Gezonde voeding voor
iedereen toegankelijk
Gezond eten is voor veel mensen belangrijk en mogelijk. Echter
geldt dit niet voor kinderen in arme gezinnen. Zij hebben vaak
een minder voedzaam voedingspatroon1. Deze kinderen lopen
daardoor een groter risico op een slechte start en op chronische
ziekten die zich vaak op middelbare leeftijd manifesteren2,3.
Voeding vormt daarom een belangrijk onderdeel van de gezondheidsverschillen in ons land. Het is daarom belangrijk dat er meer
aandacht komt voor gezonde voeding voor kinderen in armoede,
zodat zij gezond kunnen opgroeien en gezondheidsrisico’s op
latere leeftijd worden verkleind.
In Utrecht Noordwest hebben inwoners tijdens een uitvraag door gemeente Utrecht in 2019 zelf aangegeven meer met gezonde voeding te willen doen. Met
financiering van de Triodos Foundation is een eerste
verkenning gedaan in deze wijk naar hoe gezinnen
met financiële stress gezonder kunnen eten. Het onderzoek bestond uit:
1.

interviews met (zorg)professionals, initiatiefnemers uit de wijk en inwoners,

2.

in kaart brengen welke initiatieven er rond dit onderwerp zijn in de wijk.

Methoden
Semigestructureerde interviews zijn afgenomen bij 16 inwoners (ouders van
jonge kinderen) en 12 professionals (zorgprofessionals, initiatiefnemers en betrokkenen vanuit de gemeente en Voedselbanken).
Een thematische inhoudsanalyse bracht de belangrijke onderwerpen aan het
licht.

Resultaten
Gesprekken met ouders lieten zien dat de meesten een goed idee hebben wat gezonde
voeding inhoudt. Volkoren producten, groente en fruit, vers en gevarieerd werden door vrijwel iedereen benoemd. Maar ook het belang van thuis koken, samen met je kinderen zodat zij het van je kunnen leren, werd onderstreept. Daarnaast vond het merendeel van de
ouders gezond eten belangrijk. Gezond eten droeg voor hen bij aan lekkerder in je vel zitten, minder vaak ziek zijn, een middel om gewicht te verliezen of te voorkomen dat je te
zwaar wordt. Uiteraard vonden de ouders het ook belangrijk om op die manier goed voor
hun kinderen te zorgen.
Tegelijkertijd werden ook veel belemmeringen genoemd; waarom lukt het toch niet om gezond te eten? Vaak werkt de sociale omgeving niet mee. Opa’s en oma’s vinden het bijvoorbeeld leuk kinderen te verwennen met snoep. Maar ook de fysieke omgeving werkte
niet altijd mee. Sommige ouders gaven aan dat er heel veel fastfood te vinden is op straat
en dat steeds meer jongeren juist buiten de deur eten. Daarnaast kampten veel ouders met
stress. Bijvoorbeeld door hun financiële situatie of door gezondheidsproblemen. Uiteindelijk
gaven veel ouders daarom toe aan de ‘makkelijke’ keuze. En dit stond vaak gelijk aan ongezonde maaltijden.
Samenvattend kan gezegd worden dat de ouders het erover eens waren dat thuis
zelf koken met verse ingrediënten en voldoende afwisseling de weg is naar gezond
eten met je gezin.

Associaties van inwoners met voeding

Gezond

Ongezond

Drijfveren van inwoners
De meeste ouders gaven aan dat gezonde voeding belangrijk voor hen is. Dat blijkt ook uit
de vragen die op het consultatiebureau worden gesteld: “Voeding is echt een ding waar je
heel veel vragen over krijgt van ouders. Dat is corebusiness bijna wel, daar willen ze veel van
weten.”- Jeugdverpleegkundige, Utrecht.
Andere drijfveren:
“Wij zijn ouder en wij kunnen
zelf keuzes maken. Mijn kinderen kunnen niet zelf keuzes
maken en zij kunnen er later
last van krijgen. Dat wil ik niet.
Daar zijn wij ouders voor.” –
moeder van twee kinderen

Je kind gezond laten opgroeien

Gevolgen op lange termijn
(Ziek worden)

“Ik merk dat het ook wel heel veel
met mijn hoofd doet en gewoon
met mijn uitstraling. Als ik het idee
heb dat ik gezond bezig ben, dan
zit ik lekkerder in mijn vel en gaat
het ook allemaal wat makkelijker.” – moeder van drie kinderen

Goed in je vel zitten

(Voorkomen) van) overgewicht

Goed voor je weerstand

Het gaat om balans:
voeding én beweging

De kennis is er vaak wel. Toch is gezond eten
niet altijd even makkelijk …
Belemmeringen voor inwoners
Mensen ervaren verse groente en fruit soms als duur. Door hun financiële situatie lukt het niet
altijd gezond en vers te eten. Daarnaast Speelt zowel de fysieke leefomgeving als de sociale leefomgeving een rol. Veel inwoners met financiële krapte kampen met stress, waardoor een makkelijke maaltijd wordt verkozen boven een gezonde maaltijd.

“Ik kan heus wel gaan googelen, maar de één zegt
dit en de ander zegt dat. Dat vind ik ook heel lastig.”
- alleenstaande moeder van drie kinderen

Mentale problemen

Tijdsdruk

Te veel beschikbare informatie

Kinderen die niets lusten

Gesprekken met professionals
Professionals erkenden de problemen die mensen ervaren als zij het financieel niet breed
hebben. De thema’s die bij bewoners naar voren kwamen als belemmeringen om gezond
te eten, werden ook door professionals genoemd. Er werd aangegeven dat mensen vaak
wel voldoende kennis hebben, maar dat het in de praktijk misgaat. Belangrijk is uiteraard
wat de professional vervolgens kan doen.

“Soms vind ik het weleens ongemakkelijk. En

“Wat soms wel misgaat, is dat

soms is het qua tijd lastig. Als je veel dingen moet

gezinnen op andere plekken

bespreken in korte tijd, is het niet een onderwerp

andere informatie krijgen over

(financiële situatie) wat je makkelijk even tussen-

wat gezond eten nu precies

door bespreekt” – JGZ Verpleegkundige

betekent” – Diëtiste

Professionals dachten verandering in eetpatroon teweeg te kunnen brengen door integraal
te werken. Niet alleen met andere professionals, maar ook met inwoners en initiatieven.
Daarnaast gaven professionals aan het belangrijk te vinden laagdrempelig of benaderbaar
te zijn en aan te sluiten bij de belevingswereld van inwoners. Dit laatste werd in veel gevallen bewerkstellig door ‘vraaggericht’ werken.

Professionals helpen graag. Toch is het
lastig mensen te helpen gezonder te eten…
Professionals gaven aan graag meer in te zetten op preventie, bijvoorbeeld door middel
van gezonde voeding. De belangrijkste belemmeringen die door professionals werden genoemd om dat daadwerkelijk te doen zijn dat zij onvoldoende tijd hebben hier goed aandacht aan te besteden naast de standaardprotocollen. Daarnaast zagen zij voeding als onderdeel van een groter geheel; er moet daarom meer samenwerking plaatsvinden tussen
verschillende professionals. Een stevig netwerk hierin, of een overzicht van mogelijke samenwerkingspartners ontbreekt echter nog. In deze samenwerking zou ook een duidelijke link
met ‘betaalbaar’ moeten zijn, want daar is op dit moment onvoldoende focus op vanuit
zorgprofessionals. Meerdere professionals gaven aan graag één boodschap uit te stralen,
zodat inwoners uit verschillende hoeken eenduidige informatie krijgen. Tot slot werd de keerzijde van het vraaggericht werken genoemd: als ouders niet zelf met vragen komen, was
het lastig voor de professional een ingang tot het onderwerp te vinden.
Initiatieven in de wijk
In de wijk zijn veel initiatieven die inzetten op gezonde voeding en/of leefstijl. Tijdens dit onderzoek hebben we die initiatieven (zowel formeel als informeel) in kaart gebracht. De onderlinge samenhang is echter gering. Daardoor blijven doorverwijzingen vaak uit. Daarnaast
bleek dat ook veel inwoners de initiatieven niet wisten te vinden.

Heel veel initiatieven, maar onvoldoende effect.
Wat kan beter?

‘…ja ik zou het heel fijn vinden, gewoon leuk om ook eens met andere moeders te kletsen… iets te
doen te hebben. Ja gewoon gezellig.’- moeder van twee kinderen

Overzicht

‘…ja ik zou het heel fijn vinden, gewoon leuk om ook eens met andere moeders te kletsen… iets te
doen te hebben. Ja gewoon gezellig.’- moeder van twee kinderen

Sociaal

Eenduidig

Laagdrempelig

Eigen regie

Informatie delen

Randvoorwaarden voor initiatieven
Wat maakt een initiatief succesvol? Deels kwamen de randvoorwaarden genoemd door
inwoners en professionals overeen. Alleen hadden zij er vaak een verschillende uitleg bij.
Lees hier bij elke randvoorwaarde de uitleg door professionals (■) en door inwoners (●).
-

Overzicht:

■

Er is een sociale kaart nodig, men wist niet goed naar wie of naar welk initiatief zij
konden doorverwijzen.

●
-

-

Een duidelijke plek waar ik kan zien wat er te doen is in de buurt.

Sociaal:

■

Het sociale netwerk van inwoners moet vergroot worden.

●

Een initiatief moet leuk en gezellig zijn.

Eenduidig

■

Professionals moeten allemaal dezelfde boodschap uitstralen. Op dit moment
kan informatie uit verschillende hoeken een beetje tegenstrijdig zijn.

●
-

Een vast aanspreekpunt.

Laagdrempelig

■

Een initiatief waar mensen met gelijkgestemden, van dezelfde komaf, of uit dezelfde buurt aan mee kunnen doen. En ook als professional zijn zij graag makkelijk
benaderbaar: niet vertellen hoe iets moet, maar meedenken met de vragen van
inwoners.

●

Op zoek naar hulpverleners die dezelfde taal spreken, die de leefwereld en problemen van bewoners begrijpen en waar men zich niet door veroordeeld voelt.
Er werd af en toe verwezen naar hulpverleners als ‘dan zijn zij ook weer' tevreden’
of ‘ik ga er met goede moed naartoe, maar ze weten het altijd beter waardoor
ik met een rotgevoel terugkom’. Ook ervaarden mensen drempels om hulp te
vragen: ‘Zij zeggen dat ik het moet vragen aan de huisarts of de verzekering. Dat
heb ik nog niet geprobeerd. (…) Wat moet ik zeggen? Ik moet het netjes opschrijven.’

-

Eigen regie

■

Interventies moeten voor en door bewoners ontwikkeld worden.

● Inwoners wilden graag meedenken maar vonden niet dat de organisatie primair
bij inwoners neergelegd moest worden. Men vertelde dat daardoor initiatieven
stopten.
-

Informatie delen

■

Meerdere professionals deelden flyers uit of verwezen naar hun website. Het was
voor de meesten niet duidelijk of inwoners iets met deze informatie konden.

● Veel inwoners gingen niet zelf actief op zoek naar informatie, maar hoorden het
vaak via via.

Waarom haken inwoners soms niet aan, terwijl zij wel vragen hebben en er een groot aanbod is?
Naast bovengenoemde randvoorwaarden was het voor inwoners belangrijk dat ook hun
kinderen (al dan niet met een groot leeftijdsverschil) welkom waren, dat de activiteit vlak bij
huis moest zijn omdat zij geen geld hadden voor OV en met kleine kinderen niet zo ver konden lopen. Bovendien vonden inwoners het lastig een activiteit in hun drukke schema in te
plannen. Er werd daarom voorkeur gegeven aan een tijd en plek waar mensen natuurlijk al
bij elkaar komen, zoals bij het halen van kinderen van school. Tot slot gaven inwoners aan
dat zij het niet erg vinden een kleine bijdrage te doen, maar dat zij het als vervelend ervaarden wanneer zij iets moesten voorschieten of wanneer zij zelf materialen aan moesten
schaffen.

Overzicht van initiatieven in de wijk Utrecht Noordwest

Evangelische Gemeente
De Buurtkerk

Samen wandelen
(huisarts)
Fun2befit

Voedselbank

Wesley Sneijder Foundation

Utrecht in Beweging
(kerk)
Aapjeskooi
Dreumesgym

Diabetesgroep

Sporten ouder-kind
(kerk)
Sportaanbod/
LO-docent

Wekelijks samen sporten
(kerk)

Extra
hulpverlening
(bijv. schuld)

Huisarts
POH

Buren voor Buren

Weggeefhoek

BSA

Buurtpilot

KIMONO
groep

Buurtteam
Infobladen
(consultatiebureau)

Verloskundige

Diëtist

Beweegmakelaar

Wijkactiviteiten

Lekker Gezond Plan

Consultatiebureau

DOCK

Gynaecoloog

Gezonde
voedingscoaches
(Albert Heijn)

Kraamzorg
Adviseur
Collectieve
Opvoedondersteuning

Bijeenkomst gezonde
voeding op school

Begeleidster
moeder-kind
groepen

Themabijeenkomsten

Logopedist
Kinderkoken
Kookactiviteiten
(BSA, speeltuin)

JOGG

Taal doet meer
Wekelijks samen eten
(kerk)

Receptkaarten laag budget
(huisarts/diëtist)

Mamacafés/
Moeder-kind
groepen

Centering
pregnancy

Vervolg
Om de informatie om te zetten in concrete acties in de wijk, kan worden gekeken naar:

1. Hoe kunnen we koken met verse producten makkelijker en leuker maken?
2. Hoe kunnen we de leefomgeving van kinderen gezonder maken (één boodschap
uitstralen door de hele wijk)?

3. Hoe maak je kennisdeling over gezonde voeding aantrekkelijker?
Hackaton
In samenwerking met Gemeente Utrecht en Purpose is eind 2020 een bijeenkomst georganiseerd met bewoners, professionals en initiatiefnemers uit de wijk. Tijdens deze bijeenkomst zijn
de drie vraagstukken besproken. Een mooie bijvangst van de bijeenkomst was dat veel mensen in contact kwamen met anderen waarmee zij graag samen zouden optrekken of meer
van elkaars initiatief wilden weten. De bijeenkomst is samengevat in onderstaande tekening.

Afbeelding digitaal: http://www.louisbolk.org/uploads/images/utrecht_nw_bijeenkomst.jpg
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