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Betrekken sociale omgeving
belangrijk in cliëntadvies
Steeds meer mensen hebben hulp nodig bij het creëren van een gezond voedingspatroon of
het verliezen van gewicht. Het bereiken van deze individuele doelen in een omgeving die
verleidt tot overmatige consumptie, en waarin eten een belangrijke sociale rol vervult, is
echter niet eenvoudig. Het betrekken van de sociale omgeving in het dieetadvies voor
cliënten is dan ook een belangrijke stap op weg naar een succesvolle behandeling.

Hoewel het innemen van voedsel een primaire levensbe-

ving, maar ook dat zij hun ontbijt of maaltijdinname laten

hoefte is, blijkt uit observaties in restaurants, in biosco-

beïnvloeden door die van hun tafelgenoten.4 De neiging

pen en op straat dat ‘overleven’ niet altijd meer de belang-

tot imiteren is zo sterk dat het bovendien dieetintenties en

rijkste reden is dat mensen eten. Voedsel en eten spelen

gevoelens van honger of verzadigdheid teniet kan doen.5,6

ook een aanzienlijke rol in het sociale leven. Het meren-

Niet alleen volwassenen hebben de neiging om hun eet-

deel van de dagelijkse consumptie wordt gegeten in de

gedrag aan dat van anderen aan te passen, ook kinderen

aanwezigheid van anderen, en wordt vaak gezien als een

blijken hun eetgedrag te laten beïnvloeden door dat van

essentieel onderdeel van onze cultuur.1 De hoeveelheid

hun ouders of leeftijdgenoten.7,8

en het soort voedsel dat gegeten wordt in deze omgeving
Onbewuste beïnvloeding

speelt daarnaast een rol in de sociale communicatie en
identiteit.2 Eten kan dus ook dienen als een statement

Mensen blijken zich niet of nauwelijks bewust te zijn van

naar anderen: ‘Je bent wat je eet!’

de invloed die de omgeving kan hebben op het eetgedrag,
wat impliceert dat sociale invloeden relatief automatisch
en buiten het bewustzijn om verlopen.9 De ongemerktheid

Sociale vergelijking en imitatie
Vanwege de sociale rol die voeding en eten spelen in het

waarmee het eetgedrag van anderen de consumptie beïn-

dagelijks leven, is het niet verwonderlijk dat mensen be-

vloedt, maakt dit proces ook zo krachtig. Wanneer binnen

ïnvloedbaar zijn wat betreft de hoeveelheid die ze eten in

de directe omgeving de norm bestaat om veel en onge-

de aanwezigheid van anderen. Een belangrijk mechanisme

zond te eten, is de kans groot dat deze norm onbewust

dat hieraan ten grondslag ligt, is sociale vergelijking. Wan-

wordt overgenomen door de personen in deze omgeving.

neer er onduidelijkheid of onzekerheid bestaat over hoe-

Psychologen hebben de kracht van normen veelvuldig

veel men kan eten, dient het eetgedrag van de ander als

aangetoond, waarbij de belangrijkste boodschap is dat

norm voor wat gepast of geschikt is om te eten.3 Wanneer

mensen niet willen afwijken van de geldende sociale

de tafelgenoot veel eet, is men geneigd om zelf ook meer

norm. De normen voor gepast eten kunnen dus ongemerkt

te eten, terwijl men minder eet als de tafelgenoot weinig

het negatieve gedrag initiëren en in stand houden, omdat

of helemaal niets eet. Dit wordt ook wel de imitatie van

ervan afwijken kan leiden tot negatieve vooroordelen of

eetgedrag genoemd.

sociale uitsluiting.

Mensen hebben een sterke neiging om het eetgedrag van

Naast het eetgedrag van anderen, reageren mensen ook

anderen na te bootsen. Onderzoek heeft aangetoond dat

ongemerkt op andere signalen uit de directe omgeving.

mensen de consumptie van gezonde en ongezonde tus-

De grootte van de voedselverpakking en de beschikbaar-

sendoortjes aanpassen aan die van anderen in hun omge-

heid van calorierijk voedsel zijn voorbeelden van andere
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signalen die het eetgedrag kunnen beïnvloeden. Zo is

De diëtist of coach zou hierbij samen kunnen werken met

herhaaldelijk aangetoond dat grotere porties leiden tot

een psycholoog die meer inzicht kan geven in sociale

een verhoogde inname. Net als het eetgedrag van ande-

beïnvloedingsprocessen. Bij het voorkomen of verbeteren

ren, suggereren grote porties een consumptienorm met

van ongezonde eetpatronen zou er dus meer aandacht

betrekking tot wat gepast of normaal is om te eten, en

moeten zijn voor de rol van sociale omgeving, waarbij niet

we weten inmiddels dat mensen geneigd zijn om hier hun

alleen de cliënt maar ook de omgeving wordt meegeno-

gedrag door te laten beïnvloeden. Tot slot blijken men-

men in de behandeling. Dit zou voor de diëtist kunnen

sen meer te gaan eten wanneer het voedsel gemakkelijk

betekenen dat er meer inzicht nodig is in de psychologie

toegankelijk is.11 Het simpelweg zien van eten is vaak al

van voedselkeuze en eetgedrag, of in de principes van

voldoende om de eetlust op te wekken, en wanneer het

gedragsverandering. Het verbeteren van een ongezonde

ook nog eens binnen handbereik ligt, kunnen maar weinig

leefstijl in een omgeving die bol staat van de vele ver-

mensen de impuls om te gaan eten weerstaan.

leidingen vraagt dus om een brede aanpak, waarbij er

10

aandacht moet zijn voor zowel het individu als voor de
De rol van de diëtist

omgeving.

Wanneer cliënten hun leefstijl willen verbeteren, moeten
zij zich ook bewust worden van de ongemerkte rol die de

Samenwerking wetenschap en praktijk

omgeving kan spelen op hun eetgedrag. Een belangrijke

Het wetenschappelijk onderzoek dat beschreven wordt

rol lijkt hier weggelegd voor diëtisten en leefstijlcoaches.

in deze tekst is niet opgezet om direct vertaald te worden

Zij zouden de cliënt kunnen helpen om de verborgen

naar de alledaagse praktijk. Desondanks zou dit nuttig

verleiders uit hun omgeving in kaart te brengen en de

kunnen zijn bij het verbeteren van ongezonde eetpatro-

cliënt hiervan bewust te maken. Deze bewustwording zou

nen. Het moet echter vermeld worden dat nog niet onom-

moeten helpen bij de bescherming tegen deze signalen

stotelijk is aangetoond dat de bewustwording van sociale

en ertoe kunnen leiden dat de cliënt meer stilstaat bij de

invloeden op eetgedrag concreet leidt tot gewichtsafname

momenten waarop, en waarom, er gegeten wordt.

of een verbetering van het eetpatroon. Het is daarom
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Zes praktische tips bij leefstijladvies
Aanpassen van de sociale omgeving
1. Bespreek met de cliënt de rol van de omgeving bij
eetgedrag, waarbij aandacht gegeven kan worden aan zowel de directe sociale als de fysieke
omgeving. Extra verdieping of samenwerking met
een psycholoog zou kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in de psychologie van eetgedrag.
2. Om meer inzicht te krijgen in hoe de omgeving
de inname beïnvloedt, kan een eetdagboek worden bijgehouden. Dit dagboek wordt doorgaans
al vaak gebruikt om de hoeveelheid en het type
noodzakelijk dat er evidence based onderzoek gedaan

voedsel te noteren, maar dit zou uitgebreid

wordt, waarbij gekeken wordt of een behandeling waarin

kunnen worden met vragen als waar, waarom

eerder genoemde tips gebruikt worden, effectiever is dan

en met wie er gegeten wordt. Dit inzicht zou de

een behandeling zonder deze tips. Een samenwerking

cliënt kunnen helpen een eetstijl te hanteren

tussen wetenschap en alledaagse praktijk zou dan ook

waarbij men zich meer bewust is van hoe, wat en

aangemoedigd moeten worden.

waarom men eet.
3. Zien eten doet eten, maar zien minderen doet

Roel Hermans, MSc

ook minderen. Bespreek de rol van de partner,

Postdoc Behavioural Science Institute, Radboud Universi-

familieleden of vrienden in het behandelplan. De

teit Nijmegen

omgeving kan dan rekening houden met de voornemens van de cliënt om het voedingspatroon te
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verbeteren. Zij kunnen hun bijdrage hieraan leveren door hun gedrag aan te passen in het bijzijn
van de cliënt.
4. Moedig de cliënt aan om een ‘buddy’ te zoeken
binnen de directe omgeving. Het aanpassen van
de geldende eetnormen binnen het gezin of
huishouden kan de cliënt helpen het nieuwe eetpatroon beter vol te houden. Bovendien is niets
leuker dan samenwerken aan een gemeenschappelijk doel!
5. Gedragsverandering gaat niet zonder slag of
stoot. Moedig de cliënt regelmatig aan en geef
feedback.
Aanpassen van de persoonlijke omgeving
6. Een leuk en eenvoudig boek dat besproken kan
worden met de cliënt is: Hap Slik Weg – Waarom
we altijd meer eten dan we denken of willen van
prof. Brian Wansink. Hierin staan talloze tips die
de cliënt kan helpen om zijn persoonlijke omgeving aan te passen en die ingaan op de bescherming tegen signalen om ongemerkt meer te eten
dan men zich had voorgenomen.

