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Van weten naar eten. Inzicht en toepassing van gedragsverandering 
dr. Roel Hermans, gedragswetenschapper, Voedingscentrum en Radboud Universiteit 
Veel gedrag is aangeleerd en ingesleten. Gedrag veranderen kost moeite. Ook de omgeving heeft 
invloed. We weten het allemaal wel, maar het is zo moeilijk om het te doen. 
Om gedrag te veranderen en te beïnvloeden is inzicht nodig in persoonlijke en contextuele factoren 
die gedrag beïnvloeden, en inzicht in weerstand tegen verandering en intentie voor gedrag. Hermans 
gaf van alle factoren voorbeelden. Hij gaf vervolgens toelichting op het onderzoek dat hij in 
samenwerking met Sander Hermsen deed met een speciale vork (10S Fork). Deze vork is gebaseerd 
op persuasieve technologie: de vork meet gedrag (tijd tussen 2 lipaanrakingen) en geeft feedback 
(trillen) op het moment dat het gedrag plaatsvindt. Gaan mensen door het gebruik van de 
trilvork  langzamer eten (mensen die te snel eten zijn vaker te zwaar, en mensen die te zwaar zijn 
eten vaak te snel), en leidt de vork tot blijvende gedragsverandering? In tegenstelling tot de 
literatuur bleek er bij het onderzoek in het laboratorium geen verschil in mate van verzadiging. De 
proefpersonen eten langzamer, maar niet minder (opmerking: de proefpersonen hadden een 
gemiddeld BMI van 23,5). In de thuissituatie (acht weken) blijkt de feedback gevende vork blijvende 
gedragsverandering te veroorzaken. Mensen vallen een paar kilo af, vooral in het begin. Dezelfde 
vork die niet trilt heeft dat effect niet. 
Vervolgens toonde Hermans hoe gedragsveranderingstechnieken toegepast worden bij het 
Voedingscentrum in de Kies Ik gezond app, ZwangerHap en Eetmeter. In de Eetwissel worden 
mensen in kleine stapjes naar een beter eetpatroon begeleid, zonder dat ze het idee hebben dat 
niets meer mag. De Gezonde Schoolkantine richt zich op de omgeving. 
Het blijft een uitdaging de juiste modus te vinden. Voor de een is informatie al snel te betuttelend, 
voor de ander kan het niet gezond genoeg zijn. 
 
Voedsel en onze hersenen  
professor Monicque Lorist RUG 
Mensen eten om verschillende redenen: omdat ze honger hebben, door stress, omdat hun omgeving 
het doet, omdat het lekker is, uit gewoonte of om rust te nemen. Mensen kiezen voor een speciaal 
product op basis van de informatie die via diverse zintuigen bij hen binnenkomt. Door te horen, te 
voelen, maar vooral door te zien. Mensen nemen de ervaringen van wat ze lekker vinden mee (het 
aandacht systeem). Daarbij zijn aspecten van smaak, het tijdstip van consumptie en gezondheid 
(informatie op etiketten) bepalend. Uit metingen van hersenactiviteit blijkt dat er een heel sterke 
relatie is bij zoet en zout. De associatie die je maakt, bepaalt hoe goed je het onthoudt. 
 
Zintuigen slechter? 
Er wordt vaak gezegd dat de zintuigen slechter worden bij het ouder worden. Uit onderzoek blijkt dat 
dit helemaal niet zo is. Bij een smaaktest op zoet, zuur, zout, bitter of neutraal scoren ouderen en 
jongeren hetzelfde. Uit onderzoek waarbij gevraagd wordt hoe lekker men iets vindt, blijkt dat 
jongeren zoet lekkerder vinden dan bitter. Ouderen vinden (in dezelfde concentratie) zoet en zout 
lekkerder dan jongeren. Uit onderzoek waarin bij mensen in MRI-scanners de smaakwaarneming 
werd gescand, bleek dat de smaakinformatie die bij de hersenen komt, voor jong en oud gelijk is. 
Maar de activatie in gebieden die hedonische (gevoelsmatige) kwaliteit verwerken tijdens het 
proeven is bij ouderen hoger dan bij jongeren. Emoties en ervaringen zouden voor ouderen veel 
belangrijker kunnen zijn dan voor jongeren. 
 



Conclusie 
Leeftijd beïnvloedt de smaakwaardering. Emoties die door eerdere ervaringen met smaken zijn 
vastgelegd in het geheugen, lijken bij ouderen een sterkere rol te spelen bij waardering van smaak. 

 
 
Stress en overeten 
Liesbeth Libbers, diëtist en psycholoog 
Bij stress kan het lichaam reageren door te vechten, vluchten of bevriezen. Lichamelijk is er dan geen 
ruimte voor de spijsvertering, een normale reactie is dan ook dat we niet willen eten bij stress. 
Emotie-eten bij stress is dus vreemd, en wordt veroorzaakt doordat mensen losgekoppeld zijn van 
hun eigen emoties. Heel veel mensen hebben van jongs af aan geleerd om te over-eten om anderen 
niet teleur te stellen (het bord moet leeg). Het gaat om aangeleerd gedrag, dit kan soms zover gaan 
dat eten nog de enige ‘oplossing’ is om met een vervelend gevoel om te gaan. 
Bij het doorbreken van de cirkel heeft de diëtist volgens Libbers een belangrijke tool in handen: het 
berekenen van de voeding. Psychologen en coaches zonder diëtistenachtergrond kunnen dit meestal 
niet. De kracht van de diëtist ligt erin dat zij/hij een gezond voedingspatroon kan samenstellen. 
Belangrijk is ook om te oefenen met smaakontwikkeling en de cliënt om te leren gaan met emoties. 
Liesbeth raadt daarvoor het boek Uit de ban van emotie-eten (Joanna Kortink/Greta Noordenbos) 
van harte aan 
 
 


