
Sowing seeds for healthier diets

Perspectieven van kinderen

8 juni 2016

Jaap Seidell, 

Coosje Dijkstra

1 Titel in voettekst, aanpassen via Voettekst aanpassen, tab VU



Health promotion in the first 1000 days of children’s lives in 
Amsterdam Nieuw-West: engaging with parents of high risk 
groups.

Participatory action research with parents

Project of Vrije Universiteit Amsterdam and Fred Foundation



Engaging with parents in first 1000 days  

Collaboration between food4smiles en:

- Sarphati Amsterdam (infrastructure including dynamic

cohort aimed at all children born in Amsterdam)

- Amsterdam approach healthy weight and “Health start” of 

the amsterdam municipal health service



Amsterdam New-West

▪ Neighborhood with low SEP

▪ Multi-etnic population (60%)

▪ High % NCD, poverty and loneliness. 



Involving parents step-by step

Explorative
interviews

Parents want:
• Advise from other 

parents.
• Information on 

health related 
topics

• Place were they 
can entertain their 
child.



Involving parents step-by step

Explorative
interviews

Parent & child
meetings

Parents want:
• Advise from other 

parents.
• Information on 

health related 
topics

• Place were they 
can entertain their 
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Meetings offer:
• Play with/for children
• Meeting other parents
• Interactive workshops

Parents were involved in the 
design of these meetings

Contributed to our network of 
parents



Involving parents step-by step

Explorative
interviews

Parent & child
meetings

Participatory
action research group

Parents want:
• Advise from other 

parents.
• Information on 

health related 
topics

• Place were they 
can entertain their 
child.

Meetings offer:
• Play with/for children
• Meeting other parents
• Interactive workshops

Parents were involved in the 
design of these meetings

Contributed to our network of 
parents

Recruiting parents:

• At the parent & child
meetings

• Through a familiar and
trusted person

Online meetings















Lessons learned

When involving parents it is important to:

• Focus on their needs and organize something for 
them in the neighbourhood

• Build trust and get to know one another which takes 
time

• Work step by step to involve parents in the project and 
increase their participation





Causal loop 
diagram

More information: Waterlander WE, et al. Understanding obesity-related behaviors in youth from a systems dynamics perspective: The use of causal loop 
diagrams. Obes Rev. 2021 Jul;22(7):e13185. doi: 10.1111/obr.13185. Epub 2020 Dec 27. 



Meer informatie: Talkshow “De kracht van netwerken in Nieuw-West” woensdag van 15.00-17.00 uur

Ingevulde vragenlijsten: 86
Aantal stakeholders: 216

Aantal relaties

Toegang tot partners, 
sneller dan overige 

partners

Gatekeepers, 
tussen sub 
netwerken



Action grouos

31 action ideas

4 active action groups

25 stakeholders from neghborhood

1 monthly meetings



Want to know more about F00d4Smiles?

Visit our website: www.food4smiles.nl



Inname groenten en fruit bij

Nederlandse kinderen



Niet dagelijks groente of fruit



HOE KRIJGEN WE KINDEREN IN NEDERLAND AAN DE 
GROENTEN.

Drie projecten:

1. Baby groententas

2. Schooltuinwerk

3. Gezonde schoollunch

22 Titel in voettekst, aanpassen via Voettekst aanpassen, tab VU













Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen

PROGRAMMA

• Schooltuinwerk
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UITKOMSTEN

Enthousiasme voor eigen groenten

- Uitkijken naar oogst

- Showen en vergelijken: 

kwantiteit, grootte en vorm

‘Wat een grote ui, 

lijkt wel een tennisbal!’

‘Juf, kijk ik heb een wortel als een mitrailleur’
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UITKOMSTEN

Eigen groenten willen eten

- Bekende groenten

- Nieuwe groenten

Ik wou het gewoon proberen en toen bleek dat ik het heel lekker vond. Ik 

denk dat ik een beetje meer open was voor groenten. (meisje, Odyssee, 

groep 7)

Ook al lust je het niet, dan ga je het toch even proberen. Zoals, ik lust, ik 

vind wortels totaal niet lekker, maar als die van mij klaar zijn, dan ga ik 

het wel gewoon eten. Omdat… dan wil je gewoon je eigen eten opeten. 

(jongen, Bienkorf, groep 6)
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UITKOMSTEN

Redenen om eigen groenten

te willen consumeren:

- ‘Zelf gemaakt’

- Zonde van het harde werken

Ik doe het (het opeten) omdat ik het zelf met mijn eigen handen en 

moeite heb gedaan. (jongen, Odyssee, groep 6)

Omdat als ik het niet ga opeten, dan gaat het verotten en dan is het niet, 

ja dat is zonde van de tuin, van het planten en zo. (meisje, Odyssee, 

groep 6)
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UITKOMSTEN

Redenen om eigen groenten te willen consumeren:

- Nieuwsgierig naar smaak

- Verwachting dat smaak beter zal zijn

Omdat je dan eigenlijk ook zelf groenten gaat verbouwen. Omdat je 

dan eigenlijk ook leuk vindt dat je het zelf opeet. En dat je dan wilt 

kijken hoe het smaakt als je het van de winkel hebt of dat je het zelf 

hebt gemaakt. (meisje, Bienkorf, groep 6)

Nou, ik weet niet. Het is ook, je weet echt dat het vers is. En ja, het is 

ook een stukje lekkerder als het gewoon net uit de grond komt… Dat 

is toch wel lekker. (meisje, Bienkorf, groep 6)
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UITKOMSTEN
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Positieve elementen van het programma 

• Begin: veel structuur

• Gaandeweg meer autonomie, zeker met betrekking tot 

oogsten

• Samen met andere kinderen

• Ontdekken, nieuw

• Hard werken en resultaten boeken: self efficacy





Kinderen in Nederland eten te weinig 
groenten, fruit en volkorenbrood en 

drinken teveel suikerhoudende dranken 



De schoolsetting is een kansrijke plek voor het 
bevorderen van gezonde voeding  



Een gezonde schoollunch kan de voedingsinname 
van kinderen aanzienlijk verbeteren 

Guardian maart 2020 BMC Public Health https://doi.org/10.1186/s12889-019-7286-z



Veel landen in Europa hebben een 
gezonde schoollunch



1. Is er draagvlak voor een gezonde schoollunch op de basisschool? 

Gesprekken en vragenlijsten

2. Hoe zou een gezonde schoollunch eruit moeten zien? 

Ontwikkelen lunchconconcepten en vragenlijsten

3. Wat zijn de effecten van een gezonde schoollunch op de 
voedingsinname van kinderen tijdens de lunch?

Onderzoek van 1 lunchconcept op 3 scholen voor 6 maanden

Gezonde schoollunch onderzoek Kinderen

Leverancier
s

Scholen

Ouders



Meer kinderen zijn groente en fruit gaan eten
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Minder kinderen zijn wit brood gaan eten en 
meer kinderen zijn bruin brood gaan eten
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Meer kinderen zijn melk en water gaan drinken en minder 
kinderen zijn suikerhoudende dranken gaan drinken
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De lunch was lekker (na 6 maanden)
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- Kinderen zijn gezonder gaan lunchen door een
gezonde schoollunch

- De schoollunch werd door de kinderen, 
leerkrachten en ouders positief ontvangen

- De schoollunch is logistiek goed uitvoerbaar

Conclusies



Aanbevelingen

- Betrek de kinderen en ouders actief bij de menuplanning

- Aanpassing van het huidige pauzerooster is nodig

- Structurele hulp voor scholen bij de lunch is essentieel

- Combineer de schoollunch met het verhogen van 

voedselvaardigheden

- Aanvullende financiering van de schoollunch is randvoorwaarde





Stadslandbouw en opvoeding -
relatie tussen kind en voeding



CONCLUSIES

Nederlandse kinderen lusten best groenten. Ouders willen het ze
best geven.

Maar voor veel mensen ontbreekt het aan kennis, vaardigheden, 
mogelijkheden, tijd en geld om er echt aan toe te komen.

Voorlichten helpt niet. Het ouders en kinderen makkelijker maken
door ze gezond eten aan te bieden is effectief.

Dan kan overall in de wereld dus ook in Nederland.


