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WOORD VOORAF 

 

Met het overhandigen van deze masterproef sluit ik (hopelijk) mijn studentenjaren 

definitief af. Het waren deze leerzame jaren die voor de ingeving van het onderwerp 

van deze thesis zorgde. Zo is de bezorgdheid over voedingsgerelateerde aandoeningen 

zoals de huidige obesitasepidemie aangewakkerd en gegroeid tijdens mijn jaren als 

student ‘Lichamelijke Opvoeding’. Daarenboven is het dankzij de professoren uit 

deze opleiding dat ik in contact ben gekomen met het wonderbaarlijk instrument 

‘computer tailored advice’. Het waren zij die ons overtuigde dat dit instrument in de 

toekomst wel eens veel mensen zou kunnen helpen. Na het behalen van de graad 

‘Master of Science in de Lichamelijke Opvoeding & Bewegingswetenschappen’ 

besloot ik een vervolg aan mijn studiecarrière te breien. Het is in deze voortgezette 

studie ‘Bedrijfskunde’ waarin ik de belangrijkheid van een duurzame economie pas 

echt gewaar ben geworden. En dankzij een taak voor het vak ‘Bedrijfsinformatica’ uit 

deze opleiding heb ik deze rijke achtergrond aan informatie samen kunnen bundelen 

tot het primaire idee van dit onderzoek. Met dit primaire idee ben ik nadien gaan 

aankloppen bij professor Alexandre Thys met het voorstel om het concept verder te 

onderzoeken in de vorm van een thesis. Vandaar dat mijn welgemeende en bijzondere 

dank uitgaat naar mijn promotor prof. A. Thys omwille van de gekregen kans om dit 

allemaal daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Met steeds relevante opmerkingen en 

snelle respons hielp u mij mee bouwen aan deze masterproef. Het was ook steeds 

aangenaam om met u het feedbackgesprek te overlopen. Met hier en daar altijd wel 

een interessant intermezzootje. 

Speciale dank gaat ook uit naar de Vrije Universiteit Brussel, waar ik gedurende mijn 

twee opleidingen mooie herinneringen aan heb overgehouden. Naast het bijzonder 

professioneel en toch persoonlijk academisch personeel heb ik hier een heleboel 

vrienden leren kennen waarvan ik overtuigd ben zo nog een hele poos te blijven 

kennen ook. Tot slot een dankwoord voor mijn vader Bart en mijn vriendin Ene die 

naast morele steun ook meegewerkt hebben aan het grafische aspect uit deze thesis. 
 

Kijk eens aan Mama, een tweede thesis. Ik schreef ze vaak met de woorden waarvan 

ik dacht dat jij ze ook zou gebruiken. Het heeft me erg geholpen, zoals je dat nog zo 

vaak doet. Het gaat je goed. 
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ABSTRACT 

 

‘Computer tailoring’ is een relatief nieuw maar ondertussen door 

gezondheidsinterventies wijd gebruikt instrument. Daar gecomputeriseerd op maat 

gemaakt advies beter opgevolgd wordt als algemeen advies en daarbij geen hoge 

kosten aan te pas komen van een interpersoonlijke raadgeving met een specialist, 

blijkt dit instrument uitermate geschikt om op grootschalig niveau persoonsgebonden 

advies aan de man te brengen. De voedingsconsumptie brengt tegenwoordig tal van 

problemen inzake duurzaamheid en gezondheid met zich mee. Het is de grootste 

oorzaak van de huidige obesitasepidemie en staat indirect in voor het derde grootste 

aandeel van de globale ecologische voetafdruk. Daar meer dan de helft van het 

gezinsbudget besteed wordt in supermarkten zal deze studie op een ‘theorie- en 

bewijsgebaseerde’ methode trachten om computer tailoring te extraheren naar een 

e-service, aangeboden door een supermarktketen, die zijn klanten op maat gemaakt 

voedingsadvies kan aanbieden. Specifiek zullen de processen uit de e-service 

uitgelijnd worden die de opgevraagde variabelen van klanten dienen om te zetten tot 

persoonsgebonden voedingsmaatregelen en -advies. 

Het ‘intervention mapping protocol’ diende hierbij als leidraad om stapsgewijs de 

strategie van deze procesmodellen uit te werken. Beginnend werd opzoek gegaan naar 

gedragingen die de problematiek inzake voedingsconsumptie kunnen counteren. 

Daaruit bleek dat men voor het gezondheidsaspect door het opvragen van amper 

zeven variabelen de persoonlijke behoeften inzake energie-inname en verdeling van 

de macro- en micronutriënten kan uitrekenen. Daarnaast werd een strategie 

uitgestippeld waarbij de gebruiker door het opgeven van drie 

duurzaamheidsgerelateerde voedingspatronen kan aangeven hoe duurzaam hij wenst 

in te kopen.  

Om de klanten uit de supermarkt deze gedragingen ook effectief te zien uitvoeren, 

werden vervolgens strategieën bepaald rekening houdend met drie 

voedingsgerelateerde gedragsveranderingsdeterminanten uit de ‘theory of planned 

behavior’. De essentiële determinant ‘zelfeffectiviteit’ (vertrouwen in eigen kunnen) 

werd begunstigd door een voedingsschema op te stellen rekening houdend met de 

klant zijn voedingsbenodigdheden en duurzaamheidswens. Hierbij werd telkens de 

bereidingswijze van de maaltijden meegegeven. De determinant ‘attitude’ zal door de 
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e-service bevorderd worden door ‘reinforcement’ van goed gedrag. Meer bepaald 

zullen gezonde en duurzame voedingspatronen elk beloond worden door 

gesubsidieerde prijskortingen. Tot slot werd voor de determinant ‘sociale normen’ via 

een ‘duurzaamheidsschaal’ de klant zijn duurzaamheidspositie tegenover anderen 

overgebracht, waarna raadgevingen volgen om die positie te bevorderen. Deze 

strategische maatregelen werden finaal als procesmodellen uitgeschreven. Hierdoor 

ontstaat een blauwdruk aan taken en berekeningen die, wanneer gerespecteerd, door 

een computerprogrammeur uitgeschreven kunnen worden en als gevolg in de vorm 

van een e-service kunnen fungeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

INHOUDSTABEL 

 

 

WOORD	VOORAF	..............................................................................................................................	1	

ABSTRACT	..........................................................................................................................................	3	

INHOUDSTABEL	...............................................................................................................................	6	

LIJST	VAN	ACRONIEMEN	EN	SYMBOLEN	..................................................................................	8	

1.	INTRODUCTIE	............................................................................................................................	10	

1.1.	AANLEIDING	..............................................................................................................................................	10	

1.2.	OPZET	...........................................................................................................................................................	11	

1.3	OPBOUW	VAN	HET	ONDERZOEK	......................................................................................................	12	

2.	LITERATUURSTUDIE	...............................................................................................................	13	

2.1.	DE	HUIDIGE	VOEDINGSCONSUMPTIE	...........................................................................................	13	

2.2.	RELATIE	TUSSEN	DE	VOEDINGSCONSUMPTIE	EN	DE	GEZONDHEID	............................	15	

2.3.	RELATIE	TUSSEN	DE	VOEDINGSCONSUMPTIE	EN	DE	ECOLOGISCHE	VOETAFDRUK
	..................................................................................................................................................................................	17	

2.4.	DETERMINANTEN	VAN	DE	VOEDINGSCONSUMPTIE	............................................................	22	

2.5.	BESTAANDE	STRATEGIEËN	NAAR	EEN	BETER	CONSUMPTIEBELEID	IN	
SUPERMARKTKETENS	..................................................................................................................................	25	

2.6.	COMPUTER	TAILORING:	DOELTREFFENDHEID	EN	BEREIDWILLIGHEID	.....................	27	

2.7.	BEST	PRACTICE	ONTWIKKELING	E-SERVICE	MET	COMPUTER	TAILORING	.................	29	

2.8.	KOSTENEFFECTIVITEIT	EN	ECONOMISCHE	HAALBAARHEID	VAN	DE	E-SERVICE	.	31	

3.	METHODOLOGIE	.......................................................................................................................	34	

3.1.	INTERVENTION	MAPPING	PROTOCOL	.........................................................................................	34	

4.	ONTWIKKELING	VAN	DE	E-SERVICE	..................................................................................	36	

4.1	DE	UITKOMSTMATEN	VAN	HET	LOGISCH	GEDRAGSVERANDERINGSMODEL	............	36	
4.1.1.	DE	GEDRAGSUITKOMSTEN	VOOR	HET	GEZONDHEIDSASPECT	......................................................	36	
4.1.1.1.Correcte	energie-inname	.........................................................................................................	37	
4.1.1.2.	Aanbevolen	verdeling	macronutriënten	..........................................................................	43	
4.1.1.4.	Aanbevolen	inname	micronutriënten	...............................................................................	46	
4.1.1.5.	Vochtopname	...............................................................................................................................	49	

4.1.2.	GEDRAGSUITKOMSTEN	VOOR	HET	DUURZAAMHEIDSASPECT	......................................................	50	
4.1.2.1.	Duurzaamheidspatroon	I:	consumeer	minder	vlees	...................................................	51	
4.1.2.2.	Duurzaamheidspatroon	II:	consumeer	meer	lokaal	en	seizoensgebonden	......	52	
4.1.2.3.	Duurzaamheidspatroon	III:	consumeer	meer	biologisch	.........................................	52	

4.1.3.	SAMENVATTING	VAN	DE	UITKOMSTMATEN	.......................................................................................	53	

4.2.	DEFINIËREN	VAN	DE	VERANDERINGSDOELSTELLINGEN	..................................................	55	



 7 

4.2.1.	DE	GEDRAGSVERANDERINGSDETERMINANTEN	.............................................................................	55	
4.2.1.1.	Waargenomen	normen	............................................................................................................	56	
4.2.1.2.	Attitude	&	resultaatverwachtingen	...................................................................................	57	
4.2.1.3.	Zelfeffectiviteit	en	vaardigheden	.........................................................................................	57	
4.2.1.4.	Actie-gerelateerde	Kennis	......................................................................................................	58	

4.2.2.	HET	‘PRECAUTION-ADOPTION	PROCESS	MODEL’	........................................................................	58	
4.2.3.	DE	VERANDERINGSDOELSTELLINGENMATRIX	..................................................................................	60	

4.3.	IDENTIFICATIE	VAN	DE	TE	GEBRUIKEN	METHODE	EN	STRATEGIEËN	.......................	62	
4.3.1.	‘KAN	MAALTIJDEN	SAMENSTELLEN	EN	KLAARMAKEN	DIE	TOT	EEN	GEZONDE	EN	DUURZAME	
VOEDING	LEIDEN.’	............................................................................................................................................	62	
4.3.3.1.	Opvragen	‘vaste’	variabelen	..................................................................................................	63	
4.3.3.2.	Berekenen	op	maat	gemaakte	benodigdheden	.............................................................	64	
4.3.3.2.	Opvragen	maaltijdfrequentie	per	dag.	.............................................................................	68	
4.3.3.3.	Opvragen	energieverdeelsleutel	van	de	maaltijden	....................................................	70	
4.3.3.4.a	Berekenen	maaltijdmogelijkheden	..................................................................................	72	
4.3.3.4.b	Maaltijdmogelijkheden:	Praktische	uitwerking	van	de	strategische	
maatregelen	.................................................................................................................................................	74	
4.3.3.5.	Eindafhandeling	met	op	maat	gemaakt	advies	............................................................	79	

4.3.2.	‘STAAT	POSITIEF	TEN	OPZICHTE	VAN	DE	GENOMEN	MAATREGELEN.’	.......................................	81	
4.3.2.1.	Optimaliseren	van	de	gebruikservaring	...........................................................................	81	
4.3.2.2.	‘Reinforcement’	(bekrachtiging)	van	gunstig	gedrag	................................................	82	

4.3.3.	‘KAN	ZIJN	EIGEN	VOEDINGSGERELATEERDE	ECOLOGISCHE	VOETAFDRUK	VERGELIJKEN	MET	
ANDERE	CONSUMENTEN.’	...............................................................................................................................	84	
4.3.3.1	De	duurzaamheidsschaal	.........................................................................................................	84	

4.4.	UITLIJNING	VAN	DE	PROCESMODELLEN	.....................................................................................	87	
4.4.1.	PROCESMODELLEN	UIT	HET	COMPUTERPROGRAMMA	VAN	DE	E-SERVICE	................................	87	
4.4.1.1	procesmodel	van	een	bestelling	............................................................................................	87	
4.4.1.2	Procesmodel	van	de	prijskortingen	.....................................................................................	89	
4.4.1.2	Procesmodel	van	de	duurzaamheidsschaal	.....................................................................	89	

4.4.2.	PROCESMODEL	VAN	DE	GEBRUIKER	.................................................................................................	90	

5.	CONCLUSIE	.................................................................................................................................	91	

REFERENTIES	.................................................................................................................................	94	

LIJST	VAN	TABELLEN	.................................................................................................................	104	

LIJST	VAN	FORMULES	................................................................................................................	106	

LIJST	VAN	FIGUREN	....................................................................................................................	107	
 
 

 

 



 8 

LIJST VAN ACRONIEMEN EN SYMBOLEN 

 

 

BM  basaal metabolisme 

BMI  body mass index 

°C  graden celcius 

CH4  Methaan 

CO2  koolstofdioxide 

CO2e  koolstofdioxide equivalent 

ΔE  wijziging energievoorraad 

EI  energie-inname  

EV  energieverbruik  

FFM  vetvrije massa 

FM  vetmassa 

g  gram 

gha  globale hectare 

kcal  kilocalorieën 

kg  kilogram 

MET  metabolic equivalent of task 

MJ  megajoule 

m2  vierkante meter 

N2O  distikstofmonoxide 

PAL  physical activity level 

PAPM  Precaution-Adoption Process Model 

PPM  Precede-Proceed model 

R2  determinatiecoëfficiënt 

SD  standaardafwijking 

WHO  Wereld Gezondheidsorganisatie 

WNF  Wereld Natuur Fonds 

 

♀  vrouw 

♂  man 
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1. INTRODUCTIE 

 

Beginnend zal in dit hoofdstuk de aanleiding van deze studie toegelicht worden. In 

deze aanleiding wordt de problematiek inzake voedingsconsumptie geschetst 

waardoor gelijktijdig de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek in kaart 

gebracht wordt. Nadien worden de doelstellingen van dit onderzoek beschreven en zal 

afsluitend de opbouw van deze studie worden voorgelegd. 

1.1. Aanleiding 
 

Doorheen de evolutie heeft de mens zijn voedingspatroon telkens weten aan te passen. 

Zo beweren wetenschappers dat de controle over het vuur, en het daarbij gepaard 

gaande koken, ons toeliet de fysiologische aanpassingen te maken die ons hebben 

gevormd tot de mens van vandaag (Wrangham R., 2009). Latere vondsten zorgden dat 

het telen en consumeren van voedsel steeds eenvoudiger werden. Dit uitte zich vooral 

tijdens de industriële revolutie waar vooral de kwantiteit van voedsel in de westerse 

wereld een explosieve groei kende. Deze drastische veranderingen, ook wel de 

‘nutriëntentransitie’ genoemd, brachten niet enkel profijt met zich mee maar zijn 

tegenwoordig vooral de oorzaak van tal van problemen zowel op ecologisch- als op 

gezondheidsvlak (Cordain L. et al., 2005). Zo is zwaarlijvigheid of obesitas vaak het 

gevolg van ons huidig voedingspatroon en de oorzaak van tal van ziekten (James 

W.P.T. et al., 2004). Deze zorgen voor hoge gezondheidskosten die zwaar doorwegen 

op het sociale zekerheidssysteem van een land (World Health Organisation, 2014; 

Yachet D. al., 2006). Daarnaast zorgt onze huidige voedingsconsumptie dat de 

voedingsindustrie, naast de energie- en transportsector, indirect het derde grootste 

aandeel heeft op de totale ecologische voetafdruk (Vermeulen S.J. et al., 2012). 

Iedereen heeft er wel al bij stilgestaan, maar de meerderheid gaat gemakshalve door 

met het gebruikelijk inkopen. Een gebrek aan kennis, motivatie, vertrouwen in eigen 

kunnen en praktische vaardigheden vormen vaak het struikelblok voor een alternatief 

(Engler-Stringler R. Et al., 2010; Vermeir I. et al., 2008; Brug J., 2008; Han Y., 

2012). 

Toch zien we de laatste decennia een positieve evolutie. De consument blijkt 

langzamerhand deze zaken te herkennen en is daardoor ook meer dan ooit bereid om 

zijn voedingsconsumptie aan te passen. De westerse wereld stapt langzaamaan het 
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tijdperk binnen van “de tweede nutriëntentransitie” die gekenmerkt wordt door een 

meer duurzaam en gezond voedingspatroon (Freibauer A. et al., 2011; Boller E.F. et 

al., 2004; Falguera V. et al. 2012).  

Om deze gunstige gedragsveranderingen inzake voedingsconsumptie efficiënter door 

te voeren, zoekt men best naar een instrument die de consument individueel benadert 

(Mhurchua C.N. et al., 2007). Dit zorgt voor meer betrokkenheid en motivatie om het 

advies op te volgen (Brug J et al., 1999). Deze individuele benadering wordt 

tegenwoordig vooral volbracht door voedingsexperten. Alleen ligt de kostprijs en 

tevens de bereikbaarheid van zo’n synnlijke raadgeving met een diëtist niet voor 

iedereen even gunstig (Bureau of Labor Statistics, 2014). De opkomende trend naar 

een duurzame en gezonde levensstijl bevindt zich dan ook vooral bij de 

kapitaalkrachtigere en hogeropgeleide bevolking (Freibauer A. et al., 2011). Het is 

dan ook belangrijk een instrument te ontwikkelen die op grootschalig niveau 

individuele raadgeving mee kan geven.  

Thans hoeft de technologische vooruitgang niet langer enkel de oorzaak, maar kan het 

ook de oplossing voor de voedingsconsumptieproblematiek betekenen. Een 

opkomend instrument (vooral in de gezondheidssector) om op grootschalig niveau 

persoonlijk advies mee te geven, is computer tailoring. Computer tailoring bekomt 

men door betekenisvolle variabelen op te vragen van een individu die op hun beurt 

door een algoritme verwerkt worden om zo finaal tot een persoonlijke raadgeving te 

komen. (Kreuter M.W. et al., 2003). Omdat supermarktketens een grote 

verantwoordelijkheid inzake deze problematiek met zich meedragen, zo blijkt dat 

meer dan de helft van het gezinsbudget voor voeding besteed wordt in de supermarkt, 

lijkt het een goed idee hun hierbij te betrekken. (Department for Environment Food & 

Rural Affair, 2014; Wansink B., 2004; Costell E. et al., 2009)  

 

1.2. Opzet 
 

Het doel van deze studie is om op een ‘theorie- en bewijsgebaseerde’ methode een 

nieuw inkoopconcept te ontwikkelen. Dit inkoopconcept zal opgemaakt worden zodat 

ze aangeboden kan worden door een supermarktketen en moet haar klanten leren 

gezond en duurzaam in te kopen. Dit via een e-service die met behulp van ‘computer 

tailoring’ op maat gemaakt voedingsadvies zal meegeven. Specifiek zullen de 
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strategische ‘procesmodellen’ van de e-service worden uitgelijnd. Die de opgevraagde 

variabelen dienen om te zetten tot gepersonaliseerd voedingsadvies. 

Een ‘theorie- en bewijsgebaseerde’ methode houdt in dat de gebruikte informatie en 

strategieën bij de ontwikkeling van deze e-service gebaseerd is op wetenschappelijk 

gegronde theorieën en bewijzen. In dit onderzoek dienen deze theorieën en bewijzen 

gedragsverandering teweeg te brengen inzake voedingsconsumptie, specifiek ter 

bevordering van de gezondheid en duurzaamheid (Dyson J. et al., 2013; Vandelanotte 

C. et al., 2007).  

Een ‘procesmodel’ is een theoretische beschrijving van processen die gebeuren in een 

applicatie of computerprogramma. Het uitwerken van dit model heeft het volgende als 

doel (Rolland C., 1998): 

• Omschrijvend: uitlijnen van de gebeurtenissen tijdens het proces. Hierdoor kan 

een externe inzicht creëren in de werking van het programma en als gevolg ook 

uitwerken. 

• Prescriptief: vaststellen van regels, richtlijnen en gedragspatronen die, wanneer 

gerespecteerd, leiden tot de gewenste resultaten of uitkomsten. 

• Verklarend: voorziet een uitleg van de gekozen uitlijning. Door het evalueren van 

de mogelijke trajecten moet men expliciete linken kunnen leggen tussen de 

processen en de op ‘theorie- en bewijsgebaseerde’ uitkomsten. 

 

1.3 Opbouw van het onderzoek 

 

De studie is opgebouwd in vier hoofdstukken zodat bevindingen uit vorige 

hoofstukken steeds geëxtraheerd kunnen worden naar volgende hoofstukken. Zo zal 

het literatuuronderzoek (hoofdstuk 2), bestaande uit uitgebreide 

achtergrondinformatie, steun bieden in het verdere verloop van de ontwikkeling van 

de e-service. Na het literatuuronderzoek zal een methodologische sectie (hoofdstuk 3) 

toelichting geven over de ontwikkelingswijze. Waarmee nadien, tijdens de eigenlijke 

ontwikkeling van de procesmodellen (hoofdstuk 4), deze methodologie toegepast zal 

worden. Afsluitend zal een conclusie getrokken worden van de 

ontwikkelingsresultaten (hoofdstuk 5). 
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2. LITERATUURSTUDIE 

 

De literatuurstudie zal in de eerste plaats dienen om de problematiek inzake de 

huidige voedingsconsumptie in kaart te brengen. Zo zal de evolutie van de menselijke 

voedingsconsumptie vergeleken worden met de huidige trends. Opvolgend zullen de 

consequenties met betrekking tot de duurzaamheid en gezondheid van deze 

gewijzigde voedingspatronen worden uitgeschreven. Welke factoren of determinanten 

deze wijzigingen bepalen en of er tot nu toe door supermarktketens al enige 

maatregelen of strategieën zijn opgemaakt om deze ongunstige gevolgen te kunnen 

counteren zal nadien besproken worden. Daar deze studie nagaat of ‘computer 

tailoring’ een antwoord kan bieden op deze negatieve gevolgen zal de effectiviteit 

van dit instrument in vraag gesteld worden. Omdat er bij computer tailoring 

persoonlijke informatie dient opgevraagd te worden, zal na worden gegaan welke 

maatregelen genomen dienen te worden om klanten hier open voor te laten staan. 

Opvolgend zal onderzocht worden hoe een interventie, of in dit geval een e-service, 

met computer tailoring het best uitgewerkt wordt. Tot slot zal overgegaan worden 

naar een analyse van de kosteneffectiviteit om deze e-service later eventueel in 

gebruik te kunnen nemen. 

2.1. De huidige voedingsconsumptie  
 

De voedingsgewoonten van de mens zijn doorheen de geschiedenis geheel door elkaar 

geschud. Zo waren onze voorvaderen nog jager-verzamelaars. Hun dieet hing tot de 

ontwikkeling van veeteelt en agricultuur vooral af van het klimaat, het seizoen en de 

geografische locatie (Loren C. et al., 2005). Nadien ontwikkelde de mens technieken 

die het mogelijk maakten zijn gekende etenswaren op een regelmatige basis te eten 

(van zwerflandbouw tot irrigatielandbouw, eerste vormen van plantenveredeling etc.). 

Later ontwikkelde het, hoofdzakelijk tijdens de laatste eeuwen, processen om 

verwerkt voedsel te vervaardigen (graanproducten, geraffineerde suikers, plantaardige 

oliën, zuivelproducten, alcohol etc.) die daarvoor minder gekend waren. Thans staan 

zij in voor 72,1% van onze dagelijkse energie-inname (Gerrior S. et al., 2004). Deze 

zogenaamde ‘nutriëntentransitie’ zorgden dat het oorspronkelijk dieet dat rijk was 

aan voedingsvezels, complexe koolhydraten en proteïnen vervangen werd door 

producten met een hoge ratio aan verzadigde vetten (vaak afkomstig uit verwerkt 
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dierlijk voedsel) en enkelvoudige suikers. (Adam D. et al., 1997). Daarnaast werd 

voeding in zijn geheel goedkoper en steeg zijn voorraad, maar werd gezonde voeding 

ten opzichte van ongezonde voeding duurder (Adam D., 2004; Finkelstein A. et al., 

2005). Deze veranderingen in voedingsgewoonten brachten een hogere 

energieopname met zich mee. Zo is de gemiddelde voedingsconsumptie per capita in 

geïndustrialiseerde landen gestegen van 3046 kcal per dag tussen 1969 en 1971 naar 

3446 kcal per dag tussen 1999 en 2001. Verwacht wordt dat deze trend zich verder zet 

en stijgt tot 3520 kcal per dag in 2030 (FAO, 2006).  Niettegenstaande daalde de 

energiebehoeften door veranderde levensgewoonten die minder fysieke activiteit 

vertoonden (Hamilton et al., 2007). Zo getuigt de ‘nutriëntentransitie’ ook een relatie 

met zwaarlijvigheid en niet-insuline-afhankelijke diabetes (Popkin B.M. et al., 1996; 

O’Dea K., (1991). Geassocieerd zagen we tijdens de ‘nutriëntentransitie’ ook een 

epidemiologische transitie. Zo werden infectueuze ziektepatronen en ziekten te wijten 

aan een voedingsdeficiëntie overgenomen door hart- en vaatziekten en vormen van 

kanker te wijten aan overgewicht (Omran A., 2005).  

De Europese Commissie stelt enkele belangrijke huidige trends in 

voedingsconsumptie op. Als eerste ziet men dat de verscheidenheid van 

voedingsconsumptie de laatste twee decennia exponentieel vergroot is. Dit door 

technologische en sociale ontwikkeling die de beschikbaarheid van en de kennis over 

exotische gewassen alsmaar toegankelijker hebben gemaakt. Een tweede trend is het 

alsmaar groter wordend verschil tussen het dieet van de armen en de rijken. Zo zijn 

dieetgerelateerde ziekten (diabetes type II, obesitas, kanker, hoge bloeddruk, 

osteoartritis etc.) eerder te vinden bij de minder begunstigde bevolking. Meer 

welstellende mensen consumeren meer opkomende, gezondere voedingsproducten 

(vegetarisch, biologisch etc.). Dit groter wordend verschil zou te wijten zijn aan de 

hoge kostprijs van fruit en groenten en het feit dat arme mensen minder geïnformeerd 

zijn over de kwalijke gevolgen van een slecht voedingsdieet. Toch ziet de Europese 

Commissie een trend naar een zogenoemde ‘tweede nutriëntentransitie’. Deze 

transitie wordt gekenmerkt door een voedingspatroon dat dichter bij de 

gezondheidsrichtlijnen aanleunt. Tegelijkertijd zou het nieuwe voedingspatroon 

minder schade aan het milieu verrichten en vertoont het verbeterde sociale 

standaarden door middel van ‘fairtrade’ handel (Freibauer A. et al., 2011). Door de 

groeiende bezorgdheid omtrent gezondheid en duurzaamheid worden de 

kwaliteitsaspecten bij voedingsproducten als maar meer gelinkt aan een lijst indirecte 
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en ontastbare toegevoegde waarden. Een studie van Boller E.F. et al., (2004) deelt 

deze aspecten op in drie categorieën: productkwaliteit (voedselveiligheid 

en -gezondheid), productiekwaliteit (ecologische aspecten en diervriendelijkheid), 

ethische en sociale kwaliteit (faire trade handel).  Deze kwaliteitsaspecten passen 

perfect in de huidige trend naar functionele en biologische voedingsproducten. 

Functionele producten zijn producten met gelijkaardige karakteristieken als 

conventionele producten, maar die door technologische manipulatie fysiologische 

voordelen vertonen (light producten, pro-biotica Yoghurts etc.) Biologische producten 

zijn producten die met minder schade voor het milieu en diervriendelijker 

geproduceerd worden (Falguera V. et al. 2012). 

 

2.2. Relatie tussen de voedingsconsumptie en de gezondheid 
 

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) duidt de huidige voedingsgewoonten op 

het Europese continent aan als problematisch en als oorzaak voor zwaarlijvigheid en 

obesitas. De verhouding van het totaal opgenomen vet bij volwassenen ligt tussen de 

30 en 40 procent van de totale energie-inname. Dat terwijl de aanbevolen verhouding 

tussen de 15 en de 30 procent zou moeten liggen. Ook de inname van enkelvoudige 

koolhydraten ligt boven de aanbevolen 10 procent van de totale energie-inname. 

Daarnaast zien we dat, ook al ondervinden we de laatste decennia een stijging, de 

gemiddelde inname van fruit en groenten niet de norm van 400g per dag haalt die de 

WHO vooropstelt. Hierdoor is de opname van micronutriënten (mineralen en 

vitaminen) en vezels inadequaat.  De aanbevolen hoeveelheid vezels, uitgedrukt in 

Megajoule en refererend naar de energetische waarde van voeding,  per dag is 2,5-

3,1g/MJ terwijl er vandaag gemiddeld amper 1,8-2,4 g/MJ door mannen en 2,0-2,8 

g/MJ door vrouwen per dag opgenomen worden. Evenzeer is de consumptie van 

suikerrijke dranken problematisch in het Europese continent, vooral bij mannen. Deze 

vaststellingen zorgen dat het huidige voedingspatroon van de Europeaan 

gekarakteriseerd wordt door een dieet met hoge energiewaarden met een laag 

verzadigend (vol gevoel na eten) effect. Dit te wijten aan de verhoogde verhouding 

van vetten en enkelvoudige suikers en een lage inname van voedingsvezels (Branca F. 

et al., 2007). 
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Lichaamsvet stapelt zich op wanneer de energiebalans positief is. Dit wil zeggen dat 

de opgenomen voeding meer energie met zich mee brengt dan de persoon zal 

verbranden door zijn rustmetabolisme en dagelijkse activiteiten. Om de oorzaak van 

zwaarlijvigheid (BMI hoger dan 25kg/m2) en obesitas (BMI hoger dan 30kg/m2) na te 

gaan, moeten we dus beide factoren (voeding en lichaamsbeweging) in rekening 

brengen (Petersen et al., 2004). Overgewicht vormt op de dag van vandaag een 

ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Als er geen actie wordt ondernomen, 

zal de prevalentie van obesitas in Europa blijven stijgen tot 150 miljoen volwassenen 

en 15 miljoen adolescenten en kinderen (Alwan A., 2011; Wang Y. et al., 2006). 

Overgewicht blijkt verantwoordelijk te zijn voor meer dan 1 miljoen sterfgevallen en 

12 miljoen zieke levensjaren per jaar. Meer dan driekwart van de 

niet-insuline-afhankelijke diabetes patiënten hebben overgewicht. Daarnaast is 

zwaarlijvigheid en obesitas ook een risicofactor voor hartfalen, hoge bloeddruk, dikke 

darmkanker, borstkanker, baarmoederkanker en osteoartritis. Tevens heeft het een 

negatieve invloed op het psychosociaal welzijn en persoonlijke levenskwaliteit. 

(James W.P.T. et al., 2004) 

Ook de alcoholconsumptie is een probleem dat aangekaart moet worden (figuur 1). Er 

wordt nergens meer alcohol geconsumeerd dan in Rusland en Europa. In het bijzonder 

bier in noordelijke en wijn in zuidelijke gebieden uit West-Europa, terwijl in 

Oost-Europa en Rusland vooral sterke dranken geconsumeerd worden. Alcohol heeft 

een zeer hoge energetische waarde (1g = 7 kcal) en verhoogt daarenboven indirect het 

hongergevoel. Door deze twee factoren is alcoholgebruik mede een risicofactor voor 

obesitas. Daarnaast is extensief gebruik de oorzaak van 5,9 procent van de globale 

sterftegevallen en van meer dan 2000 aandoeningen waarbij levercirrose, kanker en 

verwondingen de drie voornaamste zijn (World Health Organisation, 2014). 
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Figuur 1. Wereldwijde alcoholconsumptie per capita (WHO, 2014) 

Naast de nadelige gezondheidsgevolgen op individueel niveau kent obesitas ook een 

grote maatschappelijke kost. Kosten voor obesitas, diabetes type II en andere 

dieet-gerelateerde aandoeningen wegen zwaar door op de sociale zekerheid van een 

land. Volgens de WHO zou de gemiddelde directe kost voor dieet-gerelateerde 

aandoeningen in Europese landen tussen de drie en de vier procent liggen van hun 

totale uitgaven in gezondheidskosten (World Health Organisation, 2014). Indirecte 

kosten door een verlaagd inkomen, vroegtijdige pensioenen, werkloosheid en 

verlaagde onderwijsresultaten werden daar niet bij in rekening gebracht (Yachet D. 

al., 2006). 

2.3. Relatie tussen de voedingsconsumptie en de ecologische voetafdruk 
 

De ecologische voetafdruk meet wat het totale grondstofverbruik is van menselijke 

activiteiten en rekent deze om in de hoeveelheid land daarvoor nodig is om deze 

grondstoffen terug te winnen. Hierdoor schetst het een beeld van de globale 

duurzaamheid. In 2008 was de aarde zijn totale bio-capaciteit, uitgedrukt in globale 

hectare, 12,0 miljard gha ofwel 1,8 gha per capita. Dit terwijl de mens 18,2 miljard 

gha, ofwel 2,7 per capita nodig had. Deze afwijking betekent dat de aarde een 

anderhalf jaar nodig zou hebben om zijn grondstoffen terug te winnen en de 

broeikasgassen op te vangen (David L. et al., 2015). Het drukken van de ecologische 

voetafdruk is van vitaal belang voor onze aarde. Dit om de opwarming van de aarde 

tegen te gaan en hierdoor de gekende ecosystemen in stand te houden. Thans dreigt 
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door de klimaatopwarming het zeeniveau te laten stijgen waardoor kuststreken in 

gevaar komen te liggen, dreigen er meer natuurrampen voor te komen, brengen de 

ontbossing en de verzuring van de oceanen de omzet van CO2 naar zuurstof in gevaar, 

wordt drinkbaar water schaars door irrigatie van rivieren, dreigt overbevissing 

bepaalde vispopulaties uit te roeien, worden de grondstoffen langzaamaan uitgeput 

etc. (Lewis S.L. et al., 2009; Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Swartz W. et 

al., 2010; World Economic Forum 2011).  

Toch is niet iedereen even schuldig. Bepaalde landen hebben namelijk een veel groter 

aandeel dan anderen. Verschillen tussen landen hangen af van de hoeveelheid 

goederen en diensten die per capita gebruikt worden. Niet verassend zijn de 

hoge-inkomenslanden, die het meest consumeren, ook de grootste vervuilers. Om tot 

een lagere en meer faire ecologische voetafdruk te komen ten opzichte van de rest van 

de wereld stelt het Wereld Natuur Fonds (WNF) voor welvarende landen zestien 

prioriteiten voorop (figuur 2). Eén van deze prioriteiten is “verstandiger 

consumeren”. Zo stelt het voorop om, naast het algemeen energieverbruik te verlagen 

door te investeren in hernieuwbare en propere energiebronnen, ook de 

(over)voedingsconsumptie uit de welvarende landen te corrigeren (Grooten M. et al., 

2012).  
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Figuur 2. Betere keuzes vanuit een enkele planeet perspectief (WWF, 2008) 

 

Wetenschappers hebben via verschillende computermodellen en simulaties berekend 

dat als we de opwarming van de aarde willen beperken tot 2°C, maximum 565 

gigaton CO2 equivalent (CO2e) mogen uitstoten tegen 2030. Omdat niet alle 

broeikasgassen hetzelfde broeikaseffect hebben, geven we deze een equivalent mee 

gelijk aan het broeikaseffect dat CO2 teweegbrengt, namelijk een CO2 equivalent 

(CO2e) (McKibben B., 2013).  

Als onze voedingsgewoonten niet veranderen, zouden we deze norm enkel en alleen 

al door agriculturele activiteiten overschrijden in 2030 (Goodland R. et al., 2009). Zo 
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heeft vandaag de voedingsindustrie op de ecologische voetafdruk een direct aandeel 

van 11% (figuur 3). Dit is vergelijkbaar met de transportsector (13%) (UNEP, 2012). 

Maar rekent men de indirecte factoren (transport, verpakking, primaire en secundaire 

verwerking, retail en catering, afval, kunstmestbereiding etc.) mee die bijdragen tot 

het totale aandeel van de voedingsindustrie op de ecologische voetafdruk, dan ligt dit 

aandeel volgens een studie van Vermeulen S.J. et al. (2012) tussen de 19% en 29%. 

Daarbij is dit aandeel in stijgende lijn. Zo zou in de toekomst de uitstoot door 

agricultuur verder stijgen met 80% tegen 2050. Dit terwijl de energie-gerelateerde 

uitstoot maar 20% zou toenemen tegen 2040 (Tilman D. et al., 2014; Emma M., 

2015). 

 
Figuur 3. Aandelen van industrieën op de totale uitstoot van broeikasgassen in 2010 (UNEP, 2012) 

 

Een aanleunende studie toonde aan dat de uitstoot van broeikasgassen door de 

voedingsindustrie voor 80% veroorzaakt wordt door veeteelt. Deze is voor een groot 

deel te wijten aan het broeikasgas methaan (CH4). 45% van de menselijke 

methaanuitstoot wordt veroorzaakt door de veeteelt. Daarbij heeft het broeikasgas een 

CO2 equivalent van 25 (FAO, 2006; Shindell D.T. et al., 2009). Verder is de veeteelt 
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tevens voor 65% schuldig voor de menselijke distikstofmonoxide (N2O) uitstoot. N2O 

is 296 keer sterker dan het broeikaseffect CO2 en blijft 150 jaar in de atmosfeer 

vooraleer het afbreekt tot minder schadelijke gassen. Ook de ontbossing is volgens 

dezelfde studie voor de helft beoogt om nieuwe weilanden te creëren voor de veeteelt. 

Daarnaast heeft de veeteelt ook een grote impact op het watergebruik, de 

waterkwaliteit en het waterecosysteem. In de Verenigde Staten zou 56% van al het 

water, gebruikt door de mens, naar gewassen gaan die bestemd zijn voor veeteelt. Dit 

tegenover 5% voor huishoudelijke activiteiten. Verder is het gehalte aan stikstof en 

fosfor in het water (afkomstig uit de afbraak van mest en die het water verzuren) voor 

respectievelijk 32% en 33% veroorzaakt door de sector. Evenals pesticiden (37% door 

de sector), antibiotica (50% door de sector), zware metalen (37% door de sector) die 

in het water worden teruggevonden (FAO, 2006; Lester R., 2006). 

Een Australische studie schreef enkele maatregelen uit die op individueel niveau een 

significant verschil kunnen betekenen om de voedingsgerelateerde ecologische 

voetafdruk naar beneden te halen door middel van het voedingsconsumptiegedrag aan 

te passen (Reynolds J., 2008).  Deze zijn: 

•  Koop lokaal geproduceerde voeding: hierdoor daalt de benodigde brandstof voor 

het transport. Daarnaast zijn de benodigdheden om voedsel in te vriezen kleiner. 

•  Leg een moestuin aan: ook deze maatregel zorgt voor minder overbodig 

transport. 

• Vermijd verwerkt voedsel: om verwerkt voedsel te produceren, is vaak veel 

energie, water, verpakkingsmateriaal en transport nodig. Daarbij produceert men 

hierbij ook een grote hoeveelheid aan verspilling. Koop vers fruit of groenten in 

plaats van in blik. 

• Eet seizoensgebonden: weet dat als je niet-seizoensgebonden groenten of fruit 

eet, deze vaak een lange afstand hebben overbrugd of dat er veel energie nodig is 

geweest om de voorraad te kunnen koelen. 

• Koop biologisch voedsel: deze vragen weinig gebruik van pesticiden en mest. 

Daarbij zijn biologische boeren ook vaak diervriendelijker in omgang. 

• Kies voedsel met geen of weinig verpakking: een grote hoeveelheid materialen 

zijn hier aan toegewijd. Daarnaast vormt het recycleren hiervan vaak een 

probleem. 
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• Drink kraantjeswater in plaats van uit de fles: het kost je gemiddeld 500 maal 

minder en de industrie veroorzaakt duizenden tonnen CO2 uitstoot per jaar door 

transport en verpakkingsprocessen. Kraantjeswater is daarbij niet minder gezond. 

• Eet minder vlees en meer plantaardige voeding: vlees- en zuivelproducten vragen 

enorm veel middelen voor productie en is de grootste oorzaak van vervuiling in 

de voedingsindustrie. zo heeft bijvoorbeeld één kilogram plantaardig voedsel 

gemiddeld 1350 liter water nodig in vergelijking met 16000 liter water voor één 

kilogram rundsvlees. 

• Verspil geen voedsel: weggegooid voedsel is telkens een verspilling van water en 

energie. Composteer indien je het voedsel niet meer gebruiken kan. 

• Koop ‘fairtrade’ producten: deze producten promoten de lokale economie en 

eerlijke prijzen. 

• Koop duurzame vis: de overbevissing van onze oceanen dreigen bepaalde 

vissoorten uit te sterven terwijl andere soorten op een duurzame manier opgevist 

kunnen worden. 

2.4. Determinanten van de voedingsconsumptie 
 

Om tot een gezondere en duurzamere voedingsconsumptie te komen, is het belangrijk 

te weten welke de determinanten zijn. Deze zijn divers, maar beantwoorden samen de 

vraag ‘Waarom koopt wie, wat en wanneer?’ (Köster E.P., 2006): 

• Het voornaamste vraagstuk ‘waarom’ wordt bepaald door fysiologische factoren 

(bijvoorbeeld orale en gastro-intestinale signalen), biologische factoren 

(bijvoorbeeld energiebalans) en psychologische factoren (bijvoorbeeld 

motivatie). 

• Vervolgens wordt de ‘wie’ bepaald door sociale (bijvoorbeeld tradities en 

cultuur), psychologische factoren (bijvoorbeeld ontwikkeling, persoonlijkheid) en 

biologische factoren (bijvoorbeeld geslacht en genetische factoren). 

• De ‘wat’ wordt verklaard door marketing strategieën (bijvoorbeeld overtuigingen 

en attitudes van de consument), zintuigelijke factoren, consument- en 

voedingseigenschappen (bijvoorbeeld voedingschemie en nutritionele waarden), 

economische factoren (bijvoorbeeld budget en beschikbaarheid) en tevens 

psychologische factoren (bijvoorbeeld geheugen-, leer-, perceptiepsychologie). 
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• Tot slot wordt de ‘wanneer’ bepaald door biologische en fysiologische factoren 

(bijvoorbeeld honger, dorst), sociologische factoren (bijvoorbeeld tradities, 

tijdsgebrek en reizen), marketing (bijvoorbeeld distributie en communicatie) en 

psychologische factoren (bijvoorbeeld berekend of impulsief koopgedrag). 

 

Uit al deze determinanten speelt de beschikbaarheid wellicht de grootste invloed op 

onze voedingsgewoonten. Deze beschikbaarheid wordt door het leefmilieu en de 

agro-economische en culturele achtergrond bepaald en beslist zo niet enkel over welke 

etenswaren en combinaties geconsumeerd kunnen worden maar ook over wie, hoe en 

wanneer (Mela D.J., 1999). Niettemin is het belangrijk te weten wat de andere 

factoren zijn die ons voedingspatroon bepalen. Volgens een studie van Mela D.J. 

(2001) hangt dat namelijk van volgende factoren af (Figuur 4): 

 

 
Figuur 4. Factoren die invloed spelen op het verlangen naar een bepaald etenswaar 

 

• De huidige interne status: dit verwijst naar de psychologische (stemming) of 

fysiologische (honger, dorst) status. 

• Voorkeur: het genot of afkeer dat men ondervind bij het consumeren van 

etenswaren (hedonische anticipatie). 
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• Waargenomen gepastheid: dit refereert naar de gebruikscontext (wanneer, waar, 

met wie) van het geconsumeerde goed. 

Wetenschappers hebben de laatste decennia veel onderzoek gedaan naar de feitelijke 

oorzaak van de huidige obesitas epidemie. Uit een review van Berthoud H.R. (2015) 

wordt geconcludeerd dat obesitas veroorzaakt wordt door een deregulatie van het 

centraal zenuwstelsel die de homeostase uit balans brengt. Deze homeostase wordt 

door metabolische (psychofysiologische) en hedonsiche signaalwegen gereguleerd. 

Beide zorgen in normale condities dat het lichaamsgewicht via een 

feedbackmechanisme constant blijft. De metabolische signaalwegen zullen bij een 

gewicht boven het ingesteld lichaamsgewicht een katabolische reactie (verlaging 

hongergevoel en verhoging metabolisme) teweegbrengen of een anabolische reactie 

(verhoging hongergevoel en verlaging metabolisme) veroorzaken bij een gewicht 

onder het ingesteld lichaamsgewicht (Schwartz M.W. et al., 2000). Het ingesteld 

lichaamsgewicht is voor een overgroot deel genetisch bepaald. Toch kunnen ook 

omgevingsfactoren hier invloed op uitspelen. Uit onderzoek op muizen is aangetoond 

dat een aanhoudend dieet dat het lichaamsgewicht boven of onder het ingesteld 

lichaamsgewicht brengt, het ingesteld lichaamsgewicht ook definitief mee zal laten 

dalen of stijgen (Ravussin Y. et al., 2011). Dit verkeerd dieet is vaak te wijten aan een 

verstoorde hedonische homeostase. Hedonische signaalwegen (beloningsysteem) 

zullen hier de overhand nemen van metabolische signaalwegen (honger, dorst) 

(Boggiano M.M. et al., 2009). Zo zijn personen die genetisch bepaald gevoelig zijn 

voor verslavingen een risicogroep voor obesitas. Ook al heeft men geen honger, 

etensverslaafden eten voor het plezier (Johnson P.M. et al., 2010). 

Toch hangt de voedingsconsumptie van de consument gelukkig niet enkel van 

zintuigelijke of fysiologische factoren af. Interne psychologische factoren die bepalen 

of het consumeren van bepaalde etenswaren wel als gepast worden waargenomen 

moeten zeker voor deze service in rekening gebracht worden, daar deze variabele het 

meest manipuleerbaar zijn (Wansink B., 2004). Zo kan de aankoop van de consument 

evenzeer beïnvloed worden door attitudes en overtuigingen door eerder aangeworven 

informatie of opgedane ervaringen naargelang de nutritionele waarden, 

productkarakteristieken, duurzaamheid, veiligheid, prijs, merk etc. (Costell E. et al., 

2009). Zo wijst een studie van Lowe P. et al. (2009) uit dat consumenten in groeiende 

belangrijkheid niet meer inkopen doen om hun biologische behoeftes te bevredigen 

maar om persoonlijkheid en psychologisch welzijn te creëren of om rekening te 
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houden met hun gezondheid, culturele of ethische zaken, morele standpunten et 

cetera. Interventies om tot een betere voedingsconsumptie te komen zullen zich dan 

ook grotendeels hierop moeten focussen (Engler-Stringler R. Et al., 2010).  

 

2.5. Bestaande strategieën naar een beter consumptiebeleid in supermarktketens 

 

Zodoende gelden de beschikbaarheid en interne psychologische factoren als 

belangrijkste determinanten om gedragsverandering met betrekking tot de 

voedingsconsumptie te behalen. (Super)markten hebben hierbij een grote 

verantwoordelijkheid. Zo blijkt uit een Britse studie dat 57% van de totale uitgaven 

aan voedingsconsumptie uitgegeven worden in (super)markten, de rest (43%) in 

horeca zaken (Department for Environment Food & Rural Affair, 2014; (Jones P. et 

al., 2011).  

Volgens een review van Glanz K. et al. (2012) kunnen supermarktketens door hun 

strategie aan te passen kijkend naar de vier marketing P’s de consument aanwakkeren 

om een gezonder en duurzamer inkoopbeleid te voeren: 

• Product: hoe meer (super)markten duurzame en gezonde alternatieven aanbieden 

hoe meer de klant ook voor deze alternatieven zal kiezen. Het omgekeerde geldt 

voor ongezonde producten.  

• Prijs: kortingsbonnen zouden goed zijn om de consumenten kennis te laten 

maken met nieuwe producten. Toch blijkt dit effect niet aan te houden. Studies 

tonen aan dat vooral minderbegunstigden deze kortingsbonnen gebruiken louter 

voor de tijdelijke prijsdaling. Een aanhoudende prijsdaling door bijvoorbeeld 

subsidies zijn wel veelbelovend. Hoe meer het product gesubsidieerd wordt hoe 

meer het product gekocht wordt. 

• Plaats: plaats duurzame en gezonde producten op goed zichtbare en 

toegankelijke plaatsen. Vorm impulsief koopgedrag om tot goed koopgedrag 

door bijvoorbeeld gezonde snacks aan de kassa aan te bieden. 

• Promotie: drijf reclame en sampling acties voor meer duurzame en gezonde 

producten op. Toch heeft promotie ook enkele kanttekeningen. Zo kan promotie 

van ‘Light’ producten de consument aanspreken om er meer van te consumeren 

waardoor hun energiebalans even hoog of zelfs verhoogt wordt. 
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Ook het labelen van voedsel om de consument te informeren over hun nutritionele 

waarden of om informatie te bieden over de duurzaamheid van het product is een 

instrument die wijdverspreid gebruikt wordt. Een review van Grunert K.G. et al. 

(2007) stelt de effectiviteit van dit instrument in vraag. Zo komt het tot de conclusie 

dat de interesse en de mate waarin de consument de labels juist verstaan algemeen 

groot is, maar dat het (correct) gebruik ervan niet altijd aangetoond kan worden. Toch 

beloven kleur-gecodeerde labels, en zeker als er een ruim aanbod voor alternatieven 

bestaat, betere gebruiksresultaten. Daarenboven worden deze gewaarwordingen 

(awerenesses) grotendeels onderdrukt door gewaarwordingen uit 

marketingstrategieën die er vooral op uit zijn de consumptie te verhogen. 

Het grootste probleem bij het labelen van voedingsproducten is dat het advies, zoals 

zo vaak wanneer ze voor een groot publiek bedoeld zijn, veralgemeend is. Dit terwijl 

interventies betere resultaten tonen wanneer geïndividualiseerde (op maat gemaakt) 

raadgevingen mee gegeven worden. (Mhurchua C.N. et al., 2007). Op maat gemaakt 

advies (tailored advice) kan men volgens Kreuter M.W. et al., (2000) als volgt 

beschrijven: 

 

“Any combination of information or change strategies intended to reach one specific 

person, based on characteristics that are unique to that person, related to the 

outcome of interest, and have been derived from an individual assessment.” (Kreuter 

M.W. et al., 2000) 

 

Een recentere interventiemethode heeft dit principe wel willen hanteren. Dit door 

gebruik te maken van ‘elektronische verkoopdata’ (electronic sales data). De 

producten die de consumenten aanschaffen worden telkens gescand. Hierdoor kan na 

verloop van tijd een patroon teruggevonden worden dat aantoont welke de gebruiker 

zijn voedingsgewoonten minder gezond zijn. Deze kunnen dan later vermeld worden 

aan de consument, gepaard gaande met suggesties voor gezondere alternatieven 

(Eyles H. et al., 2010). Nog niet veel onderzoeken hebben deze interventie 

bestudeerd. Toch tonen de enkele studies veelbelovende resultaten aan. De studie van 

Eyles H. et al. (2010) heeft kunnen aantonen dat na een interventie van zes maanden 

60% van de deelnemende gezinnen (n=551) hun voedingsaankopen als gezonder 

konden aanschouwd worden. 
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Een gelijkaardig onderzoek van Huang A. et al. (2006) heeft een interventie opgestart 

waarbij voedingsadvies met behulp van ‘persoonlijke elektronische verkoopdata’ in 

real-time (op het moment van inkopen) wordt weergegeven gedurende online 

voedingsaankopen. Dit specifiek bedoeld om minder producten aan te kopen met 

verzadigde vetten. Uit de resultaten bleek dat door de interventie 10% minder 

verzadigde vetten aangekocht werden in vergelijking met de controlegroep.  

 

2.6. Computer tailoring: doeltreffendheid en bereidwilligheid 

 

Computer tailoring is een methode om persoonlijk advies op een relatief goedkope 

wijze aan een breed publiek mee te geven. Dit advies wordt bekomen door 

betekenisvolle variabelen van een individu via een gecomputeriseerde applicatie op te 

vragen. Deze worden op hun beurt door een algoritme verwerkt tot persoonsgebonden 

raadgevingen of maatregelen. Het is een relatief nieuwe methode en heeft in  

verschillende domeinen (vooral in de gezondheidssector) zijn nut al bewezen (Kreuter 

M.W. et al., 2003; Neville L.M. et al., 2009). Dit doordat (computer) tailoring in 

vergelijking met algemeen advies als ‘persoonlijk relevanter’ wordt aanschouwd en 

daardoor meer kans maakt om effectief gelezen en onthouden te worden. Dat komt 

doordat een interventie die als persoonlijk relevant aanschouwd wordt, meer motivatie 

en betrokkenheid geeft om het advies op te volgen (Brug J et al., 1999). Online 

interactieve technologieën (zoals webpagina’s of applicaties voor smartphones) zijn 

tegenwoordig heel toegankelijk en wijd gebruikt waardoor ze uitermate geschikt zijn 

om te dienen als platform voor gegevensuitwisseling en -verwerking (variabelen 

opvragen die verwerkt worden naar advies als feedback) (Brug J. et al., 2004). 

Een review van Lustria M.L. et al. (2009) overliep 503 onderzoeken waarvan 30 

studies de selectiecriteria haalden. Hierbij bestudeerden zij enkel interventies met 

online computer tailored advies. Deze 30 studies, afkomstig uit verschillende 

vakgebieden (rookgedrag, voeding, fysieke activiteit en comazuipen), hadden allen 

betere resultaten dan gelijklopende interventies met algemeen advies. Toch vertoont 

deze methodologie voor de e-service van dit onderzoek ook enkele nadelen. Zo 

toonde een studie van Brug J. et al. (2003) aan dat gecomputeriseerde feedback soms 

minder goed begrepen wordt, meer inspanning vraagt om het te verschaffen 
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(vragenlijsten invullen) en het minder waarschijnlijk is dat de informatie opgeslagen 

wordt ten opzichte van uitgeprinte feedback. Daarnaast zouden vrouwen, senioren en 

personen uit een lagere socio-economische klasse minder gemakkelijk bereikt worden 

via het internet. Dit omdat zij minder interesse tonen of meer moeite hebben in het 

gebruik van zo’n e-service (Eysenbach G., 2007).  

Daarenboven moeten we rekening houden dat ‘computer tailored’ voedingsadvies 

aangeboden door een supermarktketen’ niet als interventie maar als dienst aanzien 

moet worden. Daarom is het van extra belang om de bereidwilligheid van de 

consument om deze e-service te gebruiken te controleren. Hier moeten we vooral in 

rekening houden dat de consument niet altijd bereid is om persoonlijke informatie uit 

te delen, dit wegens privacy-redenen. Een studie van Phelps J. et al. (2000) 

onderzocht dit fenomeen. Hieruit bleek dat in de eerste plaats de soort van informatie 

dat opgevraagd wordt essentieel is. Zo blijkt dat de consument weinig of geen 

probleem ziet in het geven van demografische of lifestyle informatie. Vragen omtrent 

inkoopgedrag (welke winkels bezocht werden, welke producten aangeschaft werden 

etc.) werden minder aanvaard. Het vragen naar hun financiële status is dan weer 

absoluut uit den boze. Al kan dat door middel van demografische en lifestyle 

informatie wel meestal achterhaald worden. Als tweede is het belangrijk om weten dat 

de consument, zelfs diegene die hieromtrent niet onmiddellijk bezorgt zijn, wensen te 

weten hoe het bedrijf de informatie nadien zal gebruiken. Daarom wordt aangeraden 

om de consument controle te geven over de verspreiding en gebruik van de 

opgevraagde informatie. 

Een overeenkomende studie van Myerscough S. et al. (2006) ondervond volgende 

relaties (Figuur 5): 

 

 
Figuur 5. Bereidwilligheidsmodel om online persoonlijke informatie te delen (Myerscough S. et al., 2006) 
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Bedrijven met een grote merkbekendheid en met websites die duidelijke en 

gemakkelijk leesbare toelichting geven in verband met de privacy-regels en de 

consument inzage en toegang geeft tot de privacy instellingen zullen het 

waargenomen privacy-risico van de consument doen dalen. Wel moet hierbij gezegd 

worden dat de sector waarin het bedrijf zich bevindt invloed speelt. Zo zal ‘de sterkte 

van de privacy toelichting’ bijvoorbeeld minder van invloed zijn voor een bank dan 

voor een frisdrankenmerk, doordat de consument er vanuit gaat dat de privacy regels 

op zich al streng gereguleerd zijn. Wanneer het ‘waargenomen privacy-risico’ laag is 

zal de consument een hoge bereidwilligheid tonen om persoonlijke informatie te delen 

(Myerscough S. et al., 2006). 

 

2.7. Best practice ontwikkeling e-service met computer tailoring 

 

Aangezien de bakermat van computer tailoring gelegen is in de gezondheidssector, 

zijn de uitgeschreven ontwikkelingsaanbevelingen vooral bedoeld ter bevordering van 

de gezondheid. Desalniettemin kan men deze aanbevelingen gemakkelijk extraheren 

om ook de duurzaamheidsproblematiek aan te pakken daar het een strategische en 

planmatige aanpak is om gedragsveranderingen teweeg te brengen (Brug J. et al., 

2005). Sinds de publicatie van het “Precede-Proceed model (PPM)” van Green L.W. 

et al., (1999) is de gezondheidspromotiewereld tot inzien gekomen dat 

gedragsverandering het best bekomen wordt door interventies die planmatig en 

theorie-gebaseerd ontwikkeld zijn. Dit doordat een theorie verondersteld wordt een 

veralgemeende en met voorzichtigheid geïnterpreteerde systematische samenvatting 

te zijn van verschillende empirische studies. Volgens het PPM en andere gelijkaardige 

planningsmodellen, bestaat de eerste stap voor gezondheidspromotie in het algemeen 

uit de identificatie van de gezondheidsproblemen die ernstig en/of vaak voorkomend 

genoeg zijn om de gespendeerde tijd, geld en andere middelen te rechtvaardigen. In 

stap twee wordt onderzocht welke gedrags- en omgevingsrisicofactoren van de 

problematiek de oorzaak vormen van het probleem. Stap 3 bestaat uit het identificeren 

van de manipuleerbare gedragsdeterminanten van deze risicofactoren die op hun beurt 

vertaald dienen te worden in interventiedoelen (McKenzie J.F. et al., 2012). Uit de 
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literatuur blijkt dat voor computer tailoring deze interventiedoelen het best uitgewerkt 

worden via het ‘intervention mapping protocol’ (stap 4). 

Dit protocol, ontwikkeld door Bartholomew et al., (2001),  biedt een planmatig 

ontwikkelingsproces aan die de nadruk legt op gedragsveranderingsdeterminanten, 

dat niet gelijk staat met de gedragsdeterminanten, uit stap 3. Een gedragsdeterminant 

(bijv. Hedonische homeostase) voorspelt huidige gedragingen maar kunnen daarom 

niet altijd aangepast worden (erfelijke aandoeningen etc.). Het Intervention mapping 

protocol pleit daarentegen dat naast de gedragsdeterminanten opzoek moet gegaan 

worden naar de gedragsveranderingsdeterminanten (bijv. nodige vaardigheden). 

Deze zijn de manipuleerbare determinanten om tot gedragsverandering te komen 

(Baranowski T. et al., 2003). Daar computer tailoring een interactieve toepassing is 

met herhaalde feedbackmogelijkheden is het danig geschikt om naast de ‘wat’ ook de 

‘hoe’ mee te kunnen geven. Zo zal het protocol het slecht (duurzaamgerelateerd) 

gedrag (bijv. veel vlees eten) eerst vertalen in een gunstige gedragsverandering (wat) 

en hierna opzoek gaan naar de determinanten (hoe) die invloed spelen op deze 

verandering (Kok G. et al., 2004). 

Waar de eerste generatie van computer tailoring vaak afgeprint of via een e-mail aan 

de man werd gebracht, gebruikt de laatste generatie vooral web-gebaseerde feedback. 

Het web is een platform dat een breder scala aan interactieve componenten toelaat 

waardoor het de gebruikservaring en de effectiviteit van de service kan verfijnen. Dit 

doordat er naast het gepersonaliseerd advies ook instrumenten ontwikkeld worden die 

helpen met het ontwikkelen van zelfregulatie (streefdoelen behalen door middel van 

beloningssystemen, zelfmonitoring door middel van achtergrondinformatie). Deze 

maatregelen zorgen voor extra engagement en ondersteunen de processen van 

gedragsverandering (Lustria M.L. et al., 2009). 

Uit onderzoek van Hawkins R.P. et al., (2008) blijkt dat er voor computer tailoring 

drie hoofdstrategieën bestaan: 

• Individualisering: verwijst naar het gebruik van herkenbare persoonlijke 

informatie die mee met het advies wordt gedeeld (bijv. naam, leeftijd, 

gezinssituatie, specifieke gedragingen etc.) Het bevorderd de waargenomen 

zinvolheid door de indruk na te laten dat het advies speciaal voor de gebruiker is 

opgesteld geweest. 
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• Feedback: verwijst naar informatie en vergelijkingen over de gebruiker zijn 

gedragingen gebaseerd op de karakteristieken van het individu (opgegeven 

variabelen) en de gewenste gedragingen. Deze kunnen beschrijvend (bijv. ‘u 

huidige aankoopselectie bestaat voor vandaag uit 20g voedingsvezels), 

vergelijkend (bijv. vergeleken met het gemiddelde cliënteel van onze 

supermarktketen neemt u minder voedingsvezels op) of beoordelend (bijv. U 

voedingsvezel-inname is niet genoeg om aan de dagelijkse benodigdheid van 

30g/dag te komen) Sleutel tot succes hierbij is dat er telkens gerecapituleerd dient 

te worden naar de opgegeven variabelen. Zo krijgt de gebruiker meer inzicht 

waarom hij deze informatie heeft meegekregen. 

• Content matching: vaak gezien als de essentie van computer tailoring. In ruime 

zin betekend content matching dat men de gebruiker zijn omgeving gunstiger 

maakt om een bepaald gedrag uit te voeren. In ideale omstandigheden heeft de 

persoon een sterke intentie, de nodige kennis en vaardigheden en heerst er een 

gunstige omgeving om tot de aangeraden gedragsveranderingen te komen. Maar 

als één of meer van deze voorwaarden ontbreken kunnen 

programmaontwikkelaars dit gat opvullen door gebruik te maken van ‘tailored 

content matchin’ (bijv. u toonde aan bereidt te zijn gezonder in te kopen, door 

meer groenten en fruit in te kopen zal u voldoen aan de aanbevolen dagelijkse 

hoeveelheid voedingsvezels). Bij dit voorbeeld wordt de leemte voor de 

determinant ‘actie-gerelateerde kennis’ opgevuld. 

 

 

2.8. Kosteneffectiviteit en economische haalbaarheid van de e-service 
 

Als de e-service opgesteld wordt door een theorie- en bewijsgebaseerde methode kan 

door computer tailoring aan de consument op een goedkope en doeltreffende manier 

gepersonaliseerd advies mee worden gegeven zonder de hoge kosten van een 

interpersoonlijke raadgeving met een expert (Kroeze W. et al., 2006). 

Maar om de e-service ook effectief in werking te stellen is het van belang na te gaan 

dat niet enkel de consument maar ook de producent, oftewel de supermarktketen, hier 

baat bij heeft. Zoals eerder toegelicht ondervindt de Europese Commissie een tweede 

nutriëntentransitie, waarbij de vraag naar gezondere en duurzamere alternatieven zich 
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in stijgende lijn bevinden (Freibauer A. et al., 2011). De consument is zelfs bereid om 

hiervoor meer uit te geven. Dit door het besef van de toegevoegde waarden die deze 

producten met zich meebrengen (Falguera V. et al. 2012). Daarnaast bewees de 

interventie van Huang A. et al. (2006), die met behulp van elektronische verkoopdata 

de consument op maat gemaakt voedingsadvies kon meegeven, dat de interventie zeer 

kosteneffectief was omdat het implementeren van de interventie weinig kosten met 

zich meebracht en er geen verschil tussen de totale consumptie-uitgaven van de 

controle- en interventiegroep werd gevonden.  

Doordat de e-service de capaciteit heeft om de gezondheids- en 

duurzaamheidsproblematiek aan te pakken door het consumentengedrag te 

veranderen, heeft de service ook het potentieel om een maatschappelijke bijdrage te 

leveren en zo ook overheidssteun te verkrijgen. Om het gezondheidsprobleem binnen 

de voedingssector onder handen te nemen tracht de Europese Unie dan ook 

initiatieven en interventies die de consument informeren over hun voedingskeuze te 

steunen. Hoe beter de consument geïnformeerd is hoe gezonder zijn inkopen. Zo 

beweert de Europese Commissie het volgende (European Commission, 2007): 

 

“An individual's knowledge, preferences and behaviours, for example related to 

lifestyle and eating habits, are shaped by the environment around them. This 

concerns, on the one hand, access to clear, consistent and evidence-based 

information when deciding which foods to buy and, on the other, the wider 

information environment which is in turn shaped by cultural factors, such as 

advertising and other media.” (European Commission, 2007)  

 

Uit het stappenplan van de Europese Commissie naar een duurzaam consumptie- en 

productiebeleid raad de Commissie het Europees Parlement onder andere aan om een 

samenwerkingsverband te creëren met privébedrijven. Dit omdat privébedrijven 

steeds meer inzien dat duurzaamheid een te overwegen opportuniteit is om via 

innovatie beter te kunnen wedijveren met concurrenten en zo te groeien in hun 

business. Hierdoor ziet de Commissie een gelegenheid tot samenwerking (subsidies) 

doordat zulke initiatieven ook helpen de ecologische voetafdruk van de sector naar 

beneden te brengen. Initiatieven worden volgens de Commissie best gericht op 

innovatie van de leveringsketen, het promoten van duurzame producten en op het 
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informeren van de consumenten. Om dit te helpen tewerkstellen biedt de Commissie 

het volgende aan (European Commission, 2008): 

 

The EU consumer policy can provide the market tools to empower citizens, as 

consumers, to make sustainable environmental choices. The Commission will 

therefore also support actions to increase consumers’ awareness and help them to 

make more informed choices. This will be done, for example, by developing tools to 

inform young people and increase their awareness and on-line education modules for 

adults on sustainable consumption.” (European Commision, 2008) 
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3. METHODOLOGIE 

 

3.1. Intervention mapping protocol 
 

De ontwikkelingsmethode van het procesmodel voor deze e-service zal gebaseerd 

worden op het ‘intervention mapping protocol’. Dit protocol was initieel opgemaakt 

om gezondheidsinterventies uit te werken, vaak gebruikmakend van computer 

tailoring (Bartholomew L.K., 2011). Ondertussen heeft het protocol ook dienst 

gedaan voor andere doeleinden, waaronder ook duurzaamheidsinterventies (Gerjo K. 

et al., 2011). Het is een logische, methodische en stapsgewijze procedure die helpt om 

theorie en bewijs om te zetten tot de praktijk. Het protocol bestaat uit een reeks van 

opeenvolgende stappen, al gebeurt het proces eerder iteratief dan volledig lineair. Zo 

worden nieuwe ondervindingen vaak pas opgespoord tijdens de ontwikkeling van de 

volgende stap. Elke stap zal dus gebaseerd zijn op de voorgaande stap maar men kan 

of moet door het vinden van nieuwe inzichten ook stappen durven terugnemen. 

Het protocol bestaat uit vijf stappen (Bartholomew L.K., 2011): 

 

1. Identificatie van bevorderende aspecten voor het individueel en maatschappelijk 

welzijn. 

2. Definiëren van de gewenste gedragsuitkomsten. 

3. Definiëren van de veranderingsdoelstellingen. 

4. Identificatie van de te gebruiken methodes en strategieën. 

5. Uitlijning van het procesmodel. 

 

Voor de eerste drie stappen is het ‘logisch gedragsveranderingsmodel’ (figuur 6) door 

Bartholomew L.K. (2011) opgesteld geweest. Het model bestaat uit twee delen, 

namelijk uit de ‘uitkomstmaten’ en de ‘variabelen van de 

veranderingsdoelstellingenmatrix’. Bovendien wordt hij achterstevoren (van rechts 

naar links) uitgewerkt, beginnend met de uitkomstmaten.  

De uitkomstmaten bestaan uit de gezondheids- en duurzaamheidsbevorderende 

aspecten (voor deze e-service gelinkt met de voedingsconsumptie) die het individueel 

en maatschappelijk welzijn kunnen verbeteren. Deze bevindingen zullen dan finaal de 
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gewenste gedragsuitkomsten, om de gezondheids- en duurzaamheidsbevorderingen te 

halen, bepalen.  

De volgende stap bestaat uit het opmaken van de veranderingsdoelstellingenmatrix 

om tot het ‘brein’ van deze e-service te komen. De veranderingsdoelstellingen uit 

deze matrix zullen eindverantwoordelijk zijn voor de behaalde resultaten. De twee 

variabelen in deze matrix zijn de gedragsveranderingsdeterminanten en de gewenste 

gedragsuitkomsten. Deze worden in de matrix later met elkaar gelinkt om er 

veranderingsdoelstellingen uit voort te brengen. Een veranderingsdoelstelling is een 

specificatie van wat veranderd dient te worden binnen de determinant om de gewenste 

gedragsuitkomsten te volbrengen (Bartholomew L.K., 2011). 

 

 

 
Figuur 6. Het logisch gedragsveranderingsmodel (Bartholomew L.K., 2011) 

 

In stap vier wordt nadien onderzocht welke strategieën gehanteerd kunnen worden om 

de veranderingsdoelstellingen uit stap drie te kunnen realiseren. Deze strategieën 

worden dan gebruikt om later in stap vijf de uitlijning van het procesmodel van de 

e-service uit te werken (Bartholomew L.K., 2011). 
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4. ONTWIKKELING VAN DE E-SERVICE 

 

4.1 De uitkomstmaten van het logisch gedragsveranderingsmodel 
 

Het individueel en maatschappelijk algemeen welzijn en de gezondheids- en 

duurzaamheidsbevorderende aspecten van voedingsgerelateerde gedragingen zijn 

reeds uitgebreid besproken tijdens het literatuuronderzoek. Vandaar dat zij in dit 

hoofdstuk enkel nog samen met de gedragsuitkomsten schematisch en samenvattend 

zullen voorgesteld worden aan het eind van dit onderdeel.  

In deze sectie van het onderzoek zal dus gezocht worden naar gedragingen, met 

betrekking tot de voedingsconsumptie, die het individueel en maatschappelijk 

algemeen welzijn kunnen verbeteren. Dit door aan te kaarten welke gezondheids- en 

duurzaamheidsaspecten dienen geoptimaliseerd te worden. De gedragingen die beide 

aspecten moeten optimaliseren zullen dan gedefinieerd worden als de gewenste 

‘gedragsuitkomsten’, nodig om later de veranderingsdoelstellingenmatrix in stap drie 

uit te werken. 

 

4.1.1. De gedragsuitkomsten voor het gezondheidsaspect 

 

Deze zullen grotendeels gebaseerd worden op de aanbevelingen van de Belgische 

Hoge Gezondheidsraad, (2009). Die aanbevelingen zijn opgesteld voor een zo breed 

mogelijk publiek. Deze eigenschap is noodzakelijk voor de e-service daar zij ook 

aanbevelingen tracht te voorzien voor ieder individu. Om dit te bewerkstelligen werd 

voor de nutritionele aanbevolen waarden niet de gemiddelde behoefte opgenomen 

maar een waarde die in 97,5% van het geval de behoeften van een individu zal dekken 

(zie figuur 7). Hierdoor ligt de waarde niet onder, zoals vaak wordt toegedacht, maar 

boven de waarde die voor het merendeel van de bevolking zou voldoen. Om tot deze 

waarde te komen, is de waarde twee maal de standaardafwijking (SD) boven de 

gemiddelde behoefte opgenomen als aanbevolen hoeveelheid (Hoge 

Gezondheidsraad, 2009). 
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Figuur 7. Frequentieverdeling van de individuele behoeften aan een gegeven nutriënt. (Hoge 

Gezondheidsraad, 2009) 

 

4.1.1.1.Correcte energie-inname 

 

De nodige dagelijkse energie-inname van een individu wordt nagegaan door te 

berekenen wat voor die dag het energieverbruik van die persoon zal zijn. Wanneer 

deze energie-inname hoger ligt dan het energieverbruik, zal de persoon zijn 

energievoorraad stijgen. Dit gebeurt door het lichaam grotendeels door het opgeslagen 

van vet. Is deze energie-inname lager, zal de persoon zijn energievoorraad dalen. 

Zodus dient de energie-inname rond het energieverbruik te liggen indien men niet wilt 

bijkomen of afvallen. Om af te vallen dient de energie-inname dus lager te zijn als het 

energieverbruik. Deze wetmatigheid kan als volgt voorgesteld worden: 

 

energie-inname (EI ) – energieverbruik (EV) = wijziging energievoorraad (ΔE) 

 

Om tot een schatting te komen van het energieverbruik dient het basaal metabolisme 

(BM) en de physical activity level (PAL-waarde) berekend te worden. Het BM 

(uitgedrukt in kcal/dag) refereert naar het energieverbruik in volstrekte rust, zowel 

fysiek als mentaal, en fungeert enkel om de basisfuncties van het lichaam te 

ondersteunen. De PAL-waarde wordt uitgedrukt in metabolische eenheden per taak, 

(MET’s of metabolic equivalent of task) waarbij 1 MET overeenkomt met de energie 

nodig voor het basaal metabolisme te onderhouden. Een activiteit met een waarde van 

2 MET heeft met andere woorden twee keer de hoeveelheid energie nodig dan het 

lichaam nodig heeft in complete rust. De PAL-waarde zal dan het gemiddelde 

activiteitsniveau (MET) van de dag aantonen. Een huismoeder die theoretisch 
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bijvoorbeeld negen uur per dag slaapt (1 MET) en de resterende dertien uur 

huishoudelijke taken (3,5 MET) doet, zal die dag een PAL-waarde hebben van 2,27 

MET ( [(13x3,5) + (9x1)] / 24 ). Wanneer deze twee waarden bekend zijn, kan nadien 

door volgende formule de energiebehoefte berekend worden (formule 1):  

 
Energiebehoefte (kcal/dag) = 

  BM x PAL 

Formule 1. De energiebehoefte 

 

o Berekening basaal metabolisme (BM) 

Voor de berekening van het BM zijn in het verleden al veel vergelijkingen opgemaakt 

geweest. De meest bekende is de ‘Harris-Benedict’ vergelijking (formule 2) (Roza 

A.M. et al., 1984): 

 
Harris-Benedict vergelijking voor het Basaal metabolisme: 

BM (in kcal/dag) = (10 x gewicht in kg) + (6,25 × lengte in cm) - (5 × leeftijd in jaren) (+ 5 voor 

mannen of – 161 voor vrouwen) 

Formule 2. Het Basaal metabolisme volgens de Harris-Benedict vergelijking (Roza A.M. et al., 1984) 

Net als al andere vergelijkingen heeft deze vergelijking zijn gebreken. Toch zal deze 

vergelijking uit praktische overwegingen voor deze service gebruikt worden als 

uitkomstmaat. Desalniettemin zullen er in dit onderdeel ook accuratere methodes 

besproken worden die later, bij een eventuele meer gesofistikeerde ontwikkeling, 

gehanteerd kunnen worden. Zo wordt er in deze vergelijking bijvoorbeeld geen 

rekening gehouden met de lichaamssamenstelling. Nochtans wees een Schotse studie 

uit dat de variatie bij het meten van het BM voor 62,3% verklaard wordt door 

verschillen in de lichaamsvetvrije massa (Johnstone A.M. et al., 2005). Om deze 

gebreken te minimaliseren hebben Sabounchi N.S. et al., (2009) in hun studie naar de 

ideale methode om het BM te berekenen een tabel opgemaakt. In deze tabel vinden 

we zeventien vergelijkingen die zij gevonden hebben voor het berekenen van het BM. 

Deze vergelijkingen zijn opgedeeld voor populatiegroepen (leeftijd en ras) en voor de 

sterkte (R2) van de vergelijking. De sterkte staat voor de proportie van de variabiliteit 

dat verklaard wordt door de regressievergelijking. Daarnaast wordt steeds vermeld 

welke van de variabelen in de vergelijking worden gebruikt en op welke wijze 

(leeftijd, gewicht, lengte, vetvrije massa, vetmassa, waist hip ratio). Hierdoor kan 
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door gebruik te maken van de tabel afgeleid worden welke vergelijking het best 

gebruikt wordt (hoe sterker de R2 hoe beter) voor iedere populatiegroep, rekening 

houdend met de verkregen variabelen. Met behulp van een uitknipsel uit de tabel zal 

als voorbeeld het BM van een blank obees meisje (BMI >30kg/m2)) van 17 jaar 

berekend worden (figuur 8). 

 

 
Nodige variabelen: 

β1 W = gewicht;   β2 H = lengte;    β3 A = leeftijd;   β4 FFM = vetvrije massa;   β5 FM = vetmassa; 

β6 WHR = waiste hip ratio;   β7 BMI = body mass index 
 

Figuur 8. Uitknipsel van de tabel uit de studie van Sabounchi N.S. et al., (2009) 

 

In het uitknipsel van de tabel van Sabounchi N.S. et al., (2009) kan men aflezen dat 

‘structuur 1’ het sterkst scoort (R2=0.65). Toch kan voor een obees persoon, indien de 

variabelen beschikbaar zijn (vetvrije massa berekenen is niet eenvoudig), het best 

gekeken worden naar een structuur waar ook rekening wordt gehouden met de 

lichaamssamenstelling. Dit in het achterhoofd kiest men best voor ‘structuur 11’ met 

een gelijkwaardige sterkte (R2=0.64) en variabelen die rekening houden met het 

lichaamsgewicht (FFM= vetvrije massa, FM= vetmassa). 

 

 

 

Daarnaast wees een studie van Van den Hoven A. et al., (2010) uit dat het BM voor 

sporters (zij die minimaal twee sportactiviteiten van totaal drie uur per week 
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uitvoeren) hoger ligt dan bij niet-sporters. In dezelfde studie opteren zij om voor 

sporters gebruik te maken van de door hun ontwikkelde Spijker-Hoven vergelijking: 

 

BM (kcal/dag) = (11.797 x gewicht in kg) + (6,487 x lengte in cm) – (5,180 x leeftijd 

in jaren) + 186,017 x geslacht ‘m=1, v=0’) – 139,444 

 

Of de vergelijking rekening houdend met de lichaamssamenstelling: 

 

BM (kcal/dag) = (19,745 x vetvrije massa in kg) + (4,244 x leeftijd in jaren) + 92,220 

x geslacht ‘man=1, vrouw=0’) – 615,884 

 

o Berekening PAL-waarde 

De PAL-waarde kan op verschillende manieren berekend worden. De eenvoudigste 

methode wordt bekomen door gebruik te maken van de PAL-waarde volgens de 

beroepsactiviteiten (tabel 1): 

 
Licht Middelmatig Zwaar 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

1,55 1,56 1,78 1,64 2,10 1,82 

Huisvrouwen 

 

Bedienden 

 

Administratief en leidinggevend 

personeel 

 

Verkopers 

 

onderhoudspersoneel 

Werknemers in landbouw, 

bosbouw en visserij 

 

Arbeiders 

                

Tabel 1. PAL bij verschillende beroepsactiviteiten (Hoge Gezondheidsraad, 2009) 

 

Een accuratere manier om de PAL-waarde te berekenen kan verkregen worden door 

een factoriele benadering van de activiteitsgraad. In deze methode maakt men een 

activiteitendagboek op van de tijd die op een dag (24 uur) besteed wordt aan een 

welbepaalde activiteiten. Elke activiteit heeft een welbepaalde MET-waarde. Deze 

activiteit gerelateerde MET-waarden, nodig om de PAL-waarde te berekenen, kan 

men gedetailleerd terugvinden in de literatuur (Ainsworth B.E. et al., 2011). Deze 

MET-waarde dient dan vermenigvuldigd te worden met het aantal uur dat aan deze 
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activiteit werd besteed. Nadien zal al deze bekomen waarden van al de activiteiten 

uitgevoerd op een dag (24uur) gedeeld worden door 24 (uren). Hierdoor bekomt men 

de gemiddelde MET-waarde over de dag heen of met ander woorden de PAL-waarde 

van de persoon. De Hoge Gezondheidsraad (2009) toont deze factoriele methode aan 

met een dagoverzicht van een vrouw met een lichte beroepsactiviteit maar wel één uur 

tennis heeft gespeeld (tabel 2): 
 

Activiteit MET  

(1) 

tijd besteed u/dag 

(2) 

(1) x (2) 

Slapen 1,0 7,0 7,0 

werk (zittend) 1,5 6,0 9,0 

Woon-werk (auto) 1,2 1,0 1,2 

Koken 2,5 1,0 2,5 

Ander huishoudelijk werk 3,5 1,5 5,25 

TV 1,0 2,0 2 

Chatten/telefoon 1,0 1,0 1,0 

Vriendenbezoek 1,5 2,0 3,0 

Boodschappen 3,0 1 3,0 

Tennis 7 1,5 10,5 

   SOM: 44,45 

          / 24 uur 

PAL = 1,83 
 

Tabel 2. Voorbeeld activiteitendagboek voor berekening PAL-waarde (Hoge Gezondheidsraad, 2009) 

 

Een dagdagelijkse activiteitendagboek invullen is zeer tijdrovend en zal niet 

gewaardeerd worden door de gebruiker bij een opvraging. Daarom opteert deze 

e-service voor een tussenoplossing waarbij enkel de dagelijkse sportactiviteiten zullen 

opgevraagd worden en nadien ingecalculeerd bij het beroepsactiviteitenniveau (tabel 

1). Belangrijk hierbij is dat aangegeven wordt welke sport beoefend zal worden en de 

duur (in uur). Zo kan men door middel van volgende formule de sportactiviteiten op 

een eenvoudige manier in rekening houden waardoor een correcter beeld ontstaat van 

de klant zijn benodigdheden (formule 3): 

 
PAL-waarde van e-service = 

 

[(PALberoepsactiviteit* x (24u - usport**)]  + (METsport*** x usport) 
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24u 

* PALberoepsactiviteit: (tabel 1) 
** Usport: aantal uren dat de sportactiviteit beoefend wordt 
*** METsport: MET-waarde sportactiviteit (Ainsworth B.E. et al., 2011) 

Formule 3. PAL-waarde e-service 

Voor de vrouw uit het vorige voorbeeld zou via deze formule een PAL-waarde van 

1,76 gebruikt worden. Deze waarde leunt heel dicht aan bij de PAL-waarde berekend 

door middel van de factoriele benadering van de dagelijkse activiteiten, namelijk 1,83 

(tabel 2).  

 

Voor kinderen jonger dan 12 jaar wordt er verwacht minder variabiliteit te zijn in het 

activiteitenpatroon en zodus ook in de energiebehoefte. Daardoor stelde de Hoge 

Gezondheidsraad (2009) bij deze populatie de PAL-waarde voor elke leeftijd vast 

vanaf het tweede levensjaar. Voor baby’s van het eerste levensjaar werd voor elke 

maand direct de aanbevolen hoeveelheid energie-inname vermeld (tabel 3). 

 
Tabel 3. PAL-waarde voor kinderen <12jaar & aanbevolen energie-inname <2jaar (Hoge Gezondheidsraad, 

2009) 

Zoals eerder aangehaald zijn deze aanbevelingen voor individuen die reeds hun 

streefgewicht behaald hebben. Zwaarlijvigen (BMI hoger dan 25kg/m2) of obesen 

(BMI hoger dan 30kg/m2) die willen afvallen zullen minder energie moeten innemen. 

Om dit strategisch en wetenschappelijk onderbouwd aan te pakken raad het American 

College of Sports Medicine (2001) een restrictie aan van energie tussen de 500 en 

1000 kcal/dag van de aanbevolen energie-inname. Deze strategie blijkt op lange 

termijn een hoger rendement te tonen dan strengere strategieën met een inperking 
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boven de 1000 kcal/dag. Bij deze service zal gekozen kunnen worden tussen volgende 

dieet-plannen (Tabel 4): 

 
Type calorie-restrictie (kcal/dag) 

Streng dieet 1000 

Gematigd dieet 750 

Zacht dieet 500 

Geen dieet  0 
 

Tabel 4. Dieet-plannen (ACSM, 2001) 

 

 

4.1.1.2. Aanbevolen verdeling macronutriënten 

 

Macronutriënten zijn de voedingsbronnen die het lichaam energie leveren. De vier 

hoofdklassen zijn: de eiwitten, de vetten, de koolhydraten en alcohol. Om tot een 

uitgebalanceerd voedingspatroon te komen is een juiste verdeling van de totale 

energie-inname onder deze vier klassen noodzakelijk. Vandaar dat de aanbevelingen 

ook in relatieve waarden (als percentage van de totale energie-inname) zullen worden 

weergegeven. 

 

o De eiwitten 

Eiwitten zijn voornamelijk de bouwstenen van ons lichaam en in mindere mate 

energieleveranciers. De bronnen van deze bouwstenen bestaan in de westerse voeding 

dan ook grotendeels uit de vlees- en vleesproducten (36,5%). Graan en 

graanproducten (19,0%), zuivelproducten (17,9%) en visproducten (6,0%) 

vervolledigen de grootste bijdrage aan eiwitten. De aanbevolen ondergrenzen van de 

totale energie-inname voor volwassenen liggen gemiddeld rond de 9 - 11%, voor 

jongeren ligt dat lager en voor ouderen hoger. Ook stelt de Hoge Gezondheidsraad 

een maximumgrens vast van 25% eiwitten van de totale energie-inname. Dit omdat 

een hogere opname een negatieve impact kan hebben op de gezondheid door het 

lichaam te verzuren (Hoge Gezondheidsraad, 2009; World Health Organisation 2007) 

(tabel 5). 
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Leeftijd  

in jaren 

% energie van de totale energie-inname door eiwitten 

Mannen vrouwen 

> 0.5 7,8 – 25 7,6 – 25 

> 2,5 5,0 – 25 5,3 – 25 

> 5.0 5,0 – 25 5,2 – 25 

> 10 6,2 – 25 6,8 – 25 

> 15 7,1 – 25 8,2 – 25 

19 t/m 30 8,0 – 25 9,0 – 25 

31 t/m 50 8,0 – 25 9,0 – 25 

51 t/m 70 9,0 – 25 10,0 – 25 

> 70 11,0 – 25 11,0 – 25 
 

Tabel 5. Aanbevolen procentuele verhouding energie-inname door eiwtten (Hoge Gezondheidsraad 2009: 

WHO, 2007) 

 

Belangrijk om mee te geven is dat niet elk eiwit evenwaardig is. Eiwitten bestaan 

namelijk uit essentiële en niet-essentiële aminozuren. De essentiële aminozuren 

worden door het lichaam niet zelf aangemaakt en moeten dus opgenomen worden. 

Kenmerkend voor plantaardige eiwitten is dat zij deze essentiële aminozuren minder 

met zich meedragen dan eiwitten uit dierlijke producten. Om dit recht te trekken raad 

de Nederlandse voedingsnormen (2001) aan om de aanbevolen hoeveelheden eiwitten 

voor bepaalde doelgroepen met volgende coëfficiënten te vermenigvuldigen (Hoge 

Gezondheidsraad, 2009; Nederlandse voedingsnormen, 2001) (tabel 6): 

 
vegetariërs    aanbevelingen eiwitten x 1,2 

veganisten 

normaal   

   aanbevelingen eiwitten x 1,3 

aanbevelingen eiwitten x 1 
 

Tabel 6. Coëfficiënten doelgroepen voor aanbevelingen eiwitten (Nederlandse voedingsnormen, 2001) 

 

o De vetten 

In een samenleving waar obesitas en zwaarlijvigheid steeds toenemen, verdient de 

vetopname bijzondere aandacht. In het algemeen wordt aangeraden maximaal 35% 
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van de totale energie-inname verantwoordelijk mag zijn door de inname van vet. Al 

zal een mindere opname zeker helpen om af te vallen of om tot een evenwichtige 

voeding te komen. Zeker de verzadigde vetzuren (waaronder cholesterol) moeten in 

toom gehouden worden daar zij gecorreleerd staan met cardiovasculaire 

aandoeningen. Naast deze boosdoeners zijn er ook vetten en vetzuren die 

noodzakelijk zijn voor een goede gezondheid. Deze aanbevelingen zijn als volgt 

samengevat (tabel 7) (Hoge Gezondheidsraad, 2009): 

 
 

VETTEN 

% energie van de totale energie-inname  

volwassenen en kinderen 

boven de 3 jaar 

kinderen onder de 3 jaar 

Totaal vet < 30 < 35 

verzadigde vetzuren < 10 8 – 12 
Tabel 7. Aanbevolen procentuele verhouding energie-inname door vetten (Hoge Gezondheidsraad, 2009) 

 

o De Koolhydraten 

Koolhydraten zouden voor minstens 55% moeten instaan van de totale 

energie-inname. En dit liefst door complexe koolhydraten (zetmelen uit 

graangewassen, knollen, wortelen peulgewassen) in plaats van enkelvoudige, meestal 

geraffineerde, suikers. Die laatste zijn vaak de aanleiding om insuline-resistentie 

(diabetes type II) en gewichtstoename te veroorzaken. Insuline-resistentie wordt 

bekomen doordat makkelijk afbreekbare, en daardoor ook snel opgenomen, 

enkelvoudige suikers de bloedsuikerspiegel (glycemie) na inname enorm laat pieken 

waardoor de insulineregulatie (die het suiker uit de bloedbanen transporteert naar het 

lichaam) verstoord wordt. Daardoor wordt aangeraden koolhydraten in te nemen die 

een lage ‘glycemische index’ vertonen. Deze index is een score die het effect na 

inname op de bloedsuikerspiegel vergelijkt met het effect van pure glucose (zeer 

makkelijk en snel afbreekbare suiker). Hoe lager de score (op 100 = glucose) hoe 

complexer de koolhydraat en daardoor hoe minder groot de suikerspiegel-piek zal 

zijn. Daarnaast wijst een studie uit dat personen die een voedingspatroon vertonen 

met te veel eenvoudige en/of toegevoegde suikers (frisdranken en suikerverslaafden) 

ook een onvoldoende opname van de nodige micronutriënten hebben. Vooral een 

calciumtekort komt vaak voor waardoor het risico op osteoporose vergroot. 

Samenvattend zijn dit de aanbevelingen (tabel 8) (Hoge Gezondheidsraad, 2009): 
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KOOLHYDRATEN 

• Totale inname koolhydraten minstens 55%. Dit bestaande uit: 

o Zoveel mogelijk complexe koolhydraten (lage glycemische index) 

o Maximum 10% enkelvoudige suikers (zeer hoge glycemische index) 
 

Tabel 8. Aanbevolen hoeveelheden koolhydraten (Hoge Gezondheidsraad, 2009) 

 

Ook de opname van vezels, die vaak gelijktijdig met complexe koolhydraten worden 

opgenomen, wordt in dit onderdeel aangekaart. Een adequate opname is namelijk 

belangrijk voor een evenwichtige darmflora en –functies. Deze is voor volwassenen 

in het algemeen 30g/dag. Voor minderjarigen ligt dit anders (tabel 9) (Hoge 

Gezondheidsraad, 2009): 

 
 

Leeftijd (jaren) 

Voedingsvezels 

vrouw 

 g/dag 

man 

 g/dag 

< 1 / / 

1 – 3 15 15 

4 – 8 20 25 

9 – 13 25 30 

14 – 18 30 40 

> 18 30 30 
 

Tabel 9. Aanbevolen hoeveelheden voedingsvezels (Hoge Gezondheidsraad, 2009) 

 

o Alcohol 

Voor alcohol zijn de aanbevelingen eenvoudig. Zo weinig mogelijk. België probeert 

de alcoholconsumptie terug te brengen tot maximaal 4% van de dagelijkse 

energie-inname (Hoge Gezondheidsraad, 2009). 

 

 

4.1.1.4. Aanbevolen inname micronutriënten 
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De micronutriënten verdeelt men onder in drie hoofdgroepen. Deze zijn de mineralen, 

de spoorelementen en de vitaminen. Mineralen zijn anorganische substanties nodig 

voor diverse processen in het lichaam. Zo bestaat ons lichaam voor 4% uit mineralen 

(Ca, P, Mg, Na etc). Ook spoorelementen (Cu, Se, J etc.) zijn mineralen, maar die het 

lichaam in veel mindere hoeveelheden nodig heeft. Tot slot heeft men de vitaminen, 

die als co-enzymen in het lichaam dienen. Deze co-enzymen fungeren in een cel vaak 

als aan/uit-schakelaar van een bepaalde cel-activiteit. De Hoge Gezondheidsraad raadt 

voor de micronutriënten, naast de minimumgrenzen, ook enkele maximumgrenzen 

aan. Deze maximumgrenzen zijn enkel voor micronutriënten die uit de normale 

voeding (en dus niet door supplementatie) kunnen behaald worden en daarenboven 

schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid. De aanbevelingen werden 

doormiddel van grenswaarden samengebundeld (tabel 10) (Hoge Gezondheidsraad, 

2009): 
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Tabel 10. Samengebundelde aanbevolen voedingswaarden micronutriënten (Hoge Gezondheidsraad, 2009) 

 

Voor de uitwerking van deze e-service zullen de grenswaarden van de Hoge 

Gezondheidsraad (2009) voor de micronutriënten niet verder gebruikt worden als 

gedragsuitkomstmaat. Wel zal een veel eenvoudigere, maar daarom niet minder 

correcte aanbeveling om aan de dagelijkse hoeveelheid micronutriënten te voldoen 
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(opgesteld door de wereld gezondheidsorganisatie), gebruikt worden. Zij stellen dat 

een dagelijkse minimum hoeveelheid groenten en fruit van 400g/dag volstaat om de 

vereiste micronutriënten op te nemen (Branca F. et al., 2007). Vandaar dat het 

toepassen van de grenswaarden, bepaald door de Hoge Gezondheidsraad (2009), het 

procesmodel onbeduidend complex zouden maken en deze aanbeveling opgenomen 

zal worden. 

 

4.1.1.5. Vochtopname 

 

In normale omstandigheden raad de Hoge Gezondheidsraad (2009) voor volwassenen 

een vochtaanvoer van 2,5 liter per dag aan. Van deze aanbevolen hoeveelheid wordt 

verondersteld dat 1 liter opgenomen wordt tijdens het eten van de maaltijden. Zodus 

wordt aangeraden om daarnaast 1,5 liter per dag te drinken. Wanneer er zware fysieke 

activiteiten worden ingelast (bijvoorbeeld sporten) of bij warmere temperaturen wordt 

door het transpireren meer vocht verbruikt waardoor deze aanbevelingen misleidend 

kunnen zijn. Om de vochtbalans na een inspanning of bij warm weer terug op peil te 

brengen wordt door het American College of Sports Medicine (2007) aangeraden 

voor elke kilogram verloren lichaamsgewicht, 1,5 liter vocht op te nemen. Dit is 

meetbaar door voor en na het sporten op een weegschaal te staan en is aan te bevelen 

voor topsporters wanneer zij rap dienen te recupereren (bijv. bij meerdere trainingen 

per dag). Voor een groot publiek is deze aanbeveling te specifiek waardoor men rap 

terugvalt op subjectieve aanbevelingen als ‘drink wanneer je dorst hebt’ (Hew-Butler 

T. et al., 2006).  

Daar de aanbevelingen voor deze gedragsuitkomst te voor de hand liggend of net te 

specifiek zijn zullen er in het verdere verloop geen strategieën voor worden 

uitgewerkt. 
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4.1.2. Gedragsuitkomsten voor het duurzaamheidsaspect 

 

Deze e-service zal zich enkel focussen op het verkleinen van de ecologische 

voetafdruk. Andere duurzaamheidsaspecten, zoals bijvoorbeeld dierenwelzijn en fair 

trade handel, zullen hierdoor uit praktische overwegingen (beperkte tijd en middelen) 

niet aan bod komen. 

Concrete gedragsuitkomsten voor het duurzaamheidsaspect zijn moeilijk te 

definiëren. Een studie van Carlsson-Kwanyama A. (1998) deed een poging om tot een 

geschatte waarde te komen van de hoeveelheid uitstoot (CO2e) per persoon per jaar 

mag uitgestoten worden door middel van de voedingsconsumptie. Uit deze resultaten 

blijkt dat 5900kg CO2e/capita/jaar de limiet is dat uitgestoten mag worden door 

consumptie in zijn geheel. Van deze waarde zou 30% verantwoord worden door 

publieke diensten (defensie, onderwijs, gezondheidszorg etc.). De resterende 70% van 

de waarde (4100kg CO2e/capita/jaar) zou verantwoordelijk zijn door persoonlijke 

consumptie (reizen, verwarming, voeding etc.). Van deze waarde zou maximum 35% 

gealloceerd mogen worden naar voedingsconsumptie. Hierdoor, als men er van 

uitgaat dat iedereen evenveel recht heeft op uitstoot, zou de limiet van uitstoot 

veroorzaakt door voedingsconsumptie op 1435kg CO2e/capita/jaar liggen, ofwel 

3,93kg CO2e/capita/dag (Carlsson-Kwanyama A., 1998). Indien men instaat is uit te 

rekenen hoeveel CO2e/kg elk product uit de supermarktketen waard is, kan dit als 

maatstaaf opgenomen worden om de duurzaamheid te berekenen en te linken met de 

hierboven uitgerekende aanvaardbare referentiewaarde. Dit vraagt enorm veel tijd en 

middelen om uit te rekenen en is voor deze studie niet haalbaar daar het gamma en 

zijn variabelen van een supermarktketen zijn producten zeer uiteenlopend zijn. Zo 

dient voor elk product minstens rekening gehouden te worden met de productie, 

opslag, transport en afval om de totale CO2e/kg uit te rekenen. Daarnaast is de 

‘nutriëntendensiteit’ een vaak vergeten variabele. De nutriëntendensiteit verwijst naar 

de nutritionele waarden (verhouding micro- en macronutriënten) van een product per 

gewicht (Drewnowski A. et al., 2014). Zo toont dezelfde studie bijvoorbeeld aan dat 

als de nutriëntendensiteit in rekening wordt gehouden, een kilogram exotische rijst 

vervuilender is als het consumeren van een kilo lokale eieren of een kilo exotische 

bananen vervuilender is als het consumeren van een kilo lokaal varkensvlees door het.  

Hierdoor moet opzoek gegaan worden naar alternatieve, minder concrete, 

uitkomstmaten voor de duurzaamheid daar er in de literatuur geen concrete 
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gedragsuitkomsten gevonden zijn die met de nodige variabelen en voor het uitgebreid 

gamma aan producten in een supermarktketen rekening houden. Daardoor dient zelf 

gezocht te worden naar een creatieve oplossing. Zo werd gekozen om het gamma aan 

voedingsproducten voor deze service te groeperen, rekening houdend met 

verschillende gedragspatronen die invloed hebben op de duurzaamheid. Op die 

manier kan nadien de, door de gebruiker gekozen, gedragingen gekoppeld worden aan 

productgroepen die de (al dan niet aanwezige) wens naar een duurzaam 

consumptiepatroon dient te vervullen.  

 

4.1.2.1. Duurzaamheidspatroon I: consumeer minder vlees 

 

In dit patroon zijn er vijf uitkomstmogelijkheden (voedingspatronen) waaruit de 

gebruiker later zal dienen te kiezen. Elk voedingspatroon staat in voor een 

welbepaalde hoeveelheid broeikasgassen (kg CO2e/capita/dag). Deze bedragen 

werden gestandaardiseerd voor een gemiddeld dieet van 2000 kcal/dag waarbij de 

nutriëntendensiteit in rekening werd gehouden. Deze standaardisatie maakt 

tegelijkertijd een vergelijking met andere gebruikers eerlijk. Wanneer dit niet gedaan 

wordt zou een relatief groot persoon met een actieve levensstijl (en dus per definitie 

meer zal moeten eten) het veel moeilijker hebben om als duurzaam consument 

aanzien te worden (tabel 11) (Scarborough p. et al., 2014): 

 
Duurzaamheidspatroon I: broeikasgassen in  kg CO2e/capita/dag 

Grote vleeseters (>100 g/dag) 7,19 

Normale vleeseters (99-50 g/dag) 5,63 

Kleine vleeseters (<50 g/dag) 4,67 

Vegetariërs (geen vlees) 3,81 

Veganisten (geen vlees en geen 

zuivelproducten) 

2,89 

 

Tabel 11. Patroon I: Consumeer minder vlees en zijn uitkomstmaten (Scarborough p. et al., 2014) 
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4.1.2.2. Duurzaamheidspatroon II: consumeer meer lokaal en seizoensgebonden 

 

Seizoensgebonden consumeren is sterk samenhangend met het consumeren van lokale 

producten. Dit doordat overzeese producten vaak aangekocht worden omdat ze daar 

net wel in het seizoen zijn (Frey S. et al., 2007). Uit dezelfde Britse studie blijkt dat 

als je enkel lokale producten consumeert (producten uit eigen regio), je ecologische 

voetafdruk met 22% verkleint wordt ten opzichte van de gemiddelde consument. 

Daarbij moet gezegd worden dat er gemiddeld 40% niet-regiogebonden producten 

geconsumeerd worden. De verminderde uitstoot door lokaal te consumeren komt 

doordat de uitstoot door transport krachtdadig verlaagd kan worden. Voor deze 

e-service zullen producten geproduceerd in Europa als lokaal aanschouwd worden. 

Het tweede duurzaamheidspatroon zal bestaan uit twee uitkomstmogelijkheden (tabel 

12): 
 

Duurzaamheidspatroon II: 

 

Waarde voetafdruk voedingspatroon I  

Kiest voor lokale producten (alle producten uit Europa) - 22 % 

Houdt geen rekening met afkomst  0 % 

Tabel 12. Patroon II: consumeer meer lokale voeding (Frey S. et al. , 2007) 

 

4.1.2.3. Duurzaamheidspatroon III: consumeer meer biologisch 

 

In het derde patroon onderscheiden we een biologisch en een niet-biologisch 

voedingspatroon (tabel 13). Al zouden biologische producten in vergelijking met 

conventionele producten de ecologische voetafdruk niet veel kleiner houden. Dit 

doordat conventionele producten wel veel energie-intensiever zijn, maar daarnaast 

ook veel energie-efficiënter. Biologisch consumeren zou vooral op andere gebieden 

zijn voordelen halen (diervriendelijke omgang, minder gebruik van pesticides, zware 

metalen, antibiotica etc.). Het uiteindelijke verschil op de ecologische voetafdruk zou 

rond de 5% liggen wanneer men quasi alleen biologisch consumeert (Reynolds J., 

2008; Frey S. et al., 2007). Voor deze e-service zal een product of gerecht als 

biologisch beschouwd worden wanneer het Europees bio-label werd meegegeven. Dit 

label staat vast aan een strikte regelgeving met betrekking tot biologische productie en 

is opgemaakt door de Europese Commissie (Council Regulation (EC), 2007). 
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Duurzaamheidspatroon III: 

Waarde voetafdruk 

 voedingspatroon I (-) 

Biologisch (90% van voedingsproducten) 5 % 

Niet-biologisch 0 % 

Tabel 13. Patroon III: consumeer meer biologisch (Reynolds J., 2008; Frey S. et al., 2007). 

 

4.1.3. Samenvatting van de uitkomstmaten 

 

Nu al de uitkomstmaten uit het logisch gedragsveranderingsmodel zijn vastgesteld, is 

het handig en overzichtelijk om via een samenvattende tabel de bevindingen uit dit 

hoofdstuk te bundelen. Dit doen we door de zojuist uitgebreid besproken 

gedragsuitkomsten te linken met de gezondheids- en duurzaamheidsvoordelen 

(besproken tijdens het literatuuronderzoek). Die voordelen worden dan finaal 

verbonden met de met zich meebrengende baten op vlak van het individuele en 

maatschappelijke welzijn (tabel 14): 
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Tabel 14. Samenvattende tabel van de uitkomstmaten 
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4.2. Definiëren van de veranderingsdoelstellingen 

 

De veranderingsdoelstellingen komen tot stand door de zojuist besproken 

gedragsuitkomsten te koppelen aan gedragsveranderingsdeterminanten die invloed 

uitoefenen op de voedingsconsumptie. Zodus dienen eerst deze determinanten 

opgezocht te worden. Later in dit onderdeel zal de finale 

veranderingsdoelstellingenmatrix opgesteld worden. Deze matrix, die als het brein 

van de service zal fungeren en finaal in deze sectie zal opgemaakt worden, is ook 

onmiddellijk een schematisch overzicht van de bevindingen uit dit hoofdstuk. 

 

4.2.1. De gedragsveranderingsdeterminanten 

 

In het literatuuronderzoek zijn de belangrijkste determinanten voor de 

voedingsconsumptie reeds besproken. Toch zijn niet al die determinanten bruikbaar 

voor deze e-service. Het intervention mapping protocol raadt aan om niet enkel naar 

de sterkte van de determinant te kijken maar ook, en vooral, naar de mate waarin door 

middel van de interventie (in dit geval de e-service) verandering in het gedrag kan 

voortgebracht worden (Bartholomew L.K. et al., 2011). Hierdoor zal dit onderdeel 

specifiek onderzoek gevoerd worden naar bruikbare 

gedragsveranderingsdeterminanten, zowel op duurzaam- als op gezondheidsniveau 

voor de voedingsconsumptie.  

Een welgerenommeerde theorie uit de gedrags(gezondheids)wetenschappen, de 

‘theory of planned behavior’, beweert dat gedragspatronen het meest beïnvloed 

kunnen worden door de intentie die het individu vertoont te verhogen. Hoe groter de 

intentie hoe waarschijnlijker dat een gedrag uitgevoerd zal worden. Daar intentie 

gezien kan worden als de consequentie van de motivatie, dient gezocht te worden 

welke factoren deze motivatie bepalen. Deze factoren zijn volgens de theory of 

planned behavior ‘de attitude’, ‘de waargenomen normen’ en ‘de zelfeffectiviteit’ 

(figuur 9) (Ajzen I.,1991).  
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Figuur 9. Theory of Planned Behavior (Ajzen I., 1991) 

 

Reviews bevestigen dat deze factoren beschouwd kunnen worden als de belangrijkste 

determinanten voor gedragsverandering naar een duurzaam en gezond 

consumptiepatroon (Vermeir I. et al., 2008; Brug J., 2008; Han Y., 2012). 

 

4.2.1.1. Waargenomen normen 

 

Deze determinant bekijkt in welke mate sociale normen gedragsverandering voor 

de voedingsconsumptie kan teweegbrengen (Ajzen I.,1991). Belangrijk aspect 

hierbij is dat hun effect op gedragsverandering in het algemeen geen bewuste 

gewaarwording hoeft te zijn. Mensen ontkennen zelfs vaak beïnvloed te zijn door 

andermans gedachtengoed of gedragingen. Deze beïnvloeding kan op twee 

manieren gebeuren. Zo heb je ‘interne sociale normen’, verwijzend naar ‘wat 

anderen denken dat ik zou moeten eten’ en ‘descriptieve normen’, refererend naar 

‘wat ik denk dat anderen eten’ (Ajzen I., 1991). Enkel descriptieve normen zal 

door deze e-service behandeld worden daar enkel zij volgens Brug J. (2008) een 

betekenisvol effect hebben op gedragsverandering voor de voedingsconsumptie. 

Normatieve informatie dient daarnaast het best op een positieve wijze (bijv. 

aantonen hoeveel mensen een goed consumptiepatroon vertonen) in plaats van op 

een negatieve wijze (bijv. aantonen dat het huidige gemiddelde voedingspatroon 

niet duurzaam is) worden meegedeeld (Brug J., 2008; Vermeir I. et al., 2008). 
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4.2.1.2. Attitude & resultaatverwachtingen 

 

Attitudes zijn gebaseerd op persoonlijke ervaringen met de genomen maatregelen 

(Ajzen I., 1991; Vermeir I. et al., 2008). Vandaar dat het belangrijk is om de 

gebruikservaring van de e-service te optimaliseren. Hierdoor zal de motivatie om 

de maatregelen te volgen verhogen. 

Primaire resultaatverwachtingen (deze waar de meeste waarde wordt aan gehecht) 

zijn gebaseerd op korte termijn. In de voedingssector gaan deze over de smaak, het 

verzadigend gevoel (genoeg hebben) en het plezier dat beleeft wordt bij het eten. 

Om er voor te zorgen dat resultaten op lange termijn zoals gezondheids- en 

duurzaamheidsbevorderende effecten gehaald worden, is het gunstig om 

tussentijds door kortere termijndoelstellingen te halen beloond te kunnen worden. 

Die doelstellingen moeten daarnaast ook makkelijk herkenbaar zijn. (Brug J., 

2008). 

 

4.2.1.3. Zelfeffectiviteit en vaardigheden  

 

Zelfeffectiviteit, of de waargenomen controle over het gedrag, refereert naar het 

vertrouwen om een welbepaald gedragspatroon te kunnen uitvoeren. Hoe meer 

vertrouwen hoe groter de motivatie om verandering door te voeren. Dit vertrouwen 

is sterk gelinkt aan het eigen kunnen of de beheersing van vaardigheden die tot het 

gewenst gedrag kunnen leiden. Hierdoor worden ook deze twee determinanten 

samen gegroepeerd (Ajzen I., 1991; Han Y., 2012; Brug J., 2008).  

 

 

Naast de determinanten uit de theory of planned behavior is ook ‘kennis’ een 

belangrijke factor om gedragsverandering teweeg te brengen. Kennis op zich zal niet 

voldoende zijn om de gebruiker te overhalen zijn gedrag aan te passen maar het dient 

wel als eerste vereiste voor al de andere determinanten (Bartholomew L.K. et al., 

2011). De belangrijkheid van deze determinant haalde de Europese Commissie ook al 

aan in hun beleidsnota’s naar een betere voedingsconsumptie, besproken in het 

literatuuronderzoek (European Commission, 2008; European Commission, 2007). 
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4.2.1.4. Actie-gerelateerde Kennis  

 

Studies over ‘kennis’ als determinant voor de voedingsconsumptie vertonen vaak 

tegenstrijdige resultaten. Dit komt, volgens een review van Tanner C. et al. (2003) 

doordat kennis opgesplitst dient te worden in feitelijke kennis en actie-gerelateerde 

kennis. Feitelijke kennis verwijst naar definities en oorzaken/gevolgen van de 

problematiek. Actie-gerelateerde kennis uit zich door te weten welke individuele 

acties ondernomen dienen te worden om de problematiek aan te pakken. 

Actie-gerelateerde kennis blijkt voor de duurzaamheids- en 

gezondheidsproblematiek dan ook veel effectiever te zijn (Tanner C. et al., 2003; 

Brug J., 2008). 

 

4.2.2. Het ‘Precaution-Adoption Process Model’ 

 

Het ‘precaution-Adoption Process Model’ (PAPM) is een theoretisch model waarbij 

verondersteld wordt dat gedragsverandering bekomen wordt doorheen verschillende 

fases. Belangrijk hierbij is dat voor elke fase andere determinanten gelden. De 

opgenomen determinanten uit dit model komen tevens uit de ‘theory of planned 

behavior’ met aanvulling van actie-gerelateerde kennis. Dit toont aan dat wanneer 

men een strategie toepast waarbij rekening gehouden wordt met al de vernoemde 

determinanten, men iedereen in elke fase kan aanstuwen. Het model splitst het traject 

naar gedragsverandering op in zeven fases. Dit aan de hand van de persoon zijn 

(mentale) betrokkenheid tot het gewenste gedrag (figuur 10) (Weinstein N.D. et al., 

2008).  

 

 
Figuur 10. Fases uit het PAPM (Weinstein N.D. et al., 2008) 
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Beginnen doet iedereen met een totaal gebrek aan notie ten opzichte van het 

problematisch gedrag (fase 1). Wanneer ze voor het eerst iets opvangen (bijvoorbeeld 

doormiddel van een mediacampagne) over het problematisch gedrag zijn ze niet 

langer meer onwetend (fase 2). Wanneer er gedacht wordt om eventueel hun gedrag 

aan te passen, met andere woorden als de intentie er is, bevindt het individu zich in 

fase 3. Van hieruit kan de persoon drie kanten uit. Hij kan voorlopig in fase 3 blijven, 

ofwel beslist hij om geen actie te ondernemen (fase 4) of hij beslist wel actie te 

ondernemen (fase 5). Zij in fase 5 zullen ook daadwerkelijk actie moeten ondernemen 

om zich in fase 6 te bevinden. Uiteindelijk bevindt de persoon zich in fase 7 als hij het 

nieuwe gedrag kan aanhouden (Weinstein N.D. et al., 2008). 

 

Voor elke overgang tussen de verschillende fases horen dus andere determinanten 

thuis (tabel 15). Om van fase 1 (geen notie van problematisch gedrag) tot fase 2 

(gewaarwording problematisch gedrag) te gaan speelt ‘kennis’ als determinant het 

meeste invloed. Vanzelfsprekend wordt deze determinant het best beïnvloed door het 

publiek te informeren. Volgens het PAPM wordt dit bij deze overgang best gedaan 

door massa-informatie zoals mediacampagnes. Ook om koers te maken van fase 2 tot 

fase 3 (denken aan veranderen van gedrag) is, zoals bij de voorgaande overgangsfase, 

massa-informatie een goede strategie. Deze moeten op hun beurt informatie geven 

omtrent de risico’s en voorzorgsmaatregelen om deze risico’s te kunnen vermijden. 

Deze strategie past niet binnen de ontwikkeling van de de e-service zelf. Vandaar dat 

deze strategie niet behandeld zal worden in dit onderzoek. Daarnaast stelt de Europese 

Comissie vast dat wat betreft deze problematiek het merendeel al enige notie heeft 

(Freibauer A. et al., 2011). Naast massa informatie zijn de determinanten 

‘waargenomen normen’ en ‘attitude’ ook belangrijk bij de overgang naar fase 3. Zo 

zullen bijvoorbeeld meningen van naasten en eventuele ervaringen die, door de 

opgedane gewaarwording van het problematisch gedrag (fase 2), leiden tot een 

standpunt. Dit standpunt zorgt op zijn beurt dat er nagedacht wordt over een eventuele 

gedragsaanpassing (Weinstein N.D. et al., 2008). 

 

 

 



 60 

Overgangsfases 
Determinanten 

 

Fase 1: Geen notie van problematisch gedrag 

tot 

Fase 2: Gewaarwording maar denkt niet aan verandering 

gedrag 

- Kennis 

Fase 2 

tot 

Fase 3: Denkt aan veranderen gedrag 

- Kennis 

- Waargenomen sociale normen 

- Attitude 

Fase 3 

tot 

Fase 4: Beslist om geen actie te ondernemen 

Fase 5: Beslist om wel actie te ondernemen 

- Attitude 

- Waargenomen sociale normen 

Fase 5 

tot 

Fase 6: Actie 

Fase 7: Behouden van nieuw gedrag 

-zelfeffectiviteit 

- Vaardigheden 

- Actie-gerelateerde kennis 

 

Tabel 15. (Weinstein N.D. et al., 2008). 

 

Pas voor de overgang naar de vijfde fase (beslist om actie te ondernemen) zal deze 

e-service echt inhaken door de bijhorende determinanten gunstiger te maken. 

Determinanten die een rol spelen voor deze overgangsfase zijn de ‘attitude’ en 

‘waargenomen sociale normen’. Voor de laatste overgangsfase horen volgens het 

PAPM model de determinanten ‘vaardigheden’ en ‘actie-gerelateerde kennis’ op een 

gunstige wijze bijgesteld te worden (Weinstein N.D. et al., 2008). De strategie om de 

determinanten uit de laatste twee overgangsfases onder handen te nemen zal tijdens 

het volgende hoofdstuk (4.3. Identificatie van de te gebruiken methode en strategieën) 

uitgebreid besproken worden. 

 

4.2.3. De veranderingsdoelstellingenmatrix 

 

Door een eenvoudige matrix op te stellen kunnen de veranderingsdoelstellingen  

omschreven worden. De matrix bestaat uit een tabel waarbij de verschillende 

gedragsuitkomsten gekoppeld worden met de zonet besproken 

gedragsveranderingsdeterminanten. Door de gedragsuitkomsten als rijen en de 
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gedragsveranderingsdeterminanten als kolommen te plaatsen ontstaan er vakken. 

Deze vakken vertegenwoordigen de uiteindelijke veranderingsdoelstellingen. Deze 

doelstellingen vermelden zodus wat veranderd dient te worden binnen de determinant 

om het gewenste gedrag te kunnen benaderen (tabel 16) (Bartholomew L.K., 2011). 

 

 
Tabel 16.  De veranderingsdoelstellingenmatrix 

 

 

 

 

GEDRAGSUITKOMSTEN 

G E D R A G S V E R A N D E R I N G S D E T E R M I N A N T E N 

vaardigheden 

& 

zelfeffectiviteit 

Attitude 
Waargenomen sociale 

normen 

 

 

energie-inname 

 

 

 

 

1. ‘Kan met behulp van 

van de e-service met 

duurzame producten 

maaltijden 

samenstellen en nadien 

klaar maken die tot een 

gezonde voeding 

leiden.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Staat positief ten 

opzichte van de 

genomen 

maatregelen. Dit door 

een goede 

gebruikservaring en 

beloningen op korte 

termijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kan zijn eigen 

ecologische voetafdruk 

vergelijken met andere 

consumenten. Deze 

vergelijking kan met 

naasten (indien door 

hun toegelaten) of met 

algemene 

consumptiecijfers  

 

 

Verdeling macronutriënten 

 

Verdeling micronutriënten 

 

Duurzaamheids-patroon I 

 

Eet minder vlees 

Duurzaamheids-patroon II 

 

Eet meer lokaal en 

seizoensgebonden voeding 

Duurzaamheids-patroon III 

 

Eet meer biologisch 
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4.3. Identificatie van de te gebruiken methode en strategieën 

 

Nu de veranderingsdoelstellingen vaststaan, weten we ‘wat’ veranderd dient te 

worden. In deze stap wordt achterhaald ‘hoe’ deze verandering tot stand gebracht 

zullen worden. Dit wordt volgens het intervention mapping protocol bepaald aan de 

hand van een methode. Voor deze e-service zal ‘computer tailoring’ als methode 

fungeren (Lustria M.L. et al., 2009). De concrete toepassingen die deze methode 

vervolgens in de praktijk brengen, noemen we de strategieën. Met de opgedane 

bewijsgebaseerde informatie uit vorige hoofdstukken zal in dit hoofdstuk eerder op 

een creatieve wijze opzoek gegaan worden om deze informatie om te zetten tot 

praktische maatregelen. Deze strategieën dienen om de veranderingsdoelstellingen die 

terug te vinden zijn in de veranderingsdoelstellingenmatrix te kunnen bereiken. 

Daarom zal in dit hoofdstuk voor elke veranderingsdoelstelling een strategie bepaald 

worden (Bartholomew L.K., 2011).  

Om een praktijkgericht beeld te schetsen van deze strategieën zal naast het 

theoretische luik ook telkens gewerkt worden met twee casussen die dienen als 

voorbeeld. Deze casussen zullen bestaan uit gebruikers van de e-service met twee 

uiteenlopende profielen. 

 

4.3.1. ‘Kan maaltijden samenstellen en klaarmaken die tot een gezonde en duurzame 

voeding leiden.’ 

 

De eerste veranderingsdoelstelling kan aanschouwd worden als de essentie van dit 

onderzoek. Het hoofddoel van deze e-service blijft in wezen om de gebruiker op maat 

gemaakt en wetenschappelijk onderbouwd voedingsadvies aan te bieden. Het 

vertrouwen in eigen kunnen (zelfeffectiviteit) om zelf tot een uitgebalanceerd en/of 

ethisch verantwoord dieet te komen ontbreken vaak door het gemis aan praktische 

vaardigheden. Dit haalt de motivatie om deze doelstellingen te behalen drastisch naar 

beneden (Vermeir I. et al., 2008; Brug J., 2008; Han Y., 2012).  

Het enkel aantonen wat de klant zijn benodigdheden zijn, is een eerste stap maar 

volstaat dus niet. De e-service dient nadien deze persoonsgebonden benodigdheden 

van de klant om te zetten tot praktische maatregelen. Zo moet het uiteindelijke advies 

bestaan uit een dagplanning waarbij vermeld wordt ‘wanneer’ en ‘wat’ gegeten dient 



 63 

te worden. Daarnaast zal de ‘zelfeffectiviteit’ opgekrikt worden door bij de gerechten 

tevens de bereidingswijze mee te geven. Deze veranderingsdoelstelling zal door het 

volgend stappenplan behaald worden: 

 

4.3.3.1. Opvragen ‘vaste’ variabelen 

 

De op maat gemaakte veranderingsdoelstellingen hangen af van de verzamelde 

gedragsuitkomsten (tabel 14). Daar deze gedragsuitkomsten persoonsgebonden zijn, 

dient de e-service eerst relevante informatie (variabelen) van de gebruiker te 

verschaffen door ze op te vragen. Deze opvraging zal gebeuren tijdens de 

inschrijvingen waarbij de klant informatie m.b.t. het gezondheidsaspect zal moeten 

invullen en vervolgens vragen m.b.t. het duurzaamheidsaspect zal dienen te 

beantwoorden. Daar deze informatie enkel bestaat uit lifestyle en demografische 

aspecten, zou volgens het literatuuronderzoek de gebruiker niet veel bezwaar tonen 

om deze informatie mee te geven (Phelps J. et al., 2000). Zeker wanneer er een 

duidelijke communicatie bestaat omtrent het gebruik van de informatie door de 

afnemer (Myerscough S. et al., 2006).  

De verschillende variabelen die opgevraagd worden zullen zoals eerder aangegeven 

aan de hand van twee vooropgestelde casussen met verschillende profielen 

verduidelijkt worden. Zo werd uit de inschrijvingen volgende informatie verschaft 

van beide profielen (tabel 17.a): 
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 Marie Dirk 

 Gezondheidsgerelateerde variabelen 

- geslacht vrouw man 

- leeftijd 23 52 

- lengte 168 cm 182 cm 

- gewicht 58 kg 107 kg 

- Niveau beroepsactiviteit licht zwaar 

- Dieet type geen gematigd 

- EW-coëfficiënt veganist normaal 

 duurzaamheidsgerelateerde variabelen 

- Patroon 1: 

consumeer minder vlees 

veganist normale vleeseter 

- Patroon 2: 

consumeer meer lokale en 

seizoensgebonden voeding  

gemiddelde consument enkel lokale producten 

- Patroon 3: 

consumeer meer biologisch 

niet-biologisch biologisch 

Tabel 17.a De ‘vaste’ variabelen 

De opgevraagde informatie aan de gebruiker, oftewel de ‘vaste variabelen’, zal 

bestaan uit tien variabelen opgevraagd tijdens de inschrijvingen. Deze variabelen 

dienen nadien bij een bestelling niet meer ingegeven te worden. Daarnaast zullen er 

ook variabelen per bestelling opgevraagd worden. Deze ‘vlottende variabelen’ 

verschillen van dag tot dag en zullen in het verloop van het stappenplan vermeld 

worden. 

 

4.3.3.2. Berekenen op maat gemaakte benodigdheden 

 

De berekening van de individuele gedragsuitkomsten of benodigdheden zal 

grotendeels gebeuren met de opgevraagde vaste variabelen tijdens de inschrijvingen. 

De enige variabele die ontbreekt om een blauwdruk van de persoonlijke 

benodigdheden te berekenen zijn de sportactiviteiten (activiteit en duur) van de dagen 

waarvoor een bestelling zal geplaatst worden. Deze is nodig om de juiste energie-

inname te berekenen.  
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Voor Dirk en Marie, die beide voor één dag een bestelling plaatsen, zijn dit de 

resultaten (tabel 17.b): 

 
 Marie Dirk 

 Sportactiviteiten 

Dag 1 

... 

1,5uur tennis 

/ 

/ 

/ 

Tabel 17.b De sport specifieke variabelen 

 

Met deze variabele kan de gebruiker zijn optimale gedragsuitkomsten 

(benodigdheden) voor het gezondheidsaspect berekend worden. Dit aan de hand van 

de formules omschreven in de samenvattende tabel van de uitkomstmaten (tabel 15). 

Zo dient volgens deze tabel eerst de nodige energie-inname uitberekend te worden 

(tabel 18): 

 
Tabel 18. Berekening energiebenodigdheid 

 

Pas nadien kan met behulp van de resultaten van de energie-inname de nodige 

hoeveelheid macro- en micronutriënten uitberekend worden (daar deze 

gedragsuitkomsten vaak als percentage van de energiebenodigheid worden 

uitgedrukt) (tabel 19): 
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Tabel 19. Berekening macro- en micronutriënten 

 

Om de blauwdruk aan benodigdheden van de klant te vervolledigen en gebruiksklaar 

te maken voor de opkomende stappen bij deze veranderingsdoelstelling, zullen voor 

het duurzaamheidsaspect de producten en gerechten van de supermarktketen 

gegroepeerd worden. Dit volgens de gebruiker zijn gekozen duurzaamheidspatronen 

(tabel 17.a). Hierdoor zal, in een latere stap (4.3.3.4. Maaltijdselectie), enkel gekozen 

kunnen worden tussen producten die de gewenste duurzaamheidseigenschappen van 

de gebruiker vertonen.  

Voor het eerste duurzaamheidspatroon ‘eet minder vlees (tabel 11)’ zullen de 

uitkomstmogelijkheden ‘grote vleeseter, normale vleeseter en kleine vleeseter’ herleid 

worden naar de productgroep ‘vlees’. Hierdoor blijven voor dit patroon drie 

productgroepen over (‘vlees’, vegetarisch’, veganistisch’). Voor het tweede 

duurzaamheidspatroon ‘consumeer meer lokaal en seizoensgebonden (tabel 12)’ 

worden de twee uitkomstmogelijkheden ‘lokaal’ en ‘niet lokaal’ productgroepen en 

voor het derde patroon ‘consumeer biologisch (tabel 13)’ worden tevens de twee 

uitkomstmogelijkheden ‘biologisch’ en ‘niet biologisch’ omgevormd tot 

productgroepen. Hierdoor zullen er twaalf (3 x 2 x 2) productgroepen ontstaan. 

Hierdoor kan men de producten uit productgroepen die niet volstaan aan de klant zijn 

geselecteerde duurzaamheidspatronen uit de selectie aan mogelijkheden halen die 

later geselecteerd kunnen worden om hun maaltijden samen te stellen.  

Voor Marie en Dirk uit de casussen blijven volgens hun opgegeven variabelen 

tijdens de inschrijving (tabel 17.a) volgende productgroepen waaruit zij later 

gerechten en producten kunnen kiezen over (tabel 20): 
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Dirk 

- normale vleeseter; lokale producten; biologische producten - 

Vlees Niet lokaal Niet biologisch Ø Groep 1 

Vlees Lokaal Niet biologisch Ø Groep 2 

Vlees Niet lokaal Biologisch Ø Groep 3 

Vlees Lokaal Biologisch Ø Groep 4 

vegetarisch Niet lokaal Niet biologisch Ø Groep 5 

vegetarisch Lokaal Niet biologisch Ø Groep 6 

vegetarisch Niet lokaal Biologisch Ø Groep 7 

vegetarisch Lokaal Biologisch Ø Groep 8 

veganistisch Niet lokaal Niet biologisch Ø Groep 9 

veganistisch Lokaal Niet biologisch Ø Groep 10 

veganistisch Niet lokaal Biologisch Ø Groep 11 

veganistisch Lokaal Biologisch Ø Groep 12 

    

Marie 
- veganist; niet lokaal; niet biologisch - 

Vlees Niet lokaal Niet biologisch Ø Groep 1 
Vlees Lokaal Niet biologisch Ø Groep 2 
Vlees Niet lokaal Biologisch Ø Groep 3 
Vlees Lokaal Biologisch Ø Groep 4 

vegetarisch Niet lokaal Niet biologisch Ø Groep 5 
vegetarisch Lokaal Niet biologisch Ø Groep 6 
vegetarisch Niet lokaal Biologisch Ø Groep 7 
vegetarisch Lokaal Biologisch Ø Groep 8 

veganistisch Niet lokaal Niet biologisch Ø Groep 9 
veganistisch Lokaal Niet biologisch Ø Groep 10 
veganistisch Niet lokaal Biologisch Ø Groep 11 
veganistisch Lokaal Biologisch Ø Groep 12 

 

Tabel 20. Selectie productgroepen rekening houdend met de duurzaamheidspatronen 

 

Het finale resultaat is een blauwdruk van de gebruiker zijn gewenste 

gedragsuitkomsten of benodigdheden (tabel 21). Voor de gezondheidsgerelateerde 

uitkomstmaten zullen de energiebenodigdheden uitgedrukt worden in kilocalorieën 

(kcal). De verdeling van deze energie door de macronutriënten, uitgedrukt in 

percentage (%) van de energiebenodigdheid, zal vervolgens terug in energetische 

waarden (kcal) worden omgezet waarna hieruit finaal de benodigde dagelijkse 

hoeveelheden (gram) zal berekend worden. Dit aan de hand van volgende 

wetmatigheden: voor de macronutriënt ‘vet’ geldt dat 1 gram gelijk is aan 9 kcal, voor 

koolhydraten en eiwitten stelt de regel dat 1 gram gelijk is aan 4 kcal en tot slot geldt 

dat 1 gram alcohol gelijk is aan 7 kcal (Hoge Gezondheidsraad, 2009).  
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Voor de profielen uit de twee casussen zijn dit de resultaten (tabel 21): 

 
 Marie Dirk 

 Energie benodigdheden 

 2572 kcal/dag 3350 kcal/dag 

 Verdeling macronutriënten 

 % kcal gram % kcal gram 

Ewittten  12-25 334-643 84-161 9-25 302-837 76-209 

Totaal vettten < 30 < 772 < 86 < 30 < 1005 < 112 

verzadigde 

vetzuren 

< 10  < 257 < 29 < 10  < 335 < 37 

Koolh totaal > 55 > 1414 > 354 > 55 > 1843 > 461 

enkelvoudige 

koolhydraten 

< 10  < 257 < 65 < 10  < 335 < 84 

Voedingsvezel >30g/dag >30g/dag 

Alcohol < 4 < 103 < 15 < 4 < 134 < 19 

       

 Benodigdheden micronutriënten 

Groenten &fruit > 400g/dag > 400g/dag 

 Productgroepen met betrekking tot de duurzaamheidspatronen 

 groep 9 

groep 10 

groep 11 

groep 12 

groep 4 

groep 8 

groep 12 

 

Tabel 21. Blauwdruk benodigdheden gebruiker 

 

4.3.3.2. Opvragen maaltijdfrequentie per dag. 

 

Naast het bepalen van de dagelijkse benodigdheden is het ook belangrijk de gebruiker 

advies mee te geven over hoe deze inname best verspreid wordt over de dag (ontbijt, 

snacks, middagmaal etc.). Zoals zo vaak in het wetenschappelijk domein omtrent 

voeding, vinden we hieromtrent geen consensus (La Bounty P.M. et al., 2011). Toch 

kunnen we enkele conclusies trekken en zo een richtlijn voor de gebruiker vormen.  

Een eerste vaststelling is dat de energieverdeling en frequentie van maaltijden bij een 

dieet zonder calorie-restrictie (afvallingsdieet) geen causaal verband vertoont met de 

lichaamssamenstelling. Wel bestaat er een verband wanneer er minder energie wordt 

opgenomen dan nodig is. Dit kan bij deze e-service wanneer de gebruiker wilt 

afvallen en daardoor een dieettype heeft aangeduid (tabel 4). Zij zouden best voor een 
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hogere maaltijdfrequentie kiezen. Dit zou er voor zorgen dat het hongergevoel en 

eventueel spierafbraak zouden verminderen en de vetverbranding en 

insuline-regulatie zouden verbeteren (La Bounty P.M. et al., 2011; Bellisle F., 2004). 

Met deze ondervindingen zullen de gebruikers zelf hun maaltijdfrequentie mogen 

kiezen dat voor hun het best past voor de welgekozen dagen. Zo kunnen zij zelf 

rekening houden met bijvoorbeeld werkgerelateerde obstructies (bijvoorbeeld 

advocaat die lange zaak moet bepleiten zal die dag minder frequent kunnen eten) of 

een eventuele extra snack voor na het sporten. Wanneer zij kiezen voor een dieet met 

een calorie-restrictie zal aangeraden worden hun maaltijdfrequentie te verhogen.  

Daarnaast moet de klant ook aangeven voor welke maaltijden hij geen gebruik zal 

maken van de e-service. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de klant ’s middags telkens 

een broodje op het werk eet of dat hij die dag ‘s avonds op restaurant gaat. Als dit 

meegedeeld wordt kan voor de resterende maaltijden, die wel via de e-service 

ingekocht worden, uitberekend worden welke energetische waarde deze maaltijden 

dienen te beschikken om over de hele dag een correcte energie-inname te vertonen. 

Ook deze opvraging van variabelen zullen, net zoals de sportactiviteiten, niet bij de 

inschrijving maar tijdens de bestelling gedaan worden daar deze variabelen van dag 

tot dag anders kunnen zijn. Deze strategie zal toegepast worden door de gebruiker 

tijdens de bestelling op een tijdslijn (die het verloop van de dag moet voorstellen) te 

laten aanvinken (figuur 11, icoon ‘maaltijd opnemen?’): 

 

• welke maaltijden hij die dag wilt opnemen via de e-service 

•  welke maaltijden hij middels een andere bron wilt inkopen 

• en welke maaltijden hij die dag overslaat  

 

Daarbij kan hij kiezen uit de drie hoofdmaaltijden (ontbijt, middagmaal en 

avondmaal) en heeft hij de optie om vijf tussendoortjes (twee 10-uurtjes, twee 

4- uurtjes en een avondsnack) te selecteren (figuur 11): 
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Figuur 11. Maaltijdfrequentie en maaltijdgrootte gebruiker 

 

Omdat deze opvraging enige tijd in beslag zal nemen voor de gebruiker, zullen de 

opgegeven keuzes van de gebruiker opgeslagen worden en bij de volgende bestelling 

terug weer worden gegeven. Waarna bij voor die bestelling eventueel aanpassingen 

gedaan kunnen worden. 

 

4.3.3.3. Opvragen energieverdeelsleutel van de maaltijden 

 

Gelijktijdig bij het bepalen van het aantal maaltijden zal de klant ook de proportie van 

elke maaltijd dienen vast te stellen. Zo kunnen gebruikers zelf kiezen of ze 

bijvoorbeeld uitgebreid willen ontbijten of juist stevig willen avondeten na de 

training. Deze strategie zal eveneens toegepast worden tijdens de bestelling op de 

tijdslijn die gebruikt wordt voor de maaltijdselectie (figuur 12).  

Voor een tussendoortje kan de gebruiker kiezen tussen een ‘licht’, ‘normaal’ of 

‘groot’ tussendoortje. Voor de hoofdmaaltijden kan hij kiezen uit een ‘lichte’, 

normale’, ‘grote’ of ‘stevige’ maaltijd (figuur 11, icoon ‘gewenste grootte?’). Dit zal 

bij deze e-service door een eenvoudige verdeelsleutel gebeuren waarbij een stevige 

maaltijd acht keer de energie-inhoud van een licht tussendoortje zal bevatten.  

Voor de personen uit de casus zijn dit ook meteen de resultaten van de twee 

voorgaande stappen (tabel 22): 
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Marie wenst die dag een ontbijt, middagmaal twee 4-uurtjes en een avondmaal te 

eten. Voor deze maaltijden heeft ze aangegeven voor het middagmaal geen gebruik te 

willen maken van de e-service. Dit omdat ze ’s middags via het werk een broodje 

besteld. Daarnaast zien we dat Marie kiest voor grote maaltijden en een groot 

tussendoortje. Dit omdat ze niet veel maaltijden per dag inlast 

Dirk daarentegen kiest doorgaans voor normale maaltijden en kleine snacks. Dit 

omdat hij meer maaltijden inlast vanwege zijn dieet met een calorie-restrictie nadat de 

e-service hem aangeraden heeft zijn maaltijdfrequentie te verhogen. Van deze 

maaltijden wenst hij buiten het ontbijt en de avondsnack zijn maaltijden in te kopen 

via de supermarktketen. Voor het ontbijt wenst hij liever onderweg naar het werk bij 

de bakker een koffiekoek te gaan halen en de avondsnack wordt die dag vervangen 

door twee biertjes die hij tijdens de voetbaltraining van zijn zoon zal consumeren. 

  

Tot slot werd de totale verhouding aan energie berekend van de maaltijden waarvan 

de klant gebruik wilt maken van de e-service. Deze waarde (voor Marie 75% en voor 

Dirk 73%) zal later ook gebruikt worden om naast de energieverdeling ook de 

macro- en micronutriënten verhoudingsgewijs aan te passen (zie tabel 23 en 24) en 

Tussendoortjes Maaltijden 

 gewicht  gewicht  

Licht 
normaal 

groot 

1 
2 
3 

licht 
normaal 

groot 
stevig 

3 
5 

6,5 

8 

 

    

Marie 
2572 kcal energiebenodigdheid 

Dirk 
3350 kcal energiebenodigdheid 

ontbijt 
middagmaal 

4-uurtje 
4-uurtje 

avondmaal  
 

6,5/20 
5/20 
1/20 
1/20 

6,5/20 
 

= 839 kcal 
= 645 kcal 
= 129 kcal 
= 129 kcal 
= 839 kcal 
 

ontbijt 
10-uurtje 
10-uurtje 

middagmaal 
4-uurtje 
4-uurtje 

avondmaal  
avondsnack 

3/19 
1/19 
1/19 
5/19 
1/19 
1/19 
5/19 
2/19 

= 528 kcal 
= 176 kcal 
= 176 kcal 
= 880 kcal 
= 176 kcal 
= 176 kcal 
= 880 kcal 
= 352 kcal 

Energie voor 
geselecteerde 
maaltijden: 

(15/20) x 2572 
kcal 

= 1927 kcal 
75% 

Energie voor 
geselecteerde 
maaltijden: 

(14/19) x 3350 
kcal 

= 2468 kcal 
73% 

tabel 22. Maaltijdfrequentie en berekening energieverdeelsleutel 
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voor de ‘reinforcement’ strategie (tabel 26) uit de tweede veranderingsdoelstelling 

‘Staat positief ten opzichte van de genomen maatregelen’. 

 

4.3.3.4.a Berekenen maaltijdmogelijkheden 

 

Nu alle nodige variabelen van de gebruiker opgevraagd zijn dient de e-service voor 

elke maaltijd een waaier aan maaltijdmogelijkheden aan te bieden die passen bij de 

gebruiker zijn voedingsbenodigdheden (tabel 21). Dit door deze blauwdruk aan 

benodigdheden te vergelijken met de voedingswaardendatabank van de 

supermarktketen zijn producten en gerechten. Zo zal de e-service producten met 

producteigenschappen die passen bij de klant zijn benodigdheden van de databank 

halen en aanbieden. Idealiter zal uiteindelijk voor elke maaltijd verschillende 

mogelijkheden aangeboden worden die passen bij de gebruiker zijn gezondheids- en 

duurzaamheidsprofiel (tabel 21).  

Daarnaast is het bij deze e-service ook van belang dat de gebruiker, naast de 

aangeraden opties, steeds de keuzevrijheid moet krijgen om het advies links te laten 

liggen en zelf een maaltijdvoorkeur aan te duiden. Wanneer dit gedaan wordt voor 

een maaltijd zal de e-service deze onregelmatigheden trachten te compenseren door 

de maaltijdkeuzes voor andere maaltijden van die dag aan te passen en hierdoor toch 

te voldoen aan zijn dagelijkse benodigdheden. Deze strategische maatregelen zullen 

door middel van vijf stappen bereikt worden en later voor de twee personen uit de 

casussen praktisch uitgewerkt worden (figuur 12 en figuur 13): 

 

1. De selectie aan maaltijdkeuzes zal gebeuren door in de eerste plaats de producten 

en gerechten uit de productgroepen (afhankelijk van de duurzaamheidspatronen) 

waaruit de gebruiker zijn maaltijden wilt samenstellen op te nemen.  

2. Nadien zal gekeken worden voor welke maaltijden hij gebruik wilt maken van de 

e-service en de energiehoeveelheid die deze maaltijden omvatten (tabel 22). 

Gebruikers met dezelfde duurzaamheidspatronen (en dus productgroepen) zullen 

gelijklopende maaltijden voorgeschoteld krijgen. Het verschil tussen deze 

gebruikers zal zich vooral situeren bij de energiehoeveelheden of met andere 

woorden de grootte van de maaltijden (kcal). Dit verschil komt in de eerste plaats 

door de individuele energiebenodigdheid maar ook door de gebruiker zijn 
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energieverdeelsleutel. Zo zal bijvoorbeeld het aangeraden 4-uurtje bij gebruikers 

met dezelfde duurzaamheidspatronen uit dezelfde koek bestaan, maar zal de ene 

gebruiker aangeraden worden twee koeken te eten terwijl de andere er drie 

voorgeschoteld krijgt. Voor de meer gecompliceerde gerechten zoals het 

avondmaal geldt hetzelfde principe, namelijk dezelfde ingrediënten en 

verhoudingen maar andere hoeveelheden.  

Dit principe maakt dat wanneer er besteld wordt voor een familie, (bestaande uit 

meerdere personen die maaltijden uit dezelfde productgroepen consumeren) de 

aanbevolen hoeveelheid van alle leden uit de familie opgeteld kan worden. Als 

nadien duidelijk wordt overgebracht hoe de maaltijd verdeelt dient te worden, zal 

bijgevolg iedereen uit de familie de juiste benodigdheden opnemen. Een 

bestelling via deze e-service voor een gezin, bestaande uit meerdere personen en 

dezelfde duurzaamheidsprofielen, is dus perfect mogelijk. 

3. De overgebleven producten en gerechten zullen gepresenteerd worden aan de 

gebruiker, waaruit hij zijn selectie maakt. Deze maaltijdkeuzes zijn zoals 

toegelicht in de vorige stap al aangepast aan de gebruiker zijn 

energiebenodigdheden door de hoeveelheden aan te passen. 

4. Daarnaast zullen tijdens de maaltijdselectie van de gebruiker de nutritionele 

waarden van de maaltijden (inzake macro- en micronutriënten) doorheen het 

selectieproces met elkaar vergeleken worden. Dit met de bedoeling om tot een 

optelsom van al de nutritionele waarden van de geselecteerde maaltijden te 

komen die voldoen aan de benodigdheden van de gebruiker (tabel 21). Hierdoor 

kan wanneer de gebruiker kiest om een minder gunstige maaltijd te consumeren 

(bijvoorbeeld maaltijd met veel verzadigde vetten en enkelvoudige suikers en 

weinig groenten en fruit) deze onregelmatigheden aangepast worden door voor de 

andere maaltijden van die dag keuzes te presenteren die deze onregelmatigheden 

moeten compenseren (weinig verzadigde vetten en enkelvoudige suikers en veel 

groenten en fruit). 

5. Wanneer er voor meerdere dagen wordt ingekocht (dat ter simplificatie niet wordt 

toegepast bij de casussen) kan deze compensatie ook verspreid worden over 

meerdere dagen. Dit niet enkel voor het gezondheidsaspect zoals bij de 

voorgaande stap maar ook voor het duurzaamheidsaspect. Zo kan voor een 

gebruiker die gemiddeld gezien een ‘kleine vleeseter (maximaal 50g vlees per 
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dag)’ wilt zijn, vegetarische dagen ingelast worden om zo ook dagen een 

volwaardige vleesmaaltijd te kunnen aanbieden. 

 

4.3.3.4.b Maaltijdmogelijkheden: Praktische uitwerking van de strategische 

maatregelen 

 

- Dirk had graag nog eens ‘stoofvlees-friet’ als avondmaal gehad. Dit past niet in zijn 

dieetplan om zijn gewenste gezondheids- en duurzaamheidsbevorderende maatregelen 

te halen. Hierdoor dient de e-service opzoek te gaan naar alternatieve maaltijden om 

de doelstellingen alsnog te halen. Er wordt gekozen om voor het duurzaamheidsaspect 

voor de rest van de maaltijden van die dag, producten uit de productgroep ‘vlees’ te 

schrappen. Daarnaast beschikt deze maaltijd ook niet over een optimale 

energieverdeling door de macronutriënten (te veel vetten) en wordt er weinig of geen 

groenten en fruit opgenomen om de aanbevolen hoeveelheid micronutriënten op te 

nemen. Ook deze onregelmatigheid is rechtgetrokken geweest. Dit door voor Dirk op 

zoek te gaan naar maaltijden die deze onregelmatigheden compenseren. Zo bestaat 

zijn uiteindelijke selectie naast ‘stoofvlees friet’ voor het avondmaal uit vegetarische 

maaltijden met veel groenten, fruit en vezels (tabel 23): 
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maaltijdselectie Dirk 
10-uurtje: Bosvruchten biscuit 
-pakje van 3 koekjes (50g) 
10-uurtje: Fruitsalade 
-100g aardbeien, -2 kiwi’s (80g), -1 banaan (100g) 
-Middagmaal: Toasts met radijs en platte kaas 
 -5 sneden bruin brood (200g), -200g magere platte kaas, -150g radijsjes, -40g bieslook  
4-uurtje: Bosvruchten biscuit 
-pakje van 3 koekjes (50g) 
-4-uurtje: Fruitsalade 
-100g aardbeien, -2 kiwi’s (80g), -1 banaan (100g) 
Avondmaal: Stoofvlees friet 
-150g stoofvlees, - 1theelepel mosterd (15g), -20g boter, -1 teentje knoflook (10g), -1 theelepel bloem (15g), 125ml 
bruin bier, 1/3 vleesbouillonblokje, -150g frieten 

 
Tabel 23. Maaltijdselectie Dirk; voedingswaarden 

 

Deze maaltijdselectie zal door de e-service op volgende wijze, met behulp van het 

strategische stappenplan, uit de supermarktketen zijn voedingswaardendatabank van 

zijn producten uitgehaald worden (figuur 12): 
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Figuur 12. Berekening e-service aangeboden maaltijdmogelijkheden volgens Dirk zijn benodigdheden 
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- Marie kiest voor elke maaltijd producten en gerechten uit de waaier aan 

mogelijkheden die aangeboden waren door de e-service. Indien de opvolging van 

deze maaltijden gerespecteerd wordt, zal Marie aan al haar voedingsbenodigdheden 

voldoen voor de maaltijden die ze geconsumeerd heeft via de e-service van de 

supermarktketen (tabel 24): 

 
maaltijdselectie Marie 

Ontbijt: Havermout met stukjes fruit 
-200 g havermout, -50 g rozijnen, -1 appel (100 g), -5g kaneel en -300ml sojamelk 
4-uurtje: 5-granen zeewierkoeken 
-2 koeken (30 g) 
4-uurtje: bananen sojamelk 
-glas van 200 ml 
Avondmaal: Pompoenen stoofpot 
-halve pompoen (200 g), -200 g kikkererwten, -200 g tomatensap, -100 g gedroogde vijgen, -2 ajuinen (60 g), -1 
teentje knoflook (5 g), -1 theelepel olijfolie (15 g) 

 
Tabel 24. Maaltijdselectie Marie; voedingswaarden 

 

Ook de maaltijdselectie van Marie zal volgens het strategisch stappenplan uit de 

supermarktketen haar voedingsdatabank gehaald worden. De e-service doet dit op 

volgende wijze (figuur 13): 
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Figuur 13. Berekening aangeboden maaltijdmogelijkheden volgens Marie haar benodigdheden 
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4.3.3.5. Eindafhandeling met op maat gemaakt advies 

 

Finaal zal de klant dienen te selecteren welke producten uit de geselecteerde 

maaltijden hij nog niet in huis heeft en wenst aan te kopen via de e-service. Dit zorgt 

dat de gebruiker geen overbodige productaankopen hoeft te doen. Deze strategie zal 

toegepast worden door de gebruiker na de maaltijdselectie te laten aanvinken welke 

producten nog aangekocht dienen te worden.  

Voor Marie uit de casussen werden via volgende interface deze producten aangevinkt 

(figuur 14): 

 

 
Figuur 14. Aankoopselectie producten 

Daar zij thuis nog voldoende havermout, kaneel, bananen sojamelk, tomatensap, 

ajuinen, knoflook en olijfolie op overschot heeft, kiest ze om deze producten niet aan 

te kopen. De overblijvende producten heeft ze niet in huis en koopt ze wel aan. Omdat 
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ze vaak sojamelk drinkt slaat ze voor dit product een reserve op door vier flessen van 

1l aan te kopen. 

 

Nadien zal overgegaan worden naar de betaling. Eens deze gebeurd is zal voor de 

resultaten uit dit onderdeel het praktijkgerichte advies aan de klant meegegeven 

worden. Dit zal gebeuren door de dagindeling en de bereidingswijze van de 

geselecteerde maaltijden aan de klant over te maken. Voor Marie uit de casussen is 

dit het eindresultaat (figuur 15): 

 

 
Figuur 15. Op maat gemaakt voedingsadvies 

Zij koos om die dag via de e-service een ontbijt, twee 4-uurtjes en een avondmaal te 

consumeren (op de voorgrond zijnde maaltijdiconen). Voor deze maaltijden kan, door 

op het icoon van de welbepaalde maaltijd te klikken, productinformatie en een 

eventuele bereidingswijze teruggevonden worden. In dit voorbeeld heeft ze het 
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avondmaalicoon aangeklikt waardoor productinformatie over haar geselecteerde 

avondmaal (pompoenen stoofpot) verschijnt.  

 

4.3.2. ‘Staat positief ten opzichte van de genomen maatregelen.’ 

 

De attitude van de gebruiker is een belangrijke factor die bepaald of de klant al dan 

niet de aanbevolen maatregelen wilt opvolgen. Voor deze e-service zal dat 

voornamelijk afhankelijk zijn van de gebruikservaring en de verwachte voordelen van 

de genomen maatregelen (Ajzen I., 1991; Brug J., 2008; Glanz K. et al., 2012). 

 

4.3.2.1. Optimaliseren van de gebruikservaring 

 

De gebruikservaring bij een e-service is volgens een studie van Cristobal E. et al. 

(2007) afhankelijk van vier verschillende externe factoren: 

o Webdesign: dit begrip verwijst naar de vormgeving van het online platform dat 

dient als interactiemedia met de gebruiker. De belangrijkste aspecten bij deze 

factor zijn de gebruiksvriendelijkheid en lay-out. Daar dit onderdeel niet tot het 

functionele kader van een procesmodel behoort zal dit ook niet diepgaand 

besproken worden. Toch dient meegedeeld te worden dat bij de opmaak van een 

gunstige onlinewinkel er genoeg plaats dient aangeboden te worden voor 

productinformatie en -vergelijking. Op die manier kan de gebruiker zonder behulp 

van een verkoper een doordachte keuze maken. Dit voordeel past perfect in het 

plaatje van deze e-service, daar het de gebruiker op maat gemaakt advies wilt 

meegeven zonder eventuele extra kosten van een vakkundige. 

o Klantendienst: consumenten verwachten tegenwoordig van een e-service meer 

dan enkel een online aanbod tegen een lage prijs. Vandaag rekent de klant op een 

gemakkelijk transactieproces, snelle en betrouwbare leveringstijden, hulpdiensten 

voor eventuele problemen en persoonlijke attentie. Buiten het laatst vernoemde 

behoren ook deze factoren niet tot de essentie van dit onderzoek. Persoonlijke 

attentie daarentegen zal door middel van de gebruikelijke methodes als 

‘individualisering' en ‘feedback’ door het procesmodel heen verwezenlijkt 

worden. 
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o Privacy: deze belangrijke factor werd tijdens het literatuuronderzoek reeds 

uitgebreid besproken. Het is belangrijk dat de gebruiker zelf kan beslissen welke 

informatie hij wilt bezorgen en wat met die informatie door de afnemer kan 

gedaan worden. Deze zaken dienen op een duidelijke manier gecommuniceerd te 

worden naar de klant toe om een betrouwbare indruk achter te laten (Myerscough 

S. et al., 2006). 

o Bestellingszorg: gerelateerde gunstig makende aspecten voor deze factor zijn de 

mogelijkheden voor eventuele aankoopwijzigingen en informatie omtrent de 

beschikbaarheid van de producten. Ook de betrouwbaarheid betreffende enerzijds 

de conditie en punctualiteit van de levering en anderzijds de aankoop die getrouw 

als op de afbeelding ontvangen werd. 

 

4.3.2.2. ‘Reinforcement’ (bekrachtiging) van gunstig gedrag 

 

Om resultaatverwachtingen en zo ook de attitude op te krikken zal daarenboven voor 

deze e-service een andere veelgebruikte methode in de gedragswetenschappen 

gehanteerd worden, namelijk ‘reinforcement’ (bekrachtiging) van gunstig gedrag 

(Glanz K. et al., 2012). Dit door de klant ook op korte termijn te belonen wanneer hij 

een gunstig consumptiepatroon (m.b.t. duurzaamheid en gezondheid) vertoont. Dit zal 

gedaan worden middels prijsdalingen.  

Uit de literatuurstudie werd deze veelbelovende strategie al aangekaart. Waarbij 

verduidelijkt werd dat zij enkel door een permanente prijsdaling rendabel blijkt te zijn 

(Glanz K. et al., 2012). Deze aanhoudende prijsdaling kan, zoals aangehaald door de 

Europese Commissie, verkregen worden door middel van subsidies wanneer zij 

zorgen voor een duurzamer of gezonder consumptiepatroon (European Commission, 

2007). 

Voor deze e-service zal gewerkt worden met een strategie gebruik makend van 

fictieve prijskortingen. De kortingen die de gebruikers kunnen krijgen hangen van 

hun consumptiegedrag af. Zo kan de klant door twee specifieke gedragingen 

prijskortingen ontvangen bij zijn aankopen. Voor het gezondheidsaspect zal de klant 

kortingen kunnen ontvangen door zijn maaltijden zoveel als mogelijk via deze 

e-service te consumeren. Wanneer de klant veel van zijn maaltijden via een andere 

weg dan deze e-service consumeert, kan niet gegarandeerd worden dat de klant zal 
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voldoen aan zijn voedingsbenodigdheden om er gezondheidsvoordelen uit te halen. 

Hierdoor zou een eventuele overheidssubsidie niet van toepassing meer zijn. Wanneer 

dat wel het geval is (de gebruiker koopt quasi al zijn maaltijden via de e-service) 

wordt geacht dat de klant aan zijn benodigdheden om gezondheidsvoordelen te 

verkrijgen voldoet. Zo moet de klant volgende voorwaarden tegemoetkomen om 

beloond te worden met een ‘gezondheidskorting’ (tabel 25): 

 
Prijskortingen middels een gezond consumptiepatroon Korting op totaalprijs 

aankoop 
Maaltijden via de e-service ingekocht       >80%  - 10% 
Maaltijden via de e-service ingekocht    70-80%  - 5% 
Maaltijden via de e-service ingekocht       <70%  geen korting 

 

Tabel 25. Reinforcement strategie: gezondheidskortingen 

Dit kan achterhaald worden via de energieverdeelsleutel van de gebruiker. Voor de 

personen uit de casussen zou dit betekenen dat beide er een gezondheidskorting van 

vijf procent aan overhouden op de totaalprijs van de bestelling. Zo consumeren Marie 

met 15/20 (75%) en Dirk met 14/19 (73%) van hun dagelijkse energie-inname via de 

supermarktketen zijn e-service (zie tabel 22). 

 

Voor de duurzaamheidsbevorderende maatregelen zal deze belongingsstrategie  ook 

toegepast worden. Voor deze e-service zal dit gebeuren door prijskortingscategorieën 

te maken, kijkend naar de voedingsgerelateerde voetafdruk (CO2e/capita/dag). Hoe 

ecologischer de gebruiker inkoopt, hoe meer korting hij zal krijgen. De fictieve 

prijskortingscategorieën voor de ‘duurzaamheidskorting’ zijn in volgende tabel terug 

te vinden (tabel 26): 

 
Prijskortingen middels een duurzaam consumptiepatroon Korting op totaalprijs 

aankoop 
 ecologische voedingsconsumenten 

 (< 4kg CO2e/capita/dag)  
 - 10% 

Lage voedingsgerelateerde voetafdruk  
(4-6kg CO2e/capita/dag) 

 - 5% 

Gemiddelde of hoge voedingsgerelateerde voetafdruk 
(>6kg CO2e/capita/dag) 

 geen korting 

Tabel 26. Reinforcement strategie: duurzaamheidskortingen 
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De ‘persoonlijke voedingsgerelateerde voetafdruk’ kan berekend worden via de 

gebruiker zijn duurzaamheidspatronen. Dit op volgende wijze (formule 4): 

 
Persoonlijke voedingsgerelateerde voetafdruk (CO2e/capita/dag) 

= (waarde tabel 11) – (% tabel 12 + % tabel 13) 
Dirk 

5,63 - (22% + 5%) = 4,12 CO2e/capita/dag 

(normale vleeseter, lokale & biologische consument) 

Marie 

3,81 – (0% + 5%) = 3,62 CO2e/capita/dag 

(Veganist, niet-lokale & biologische consument) 

Equation 1Formule 4. Persoonlijke voedingsgerelateerde voetafdruk 

 

Voor de personen uit de casussen betekent dit dat Dirk (normale vleeseter, lokale & 

biologische consument) een voedingsgerelateerde voetafdruk van 4,12 

CO2e/capita/dag heeft. Hierdoor ontvangt hij een korting van 5%. Marie (Veganist, 

niet-lokale & biologische consument) ontvangt met 10% een grotere korting doordat 

haar ecologische voetafdruk met 3,62 CO2e/capita/dag onder de 4 CO2e/capita/dag 

valt. 

 

4.3.3. ‘Kan zijn eigen voedingsgerelateerde ecologische voetafdruk vergelijken met 

andere consumenten.’ 

 

4.3.3.1 De duurzaamheidsschaal 

 

Voor deze veranderingsdoelstelling dienen we een strategie te vinden zodat de klant 

op een positieve manier normatieve informatie meekrijgt via de e-service. Dit moet de 

motivatie om tot gedragsverandering over te gaan verhogen. Normatieve informatie 

zal de klant leren welke positie omtrent gezond en duurzaam inkopen hij inneemt in 

vergelijking met zijn omgeving. Dit met algemene consumptiecijfers maar liefst met 

naasten (indien zij daarin toestemmen) die tevens gebruik maken van de e-service 

(Brug J., 2008; Vermeir I. et al., 2008). Dit is realiseerbaar daar men, vermits zij 

ingeschreven zijn, ook over hun gegevens beschikken. 

Voor het duurzaamheidsaspect zal dit verwezenlijkt worden door gebruik te maken 

van content matching. In ruime zin betekent content matching dat men de gebruiker 

zijn omgeving gunstiger maakt om een bepaald gedrag uit te voeren (Hawkins R.P. et 
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al., 2008). Meer specifiek zal voor deze e-service met behulp van een afbeelding de 

klant duidelijk gemaakt worden waar de klant haar persoonlijke voedingsgerelateerde 

voetafdruk (kg CO2e/capita/dag) staat tegenover:  

− het gemiddelde van het cliënteel 

− naasten (kennissen, familie) 

− de uitberekende maximumgrens van 3,93kg CO2e/capita/dag om als een 

‘ecologisch voedingsconsument’ aanschouwd te worden (Carlsson-Kwanyama 

A., 1998) 

 

De individuele voedingsgerelateerde voetafdruk zal voor deze strategie op dezelfde 

wijze berekend worden dan bij de reinforcement strategie (formule 4). Nadien zal 

deze waarde op de gebruiker zijn ‘duurzaamheidsschaal’ afgebeeld worden, samen 

met de vermelde andere waarden.  

Voor Dirk, die zijn voedingsgerelateerde voetafdruk wou vergelijken met deze van 

Marie, is dit de duurzaamheidsschaal die hij te zien zal krijgen (figuur 16): 

 

 
Figuur 16. Positionering voedingsgerelateerde voetafdruk van de gebruiker 
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Om deze boodschap op een positieve en persoonsgebonden manier te presenteren 

dient naast deze vorm van content matching ook ‘individualisering’ en ‘feedback’ 

toegepast te worden door verder een tekst met verduidelijking en raadgeving toe te 

voegen. Individualisering zal gebeuren door de klant zijn naam, namen van naasten, 

specifieke gedraging die lijden tot het resultaat etc. te vermelden. De feedback dient 

dan omgetoverd te worden in een positieve boodschap waarbij gedragingen worden 

aanbevolen die zouden lijden tot een betere positionering (Hawkins R.P. et al., 2008). 

 

Voor het gezondheidsaspect wordt gekozen om geen normatieve maatregelen te 

treffen. Dit omdat, in tegendeel tot een duurzaam voedingsconsumptiepatroon, een 

gezond consumptiepatroon persoonsgebonden is. Of met andere woorden voor 

iedereen anders ligt. Hierdoor is vergelijken met anderen overbodig of zelfs 

misleidend (Hoge Gezondheidsraad, 2009). 
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4.4. Uitlijning van de procesmodellen 

Nu de strategieën voor de veranderingsdoelstellingen bepaald zijn, zal door middel 

van het uitschrijven van verschillende procesmodellen de bevindingen 

samengebundeld worden. Dit door al de te gebeuren processen, die door het 

computerprogramma van de e-service volbracht dienen te worden, op een 

chronologische wijze met elkaar te verbinden. Bij de meeste processen uit het model 

zal gerefereerd worden naar de strategische bevindingen in het vorige hoofdstuk. Op 

deze wijze worden de genomen maatregelen gelinkt met de op ‘theorie en 

bewijsgebaseerde’ uitkomsten. Tot slot zal ook het procesmodel van de gebruiker in 

kaart worden gebracht. De processen uit dit model tonen aan wat de gebruiker zijn 

taken zijn om tot persoonlijk voedingsadvies te komen. Dit tevens in chronologische 

wijze. 

4.4.1. Procesmodellen uit het computerprogramma van de e-service 

 

In dit onderdeel zullen de procesmodellen van een bestelling, de duurzaamheidsschaal 

en van de prijskortingen worden uitgeschreven. Deze drie strategische toepassingen 

staan elk in voor één van de veranderingsdoelstellingen (tabel 16). Deze doelstelling 

zal steeds vermeld worden waarna het procesmodel volgen zal. 

 

4.4.1.1 procesmodel van een bestelling 

 

‘Kan met behulp van de e-service met duurzame producten maaltijden samenstellen 

en nadien klaar maken die tot een gezonde voeding leiden.’  

(figuur 17) 
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Figuur17. Procesmodel van een bestelling 
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4.4.1.2 Procesmodel van de prijskortingen 

 

‘Staat positief ten opzichte van de genomen maatregelen. Dit door beloningen op 

korte termijn.’ 

(figuur 18) 

 

 
Figuur 18. Procesmodel van de prijskortingen 

 

4.4.1.2 Procesmodel van de duurzaamheidsschaal 

 

‘Kan zijn eigen ecologische voetafdruk vergelijken met andere consumenten. Deze 

vergelijking kan met naasten (indien door hun toegelaten) of met algemene 

consumptiecijfers.’ 

(figuur 19) 

 

 
Figuur 19. Procesmodel van de duurzaamheidsschaal 
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4.4.2. Procesmodel van de gebruiker 

 

Dit model omschrijft het takenverloop van een gebruiker. Een nieuwe klant zal zich 

eerst dienen in te schrijven waarbij een opvraging van de vaste variabelen zal volgen. 

Nadien kan hij, net zoals een geregistreerde klant, inloggen. Vervolgens zal de klant 

op de startpagina terechtkomen waar hij drie opties heeft. De eerste optie is om zijn 

gebruiksgegevens die zijn opgevraagd bij de inschrijvingen aan te passen. Optie twee 

bestaat uit het bekijken van zijn persoonlijke duurzaamheidsschaal waarbij hij eerst, 

indien hij zijn voedingsgerelateerde voetafdruk wilt vergelijken met een kennis, de 

naam van deze persoon dient op te geven. De essentiële derde optie bestaat uit het 

uitvoeren van een bestelling. Daarbij dient hij in chronologische volgorde eerst de 

dagelijkse sportactiviteiten, maaltijdfrequentie- en grootte aan te duiden. Nadien zal 

de gebruiker uit de voorgeschotelde maaltijdmogelijkheden, passend bij zijn 

benodigdheden, zijn maaltijdkeuzes aan duiden. Aansluitend selecteert hij de 

producten uit deze maaltijdselectie die nog dienen aangekocht te worden. Voor deze 

selectie aan producten dient bijgevolg betaald te worden waarna de klant samen met 

de aangekochte producten geïndividualiseerd voedingsadvies mee naar huis krijgt 

(figuur 20). 
 

 
Figuur20. Procesmodel van de gebruiker 
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5. CONCLUSIE  

 

‘Computer tailoring’ heeft in het verleden al vele malen bewezen succesvol te zijn bij 

grootschalige gezondheidsinterventies. Dit doordat het ‘op maat maken’ van advies 

zorgt voor een betere opvolging als algemeen advies. Het doel van deze studie was 

om via dit instrument, een e-service te ontwikkelen die klanten uit een 

supermarktketen gezonder en duurzamer doen inkopen. Om dit tot een succesvol 

einde te brengen beveelt de literatuur aan om het ontwikkelingsproces planmatig en 

op een ‘theorie- en bewijsgebaseerde’ methode aan te pakken. Dit werd in deze studie 

gedaan door het ‘Intervention mapping protocol’ te hanteren als 

ontwikkelingsleidraad.  

Door eerst de gewenste gedragsuitkomsten te hebben bepaald, is achterhaald welke 

maatregelen genomen dienen te worden om tot een gezonde en duurzame 

voedingsconsumptie te komen. Voor de gezondheid werd grotendeels de 

voedingsaanbevelingen van de Belgische Hoge Gezondheidsraad opgenomen. Deze 

aanbevelingen staan met name in voor de benodigdheden van het grootste deel van de 

bevolking. Hierbij werd ondervonden dat door het opvragen van de ‘leeftijd’, 

‘geslacht’, ‘gewicht’, ‘lengte’, ‘dieettype’, ‘of men vegetarisch, veganistisch of 

normaal eet’ en ‘de activiteitsgraad’ relatief gemakkelijk de persoonlijke behoeften 

inzake energiebenodigdheid en macro- en micronutriënten kan uitrekenen. Voor het 

duurzaamheidsaspect werd de grenswaarde  van de voedingsgerelateerde ecologische 

voetafdruk (3,93kg CO2e/capita/dag) berekend om als ‘ecologisch 

voedingsconsument’ aanschouwd te worden. Door drie voedingspatronen gerelateerd 

aan de duurzaamheid (‘van grote vleeseter tot en met veganist’, ‘lokaal en 

seizoensgebonden of normale voedingsconsument’ en ‘biologisch of niet-biologisch 

voedingsconsument’) te categoriseren volgens hun ecologische voetafdrukwaarde, 

kan de gebruiker door zijn gewenste voedingspatronen aan te duiden zelf zijn 

voedingsgerelateerde voetafdruk bepalen. Dit doordat vervolgens bij een aankoop de 

e-service zal zorgen dat enkel producten en gerechten aangeboden worden die bij de 

gebruiker zijn geselecteerde ‘duurzaamheidspatronen’ horen.  

Om de klanten deze gewenste gedragsuitkomsten ook daadwerkelijk te zien uitvoeren, 

werden strategieën uitgestippeld rekening houdend met de 

gedragsveranderingsdeterminanten van de voedingsconsumptie. Zo blijkt dat de 
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determinanten (attitude, sociale normen en zelfeffectiviteit) uit de ‘theory of planned 

behavior’ de intentie en bijgevolg de waarschijnlijkheid bepalen om tot een gezonde 

en duurzame voedingsconsumptie te komen. 

De zelfeffectiviteit, of het vertrouwen in eigen kunnen, werd door de e-service 

opgekrikt door het opstellen van op maat gemaakt voedingsadvies. Dit advies, 

bestaande uit een dagschema waarop vermeld wordt ‘wat’, ‘wanneer’ en ‘hoe’ de 

maaltijd geconsumeerd dient te worden, is opgemaakt rekening houdend met de 

persoonlijke behoeften en wensen inzake gezondheid en duurzaamheid. Daarnaast 

werd door de gewenste maaltijdgrootte en –frequentie ook aan het praktische aspect 

van een voedingsschema gedacht.  

Om ook de attitude bij gebruik van een e-service positief te beïnvloeden worden best 

een aantal maatregelen in verband met ‘het webdesign’, ‘de klantendienst’, ‘de 

privacy’ en ‘de bestellingszorg’ getroffen die de gebruiksvriendelijkheid 

optimaliseren. Daarnaast kan de gebruiker zijn attitude worden begunstigd door 

‘reïnforcement’ (bekrachtiging) van gunstig gedrag. Daar gezondheids- en 

duurzaamheidsbevorderende resultaten niet of pas op lange termijn zichtbaar worden, 

is het belangrijk om tussendoor ook op korte termijn beloond te worden. Dit werd 

door deze e-service in de praktijk gebracht door middel van prijskortingen. Daar 

gezondheids- en duurzaamheidsbevorderende maatregelen de maatschappij ten goede 

komen, kunnen aanhoudende prijskortingen door overheidssubsidies verantwoord en 

bijgevolg behaald worden. 

De sociale normen van de gebruiker wordt voor de voedingsconsumptie best 

beïnvloed door descriptieve normen, verwijzend naar ‘wat ik denk dat anderen eten’. 

Door een ‘duurzaamheidsschaal’ op te stellen waarbij de gebruiker zijn 

voedingsgerelateerde voetafdruk kan vergelijken met de voedingsgerelateerde 

voetafdruk van kennissen, het gemiddelde van het cliënteel en de grenswaarde om als 

ecologisch voedingsconsument aanschouwd te worden, werd ook deze doelstelling 

behaald.  

Tot slot werden deze strategische maatregelen omgezet tot procesmodellen die gelden 

als flowchart van taken en berekeningen. Hierdoor kan een externe, zoals een 

computerprogrammeur, inzicht creëren en deze bijgevolg ook daadwerkelijk tot een e-

service uitwerken.  
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