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In opdracht van het Voedingscentrum, in naam van Margret Ploum, heeft Motivaction International B.V. in navolging van 
het online kwalitatief onderzoek een online kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar (het bewustzijn over) een gezonde 
leefstijl bij 50 tot 70 jarigen.  
 

Situatie |  Het Voedingscentrum voert een verkenning uit naar hoe ouderen bereikt kunnen worden met inzichten over een 
gezon e leef ijl en e effec en aarvan. Een in pira iebron aarbij zijn e zogenaam e ‘Blue one ’  gebie en in e werel  
waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven. Voorbeelden hiervan zijn delen van Sardinië, Griekenland en Japan. De 
sleutels hiervoor zijn bewuster omgaan met voeding, voldoende beweging, zingeving en sociale cohesie. Bewust omgaan 
met voeding uit zich bijvoorbeeld in weinig eten, gezonde voeding, samen eten en matig gebruik van alcohol.  
 

Aanleiding |  Het Voedingscentrum vermoedt dat veel ouderen (in Nederland) het gevoel hebben dat fysieke achteruitgang 
- dikker worden, strammer worden, etc. - een vanzelfsprekend onderdeel is van het ouder worden waar je zelf weinig aan 
kunt doen. De vraag is in hoeverre ouderen zich ook bewust zijn van de invloed van een gezonde leefstijl op de manier 
waarop zij ouder worden. En of zij zich realiseren wat een gezonde leefstijl en gezonde voeding dan precies inhouden.  
 

Doel |  Om ouderen te stimuleren gezond(er) te leven en gezonder, vitaler en fitter oud te worden, heeft het 
Voedingscentrum Motivaction opdracht gegeven tot publieksonderzoek. In dit onderzoek wordt ingegaan op 
determinanten van voedingsgedrag van ouderen, hun kennis en houding op dit gebied en hun informatiebehoeften en –
wensen. Om optimaal effect te kunnen sorteren van een gezonde leefstijl is het van belang dat ouderen zich (uiterlijk) vanaf 
hun 50ste jaar gezonde gewoonten eigen maken. Daarom is er in het onderzoek uitgegaan van 50 tot 70 jarigen. 

 

    

 



          

Kwalitatief online onderzoek|  Eind 2015 heeft Motivaction in opdracht van het Voedingscentrum een online kwalitatief 
onderzoek uitgevoerd* , dat heeft geleid tot inzichten die gebruikt zijn in de ontwikkeling van de kwantitatieve vragenlijst. 

 

Kwantitatief onderzoek|  Dit rapport beschrijft de resultaten van het kwantitatieve onderzoek met de doelstelling:  
 

Inzichten bieden in hoe 50-70 jarigen gestimuleerd kunnen worden zich een gezonde(re) leefstijl eigen te maken.  
 

De hoofdvragen van het onderzoek zijn als volgt geformuleerd 
 

• In hoeverre zien ouderen fysieke (en eventueel mentale) achteruitgang als een vanzelfsprekend onderdeel van ouder 
worden of als een gevolg van een ongezonde leefstijl?  

• Met welke factoren hangt het voedingspatroon van 50-70 jarigen samen? Wat zijn de belangrijkste determinanten? 

• Welke momenten en gebeurtenissen vormen aanleiding voor ouderen om op zoek te gaan naar informatie over gezond 
eten en drinken? 

• Welke informatiebehoefte heeft men? (inhoud) 

• Hoe gaat men op zoek naar informatie? (kanalen en settings) 

• In hoeverre verschillen subgroepen ouderen van elkaar op deze onderwerpen?  

• Welke aanknopingspunten levert dit op om (subgroepen) ouderen te stimuleren tot gezonde eet- en drinkgewoonten?  
 
*Het simuleren van een gezonde leefstijl bij 50 tot 70 jarigen – uitkomsten van de e-Safari (Motivaction, 2015) 

 

    

 



            

  

Samenvattende conclusies en aanbevelingen 



            

Geloof in effect van gezonde voeding en groot gevoel van verantwoordelijkheid 

• Een meerderheid van de 50-70 jarigen ziet hun gezondheid niet als gegeven, maar eerder als iets dat je zelf door voeding 
kunt beïnvloeden.  

• De voordelen van gezonde voeding (zoals minder kans op ziekten, oud(er) worden en je fit voelen) worden door een 
grote meerderheid onderschreven.  

• 80% voelt zich er zelf verantwoordelijk voor dat zij gezond ouder worden. Dit betekent echter ook dat 20% zich hier niet 
direct verantwoordelijk voor voelt. 

 

50-70 jarigen hebben een hoog BMI en 14% heeft afgelopen vijf jaar (chronische) ziekte gehad 

• Veel 50-70 jarigen hebben een hoog BMI. 41% heeft overgewicht en 22% ernstig overgewicht. 

• 45% van de 50-70 jarigen geeft aan een (chronische) aandoening, ziekte of voedselallergie te hebben en 14% heeft de 
afgelopen vijf jaar een chronische ziekte gehad. 
 

Redelijke tevredenheid over eigen gezondheid, gezonde leefstijl en voedingspatroon 

• Ondanks dat er veel overgewicht is, zijn 50-70 jarigen redelijk tevreden over hun eigen gezondheid (rapportcijfer 7,1) en 
beoordelen zij de gezondheid van hun leefstijl  met een 7,2. Maar 13% geeft hun gezondheid een onvoldoende en 7% 
vindt hun leefstijl onder de maat. 

 

    

               
          



            

• Als 50-70 jarigen hun eigen eet- en drinkgewoonten evalueren, zien we ook eerder een positieve dan negatieve 
beoordeling. 9% vindt hun eet- en drink gewoonten niet of in kleine mate gezond en 48% in (zeer) grote mate.  

• Ten slotte spreekt uit hun gevoelsleeftijd ook een zeker optimisme. 50-70 jarigen voelen zic  gemi el  zo’n 6 jaar 
jonger dan hun werkelijke leeftijd, al zien we wel dat dit sterk uiteenloopt. Hoewel een kwart (26%) zich meer dan tien 
jaar jonger voelt, is er ook 10% die zich ouder voelt dan zij in werkelijkheid zijn. 

 

Men ziet het belang van gezonde voeding maar vindt verandering niet direct urgent  

• Een ruime meerderheid (79%) vindt het (zeer) belangrijk om zo gezond mogelijk te eten en drinken.  

• Toch i  ‘ lec  19% van plan om e komen e rie maan en gezon er e gaan e en en rinken an a  zij nu oen. 
Daarmee lijkt de urgentie van het aanpassen van het voedingspatroon, ondanks het belang dat zij aan gezonde voeding 
hechten, gering. Dit hangt waarschijnlijk samen met dat 50-70 jarigen over het algemeen tevreden zijn over de 
gezondheid van hun levensstijl (rapportcijfer: 7,2) en dat 48% hun eet- en drink gewoonten ook al in grote mate gezond 
vindt.  

• Een andere relevante factor die te maken kan hebben met het gevoel van urgentie is de zorgen die men zich maakt over 
hun eigen gezondheid. De meeste 50-70 jarigen maken zich hier geen zorgen over. 14% maakt zich zorgen over hun 
gezondheid op korte termijn en 23% over hun gezondheid op de lange termijn. 

 

    

               
             



            

Uit de regressieanalyse blijkt dat de volgende factoren samenhangen met gezond eet- en drinkgedrag. Als deze aspecten 
worden beïnvloed, is de kans het grootst dat het voedingspatroon zal veranderen. 

 

1. Offers die men verwacht te moeten doen om gezond te eten: de mate waarin men denkt veel te moeten veranderen, 
minder te kunnen genieten en het stressvol te vinden 

2. De mate waarin men bereid is offers te brengen: de mate waarin men moeite wil doen, tijd wil investeren, openstaat 
voor het leren kennen van nieuwe gerechten en bereid is lekkere dingen te laten staan.  

3. Het ervaren belang van goede voeding: hoe belangrijker, hoe gezonder het voedingspatroon. 

4. De kennis: hoe meer kennis over gezonde lekkere gerechten, hoe gezonder het voedingspatroon.  

5. Eetritueel sociale omgeving: hoe meer men samen met anderen eet (i.p.v. alleen), hoe gezonder het voedingspatroon.  

• Ten slotte spelen ook een aantal factoren een rol die door communicatie niet of nauwelijks te beïnvloeden zijn: geslacht 
(vrouwen eten gezonder), leeftijd (hoe ouder, hoe gezonder), opleiding (hoe hoger hoe gezonder) en meegemaakte life-
events (als meegemaakt: gezonder voedingspatroon).  

 

 

Op de volgende sheet staan deze factoren weergegeven in het model. De factoren waarvoor geen bewijs is gevonden, zijn 
niet in het model opgenomen. 

 

    

               



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intentie om gezonder te gaan eten niet bepalend voor de mate waarin het voedingspatroon daadwerkelijk gezond is 

• Deze intentie om de komende tijd gezonder te gaan eten, hangt samen met andere factoren zoals het 
verantwoordelijkheidsgevoel, de verwachte voordelen, zorgen over de gezondheid op lange termijn, maar blijkt niet 
samen te hangen met het huidige eetgedrag. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de intentie voor de toekomst wel 
hoog kan zijn maar de andere factoren zoals de verwachte offers of offerbereidheid op de korte termijn toch verhinderen 
dat men gezond eet en drinkt. Dit is een bekend verschijnsel in de sociale psychologie. 

    

Offerbereidheid 
 

• Moeite die men wil doen 
• Tijd die men wil investeren 
• Mate waarin men openstaat voor 

verandering 
• Bereidheid lekkere dingen te laten 

staan om gezond oud te worden 
 

Socio- emo’s 
• Leeftijd 
• Opleiding 
• Geslacht 

Life-events 

Ervaren belang 
(On)gezonde 
eet- en drink-
gewoonten 
 

Verwachte offers 
 

• Ingeschatte benodigde verandering 
• Idee dat men minder kan genieten 
• Idee dat dit veel stress oplevert 

 

Kennis gezonde en lekkere  
maaltijden 

Gezamenlijk eten 



            

Informatiebehoefte: vooral bij dieet en ziekte 

• 50-70 jarigen gaan vooral op zoek naar informatie over gezonde voeding voor henzelf als zij informatie zoeken om af te 
vallen (26%) en bij ziekte (24%). 

 

 

Interesse in lekker maar toch gezond eten: recepten, tussendoortjes en afgestemd op hun leeftijd 

• Zij zijn met name geïnteresseerd in hoe zij gezond maar toch ook lekker kunnen koken (36%), wat gezonde voeding is 
afgestemd op hun leeftijd (34%) en wat gezonde en lekkere tussendoortje zijn (30%). 

 

 

Vooral op internet, bruikbare en betrouwbare informatie vooral via Voedingscentrum en diëtisten 

• 50-70 jarigen zouden deze informatie het liefst vinden door zelf op internet te zoeken (43%). Andere, veel minder 
gekozen kanalen, zijn folders bij de huisarts (25%), bij de supermarkt (23%) en televisie of ra ioprogramma’  (19%). 

• Op zoek naar bruikbare en betrouwbare informatie zijn het Voedingscentrum en diëtisten de partijen waar zij het meeste 
op vertrouwen (49%). Andere relatief hoog scorende partijen zijn huisartsen/dokters (43%) en de Hartstichting (38%).  

    

                 
  

     

          



            

Inhoud: benadruk het belang van gezonde voeding 
Het belang dat men aan gezonde voeding hecht, hangt sterk samen met het gezonde voedingspatroon. 

• Overtuig mensen van het belang van gezonde voeding 

• Probeer niet direct om intentie te veranderen (dit heeft geen effect op gedrag). Zorg eerst dat zij het belang écht inzien. 
 

Inhoud: verminder het gevoel dat er veel offers gedaan moeten worden 
50-70 jarigen die denken dat zij veel moeten veranderen, het stressvol is en dat zij minder kunnen genieten van gezonde voeding eten minder gezond 

• Geef aan dat je niet meteen veel hoeft te veranderen om gezonder te eten door simpele en makkelijk op te volgen tips te 
bieden (kleine stapjes!).  

• Benadruk dat gezond (koken en) eten gemakkelijk is om zo het gevoel weg te nemen dat het stressvol is. 

• Geef aan dat je niet minder hoeft te gaan genieten als je gezonder wil gaan eten 
 

Inspiratie: vergroot de kennis 
50-70 jarigen met meer kennis over het klaarmaken van gezonde maaltijden eten gezonder. Bovendien willen zij  hier graag informatie over krijgen. 

• Bied informatie over gezonde en lekkere maaltijden, bijvoorbeeld in de vorm van recepten. 

• Geef voorbeelden van gezonde en lekkere tussendoortjes. 

• Bied informatie die gericht is op specifieke leeftijdsgroepen (tussen de 50 en 70 jaar). 

 

    

                



            

Inspiratie: spoor aan om samen te eten 
Hoe vaker mensen samen eten hoe gezonder zij eten 

• Motiveer 50-70 jarigen om samen te eten 

• Richt je niet alleen op het diner, dat wordt vaak al in gezelschap gegeten, maar ook op lunch en ontbijt. 
 

Kanalen: zorg voor goede vindbaarheid op internet, via huisartsen, diëtisten en supermarkten 
Internet is het meest gebruikte kanaal, maar nog niet de helft heeft hier een voorkeur voor. Om het bereik te vergroten moet het Voedingscentrum 
ook op andere kanalen inzetten. 

• org voor een goe e vin baar ei  op veel gebruik e zoek ermen. Denk aarbij aan ermen al  ‘gezon e recep en’, ‘lekker 
en gezon ’ (on erwerpen waar e mee e in ere e in be aa ). Haak aarbij ook in op e  fei  a  men en vooral op 
zoek zijn naar informatie over gezonde voeding bij ziekte of als zij aan het diëten zijn. 

• Verspreid folders bij huisartsenpraktijken en diëtisten.  

• Verspreid folders bij supermarkten. 

 

 

 

    

                
   



            

    

                
   

      

 

Mannen weten dat zij minder 
gezond leven, hechten minder 
belang aan gezonde voeding, 
hebben hier minder kennis 
over en zien vaker op tegen de 
offers die ze denken te moeten 
maken. 
 

Laat hen het belang van 
gezonde voeding inzien 
(voordelen voor (mentale) 
fitheid, sport en leefstijl). 
 

Vergroot hun kennis over 
gezonde voeding (wat is 
gezond, recepten etc.) 
 

Verminder het gevoel dat zij 
veel offers moeten leveren 
vooral m.b.t. lekker eten in 
gezelschap. Bijvoorbeeld door 
voorbeelden te geven van 
gezonde keuzes: hoe doe je 
dat? 
 
 

 

50 t/m 60 jarigen zien het 
belang van gezonde voeding 
en hun kennis doet niet onder. 
Het aanknopingspunt is de 
lage offerbereidheid. 
 
Stimuleer hen vooral om 
meer offers te brengen. Nu 
hechten zij bv. nog relatief 
veel belang aan het eten van 
ongezonde lekkere dingen (in 
gezelschap) en minder aan 
gezond oud worden. 
 

Stimuleer hen om samen te 
ontbijten en lunchen zodat zij 
ook bij deze maaltijden 
gezonde(re) keuzes maken. 
 
Bied informatie vooral via 
internet aan en geef recepten 
voor gezonde lekkere 
maaltijden en tussendoortjes. 
 

 

Mensen met ernstig overgewicht 
zijn zich sterk bewust van hun 
relatief slechte gezondheid en 
tonen zich niet minder bereidwillig 
om hier iets aan te doen. Toch 
hechten zij hier relatief weinig 
belang aan en denken ze dat de 
offers die ze zullen moeten maken 
(te) groot zijn.  
 

Verminder dit gevoel door tips 
in kleine stapjes aan te bieden 
en geef aan a  ook ‘kleine’ 
gezonde keuzes al veel helpen 
om gezond oud te worden 
(belang).   
 

Bied handvatten om 
zelfbeheersing te vergroten 
(dit is hun valkuil). 
 
 

Haak in op informatie over 
afvallen via folders bij  
diëtisten en supermarkt. 
 

 

Structuurzoekers zien het 
belang van gezonde voeding 
minder en geloven veel 
minder in de effecten van 
gezonde voeding. Zij lijken op 
alle vlakken minder 
betrokken bij het onderwerp.  
 

Om hen te bereiken met 
informatie is het belangrijk 
om hen eerst te overtuigen 
van het belang van gezonde 
voeding (op korte en lange 
termijn). Pas daarna heeft 
het zin om hun tips te bieden 
en belemmeringen weg te 
nemen. (Een andere optie is 
beïnvloeding via nudges). 
 

Zij gaan zelf weinig op zoek 
naar informatie. De beste 
ingang lijkt aanhaken op het 
thema afvallen, op internet 
of via de supermarkt. 

 

Laagopgeleiden zijn zich niet 
bewust van hun relatief slechte 
voedingspatroon, hechten er 
minder belang aan en hun 
offerbereidheid is laag. 
 

Behalve dat laagopgeleiden 
zich minder bewust zijn van 
hun slechte voedingspatroon 
en minder offers verwachten 
te moeten maken, lijken de 
resultaten van deze groep erg 
op die van structuurzoekers* .  
 

Onze advies is daarom net als 
bij structuurzoekers om eerst 
te focussen op het belang en 
daarna pas op advies.  
 

Bied informatie passend bij 
hun leeftijd en recepten via 
internet en huisarts.  
 

*Bijna de helft van de laagopgeleiden is 
structuurzoeker. 

 
 
 

    



            

   

Methode en opzet 



           

Doelgroep en steekproef 

De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit Nederlanders van 50 t/m 70 jaar. Om deze doelgroep te benaderen, is een 
steekproef getrokken uit het StemPunt-panel van Motivaction onder 50 -70 jarigen. Deze steekproef is representatief voor 
opleiding, leeftijd, geslacht, regio en waardeoriëntaties (Mentality-milieu) en interacties tussen deze variabalen. De 
representativiteit is geoptimaliseerd door middel van propensity sampling en - weging. De netto steekproef bestaat uit 
1.027 50-70 jarigen. 

 

Veldwerkperiode 

De dataverzameling heeft gelopen van 18 t/m 25 januari 2016. 

 

Vragenlijst 

Om te achterhalen welke factoren samenhangen met gezond eet- en drinkgedrag van 50-70 jarigen is gebruik gemaakt van 
een hypothetisch beïnvloedingsmodel (zie volgende sheet). Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online 
vragenlijst. Het model diende als basis voor deze vragenlijst.   

 

Respondenten kregen een e-mail met een directe link naar deze vragenlijst. De vragenlijst bestond uit 33 vragen waaronder 
één open vraag. 

 

   

 



           

Regressieanalyse 

Om de effecten van de verschillende factoren uit het model de analyseren, is een regressieanalyse uitgevoerd. Deze analyse 
geeft inzicht in welke factoren samenhangen met gezond eet- en drinkgedrag onder constanthouding van de andere 
factoren in het model. De afhankelijke variabele die in het regressiemodel is gebruikt, is de mate waarin men nu gezond eet 
en drinkt. De onafhankelijke variabelen zijn de factoren waarvan verwacht kan worden dat zij hiermee samenhangen.*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*  Zie de bijlage voor nadere uitleg van de regressieanalyse  

   

 

Persoonlijke hulpbronnen 

Persoonlijke houding 
• Urgentie, verwachte voor- en nadelen 
• Verantwoordelijkheid,  eigen 

effectiviteit en zelfcontrole 
• Offerbereidheid 

Sociale omgeving  
• Aanwezigheid sociale omgeving 
• Hun normen  m.b.t. gezonde leefstijl 
• Gezinssamenstelling 

 

Situaties en life events 

Te 
beïnvloeden 

gedrag: 
 (On)gezonde 

eet- en drink-
gewoonten 

 

Gedragsroutines Gezondheid 
• Vasthouden aan routines 
• Eetgewoonten van huis uit 
• Samen eten of alleen eten 

• Chronische ziekte 
• Fysieke beperking 
• BMI 
 

• Financieel 
• Opleiding 
• Tijd 
• Mobiliteit 
• Kennis gezonde voeding en belang 
• Vaardigheden m.b.t. voeding 

• Triggers en belemmeringen (offers) die 
worden opgeroepen door 
omstandigheden of activiteiten  

• Life events  (gezondheidskwesties, 
veranderingen in werk, wonen, relatie) 
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Voedingspatroon en BMI 



            

Wat betreft de voorgelegde 
uitgangspunten voor een  gezond 
voedingspatroon, blijkt dat 50-70 
jarigen zich het meest houden 
aan minder dan 5 keer per week 
hartige snacks (87%), het gebruik 
van vloeibare vetten (83%), het 
beperken van zout (79%), het 
eten van voldoende groente 
(74%), minder dan 5 keer per 
week zoete snacks (74%) en 
vruchtensap of frisdrank (65%), 
voldoende volkoren brood (65%), 
vis (64%) en fruit (60%). 
 

De uitgangspunten voor zuivel, 
thee en vitamine D (voor 
vrouwen) worden relatief weinig 
opgevolgd. 

 

Vloeibare vetten, beperken van zout en voldoende groenten meest opgevolgde uitgangspunten 

     

6%

6%

7%

18%

16%

16%

27%

44%

36%

29%

43%

45%

59%

11%

14%

19%

17%

19%

25%

16%

9%

20%

33%

22%

29%

28%

25%

28%

33%

21%

25%

25%

14%

14%

15%

23%

16%

16%

10%

58%

51%

41%

44%

39%

35%

44%

33%

29%

15%

19%

10%

3%

Ik gebruik vloeibare vetten in plaats van harde vetten

Ik let er altijd op dat ik zo min mogelijk zout in mijn eten doe

Ik eet elke dag minstens 4 opscheplepels groente

Ik eet elke dag minstens 3 volkoren boterhammen

Ik eet minstens 1 keer per week vis

Ik eet elke dag minstens 2 stuks fruit

Ik drink niet meer dan 1 glas alcohol per dag

Vrouwen (n=514): Ik neem elke dag extra vitamine D

Ik drink dagelijks minstens 3 koppen thee

Ik drink/ eet elke dag 3 tot 4 glazen/bakjes zuivel

Ik drink elke week 5 of meer glazen vruchtensap of frisdrank

Ik eet 5 keer per week of vaker zoete ongezonde snacks

Ik eet 5 keer per week of vaker hart ige ongezonde snacks

In hoeverre kloppen de volgende uitspraken over jouw eet- en drinkgewoonten?  (n=1.027)

Klopt niet Klopt  meer niet dan wel Klopt  meer wel dan niet Klopt  wel



            

Een derde (36%) van de 50-70 
jarigen heeft een normaal 
gewicht (BMI tussen de 18,5 
en 25).  
 

Een groter deel heeft een BMI 
dat hoger ligt: 41% heeft 
overgewicht en 22% ernstig 
overgewicht. 

 

Slechts 1% valt in de categorie 
ondergewicht (BMI lager dan 
18,5). 

 

Het gemiddelde BMI ligt op 
27,2. 

Meerderheid 50-70 jarigen heeft overgewicht 

     

ondergewicht 
 

< 18,5 

 

normaal gewicht 
 

18,5 < BMI < 25 

 
 

overgewicht 
 

25 < BMI > 30 

ernstig 
overgewicht 

> 30 

1% 36% 41% 22% 



            

 

Beleving gezondheid, leefstijl en 
voedingspatroon 



            

Gemiddeld beoordelen 50-70 
jarigen hun eigen gezondheid 
met een 7,1.  

• 13% geeft een onvoldoende 

• 46% geeft een 6 of 7 

• 42% geeft een 8, 9 of 10*  
 

Gemiddeld beoordelen 50-70 
jarigen de gezondheid van hun 
leefstijl met ongeveer 
hetzelfde rapportcijfer: 7,2.  

• 7% geeft een onvoldoende 

• 52% geeft een 6 of 7 

• 41% geeft een 8, 9 of 10 
 
*  Door afronding van de percentages lijkt dit 
niet op te tellen tot 100%. 

7,1 voor eigen gezondheid en 7,2 voor gezondheid van leefstijl 

       

13%

13%

33%

31%

8%
3%

Rapportcijfer eigen gezondheid 
(n=1.027)

10

9

8

7

6

1 t/m 5 7%

16%

36%

32%

7%
2%

Rapportcijfer gezonde leefstijl
(n=1.027)

  



            

Zes op de tien (58%) 50-70 
jarigen denkt bij de term 
‘gezon e leef ijl’ aan zaken 
die te maken hebben met 
gezonde voeding: gezond eten, 
groenten, fruit, gevarieerd etc. 
 

Het tweede meest genoemde 
aspect is voldoende bewegen 
(44%).  

 

Op afstand volgen niet roken 
(20%), matigen met alcohol 
(17%) en sporten (12%). 

Men denkt bij gezonde leefstijl vooral aan gezond eten en voldoende bewegen 

       

51%
44%

20%
17%

12%
6%

5%
5%
5%
4%

4%
3%
3%
2%
2%

2%
2%
1%

9%
27%

Gezond eten
Voldoende bewegen

Niet roken
Weinig/geen alcohol

Sporten
Voldoende slapen

Weinig stress
Ontspanning
Groente eten

Je goed voelen
Fruit eten

Geen overwicht
Gevarieerd eten

Niet te veel suiker
Niet ziek zijn

Niet te veel vet
Vers eten

Geen drugs
Overige antwoorden

Weet niet/geen antwoord

Wanneer vind je dat iemand een gezonde leefstijl heeft? (n=1.027)

Samengenomen noemt 58% 
ten minste één aspect dat 
te maken heeft met 
gezonde voeding  
 
= gezonde voeding, groenten, 
fruit, suiker, vet, vers, gevarieerd 

Gecodeerde open vraag 



            

Helft vindt eigen eet- en drinkgewoonten in grote mate gezond 

Circa de helft (48%) van de 50-70 jarigen vindt hun eigen eet- en drinkgewoonten in het algemeen gezond: 44% in grote 
mate en 4% in zeer grote mate. 
 

Een klein deel vindt hun eigen eet- en drinkgewoonten weinig gezond: 1% niet of zeer kleine mate en 8% in kleine mate. 
 

Een relatief grote groep is minder uitgesproken en beoordeelt hun eigen eet- en drinkgewoonten niet in grote, maar ook 
niet in kleine mate als gezond (42%) 

       

1% 8% 42% 44% 4% 1%

In hoeverre vind je jouw eet- en drinkgewoonten in het algemeen gezond? (n=1.027)

Helemaal niet of in zeer kleine mate In kleine mate Niet in grote, niet in kleine mate

In grote mate In zeer grote mate Weet niet/geen mening



            

Over het algemeen maken 50-
70 jarigen zich geen sterke 
zorgen over hun gezondheid, 
zowel op de korte als op de 
lange termijn.  

 

Toch is een kwart (23%) wel 
bezorgd over hun gezondheid 
op de lange termijn en 14% 
over hun gezondheid op de 
korte termijn. 

Weinig zorgen over gezondheid op korte en lange termijn 

       

4%

8%

23%

31%

50%

47%

20%

12%

3%

2%

Op de lange termijn

Op de korte termijn

In hoeverre maak je je zorgen over je gezondheid... ?  (n=1.027)

Zeer weinig Weinig Niet veel, niet weinig Veel Zeer veel



            

50-70 jarigen voelen zich 
gemi el  zo’n 6 jaar jonger 
dan hun echte leeftijd. Hoe 
veel jonger of ouder men zich 
voelt, verschilt echter sterk. 
 

• Een kwart (26%) voelt zich 
meer dan 10 jaar jonger. 

• Een kwart (26%) voelt zich 
tussen de 6 en 10 jaar 
jonger 

• 14% voelt zich tot en met 5 
jaar jonger 

• Een kwart (24%) voelt zich 
precies zijn eigen leeftijd 

• 10% voelt zich ouder dan 
zijn eigen leeftijd. 

 

Gevoelsleeftijd loopt sterk uiteen, gemiddeld 6 jaar jonger 

       

3%3%
4%

24%

14%

26%

13%

7%3%3%

meer dan
10

6 tot 101 tot 5precies
gelijk

-5 tot  -1-6 tot  -10-11 tot -15-16 tot -20-21 tot -25-26 of meer

Verschil echte leeft ijd en gevoelsleeft ijd? (n=1.027)



            

 

Gezondheid als gegeven of iets dat 
je kunt beïnvloeden? 



            

           

Meerderheid ziet gezondheid niet als gegeven, maar iets dat je door voeding kunt beïnvloeden 

0

0

0

2%

2%

3%

6%

5%

7%

18%

26%

26%

38%

35%

36%

36%

33%

28%

Kun je aangeven in hoeverre je het meer eens bent met de linker of met de rechter stelling? (n=1.027)

Als je ouder wordt, gaat je 
lichamelijke conditie achteruit. 
Daar kun je door voeding niets 

aan veranderen

Als ik me fit wil voelen, helpt het mij 
niet als ik gezond eet

Ik heb weinig invloed op mijn 
lichamelijke gezondheid

Door een gezond voedingspatroon 
wordt je lichaam beter oud

Als ik me fit wil voelen, helpt het mij 
wel als ik gezond eet

Ik heb veel invloed op mijn 
lichamelijke gezondheid

Driekwart (74%) is zich ervan bewust dat je lichaam beter oud wordt door een gezond voedingspatroon. Twee derde (68%) 
geeft aan dat gezond eten hen helpt om zich fit te voelen en 64% heeft het gevoel dat zij invloed hebben op hun lichamelijke 
gezondheid. 
 

Aan de andere kant is 8% is van mening dat het eerder een gegeven is dat je lichamelijke conditie achteruit gaat als je ouder 
wordt, dan dat je daar door voeding iets aan kunt veranderen. 7% geeft aan dat gezonde voeding hen niet helpt om zich fit te 
voelen en 10% heeft het gevoel dat zij weinig invloed hebben op hun lichamelijke gezondheid. 



            

50-70 jarigen hebben veel 
vertrouwen in de voordelen 
van gezond eten en drinken. 
Voor de lange termijn 
verwachten zij dat gezonde 
voeding de kans op 
(chronische) ziekten verkleint 
(82%), de kans op oud worden 
vergroot (72%) en de 
lichamelijk gesteldheid minder 
snel achteruit gaat (69%).  
 

Op de korte termijn ervaren zij 
dat ze zich fitter (71%) en 
mentaal beter (64%) voelen. 
 

42% zegt hiernaast meer te 
genieten van gezond eten 

Voordelen gezonde voeding worden door (grote) meerderheid onderschreven 

           

1%

1%

1%

2%

1%

2%

2%

3%

3%

5%

5%

12%

15%

24%

26%

25%

30%

44%

66%

61%

60%

61%

54%

36%

16%

11%

11%

8%

10%

6%

Als ik gezond eet en drink verklein ik de kans op
(chronische) ziekten zoals diabetes en hart- en

vaatziekten

Als ik gezond eet en drink vergroot ik de kans om
oud(er) te worden

Als ik gezond eet en drink voel ik me fitter

Als ik gezond eet en drink gaat mijn lichamelijke
gesteldheid minder snel achteruit

Als ik gezond eet en drink voel ik me mentaal beter

Als ik gezond eet en drink geniet ik meer van eten en
drinken

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?  (n=1.027)

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens

Minder 
ziekten 

Ouder 

Fitter 

Minder 
achteruit 
gang 

Mentaal 
beter 

Genieten 



            

Een grote meerderheid (80%) 
voelt zich er zelf 
verantwoordelijk voor dat zij 
gezond ouder worden (32% 
zeer mee eens, 48% mee 
eens). 

 

4% zegt zich hier niet 
verantwoordelijk voor te 
voelen en 15% zegt het niet 
eens maar ook niet oneens te 
zijn met deze stelling. 

80% ouderen voelt zich zelf verantwoordelijk voor gezond ouder worden 

           

1%3% 15% 48% 32% 1%

Ik ben er zelf verantwoordelijk voor dat ik gezond ouder word (n=1.027)

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens Weet ik niet, niet van toepassing



            

 

Offers en offerbereidheid 



            

50-70 jarigen denken vooral 
dat zij veel lekkere dingen 
moeten laten staan als zij 
gezonder willen eten en 
drinken (39%) en dat er veel 
discipline nodig is om gezond 
te eten en drinken (36%). 
 

Ook geeft 24% aan dat zij veel 
minder alcohol zouden moeten 
gaan drinken, antwoordt 20% 
ontkennend op de stelling dat 
het heel betaalbaar is om 
gezond eten en drinken te 
kopen en denkt 16% dat het 
stressvol is om te zorgen dat je 
een gezond voedingspatroon 
aanhoudt. 

 

Verwachte offers: verleiding, discipline en kosten 

     

Genieten 2%

2%

4%

5%

6%

28%

11%

12%

5%

13%

16%

28%

30%

26%

41%

47%

23%

29%

30%

27%

29%

22%

31%

28%

56%

49%

44%

35%

31%

18%

15%

12%

15%

7%

5%

4%

5%

6%

1%

1%

Als ik gezonder wil eten en drinken, kan ik nog steeds evenveel van
het leven genieten als ik nu doe

Als ik gezond wil eten en drinken, hoef ik mijn eet- en drinkpatroon
niet  zo veel te veranderen

Het is heel betaalbaar om gezond eten en drinken te kopen

Als ik gezonder wil eten en drinken, betekent dit  dat ik veel lekkere
dingen moet laten staan

Ik heb veel discipline nodig om gezond te eten en drinken

Als ik gezonder wil leven, moet ik veel minder alcohol gaan drinken
dan ik nu doe

Het is stressvol om te zorgen dat je een gezond voedingspatroon
aanhoudt

Als ik gezonder wil eten en drinken, kan ik minder goed meedoen
aan gezellige sociale activiteiten (zoals feestjes, etentjes)

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?  (n=1.027)

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens

Veran-
dering 

Geld 

Discipline 

Veran-
dering 

Stress 

Genieten 



            

50-70 jarigen lijken er wel voor 
open te staan om nieuwe 
gezonde gerechten te leren 
kennen (74%) en bereid te zijn 
moeite te doen om gezonde 
keuzes te maken (63%). Ook 
wil ruim de helft (53%) hier 
wel meer tijd in investeren. 
 

Zij zijn er in veel mindere mate 
toe bereid om minder lekker te 
eten (28% is hiertoe bereid) en 
meer te betalen (29%), en ruim 
de helft (55%) wil mee kunnen 
blijven doen als er in 
gezelschap lekkere ongezonde 
hapjes worden gegeten. 

Offerbereidheid: wel verandering, discipline en tijd, geen smaak en gezelschap  

     

1%

1%

2%

2%

7%

5%

19%

4%

4%

12%

8%

19%

26%

43%

20%

31%

32%

37%

43%

42%

29%

64%

57%

50%

49%

29%

26%

8%

10%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

Ik sta ervoor open om nieuwe gezonde gerechten te
leren kennen

Ik ben bereid moeite te doen om vaker te kiezen voor
gezond eten en drinken

Als er in gezelschap lekkere ongezonde hapjes worden
gegeten, wil ik dit ook kunnen blijven doen

Ik ben bereid meer tijd te besteden aan het klaarmaken
van gezonde maalt ijden

Ik ben bereid meer te betalen voor gezond eten en
drinken

Ik ben bereid gezonder te eten en drinken, ook als ik dit
minder lekker vind

Ik vind het  belangrijker om lekkere ongezonde dingen te
kunnen eten dan om gezond oud te worden

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?  (n=1.027)

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens

Smaak 

Genieten 

Geld 

Tijd 

Meedoen 

Discipline 

Veran- 
dering 



            

 

Belang en intentie 



            

Een ruime meerderheid  (79%) 
van de 50-70 jarigen vindt het 
(zeer) belangrijk dat zij zo veel 
mogelijk gezond eten en drinken.  
 

Ec er, ‘ lec ’ 19% i  in gro e 
mate van plan om de komende 
drie maanden gezonder te gaan 
eten en drinken dan zij nu doen. 
 

Dit hangt waarschijnlijk samen 
met dat zij over het algemeen 
tevreden zijn over de gezondheid 
van hun levensstijl (rapportcijfer: 
7,2) en dat 48% hun eet- en drink 
gewoonten nu al in grote mate 
gezond vindt. 

Gezonde voeding belangrijk maar weinig intentie tot verbetering 

     

2%1% 17% 56% 23% 1%

Hoe belangrijk of onbelangrijk vind je het voor jezelf om zo veel mogelijk gezond te 
eten en drinken? (n=1.027)

Zeer onbelangrijk Onbelangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Belangrijk Zeer belangrijk Weet ik niet

18% 17% 46% 17% 2%

In welke mate ben je op dit moment van plan om de komende drie maanden 
gezonder te gaan eten en drinken dan je nu doet? (n=1.027)

Helemaal niet of in zeer kleine mate In kleine mate Niet in grote, niet in kleine mate In grote mate In zeer grote mate



            

 

Beschikbaarheid persoonlijke hulpbronnen 



            

50-70 jarigen hebben over het 
algemeen het gevoel dat zij 
voldoende kennis hebben om 
gezond te eten: kennis over het 
klaarmaken van een gezonde 
maaltijd, recepten, welke 
producten gezond zijn etc. 
 

Verleiding lijkt een struikelblok: 
57% zegt dat zij weleens 
ongezond eten als anderen hen 
overhalen. Ook zegt een kwart 
(23%) dat geld een 
belemmering is om gezonde 
producten te kopen en vindt 
19% het moeilijk in te schatten 
hoe gezond hun 
voedingspatroon is. 

Veel vertrouwen in eigen kennis, verwachte offers zijn vooral verleiding en kosten  

     

Kennis 

Geld 

Kennis 

Tijd 

Kennis 

Verleiding 

1%

1%

1%

1%

4%

15%

7%

2%

1%

6%

4%

14%

40%

39%

10%

12%

15%

16%

23%

21%

32%

53%

55%

50%

47%

50%

16%

18%

34%

30%

27%

30%

7%

7%

2%

1%

1%

2%

3%

2%

1%

1%

Ik weet hoe ik een gezonde maaltijd moet klaarmaken

Ik weet goed welke producten wel en niet gezond voor mij zijn

Ik heb altijd genoeg tijd om mijn maaltijden (ontbijt, lunch,
avondeten) te bereiden

Ik ken genoeg recepten voor gezonde maar ook lekkere
maaltijden

Als anderen mij overhalen om iets ongezonds te eten, doe ik dat
weleens

Ik heb te weinig geld om altijd gezonde producten te kopen

Ik vind het moeilijk om in te schatten hoe gezond mijn
voedingspatroon is

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?  (n=1.027)

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens Weet ik niet, niet van toepassing



            

 

Gedragsroutines 



            

   

Dineren meestal in gezelschap, ontbijten meestal alleen 

Door 50-70 jarigen wordt meestal alleen ontbeten en samen gedineerd. Hoe zij hun lunch inrichten verschilt sterk. 

 

   27% ontbijt meestal samen, 59% meestal alleen  (bij 14% wisselt dit echt af) 

 
   42% luncht meestal samen, 39% meestal alleen (bij 18% wisselt dit echt af) 

 
   74% dineert meestal samen, 18% meestal alleen (bij 8% wisselt dit echt af) 

59%

39%

18%

14%

18%

8%

27%

42%

74%

Kun je aangeven in hoeverre de linker of de rechter stelling meer op jou van toepassing is? (n=1.027)

Ik ontbijt meestal alleen

Ik lunch meestal alleen

Ik dinneer meestal alleen

Ik ontbijt meestal met anderen samen

Ik lunch meestal met anderen samen

Ik dinneer meestal met anderen samen



            

   

Circa de helft kookt meestal maaltijden die zij van huis uit gewend zijn 

Een meerderheid (60%) van de 50-70 jarigen geeft aan dat hun ouders/verzorgers thuis altijd gezonde maaltijden kookten. Bij 
ruim een tiende (12%) is dit niet het geval. Ongeveer de helft (47%) geeft aan dat zij meestal maaltijden maken die zij van huis 
uit gewend zijn. Bij een kwart (25%) is dit niet zo.  
 

50-70 jarigen die aangeven dat zij vroeger altijd gezonde maaltijden kregen, maken vaker maaltijden die zij van huis uit 
gewend zijn (53% vs. 36% onder hen die dit niet aangeven). 

 

 

3%

3%

2%

8%

9%

21%

18%

35%

27%

27%

25%

17%

44%

37%

40%

29%

16%

10%

13%

7%

1%

2%

1%

3%

Toen ik jong was, kookten mijn ouders/ verzorgers altijd
gezonde maaltijden

Ik maak meestal maalt ijden (ontbijt, lunch, avondeten) die ik
van huis uit gewend ben

altijd gezond van huis uit (n=620)

niet altijd gezond van huis uit (n=121)

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?  (n=1.027)

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens Weet ik niet, niet van toepassing



            

 

Sociale omgeving 



            

50-70 jarigen hebben vaak het 
idee dat hun partner het (ook) 
belangrijk vindt om gezond te 
eten (54% wel vs. 6% niet). 

 

Zij geven aan dat mensen in 
hun omgeving dit belangrijk 
vinden (48% vs. 6%) en dat 
vrienden en familie over het 
algemeen gezond eten (46% 
vs. 10%).  
 

Toch geeft aan de andere kant 
ook 45% aan dat in hun 
omgeving lang niet altijd 
gezond gegeten en gedronken 
wordt. 

Omgeving vaker waargenomen als gezond dan ongezond 

    

1%

0%

1%

1%

2%

5%

6%

9%

13%

9%

22%

36%

35%

31%

22%

39%

42%

41%

39%

20%

15%

6%

5%

6%

3%

17%

11%

10%

9%

45%

Mijn partner vindt het belangrijk om gezond te leven

Mensen in mijn omgeving vinden het belangrijk om
gezond te eten en drinken

Mijn vrienden/familie eten en drinken over het
algemeen gezond

In mijn omgeving eet en drinkt men lang niet altijd
gezond

Op mijn werk wordt over het algemeen gezond
geluncht

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?  (n=1.027)

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens Weet ik niet, niet van toepassing



            

Een meerderheid van de 50-70 
jarigen is blij met hun sociale 
leven (69%). Ook geeft een 
meerderheid (61%) aan dat zij 
zichzelf meestal snel weer 
kunnen opbeuren als zij zich 
niet zo goed voelen. 
 

Aan de andere kant zien we 
dat 26% zich weleens eenzaam 
en 13% zich vaak treurig voelt. 
Ook geeft 9% aan dat zij 
zichzelf gewoonlijk niet goed 
kunnen opbeuren en 8% dat zij 
niet blij zijn met hun sociale 
leven. 

Meerderheid blij met sociale leven maar eenzaamheid geen onbekend verschijnsel 

    

1%

1%

16%

18%

7%

8%

33%

45%

23%

31%

25%

25%

60%

56%

23%

11%

9%

5%

3%

2%

Ik ben blij met mijn sociale leven

Als ik me niet zo goed voel, kan ik mezelf meestal snel weer
opbeuren

Ik voel me weleens eenzaam

Ik voel me vaak treurig

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?  (n=1.027)

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens



            

 

Situaties en life-events 



            

Meerderheid heeft afgelopen 5 jaar belangrijk life-event meegemaakt 

• Life-events die bij 50-70 jarigen relatief veel voorkomen zijn het krijgen van kleinkinderen (27% in de afgelopen vijf jaar), 
met pensioen gaan (22%) en kinderen die uit huis gaan (19%).  

• 35% heeft geen enkele van onderstaande life-events in de afgelopen vijf jaar meegemaakt. 

     

22% 
Pensioen 

11% 
Minder uren 
gaan werken 

27% 
Kleinkinderen 

gekregen 

12% 
Werkloos 
geraakt 

19% 
Kinderen  

uit huis 

5% 
Alleen komen 

te wonen 



            

Substantiële groep heeft te maken gehad met (chronische) ziektes, aandoening of allergie 

     

• 14% geeft aan de afgelopen vijf jaar een ernstige ziekte 
te hebben gehad. Bij 11% is dit hun partner overkomen 
en bij 29% een andere dierbare. 

• 52% heeft hier niet mee te maken gehad. 

45%

20%

48%

Ja, ik zelf

Ja, mijn partner

Nee

Heb je zelf of heeft jouw partner een (chronische) aandoening, ziekte of 
voedselallergie? (n=1.027)

14%

11%

29%

52%

Ja, ik zelf

Ja, mijn partner

Ja, andere dierbare(n) in mijn omgeving

Nee

Heb je zelf of heeft  één van jouw dierbaren de afgelopen vijf jaar een 
ernst ige ziekte gehad? (n=1.027)

• 45% van de 50-70 jarigen zegt een (chronische) 
aandoening, ziekte of voedselallergie te hebben en 20% 
geeft aan dat hun partner dit heeft. 

• 48% heeft hier niet zelf of via hun partner mee te maken. 





            

Regressieanalyse: welke factoren samenhangen met het gezond eet- en drinkgedrag 

Of de in de vragenlijst opgenomen factoren samenhangen met gezond eet- en drink gedrag is getoetst door middel van een 
regressieanalyse. Deze analyse geeft inzicht in de factoren waarmee een samenhang bestaat, onder constanthouding van 
alle ander andere factoren in het model.*  De gevonden factoren staan hieronder weergegeven op volgorde van de mate 
waarin zij samenhangen met gezond eet- en drinkgedrag. 
 

1. De offers die men verwacht te moeten doen om gezond(er) te gaan eten 

Vooral de offers die men verwacht te moeten doen om gezond te eten (en drinken), zijn bepalend voor het 
voedingspatroon. Hoe meer offers men verwacht te doen, hoe ongezonder men eet. En andersom, hoe minder offers men 
verwacht te moeten doen, hoe gezonder men eet. Hierbij spelen vooral de volgende aspecten een rol: 

• Verandering: hoe meer 50-70 jarigen het gevoel hebben dat zij veel moeten veranderen om gezonder te gaan eten, hoe 
ongezonder zij eten. 

• Genieten: hoe meer zij het gevoel hebben dat zij minder van het leven kunnen gaan genieten als zij gezonder willen gaan 
eten en drinken, hoe ongezonder zij eten 

• Stress: hoe stressvoller zij het vinden om een gezond voedingspatroon aan te houden, hoe ongezonder zij eten. 

 
* Zie de bijlage voor nadere uitleg van de regressieanalyse  

 

           



            

2. Bereidheid op moeite te doen om gezonder te eten en drinken 

Hoe meer offers men bereid is te doen om gezonder te eten, hoe gezonder het voedingspatroon. Hierbij spelen vooral de 
volgende aspecten een rol: 

• Moeite: vooral de moeite die men bereid is te nemen, is bepalend voor hoe gezond het voedingspatroon is. 

• Tijd: hoe meer tijd men wil besteden aan het klaarmaken van gezonde maaltijden, hoe gezonder het voedingspatroon. 

• Openheid: hoe meer men open staat om nieuwe gerechten te leren kennen, hoe gezonder het voedingspatroon. 

• Lekkere dingen versus oud worden: hoe belangrijker men het vindt om lekkere dingen te eten in plaats van gezond oud 
te worden, hoe ongezonder men eet. 
 

3. Kennis over gezonde gerechten en hoe deze klaar te maken 

Ook beschikbare hulpbronnen spelen een belangrijke rol in de mate waarin men gezond eet. Hierbij gaat het vooral om de 
bekendheid met lekkere gezonde recepten en de kennis over hoe zij gezonde maaltijden klaar moeten maken: hoe minder 
recepten men kent voor gezonde maar ook lekkere maaltijden, hoe ongezonder men eet.  
 

4. Of men wel of geen belangrijke life-events mee heeft gemaakt 

50-70 jarigen die de afgelopen vijf jaar een belangrijk life-event hebben meegemaakt (minder werken, pensioen, werkloos, 
kinderen uit huis, kleinkinderen krijgen), eten gezonder dan 50-70 jarigen voor wie het leven op deze vlakken de afgelopen 
vijf jaar niet veranderd is. 

           



            

5. Het belang dat men hecht aan gezonde voeding 

Hoe belangrijker men het zelf vindt om gezond te eten, hoe gezonder men daadwerkelijk eet. 50-70 jarigen die gezonde 
voeding minder belangrijk vinden, hebben ook een minder gezond voedingspatroon. 

 

6. Of men meestal alleen of samen met anderen eet 

Hoe meer men samen eet (ontbijt, luncht, dineert) hoe gezonder men eet. 50-70 jarigen die vaker alleen eten, eten 
ongezonder. 

 

Achtergrondvariabelen: opleiding, leeftijd en geslacht 

Ook een aantal vaststaande achtergrond variabelen zijn van invloed op het gezonde eetpatroon. Deze variabelen lenen zich 
niet of nauwelijks voor beïnvloeding: 

• Binnen de 50-70 jarigen zien we dat hoe ouder men is hoe gezonder men eet. 

• Hoe hoger opgeleid men is, hoe gezonder men eet. 

• Vrouwen eten gezonder dan mannen. 

 

 

           



            

Factoren waarvoor in deze regressieanalyse niet is vastgesteld dat zij samenhangen met gezond eet - en drinkgedrag: 

In deze analyse is voor een aantal andere variabelen geen aanwijzing gevonden dat zij samenhangen met gezond eet- en 
drink gedrag (onder constanthouding van de andere factoren in het model). Dit zijn: 

• De mate waarin 50-70 jarigen zichzelf nu gezond vinden 

• De zorgen die zij zich over hun gezondheid maken (zowel op korte als lange termijn) 

• De mate waarin zij zich verantwoordelijk voelen om gezond oud te worden 

• In hoeverre zij het gevoel hebben door voeding hun lichamelijke gesteldheid te kunnen verbeteren (eigen effectiviteit) 

• De mate waarin zij zich bewust zijn van de voordelen van een gezond voedingspatroon 

• De ervaren omgevingsnorm 

• Of zij van huis uit gewend zijn om gezond te eten  

• In hoeverre zij eenzaamheid ervaren of blij zijn met hun sociale leven 

• De mate waarin zij zelf of anderen in hun omgeving aan (chronische) ziekte leiden 

 

Dit betekent dat door het beïnvloeden van bovenstaande aspecten relatief weinig resultaat verwacht wordt met betrekking 
tot het verbeteren van het voedingspatroon. 

           



            

Intentie tot gezond eten hangt nauwelijks samen met de mate waarin men gezond eet  

De mate waarin men van plan is om de komende drie maanden gezonder te gaan eten (intentie) hangt slechts in zeer 
zwakke mate samen met het huidige eet- en drinkgedrag. Wanneer we controleren voor de andere factoren in het model 
valt de samenhang zelfs helemaal weg. 
 

Hiermee is het te betwijfelen of het nuttig is om de intentie van mensen te beïnvloeden. Blijkbaar is dit niet van invloed op 
hun daadwerkelijke eet- en drinkgewoonten. Bijvoorbeeld omdat de intentie er wel kan zijn, maar de belemmerende 
factoren uiteindelijk de beslissende rol spelen. 
 

De intentie hangt met andere factoren samen dan het daadwerkelijke eet- en drinkgedrag. 

Intentie hangt (net als het huidige voedingspatroon) samen met: 

• Offerbereidheid: hoe meer men bereid is offers te doen, hoe hoger de intentie om gezonder te gaan eten 

Intentie hangt (anders dan het huidige voedingspatroon) samen met: 

• Verwachte voordelen: hoe meer voordelen men verwacht, hoe hoger de intentie. 

• Verwachte offers: hoe meer (!) offers men verwacht te moeten doen, hoe hoger de intentie. 

• Verantwoordelijkheid: hoe verantwoordelijker men zich voelt om gezond oud te worden, hoe hoger de intentie. 

• Zorgen over hun gezondheid op lange termijn: hoe meer zorgen, hoe hoger de intentie. 

• Het eetritueel: hoe meer men alleen eet, hoe hoger de intentie. 

• Routine: hoe vaker men kookt zoals van huis uit gewend, hoe hoger de intentie. 

 

 

           



            

 

Eigen perceptie triggers en barriers 



            

Van de voorgelegde 
redenen/momenten om 
gezond te eten of drinken 
noemen 50-70 jarigen vooral 
redenen die te maken hebben 
met hun lichamelijke 
gesteldheid en vaak denken zij 
daarbij aan de lange termijn. 
 

Het meest noemen zij dat zij 
zich fit willen voelen (49%). 
Hierna volgt het verkleinen van 
kans op ziekten (37%), in 
betere gezondheid oud willen 
worden (36%), te veel aan zijn 
aangekomen (32%), 
lichamelijke gesteldheid (26%) 
en langer willen leven (25%). 

Gezond eten: vooral voor lichamelijke gesteldheid en lange termijn 

       

49%

37%

36%

32%

26%

25%

21%

16%

15%

13%

12%

9%

9%

8%

4%

3%

5%

1%

Omdat ik me lichamelijk fit wil voelen

Omdat ik de kans op ziektes wil verkleinen

Dan kan ik in betere gezondheid oud worden

Als ik (te) veel ben aangekomen

Vanwege mijn lichamelijk gesteldheid (bv. ziekte)

Om langer te leven

Omdat ik dat lekker(der) vind

Als ik me lichamelijk goed voel

Als ik me lichamelijk slecht voel

Dat ben ik van huis uit gewend

Als ik mentaal wel goed voel

Als ik me mentaal niet goed voel

Als ik ga sporten/heb gesport

Gezonde voedingsgewoonten partner/ vrienden/ familie

Als er bezoek/visite is

Anders, namelijk:

Weet ik niet

Geen, ik eet en drink nooit gezond

Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen/ momenten om (soms) gezond te eten of drinken 
in plaats van minder gezond? (n=1.027)



            

Van de voorgelegde 
redenen/momenten om 
ongezonder te eten of drinken 
kiest men vaak antwoorden 
waaruit blijkt dat zij zichzelf als 
belangrijke actor zien in hun 
gedrag: om mezelf te 
verwennen (35%) en omdat ik 
geen nee kan zeggen (26%). 
 

Men geeft minder antwoorden 
waarui  blijk  a  ze e ‘ c ul ’ 
buiten zichzelf zoeken: ander 
halen mij over (1%), ik ben het 
van huis uit gewend (2%). 
 

Wel zien we dat gezelligheid 
(24%) en bezoek (23%) vaak als 
redenen worden aangewezen. 

Ongezond eten: om jezelf te verwennen, je moeilijk nee kan zeggen en het gezellig is 

       

35%

26%

24%

23%

22%

14%

13%

8%

8%

7%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

7%

6%

10%

Om mezelf te verwennen

Omdat ik daar soms moeilijk nee tegen kan zeggen

Omdat het gezellig is

Dat vind ik lekker(der)

Als er bezoek/visite is

Dat is gemakkelijker

Dat kost minder tijd

Dat is betaalbaarder

Om me beter te voelen

Omdat ik niet alleen voor mezelf wil koken

Ik heb niet het gevoel dat het me lukt gezond te eten

Geen gezonde eet- en drinkgewoontenpartner/vrienden/familie

Dat ben ik van huis uit gewend

Als ik ga sporten/ heb gesport

Omdat anderen mij hiertoe aansporen/overhalen

Ik weet niet zo goed hoe ik een gezonde maalt ijd kan klaarmaken

Anders, namelijk:

Weet ik niet

Geen, ik eet en drink nooit minder gezond

Wat zijn voor jou de meest voorkomende redenen/ momenten om (soms) ongezonder te eten 
of drinken in plaats van gezond te eten en drinken? (n=1.027)

Opvallend is dat maar 1% als reden geeft 
niet goed te weten hoe zij gezonde 
maaltijden kunnen klaarmaken, terwijl uit 
de regressie analyse blijkt dat  kennis over 
(het klaarmaken van) gezonde en lekkere 
maaltijden wel een bepalende factor is. 
Dit wijst erop dat mensen zelf niet altijd 
goed de redenen achter hun gedrag 
kunnen benoemen. 



            

 

Informatiebehoefte 



            

   

            

      
    

     
     
  

 

      
    
     

    
  

   
   

 

       
    
  

26%

24%

18%

8%

8%

7%

5%

14%

27%

Op zoek naar een dieet  om af te vallen

Bij een ziekte

Toen er nieuwe informatie over voeding in de media
bekend werd gemaakt*

Bij een ziekte van een dierbare

Bij voedselschandalen (Paardenvleesschandaal, EHEC
bacterie etc.)

In relatie tot  sportactiviteiten (hardloopprogramma etc.)

Anders, namelijk:

Weet ik niet, geen mening

Ik ben nog nooit op zoek gegaan naar informatie over
gezonde voeding

Wat zijn voor jou in het verleden momenten geweest dat je op zoek bent gegaan naar 
informatie over gezonde voeding voor jezelf? (n=1.027)

* zoals de nieuwe richtlijnen gezondheidsraad of bekendmaking relatie rood vlees en kanker 



            

   

          

    
    

    
    

     
     

  
   

 

     
    

     
       

    
  

36%

34%

30%

26%

25%

20%

14%

12%

7%

5%

2%

10%

24%

Hoe ik gezond maar toch ook lekker kan koken (recepten)

Wat gezonde voeding is voor mensen van mijn leeftijd

Wat lekkere gezonde tussendoortjes zijn

Wat gezonde hoeveelheden zijn van  voeding(stoffen)

Hoe ik af kan vallen

Wat het effect is van voeding op  mentale gesteldheid

Hoe ik verleidingen  ongezond eten kan leren weerstaan

Hoe ik minder zout kan eten

Voorbeelden mensen met een gezond voedingspatroon

Hoe ik mij niet laat overhalen tot ongezond  eten/drinken

Anders, namelijk:

Weet ik niet, geen mening

Niet geïnteresseerd informatie gezond eten en drinken

In wat voor informatie over gezond eten en drinken voor jezelf ben je geïnteresseerd? 
(n=1.027)



            

   

       

     
      

    
      

    
  

 

      
     

    
    

      
    

   
 

     
   

43%

25%

23%

19%

15%

12%

10%

7%

5%

4%

3%

3%

13%

17%

Zelf zoeken via internet

Folders bij mijn huisarts

Folders bij de supermarkt

Televisie/radioprogrammas over voeding

Folders bij de apotheek

Bij checkups/screening

Apps voor de mobiele telefoon

Folders bij de drogist

Via de gemeente

Folders in de sportschool/ yoga etc.

Via mijn werkgever/ het bedrijf waar ik werk

Anders, namelijk:

Weet ik niet, geen mening

Ik wil geen informatie over gezonde voeding krijgen

Waar zou jij het liefst informatie over gezonde voeding voor jezelf willen krijgen? (n=1.027)



            

   

          

      
    

  
   

   
    

   
     
  

 

  
   

    
   
   

49%
49%

42%
38%

19%
18%

18%
17%

14%
12%

10%
10%

8%
8%
8%

6%
3%

15%
7%

Voedingscentrum
Diëtisten

Huisartsen/dokters
Hartst ichting

Patientenorganisaties
Consumentenbond

Wetenschappers/Universiteiten
Gezondheidsraad

Zorgverleners (thuiszorg, fysiotherapeut)
Supermarkten

Overheid(sorganisaties)
Familie/ vrienden

Sportschooldocent/ trainer
Leeftijdsgenoten

Foodwatch
Bekende persoonlijkheden

Anders, namelijk:
Weet ik niet, geen mening

Geen van bovenstaande

Welke van de volgende instanties/ personen denk je dat jou betrouwbare en bruikbare 
informatie over gezonde voeding kunnen geven? (n=1.027)



            

   

Subgroepen 



            

Beschrijvingen subgroepen - leeswijzer 

Op de volgende sheets typeren we vijf subgroepen. 

• Alle groepen die we typeren hebben een significant slechter voedingspatroon. 

• Per subgroep geven we aan welke resultaten significant en minimaal 5% afwijken van de rest van de doelgroep van het 
onderzoek (NL representatief 50-70 jaar). Bij resultaten van schaalvragen kijken we of het schaalgemiddelde significant 
afwijkt. 

• De subgroepen die we (achtereenvolgens) typeren zijn: 
 

 

 

• Per subgroep zijn de resultaten geordend naar de hoofdstukken zoals die in dit rapport aan bod zijn gekomen. Elk 
onderdeel staat in een apart kader weergegeven en wordt door middel van de voorbladafbeelding aangegeven. 

 

 

 

• Voordat we de subgroepen in detail typeren, volgt een overzichtstabel van hoe de subgroepen scoren op de dimensies 
waarvan (door middel van de regressie analyse) is gebleken dat deze samenhangen met het voedingspatroon. 

 

   

  
     

    

    
     
      

  
    

    

 
    

     

 
    

   

Voedings- 
patroon 

Beleving  
gezondheid 

Gegeven of 
beïnvloedbaar 

Belang en 
intentie 

Hulp-
bronnen 

Offers en 
offerbereidheid 

Situaties Sociale 
omgeving 

Informatie
behoefte 

Eigen visie 



            

   

          Dimensies 

Ervaren belang 
 

Hulpbronnen 
(vooral kennis) 
 

Verwachte offers 
 

Offerbereidheid 
 

Samen eten 
 

Life-events 
 

 

In on er aan e abel aa  per ubgroep oe zij coren op e fac oren ie amen angen me  een gezon  voe ing pa roon. Een ‘   ‘ geeft aan dat 
eze ubgroep ier oger op coor , een ‘   ‘ a  e ubgroep ier lager op coor  en een ‘  ‘ a  e ubgroep ier nie  op afwijkt. Bij 50 t/m 60 jarigen 

zien we bijvoorbeeld dat de offerbereidheid relatief laag is (lager dan bij overig Nederland; in dit geval 61 t/m 70 jarigen) en zij minder vaak samen 
eten. Het is niet zo dat ze relatief vaak denken dat ze veel offers moeten brengen om gezond te eten, dat hen de hulpbronnen ontbreken of dat zij het 
belang minder zien. Mensen met ernstig overgewicht hechten relatief minder belang aan een gezonde voeding en verwachten in grotere mate dat zij 
offers moeten brengen dan overig Nederland (in dit geval mensen zonder ernstig overgewicht). 



            

   

       
 

         
        

 
          
           

          
           

            
          

            
          

 
 

 
 

          
    

           
    

          
    
          

            
 

       
          

      
 

        
 

                   
              
               
                

 
 

     
      
     
     

 

 
 

 
  

*gemiddelde op 
een schaal van 
 1 t/m 4 die de 
mate aangeeft 
waarin iemand 
zich hieraan 
houdt. 

Legenda 
    minder dan overig NL 
    meer dan overig NL 
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Toelichting regressieanalyse 

Afhankelijke variabele  ma e waarin e  voe ing pa roon gezon  i  ‘gezon  voe ing pa roon’ 

De afhankelijke variabele is geoperationaliseerd door middel van de volgende 13 stellingen: 
 

• Ik drink dagelijks minstens 3 koppen thee  

• Ik eet elke dag minstens 4 opscheplepels groente  

• Ik eet elke dag minstens 2 stuks fruit  

• Ik eet elke dag minstens 3 volkoren boterhammen  

• Ik drink/eet elke dag 3 tot 4  glazen/bakjes zuivel (melk/yoghurt etc.)  

• Ik drink niet meer dan 1 glas alcohol per dag  

• Ik gebruik vloeibare vetten (zoals olie en vloeibaar bak- en braadvet) in plaats van harde vetten (zoals boter en vast bak- en braadvet)  

• Ik let er altijd op dat ik zo min mogelijk zout in mijn eten doe  

• Ik eet minstens 1 keer per week vis ( 

• Ik neem elke dag extra vitamine D (alleen voor vrouwen) 

• Ik eet 5 keer per week of vaker hartige ongezonde snacks (chips, kaaskoekjes etc.)  

• Ik eet 5 keer per week of vaker zoete ongezonde snacks (stuk taart, zoete koekjes, chocola etc.)  

• Ik drink elke week 5 of meer glazen vruchtensap (zoals appelsap etc.) of frisdrank 
 

Naarma e men meer in em e me  e eer e 10 ellingen kreeg men een ogere core op ‘gezon  voe ing pa roon’. 
Naarma e men meer in em e me  e laa e 3 ellingen kreeg men een lagere core op ‘gezon  voe ing pa roon.’ 

    



            

De onafhankelijke variabelen die zijn meegenomen in het model zijn: 

 
1. Beoordeling eigen gezondheid 

2. Intentie tot gezonder eten 

3. Belang gezond eten 

4. Eigen effectiviteit  

5. Verantwoordelijkheidsgevoel 

6. Eetritueel (samen/alleen) 

7. Verwachte voordelen 

8. Verwachte offers 

9. Offerbereidheid 

10. Aanwezigheid hulpbronnen 

11. Zorgen gezondheid korte termijn 

12. Zorgen gezondheid lange termijn 

 

Voor ieder van deze factoren is vastgesteld of zij, onder constanthouding van de overige factoren in het model, 
samenhangen met het gezonde voedingspatroon.  

    

12. Sociaal welbevinden (eenzaamheid) 
13. Normen sociale omgeving 
14. Gezond eten in het verleden 
15. Routine (eten wat men van huis uit gewend is) 
16. Life-events 
17. Ziektes 
18. Gevoelsleeftijd 
19. Opleiding 
20. Leeftijd 
21. Geslacht 



           

Onderzoekstechnische informatie 
 
 
• Veldwerkperiode 

– Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 18 tot en met 25 januari 2016, 
 

• Methode respondentenselectie 
– Uit het StemPunt-panel van Motivaction 

 
• Incentives 

– De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek een kleine vergoeding ontvangen 
• Weging 

 
– De onderzoeksdata zijn gewogen (zie ook bijlage gewogen en ongewogen data), daarbij fungeerde het Mentality-ijkbestand als herwegingskader. 

Dit ijkbestand is wat betreft sociodemografische gegevens gewogen naar de Gouden Standaard van het CBS 
 

• Responsverantwoording online onderzoek 
– In de veldwerkperiode is aan 2730 personen een uitnodigingsmail verstuurd. Op de slotdatum van het veldwerk (zie bij Veldwerkperiode) was 

het gewenste aantal vragenlijsten ingevuld en is de toegang tot de vragenlijst op internet afgesloten 
 

• Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden 
– Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tenminste 12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard. Beeld- en 

geluidsopnames op cd en niet digitaal beschikbare schriftelijke primaire bestanden zoals ingevulde vragenlijsten, worden tot 12 maanden na 
afronden van het onderzoek bewaard. 

 
• Overige onderzoekstechnische informatie 

– Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek gehanteerde vragenlijst is op aanvraag beschikbaar voor de 
opdrachtgever 

 

 

 



           

Ongewogen en gewogen data 

 

 

 

Kenmerken Ongewogen Gewogen 

N % N % 

Leeftijd 

50 t/m 60 jaar 495 48,2 581 56,6 

61 t/m 70 jaar 532 51,8 446 43,4 

Opleidingsniveau 

Hoog (wo/hbo) 267 26,0 229 22,3 

Middel (havo/vwo/mbo/mavo) 462 45,0 475 46,3 

Laag (ibo/basisschool/geen opleiding 298 29,0 323 31,4 

Geslacht 

Mannen 583 56,8 513 50,0 

Vrouwen 444 43,2 514 50,0 

 



           

Ongewogen en gewogen data (vervolg) 

 

 

Kenmerken Ongewogen Gewogen 

N % N % 

Leeftijd 

  Moderne burgerij 234 22,8 241 23,5 
  Opwaarts mobielen 78 7,6 95 9,3 
  Postmaterialisten 150 14,6 139 13,5 
  Nieuwe conservatieven 107 10,4 99 9,7 
  Traditionele burgerij 169 16,5 182 17,8 
  Kosmopolieten 126 12,3 133 12,9 
  Postmoderne hedonisten 116 11,3 85 8,3 
  Gemaksgeoriënteerden 47 4,6 52 5,1 

Regio 

  3 grote gemeenten 97 9,4 101 9,8 
  West 299 29,1 301 29,4 
  Noord 91 8,9 108 10,5 
  Oost 220 21,4 212 20,7 
  Zuid 273 26,6 255 24,8 
  Randgemeenten 47 4,6 49 4,8 



Auteursrecht 
Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze 
rapportage – anders dan integrale publicatie – is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 
Zie ook ons Pers- en publicatiebeleid. 
 
 

Beeldmateriaal 
Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te 
achterhalen. Mocht u desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction. 

            

 



   
  

   
  

   

       
  

 
 

 

            


