak, cake, 
baklava, etc.  
(tellen als één portie) 
 
Chocola, wine gums, yoghurt 
gums, haribo-snoep, chupa-
chups, nougat, drop, M&M’s, 
etc.  
(een handje vol telt als één 
portie) 

 Voorbeelden van lichte 
tussendoortjes 
 
Sultana, crackers, 
ontbijtkoek, mueslireep, 
peperkoek, liga, Fruitkick, 
Liga start, rijstwafels, 
waterijs, knijpfruit, etc. 
(tellen als één portie) 
 
Popcorn, chips light, Snack-
a-Jack, etc. 
(een handje vol telt als één 
portie) 
 
 

 

4. Hoeveel dagen per week eet uw kind de volgende tussendoortjes in een normale week? 

Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als uw kind (bijna) 
nooit een tussendoortje uit een bepaalde groep eet, dan kruist u ‘n.v.t.’ aan. 

 
Dagen per week → 

↓ Tussendoortjes n.v.t. 
1  

dag 
2 

dagen 
3 

dagen 
4 

dagen 
5 

dagen 
6 

dagen 
7 

dagen  

 I. Snacks         

 II. Snoep          

 
III. Lichte 
tussendoortjes 

        

 

5. Op de dagen dat uw kind tussendoortjes eet, hoeveel tussendoortjes zijn dat dan meestal per 
dag?  
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als uw kind (bijna) 
nooit een tussendoortje uit een bepaalde groep eet, dan kruist u ‘n.v.t.’. aan. 

 
Porties per dag→ 
   
↓Tussendoortjes 

n.v.t 
Minder 
dan 1 
portie 

1 
portie 

2 
porties 

3 
porties 

4 
porties 

5 
porties 

6 of 
meer 

porties 

1. Snacks         

2. Snoep         

3. Lichte 
tussendoortjes 

        

 

 
Kijk voor vraag 6 op de volgende pagina..  
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6. Hoeveel dagen per week eet uw kind groente in een normale week? 

☐  (bijna) nooit 

☐  1 dag per week 

☐  2 dagen per week 

☐  3 dagen per week 

☐  4 dagen per week 

☐  5 dagen per week 

☐  6 dagen per week 

☐  elke dag  

 
7. Op de dagen dat uw kind groente eet, hoeveel opscheplepels zijn dat dan meestal per dag? 

☐  minder dan 1 opscheplepel 

☐  1 opscheplepel 

☐  2 opscheplepels 

☐  3 opscheplepels 

☐  meer dan 3 opscheplepels 

 
8. Hoeveel dagen per week eet uw kind fruit in een normale week? 

☐  (bijna) nooit 

☐  1 dag per week 

☐  2 dagen per week 

☐  3 dagen per week 

☐  4 dagen per week 

☐  5 dagen per week 

☐  6 dagen per week 

☐  elke dag  

 

9. Op de dagen dat uw kind fruit eet, hoeveel porties eet hij/zij dan meestal per dag? 
Één portie is bijvoorbeeld 1 appel of 1 banaan of 1 perzik of 1 kiwi of 2 mandarijnen of 2 
pruimen of een handje met druiven of een handje met kersen of een handje met aardbeien. 

☐ ½ portie 

☐  1 portie 

☐  1 ½ porties 

☐  2 porties of meer 

 

 

 

Kijk voor vraag 10 op de volgende pagina.. 
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De volgende vragen (vragen 10 en 11) gaan over frisdranken. Deze kunnen worden onderverdeeld in 

verschillende groepen. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van dranken die onder zijn verdeeld in 

de verschillende groepen. Onderstreep in het schema de dranken die u weleens in huis haalt.  

 

Voorbeelden van frisdranken 
 
Frisdranken met prik:  
Cola, Sinas, Fanta, 7-up, 
Cassis, Bitter lemon, Spa fruit, 
Tonic, Sprite, Liptonice, etc. 
 
Frisdranken zonder prik: 
Dubbelfrisss, Taksi, Ice tea, 
aanmaak limonade, Lessini, 
ranja, Roosvicee, 
Dubbeldrank, Perennectar, 
Wickey, Splash, Spa fruit, 
Sisi, etc. 
 
Sportdrankjes:  
Extran, AA, Isostar, Aquarius, 
Dextro energy, etc 

 Voorbeelden van light-
frisdranken 
 
Light frisdranken met prik: 
Cola light, Sinas light, Cassis 
light, Fanta light, 
Crystal Clear, Rivella 
7-up light, etc. 
 
Light frisdranken zonder prik: 
Dubbelfrisss light, 
Dubbelcooler, Spa en Fruit 
light, Slimpie limonadesiroop, 
etc. 
 

 Voorbeelden van 
vruchtensappen 
 
appelsap, sinaasappelsap, 
druivensap, ananassap, 
grapefruitsap, tomatensap,  
multi-vruchtensap / 
Coolbest, Hero fruit & co 
vers geperste sapjes, etc.     
 

 

10. Hoeveel dagen per week drinkt uw kind de volgende dranken gemiddeld in een normale 
week? Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als uw kind 
(bijna) nooit een drank uit een bepaalde groep drinkt, dan kruist u ‘n.v.t’. aan. 

 Dagen per week → 
↓ Dranken 

n.v.t 
1  

dag 
2 

dagen 
3 

dagen 
4 

dagen 
5 

dagen 
6 

dagen 
7 

dagen  

 
1. Gewone 

frisdranken 
        

 
2. Light 

frisdranken  
        

 
3. Vruchten- 

sappen 
        

 

4. Water, 
koffie/thee 
zonder 
suiker 

        

 
 

11. Op de dagen dat uw kind dit drinkt, hoeveel glazen drinkt hij/zij dan meestal per dag?  
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als uw kind 
(bijna) nooit een drank uit een bepaalde groep eet, dan kruist u ‘n.v.t’. aan. 

 Glazen per dag → 

↓ Dranken 
n.v.t. 

1-2 
glazen 

3-4 
glazen 

5-6 
glazen 

Meer dan 
6 glazen 

 1. Gewone frisdranken      

 2. Light frisdranken       

 3. Vruchtensappen      

 
4. Water, koffie/thee 

zonder suiker 
     

 

 

Kijk voor vraag 12 op de volgende pagina..  
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Opvoeding  
De volgende vragen gaan over uw gezinsituatie. Wees zo openhartig mogelijk. Er zijn geen goede en 

foute antwoorden. Beantwoord de vragen door op elke regel van het schema één 

antwoordmogelijkheid aan te kruisen. 

 
12. Kruis aan wat voor uw kind van toepassing is. 

 
↓ Stelling 

Altijd Meestal  Soms Zelden Nooit 

 
I. Mijn kind mag kiezen welke 

voedingsproducten hij/zij eet tijdens 
maaltijden  

     

 
II. Ik geef mijn kind iets te eten om zich 

beter te laten voelen als hij/zij bang 
of verdrietig is 

     

 
III. Ik stimuleer mijn kind om 

voedingsproducten te proberen die 
hij/zij nog niet eerder heeft geproefd 

     

 
IV. Mijn kind mag beslissen wanneer 

hij/zij een maaltijd wil hebben 
     

 
V. Ik beslis voor mijn kind wanneer 

hij/zij een tussendoortje mag nemen 
     

 
VI. Ik geef mijn kind iets te eten om zich 

beter te laten voelen als hij/zij boos 
is 

     

 
VII. Ik beslis wat mijn kind eet tussen de 

maaltijden door 
     

 
 
 

13. Heeft u met uw kind(eren) regels en afspraken over… 
Kruis aan wat voor u van toepassing is. 

 ↓ Regels/Afspraken 

(nog) n.v.t. 
Ja, en daar 
houden we 

ons aan 

Ja, maar 
we gaan er 

soepel 
mee om 

Nee, we 
hebben er 

geen 
regels voor 

 I. Het eten van tussendoortjes     

 
II. Het drinken van zoete 

drankjes 
    

 III. Het eten van fruit     

 IV. Het eten van groente     

 V. Elke ochtend ontbijten     

 
VI. Het aantal uur per dag dat 

mijn kind TV/DVD/Video 
mag kijken 

    

 
VII. Het aantal uur per dag dat 

mijn kind mag computeren* 
    

 
VIII. Het aantal uur dat mijn kind 

buiten moet spelen 
    

* onder computeren wordt verstaan: werken of spelen achter een pc, tablet, spelcomputer 
  en/of mobiele telefoon, etc. 

 
Kijk voor vraag 14 op de volgende pagina.. 
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Beweging 
De volgende vragen gaan over de beweging van uw kind. Beantwoord de vragen door op elke regel 

van het schema één antwoordmogelijkheid aan te kruisen. 

 
14. Hoeveel dagen per week is uw kind gemiddeld bezig met de volgende activiteiten?  

Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als uw kind (bijna) 
nooit een activiteit uitvoert, dan kruist u ‘n.v.t’. aan. 
 

 
Dagen per week→ 

↓ Activiteit 
n.v.t 

1  
dag 

2 
dagen 

3 
dagen 

4 
dagen 

5 
dagen 

6 
dagen 

7 
dagen  

 
1. Lopend of zelf 

fietsend naar 
school  

        

 
2. Sporten op 

school (gym/ 
3. zwemmen)  

        

 
4. Sporten bij 

sportvereniging 
        

 5. Buiten spelen 
 

       

 6. TV kijken 
 

       

 
7. Computeren* 

buiten schooltijd 
 

       

* onder computeren wordt verstaan: werken of spelen achter een pc, tablet, spelcomputer 
  en/of mobiele telefoon, etc. 

 
 

15. Hoeveel uur is uw kind op zo’n dag gemiddeld bezig met de volgende activiteiten? 
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als uw kind (bijna) 
nooit een activiteit uitvoert, dan kruist u ‘n.v.t’. aan. 

 
Uren per dag → 

↓ Activiteit 
n.v.t. 

Minder 
dan ½ 

uur 

½ uur 
tot 1 
uur 

1 tot 
2 uur 

2 tot 3 
uur  

Meer 
dan 

3 uur 

 
1. Lopend of zelf fietsend naar 

school  
      

 
2. Sporten op school 

(gym/zwemmen)  
      

 3. Sporten bij sportvereniging       

 4. Buiten spelen       

 5. TV kijken       

 6. Computeren* buiten schooltijd       

* onder computeren wordt verstaan: werken of spelen achter een pc, tablet, spelcomputer 
  en/of mobiele telefoon, etc. 

 
 
 

Kijk voor vraag 16 op de volgende pagina.. 
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De gevoelens van uw kind 
We willen graag weten hoe het met uw kind gaat. Daar gaan de volgende vragen over. Wees zo 

openhartig mogelijk. Er zijn geen goede en foute antwoorden. Beantwoord de vragen door op elke 

regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan te kruisen. 

 
16. Geef uw mening over de volgende stellingen: 

 

↓ Stelling 

Helemaal 
mee eens 

Mee 
eens 

Mee 
oneens 

Helemaal 
mee oneens 

 I. Mijn kind heeft vaak last van 
hoofdpijn 

    

 II. Mijn kind heeft vaak last van 
buikpijn 

    

 III. Mijn kind heeft last van zijn/haar 
enkels en/of voeten 

    

 
IV. Mijn kind heeft rugpijn     

 V. Mijn kind heeft moeite met 
sporten 

    

 VI. Mijn kind heeft moeite om lange 
afstanden te lopen of te rennen 

    

 VII. Mijn kind vermijd het traplopen 
zoveel mogelijk, vanwege 
zijn/haar gewicht 

    

 VIII. Mijn kind is tevreden over 
zijn/haar uiterlijk 

    

 IX. Mijn kind heeft weinig 
zelfvertrouwen, vanwege 
zijn/haar gewicht 

    

 X. Mijn kind heeft een hekel aan 
zichzelf, vanwege zijn/haar 
gewicht 

    

 XI. Mensen staren naar mijn kind, 
vanwege zijn/haar gewicht 

    

 XII. Mijn kind voelt zich vaak 
gespannen en zenuwachtig 

    

 XIII. Mijn kind voelt zich weleens 
somber 

    

 XIV. Mijn kind voelt zich weleens 
verdrietig 

    

 XV. Mijn kind voelt zich weleens 
eenzaam 

    

 XVI. Mijn kind vindt het moeilijk om 
met andere kinderen mee te 
kunnen blijven doen als hij/zij 
met ze speelt 

    

 XVII. Mijn kind heeft moeite met 
opletten in de klas 

    

 XVIII. Mijn kind is nogal op zichzelf. 
Hij/zij speelt meestal alleen  

    

 XIX. Anderen kinderen willen geen 
vrienden met mijn kind zijn 

    

 
XX. Mijn kind heeft weinig vrienden     

 
 
 
 

Kijk voor vraag 17 op de volgende pagina..  
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17. Hoe vaak is uw kind in de afgelopen 3 maanden gepest? 

☐  nooit 

☐  minder dan 2 keer per maand 

☐  2 of 3 keer per maand 

☐  1 keer per week 

☐  meerdere keren per week 

☐  elke dag  

 

Gegevens over uw kind 
 

18. Is het kind, waarover u deze lijst heeft ingevuld, een jongen of een meisje? 

☐  jongen 

☐  meisje 

 
19. Wat is de geboortedatum van uw kind?  

 

 
 
 
 

20. In welk land is uw kind geboren? En in welk landen zijn de ouders van het kind geboren? 
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan, of schrijf, indien nodig, de 
naam van het land in de laatste kolom.  

  Nederland Suriname 
Nederlandse 

Antillen/ 
Aruba 

Turkije Marokko  
Anders 

namelijk: 

 
I. Mijn kind is 

geboren in… 
      

        

 
II. De vader van het 

kind is geboren 
in…  

      

        

 
III. De moeder van 

het kind is 
geboren in… 

      

 
 
 
 
 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! 
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Overgewicht & Obesitas 

 

 
Vragenlijst 

 

Kinderen van 12 tot en met 18 jaar 
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Instructie 
 
 

Hallo,  
 
Lees eerst onderstaande uitleg alsjeblieft, voordat je begint met het invullen van de vragenlijst. 
 
Inleiding 
Dit is een lijst met vragen over verschillende onderwerpen; bewegen, eten, regels thuis en over hoe 
het met je gaat. 
 
We vragen je de hele vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 
minuten.  
 
Het invullen van de vragen 

7. Lees alle vragen goed door en sla geen vragen over 
8. Kruis bij elke vraag steeds maar één antwoord aan 
9. Als je je vergist hebt bij het aankruisen van een hokje, zet dan een pijltje bij het juiste 

antwoord (zie voorbeeld 1) 
 
 

Voorbeeld 1 

   ⊠ ja 

     ⊠ nee 

    ☐ weet niet 

 
10. Als je je vergist hebt bij het aankruisen van een hokje in een tabel, kleur dan het gehele vakje 

in bij het juiste antwoord (zie voorbeeld 2) 
 
 

Voorbeeld 2 
 

 
 
 

 
11. Wanneer je getallen moet invullen, vul je één cijfer per vakje in (zie voorbeeld 3) 

 
 

Voorbeeld 3 
 
 
 

 
 

12. Gebruik een zwarte of blauwe pen 
 
 
 
Alvast bedankt voor het invullen!  

Dagen per week → 
↓ … 0 1 2 3 

II. … X    
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Jouw eigen gezondheid 
Beantwoord de vragen door één hokje aan te kruisen. 

 
21. Wat vind je over het algemeen van je eigen gezondheid? 

☐  Heel goed 

☐  Goed 

☐  Gaat wel 

☐  Niet zo best  

☐  Slecht 

 
22. Op wie vind jij jezelf het meest lijken? 
 

      
     ☐             ☐     ☐           ☐   ☐         ☐           ☐ 

 

      
   ☐             ☐     ☐          ☐   ☐        ☐           ☐ 

 

Voeding  
De volgende vragen gaan over wat je eet en drinkt. Beantwoord de vragen door per vraag één hokje 

aan te kruisen. 

 
23. Hoeveel dagen per week ontbijt je in een normale week? 

☐  (bijna) nooit 

☐  1 dag per week 

☐  2 dagen per week 

☐  3 dagen per week 

☐  4 dagen per week 

☐  5 dagen per week 

☐  6 dagen per week 

☐  elke dag  

 

Kijk voor vraag 4 op de volgende pagina..  
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De volgende vragen (vragen 4 en 5) gaan over tussendoortjes. Deze kunnen worden onderverdeeld in 

verschillende groepen. Je kunt in onderstaande schema’s kijken welke tussendoortjes waarbij horen. 

Dit kun je als hulpmiddel gebruiken bij het invullen van de vragen over tussendoortjes.  

Onderstreep in het schema de producten die je weleens eet.  

 

Voorbeelden van snacks 
 
Kleine snacks:  
chips, nootjes, pinda’s, 
borrelnootjes, blokjes kaas of 
worst, bitterbal, etc.  
(een handje of klein schaaltje 
vol telt als één portie) 
 
Grote snacks:  
patat, frikadel, kroket, 
saucijzenbroodje, hamburger, 
kaassoufflé, loempia, bara, 
borek, lahmacun, tulumba, 
yagli simit, kurabiye, etc. 
(tellen als één portie) 
 

 Voorbeelden van snoep 
 
Repen:  
Mars, Twix, Bounty, Snickers, 
Lion, Nuts, etc.  
(gewone maat telt als één 
portie, kingsize repen tellen 
voor 2 porties, mini’s tellen voor 
½ portie) 
 
Stroopwafel, (gevulde)koek, 
roze koek, negerzoen, cornetto, 
magnum, softijs, gebak, cake, 
baklava, etc.  
(tellen als één portie) 
 
Chocola, wine gums, yoghurt 
gums, haribo-snoep, chupa-
chups, nougat, drop, M&M’s, 
etc.  
(een handje vol telt als één 
portie) 

 Voorbeelden van lichte 
tussendoortjes 
 
Sultana, crackers, 
ontbijtkoek, mueslireep, 
peperkoek, liga, Fruitkick, 
Liga start, rijstwafels, 
waterijs, knijpfruit, etc.  
(tellen als één portie) 
 
Popcorn, chips light, Snack-
a-Jack, etc. 
(een handje vol telt als één 
portie) 
 
 

 

24. Hoeveel dagen per week eet je de volgende tussendoortjes in een normale week? 

Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als je (bijna) nooit  
een tussendoortje uit een bepaalde groep eet, dan kruis je ‘n.v.t’. aan. 

 
Dagen per week → 

↓ Tussendoortjes n.v.t 
1  

dag 
2 

dagen 
3 

dagen 
4 

dagen 
5 

dagen 
6 

dagen 
7 

dagen  

 I. Snacks         

 II. Snoep          

 
III. Lichte 
tussendoortjes 

        

 

25. Op de dagen dat je tussendoortjes eet, hoeveel tussendoortjes zijn dat dan meestal per dag?  
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als je (bijna) nooit  
een tussendoortje uit een bepaalde groep eet, dan kruis je ‘n.v.t’. aan. 

 
Porties per dag→ 
   
↓Tussendoortjes 

n.v.t 
Minder 
dan 1 
portie 

1 
portie 

2 
porties 

3 
porties 

4 
porties 

5 
porties 

6 of 
meer 

porties 

4. Snacks         

5. Snoep         

6. Lichte 
tussendoortjes 

        

 
 
 
 

Kijk voor vraag 6 op de volgende pagina..  
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26. Hoeveel dagen per week eet je groente in een normale week? 

☐  (bijna) nooit 

☐  1 dag per week 

☐  2 dagen per week 

☐  3 dagen per week 

☐  4 dagen per week 

☐  5 dagen per week 

☐  6 dagen per week 

☐  elke dag  

 
27. Op de dagen dat je groente eet, hoeveel opscheplepels zijn dat dan meestal per dag? 

☐  minder dan 1 opscheplepel 

☐  1 opscheplepel 

☐  2 opscheplepels 

☐  3 opscheplepels 

☐  meer dan 3 opscheplepels 

 
28. Hoeveel dagen per week eet je fruit in een normale week? 

☐  (bijna) nooit 

☐  1 dag per week 

☐  2 dagen per week 

☐  3 dagen per week 

☐  4 dagen per week 

☐  5 dagen per week 

☐  6 dagen per week 

☐  elke dag  

 

29. Op de dagen dat je fruit eet, hoeveel, porties zijn dat dan meestal per dag? 
Één portie is bijvoorbeeld 1 appel of 1 banaan of 1 perzik of 1 kiwi of 2 mandarijnen of 2 
pruimen of een handje met druiven of een handje met kersen of een handje met aardbeien. 

☐  ½ portie 

☐  1 portie 

☐  1 ½ porties 

☐  2 porties of meer 

 
Kijk voor vraag 10 op de volgende pagina.. 
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De volgende vragen (vragen 10 en 11)  gaan over frisdranken. Deze kunnen worden onderverdeeld in 

verschillende groepen. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van dranken die onder zijn verdeeld in 

de verschillende groepen. Onderstreep in het schema de dranken die je weleens drinkt.  

 

Gewone frisdranken 
 
Frisdranken met prik:  
Cola, Sinas, Fanta, 7-up, 
Cassis, Bitter lemon, Spa fruit, 
Tonic, Sprite, Liptonice, etc. 
 
Frisdranken zonder prik: 
Dubbelfrisss, Taksi, Ice tea, 
aanmaak limonade, Lessini, 
ranja, Roosvicee, 
Dubbeldrank, Perennectar, 
Wickey, Splash, Spa fruit, 
Sisi, etc. 
 
Sportdrankjes:  
Extran, AA, Isostar, Aquarius, 
Dextro energy, etc 

 Light frisdranken 
 
Light frisdranken met prik: 
Cola light, Sinas light, Cassis 
light, Fanta light, 
Crystal Clear, Rivella 
7-up light, etc. 
 
Light frisdranken zonder prik: 
Dubbelfrisss light, 
Dubbelcooler, Spa en Fruit 
light, Slimpie limonadesiroop, 
etc. 
 

 Vruchtensappen 
 
appelsap, sinaasappelsap, 
druivensap, ananassap, 
grapefruitsap, tomatensap,  
multi-vruchtensap / 
Coolbest, Hero fruit & co 
vers geperste sapjes, etc.     
 

 

30. Hoeveel dagen per week drink je de volgende dranken gemiddeld in een normale 
week? Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als je  
(bijna) nooit een drank uit een bepaalde groep drinkt, dan kruis je ‘n.v.t’. aan. 

 Dagen per week → 
↓ Dranken 

n.v.t 
1  

dag 
2 

dagen 
3 

dagen 
4 

dagen 
5 

dagen 
6 

dagen 
7 

dagen  

 
5. Gewone 

frisdranken 
        

 
6. Light 

frisdranken  
        

 
7. Vruchten- 

sappen 
        

 

8. Water, 
koffie/thee 
zonder 
suiker 

        

 
 

31. Op de dagen dat je dit drinkt, hoeveel glazen drink je dan meestal per dag?  
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als je (bijna) nooit 
een drank uit een bepaalde groep eet, dan kruis je ‘n.v.t’. aan. 

 Glazen per dag → 

↓ Dranken 
n.v.t. 

1-2 
glazen 

3-4 
glazen 

5-6 
glazen 

Meer dan 
6 glazen 

 5. Gewone frisdranken      

 6. Light frisdranken       

 7. Vruchtensappen      

 
8. Water, koffie/thee 

zonder suiker 
     

 

Kijk voor vraag 12 op de volgende pagina.. 
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Opvoeding  
De volgende vragen gaan over jouw gezinsituatie. Wees zo openhartig mogelijk. Er zijn geen goede 

en foute antwoorden. Beantwoord de vragen door op elke regel van het schema één 

antwoordmogelijkheid aan te kruisen. 

 
32. Kruis aan wat voor jou van toepassing is. 

 
↓ Stelling 

Altijd Meestal Soms Zelden Nooit 

 

VIII. Ik mag kiezen van mijn 
vader/moeder welke 
voedingsproducten ik mag eten 
tijdens maaltijden  

     

 
IX. Mijn vader/moeder geeft mij iets te 

eten om me beter te laten voelen als 
ik bang of verdrietig ben 

     

 
X. Mijn vader/moeder stimuleert mij om 

voedingsproducten te proberen die ik 
nog niet eerder heb geproefd 

     

 
XI. Ik mag thuis van mijn vader/moeder 

beslissen wanneer ik een maaltijd wil 
hebben 

     

 
XII. Mijn vader/moeder beslist voor mij 

wanneer ik een tussendoortje mag 
nemen 

     

 
XIII. Mijn vader/moeder geeft mij iets te 

eten om me beter te laten voelen als 
ik boos ben 

     

 
XIV. Mijn vader/moeder beslist wat ik eet 

tussen de maaltijden door 
     

 
 
 

33. Heb je met je vader/moeder regels en afspraken over…  
Kruis aan wat voor jou van toepassing is. 

 ↓ Regels/Afspraken 

(nog) n.v.t. 
Ja, en daar 
houden we 

ons aan 

Ja, maar 
we gaan er 

soepel 
mee om 

Nee, we 
hebben er 

geen 
regels voor 

 IX. Het eten van tussendoortjes     

 
X. Het drinken van zoete 

drankjes 
    

 XI. Het eten van fruit     

 XII. Het eten van groente     

 XIII. Elke ochtend ontbijten     

 
XIV. Het aantal uur per dag dat je 

TV/DVD/Video mag kijken 
    

 
XV. Het aantal uur per dag dat je 

mag computeren* 
    

 
XVI. Het aantal uur dat je buiten 

moet spelen 
    

* onder computeren wordt verstaan: werken of spelen achter een pc, tablet, spelcomputer 
  en/of mobiele telefoon, etc. 

Kijk voor vraag 14 op de volgende pagina.. 
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Beweging 
De volgende vragen gaan over jouw beweging. Beantwoord de vragen door op elke regel van het 

schema één antwoordmogelijkheid aan te kruisen. 

 
34. Hoeveel dagen per week ben je gemiddeld bezig met de volgende activiteiten?  

Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als je (bijna) nooit 
een activiteit uitvoert, dan kruis je ‘n.v.t’. aan. 

 
Dagen per week→ 

↓ Activiteit 
n.v.t 

1  
dag 

2 
dagen 

3 
dagen 

4 
dagen 

5 
dagen 

6 
dagen 

7 
dagen  

 
8. Lopend of zelf 

fietsend naar 
school  

        

 
9. Sporten op 

school (gym/ 
10. zwemmen)  

        

 
11. Sporten bij 

sportvereniging 
        

 12. Buiten spelen 
 

       

 13. TV kijken 
 

       

 
14. Computeren* 

buiten schooltijd 
 

       

* onder computeren wordt verstaan: werken of spelen achter een pc, tablet, spelcomputer 
  en/of mobiele telefoon, etc. 

 
 

35. Hoeveel uur ben je op zo’n dag gemiddeld bezig met de volgende activiteiten? 
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan. Alleen als je (bijna) nooit 
een activiteit uitvoert, dan kruis je ‘n.v.t’. aan. 

 
Uren per dag→ 

↓ Activiteit 
n.v.t. 

Minder 
dan ½ 

uur 

½ uur 
tot1 uur 

1 tot 2 
uur 

2 tot 3 
uur  

Meer 
dan 3 
uur 

 
7. Lopend of zelf 

fietsend naar school  
      

 
8. Sporten op school 

(gym/zwemmen)  
      

 
9. Sporten bij 

sportvereniging 
      

 10. Buiten spelen       

 11. TV kijken       

 
12. Computeren* buiten 

schooltijd 
      

* onder computeren wordt verstaan: werken of spelen achter een pc, tablet, spelcomputer 
  en/of mobiele telefoon, etc. 

 
 
 
 
 
 

 
Kijk voor vraag 16 op de volgende pagina..  
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Jouw gevoelens 
We willen graag weten hoe het met je gaat. Daar gaan de volgende vragen over. Wees zo openhartig 

mogelijk. Er zijn geen goede en foute antwoorden. Beantwoord de vragen door op elke regel van het 

schema één antwoordmogelijkheid aan te kruisen. 

 
 

36. Geef jouw mening over de volgende stellingen. 

 

↓ Stelling 

Helemaal 
mee eens 

Mee 
eens 

Mee 
oneens 

Helemaal 
mee oneens 

 
XXI. Ik heb vaak last van hoofdpijn     

 
XXII. Ik heb vaak last van buikpijn     

 XXIII. Ik heb last van mijn enkels en/of 
voeten 

    

 
XXIV. Ik heb rugpijn     

 
XXV. Ik heb moeite met sporten     

 XXVI. Ik heb moeite om lange 
afstanden te rennen 

    

 XXVII. Vanwege mijn gewicht vermijd 
ik traplopen zoveel mogelijk 

    

 XXVIII. Ik ben tevreden over mijn 
uiterlijk 

    

 XXIX. Vanwege mijn gewicht heb ik 
weinig zelfvertrouwen 

    

 XXX. Vanwege mijn gewicht heb ik 
een hekel aan mezelf 

    

 XXXI. Vanwege mijn gewicht staren 
mensen naar mij  

    

 XXXII. Ik voel me vaak gespannen en 
zenuwachtig 

    

 
XXXIII. Ik voel me weleens somber     

 
XXXIV. Ik voel me weleens verdrietig     

 
XXXV. Ik voel me weleens eenzaam     

 XXXVI. Het is moeilijk om met andere 
kinderen mee te kunnen blijven 
doen als ik met ze speel 

    

 XXXVII. Ik heb moeite met opletten in de 
klas 

    

 XXXVIII. Ik ben nogal op mezelf. Ik 
speel meestal alleen of bemoei 
mij niet met anderen 

    

 XXXIX. Anderen kinderen willen mijn 
vrienden niet zijn 

    

 
XL. Ik heb weinig vrienden     

 
 
 

 
Kijk voor vraag 17 op de volgende pagina..  



 

55 
 

37. Hoe vaak ben je in de afgelopen 3 maanden gepest? Kruis één hokje aan. 

☐  nooit 

☐  minder dan 2 keer per maand 

☐  2 of 3 keer per maand 

☐  1 keer per week 

☐  meerdere keren per week 

☐  elke dag  

 

Gegevens over jezelf 
 

38. Ben je een jongen of een meisje? 

☐  jongen 

☐  meisje 

 
39. Wat is je geboortedatum?  

 

 
 
 
 

40. In welk land ben je geboren? En in welk landen zijn je ouders geboren? 
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan, of schrijf, indien nodig, de 
naam van het land in de laatste kolom.  

  Nederland Suriname 
Nederlandse 

Antillen/ 
Aruba 

Turkije Marokko  
Anders 

namelijk: 

 
IV. Ik ben geboren 

in… 
      

        

 
V. Mijn vader is 

geboren in…  
      

        

 
VI. Mijn moeder is 

geboren in… 
      

 
 
 
 
 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! 
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Bijlage 4: Afspraken afnemen vragenlijst 
 
Procedure telefonisch afspraak met doelgroep 
- Voorstellen (naam + medewerker/student/onderzoeker van ALIKO-studie) 
- Nagaan met wie je spreekt (Vader/moeder van kind?) 
- Heeft u de informatiebrief ontvangen en gelezen? 
- Heeft u hier nog vragen over? Indien deze niet ontvangen is kort het onderzoek uitleggen. 

Eventueel informatiebrief nog na sturen. 
- Wilt u deelnemen aan het onderzoek? 
- Afspreken wanneer en hoe de vragenlijst afgenomen wordt. 
- Contactgegevens navragen die eventueel nog ontbreken. 
 
Na minimaal 2x geen gehoor voicemail inspreken: 
- Voorstellen (Naam + medewerker/student/onderzoeker van ALIKO-studie) 
- Aangeven dat je wilt vragen of ze deel willen nemen aan studie en of ze hierover terug willen 

bellen naar: 'telefoonnummer' 
- Als informatiebrief nog niet in bezit is deze opsturen. 
 
Personen met wie een afspraak voor het afnemen gepland is: 
- Voorstellen (naam + medewerker/student/onderzoeker van ALIKO-studie) 
- Nagaan met wie je spreekt? 
- Heeft u nog vragen? 
- Heeft u de vragenlijst voor u? 
- Ik ga de vragen oplezen dan kunt u het antwoord geven, deze zal ik noteren. Wanneer u vragen 

heeft over de vraag, of deze niet duidelijk is, kunt u dit direct aangeven 
- Wanneer is uw kind gestart met de interventie? 
- Afnemen vragenlijst. 
- Vervolg: er wordt contact met u opgenomen voor het afnemen van de volgende vragenlijst. 
- Bedanken voor deelname. 
 
Face-to-face: 
- Voorstellen (naam + medewerker/student/onderzoeker van ALIKO-studie) 
- Heeft u nog vragen over de ALIKO-studie? 
- Zelf invullen of samen invullen? 
- Uitleg geven over invullen van de vragenlijst. 
- Afnemen vragenlijst. 
- Vervolg: er wordt contact met u opgenomen voor het afnemen van de volgende vragenlijst. 
- Bedanken voor deelname. 
 
Met de post versturen en zelf in laten vullen: 
- Informatiebrief en vragenlijst opsturen naar huisadres (eventueel door zorgverlener van interventie 

mee laten geven) 
- Na bellen of alles duidelijk/gelukt is.  
- Wanneer vragenlijst nog niet ingevuld is een afspraak maken wanneer dit gedaan wordt. 
 
Belangrijk bij het afnemen: 
- Vragen en antwoorden letterlijk oplezen 
- Wanneer iemand twijfelt over een antwoord vragen wat het meeste van toepassing is. 
- Uitleg geven wanneer iets niet duidelijk is. 
- Geen suggestieve vragen stellen. 
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Bijlage 5: Resultaten 
 
Het gezondheidsprofiel van kinderen van 4-19 jaar met (ernstig) overgewicht kan in kaart worden 
gebracht door middel van een vragenlijst. Deze vragenlijst moet alle aspecten achterhalen die 
belangrijk zijn om een goed inzicht te krijgen in het gezondheidsprofiel. De variabelen die in relatie 
staan met overgewicht zijn: voeding, opvoeding, beweging, gedragsdeterminanten en kwaliteit van 
leven. Door deze variabelen te achterhalen door middel van een vragenlijst kan een goed beeld 
neergezet worden van het gezondheidsprofiel. De vragenlijst kan ontwikkeld worden door 
vragenlijsten te bekijken en domeinen over te nemen. In overleg met de opdrachtgever is besloten 
welke uiteindelijke vragenlijsten meegenomen worden en welke vragen gebruikt worden. Met behulp 
van deze vragenlijst kan de nulmeting uitgevoerd worden. 
 
Er zal een bijdrage geleverd worden aan het verkrijgen van het gezondheidsprofiel van kinderen van 
4-19 jaar met (ernstig)overgewicht door deze vragenlijst mondeling af te nemen met de kinderen die 
starten met een GLI en/of de ouders van deze kinderen.  
 
Welke factoren zijn er, en zullen meegenomen worden? 
Er zijn diverse factoren in het I-Change model belangrijk om mee te nemen in een vragenlijst om 
gedragsdeterminanten en fase van gedragsverandering te achterhalen bij kinderen van 4 tot 19 jaar 
met (ernstig) overgewicht. Het I-Change model bestaat uit verschillende variabelen die van invloed 
zijn op de intentiestatus en het uiteindelijke gedrag. De verschillende variabelen zijn weergeven en 
beschreven. Daarnaast wordt het duidelijk welke factoren meegenomen zijn in de vragenlijst. Alle 
factoren van het I-Change model zijn belangrijk om te achterhalen door middel van de vragenlijst. Het 
is echter niet mogelijk om alle factoren te achterhalen omdat de vragenlijst dan te lang wordt. Dan zal 
het praktisch niet meer mogelijk zijn de vragenlijst af te nemen. Om deze reden zijn de belangrijkste 
variabelen meegenomen. De definitieve beslissing over het meenemen van de factoren is gemaakt 
door de opdrachtgever. 
Het volledige schema van het I-Change model staat weergeven in bijlage 11. 
 
Voorspellende factoren 
De voorspellende factoren, ook wel de achtergrond variabelen genoemd, bestaan uit de gedrags-, 
psychologische-, biologische en sociaal culturele factoren. Deze factoren liggen voor een persoon 
vast (De vries, 2013). 
- Gedragsfactoren: bestaan uit gedrag, de leefstijl en de aan/afwezigheid van ziekten en klachten. De 
gedragsfactoren zijn al verwerkt in de reeds ontwikkelde  vragenlijst.  
- Psychologische factoren: persoonlijkheid en de gehanteerde opvoedstijl. In de reeds ontwikkelde  
vragenlijst is opvoeding al  meegenomen. Uit gesprekken met onderzoeksdeskundigen is gebleken 
dat deze vragen niet voldoende zijn om de daadwerkelijke wijze van opvoeden te achterhalen. Om de 
opvoedstijl te achterhalen is het belangrijk een betrouwbare, valide en volledige vragenlijst te 
gebruiken. Dit is in de reeds ontwikkelde  vragenlijst niet het geval. Opvoedstijl wordt meegenomen in 
de aanvulling van de vragenlijst omdat de wijze van opvoeding een grote invloed heeft op het ontstaan 
van overgewicht. Er is daarom besloten op zoek te gaan naar een andere betrouwbare, valide en 
volledige vragenlijst (Rhee, Lumeng, Appugliese, Kacirot, & Bradley, 2006). 
- Biologische factoren: het geslacht en de leeftijd. Deze factoren zijn verwerkt in de reeds ontwikkelde  
vragenlijst.  
- Sociaal-economische factoren: cultuur, religie, nationaliteit, herkomst en sociaal-economisch(zoals 
Sociaaleconomische status (SES), opleiding, inkomen, beroep, wet- en regelgeving, prijs 
voedingsmiddelen) vallen onder sociaal culturele factoren. Van deze achtergrond variabelen zijn er al 
een aantal meegenomen in de reeds ontwikkelde  vragenlijst namelijk: nationaliteit en herkomst.  Met 
de opdrachtgever is besproken om de SES mee te nemen. Deze gaat meegenomen worden door het 
opleidingsniveau te achterhalen. Dit is van belang omdat overgewicht vaker voorkomt bij mensen met 
een lage SES (Blissett & Haycraft, 2007) (Baughcum, Chamberlin, Deeks, Powers, & Whitaker, 2000). 
 
Bewustzijnsfactoren 
Kennis, cues to action en risicoperceptie zijn bewustzijnsfactoren (De vries, 2013). 
- Kennis: de aanwezige kennis over oorzaken, gevolgen, behandelingen van het probleem. Kennis 
over een gezonde leefstijl is belangrijk bij de preventie van overgewicht. Ook bij de behandeling van 
overgewicht, bijvoorbeeld door middel van een interventie, is kennis zeer belangrijk. Een goede 
interventie voor gezonde leefstijl brengt kennis voldoende aan bod (Bastiaan, Baerveld, & Jansen, 
2012). Omdat kennis zeer belangrijk is en een grote invloed heeft is er in overleg met de 



 

58 
 

onderzoeksdeskundigen besloten om kennis te achterhalen in de vragenlijst.  
- Cues to action: de cue to action kan gezien worden als het ‘duwtje in de rug’. Dit is een gebeurtenis 
die iemand aanzet tot het nadenken of veranderen. De cue to action wordt niet meegenomen in het 
aanvullen van de vragenlijst. De vragenlijst evalueert het onderzoek op effectiviteit. De cue to action is 
voor het starten van de interventie, deze kan niet veranderen. Om de effectiviteit te meten heeft dit 
geen prioriteit om achterhaald te worden. Om deze reden hebben de onderzoeksdeskundigen 
geconcludeerd dat de cue to action niet meegenomen worden.  
- Risicoperceptie:  mensen zouden eerder hun gedrag veranderen wanneer zij denken dat zij 
bevattelijk zijn voor het gezondheidsprobleem en dat het gezondheidsprobleem mogelijk 
consequenties heeft.  Dit is de risico-inschatting of ervaren kwetsbaarheid, ook wel risicoperceptie 
genoemd. Risicoperceptie wordt niet meegenomen omdat volgens de onderzoeksdeskundigen 
geconcludeerd kan worden dat de kinderen en ouders die een GLI gaan volgen het gedrag willen 
veranderen. Wanneer dit niet zo is, is verwachting groot dat de risicoperceptie tijdens de interventie 
vergroot zal worden omdat de deelnemers de risico’s van overgewicht leren kennen (Brug, Assema 
van, & Lechner, Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering, een planmatige aanpak, 2012). De 
onderzoeksdeskundigen hebben besloten dat de risicoperceptie niet meegenomen zal worden omdat 
de risicoperceptie in dit onderzoek minder van belang is dan andere determinanten van gedrag.  
 
Informatiefactoren 
De informatiefactoren bestaan uit message, channel en source.  
- Message: de duidelijkheid van de boodschap. 
- Channel: het kanaal die de boodschap heeft doorgegeven. 
- Source: de bron die de boodschap brengt. 
De informatiebronnen zijn niet meegenomen omdat deze factoren geen prioriteit hebben bij het 
achterhalen van gedrag. De onderzoeksdeskundigen hebben aangegeven dat de informatiefactoren 
niet meegenomen hoeven te worden in de vragenlijst.  
 
Motivatiefactoren 
De motivatiefactoren attitude, sociale invloed en eigen effectiviteit zijn de basis van het I-Change 
model (De vries, 2013).  
- Attitude: de attitude is de houding van een persoon. Het is de afweging die iemand maakt van de 
voor- en nadelen van zijn of haar gedrag. Deze kunnen feitelijk onjuist zijn omdat de afweging is zoals 
de persoon iets ziet. De gedragsdeterminant attitude zal meegenomen worden in de aanvulling van de 
vragenlijst. Attitude van zowel ouders als kinderen zegt veel over het gedrag. De attitude die ouders 
hebben tegen over een gezonde leefstijl en de regels die ze hieraan stellen hangt samen met het 
daadwerkelijk hebben van een gezonde leefstijl. Omdat een interventie in moet spelen op de 
gedragsdeterminanten en attitude een rol speelt in het ontstaan van overgewicht moet attitude 
meegenomen worden in de vragenlijst. Om een gezonde leefstijl te bereiken zullen ouders en 
kinderen een positieve attitude moeten hebben tegenover gezond gedrag (Brug, Assema van, & 
Lechner, Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering, een planmatige aanpak, 2012). Daarom is 
het van belang om vragen gericht op attitude toe te voegen aan de vragenlijst.  
- Sociale invloed: bestaat uit sociale norm, moddeling en pressure. De sociale norm is de verwachting 
van anderen over wat iemand hoort te doen. Anderen imiteren op basis van verwachtingen die andere 
hebben valt onder moddeling (Saat, Gedragsonderzoek, 2013). Moddeling gaat om het leren door het 
observeren van andermans gedrag (Brug, Assema van, & Lechner, Gezondheidsvoorlichting en 
gedragsverandering, een planmatige aanpak, 2012). Als het gaat om de opvoeding van kinderen zijn 
ouders nog steeds de eerstverantwoordelijken en de rolmodellen voor de kinderen (NIGZ, 2006). 
Pressure is de sociale druk die anderen uitoefenen. Het tegenovergestelde hiervan is sociale steun 
hierbij stimuleert de omgeving op een positieve wijze. Sociale invloed wordt meegenomen in het 
aanvullen van de vragenlijst omdat de sociale invloed een belangrijke rol speelt in het ontwikkelen van 
overgewicht (Brug, Assema van, & Lechner, Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering, een 
planmatige aanpak, 2012).   
- Eigen effectiviteit: de eigen effectiviteit van een persoon is de inschatting van een persoon over het 
vermogen om een bepaald gedrag uit te voeren. Ook wordt er zich afgevraagd of het gedrag leidt naar 
uitkomsten die voldoen aan de verwachting van de persoon (Brug, Assema van, & Lechner, 
Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering, een planmatige aanpak, 2012). Eigen effectiviteit 
wordt meegenomen in de aanvulling van de vragenlijst omdat een lage eigen effectiviteit geassocieerd 
wordt met een grotere kans op het ontstaan van overgewicht. Dit zou komen omdat de ouders denken 
dat zij niet in staat zijn regels in te voeren en zich hieraan te houden. De ouders denken geen 
gezonde leefstijl voor zichzelf en hun kind aan te kunnen meten (Bastiaan, Baerveld, & Jansen, 2012). 
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Dit geldt ook voor de kinderen. Kinderen kunnen ook een lage eigen effectiviteits verwachting hebben 
door te denken dat ze niet in staat zouden zijn om een gezonde leefstijl te hebben. Daarom is het ook 
belangrijk dat de eigen effectiviteit verhoogd wordt tijdens een interventie om ervoor te zorgen dat het 
gezonde gedrag, voor zowel ouder als kind, voortgezet kan worden na de interventie. Om dit te 
achterhalen moet de gedragsdeterminant eigen effectiviteit meegenomen worden in de vragenlijst.  
 
Barrières en vaardigheden 
Barrières voor gedragsverandering verschillen van persoon tot persoon. Vaardigheden zijn nodig voor 
gezond gedrag. Skills en action plans zijn de twee factoren van vaardigheden. Skills gaat over 
praktische vaardigheden, action plans gaat over wat je wilt maar niet kan. In deze situatie weet een 
persoon niet hoe het probleem aangepakt moet worden ook al wilt de persoon dit wel. Barrières en 
vaardigheden beïnvloeden de intentie (De vries, 2013). Barrières en vaardigheden worden niet 
meegenomen omdat door de onderzoeksdeskundigen aangenomen is dat tijdens iedere interventie de 
barrières en vaardigheden weggenomen zullen worden.  
 
Status van gedrag: intentie 
De intentie is de motivatie tot veranderen. Bij de intentie wordt achterhaald of iemand van plan is, en 
gemotiveerd is om te veranderen (De vries, 2013). De intentie is terug te zien in de fases van 
gedragsverandering. In de precontemplatie fase wordt er niet nagedacht over gedragsverandering. In 
de contemplatie fase zal er binnen 3 maanden gedragsverandering plaatsvinden. Het is hierbij nog 
niet duidelijk hoe, waarom en wat er nodig is om te veranderen. In de preparatiefase, ook wel 
voorbereidingsfase genoemd, wordt er voorbereidt om het gedrag te veranderen (Brug & Kremers, 
2002). Motivatie en intentie zullen meegenomen worden in het aanvullen van de vragenlijst omdat het 
bij een interventie zeer belangrijk is dat de persoon gemotiveerd is. Wanneer hier geen sprake van is, 
is de kans op slagen minimaal.  
 
Status van gedrag: uitvoeren en behoud  
Actie en gedragsbehoud zijn de laatste twee fasen van het Stages of Change model. In de actie fase 
is het gedrag kortgeleden veranderd. Gedragsbehoud houdt in dat het gedrag enige tijd geleden is 
veranderd. Wanneer iemand zijn gedrag gedurende 6 maanden heeft veranderd is er sprake van 
gedragsbehoud. Om ervoor te zorgen dat iemand het nieuwe gedrag blijft volhouden is het belangrijk 
dat de persoon gemotiveerd blijft (Brug & Kremers, 2002). In de aanvullende vragenlijst zal dit 
meegenomen worden. Voor de effectevaluatie is het belangrijk om te achterhalen of het gezonde 
gedrag wordt voortgezet.  
 
Gedurende een interventie is het mogelijke dat  de motivatie van een persoon veranderd. Dit kan 
verschillende oorzaken hebben. Het is ook mogelijk dat iemand terug valt in de stages of change. 
Hierbij kan iemand bijvoorbeeld van de actie fase terug vallen in de contemplatie fase. Dit is te zien in 
bijlage 13.het is belangrijk dat iemand gemotiveerd blijft (Rollnick, Miller, & Butler, 2009). Om te 
achterhalen of iemand gemotiveerd blijft en niet terug valt in een vorige fase van stages of change is 
dit meegenomen in de vragenlijst.  
 
Kwaliteit van leven 
In de reeds ontwikkelde vragenlijst was kwaliteit van leven kort meegenomen. Echter waren deze 
vragen niet betrouwbaar en valide. Om deze reden is er besloten andere vragen toe te voegen om de 
kwaliteit van leven te meten. Kwaliteit van leven is belangrijk om te bepalen wat voor effect 
overgewicht op het leven van kinderen heeft. Er zal gemeten worden of de GLI een effect heeft op de 
kwaliteit van leven.  
 
Welke vragen zijn gebruikt? 
Middels literatuuronderzoek is er gezocht naar geschikte vragenlijsten die de gedragsdeterminanten, 
die genoemd zijn in de vorige paragraaf, kunnen achterhalen. Ook hebben de 
onderzoeksdeskundigen enkele opties voor geschikte vragenlijsten aangedragen. Na beoordeling met 
de inclusie- en exclusiecriteria zijn de volgende vragenlijsten overgebleven: Door Dik en Dun (de 
Lijster-van Kampen, Gomez-Tromp, & Kocken, 2010), Monitor Convenant Gezond Gewicht (van 
Keulen, Chorus, & Verheijden, 2011), Beweegkuur (Helmink, 2010) Fitaal en Fit (Saat, 2011), Monitor 
(RIVM, 2005) IWQOL (Kolotkin, Assessing Weight-Related Quality of Life in Adolescents, 2006) 
(Kolotkin, 2011) en Parental Feeding Style Questionnaire (HEALTH BEHAVIOUR RESEARCH 
CENTRE, 2011). In tabel 7 is weergegeven welke gedragsdeterminanten in welke vragenlijsten 
voorkomen.  
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Om de betrouwbaarheid en validiteit te bewaken en om ervoor te zorgen dat de resultaten getoetst 
kunnen worden moet, wanneer er vragen uit een bestaande vragenlijst worden meegenomen, het 
gehele domein met de exacte vraag overgenomen worden.  
 
Tabel 7: Overzicht van in welke vragenlijsten de determinanten aan bod komen.  

Determinant Door Dik 
en Dun 

Monitor 
Convenant 
Gezond 
Gewicht  

Beweeg-
kuur 

Fit en 
Fitaal 

Parental 
Feeding Style 
Questionnair
e 

IWQOL Monitor 
Jeugd-
gezondheid 

Attitude X X      

Sociale 
invloed 

X X      

Eigen 
effectiviteit  

X X X     

Motivatie/ 
fase van 
gedragsveran
dering 

X  X     

Kennis    X    

Opleidings-
niveau 
ouders 

 X      X 

Opvoedstijl      X   

Kwaliteit van 
leven 

     X  

 
Verder in deze paragraaf zal per vragenlijst aangegeven worden welke vragen of domeinen van de 
desbetreffende vragenlijst geschikt zijn om mee te nemen in de vragenlijst voor de GLI’s. 
 
Door Dik en Dun 
Uit gesprekken met contactpersonen van de GLI’s is gebleken dat de meeste GLI’s zich niet focussen 
op gewichtsafname of verandering in de BMI. Ze vinden het belangrijker dat het effect gemeten wordt 
op veranderingen in het eet- en beweeggedrag en in de kwaliteit van leven. De vragenlijst van door 
dik en dun  focust zich echter op gewichtsafname zoals te zien is in het volgende citaat: ‘Vindt u dat u 

op het eten van uw kind moet letten zodat hij/zij niet zwaarder wordt?’ (de Lijster-van Kampen, Gomez-Tromp, & 
Kocken, 2010, p. 45). De vragen zijn volgens de onderzoeksdeskundigen ook negatief gesteld. Om deze redenen 
is ervoor gekozen om de vragen uit door Dik en Dun niet mee te nemen in de vragenlijst 

 
Monitor Convenant Gezond Gewicht  
De Monitor Convenant Gezond Gewicht bevat meerdere duidelijke vragen over attitude, sociale 
invloed en eigen effectiviteit. Deze domeinen moeten in zijn geheel overgenomen worden. Er is in 
overleg met de onderzoeksdeskundigen voor gekozen om de vragen met betrekking tot attitude en 
sociale invloed mee te nemen in de vragenlijst. Deze bleken het meest geschikt te zijn voor het meten 
van de dimensies attitude en sociale invloed volgens de onderzoeksdeskundigen. Omdat deze 
vragenlijsten eerder bij een grote groep afgenomen is in Nederland kunnen de gegevens hiervan 
vergeleken worden. Eigen effectiviteit wordt niet meegenomen, dit wordt verder besproken in de 
volgende alinea.   
De Monitor Convenant Gezond Gewicht heeft vragen gericht op ouders evenals vragen gericht op 
kinderen. Daarom is het bij deze vragen niet nodig om ze om te schrijven naar vragen voor kinderen 
of ouders. 
 
Beweegkuur  
De beweegkuur bevat twee korte en duidelijke stellingen om de motivatie te achterhalen bij de 
doelgroep. Daarom is er in overleg met de onderzoeksdeskundigen voor gekozen om deze mee te 
nemen in de vragenlijst. 
Omdat deze stellingen in de vragenlijst van de beweegkuur onder het zelfde domein vallen als de 
vragen over de eigen effectiviteit worden deze vragen ook meegenomen in de vragenlijst. Dit zijn 
eveneens korte en duidelijke stellingen.   
De vragen in de beweegkuur zijn enkel gericht op de motivatie en eigen effectiviteit van volwassenen 
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zelf. Daarom zijn deze vragen omgeschreven naar de motivatie en effectiviteit van kinderen van 12-18 
jaar, motivatie en eigen effectiviteit van kinderen van 4-11 jaar volgens de ouders en motivatie en 
eigen effectiviteit van de ouders van beide leeftijd categorieën.  
 
Fit en Fitaal 
Fit en Fitaal in de enige vragenlijst die kennis achterhaalt. Deze vragen zijn gebaseerd op informatie 
van onder andere het voedingscentrum. In overleg met de onderzoeksdeskundigen is besloten om 
deze vragen mee te nemen. De reden hiervoor is dat het duidelijke vragen zijn die de belangrijkste 
kennis over voeding en beweging achterhalen. 
Fit en Fitaal bevat zowel kennisvragen voor de kinderen als kennisvragen voor de ouders. De 
kennisvragen voor de ouders zijn aangepast op de huidige voedings- en beweegnormen. De vragen 
voor de kinderen van 12-18 jaar zijn volgens de onderzoeksdeskundigen te makkelijk en niet gericht 
op de doelgroep. Daarom is ervoor gekozen om de vragen gericht op de ouders om te schrijven naar 
de kinderen.  
 
Monitor Jeugdgezondheid  
De vragenlijst van de Monitor Jeugdgezondheid is de enige vragenlijst die het opleidingsniveau van 
zowel vader/verzorger als moeders/verzorgster meeneemt. Omdat dit een volledig beeld geeft is 
ervoor gekozen om deze vraag mee te nemen in de vragenlijst.  
 
Parental Feeding Style Questionnaire  
In overleg met de onderzoeksdeskundigen is ervoor gekozen om Parental Feeding Style Questionaire 
mee te nemen om de opvoedstijl te achterhalen. Dit omdat het een volledige, betrouwbare en valide 
vragenlijst is. Ook wordt deze vragenlijst veelvuldig gebruikt in studies die uitgevoerd worden bij de 
Universiteit Maastricht. Hierdoor kunnen de gegevens met andere studies vergeleken worden.  
De reeds ontwikkelde  vragenlijst is in het Engels geschreven. Voor de ELVO-studie is een vertaling 
gemaakt van de vragenlijst in het Nederlands (EVLO-studie, 2013). Dit format is overgenomen voor de 
huidige vragenlijst.  
 
IWQOL 
Op aanraden van Jaap Seidell is er contact gezocht met Hanneke Noordam voor de vraag welke 
kwaliteit van leven vragenlijst geschikt is voor leefstijlinterventies bij kinderen met overgewicht. Zij doet 
momenteel onderzoek naar geschikte vragenlijsten om de kwaliteit van leven te meten bij 
leefstijlinterventies bij kinderen met overgewicht. Hanneke Noordam heeft aangegeven dat de IWQOL 
de meest geschikte specifieke vragenlijst is om de kwaliteit van leven te meten bij kinderen met 
(ernstig) overgewicht. Deze vragenlijst zou namelijk het beste veranderingen oppikken in de loop van 
de tijd (Kolotkin, 2006) (Kolotkin, 2011).  
 
Een overzicht van  de reeds ontwikkelde  vragen uit de gebruikte vragenlijsten die worden 
meegenomen is te vinden in bijlage 14. In tabel 8 staat een overzicht in welke vragen van de 
vragenlijst de determinanten terugkomen.  
 
Tabel 8: Overzicht in welke vragen van de vragenlijst de determinanten terugkomen. 

Determinant Vragenlijst ouders 
(kinderen 4-11) jaar 

Vragenlijst ouders 
(kinderen 12-19 jaar) 

Vragenlijst kinderen 
(12-19 jaar) 

Attitude 51 t/m 53 n.v.t. 46 t/m 49 

Sociale invloed 55 t/m 62 n.v.t. 50 t/m 52 

Eigen effectiviteit  44-46-48-50 35-37 43-45 

Motivatie/ fase van 
gedragsverandering 

43-45-47-49 34-36 42-44 

Kennis 90-102 38 t/m 50 54 t/m 66 

Opleidingsniveau 
ouders 

6 6 n.v.t. 

Opvoedstijl  62 t/m 89 7 t/m 33 n.v.t. 

Kwaliteit van leven 103 t/m 129 n.v.t. 67 t/m 93 
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Bijlage 6: Nieuwe vragenlijsten met aanvulling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIKO-studie 

 

 
Vragenlijst 

 

Ouders/verzorgers van kinderen van 4 tot en met 11 jaar 
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Instructie 
 
 

Beste ouder/verzorger, 
 
Lees alstublieft eerst onderstaande uitleg, voordat u begint met het invullen van de vragenlijst. 
 
Inleiding 
Dit is een lijst met vragen over verschillende onderwerpen zoals; bewegen, eten, regels thuis en over 
hoe het met uw kind gaat. 
 
Wij vragen u de hele vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. 
Indien u moeite hebt met Nederlands lezen, dan kan deze lijst ook samen met iemand worden 
ingevuld die de Nederlandse taal beter beheerst. 
 
Het invullen van de vragen 
Lees alle vragen goed door en sla geen vragen over 
Kruis bij elke vraag steeds maar één antwoord aan 
Als u zich vergist heeft bij het aankruisen van een hokje, zet dan een pijltje bij het juiste antwoord (zie 
voorbeeld 1) 
 
 

Voorbeeld 1 

   ⊠ Ja 

     ⊠ Nee 

    ☐ Weet niet 

 
Wanneer u getallen moet invullen, vult u één cijfer per vakje in (zie voorbeeld 3) 

 
 

Voorbeeld 3 
 
 
 

 
 

Gebruik een zwarte of blauwe pen 
 
 
Alvast bedankt voor het invullen!  
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Algemene vragen 
 

1. Wat is de datum van vandaag?  
 

 
 
 

 

2. Is het kind, waarover u deze lijst heeft ingevuld, een jongen of een meisje? 

☐  Jongen 

☐  Meisje 

 

3. Wat is de voornaam van uw kind? 
 
      _________________________ 

 

4. Wat is de geboortedatum van uw kind?  
 

 
 
 
 

5. Aan welke van de volgende programma's neemt uw kind deel? 

☐  Actie  

☐  Beweeg-je-fit (Hatert) 

☐  Beweeg-je-fit (Lindenholt) 

☐  Beweeg-je-fit (Nijmegen-West) 

☐  Door Dik en Dun (Culemborg) 

☐  Door Dik en Dun (Lienden) 

☐  Door Dik en Dun (Tiel) 

☐ Go! Gezond Onderweg 

☐  KOALA  

☐  Lekker in je LIJF 
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6. Wat is de hoogst voltooide opleiding van u en uw partner? (een opleiding afgerond met diploma of 
voldoende getuigschrift).  
 Moeder/verzorgster Vader/verzorger 
Geen opleiding (lagere school niet afgemaakt) □ □ 

Basisonderwijs (lagere school, speciaal basisonderwijs) □ □ 

Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, 
LEAO, LHNO, VMBO) 

□ □ 

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals 
MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO theoretisch leerweg) 

□ □ 

Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend 
onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, 
INAS) 

□ □ 

Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, 
HBS, MMS) 

□ □ 

Hoger beroepsonderwijs (zoals HTS, HEAO, HBO-V, 
kandidaats wetenschappelijk onderwijs) 

□ □ 

Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) □ □ 

Niet van toepassing, er is geen moeder/ verzorgster c.q. 
vader/verzorger in het huis waar het kind de meeste 
dagen van de week woont 

□ □ 

Anders □ □ 

   

   
Deze vragenlijst is ingevuld door □ □ 

 

In welk land is uw kind geboren? En in welk land zijn u en uw partner geboren? 
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan, of schrijf, indien nodig, de naam 
van het land in de laatste kolom.  

  
Nederland Suriname Nederlandse 

Antillen/ 
Aruba 

Turkije Marokko Anders 
namelijk: 

 
7. Mijn kind is 

geboren in… 
□ □ □ □ □  

 
8. De vader van het 

kind is geboren 
in…  

□ □ □ □ □  

 
9. De moeder van 

het kind is geboren 
in… 

□ □ □ □ □  
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De gezondheid van uw kind 
Beantwoord de vraag door één hokje aan te kruisen. 
 
10. Wat vindt u over het algemeen van de gezondheid van uw kind? 

☐  Heel goed 

☐  Goed 

☐  Gaat wel 

☐  Niet zo best  

☐  Slecht 

 
11. Wie lijkt het meest op uw kind? Maak een keuze tussen jongen of meisje en kruis daarna één 

hokje aan. 

       
     ☐             ☐     ☐           ☐   ☐         ☐           ☐ 

 

       
   ☐             ☐     ☐          ☐   ☐        ☐           ☐ 
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Voeding  
De volgende vragen gaan over wat uw kind eet en drinkt. Beantwoord de vragen door per vraag één 
hokje aan te kruisen. 
 

12. Hoeveel dagen per week ontbijt uw kind in een normale week? 

(Bijna) 
nooit  

1  
dag 

2 
dagen 

3 
dagen 

4 
dagen 

5 
dagen 

6 
dagen 

Elke 
dag  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

De volgende vragen (vragen 11 tot en met 16) gaan over tussendoortjes. Deze kunnen worden 
onderverdeeld in verschillende groepen. U kunt in onderstaande schema’s kijken welke 
tussendoortjes waarbij horen. Dit kunt u als hulpmiddel gebruiken bij het invullen van de vragen over 
tussendoortjes.  

Voorbeelden van snacks 

 
Kleine snacks:  
chips, nootjes, pinda’s, 
borrelnootjes, blokjes kaas of 
worst, bitterbal, etc.  
(een handje of klein schaaltje 
vol telt als één portie) 
 
Grote snacks:  
patat, frikadel, kroket, 
saucijzenbroodje, hamburger, 
kaassoufflé, loempia, bara, 
borek, lahmacun, tulumba, 
yagli simit, kurabiye, etc. 
(tellen als één portie) 
 

 Voorbeelden van snoep 
 
Repen:  
Mars, Twix, Bounty, Snickers, 
Lion, Nuts, etc.  
(gewone maat telt als één 
portie, kingsize repen tellen 
voor 2 porties, mini’s tellen voor 
½ portie) 
 
Stroopwafel, (gevulde)koek, 
roze koek, negerzoen, cornetto, 
magnum, softijs, gebak, cake, 
baklava, etc.  
(tellen als één portie) 
 
Chocola, wine gums, yoghurt 
gums, haribo-snoep, chupa-
chups, nougat, drop, M&M’s, 
etc.  
(een handje vol telt als één 
portie) 

 Voorbeelden van lichte 
tussendoortjes 
 
Sultana, crackers, 
ontbijtkoek, mueslireep, 
peperkoek, liga, Fruitkick, 
Liga start, rijstwafels, 
waterijs, knijpfruit, etc. 
(tellen als één portie) 
 
Popcorn, chips light, Snack-
a-Jack, etc. 
(een handje vol telt als één 
portie) 
 
 

 
Hoeveel dagen per week eet uw kind de volgende tussendoortjes in een normale week? 

 
Dagen per week → 
↓ Tussendoortjes 

(Bijna) 
nooit 

1 
dag 

2 
dagen 

3 
dagen 

4 
dagen 

5 
dagen 

6 
dagen 

Elke 
dag 

 13. Snacks ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 14. Snoep  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
15. Lichte 

tussendoortjes 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Op de dagen dat uw kind tussendoortjes eet, hoeveel tussendoortjes zijn dat dan meestal per dag?  

 
Porties per dag→ 
 
↓Tussendoortjes 

n.v.t. Minder 
dan 1 
portie 

1 
portie 

2 
porties 

3 
porties 

4 
porties 

5 
porties 

6 of 
meer 

porties 

16. Snacks ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17. Snoep ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18. Lichte 
tussendoortjes 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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19. Hoeveel dagen per week eet uw kind groente in een normale week? 

(Bijna) 
nooit  

1  
dag 

2 
dagen 

3 
dagen 

4 
dagen 

5 
dagen 

6 
dagen 

Elke 
dag  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

20. Op de dagen dat uw kind groente eet, hoeveel opscheplepels zijn dat dan meestal per dag? 
Minder dan 1 
opscheplepel 

1 opscheplepel 2 opscheplepels 3 opscheplepels Meer dan 3 
opscheplepels 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

21. Hoeveel dagen per week eet uw kind fruit in een normale week? 

(Bijna) 
nooit  

1  
dag 

2 
dagen 

3 
dagen 

4 
dagen 

5 
dagen 

6 
dagen 

Elke 
dag  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

22. Op de dagen dat uw kind fruit eet, hoeveel porties eet hij/zij dan meestal per dag? 
Één portie is bijvoorbeeld 1 appel of 1 banaan of 1 perzik of 1 kiwi of 2 mandarijnen of 2 
pruimen of een handje met druiven of een handje met kersen of een handje met aardbeien. 

½ portie 1 portie 1 ½ portie 2 porties of meer  

☐ ☐ ☐ ☐  
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De volgende vragen (vragen 23 tot en met 31) gaan over frisdranken. Deze kunnen worden 
onderverdeeld in verschillende groepen. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van dranken die 
onder zijn verdeeld in de verschillende groepen.  

Voorbeelden van frisdranken 
 
Frisdranken met prik:  
Cola, Sinas, Fanta, 7-up, 
Cassis, Bitter lemon, Spa fruit, 
Tonic, Sprite, Liptonice, etc. 
 
Frisdranken zonder prik: 
Dubbelfrisss, Taksi, Ice tea, 
aanmaak limonade, Lessini, 
ranja, Roosvicee, 
Dubbeldrank, Perennectar, 
Wickey, Splash, Spa fruit, 
Sisi, etc. 
 
Sportdrankjes:  
Extran, AA, Isostar, Aquarius, 
Dextro energy, etc 

 Voorbeelden van light-
frisdranken 
 
Light frisdranken met prik: 
Cola light, Sinas light, Cassis 
light, Fanta light, 
Crystal Clear, Rivella 
7-up light, etc. 
 
Light frisdranken zonder prik: 
Dubbelfrisss light, 
Dubbelcooler, Spa en Fruit 
light, Slimpie limonadesiroop, 
etc. 
 

 Voorbeelden van 
vruchtensappen 
 
appelsap, sinaasappelsap, 
druivensap, ananassap, 
grapefruitsap, tomatensap,  
multi-vruchtensap / 
Coolbest, Hero fruit & co 
vers geperste sapjes, etc.     
 

 

Hoeveel dagen per week drinkt uw kind de volgende dranken gemiddeld in een normale week?  

 
Dagen per week → 
↓ Dranken 

(Bijna) 
nooit 

1  
dag 

2 
dagen 

3 
dagen 

4 
dagen 

5 
dagen 

6 
dagen 

Elke 
dag  

 
23. Gewone 

frisdranken 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 24. Light frisdranken  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
25. Vruchten- 
        Sappen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
26. Water, koffie/thee 

zonder suiker 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
Op de dagen dat uw kind dit drinkt, hoeveel glazen drinkt hij/zij dan meestal per dag?  

 
 

Glazen per dag → 
↓ Dranken 

n.v.t. 
1-2 

glazen 
3-4 

glazen 
5-6 

glazen 
Meer dan 
6 glazen 

 27. Gewone frisdranken ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 28. Light frisdranken  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 29. Vruchtensappen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
30. Water, koffie/thee zonder 

suiker 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Beweging 
De volgende vragen gaan over de beweging van uw kind. Beantwoord de vragen door op elke regel 
van het schema één antwoordmogelijkheid aan te kruisen. 
 

Hoeveel dagen per week is uw kind gemiddeld bezig met de volgende activiteiten?   

 
Dagen per week→ 
↓ Activiteit 

(Bijna) 
nooit 

1  
Dag 

2 
dagen 

3 
dagen 

4 
dagen 

5 
dagen 

6 
dagen 

Elke 
dag  

 
31. Lopend of zelf 

fietsend naar school  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
32. Sporten op school 

(gym/ 
zwemmen)  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
33. Sporten bij 

sportvereniging 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 34. Buiten spelen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 35. TV kijken ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
36. Computeren* buiten 

schooltijd 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

* Onder computeren wordt verstaan: werken of spelen achter een pc, tablet, spelcomputer 
  en/of mobiele telefoon, etc. 

 

Hoeveel uur is uw kind op zo’n dag gemiddeld bezig met de volgende activiteiten? 

 
Uren per dag → 
↓ Activiteit 

n.v.t. Minde
r dan 
½ uur 

½ uur 
tot 1 
uur 

1 tot 2 
uur 

2 tot 3 
uur  

Meer 
dan 3 
uur 

 37. Lopend of zelf fietsend naar school  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
38. Sporten op school 

(gym/zwemmen)  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 39. Sporten bij sportvereniging ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 40. Buiten spelen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 41. TV kijken ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 42. Computeren* buiten schooltijd ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

* Onder computeren wordt verstaan: werken of spelen achter een pc, tablet, spelcomputer 
  en/of mobiele telefoon, etc. 
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Motivatie en vertrouwen 
De volgende vragen (vragen 42 tot en met 49) gaan over motivatie en vertrouwen. Omcirkel het cijfer 
dat het meest van toepassing is.  
 

43. Op een schaal van 0 tot 10, in hoeverre bent u gemotiveerd om uw kind te stimuleren om meer te 
gaan of blijven bewegen? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Helemaal niet 
gemotiveerd 

 Een beetje 
gemotiveerd 

 Erg gemotiveerd 

 

44. In hoeverre heeft u er vertrouwen in dat u daarin zult slagen? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Helemaal geen 
vertrouwen 

 Een beetje 
vertrouwen 

 Veel vertrouwen 

 

45. Op een schaal van 0 tot 10, in hoeverre bent u gemotiveerd om uw kind te stimuleren om 
gezonder te gaan of blijven eten?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Helemaal niet 
gemotiveerd 

 Een beetje 
gemotiveerd 

 Erg gemotiveerd 

 
 
46. In hoeverre heeft u er vertrouwen in dat u daarin zult slagen? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Helemaal geen 

vertrouwen 
 Een beetje 

vertrouwen 
 Veel vertrouwen 

 

47. Op een schaal van 0 tot 10, in hoeverre is uw kind gemotiveerd om meer te gaan of blijven 
bewegen? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Helemaal niet 
gemotiveerd 

 Een beetje 
gemotiveerd 

 Erg gemotiveerd 

 

48. In hoeverre heeft uw kind er vertrouwen in dat hij/zij daarin zal slagen? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Helemaal geen 
vertrouwen 

 Een beetje 
vertrouwen 

 Veel vertrouwen 

 

49. Op een schaal van 0 tot 10, in hoeverre is uw kind gemotiveerd om gezonder te gaan of blijven 
eten?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Helemaal niet 
gemotiveerd 

 Een beetje 
gemotiveerd 

 Erg gemotiveerd 

 

50. In hoeverre heeft uw kind er vertrouwen in dat hij/zij daarin zal slagen? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Helemaal geen 
vertrouwen 

 Een beetje 
vertrouwen 

 Veel vertrouwen 
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 Zeer 
slecht 

Slecht Niet 
goed en 

niet 
slecht 

Goed Heel 
goed 

Geen 
mening 

51. In welke mate vindt u het 
goed of slecht voor uw 
kind om méér te gaan 
bewegen dan hij/zij nu 
doet? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

52. In welke mate vindt uw 
kind het goed of slecht om 
er op te letten dat hij/zij 
gezond eet? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 
 

Zeer 
onprettig 

Onprettig Niet 
prettig en 

niet 
onprettig 

Prettig Heel 
prettig 

Geen 
mening 

53. In welke mate denkt u 
dat uw kind het prettig 
of onprettig vindt om 
meer te gaan bewegen 
dan hij/zij nu doet? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

54. In welke mate vindt uw 
kind het prettig of 
onprettig om gezonder 
te eten dan hij/zij nu 
doet? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Omgeving 
De volgende vragen (54 tot en met 61) gaan over uw omgeving. Kruis het hokje aan dat het meest 
van toepassing is. 
 
55. Denkt u eens aan de kinderen waar uw kind veel mee omgaat, bijvoorbeeld klasgenootjes, 

buurjongens/meisjes, vriendjes/vriendinnetjes. In welke mate bewegen die kinderen over het 
algemeen? 

Zeer weinig Weinig Niet veel en 
niet weinig 

Veel Heel veel Weet niet 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

56. Stimuleren die kinderen uw kind veel, een beetje of niet om meer te gaan bewegen? 
Niet Een beetje Veel Geen antwoord 
☐ ☐ ☐ ☐ 

 

57. Denkt u eens aan de volwassenen waar uw kind veel mee omgaat, bijvoorbeeld familieleden, 
leraren of een oppas. In welke mate bewegen die volwassenen over het algemeen? 

 
Zeer weinig Weinig Niet veel en 

niet weinig 
Veel Heel veel Weet niet 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

58. Stimuleren die volwassenen uw kind veel, een beetje of niet om meer te gaan bewegen? 
Niet Een beetje Veel Geen antwoord 
☐ ☐ ☐ ☐ 

 

59. Denkt u eens aan de volwassenen waar uw kind veel mee omgaat, bijvoorbeeld, familieleden, 
leraren of een oppas. In welke mate eten die volwassenen over het algemeen gezond? 
Heel 

ongezond 
Ongezond Niet gezond 

en niet 
ongezond 

Gezond Heel gezond Weet niet 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

60. Stimuleren die volwassenen uw kind veel, een beetje of niet om gezond te eten? 
Niet Een beetje Veel Geen antwoord 
☐ ☐ ☐ ☐ 

 

61. Denkt u eens aan de kinderen waar uw kind veel mee omgaat, bijvoorbeeld, klasgenootjes, 
buurjongens/meisjes, vriendjes/vriendinnetjes. In welke mate eten die kinderen over het algemeen 
gezond? 
Heel 

ongezond 
Ongezond Niet gezond 

en niet 
ongezond 

Gezond Heel gezond Weet niet 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

62. Stimuleren die kinderen uw kind veel, een beetje of niet om gezond te eten? 
Niet Een beetje Veel Geen antwoord 
☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 
  



 

74 
 

Op deze bladzijde leest u een aantal vragen over de opvoeding van uw kind. Lees de uitspraken 
aandachtig. Soms zijn er vragen waarvan u denkt dat ze niet van toepassing zijn op uw gezin of kind. 
Probeert u dan toch deze vragen te beantwoorden. Soms zijn er ook vragen waarvan u misschien 
denkt: ‘Ik denk of doe het liefst zo, maar in werkelijkheid komt daarvan niet zo veel terecht’. Geeft u in 
dat geval aan wat u in werkelijkheid doet of denkt. 
 Nooit Zelden Soms  Vaak  Altijd 
63. Mijn kind mag kiezen welke voedingsproducten 

hij/zij wil eten tijdens maaltijden. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

64. Ik geef mijn kind iets te eten zodat hij/zij zich beter 
voelt als hij/zij verdrietig of angstig is. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

65. Ik stimuleer mijn kind om uit te kijken naar de 
maaltijd. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

66. Ik geef mijn kind een compliment als hij/zij eet wat 
ik hem/haar geef. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

67. Ik beslis hoeveel tussendoortjes mijn kind mag 
eten. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

68. Ik stimuleer mijn kind om veel verschillende soorten 
voedingsproducten te eten. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

69. Om ervoor te zorgen dat mijn kind zich goed 
gedraagt, beloof ik hem/haar iets lekkers te eten. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

70. Ik serveer de voedingsproducten op een 
aantrekkelijke manier aan mijn kind. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

71. Als mijn kind zich misdraagt, dan krijgt hij/zij niet 
zijn/haar favoriete voedingsproduct. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

72. Ik stimuleer mijn kind om alle voedingsproducten te 
proeven die op tafel staan tijdens de maaltijd. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

73. Mijn kind mag van tafel of het gezelschap verlaten 
tijdens de maaltijd. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

74. Ik stimuleer mijn kind om voedingsproducten te 
proberen die hij/zij nog niet eerder heeft 
geprobeerd. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

75. Ik geef mijn kind iets lekkers te eten, zodat hij/zij 
zich beter voelt als hij/zij zich pijn gedaan heeft. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

76. Ik laat mijn kind zelf beslissen wanneer hij/zij 
zijn/haar maaltijd wil hebben. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

77. Ik geef mijn kind iets lekkers te eten als hij/zij zich 
verveelt. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

78. Mijn kind mag zelf beslissen wanneer hij/zij genoeg 
tussendoortjes heeft gegeten. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

79. Ik beslis wanneer het tijd is voor mijn kind om 
tussendoortjes te eten. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

80. Ik gebruik toetjes als beloning om mijn kind 
zijn/haar hoofdmaaltijd te laten opeten. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

81. Ik stimuleer mijn kind om van zijn/haar eten te 
genieten. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

82. Ik beslis wanneer mijn kind zijn/haar maaltijden eet. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
83. Ik geef mijn kind iets te eten zodat hij/zij zich beter 

voelt als hij/zij zich zorgen maakt. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

84. Ik beloon mijn kind door het geven van eten als 
hij/zij zich goed gedraagt. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

85. Ik laat mijn kind tussen de maaltijden door eten 
wanneer hij/zij dat zelf wil. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

86. Ik sta erop dat mijn kind de maaltijden aan tafel 
opeet. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

87. Ik geef mijn kind iets te eten zodat hij/zij zich beter 
voelt als hij/zij boos is. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

88. Ik beslis wat mijn kind eet tussen de maaltijden 
door. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

89. Ik geef mijn kind een compliment als hij/zij een 
nieuw voedingsproduct eet. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Kwaliteit van leven 
 

We zijn geïnteresseerd in hoe het gewicht van uw kind invloed kan hebben op verschillende aspecten 
van zijn/haar leven. Beantwoord alstublieft door bij de volgende beweringen aan te geven welke het 
meest van toepassing is op uw kind gedurende de afgelopen 7 dagen. Wees zo openhartig mogelijk. 
Er zijn geen goede of foute antwoorden.  
 

Lichamelijk ongemak Altijd Meestal  Soms  Zelden Nooit  

90. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
vermijdt hij/zij traplopen zoveel 
mogelijk. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

91. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
kan hij/zij moeilijk bukken om zijn haar 
schoenveters te strikken of om iets van 
de grond op te rapen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

92. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
heeft hij/zij moeite om zich voort te 
bewegen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

93. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
past hij/zij moeilijk in stoelen zoals in 
bioscopen, scholen, restaurants. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

94. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
doen zijn/haar knieën of enkels pijn. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

95. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
kan hij/zij moeilijk zijn/haar benen over 
elkaar slaan. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Waardering van het lichaam Altijd Meestal  Soms  Zelden Nooit  

96. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
schaamt hij/zij zich voor zijn/haar 
lichaam 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

97. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
heeft hij/zij een hekel aan zichzelf. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

98. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
vermijdt hij/zij naar zichzelf te kijken in 
spiegels of op foto's.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

99. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
vindt hij/zij het moeilijk om 
complimenten van anderen te geloven. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

100. Vanwege het gewicht van mijn 
kind, heeft hij/zij weinig zelfvertrouwen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

101. Vanwege het gewicht van mijn 
kind, vermijdt hij/zij activiteiten waarbij 
een korte broek of zwemkleding 
gedragen wordt.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

102. Vanwege het gewicht van mijn 
kind, is het erg moeilijk voor hem/haar 
om kleren te kopen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

103. Vanwege het gewicht van mijn 
kind, heeft hij/zij er een hekel aan om 
zich om te kleden of uit te kleden in het 
bijzijn van anderen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

104. Vanwege het gewicht van mijn 
kind, schaamt hij/zij zich om iets voor 
te doen op school. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Omgeving van het kind Altijd Meestal  Soms  Zelden Nooit  

105. Vanwege het gewicht van mijn 
kind, plagen mensen hem/haar of 
maken grapjes over hem/haar. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

106. Vanwege het gewicht van mijn 
kind, praten mensen over hem/haar 
achter zijn/haar rug. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

107. Vanwege het gewicht van mijn 
kind, vermijden anderen zijn/haar 
gezelschap. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

108. Vanwege het gewicht van mijn 
kind, staren mensen naar hem/haar. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

109. Vanwege het gewicht van mijn 
kind, kan hij/zij moeilijk vrienden 
maken of houden. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

110. Vanwege het gewicht van mijn 
kind, denken mensen dat hij/zij niet erg 
slim is. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Het gezin Altijd Meestal  Soms  Zelden Nooit  

111. Vanwege het gewicht van mijn 
kind, gaan gezinsleden anders met 
hem/haar om dan met anderen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

112. Vanwege het gewicht van mijn 
kind, praten gezinsleden over 
hem/haar achter zijn/haar rug. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

113. Vanwege het gewicht van mijn 
kind, wordt hij/zij buitengesloten door 
een of meer gezinsleden.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

114. Vanwege het gewicht van mijn 
kind, zijn zijn/haar ouders niet trots op 
hem/haar. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

115. Vanwege het gewicht van mijn 
kind, maken gezinsleden grapjes over 
hem/haar.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

116. Vanwege het gewicht van mijn 
kind, willen gezinsleden niet samen 
met hem/haar gezien worden. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Kennis 
De volgende vragen (115 tot en met 127) zijn kennis vragen. Kruis het hokje aan waarvan u denkt dat 
dat het juiste antwoord is.  
 Iedere dag 1 

opscheplepel 
Om de dag 2 

opscheplepels 
Iedere dag 3 

opscheplepels 
Ik weet het 

niet 
117. De aanbevolen 

hoeveelheid groente 
voor kinderen van 4-
11 jaar is.. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 2 sneden 
tarwebrood 

besmeerd met 
halvarine 

1 croissantje 
besmeerd met 
dieetmargarine 

2 sneden 
volkorenbrood 
besmeerd met 

roomboter 

Ik weet het 
niet 

118. Welk ontbijt 
bevat het minste 
vet? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 1 appel 2 kiwi’s 1 banaan en 2 
mandarijnen 

Ik weet het 
niet 

119. Wat is een 
voorbeeld van de 
aanbevolen 
hoeveelheid fruit per 
dag? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 Mueslireep Milkbreak Ontbijtkoek Ik weet het 
niet 

120. Welk 
tussendoortje bevat 
het minste vet 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 Verzadigd vet Onverzadigd vet Er is geen verschil Ik weet het 
niet 

121. Welke soort vet 
is het minst gezond? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

 
Ja, dat is 

noodzakelijk 

 
Nee, voeding 

bevat van nature 
voldoende zout 

 
Het maakt niet uit 

 
Ik weet het 

niet 

122. Moet je tijdens 
het bereiden van 
voeding zout toe 
voegen om 
voldoende zout 
binnen te krijgen? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 Dagelijks 30 

minuten matig 
intensief bewegen 

Dagelijks 60 
minuten matig 

intensief bewegen 

Dagelijks 120 
minuten matig 

intensief bewegen 

Ik weet het 
niet 

123. Wat is de 
beweegnorm voor 
kinderen? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 Gamen Buiten spelen Voetballen Ik weet het 
niet 

124. Matig intensief 
bewegen is 
bijvoorbeeld? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 Minder suiker 
eten 

Minder vet eten Minder calorieën 
eten 

Ik weet het 
niet 

125. Om gewicht te 
verliezen kun je het 
beste? 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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 Waar Niet waar Ik weet het niet 
126. Mensen met 

overgewicht hebben 
een grotere kans op 
hart- en vaatziekten. 

☐ ☐ ☐ 

127. Overgewicht 
vergroot de kans op 
suikerziekte. 

☐ ☐ ☐ 

128. Overgewicht op 
jonge leeftijd is niet 
erg omdat kinderen 
vanzelf een gezond 
gewicht krijgen als 
ze groeien. 

☐ ☐ ☐ 

129. 70% van de 
kinderen die 
overgewicht hebben, 
hebben dat op 
volwassen leeftijd 
ook. 

☐ ☐ ☐ 

 
 

 
Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! 
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Instructie 
 
 

Beste ouder/verzorger, 
 
Lees alstublieft eerst onderstaande uitleg, voordat u begint met het invullen van de vragenlijst. 
 
Inleiding 
Dit is een lijst met vragen over de opvoeding, motivatie, vertrouwen en kennis. 
 
Wij vragen u de hele vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. 
Indien u moeite hebt met Nederlands lezen, dan kan deze lijst ook samen met iemand worden 
ingevuld die de Nederlandse taal beter beheerst. 
 
Het invullen van de vragen 
Lees alle vragen goed door en sla geen vragen over 
Kruis bij elke vraag steeds maar één antwoord aan 
Als u zich vergist heeft bij het aankruisen van een hokje, zet dan een pijltje bij het juiste antwoord (zie 
voorbeeld 1) 
 
 

Voorbeeld 1 

   ⊠ Ja 

     ⊠ Nee 

    ☐ Weet niet 

 
Wanneer u getallen moet invullen, vult u één cijfer per vakje in (zie voorbeeld 3) 

 
 

Voorbeeld 3 
 
 
 

 
 

Gebruik een zwarte of blauwe pen 
 
 
Alvast bedankt voor het invullen!  

  0  8      1      1         1         9         9         8 
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Algemene vragen 
 

1. Wat is de datum van vandaag?  
 

 
 
 

 

2. Is het kind, waarover u deze lijst heeft ingevuld, een jongen of een meisje? 

☐  Jongen 

☐  Meisje 

 

3. Wat is de voornaam van uw kind? 
 
      _________________________ 

 

4. Wat is de geboortedatum van uw kind?  
 

 
 
 
 

5. Aan welke van de volgende programma's neemt uw kind deel? 

☐  Actie  

☐  Beweeg-je-fit (Hatert) 

☐  Beweeg-je-fit (Lindenholt) 

☐  Beweeg-je-fit (Nijmegen-West) 

☐  Door Dik en Dun (Culemborg) 

☐  Door Dik en Dun (Lienden) 

☐  Door Dik en Dun (Tiel) 

☐ Go! Gezond Onderweg 

☐  KOALA  

☐  Lekker in je LIJF 
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6. Wat is de hoogst voltooide opleiding van u en uw partner? (een opleiding afgerond met diploma of 
voldoende getuigschrift). In te vullen door de ouders(s)/verzorgers die in het huis wonen waar het 
kind de meeste dagen van de week woont.  
 
 Moeder/verzorgster Vader/verzorger 
Geen opleiding (lagere school niet afgemaakt) □ □ 

Basisonderwijs (lagere school, speciaal basisonderwijs) □ □ 

Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, 
LEAO, LHNO, VMBO) 

□ □ 

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals 
MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO theoretisch leerweg) 

□ □ 

Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend 
onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, 
INAS) 

□ □ 

Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, 
HBS, MMS) 

□ □ 

Hoger beroepsonderwijs (zoals HTS, HEAO, HBO-V, 
kandidaats wetenschappelijk onderwijs) 

□ □ 

Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) □ □ 

Niet van toepassing, er is geen moeder/ verzorgster c.q. 
vader/verzorger in het huis waar het kind de meeste 
dagen van de week woont 

□ □ 

Anders □ □ 

   
   
Deze vragenlijst is ingevuld door □ □ 
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Op deze bladzijde leest u een aantal vragen over de opvoeding van uw kind. Lees de uitspraken 
aandachtig. Soms zijn er vragen waarvan u denkt dat ze niet van toepassing zijn op uw gezin of kind. 
Probeert u dan toch deze vragen te beantwoorden. Soms zijn er ook vragen waarvan u misschien 
denkt: ‘Ik denk of doe het liefst zo, maar in werkelijkheid komt daarvan niet zo veel terecht’. Geeft u in 
dat geval aan wat u in werkelijkheid doet of denkt. 
 Nooit Zelden Soms  Vaak  Altijd 
7. Mijn kind mag kiezen welke voedingsproducten 

hij/zij wil eten tijdens maaltijden. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Ik geef mijn kind iets te eten zodat hij/zij zich beter 
voelt als hij/zij verdrietig of angstig is. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. Ik stimuleer mijn kind om uit te kijken naar de 
maaltijd. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10. Ik geef mijn kind een compliment als hij/zij eet wat 
ik hem/haar geef. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. Ik beslis hoeveel tussendoortjes mijn kind mag 
eten. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12. Ik stimuleer mijn kind om veel verschillende soorten 
voedingsproducten te eten. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13. Om ervoor te zorgen dat mijn kind zich goed 
gedraagt, beloof ik hem/haar iets lekkers te eten. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14. Ik serveer de voedingsproducten op een 
aantrekkelijke manier aan mijn kind. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15. Als mijn kind zich misdraagt, dan krijgt hij/zij niet 
zijn/haar favoriete voedingsproduct. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16. Ik stimuleer mijn kind om alle voedingsproducten te 
proeven die op tafel staan tijdens de maaltijd. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17. Mijn kind mag van tafel of het gezelschap verlaten 
tijdens de maaltijd. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18. Ik stimuleer mijn kind om voedingsproducten te 
proberen die hij/zij nog niet eerder heeft 
geprobeerd. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19. Ik geef mijn kind iets lekkers te eten, zodat hij/zij 
zich beter voelt als hij/zij zich pijn gedaan heeft. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

20. Ik laat mijn kind zelf beslissen wanneer hij/zij 
zijn/haar maaltijd wil hebben. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

21. Ik geef mijn kind iets lekkers te eten als hij/zij zich 
verveelt. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

22. Mijn kind mag zelf beslissen wanneer hij/zij genoeg 
tussendoortjes heeft gegeten. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

23. Ik beslis wanneer het tijd is voor mijn kind om 
tussendoortjes te eten. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

24. Ik gebruik toetjes als beloning om mijn kind 
zijn/haar hoofdmaaltijd te laten opeten. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

25. Ik stimuleer mijn kind om van zijn/haar eten te 
genieten. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

26. Ik beslis wanneer mijn kind zijn/haar maaltijden eet. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
27. Ik geef mijn kind iets te eten zodat hij/zij zich beter 

voelt als hij/zij zich zorgen maakt. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

28. Ik beloon mijn kind door het geven van eten als 
hij/zij zich goed gedraagt. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

29. Ik laat mijn kind tussen de maaltijden door eten 
wanneer hij/zij dat zelf wil. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

30. Ik sta erop dat mijn kind de maaltijden aan tafel 
opeet. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

31. Ik geef mijn kind iets te eten zodat hij/zij zich beter 
voelt als hij/zij boos is. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

32. Ik beslis wat mijn kind eet tussen de maaltijden 
door. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

33. Ik geef mijn kind een compliment als hij/zij een 
nieuw voedingsproduct eet. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Motivatie en vertrouwen 
De volgende vragen (32 tot en met 35) gaan over motivatie en vertrouwen. Omcirkel het cijfer dat het 
meest van toepassing is. 

 
34. Op een schaal van 0 tot 10, in hoeverre bent u gemotiveerd om uw kind te stimuleren om meer te 

gaan of blijven bewegen? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Helemaal niet 
gemotiveerd 

 Een beetje 
gemotiveerd 

 Erg gemotiveerd 

 

35. In hoeverre heeft u er vertrouwen in dat u daarin zult slagen? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Helemaal geen 
vertrouwen 

 Een beetje 
vertrouwen 

 Veel vertrouwen 

 

36. Op een schaal van 0 tot 10, in hoeverre bent u gemotiveerd om uw kind te stimuleren om 
gezonder te gaan of blijven eten?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Helemaal niet 
gemotiveerd 

 Een beetje 
gemotiveerd 

 Erg gemotiveerd 

 
 
37. In hoeverre heeft u er vertrouwen in dat u daarin zult slagen? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Helemaal geen 

vertrouwen 
 Een beetje 

vertrouwen 
 Veel vertrouwen 

 
  



 

85 
 

Kennis 
De volgende vragen (36 tot en met 48) zijn kennis vragen. Kruis het hokje aan waarvan u denkt dat 
dat het juiste antwoord is.  
 
 

Iedere dag 2 
opscheplepels 

Om de dag 2 
opscheplepels 

Iedere dag 4 
opscheplepels 

Ik weet het 
niet 

38. De aanbevolen 
hoeveelheid groente 
voor kinderen van 
12-19 jaar is.. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 2 sneden 
tarwebrood 

besmeerd met 
halvarine 

1 croissantje 
besmeerd met 
dieetmargarine 

2 sneden 
volkorenbrood 
besmeerd met 

roomboter 

Ik weet het 
niet 

39. Welk ontbijt bevat 
het minste vet? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 1 appel 2 kiwi’s 1 banaan en 2 
mandarijnen 

Ik weet het 
niet 

40. Wat is een 
voorbeeld van de 
aanbevolen 
hoeveelheid fruit per 
dag? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 Mueslireep Milkbreak Ontbijtkoek Ik weet het 
niet 

41. Welk tussendoortje 
bevat het minste vet 

☐ ☐ ☐ ☐ 

  
 

Verzadigd vet 

 
 

Onverzadigd vet 

 
 

Er is geen verschil 

 
 

Ik weet het 
niet 

42. Welke soort vet is 
het minst gezond? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

 
 

Ja, dat is 
noodzakelijk 

 
 

Nee, voeding 
bevat van nature 
voldoende zout 

 
 

Het maakt niet uit 

 
 

Ik weet het 
niet 

43. Moet je tijdens het 
bereiden van 
voeding zout toe 
voegen om 
voldoende zout 
binnen te krijgen? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 Dagelijks 30 

minuten matig 
intensief bewegen 

Dagelijks 60 
minuten matig 

intensief bewegen 

Dagelijks 120 
minuten matig 

intensief bewegen 

Ik weet het 
niet 

44. Wat is de 
beweegnorm voor 
kinderen? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 Gamen Buiten spelen Voetballen Ik weet het 
niet 

45. Matig intensief 
bewegen is 
bijvoorbeeld? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 Minder suiker 
eten 

Minder vet eten Minder calorieën 
eten 

Ik weet het 
niet 

46. Om gewicht te 
verliezen kun je het 
beste? 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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 Waar Niet waar Ik weet het niet 
47. Mensen met 

overgewicht hebben 
een grotere kans op 
hart- en vaatziekten. 

☐ ☐ ☐ 

48. Overgewicht 
vergroot de kans op 
suikerziekte. 

☐ ☐ ☐ 

49. Overgewicht op 
jonge leeftijd is niet 
erg omdat kinderen 
vanzelf een gezond 
gewicht krijgen als 
ze groeien. 

☐ ☐ ☐ 

50. 70% van de 
kinderen die 
overgewicht hebben, 
hebben dat op 
volwassen leeftijd 
ook. 

☐ ☐ ☐ 

 
 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! 
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Instructie 
 
 

Hallo,  
 
Lees alsjeblieft eerst onderstaande uitleg, voordat je begint met het invullen van de vragenlijst. 
 
Inleiding 
Dit is een lijst met vragen over verschillende onderwerpen zoals; bewegen, eten, regels thuis en over 
hoe het met je gaat. 
 
Wij vragen je de hele vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 
minuten.  
 
Het invullen van de vragen 
Lees alle vragen goed door en sla geen vragen over 
Kruis bij elke vraag steeds maar één antwoord aan 
Als je je vergist hebt bij het aankruisen van een hokje, zet dan een pijltje bij het juiste antwoord (zie 
voorbeeld 1) 
 
 

Voorbeeld 1 

   ⊠ Ja 

     ⊠ Nee 

    ☐ Weet niet 

 

Wanneer je getallen moet invullen, vul je één cijfer per vakje in (zie voorbeeld 3) 
 
 

Voorbeeld 3 
 
 
 

 
 

Gebruik een zwarte of blauwe pen 
 
 
 
Alvast bedankt voor het invullen!  
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Algemene vragen 
 

1. Wat is de datum van vandaag?  
 

 
 
 

 

2. Ben je een jongen of een meisje? 

☐  Jongen 

☐  Meisje 

 

3. Wat is je voornaam? 
 
      _________________________ 

 

4. Wat is je geboortedatum?  
 
 
 
 

5. Aan welke van de volgende programma's doe je mee? 

☐  Actie  

☐  Beweeg-je-fit (Hatert) 

☐  Beweeg-je-fit (Lindenholt) 

☐  Beweeg-je-fit (Nijmegen-West) 

☐  Door Dik en Dun (Culemborg) 

☐  Door Dik en Dun (Lienden) 

☐  Door Dik en Dun (Tiel) 

☐ Go! Gezond Onderweg 

☐  KOALA  

☐  Lekker in je LIJF 

 

In welk land ben je geboren? En in welk land zijn je ouders geboren? 
Kruis op elke regel van het schema één antwoordmogelijkheid aan, of schrijf, indien nodig, de naam 
van het land in de laatste kolom.  

  
Nederland Suriname Nederlandse 

Antillen/ 
Aruba 

Turkije Marokko Anders 
namelijk: 

 
6. Ik ben geboren 

in… 
□ □ □ □ □ □ 

 
7. Mijn vader is 

geboren in…  
□ □ □ □ □ □ 

 
8. Mijn moeder is 

geboren in… 
□ □ □ □ □ □ 
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Jouw eigen gezondheid 
Beantwoord de vragen door één hokje aan te kruisen. 
 

9. Wat vind je over het algemeen van je eigen gezondheid? 

☐  Heel goed 

☐  Goed 

☐  Gaat wel 

☐  Niet zo best  

☐  Slecht 

 

10. Op wie vind jij jezelf het meest lijken? 
 

      
     ☐             ☐     ☐           ☐   ☐         ☐            ☐ 

 

      
   ☐             ☐     ☐          ☐   ☐        ☐           ☐ 
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Voeding  
De volgende vragen gaan over wat je eet en drinkt. Beantwoord de vragen door per vraag één hokje 
aan te kruisen. 
 

11. Hoeveel dagen per week ontbijt je in een normale week? 

(Bijna) 
nooit 

1 
dag 

2 
dagen 

3 
dagen 

4 
dagen 

5 
dagen 

6 
dagen 

Elke 
dag 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

De volgende vragen (vragen 10 tot en met 15) gaan over tussendoortjes. Deze kunnen worden 
onderverdeeld in verschillende groepen. Je kunt in onderstaande schema’s kijken welke 
tussendoortjes waarbij horen. Dit kun je als hulpmiddel gebruiken bij het invullen van de vragen over 
tussendoortjes.  

Voorbeelden van snacks 
 
Kleine snacks:  
chips, nootjes, pinda’s, 
borrelnootjes, blokjes kaas of 
worst, bitterbal, etc.  
(een handje of klein schaaltje 
vol telt als één portie) 
 
Grote snacks:  
patat, frikadel, kroket, 
saucijzenbroodje, hamburger, 
kaassoufflé, loempia, bara, 
borek, lahmacun, tulumba, 
yagli simit, kurabiye, etc. 
(tellen als één portie) 
 

 Voorbeelden van snoep 
 
Repen:  
Mars, Twix, Bounty, Snickers, 
Lion, Nuts, etc.  
(gewone maat telt als één 
portie, kingsize repen tellen 
voor 2 porties, mini’s tellen voor 
½ portie) 
 
Stroopwafel, (gevulde)koek, 
roze koek, negerzoen, cornetto, 
magnum, softijs, gebak, cake, 
baklava, etc.  
(tellen als één portie) 
 
Chocola, wine gums, yoghurt 
gums, haribo-snoep, chupa-
chups, nougat, drop, M&M’s, 
etc.  
(een handje vol telt als één 
portie) 

 Voorbeelden van lichte 
tussendoortjes 
 
Sultana, crackers, 
ontbijtkoek, mueslireep, 
peperkoek, liga, Fruitkick, 
Liga start, rijstwafels, 
waterijs, knijpfruit, etc.  
(tellen als één portie) 
 
Popcorn, chips light, Snack-
a-Jack, etc. 
(een handje vol telt als één 
portie) 
 
 

 

Hoeveel dagen per week eet je de volgende tussendoortjes in een normale week? 

 
Dagen per week → 
↓ Tussendoortjes 

(Bijna) 
nooit 

1  
dag 

2 
dagen 

3 
dagen 

4 
dagen 

5 
dagen 

6 
dagen 

Elke 
dag  

 12. Snacks ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 13. Snoep  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
14. Lichte 

tussendoortjes 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Op de dagen dat je tussendoortjes eet, hoeveel tussendoortjes zijn dat dan meestal per dag?  

 
 

Porties per dag→ 
↓Tussendoortjes 

n.v.t. Minder 
dan 1 
portie 

1 
portie 

2 
porties 

3 
porties 

4 
porties 

5 
porties 

6 of 
meer 

porties 

15. Snacks ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16. Snoep ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17. Lichte 
tussendoortjes 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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18. Hoeveel dagen per week eet je groente in een normale week? 

(Bijna) 
nooit  

1  
dag 

2 
dagen 

3 
dagen 

4 
dagen 

5 
dagen 

6 
dagen 

Elke 
dag  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

19. Op de dagen dat je groente eet, hoeveel opscheplepels zijn dat dan meestal per dag? 
Minder dan 1 
opscheplepel 

1 opscheplepel 2 opscheplepels 3 opscheplepels Meer dan 3 
opscheplepels 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

20. Hoeveel dagen per week eet je fruit in een normale week? 

(Bijna)  
nooit 

1 
dag 

2 
dagen 

3 
dagen 

4 
dagen 

5 
dagen 

6 
dagen 

Elke 
dag 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

21. Op de dagen dat je fruit eet, hoeveel, porties zijn dat dan meestal per dag? 
Één portie is bijvoorbeeld 1 appel of 1 banaan of 1 perzik of 1 kiwi of 2 mandarijnen of 2 
pruimen of een handje met druiven of een handje met kersen of een handje met aardbeien 

½ portie 1 portie 1 ½ portie 2 porties of meer  

☐ ☐ ☐ ☐  
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De volgende vragen (vragen 20 en 28)  gaan over frisdranken. Deze kunnen worden onderverdeeld in 
verschillende groepen. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van dranken die onder zijn verdeeld in 
de verschillende groepen.  

Gewone frisdranken 
 
Frisdranken met prik:  
Cola, Sinas, Fanta, 7-up, 
Cassis, Bitter lemon, Spa fruit, 
Tonic, Sprite, Lipton ice, etc. 
 
Frisdranken zonder prik: 
Dubbelfrisss, Taksi, Ice tea, 
aanmaak limonade, Lessini, 
ranja, Roosvicee, 
Dubbeldrank, Perennectar, 
Wickey, Splash, Spa fruit, 
Sisi, etc. 
 
Sportdrankjes:  
Extran, AA, Isostar, Aquarius, 
Dextro energy, etc. 

 Light frisdranken 
 
Light frisdranken met prik: 
Cola light, Sinas light, Cassis 
light, Fanta light, 
Crystal Clear, Rivella 
7-up light, etc. 
 
Light frisdranken zonder prik: 
Dubbelfrisss light, 
Dubbelcooler, Spa en Fruit 
light, Slimpie limonadesiroop, 
etc. 
 

 Vruchtensappen 
 
appelsap, sinaasappelsap, 
druivensap, ananassap, 
grapefruitsap, tomatensap,  
multi-vruchtensap / 
Coolbest, Hero fruit & co 
vers geperste sapjes, etc.     
 

 
Hoeveel dagen per week drink je de volgende dranken gemiddeld in een normale week?  

 
Dagen per week → 
↓ Dranken 

(Bijna) 
nooit 

1 
dag 

2 
dagen 

3 
dagen 

4 
dagen 

5 
dagen 

6 
dagen 

Elke 
dag 

 
22. Gewone 

frisdranken 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 23. Light frisdranken  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
24.  Vruchten- 

 Sappen 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
25. Water, koffie/thee 

zonder suiker 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Op de dagen dat je dit drinkt, hoeveel glazen drink je dan meestal per dag?  

 

 Glazen per dag → 
↓ Dranken 

n.v.t. 
1-2 

glazen 
3-4 

glazen 
5-6 

glazen 
Meer dan 
6 glazen 

 26. Gewone frisdranken ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 27. Light frisdranken  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 28. Vruchtensappen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
29. Water, koffie/thee zonder 

suiker 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Beweging 
De volgende vragen gaan over jouw beweging. Beantwoord de vragen door op elke regel van het 
schema één antwoordmogelijkheid aan te kruisen. 
 

Hoeveel dagen per week ben je gemiddeld bezig met de volgende activiteiten?  

 
Dagen per week→ 
↓ Activiteit 

(Bijna)  
nooit 

1 
dag 

2 
dagen 

3 
dagen 

4 
dagen 

5 
dagen 

6 
dagen 

Elke 
dag 

 
30. Lopend of zelf 

fietsend naar 
school  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
31. Sporten op school 

(gym/ 
zwemmen)  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
32. Sporten bij 

sportvereniging 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 33. Buiten spelen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 34. TV kijken ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
35. Computeren* 

buiten schooltijd 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

* Onder computeren wordt verstaan: werken of spelen achter een pc, tablet, spelcomputer 
  en/of mobiele telefoon, etc. 

 

Hoeveel uur ben je op zo’n dag gemiddeld bezig met de volgende activiteiten? 

 
Uren per dag→ 
↓ Activiteit 

n.v.t. Minder 
dan ½ 

uur 

½ uur 
tot1 uur 

1 tot 2 
uur 

2 tot 3 
uur 

Meer 
dan 3 
uur 

 
36. Lopend of zelf fietsend 

naar school  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
37. Sporten op school 

(gym/zwemmen)  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
38. Sporten bij 

sportvereniging 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 39. Buiten spelen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 40. TV kijken ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
41. Computeren* buiten 

schooltijd 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

* Onder computeren wordt verstaan: werken of spelen achter een pc, tablet, spelcomputer 
  en/of mobiele telefoon, etc. 
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Motivatie en vertrouwen 
De volgende vragen (42 tot en met 45) gaan over motivatie en vertrouwen. Omcirkel het cijfer dat het 
meest van toepassing is. 
  

42. Op een schaal van 0 tot 10, in hoeverre ben je gemotiveerd om meer te gaan of blijven bewegen? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Helemaal niet 
gemotiveerd 

 Een beetje 
gemotiveerd 

 Erg gemotiveerd 

 
43. In hoeverre heb je er vertrouwen in dat je daarin zult slagen? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Helemaal geen 

vertrouwen 
 Een beetje 

vertrouwen 
 Veel vertrouwen 

 

44. Op een schaal van 0 tot 10, in hoeverre ben je gemotiveerd om gezonder te gaan of blijven eten?  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Helemaal niet 
gemotiveerd 

 Een beetje 
gemotiveerd 

 Erg gemotiveerd 

 

45. In hoeverre heb je er vertrouwen in dat je daarin zult slagen? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Helemaal geen 
vertrouwen 

 Een beetje 
vertrouwen 

 Veel vertrouwen 

 

 Zeer 
slecht 

Slecht Niet goed 
en niet 
slecht 

Goed Heel 
goed 

Geen 
mening 

46. In welke mate vind jij 
het goed of slecht om 
méér te gaan bewegen 
dan je nu doet? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

47. In welke mate vind jij 
het goed of slecht om er 
op te letten dat je 
gezond eet? 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Zeer 
onprettig 

Onprettig Niet 
prettig en 

niet 
onprettig 

Prettig Heel 
prettig 

Geen 
mening 

48. In welke mate vind jij 
het prettig of onprettig 
om meer te gaan 
bewegen dan je nu 
doet? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

49. In welke mate vind jij 
het prettig of onprettig 
om gezonder te eten 
dan je nu doet? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Omgeving 
De volgende vragen (49 tot en met 52) gaan over jou omgeving. Kruis het hokje aan dat het meest 
van toepassing is. 

 
50. Denk eens aan de mensen waar je veel mee omgaat, bijvoorbeeld je vriend/vriendin, familieleden,  

kennissen, collega's. In welke mate bewegen die mensen over het algemeen? 
Zeer weinig Weinig Niet veel en 

niet weinig 
Veel Heel veel Weet niet 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 
51. Stimuleren die mensen je veel, een beetje of niet om meer te gaan bewegen? 

Niet Een beetje Veel Geen antwoord 
☐ ☐ ☐ ☐ 

 

52. Denk eens aan de mensen waar jij veel mee omgaat, bijvoorbeeld je vriend/vriendin, familieleden, 
kennissen, collega's. In welke mate eten die mensen over het algemeen gezond? 
Heel 

ongezond 
Ongezond Niet gezond 

en niet 
ongezond 

Gezond Heel gezond Weet niet 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

53. Stimuleren die mensen jou veel, een beetje of niet om gezond te eten? 
Niet Een beetje Veel Geen antwoord 
☐ ☐ ☐ ☐ 
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Kwaliteit van leven 
 

Beantwoord de volgende beweringen door het hokje aan te kruizen dat het best bij je paste in de 
afgelopen 7 dagen. Wees zo openhartig mogelijk. Er zijn geen goede of foute antwoorden. 
 

Lichamelijk ongemak Altijd Meestal  Soms  Zelden Nooit  

54. Vanwege mijn gewicht vermijd ik 
traplopen zoveel mogelijk 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

55. Vanwege mijn gewicht kan ik 
moeilijk bukken om mijn 
schoenveters te strikken of om iets 
van de grond op te rapen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

56. Vanwege mijn gewicht heb ik 
moeite om me voort te bewegen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

57. Vanwege mijn gewicht pas ik 
moeilijk  stoelen zoals in 
bioscopen, scholen, restaurants 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

58. Vanwege mijn gewicht doen mijn 
knieën of enkels pijn. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

59. Vanwege mijn gewicht kan ik mijn 
benen moeilijk over elkaar slaan. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Mijn lichaam Altijd Meestal  Soms  Zelden Nooit  

60. Vanwege mijn gewicht schaam ik 
me voor mijn lichaam. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

61. Vanwege mijn gewicht heb ik een 
hekel aan mezelf. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

62. Vanwege mijn gewicht vermijd ik 
naar mezelf te kijken in spiegels of 
op foto’s. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

63. Vanwege mijn gewicht vind ik het 
moeilijk om complimenten van 
anderen te geloven. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

64. Vanwege mijn gewicht heb ik 
weinig zelfvertrouwen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

65. Vanwege mijn gewicht vermijd ik 
activiteiten waarbij een korte broek 
of zwemkleding gedragen wordt. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

66. Vanwege mijn gewicht is het erg 
moeilijk voor mij om kleren te 
kopen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

67. Vanwege mijn gewicht heb ik er 
een hekel aan om me om te kleden 
of uit te kleden in het bijzijn van 
anderen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

68. Vanwege mijn gewicht schaam ik 
me om iets voor te doen op school 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Mijn omgeving Altijd Meestal  Soms  Zelden Nooit  

69. Vanwege mijn gewicht plagen 
mensen mij of maken grapjes over 
mij. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

70. Vanwege mijn gewicht praten 
mensen over mij achter mijn rug 
om. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

71. Vanwege mijn gewicht vermijden 
anderen mijn gezelschap. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

72. Vanwege mijn gewicht staren 
mensen naar mij. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

73. Vanwege mijn gewicht kan ik 
moeilijk vrienden maken of 
houden. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

74. Vanwege mijn gewicht denken 
mensen dat ik niet erg slim ben. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Ons gezin Altijd Meestal  Soms  Zelden Nooit  

75. Vanwege mijn gewicht gaan 
gezinsleden anders met mij om 
dan met anderen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

76. Vanwege mijn gewicht praten 
gezinsleden over mij achter mijn 
rug om. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

77. Vanwege mijn gewicht word ik 
buitengesloten door een of meer 
gezinsleden. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

78. Vanwege mijn gewicht zijn mijn 
ouders niet trots op mij. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

79. Vanwege mijn gewicht maken 
gezinsleden grapjes over mij. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

80. Vanwege mijn gewicht willen 
gezinsleden niet samen met mij 
gezien worden. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Kennis 
De volgende vragen (53 tot en met 65) zijn kennis vragen. Kruis het hokje aan waarvan u denkt dat 
dat het juiste antwoord is.  
 Iedere dag 2 

opscheplepel 
Om de dag 2 

opscheplepels 
Iedere dag 4 

opscheplepels 
Ik weet het 

niet 
81. De aanbevolen 

hoeveelheid groente 
voor kinderen van 
12-19 jaar is.. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 2 sneden 
tarwebrood 

besmeerd met 
halvarine 

1 croissantje 
besmeerd met 
dieetmargarine 

2 sneden 
volkorenbrood 
besmeerd met 

roomboter 

Ik weet het 
niet 

82. Welk ontbijt bevat 
het minste vet? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

  
 

1 appel 

 
 

2 kiwi’s 

 
 

1 banaan en 2 
mandarijnen 

 
 

Ik weet het 
niet 

83. Wat is een 
voorbeeld van de 
aanbevolen 
hoeveelheid fruit per 
dag? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Mueslireep 

 
Milkbreak 

 
Ontbijtkoek 

 
Ik weet het 

niet 
84. Welk tussendoortje 

bevat het minste vet 
☐ ☐ ☐ ☐ 

 Verzadigd vet Onverzadigd vet Er is geen verschil Ik weet het 
niet 

85. Welke soort vet is 
het minst gezond? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

 
Ja, dat is 

noodzakelijk 

 
Nee, voeding 

bevat van nature 
voldoende zout 

 
Het maakt niet uit 

 
Ik weet het 

niet 

86. Moet je tijdens het 
bereiden van 
voeding zout toe 
voegen om 
voldoende zout 
binnen te krijgen? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 Dagelijks 30 

minuten matig 
intensief bewegen 

Dagelijks 60 
minuten matig 

intensief bewegen 

Dagelijks 120 
minuten matig 

intensief bewegen 

Ik weet het 
niet 

87. Wat is de 
beweegnorm voor 
kinderen? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 Gamen Buiten spelen Voetballen Ik weet het 
niet 

88. Matig intensief 
bewegen is 
bijvoorbeeld? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 Minder suiker 
eten 

Minder vet eten Minder calorieën 
eten 

Ik weet het 
niet 

89. Om gewicht te 
verliezen kun je het 
beste? 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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 Waar Niet waar Ik weet het niet 
90. Mensen met 

overgewicht hebben 
een grotere kans op 
hart- en vaatziekten. 

☐ ☐ ☐ 

91. Overgewicht 
vergroot de kans op 
suikerziekte. 

☐ ☐ ☐ 

92. Overgewicht op 
jonge leeftijd is niet 
erg omdat kinderen 
vanzelf een gezond 
gewicht krijgen als 
ze groeien. 

 
 

☐ 

 
 

☐ 

 
 

☐ 

93. 70% van de 
kinderen die 
overgewicht hebben, 
hebben dat op 
volwassen leeftijd 
ook. 

☐ ☐ ☐ 

 
Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! 
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Bijlage 7: Afgenomen vragenlijsten inclusief agenda meting 2 
Interventie Datum start 

interventie 
ID-nummer Datum 1

e
 

meting 
Wijze van afname Datum 2

e
 

meting  
Opmerkingen  

Actie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Gegevens van deelnemers 
worden uit het dossier gehaald.  

Beweeg-je-fit 
Hatert 

Augustus/ 
september 

     

Beweeg-je-fit 
Lindenholt 

Augustus/ 
september 

     

Beweeg-je-fit 
Nijmegen-west 

Augustus/ 
september 

     

Door Dik en Dun 
Culemborg 

07-04-2014 0501 14-05-2014 Telefonisch, vragenlijst van 
tevoren gemaild. 

07-07-2014  

0502  Telefonisch, vragenlijst van 
tevoren gemaild. 

 

0503  Telefonisch, vragenlijst van te 
voren met de post verstuurd.  

 

0504  Telefonisch, vragenlijst van te 
voren met de post verstuurd. 

 

Door Dik en Dun 
Lienden 

20-05-2014 0601 09-05-2014 Zelf ingevuld. Onderzoekers 
aanwezig voor vragen. 

20-08-2014  

0602 09-05-2014 Zelf ingevuld. Onderzoekers 
aanwezig voor vragen. 

 

0603 09-05-2014 Zelf ingevuld. Onderzoekers 
aanwezig voor vragen. 

 

0604 09-05-2014 Zelf ingevuld. Onderzoekers 
aanwezig voor vragen. 

 

0605 28-05-2014 Telefonisch, vragenlijst van te 
voren met de post verstuurd. 
Deel vragenlijst overgenomen 
van Anna wat overeen kwam. 

 

0606 09-05-2014 Zelf ingevuld. Onderzoekers 
aanwezig voor vragen. 

 

0607  Vragenlijst opgestuurd met 
antwoordenvelop. 

 

0608  Nog niet bekend.  

0609  Vragenlijst opgestuurd met  
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antwoordenvelop. 

0610  Vragenlijst opgestuurd met 
antwoordenvelop. 

 

Door Dik en Dun 
Tiel 

Nog niet bekend. 
Kinderen starten los 
van elkaar nog geen 
groep 

     

GO! Goed 
Onderweg 

Na Pinksteren       

KOALA Augustus/ 
september 

     

Lekker in je LIJF Augustus/ 
september 
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Bijlage 8: Informatiebrieven 
 
ALIKO-studie   
Informatiebrief voor ouders van kinderen van 4 tot 11 jaar  
 
Uw kind is net gestart (of gaat binnenkort starten) met het volgen van een programma om gezonder te 
gaan eten en meer te gaan bewegen. Om het effect van dit programma te kunnen bepalen wordt daar 
een onderzoek naar uitgevoerd door de AMPHI, een samenwerkingsverband tussen het Radboud 
UMC en meerdere GGD'en. 
Wij vragen u vriendelijk om deel te nemen aan dit onderzoek. 
 
Uw deelname en die van uw kind worden zeer op prijs gesteld. U beslist echter zelf of u wilt meedoen. 
Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk eerst meer te weten over het onderzoek. Lees deze 
informatiebrief rustig door. Deze uitgebreide informatie zijn wij verplicht aan u te geven. Hebt u na het 
lezen van de brief nog vragen dan kunt u deze stellen aan uw behandelend zorgverlener en de 
onderzoeker. Haar e-mailadres en telefoonnummer vindt u onderaan deze brief 
 
Wat is het doel van het onderzoek? 
Wij willen onderzoeken of het programma waar uw kind aan mee doet werkt en hoe het werkt. We 
onderzoeken meerdere vergelijkbare programma’s. Welke effecten hebben deze programma’s onder 
andere op het eten en bewegen van uw kind en op andere deelnemers? Als we hier meer over weten 
kunnen we deze programma’s verder verbeteren. 
 
Wat gaan wij onderzoeken? 
In de regio Gelderland zijn er verschillende soortgelijke programma’s voor kinderen met overgewicht. 
Aan dit onderzoek doen circa 10 programma’s mee. Bij alle deelnemende kinderen kijken we naar 
effecten op het gebied van onder andere kwaliteit van leven, gezondheid, voeding, bewegen, houding 
ten opzichte van gezond eten en bewegen en zelfvertrouwen. Naast deze (mogelijke) effecten willen 
we ook graag van u horen wat u van het programma vindt en of u tevreden bent over het programma. 
 
Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 
Als u en uw kind besluiten aan dit onderzoek mee toe doen, zal dit het volgende betekenen: 
Wij zullen u bij de start van het programma benaderen voor het invullen van een vragenlijst. 
Vervolgens wordt deze vragenlijst ook nog na 3, 6, 12, 18, 24 en 30 maanden afgenomen. Het 
invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 45 minuten per keer. De vragen zijn niet moeilijk. De vragen 
gaan over eten, bewegen, opvoeding en over hoe uw kind zich voelt. Wij vullen de vragenlijst samen 
met u in. 
 
Naast de vragenlijst willen we ook graag de lengte en het gewicht van uw kind volgen. De lengte en 
het gewicht van uw kind worden al, als onderdeel van het behandelprogramma, door uw behandeld 
zorgverlener gemeten. Wanneer u deelneemt aan het onderzoek geeft uw behandelend zorgverlener 
ons deze lengte en gewichtgegevens door, evenals gegevens over eventuele ziekten van uw kind die 
nauw verband houden met overgewicht (zoals Diabetes) en het aantal consulten en betrokken 
hulpverleners binnen het programma. 
 
Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek? 
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Als u besluit dat u en uw kind niet mee willen doen aan 
het onderzoek, vragen wij u de antwoordstrook onderaan deze brief in te vullen en op te sturen naar 
ons in de bijgevoegde envelop. Als u besluit wel deel te nemen hoeft u niets te doen. Als u wel mee 
doet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. Dit zal geen gevolgen 
voor u hebben. 
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Ongemak, risico’s en verzekering 
Uit ervaring met voorgaande, vergelijkbare onderzoeken is gebleken dat er van enig ongemak voor de 
deelnemers niet of nauwelijks sprake is. Omdat dit onderzoek geen risico’s voor de gezondheid of 
veiligheid van u en uw kind met zich mee brengt, is er geen speciale verzekering afgesloten.  
 
Wat gebeurt er met uw gegevens? 
De antwoorden die u hebt ingevuld in de vragenlijsten en de gegevens die worden doorgegeven door 
uw behandelend zorgverlener worden volledig anoniem opgeslagen en alle informatie wordt 
vertrouwelijk behandeld. De gegevens van dit onderzoek zullen door de onderzoekers alleen worden 
gebruikt voor het effect van de programma's in kaart te brengen en voor eventuele publicatie in 
wetenschappelijke tijdschriften. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van de persoonsgegevens van u 
en uw kind, en blijft de anonimiteit van u en uw kind gewaarborgd. 
Alleen de onderzoeker heeft toegang tot de gegevens. Uw gegevens worden gedurende 15 jaar 
bewaard. De voor dit onderzoek geldende richtlijnen worden nauwkeurig in acht genomen.  
 
Wil je verder nog iets weten?  
Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de onderzoeker van deze studie:  
 
dr. Gerdine Fransen-Kuppens 
coördinator Integraal Gezondheidsbeleid 
Academische werkplaats AMPHI 
www.academischewerkplaatsamphi.nl 
werkdagen: di, do, vrij GGD Gelderland-Zuid; woe (even weken) AMPHI 
  
Radboud universitair medisch centrum 
Eerstelijnsgeneeskunde  
Huispost 117 en route 120 
Postbus 9101 6500 HB Nijmegen 
tel 024 329 7124  
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens het onderzoeksteam, teken ik, 
 
 
Gerdine Fransen-Kuppens 
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Antwoordformulier 
 
Mijn kind en ik wensen niet deel te nemen aan dit onderzoek. 
 
Naam ouder:   __________________________ 
 
Gegevens van het kind:   
Naam:    __________________________ 
Geboortedatum:  __________________________ 
Programma:   __________________________ 
 
 
 
Dit antwoordformulier kunt u binnen 2 weken naar ontvangen van deze brief in de bijgevoegde 
antwoordenvelop sturen of afgeven aan uw behandelend zorgverlener (diegene van wie u deze 
informatie hebt gekregen). 
 
Een postzegel is niet nodig. 
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ALIKO-studie  
Informatiebrief voor ouders van kinderen van 12 tot 19 jaar 
 
Uw kind is net gestart (of gaat binnenkort starten) met een programma om gezonder te gaan eten en 
meer te gaan bewegen. Om het effect van dit programma te kunnen bepalen wordt daar een 
onderzoek naar uitgevoerd door de AMPHI, een samenwerkingsverband tussen het Radboud UMC en 
meerdere GGD'en. 
Wij vragen u vriendelijk om deel te nemen aan dit onderzoek. 
 
Uw deelname en die van uw kind worden zeer op prijs gesteld. U beslist echter zelf of u wilt meedoen. 
Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk eerst meer te weten over het onderzoek. Lees deze 
informatiebrief rustig door. Deze uitgebreide informatie zijn wij verplicht aan u te geven. Hebt u na het 
lezen van de brief nog vragen dan kunt u deze stellen aan uw behandelend zorgverlener en de 
onderzoeker. Haar e-mailadres en telefoonnummer vindt u onderaan deze brief 
 
Wat is het doel van het onderzoek? 
Wij willen onderzoeken of het programma waar uw kind aan mee doet werkt en hoe het werkt. We 
onderzoeken meerdere vergelijkbare programma’s. Welke effecten hebben deze programma’s onder 
andere op het eten en bewegen van uw kind en op andere deelnemers? Als we hier meer over weten 
kunnen we deze programma’s verder verbeteren. 
 
Wat gaan wij onderzoeken? 
In de regio Gelderland zijn er verschillende soortgelijke programma’s voor kinderen met overgewicht. 
Aan dit onderzoek doen circa 10 programma’s mee. Bij alle deelnemende kinderen kijken we naar 
effecten op het gebied van onder andere kwaliteit van leven, gezondheid, voeding, bewegen, houding 
ten opzichte van gezond eten en bewegen en zelfvertrouwen. Naast deze (mogelijke) effecten willen 
we ook graag van u horen wat u van het programma vindt en of u tevreden bent over het programma. 
 
Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd bij uw kind? 
Als u en uw kind besluiten aan dit onderzoek mee toe doen, zal dit het volgende betekenen: 
Wij zullen uw kind bij de start van het programma benaderen voor het invullen van een vragenlijst. 
Vervolgens wordt een verkorte versie van deze vragenlijst ook nog na 3, 6, 12, 18, 24 en 30 maanden 
afgenomen. Het invullen van de eerste vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. De vragen zijn niet 
moeilijk. De vragen gaan over eten, bewegen en over hoe uw kind zich voelt. Wij vullen de vragenlijst 
samen met uw kind in. 
 
Wat wordt er van de ouder/verzorger verwacht? 
Daarnaast willen wij u ook graag bij de start van het programma benaderen voor het invullen van een 
vragenlijst over opvoeding. Deze vragenlijst zal vervolgens ook nog over 6 en 12 maanden bij u 
afgenomen worden. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. 
 
Naast de vragenlijst willen we ook graag de lengte en het gewicht van uw kind volgen. De lengte en 
het gewicht van uw kind worden al, als onderdeel van het behandelprogramma, door uw behandeld 
zorgverlener gemeten. Wanneer u deelneemt aan het onderzoek geeft uw behandelend zorgverlener 
ons deze lengte en gewichtgegevens door, evenals gegevens over eventuele ziekten van uw kind die 
nauw verband houden met overgewicht (zoals Diabetes) en het aantal consulten en betrokken 
hulpverleners binnen het programma.  
 
Wat gebeurt er bij verzet van uw kind? 
Het kan zijn dat uw kind niet mee wil werken bij het invullen van de vragenlijsten. De onderzoeker zal 
dan meteen stoppen met het invullen van de vragenlijst met uw kind.  
 
Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek? 
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Als u besluit dat u en uw kind niet mee willen doen aan 
het onderzoek, vragen wij u de antwoordstrook onderaan deze brief in te vullen en op te sturen naar 
ons in de bijgevoegde envelop. Als u besluit wel deel te nemen hoeft u niets te doen. Als u wel mee 
doet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. Dit zal geen gevolgen 
voor u hebben. 
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Ongemak, risico’s en verzekering 
Uit ervaring met voorgaande, vergelijkbare onderzoeken is gebleken dat er van enig ongemak voor de 
deelnemers niet of nauwelijks sprake is. Omdat dit onderzoek geen risico’s voor de gezondheid of 
veiligheid van u en uw kind met zich mee brengt, is er geen speciale verzekering afgesloten.  
 
Wat gebeurt er met uw gegevens? 
De antwoorden die u hebt ingevuld in de vragenlijsten en de gegevens die worden doorgegeven door 
uw behandelend zorgverlener worden volledig anoniem opgeslagen en alle informatie wordt 
vertrouwelijk behandeld. De gegevens van dit onderzoek zullen door de onderzoekers alleen worden 
gebruikt voor het effect van de programma's in kaart te brengen en voor eventuele publicatie in 
wetenschappelijke tijdschriften. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van de persoonsgegevens van u 
en uw kind, en blijft de anonimiteit van u en uw kind gewaarborgd. 
Alleen de onderzoeker heeft toegang tot de gegevens. Uw gegevens worden gedurende 15 jaar 
bewaard. De voor dit onderzoek geldende richtlijnen worden nauwkeurig in acht genomen.  
 
Wil je verder nog iets weten?  
Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de onderzoeker van deze studie:  
 
dr. Gerdine Fransen-Kuppens 
coördinator Integraal Gezondheidsbeleid 
Academische werkplaats AMPHI 
www.academischewerkplaatsamphi.nl 
werkdagen: di, do, vrij GGD Gelderland-Zuid; woe (even weken) AMPHI 
  
Radboud universitair medisch centrum 
Eerstelijnsgeneeskunde  
Huispost 117 en route 120 
Postbus 9101 6500 HB Nijmegen 
tel 024 329 7124  
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens het onderzoeksteam, teken ik, 
 
 
Gerdine Fransen-Kuppens 
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ALIKO-studie  
Informatiebrief voor kinderen van 12 tot 19 jaar 
 
Je bent net gestart (of je gaat binnenkort starten) met het volgen van een programma om gezonder te 
gaan eten en meer te gaan bewegen. Om het effect van dit programma te kunnen bepalen wordt daar 
een onderzoek naar uitgevoerd door de AMPHI, een samenwerkingsverband tussen het Radboud 
UMC en meerdere GGD'en. 
Wij vragen je vriendelijk om deel te nemen aan dit onderzoek. 
 
We zouden het heel fijn vinden als jij en (één van) je ouders ons willen helpen met dit onderzoek. Jij 
en je ouders beslissen zelf of je mee gaat doen. Je ouders hebben van ons ook een brief gekregen. 
Voordat je beslist of je mee wilt doen, is het belangrijk om eerst meer te weten over het onderzoek. 
Lees deze informatiebrief rustig door. Deze uitgebreide informatie zijn wij verplicht aan je te geven. 
Heb je na het lezen van de brief nog vragen dan kun je deze stellen aan je behandelend zorgverlener 
en de onderzoeker. Haar e-mailadres en telefoonnummer vind je onderaan deze brief. 
 
Wat is het doel van het onderzoek? 
Wij willen onderzoeken of het programma waar je aan mee doet werkt en hoe het werkt. We 
onderzoeken meerdere vergelijkbare programma’s. Welke effecten hebben deze programma's op hoe 
jij en andere deelnemers eten en bewegen?  Als we hier meer over weten kunnen we deze 
programma’s verder verbeteren. 
 
Wat gaan wij onderzoeken? 
In Gelderland zijn er verschillende soortgelijke programma’s voor kinderen met overgewicht. Aan dit 
onderzoek doen ongeveer 10 programma’s mee. Bij alle deelnemende kinderen kijken we naar 
effecten op het gebied van onder andere kwaliteit van leven, gezondheid, voeding, bewegen, houding 
ten opzichte van gezond eten en bewegen en zelfvertrouwen. Naast deze (mogelijke) effecten willen 
we ook graag van je horen wat je van het programma vindt en of je tevreden bent over het 
programma. 
 
Wat wordt er van jou verwacht? 
Als je besluit aan dit onderzoek mee toe doen, hoef je eigenlijk niet veel te doen. Wij willen vragen of 
je in de aankomende 2,5 jaar op 7 momenten een vragenlijst in wilt vullen. Daarnaast willen we 
vragen of je ouders op 2 van deze momenten een vragenlijst in wilt vullen.  
 
Wij zullen je bij de start van het onderzoek benaderen voor het invullen van de eerste vragenlijst. 
Vervolgens wordt een kortere versie van deze vragenlijst nog na 3, 6, 12, 18, 24 en 30 maanden 
afgenomen. Het invullen van de eerste vragenlijst duurt ongeveer 25 minuten. De vragen zijn niet 
moeilijk. De vragen gaan over eten, bewegen en over hoe jij je voelt. Wij vullen de vragenlijst samen 
met jou in. 
 
Wij willen ook graag je lengte en gewicht volgen. Deze gegevens krijgen we door van de 
contactpersoon van jouw programma als je meedoet met dit onderzoek. Dit geldt ook voor gegevens 
over eventuele ziekten die vaak voorkomen bij overgewicht (zoals Diabetes) en het aantal consulten 
en betrokken hulpverleners binnen het programma. 
Wat gebeurt er als je niet mee wilt doen aan het onderzoek? 
Je beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek. Als je niet mee wilt doen aan het onderzoek, dan kan 
je dat vertellen aan je ouders, iemand van jouw programma of aan de onderzoeker. Je ouders kunnen 
dan de antwoordstrook invullen, achter in deze brief, en opsturen naar de onderzoeker in de 
bijgevoegde envelop. 
Als je besluit wel mee te doen, hoef je niets te doen. 
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Wat gebeurt er als je je bedenkt en toch niet meer mee wilt werken? 
Als je meedoet aan het onderzoek kan je altijd nog stoppen. Dit zal geen gevolgen voor je hebben. Als 
je niet wilt dat we gewicht en lengte volgen, of als je toch de vragenlijst niet in wilt vullen, dan hoeft dat 
ook niet. 
 
Wat gebeurt er met je gegevens? 
Jullie krijgen allemaal een nummer en alleen de onderzoeker weet welk nummer bij welk persoon 
hoort. Zo weet alleen de onderzoeker welke antwoorden je hebt ingevuld en niemand anders. De 
gegevens van dit onderzoek zullen door de onderzoekers alleen worden gebruikt om antwoord te 
krijgen op de vraag of de programma’s effectief zijn. Je gegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. 
Voor dit onderzoek zijn er richtlijnen die goed gevolgd zullen worden.  
 
Wil je verder nog iets weten? 
Als je nog vragen hebt, dan kun je je vragen stellen aan de onderzoeker van deze studie:  
 
dr. Gerdine Fransen-Kuppens 
coördinator Integraal Gezondheidsbeleid 
Academische werkplaats AMPHI 
www.academischewerkplaatsamphi.nl 
werkdagen: di, do, vrij GGD Gelderland-Zuid; woe (even weken) AMPHI 
  
Radboud universitair medisch centrum 
Eerstelijnsgeneeskunde  
Huispost 117 en route 120 
Postbus 9101 6500 HB Nijmegen 
tel 024 329 7124   
 
Hopende je voldoende op de hoogte te hebben gebracht, 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens het onderzoeksteam, teken ik,  
 
 
Gerdine Fransen-Kuppens 
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Bijlage 9: Deelnemers ALIKO-studie 
 
Interventie Totaal aantal 

deelnemers 
interventie 

Aantal deelnemers 
die niet meedoen aan 
onderzoek 

Reden(en) 

Actie    

Beweeg-je-fit 
Hatert 

   

Beweeg-je-fit 
Lindenholt 

   

Beweeg-je-fit 
Nijmegen-west 

   

Door Dik en Dun 
Culemborg 

7 3 1x geen tijd 
2x reden onbekend  

Door Dik en Dun 
Lienden 

10 1 1x geen tijd  

Door Dik en Dun Tiel    

GO! Goed Onderweg    

KOALA    

Lekker in je LIJF    
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Bijlage 10: Verdeling reeds ontwikkelde vragenlijsten 
 
 
Hoofddimensie Dimensie Schaal 

E
n

q
u

ê
te

 

n
u

m
m

e
r 

Algemeen     

 Id-nummer  
 

 

 medicatie  
 

 

 verwijzing door wie  
 

 

 reeds betrokken hulpverleners  
 

 
  Geslacht  18  

 Leeftijd/geboorte datum  19  

 Etniciteit  20 I 

 Etniciteit ouders  20 II 

   20 III 

 Gewichtsperceptie Visual scale 2  

Antropometrische 
gegevens 

    

 lengte  in cm; 0.1 cm nauwkeurig  

 gewicht  in kg; 0.05 kg nauwkeurig  

 Buikomvang  

 Vet percentage   

 Spiermassa bepaling   

 Bloeddruk meting   

   

 Familie anamnese: hypertensie  

 Familie anamnese: DM-2  

 Familie anamnese: dyslipidemie  
 

Risicofactoren: roken + of - 
 

 
 

 

 
glucose huishouding  

 
dyslipidemie  

 
urinezuur   

 
ALAT  

     

     

     

     

Voeding     

 Ontbijt Frequentie 3  

 Tussendoortjes Frequentie  4  

  Hoeveelheid 5  

 Groente Frequentie  6  
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  Hoeveelheid 7  

 Fruit Frequentie  8  

  Hoeveelheid 9  

 (Fris)drank Frequentie  10  

  Hoeveelheid 11  

Opvoeding     

Opvoedstijl Vrijheid van keuze 
voedingsproducten 

Likertscale 12 I 

  12 VII 

 Troost voedsel 12 II 

  12 VI 

 Stimuleren nieuwe 
voedingsproducten  

12 III 

 Vrijheid van keuze 
maaltijdmoment 

12 IV 

  12 V 

Regels Tussendoortjes Likertscale 13 I 

 Frisdranken 13 II 

 Fruit 13 III 

 Groente 13 IV 

 Ontbijt 13 V 

 Tv/dvd kijken 13 VI 

 Computeren 13 VII 

 Buitenspelen 13 VIII 
     

Beweging     

 Vervoer naar school Frequentie 14 I 

  Duur  15 I 

 Schoolsport Frequentie 14 II 

  Duur  15 II 

Beweging (vervolg) Sportvereniging Frequentie 14 III 

  Duur  15 III 

 Buiten spelen Frequentie 14 IV 

  Duur  15 IV 

 Televisie kijken Frequentie 14 V 

  Duur  15 V 

 Computeren Frequentie 14 VI 

  Duur  15 VI 
     

Kwaliteit van leven     

Algemeen  Ervaren gezondheid Likertscale 1  

Lichamelijk Hoofdpijn Even likertscale 16 I 

 Buikpijn 16 II 

 Pijn aan enkels/voeten 16 III 

 Rugpijn 16 IV 

 Moeite sporten 16 V 

 Conditie 16 VI 

 Traplopen 16 VII 
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Sociaal Moeilijk met anderen meespelen Even likertscale 16 VIII 

 Minachting  16 XII 

 Sociale isolatie 16 XV
III 

effecten bij ouders     

 Motivatie ouders    

 Competenties ouders    

 Cognities/eigen –effectiviteit 

ouders 
   

tevredenheid ouders     

tevredenheid kind     

Procesdimensies     

 Aantal consulten met    

 -       De kindercoach    

 -       De kinderarts    

 -       Diëtist    

 -       Fysiotherapeut    

 -       CJG/opvoedbureau    

 -       JGZ    

 -       Sportvereniging    

 -       Psycholoog/gedragskundige    

 -       Anders namelijk    

 GLI gestart ja/nee   

 GLI voltooid ja/nee   

 reden van uitval    

 GLI voltooid volgens plan ja/nee   

 veranderingen in plan    

 reden van veranderingen in plan    

 Aantal minuten behandeling    

Kosten Kosten van GLI: vergoed door zorgverzekeraar   

 Kosten van GLI: vergoed door gemeente   

 Kosten van GLI: vergoed door andere financiering   

 Kosten van GLI: eigen bijdrage ouders   

     

ketensamenwerking  (per GLI, niet per deelnemer)    

tevredenheid zorgverlener  (per GLI of per kind?)    

Beschrijving van de GLI  volgens stramien Centrum Gezond leven   



 

114 
 

Bijlage 11: Draaiboek 
 

Draaiboek zorgverlener 
Informatie met betrekking tot afname vragenlijsten van de ALIKO-studie 

 
In dit document staat informatie met betrekking tot de nul- en vervolgmetingen van de vragenlijsten. 
De metingen zullen zo veel mogelijk uitgevoerd worden door studenten van de HAN. Ieder semester 
zullen dit andere studenten zijn. In dit document staat weergeven wat wij van u als zorgverlener 
verwachten  
 
1) Toestemming 
Wij vragen u de informatiebrieven zo spoedig mogelijk, bij voorkeur bij het 1e contact, mee te geven 
aan de deelnemers (per mail of op papier). Wanneer de deelnemers niet deel willen nemen aan de 
studie vullen zij een antwoordstrook in. U ontvangt van de onderzoekers antwoordenveloppen. Deze 
kunt u met de informatiebrieven meegeven zodat de deelnemers de antwoordstrook zelf naar ons op 
kunnen sturen. U kunt ook zelf de antwoordstroken innemen en deze naar de onderzoekers opsturen.  
 
2) Doorgegeven gegevens aan onderzoekers 
Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk van u wanneer er een nieuwe groep of een nieuwe 
deelnemer start aan de interventie. Wij zouden dan graag de volgende gegevens krijgen van de 
deelnemer(s): 

- Voornaam; 

- Geslacht; 

- Geboortedatum;  

- Telefoonnummer; 

- Adres, postcode en woonplaats; 

- E-mailadres; 

Deze gegeven kunt u mailen naar: mailadres ALIKO-studie. 
 
3) Afnemen vragenlijsten 
Het is de bedoeling dat de nulmeting vóór de eerste bijeenkomst van de leefstijl interventie 
plaatsvindt. Neem contact op met de onderzoekers wanneer dit niet mogelijk is.  De vervolgmetingen 
vinden 3, 6, 12, 18, 24 en 30 maanden na de eerste bijeenkomst plaats.  
 
Hoe de vragenlijst afgenomen wordt verschilt per interventie. De onderzoekers nemen contact met u 
op om af te spreken hoe de vragenlijsten bij uw intervente afgenomen gaat worden. 
Hierbij wordt afgewogen wat de meest praktische manier is voor zorgverleners, de deelnemers aan de 
interventie en de onderzoekers om de vragenlijst af te nemen. Bij voorkeur worden de vragenlijsten 
digitaal naar de deelnemers verstuurd. Op deze manier worden de deelnemers zo min mogelijk belast. 
 
Als dit niet mogelijk is bestaan de volgende mogelijkheden om de vragenlijst af te nemen: 

- Telefonische afname: de onderzoekers maken een telefonische afspraak met (de ouder van) 

de deelnemer. Ongeveer 2 dagen voor deze afspraak stuurt de zorgverlener de vragenlijst per 

mail of post naar de deelnemer. Telefonisch vullen de onderzoeker en de deelnemer de 

vragenlijst samen in.  

- Face-to-face afname: De onderzoeker steld hierbij de vragen, de deelnemer geeft hier 

antwoord op en vervolgens vult de onderzoeker de antwoorden in. Bij voorkeur worden deze 

interviews van alle deelnemers op een dag gepland. Deze afspraken kunnen gepland worden 

op de locatie van de interventie of bij de deelnemers thuis.  

- Zelf invullen tijdens groepsbijeenkomst: tijdens een groepsbijeenkomst worden de 

vragenlijsten door de onderzoekers uitgedeeld. De deelnemers kunnen individueel de 

vragenlijst invullen. Wanneer de deelnemers vragen hebben kunnen zij deze aan de 

onderzoekers stellen.  

- Opsturen: de vragenlijst wordt samen met een antwoordenvelop naar de deelnemers 

opgestuurd of door de zorgverleners afgegeven (wij zorgen ervoor dat u de vragenlijsten en 
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antwoordenveloppen in bezit heeft). De deelnemers vullen de vragenlijst zelf in en sturen deze 

terug. 

 
 
Wij hopen dat u de deelnemers enthousiast kunt maken voor deelname aan de ALIKO-studie. Om 
straks iets te kunnen zeggen over de werkzame elementen van gecombineerde leefstijl interventies en 
de interventies te kunnen verbeteren is het van belang dat wij zo veel mogelijk data verzamelen.  
  
Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de onderzoeker van deze studie:  
 
Dr. Gerdine Fransen-Kuppens 
Coördinator Integraal Gezondheidsbeleid 
Academische werkplaats AMPHI 
www.academischewerkplaatsamphi.nl 
Werkdagen: di, do, vrij GGD Gelderland-Zuid; woe (even weken) AMPHI 
  
Radboud universitair medisch centrum 
Eerstelijnsgeneeskunde  
Huispost 117 en route 120 
Postbus 9101 6500 HB Nijmegen 
Tel 024 329 7124  

 



 

 

Bijlage 12: I-Change model  

(De vries, 2013)
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Maintenance 

 

 Action Plans 

 Skills 

 

Behavior 

State  Precontemplation 

 
Contemplation 

 
Preparation 

 Motivation 

Factors 

 Attitude: 

Pros &  Cons 

Rational &  Emotional 

 Social 

Influences : 

Norms 

Modelling 

Pressure 

 Self - Efficacy : 

Routine 
Social 

Situational 
Stress 

 

 Behavioral factors 

Predisposing 

Factors 

 Psychological factors 

 Biological factors 

 Social Cultural factors 

 Information 

Factors  

 Risk  Perception 

 Knowledge 

 Cues  to Action 

Intention 

State 

 
Barriers 
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Bijlage 13: Fase van gedragsverandering 
 

 
 
(Brug & Kremers, 2002)

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=02XrkO6xhZxS2M&tbnid=yudNDQv2brzjoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.talentinontwikkeling.org/prochaska-en-diclemente.html&ei=Ms6FU-nkIYen0AXFj4GYAw&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNHTKzhmb1SV70lNkaOqfeEoghcHaQ&ust=1401364389620826


 

 

Bijlage 14: Overzicht meegenomen vragen in vragenlijst 
 

Variabele Vragen  Bron 

Attitude In welke mate vindt u het goed of slecht voor uw kind om méér te gaan bewegen 
dan hij/zij nu doet? 
1. heel goed; 2. Goed; 3. niet goed en niet slecht; 4. Slecht; 5. zeer slecht; 6. geen mening 

(van Keulen, 
Chorus, & 
Verheijden, 
2011) 

 In welke mate denkt u dat uw kind het prettig of onprettig vindt om meer te gaan 
bewegen dan hij/zij nu doet? 
1. heel prettig; 2. Prettig; 3. niet prettig en niet onprettig; 4. Onprettig; 5. zeer onprettig; 6. geen mening 

(van Keulen, 
Chorus, & 
Verheijden, 
2011) 

 In welke mate vindt uw kind het goed of slecht om er op te letten dat hij/zij gezond 
eet? 
1. heel goed; 2. Goed; 3. niet goed en niet slecht; 4. Slecht; 5. zeer slecht; 6. geen mening 

(van Keulen, 
Chorus, & 
Verheijden, 
2011) 

 In welke mate vindt uw kind het prettig of onprettig om gezonder te eten dan hij/zij 
nu doet? 
1. heel prettig; 2. Prettig; 3. niet prettig en niet onprettig; 4. Onprettig; 5. zeer onprettig; 6. geen mening 

(van Keulen, 
Chorus, & 
Verheijden, 
2011) 

 In welke mate vind je het goed of slecht om méér te gaan bewegen dan je nu doet? 
1. heel goed; 2. Goed; 3. niet goed en niet slecht; 4. Slecht; 5. zeer slecht; 6. geen mening 

(van Keulen, 
Chorus, & 
Verheijden, 
2011) 

 In welke mate vind je het prettig of onprettig om meer te gaan bewegen dan je nu 
doet? 
1. heel prettig; 2. Prettig; 3. niet prettig en niet onprettig; 4. Onprettig; 5. zeer onprettig; 6. geen mening 

(van Keulen, 
Chorus, & 
Verheijden, 
2011) 

 In welke mate vind jij het goed of slecht om er op te letten dat je gezond eet? 
1. heel goed; 2. Goed; 3. niet goed en niet slecht; 4. Slecht; 5. zeer slecht; 6. geen mening 

(van Keulen, 
Chorus, & 
Verheijden, 
2011) 

 In welke mate vind jij het prettig of onprettig om gezonder te eten dan je nu doet? 
1. heel prettig; 2. Prettig; 3. niet prettig en niet onprettig; 4. Onprettig; 5. zeer onprettig; 6. geen mening 

(van Keulen, 
Chorus, & 
Verheijden, 
2011) 

Sociale invloed Denkt u eens aan de kinderen waar uw kind veel mee omgaat, bijvoorbeeld 
klasgenootjes, buurjongens/meisjes, vriendjes/vriendinnetjes. 

(van Keulen, 
Chorus, & 



 

119 
 

In welke mate bewegen die kinderen over het algemeen? 
1. heel veel; 2. Veel; 3. niet veel en niet weinig; 4. Weinig; 5. zeer weinig; 6. weet niet 

Verheijden, 
2011) 

 Stimuleren die kinderen uw kind veel, een beetje of niet om meer te gaan 
bewegen? 
1. veel; 2. een beetje; 3. Niet; 4. geen antwoord 

(van Keulen, 
Chorus, & 
Verheijden, 
2011) 

 Denkt u eens aan de kinderen waar uw kind veel mee omgaat, bijvoorbeeld, 
klasgenootjes, buurjongens/meisjes, vriendjes/vriendinnetjes. 
In welke mate eten die kinderen over het algemeen gezond? 
1. heel gezond; 2. Gezond; 3. niet gezond,niet ongezond; 4. Ongezond; 5. heel ongezond; 6. weet niet 

(van Keulen, 
Chorus, & 
Verheijden, 
2011) 

 Stimuleren die kinderen uw kind veel, een beetje of niet om gezond te eten? 
1. veel; 2. een beetje; 3. Niet; 4. geen antwoord 

(van Keulen, 
Chorus, & 
Verheijden, 
2011) 

 Denk eens aan de mensen waar je veel mee omgaat, bijvoorbeeld je partner, 
familieleden, kennissen, collega's. 
In welke mate bewegen die mensen over het algemeen? 
1. heel veel; 2. Veel; 3. niet veel en niet weinig; 4. Weinig; 5. zeer weinig; 6. weet niet 

(van Keulen, 
Chorus, & 
Verheijden, 
2011) 

 Stimuleren die mensen je veel, een beetje of niet om meer te gaan bewegen? 
1. veel; 2. een beetje; 3. Niet; 4. geen antwoord 

(van Keulen, 
Chorus, & 
Verheijden, 
2011) 

 Denk eens aan de mensen waar jij veel mee omgaat, bijvoorbeeld je partner, 
familieleden, kennissen, collega's. 
In welke mate eten die mensen over het algemeen gezond? 
1. heel veel; 2. Veel; 3. niet veel en niet weinig; 4. Weinig; 5. zeer weinig; 6. weet niet 

(van Keulen, 
Chorus, & 
Verheijden, 
2011) 

 Stimuleren die mensen jou veel, een beetje of niet om gezond te eten? 
1. veel; 2. een beetje; 3. Niet; 4. geen antwoord 

(van Keulen, 
Chorus, & 
Verheijden, 
2011) 

Eigen effectiviteit  In hoeverre heeft u er vertrouwen in dat u daarin zult slagen? Omcirkel het cijfer dat het beste bij u past. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
helemaal geen vertrouwen - veel vertrouwen 

(Helmink, 2010) 

 In hoeverre heeft u er vertrouwen in dat u daarin zult slagen? Omcirkel het cijfer dat het beste bij u past. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
helemaal geen vertrouwen - veel vertrouwen 

(Helmink, 2010) 

Motivatie/ fase van 
gedragsver-

Op een schaal van 0 tot 10, in hoeverre bent u gemotiveerd om meer te gaan of blijven bewegen? Omcirkel 
het cijfer dat het beste bij u past. 

(Helmink, 2010) 
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andering 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
helemaal niet gemotiveerd - erg gemotiveerd 

 Op een schaal van 0 tot 10, in hoeverre bent u gemotiveerd om gezonder te gaan of blijven eten? Omcirkel 
het cijfer dat het beste bij u past. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
helemaal niet gemotiveerd - erg gemotiveerd 

(Helmink, 2010) 

Kennis Kennis ouders op voedingsgebied (v66-v71)> vragenlijst ouders  
 De aanbevolen hoeveelheid groente voor kinderen van 4-8 jaar is.. (iedere dag 1 opscheplepel - om de dag een 

opscheplepel – iedere dag 2 opscheplepels – ik weet het niet)  
 Welk ontbijt bevat het minste vet? (2 sneden tarwebrood besmeerd met halvarine - 1 croissantje besmeerd met 

dieetmargarine – 2 sneden volkorenbrood besmeerd met roomboter – ik weet het niet)  
 Wat is een voorbeeld van de aanbevolen hoeveelheid fruit per dag? (1 appel – 2 kiwi’s – 1 banaan en 2 

mandarijnen – ik weet het niet)  
 Welk tussendoortje bevat het minste vet? (Mueslireep – milkbreak – ontbijtkoek – ik weet het niet)  
 Welke soort vet is het minst gezond? (verzadigd vet – onverzadigd vet – er is geen verschil – ik weet het niet)  
 Moet je tijdens het bereiden van voeding zout toe voegen om voldoende zout binnen te krijgen? (ja, dat is 

noodzakelijk – nee, voeding bevat van nature voldoende zout – het maakt niet uit – ik weet het niet)  

(Saat, 2011) 

 Kennis ouders op beweeggebied (v72-v78)> vragenlijst ouders  
 Wat is de beweegnorm voor kinderen? (Dagelijks 30 minuten matig intensief bewegen – dagelijks 60 minuten 

matig intensief bewegen – dagelijks 120 minuten matig intensief bewegen – ik weet het niet)  
 Matig intensief bewegen is bv? (Gamen – buiten spelen – voetballen – ik weet het niet)  
 Om gewicht te verliezen kun je het beste? (Minder suiker eten – minder vet eten – minder calorieën eten – ik 

weet het niet)  
 Mensen met overgewicht hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten. (Waar – niet waar – ik weet het niet)  
 Overgewicht vergroot de kans op suikerziekte. (Waar – niet waar – ik weet het niet)  
 Overgewicht op jonge leeftijd is niet erg omdat kinderen vanzelf een gezond gewicht krijgen als ze groeien. 

(Waar – niet waar – ik weet het niet)  
 70% van de kinderen die overgewicht hebben, hebben dat op volwassen leeftijd ook. (Waar – niet waar – ik weet 

het niet)  

(Saat, 2011) 

Opleidings-niveau 
ouders 

 Wat is de hoogst voltooide opleiding van de ouder(s)/verzorger(s)? (een opleiding afgerond met diploma of 
voldoende getuigschrift). 
Invullen voor de ouder(s)/verzorger(s) die in het huis wonen waar het kind de meeste dagen van de week woont. 

 
Moeder / 
verzorgster 

Vader /  
verzorger 

Niet van toepassing, er is geen moeder/ 
verzorgster c.q. vader/verzorger in het huis 
waar het kind de meeste dagen van de 
week woont 

  

(RIVM, 2005) 
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Geen opleiding (lagere school niet 
afgemaakt)   

Basisonderwijs (lagere school, speciaal 
basisonderwijs)   
Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 
(zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO)   

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 
(zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO 
theoretische leerweg) 

  

Middelbaar beroepsonderwijs en 
beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-
lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 

  

Hoger algemeen en voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, 
VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 

  

Hoger beroepsonderwijs (zoals HTS, 
HEAO, HBO-V, kandidaats 
wetenschappelijk onderwijs) 

  

Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 
  

Anders 
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Opvoedstijl  Stellingen: 

Mijn kind mag kiezen welke voedingsproducten hij/zij wil eten tijdens 
maaltijden. 

Ik geef mijn kind iets te eten zodat hij/zij zich beter voelt als hij/zij 
verdrietig of angstig is. 

Ik stimuleer mijn kind om uit te kijken naar de maaltijd. 

Ik geef mijn kind een compliment als hij/zij eet wat ik hem/haar geef. 

Ik beslis hoeveel tussendoortjes mijn kind mag eten. 

Ik stimuleer mijn kind om veel verschillende soorten 
voedingsproducten te eten. 

Om ervoor te zorgen dat mijn kind zich goed gedraagt, beloof ik 
hem/haar iets lekkers te eten. 

Ik serveer de voedingsproducten op een aantrekkelijke manier aan 
mijn kind. 

Als mijn kind zich misdraagt, dan krijgt hij/zij niet zijn/haar favoriete 
voedingsproduct. 

Ik stimuleer mijn kind om alle voedingsproducten te proeven die op 
tafel staan tijdens de maaltijd. 

Mijn kind mag van tafel of het gezelschap verlaten tijdens de maaltijd. 

Ik stimuleer mijn kind om voedingsproducten te proberen die hij/zij 
nog niet eerder heeft geprobeerd. 

Ik geef mijn kind iets lekkers te eten, zodat hij/zij zich beter voelt als 
hij/zij zich pijn gedaan heeft. 

Ik laat mijn kind zelf beslissen wanneer hij/zij zijn/haar maaltijd wil 
hebben. 

Ik geef mijn kind iets lekkers te eten als hij/zij zich verveelt. 

Mijn kind mag zelf beslissen wanneer hij/zij genoeg tussendoortjes 
heeft gegeten. 

Ik beslis wanneer het tijd is voor mijn kind om tussendoortjes te eten. 

Ik gebruik toetjes als beloning om mijn kind zijn/haar hoofdmaaltijd te 
laten opeten. 

Ik stimuleer mijn kind om van zijn/haar eten te genieten. 

Ik beslis wanneer mijn kind zijn/haar maaltijden eet. 

(HEALTH 
BEHAVIOUR 
RESEARCH 
CENTRE, 2011) 
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Ik geef mijn kind iets te eten zodat hij/zij zich beter voelt als hij/zij zich 
zorgen maakt. 

Ik beloon mijn kind door het geven van eten als hij/zij zich goed 
gedraagt. 

Ik laat mijn kind tussen de maaltijden door eten wanneer hij/zij dat zelf 
wil. 

Ik sta erop dat mijn kind de maaltijden aan tafel opeet. 

Ik geef mijn kind iets te eten zodat hij/zij zich beter voelt als hij/zij 
boos is. 

Ik beslis wat mijn kind eet tussen de maaltijden door. 

Ik geef mijn kind een compliment als hij/zij een nieuw 
voedingsproduct eet. 

 
Antwoordcategorie: nooit – zelden – soms – vaak – altijd  
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Kwaliteit van leven 
Lichamelijk ongemak Altijd Meestal  Soms  Zelden Nooit  

1. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
vermijdt hij/zij traplopen zoveel 
mogelijk. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
kan hij/zij moeilijk bukken om zijn haar 
schoenveters te strikken of om iets van 
de grond op te rapen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
heeft hij/zij moeite om zich voort te 
bewegen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
past hij/zij moeilijk in stoelen zoals in 
bioscopen, scholen, restaurants. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
doen zijn/haar knieën of enkels pijn. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
kan hij/zij moeilijk zijn/haar benen over 
elkaar slaan. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Waardering van het lichaam Altijd Meestal  Soms  Zelden Nooit  

7. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
schaamt hij/zij zich voor zijn/haar 
lichaam 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
heeft hij/zij een hekel aan zichzelf. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
vermijdt hij/zij naar zichzelf te kijken in 
spiegels of op foto's.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
vindt hij/zij het moeilijk om 
complimenten van anderen te geloven. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
heeft hij/zij weinig zelfvertrouwen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
vermijdt hij/zij activiteiten waarbij een 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

(Kolotkin, 
Assessing 
Weight-Related 
Quality of Life in 
Adolescents, 
2006) (Kolotkin, 
Health-Related 
Quality of Life in 
Adolescents 
With 
Comorbidities 
Related to 
Obesity, 2011) 
(Kolotkin, Zeller, 
& Roehrig, 
2006) 
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korte broek of zwemkleding gedragen 
wordt.  

13. Vanwege het gewicht van mijn kind, is 
het erg moeilijk voor hem/haar om 
kleren te kopen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
heeft hij/zij er een hekel aan om zich 
om te kleden of uit te kleden in het 
bijzijn van anderen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
schaamt hij/zij zich om iets voor te 
doen op school. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Omgeving van het kind Altijd Meestal  Soms  Zelden Nooit  

16. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
plagen mensen hem/haar of maken 
grapjes over hem/haar. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
praten mensen over hem/haar achter 
zijn/haar rug. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
vermijden anderen zijn/haar 
gezelschap. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
staren mensen naar hem/haar. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

20. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
kan hij/zij moeilijk vrienden maken of 
houden. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

21. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
denken mensen dat hij/zij niet erg 
slim is. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Het gezin Altijd Meestal  Soms  Zelden Nooit  

22. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
gaan gezinsleden anders met 
hem/haar om dan met anderen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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23. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
praten gezinsleden over hem/haar 
achter zijn/haar rug. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

24. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
wordt hij/zij buitengesloten door een of 
meer gezinsleden.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

25. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
zijn zijn/haar ouders niet trots op 
hem/haar. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

26. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
maken gezinsleden grapjes over 
hem/haar.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

27. Vanwege het gewicht van mijn kind, 
willen gezinsleden niet samen met 
hem/haar gezien worden. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 
 

 
 


