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Samenvatting 

Jonge kinderen met overgewicht is een actueel probleem, met name bij bevolkingsgroepen met een 
migratie-achtergrond en een lage sociaaleconomische status in grote steden zoals Amsterdam. Om 
overgewicht tegen te gaan is het belangrijk om al op jonge leeftijd in te zetten op een gezonde leefstijl 
met goede voeding en voldoende beweging en slaap. Daarnaast heeft de opvoeding van ouders ook 
een grote invloed op het ontwikkelen van een (on)gezond gewicht, met name bij jonge kinderen.  
 Vaak worden leefstijlinterventies ingezet om overgewicht tegen te gaan, veelal ontwikkeld door 
voedings- en beweegprofessionals en gezondheidsbevorderaars. Diverse programma’s voor het 
stimuleren van een gezonde leefstijl en het tegengaan van overgewicht werken met een 
cultuursensitieve aanpak om aan te sluiten bij de doelgroep. Deze aanpak vraagt ook om pedagogische 
expertise, aangezien de opvoeding een belangrijke rol speelt. Als expert op het gebied van opvoeding is 
het aan de pedagoog om deze expertise ook in te zetten bij de gezonde ontwikkeling van kinderen in de 
grote stad. Het samenbrengen van expertises met betrekking tot opvoeding en een gezonde leefstijl 
moet leiden tot een nieuwe en effectieve strategie in de bestrijding van overgewicht bij jonge kinderen 
waarbij rekening wordt gehouden met culturele en etnische verschillen in opvattingen en gedrag van 
ouders ten aanzien van opvoeding en een gezonde leefstijl. 
 
De onderzoeksvragen van deze studie zijn: 

1. Op welke wijze hanteren internationale en lokale leefstijlinterventies voor gezinnen met jonge 
kinderen in de voorschoolse periode (1-4 jaar) een cultuursensitieve aanpak? 

2. Hanteren deze leefstijlinterventies ook een pedagogisch onderbouwde aanpak? 
 
De onderzoeksvraag is verkend door middel van een literatuurreview naar opvoed- en 
leefstijlinterventies, een inventarisatie van het huidige aanbod in Amsterdam en interviews met 
interventie-eigenaren, opvoedondersteuners, en voedings- en beweegprofessionals.   
 We hebben een systematische literatuurreview uitgevoerd naar cultuursensitieve 
leefstijlinterventies voor jonge kinderen (1-4 jaar) die op basis het Intervention Mapping-kader zijn 
geanalyseerd op 42 specifieke strategieën van culturele adaptatie. Een categorische factoranalyse van 
31 interventies, waarover is gerapporteerd in 41 studies, liet zes verschillende profielen zien. 
Interventies die veel aandacht besteden aan deze ‘diversiteitsdimensies’ zijn aangepast en werken 
vaker vanuit een gezinsgerichte benadering, dus vraaggericht, vanuit het perspectief van het gezin. De 
programma’s passen gemiddeld 13 procent (SD = 13.7, min-max: 0- 44%) van de onderscheiden 
strategieën toe om aan te sluiten op culturele diversiteit. De literatuurreview geeft zo inzicht in de 
opvoedings- en leefstijlcomponenten (focus op voeding) van bestaande leefstijlinterventies en in 
hoeverre deze interventies ‘cultuursensitief’ zijn in zowel de ontwikkelings-, de implementatie- en 
evaluatiefase. De resultaten laten zien dat interventies hier beperkt aandacht besteden, en er dus 
ruimte is voor verbetering.  
 De inventarisatie naar het lokale aanbod van Amsterdam en de interviews met interventie-
eigenaren, pedagogen en voedings- en beweegprofessionals hebben inzicht gegeven in de 
overeenkomsten en verschillen tussen interventies die zich richten op het voorkomen en verminderen 
van overgewicht bij jonge kinderen. De resultaten laten zien dat er grote verschillen zijn in de focus en 
invulling van leefstijlinterventies, maar dat interventies met de combinatie van opvoeding en leefstijl 
(Simpel Fit! en Triple P Lifestyle) het meest wordt gebruikt in Amsterdam. De cultuursensitieve aanpak 
verschilt daarbij; Simpel Fit! wordt gekenmerkt door een doelgroepgerichte aanpak, terwijl Triple P 
wordt gekenmerkt door een meer inclusieve aanpak. 
 Tot slot zijn aanbevelingen geformuleerd voor de bacheloropleidingen (Pedagogiek, Pabo, 
Voeding en Diëtiek en ALO) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) over hoe zij studenten kunnen 
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voorbereiden op het cultuursensitief werken als opvoedondersteuner binnen leefstijlinterventies en 
welke theoretische en praktische uitdagingen hierbij komen kijken in het grootstedelijk werkveld.  
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1. Inleiding 

Kinderen met overgewicht is wereldwijd een groeiend probleem (GBD 2013 Obesity Collaboration et al., 
2014). In de voorschoolse leeftijd is de prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen 
toegenomen van 4,2% in 1990 naar 6,7% in 2010. Volgens de World Health Organization (WHO) 
(2020) waren er in 2019 wereldwijd 38 miljoen kinderen onder de vijf jaar met overgewicht. Daarbij is 
een verschil te zien tussen ontwikkelde landen (11,7%) en ontwikkelingslanden (6,1%), al is de 
toename in ontwikkelingslanden groter dan bij de ontwikkelde landen (65% vs 48%) (de Onis et al., 
2010). Overgewicht op jonge leeftijd is een voorspeller voor overgewicht op latere leeftijd (de Kroon et 
al., 2010) en hangt samen met diabetes type 2, hypertensie en hart- en vaatziekten op latere leeftijd 
(Park et al., 2012). Het aantal jaren dat iemand obesitas heeft, is gerelateerd aan een groter 
sterfterisico (Abdullah et al., 2011). Ook in Nederland is het percentage kinderen met overgewicht en 
obesitas relatief hoog, met name bij bevolkingsgroepen met een lage sociaaleconomische status en/of 
migratie-achtergrond in grote steden, inclusief de aandachtwijken in de stadsdelen Nieuw-West, Noord 
en Zuidoost van Amsterdam (GGD Amsterdam, z.d.; Franssen et al., 2015; Yilmaz et al., 2016). Al op 
twee- en driejarige leeftijd verschillen de percentages overgewicht en obesitas van de Amsterdamse 
kinderen naar herkomst. De percentages overgewicht en obesitas zijn in 2015 voor kinderen van deze 
leeftijd met een Marokkaanse achtergrond respectievelijk 10,6% en 2,3%, met een Turkse achtergrond 
10,4% en 5,4%, en met een overige niet-westerse achtergrond 7,8% en 1,0%, terwijl deze percentages 
voor hun Nederlandse leeftijdsgenoten respectievelijk 6,1% en 0,8% zijn (Steenkamer et al., 2017).  
Vanwege deze ernstige gevolgen van overgewicht voor zowel de psychosociale als lichamelijke 
gezondheid op de korte en lange termijn zijn, zowel landelijk als in de gemeente Amsterdam, veel 
initiatieven ontwikkeld om overgewicht al op jonge leeftijd te voorkomen en aan te pakken. Vanuit het 
Nationaal Preventie-akkoord heeft dit ertoe geleid dat kinderopvang en scholen een gezond beleid 
voeren (Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2018). De gemeente Amsterdam heeft de 
Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht-aanpak (AAGG) om in 2033 alle Amsterdamse kinderen op een 
gezond gewicht te krijgen (Gemeente Amsterdam, 2017). Mede door deze aanpak zijn er in Amsterdam 
dalende percentages van overgewicht zichtbaar in de basisschoolleeftijd en het voortgezet onderwijs. 
Het gemiddelde percentage overgewicht van kinderen in Amsterdam in de voorschoolse leeftijd is 
echter juist toegenomen van 8,8% in 2012 naar 9,6% in 2017 (Factsheet AAGG, 2019). Dit betekent dat 
er meer aandacht moet komen voor de gezonde leefstijl van gezinnen met jonge kinderen. Het aanbod 
aan leefstijlinterventies voor gezinnen met jonge kinderen zou daarom uitgebreid en beter toegankelijk 
moeten worden en nog beter moeten aansluiten bij de doelgroep. Internationaal zijn er diverse 
interventies ontwikkeld en geëvalueerd, zowel ter preventie (Ash et al., 2017; Bleich et al., 2018; van de 
Kolk et al., 2019; Loveman et al., 2015) als curatie van overgewicht bij kinderen (Janicke et al., 2014). 
Om overgewicht effectief tegen te kunnen gaan is het belangrijk om al op jonge leeftijd in te zetten op 
een gezonde leefstijl met gezond eten, voldoende beweging en slaap (Kist-van Holthe et al., 2012). 
Interventies ter preventie van overgewicht richten zich op gezonde voeding en/of meer bewegen, 
waarbij ook slaap soms wordt meegenomen (Ash et al., 2017; interventiedatabase 
Loketgezondleven.nl). De programma’s zetten vaak in op praktische opvoedvaardigheden, zoals het 
stellen van regels over het eten van tussendoortjes of televisiekijken. Internationale overzichtsstudies 
hebben laten zien dat een gecombineerde aanpak met een thuiscomponent en een ‘center-based’ 
component belangrijk is voor de effectiviteit van deze interventies (Ash et al., 2017; Bleich et al., 2018).     
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1.1 Opvoedstijlen  
Naast de gezonde leefstijlcomponenten en praktische opvoedvaardigheden, is de opvoedstijl die ouders 
hanteren een belangrijke factor in het overgewicht van jonge kinderen. Een autoritatieve opvoedstijl, 
waarbij ouders zowel warmte als sturing geven aan het kind, is gerelateerd aan een gezonder gewicht 
en gezonder gedrag bij kinderen (Blissett, 2011; Sleddens et al., 2011; Vollmer & Mobley, 2013). Een 
autoritaire of permissieve opvoedingsstijl zijn juist voorspellers van het krijgen van overgewicht (Shloim 
et al., 2015; Sleddens et al., 2011). Het theoretische model van Sleddens en collega’s, dat gericht is op 
gedragsverandering vanuit de opvoeding, stelt de verandering van het opvoedgedrag van ouders 
centraal om bij de kinderen een gedragsverandering op leefstijlfactoren te bereiken. Het opvoedgedrag 
van ouders wordt op drie dimensies bekeken, namelijk zorgzaamheid, structuur en controle. In 
dagelijkse eetsituaties drukken sensitiviteit, structuur en controle van ouders hun stempel op het 
eetpatroon en gewoontegedrag van jonge kinderen, dat een sterke voorspeller is voor eetgedrag op 
latere leeftijd (van ‘t Riet et al., 2011; Sleddens et al., 2014). Een deel van de verschillen in het gewicht 
van kinderen kan verklaard worden door verschillen in opvoedstijl bij diverse culturele groepen. Een 
autoritaire of permissieve opvoedingsstijl komt vaker voor bij niet-westerse gezinnen (Bastiaans et al., 
2012). Ouders met een Turkse achtergrond stellen bijvoorbeeld minder vaak duidelijke regels en 
grenzen rondom snoepen, tv-kijken en bewegen (Bastiaans et al., 2012; Hoeven-Mulder et al., 2016). 
Moeders met een niet-westerse achtergrond blijken gemiddeld meer de voedingspraktijken ‘druk om te 
eten’ en ‘restrictie’ te gebruiken dan westerse moeders. De voedingspraktijk ‘restrictie’ blijkt de 
verschillen in BMI tussen gezinnen met een westerse achtergrond en moeders met een andere 
culturele achtergrond deels te verklaren (Yilmaz et al., 2016).   
 
1.2 Cultuursensitieve leefstijlinterventies  
Uit een review naar culturele aanpassingen bij interventies gericht op het verminderen van overgewicht 
bij voorschoolse kinderen uit de Verenigde Staten blijkt dat deze nauwelijks beschikbaar zijn voor 
etnische minderheidsgroepen. Er is daarom voorgesteld dat richtlijnen nodig zijn voor het ontwikkelen 
van overgewichtinterventies voor groepen met diverse etnische achtergronden (Bender & Clark, 2011).  
In Nederland zijn er weinig interventies die zich richten op het verbeteren van de algemene opvoedstijl 
van ouders voor kinderen onder de vier jaar die expliciet rekening houden met etnische verschillen 
(Fransen et al., 2012; Van den Hof et al., 2018). Een belangrijke voorwaarde voor interventies om 
gedrag effectief te veranderen, naast het richten op de determinant die het gedrag voorspelt en 
veranderbaar is, is het vertalen van de interventie naar een praktische toepassing op een manier die 
past bij de doelgroep, cultuur en context (Kok et al., 2016). Cultuursensitieve interventies kunnen de 
betrokkenheid verhogen en er zo voor zorgen dat deelnemers zich meer in het aanbod herkennen, 
makkelijker worden bereikt en minder snel uitvallen, wat weer tot een hogere effectiviteit kan leiden 
(Bukman et al., 2016; Kumpfer et al., 2002). Belangrijke kenmerken van de aanpassingen op cultuur 
zijn; interventies die een pakket van meerdere culturele aanpassingen hebben, interventies die door de 
culturele aanpassing een hogere intensiteit hebben (bijv. extra consulten gezondheidsbevorderaars en 
interventies die familiewaarden meer geïntegreerd hadden (Nierkens et al., 2013). Dit roept de vraag op 
of de inzet van een cultuursensitieve aanpak een positieve invloed heeft op interventies ter voorkoming 
en vermindering van overgewicht bij gezinnen met jonge kinderen. Ons onderzoek past in een bredere 
trend van culturele aanpassing van interventies binnen het sociale domein, zoals gezondheidszorg, 
gedragstherapie, klinische psychologie en opvoedingsondersteuning. Door de veranderende 
demografie in diverse landen met een groei van het aantal minderheden en ook de groei van verschillen 
binnen deze groepen (‘diversification of diversity’, Vertovec, 2007) groeit het besef dat een ‘one-size-
fits-all’-aanpak bij interventies niet toereikend is (zie Abe et al., 2018; Bernal & Adames, 2017; 
Iwelunmor et al., 2014). Daardoor is de laatste jaren, zowel in praktijk als onderzoek, meer aandacht 
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gekomen voor culturele aanpassing van interventies (‘cultural adaptation’), gedefinieerd als ‘systematic 
modification of an evidence-based treatment (EBT) or intervention protocol to consider language, 
culture, and context in such a way that it is compatible with the client’s cultural patterns, meanings, and 
values’ (Bernal & Domenech-Rodriguez, 2012). Het gaat om aansluiting op een andere taal, cultuur 
en/of opvattingen van de doelgroep, waarbij vaak oog is voor aansluiting bij behoeften in een specifieke 
community en inbreng van sleutelfiguren (Thier et al., 2020). Niet alleen bij het ontwerpen en 
implementeren van interventies is oog voor culturele diversiteit, maar ook in de onderzoeksopzet is 
aandacht voor aansluiting bij verschillende culturen (Abe et al., 2018). Reviewstudies op verschillende 
terreinen hebben bovendien laten zien dat interventies met culturele aanpassing effectiever zijn, zoals 
bij gedragstherapie (Hall et al., 2016), interventies gericht op de geestelijke gezondheid (Rathod et al., 
2017) en oudercursussen (van Mourik, et al., 2016). Ook reviewstudies op het terrein van een gezonde 
leefstijl en preventie van overgewicht benadrukken het belang van culturele aanpassingen. Door 
cultureel passende aanpassingen lijken de relevantie, effectiviteit en haalbaarheid van de interventie te 
doen toenemen (Bender & Clark, 2011; Pels et al., 2009). Een oorzaak zou kunnen zijn dat bij het 
ontwikkelen van een voedingspatroon van een kind de culturele achtergrond van ouders een rol speelt 
in het eetpatroon van de kinderen (Bruss et al., 2007). Het onderzoek naar culturele adaptatie is nog 
een relatief nieuw terrein, aldus Bernal en Dames (23017). Een relatief gedetailleerde beschrijving van 
de culturele adaptatie en de uitvoering van het onderzoek van deze interventies is nodig om in kaart te 
brengen hoe interventies zijn aangepast (Abe et al., 2018; Iwelunmor et al., 2014; Thier et al., 2020). 
Om systematisch te kunnen bekijken welke elementen in een interventie cultuursensitief zijn, wordt in 
dit onderzoek gebruik gemaakt van de methode Intervention Mapping (IM). Oorspronkelijk is IM een 
methode om interventies te ontwikkelen, maar het wordt nu ook gebruikt om interventies te evalueren 
en te bekijken welke constructen binnen een interventie effect hebben. Om gedragsverandering te 
bereiken zijn drie condities noodzakelijk, namelijk dat het veranderdoel gericht moet zijn op een 
determinant die het gedrag voorspelt, dat deze determinant veranderbaar is en dat deze wordt vertaald 
naar een praktisch onderdeel op een manier die effectiviteit behoud en het passend is bij doelgroep, 
cultuur en context (Kok et al., 2016). Het codeerschema is opgesteld aan de hand van de zes stappen 
van IM en aan de hand daarvan wordt bekeken of een interventie zich heeft aanpast aan doelgroep, 
cultuur en context. Belangrijke onderdelen bij deze stappen zijn dat het theoretisch model aansluit bij de 
factoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van een ongezonde leefstijl van gezinnen met een 
migratieachtergrond (Pels et al., 2009). Bij het opstellen van programmadoelen dienen de opgestelde 
gedragsdoelen en veranderdoelen over voeding, leefstijl en opvoeding aangepast te worden aan 
specifieke waarden, gewoonten en percepties van de doelgroep (Bernal & Siaz-Santiago, 2006; Pels et 
al., 2009). Bijeenkomsten, materialen en methodes van de interventie dienen aangepast te worden aan 
de specifieke doelgroep. Dit kan door vertaling en gebruik van foto’s uit de betreffende gemeenschap, 
maar ook door aansluiting op de waarden, gewoonten en percepties in de doelgroep en door de 
uitvoerder te matchen met de culturele achtergrond van de deelnemers (Bernal & Siaz-Santiago, 2006). 
In resultaatmetingen moet aandacht zijn voor het bereik van de beoogde (moeilijk bereikbare) 
doelgroep, het selecteren van cultuursensitieve uitkomstmaten, en de specifieke factoren die de 
effectiviteit mogelijk positief of negatief beïnvloeden (Pels et al., 2009). Daarnaast worden in alle 
stappen mensen uit de doelgroep opgenomen in de plannings- of klankbordgroep van de interventie. IM 
is ontwikkeld voor interventies die met gedrag gezondheid verbeteren, maar is ook toepasbaar voor 
interventies die zich richten op ander gedrag (Kok et al., 2017). Wereldwijd zijn meer dan 1000 artikelen 
verschenen die IM als raamwerk gebruiken. Interventies hebben meer effect als ze theorie, empirisch 
bewijs en de betrokkenheid van sleutelpersonen en mensen uit de doelgroep betrekken in het 
planningsproces. Het raamwerk voor theorie- en evidence-based programmaplanning van IM leent zich 
goed om deze uitdagingen op een systematische wijze aan te gaan (Fernandez et al., 2019). IM is 
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gebruikt als theoretisch kader, omdat het IM-protocol een geïntegreerd proces beschrijft dat past binnen 
zowel de wetenschappelijke als praktische uitdagingen van gezondheidsbevordering (Fassier et al., 
2016).    
 
1.3 Opzet van deze studie  
Het doel van deze studie is om een overzicht te krijgen welke interventies zowel inzetten op de 
algemene opvoedstijl als op leefstijlcomponenten ter preventie en/of behandeling van overgewicht bij 
kinderen van 1-4 jaar waarbij rekening wordt gehouden met culturele sensitiviteit.  Op welke wijze 
hanteren internationale en lokale leefstijlinterventies voor gezinnen met jonge kinderen in de 
voorschoolse periode (1-4 jaar) een cultuursensitieve aanpak? Hanteren deze leefstijlinterventies ook 
een pedagogisch onderbouwde aanpak?Het onderzoek sluit aan bij de behoefte vanuit de praktijk aan 
cultuursensitieve leefstijlinterventies met betrekking op de opvoedstijl van ouders van jonge kinderen 
met (risico op) overgewicht (Van der Hof et al., 2018). Aan de hand van de IM-methode zijn de 
cultuursensitieve en de pedagogische aanpak van interventies uit de literatuur in kaart gebracht. 
Daarnaast zijn sleutelfiguren uit de Amsterdamse regio geïnterviewd om een overzicht te krijgen welke 
behoeften ouders hebben, welke interventies op dit gebied in Amsterdam beschikbaar zijn en of er 
hiaten in het aanbod zijn.      
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2. Methode 

2.1 Literatuurreview en meta-analyse van cultuursensitieve 
leefstijlinterventies 

 
2.1.1 Literatuursearch 
De literatuur-databases CINAHL (65 hits), ERIC (1), PsycInfo (1), PubMed (780 hits), Scopus (24) en 
Social Sciences Citation Index (116) werden – in mei 2020 – doorzocht op full-text, peer-reviewed, 
Engelstalige artikelen die waren gepubliceerd vanaf 2004. Een breed zoekprofiel omvatte trefwoorden 
voor zeven verschillende domeinen: de doelgroep van ouders (bijvoorbeeld: parent*, mother*, famil*), 
het kind (1-4 year, toddler* or child*), de opvoeding (parenting, child-rearing, home culture, parent* 
socialization, parent-child*, mother-child*, father-child*, parent* ethno-theor*, Baumrind or Maccoby), 
interventies (intervention*, program* or parental support*), leefstijl en gewichtstatus (healthy lifestyle*, 
unhealthy lifestyle*, weight gain, energy balance, obes*, overweight, underweight, BMI, body mass 
index, healthy behavio* or adiposity), voeding en dieet (eating habit*, diet*, nutrition, healthy eating, 
healthy food*, unhealthy eating, unhealthy food*, energy intake, food, feeding, calor*, cook*, meal*, 
culinar* or gastronom*, taste development or dietary guidelines) en culturele sensitiviteit en 
diversiteitsgevoeligheid (cultur* sensitive, cultur* adapt*, responsive, tailor or cultur* belief*). Een 
overzicht van het complete zoekprofiel is te vinden in Bijlage 1. 
 De abstracts uit de search, die 987 treffers opleverden (aangevuld met 17 studies die werden 
gevonden met de zgn. sneeuwbalmethode), werden gescreend aan de hand van vier inclusiecriteria. 
Allereerst, de studie moest de ontwikkeling, implementatie en/of evaluatie van een interventie 
beschrijven. Ten tweede, de studie moest zich richten op ouders en/of ‘extended family’ van kinderen in 
de leeftijd 1-4 jaar. De leeftijdsrange moest minimaal voor de helft samenvallen met deze 
gespecificeerde leeftijdsrange (bijv.: een studie met kinderen van 2-6 jaar viel binnen het criterium). Ten 
derde, de interventie is gericht op voorkomen of bestrijden van overgewicht of obesitas met een focus 
op voeding; deze focus kon overigens worden aangevuld met aandacht voor slaap en/of beweging. Het 
vierde en laatste criterium was dat de studie een primaire studie was (dus geen review). Indien een 
artikel niet aan alle vier de criteria voldeed, werd deze geëxcludeerd. Wanneer een abstract 
onvoldoende informatie bood, werd het volledige artikel doorgelezen. Bij twijfel werd een artikel 
besproken met het voltallige onderzoeksteam in tweewekelijkse (online) bijeenkomsten (zie Pigott & 
Polanin, 2020). 
 
2.1.2 Codering 
De geïncludeerde studies werden gecodeerd met een codeerschema (zie Bijlage 2) en bijbehorend 
codeboek met metadata voor de verschillende variabelen (zie Bijlage 3). Het codeerschema bevatte 
algemene beschrijvende en methodologische kenmerken en een nieuw ontwikkeld deel m.b.t. de 
inhoud en doelgroep van de interventies. Het schema is in een pilot uitgeprobeerd met proefcodering 
van twee studies met onafhankelijke beoordeling door alle codeurs, gevolgd door een bespreking. Het 
schema is op basis van de pilot bijgesteld, waarna alle studies door alle auteurs onafhankelijk zijn 
gecodeerd en de coderingen werden besproken in tweewekelijkse overlegmomenten. 

Het codeerschema omvatte vier onderdelen: beschrijving van de onderzoeksopzet en type 
studie (design- of evaluatiestudie; kwalitatief of kwantitatief; land); beschrijving van de steekproef aan 
de hand van demografische kenmerken (sekse, leeftijd van kinderen en ouders bij start van de studie, 
etnische achtergrond (Caucasian, Afro-American, Hispanic, Asian, Pacific, Middle-East & North-Africa), 
lage sociaal-economische status en gewichtsstatus van de kinderen (normaal gewicht, onder-, 
overgewicht, obesitas, risicogroep voor obesitas/overgewicht, inclusief zelfrapportage of rapportage 
door professional). 



 

 
Verkenning naar cultuursensitieve leefstijlinterventies voor het jonge kind 
Centre of Expertise Urban Education i.s.m. Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding en Kenniscentrum Beweging, Sport en 
Voeding – versie 1.0 
© 2019 Copyright Hogeschool Amsterdam  12 van 84 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Flow chart van de systematische review 
 
 De interventies werden inhoudelijk getypeerd aan de hand van de volgende kenmerken: 
primaire focus van de interventie: focus op opvoedvaardigheden in het algemeen; ‘parenting practices’ 
met betrekking tot voeding, gezonde eetgewoontes, bewegen en fysieke activiteit en slapen (Yavuz et 
al., 2015); mode of delivery (zie Hennesey et al., 2019; Yavuz et al., 2015): individueel of groep, face-to-
face of anders (online, mail, telefoon); doelgroep: kind, moeder, vader, beide ouders, ‘extended family’, 
community, professionals uit voorschoolse sector (zie Yavuz et al., 2015); delivery agent (o.a. diëtist, 
levensstijlcoach, staf van het consultatiebureau, ECEC-staf, kinderarts, onderzoeker; zie Hennessy et 
al., 2019); en setting (community, kliniek, thuis, ECEC of onderzoekssetting, telefoon, online). We 
hebben geprobeerd te coderen of de interventie werd aangeboden op basis van een initiatief van de 
ouders of anderen. Daarnaast codeerden we of interventies vooral preventief waren of vooral curatief; 
echter, dit onderscheid bleek lastig omdat veel programma’s selectief preventief (van Dijk & Prinsen, 
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2009) werden ingezet (bijv. een interventie werd aangeboden via een universele voorziening, zoals een 
regulier kindcentrum in wijken met een achterstandssituatie). Ook is gecodeerd of de interventie gericht 
is op het kopen, bereiden en/of eten van voedsel of op voeding in het algemeen. De programma’s 
werden verder getypeerd aan de hand van algemene kenmerken, zoals looptijd, aantal sessies en duur 
van de sessies (oftewel kwantiteit en intensiteit). 

De culturele sensitiviteit van de interventie is in kaart gebracht met een uitgebreide codering op 
basis van het IM-kader (zie Bartholomew et al., 2016, zie ook Inleiding). De zes stappen uit het IM-
protocol en de per stap onderscheiden aspecten zijn aangevuld met bekende onderscheidingen uit de 
literatuur. Bij Logic Model (stap 1) is het aanpassen van de interventiedoelen (vaak aangeduid als 
‘tailoring’ of ‘framing’) toegevoegd op basis van Bernal et al. (2006). Bij het Logic Model of Change (stap 
2) is gecodeerd of de ‘barriers’ uit Barton (2003) expliciet worden genoemd. Ook is gecodeerd of 
expliciet rekening is gehouden met ‘folk health beliefs’ and ‘funds of knowledge’ (bijvoorbeeld: de 
opvatting dat het bij dikkere peuters gaat om onschuldig “babyvet” dat vanzelf verdwijnt als het kind 
ouder wordt). Bij het Program Design (stap 3) gecodeerd of programmaonderdelen cultureel passend 
zijn (‘culturally approporiate’) en aansluiten op tradities, gebruiken en waarden van de doelgroep, of er 
is samengewerkt met de doelgroep (co-constructie), de keuze van cultureel passende methodes voor 
de ‘logic model of change’ (zie Henessy et al., 2019), inclusief vertaling van materialen, vereenvoudigen 
van de (oorspronkelijke) taal, en andere formats (bijv. plaatjes, pictogrammen, spelvorm). Voor Program 
Production is gecodeerd of bij het maken, de pilot, formatieve evaluatie en/of bijstelling van het 
programma rekening is gehouden met de doelgroep (‘culturally responsive’). Voor Program 
Implementation (stap 5) zijn diverse zaken gecodeeerd: het identificeren van eerste gebruikers van het 
programma binnen een bepaalde groep, toeleiding via de community en peer-to-peer netwerken; 
screenen en trainen van staf op specifieke competenties (‘inclusion competencies’) en matchen van staf 
met gezinnen op basis van taal en etniciteit. Ook zijn barrières uit de literatuur opgenomen (zie Barton, 
2003; Bernal & Siaz-Santiago, 2006), zoals barrières gerelateerd aan armoede, onderwijsniveau, taal 
en geletterdheid, acculturatie en stigma en discriminatie. Voor de Evaluation (stap 6), ten slotte, is 
geïnventariseerd of en hoe rekening is gehouden met een of meer culturele doelgroepen (bijvoorbeeld: 
diversity audit, co-evaluatie met stakeholders, maar ook culturele achtergrond als moderator of 
mediator). 

Verder is gecodeerd of de interventie in principe kan worden gekarakteriseerd als een ‘top-
down’ of bottom-up-interventie (‘grass root’) of als een ‘top-down’-programma met culturele 
aanpassingen (zie Pels et al., 2009).  
 Daarnaast is gecodeerd of in een publicatie expliciet werd verwezen naar de klassieke 
opvoedstijlen (autoritair, autoritatief, permissief en niet-betrokken; zie het werk van Baumrind, en 
Maccoby en Martin, 1983) of het opvoedmodel van Sleddens et al. (2011; 2014), dat is toegespitst op 
opvoeden in de context van overgewicht (met hierin als factoren: nurturance, structure, behavorial 
control, overprotection, coercive control). Als opvoedvaardigheden waren toegespitst op een concrete 
situatie met betrekking tot het eten, dan is dit gecodeerd aan de hand van enkele concrete categorieën 
(namelijk: parent self-efficacy to provide healthy foods, providing rules/structure in meal setting and 
timing, rewarding healthy behavior child, being a role model for child, explain to child why healthy foods 
are important, promote fun in healthy eating habits). 
 Ten slotte is elke interventie getypeerd aan de hand van het continuüm van Dunst et al. (2002), 
dat loopt van ‘professional-centered’ naar ‘family-allied’, ‘family-focused’ en ‘family-centered’. Bij 
professional-centered interventies staan professionals centraal als expert, die bepalen wat het gezin 
nodig heeft. Van ouders wordt verwacht dat zij het advies van de professional overnemen. Aan het 
andere uiterste van dit continuüm, namelijk in family-centered interventies, staat het gezin centraal en 
worden ouders gezien als gelijke partners van de professional. Deze interventies worden gekenmerkt 
door een flexibele, op-maat-gemaakte aanpak die aangepast is op de specifieke behoefte van het 
betreffende gezin. Van ouders wordt verwacht dat zij zelf een actieve beslissende rol in het traject 
innemen.  
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Figuur 2. Stappen bij Intervention Mapping (Bartholomew et al., 2016) 
 

 
Figuur 3: Het opvoedingsmodel van Sleddens et al. (2014) 
 
2.1.3 Analyse 
De coderingen zijn ingevoerd in een databestand met in totaal 31 interventies, waarover is 
gerapporteerd in 41 studies. Analyses zijn uitgevoerd op de individuele gecodeerde kenmerken en 
daarnaast zijn twee overkoepelende variabelen bepaald. De aansluiting van de interventie bij de 
culturele diversiteit is bepaald op basis van een somscore die is berekend over alle dichotome 
coderingen (een categorie is wel/niet van toepassing) voor de zes stappen uit het IM-kader (afgekort 
met ACD). De aansluiting bij de pedagogische context in de thuissituatie (APT) is berekend over de 
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onderdelen bij het pedagogische deel van ons codeerschema door een somscore te maken van de 
opvoedstijlen, de opvoedvaardigheden en de mate waarin de interventie aanbod, of vraaggericht is op 
basis van het model van Dunst en Trivette.  

Om de onderliggende structuur van het nieuw ontwikkelde coderingsinstrument te bepalen 
hebben we voor de items die vallen binnen de operationalisatie de onderlinge samenhang verkend met 
categorische principale componenten-analyse (CATPCA, zie Linting & van der Kooij, 2012). We 
voerden een categorische principale componenten-analyse (CAPTA) uit op de IM-items uit het 
codeerschema voor in totaal 31 interventies. De ‘overige’-indicatoren uit het schema werden hierbij niet 
meegenomen omdat de inhoudelijke interpretatie van restcategorieën per definitie ingewikkeld is en 
omdat er hier weinig of geen variantie was door de relatief lage scores. Vier andere items uit ons 
codeerschema vielen eveneens af bij deze analyse wegens een gebrek aan variantie (nl. IM-stap 5: 
Outcomes for program use are stated with reference to cultural group; extended family als ‘point-of-
entry’ voor de interventie; 5.2 aandacht voor barrière: fysiek; 5.3 voor barrière: tijd; 6: co-evaluatie bij de 
procesevaluatie). Uitgaand van de zes stappen uit het IM-kader, onderzochten we exploratief een 
model met zes dimensies met varimax-rotatie en Kaiser-normalisatie. 

We hebben vervolgens getoetst of de ACD- en APT-totaalscore positief samenhangen met de 
volgende kenmerken: het familie-model van Dunst en collega’s (family-centered); of het type interventie 
zoals onderscheiden door Pels en collega’s (2009). We toetsen de (eenzijdige) hypothese dat ACD en 
APT positief samenhangen (Spearman rangcorrelatie rs) met de mate waarin er sprake is van een 
bottom-up-interventie (‘grassroot) (H1), en de mate waarin een interventie meer family-centered (H2). 
Bij beide hypotheses gaat het overigens om een continuüm (H1: van top-down naar top-down met 
aanpassingen en bottom-up; H2: van professionally-centered naar family-centered).  

Exploratief is onderzocht of methodologische kenmerken van de studies systematisch 
samenhangen met de ACD- en APT-coderingen. Allereerst, interventies die in meerdere studies zijn 
beschreven, zijn samengevoegd in één interventiebeschrijving, maar omdat er meerdere bronnen 
geaggregeerd zijn, liggen de berekende waardes hier mogelijk hoger. Ten tweede, we zijn nagegaan of 
de bepaalde scores systematisch samenhangen met design-studies, waarin een studieprotocol is 
beschreven, en evaluatiestudies die verslag doen van een uitgevoerde experimentele studie. Ten slotte 
hebben we onderzocht of kwantitatieve of kwalitatieve studies samenhangen met de scores. Een eerste 
analyse liet overigens zien dat de APT-scores over het algemeen zeer laag waren wat de correlaties 
drukt (‘restriction of range’) en statistische analyses bemoeilijkt. 
 
2.1.4 Overeenstemming bij het coderen 
We hebben een willekeurige steekproef van studies getrokken om de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB) te onderzoeken. Per artikel waren er twee codeurs, waarbij er 
in totaal vier codeurs waren. Bij een willekeurige steekproef van 12% van de studies (5 van de 41 
studies) hebben we onderzocht in hoeverre de beide codeurs overeenstemden in hun ACD- en APT-
waardes met de intraclass correlation-coëfficiënt (ICC, two-way mixed, absolute agreement). De 
overeenstemming voor de ACD-waardes was acceptabel (ICC = 0.688) en excellent voor de APT-
waardes (ICC = 0.909). 
 
2.2 Inventarisatie huidige aanbod cultuursensitieve leefstijlinterventies 

in Amsterdam voor ouders en kinderen van 1-4 jaar 
2.2.1 Interviews 
Verschillende experts uit de regio Amsterdam zijn benaderd voor een interview. Deze personen zijn 
getraceerd via de sociale kaart van het Loket Gezondleven en/of de gemeente Amsterdam als 
contactpersoon voor een interventie die gericht is op het stimuleren van een gezonde leefstijl en 
ondersteuning van ouders bij de opvoeding en daarbij rekening houden met verschillende culture 
achtergronden van gezinnen. Dit leverde een aanbod op van drie geregistreerde programma’s (zie 
Tabel 1).  

https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken
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 Experts geven verder aan dat het interactieve theater ‘Voor je het weet zijn ze groOt’ en Triple 
P Lifestyle niet op de sociale kaart staan, maar ook gebruikt worden om overgewicht bij jonge kinderen 
te voorkomen en aan te pakken. De voorstelling richt zich op ouders van kinderen in de leeftijd van 4 
t/m 12 jaar, maar wordt vaak op de brede school ingezet en daar schuiven ook ouders van de 
voorschool aan.  

Tabel 1: Leefstijlinterventies geschikt voor jonge kinderen (1-4 jaar) uit de sociale kaart van Amsterdam 

Interventie Stadsdeel Doelgroep GGR* Componenten 

Simpel Fit 
(varianten: Turks, 
Marokkaans, 
Ghanees) 

N-O-W-NW-
ZO 
 

2 t/m 12 jaar   
 

Matig, sterk en 
extreem 
verhoogd  
 

Opvoeding, 
beweging, 
voeding en 
slaap  
 

Tigers op recept N 2 t/m 6 jaar  
 

Matig, sterk en 
extreem 
verhoogd  
 

Beweging, 
voeding en gedrag  
 

Voor Fitte Kids  
(Fysiotherapie 
MCN)  
 

N 3-5 jaar Matig, sterk en 
extreem 
verhoogd  
 

Beweging en 
voeding  
 

* Gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico 
 
Triple P is een interventie voor ouders van kinderen van 2 t/m 12 jaar. Via deskresearch zijn deze 
interventies nader bekeken op doel, aanpak en evaluatie. 
 Er zijn acht semi-gestructureerde interviews (Baarda & van der Hulst, 2016) gehouden met 
pedagogen en voedings- en beweegprofessionals over leefstijlinterventies in Amsterdam om het huidige 
aanbod van cultuursensitieve leefstijlinterventies voor gezinnen met kinderen in de voorschoolse 
periode (1-4 jaar) in Amsterdam in kaart te brengen. Daarnaast is onderzocht welke elementen deze 
interventies ‘cultuursensitief’ maken, zowel bij het ontwerp, de implementatie en evaluatie van de 
interventies. De interviews, die plaatsvonden tijdens de coronaperiode, vonden online plaats (via zoom 
of teams).  
 We hebben gesproken met interventie-eigenaren en/of -uitvoerders van de interventies Simpel 
Fit!, Triple P Lifestyle, en Tigers for Recept. Daarnaast is onderzocht op welke manier deze interventies 
zijn ingebed in het bredere preventiebeleid van de gemeente Amsterdam om overgewicht bij jonge 
kinderen tegen te gaan door een aantal professionals uit het preventieve werkveld te interviewen, 
namelijk een professional van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Rijnmond, een 
jeugdverpleegkundige in het Ouder-Kind Team in Amsterdam, en een professional van de GGD 
Amsterdam op het gebied van de scholenaanpak om overgewicht te voorkomen. Helaas konden we 
niemand bereiken voor de interventie ‘Voor Fitte Kids’.   

In de interviewleidraad stonden vragen centraal over het aanbod van zowel preventieve als 
curatieve leefstijlinterventies voor Amsterdamse ouders met jonge (ook voorschoolse) kinderen. De 
sleutelfiguren werd verder gevraagd naar de diversiteitsgevoeligheid van de interventies en de 
aansluiting op de diverse gezinnen in Amsterdam en eventuele hiaten in het aanbod, en mogelijkse 
samenwerkingspartners uit het (meer) preventieve werkveld (vve, OKT, GGD, opvoedsteunpunt, 
diëtisten, fysiotherapeuten, buurthuizen, inburgeringscursussen, gezondheidsambassadeurs) en (meer) 
curatieve werkveld (OKT, GGD, opvoedsteunpunt, diëtisten, fysiotherapeuten, huisartsen, 
kinderartsen). De vragenlijst was verder gestructureerd aan de hand van de stappen van IM. Vragen 
gingen over het ‘logic model’ van de interventie, de onderbouwing van de methodiek en praktische 
componenten, het programma-ontwerp, de implementatie en ten slotte de evaluatie. De geïnterviewde 
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sleutelfiguren brachten ten slotte vanuit hun expertise andere relevante zaken naar voren in de 
interviews. 
 Alle interviews werden – met toestemming – opgenomen en zijn na afloop getranscribeerd op 
hoofdzaken bij de beantwoording van elke vraag; de opnames zijn hierna gewist. De transcripten zijn 
vervolgens in twee stappen gecodeerd. In de eerste stap zijn de transcripten open gecodeerd door 
fragmenten te coderen met een code die de lading dekt. Zo is bijvoorbeeld in een interview de code 
‘preventie’ gemaakt, of ‘outreachend werken’. Daarna zijn deze codes met elkaar vergeleken en zijn 
codes samengevoegd. Deze laatste stap heeft geleid tot de indeling die is gemaakt in de 
resultatensectie.  
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3. Systematische literatuurstudie naar 
cultuursensitieve leefstijlinterventies voor ouders 
en kinderen van 1-4 jaar 

De 41 geïncludeerde studies bestaan voor een deel uit design-studies (n = 13) en voor een deel uit 
evaluatiestudies (n = 28). Tabel 2 geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze studies. 
 

Tabel 2: Kenmerken van de geïncludeerde studies 

Studie Land1 Interventie2 Setting(en)3 Type professional(s) 

Alkon et al. 
(2014) 

US NAP SACC 
Intervention + Raising 
Healthy Kids 

KDV Gezondheidsverpleegkundige 

Barkin et al. 
(2018) 

US GROW Gemeenschap NG 

Beckerman et al. 
(2019) 

US CHL program Online  
Kliniek  

Gezondheidsverpleegkundige 

Bender et al. 
(2013) 

US Vida Saludable 
(Healthy Living) 

Kliniek   Gezondheidsverpleegkundige 

de 
Bourdeaudhuij et 
al. (2015) 

BE, CY, 
EE, DE, 
HU, IT, 
ES, SE  

IDEFICS KDV 
Thuis 
Gemeenschap  

NG 

Bridge et al. 
(2019) 

UK  HENRY Kliniek Gezondheidsverpleegkundige 

Burton et al. 
(2019) 

UK HENRY Kliniek  NG 

Buscemi et al. 
(2016) 

US Hip-Hop to Health KDV Staf KDV 

Cloutier et al. 
(2015) 

US Steps up to growing 
healthy 

Telefonisch  
Kliniek 

Gezondheidsverpleegkundige 

Davison et al. 
(2013) 

US CHL program KDV NG 

Dickerson et al. 
(2016) 

UK Born in Brandfords 
better start (BBB) 

Kliniek 
Gemeenschap 

NG 

Ek et al. (2019) SE + UK  More and Less ML 
study 

NG NG 

Greenmills et al. 
(2013) 

US Communities For 
Healthy Living: 

KDV 

 

Onderzoeker  
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Studie Land1 Interventie2 Setting(en)3 Type professional(s) 

Communication 
Campaign 

Hacioglu et al. 
(2019) 

TR NG NG NG 

Haines et al. 
(2013) 

US Healthy Habits, Happy 
Homes 

Telefonisch 
Thuis  

Gezondheidsverpleegkundige  

Heerman et al. 
(2018) 

US COACH Gemeenschap NG 

Ingalls et al. 
(2019) 

US FSN Thuis NG 

Keita et al. 
(2014) 

US Healthy Habits, 
Healthy Families 
(HHHF) 

Telefonisch 
Thuis 

NG 

Knierim et al. 
(2018) 

US The COOT program Thuis  NG 

Lebron et al. 
(2020) 

UK CCC KDV Staf KDV 

McGarvey et al. 
(2006) 

US NG Kliniek NG 

McKee et al. 
(2010) 

US FLAIR (pilot) Kliniek Kinderarts  
Leefstijl-coach 

Messiah et al. 
(2017) 

US Healthy caregivers- 
healthy children (HC2) 

KDV Staf KDV 

Montana et al. 
(2015) 

US Family Check-Up Thuis  NG 

Natale et al. 
(2013) 

US Healthy caregivers, 
healthy children (HC2) 

KDV Diёtist 

Po’e et al. (2013) US GROW Gemeenschap NG 

Salvy et al. 
(2018) 

US HABITS Thuis  Familiecoach  

Sherwood et al. 
(2013) 

US NET-works Thuis  
Kliniek 

Gezondheidsverpleegkundige  
Kinderarts  
Familie-coach  

de Silva-
Sanigorski et al. 
(2010) 

AU Kids Go For Your Life KDV 
Gemeenschap 

Familie-coach  

Smith et al. 
(2015) 

US Family Check-Up Thuis  NG 
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Studie Land1 Interventie2 Setting(en)3 Type professional(s) 

Sosa et al. 
(2016) 

US Miranos! KDV 
Thuis  

Staf KDV 

Sun et al. (2017) US 5-4-3-2-1-0 Program  Onderzoeker  

Taverno Ross et 
al. (2018) 

US ANDALE Pittsburgh Thuis  
Gemeenschap 

NG 

Taverno Ross et 
al. (2017) 

US ANDALE Pittsburgh Thuis  NG 

Thomson et al. 
(2014) 

US PaT control arm and 
PaTE intervention arm 

Thuis  NG 

Wickel et al. 
(2019) 

UK The ELI clinic Kliniek Verpleegkundige 
Psycholoog   
Diёtist 

Williams et al. 
(2014) 

US Supplemental 
Nutrition Assistance 
Program 

KDV Staf KDV 

Willis et al. 
(2016) 

UK HENRY KDV Gezondheidsverpleegkundige 

Willis et al. 
(2013) 

UK HENRY KDV Gezondheidsverpleegkundige 

Yin et al. (2019) US + CN Miranos! KDV Staf KDV 

Yin et al. (2012) US  Miranos! KDV Staf KDV 
1Afkortingen bij Land: https://countrycode.org/  
2Afkortingen Interventie: NR = Niet Gerapporteerd 
3Afkortingen setting: KDV = Kinderdagverblijf (incl. voorschool, peuterspeelzaal, andere kinderopvang), NG = Niet 
Gerapporteerd  
 
De meeste studies (66%) zijn uitgevoerd in de Verenigde Staten en binnen de kinderopvang (37%), 
gevolgd door de thuisomgeving (31.7%) en een klinische setting (24%). De meeste interventies worden 
gegeven door ‘health care nurses’ (te vergelijken met JGZ-verpleegkundigen in de Nederlandse 
context) (22%) of door kinderopvangmedewerkers (17%). De doelgroep verschilt tussen de studies: een 
kleine meerderheid van de studies includeerde ouders met verschillende etnische achtergronden (54%). 
Een vijfde van de studies includeerden ouders met een specifieke etnische achtergrond (20%), met 
name Spaanse ouders (7%) of Aziatische ouders (5%). Elf studies rapporteerden niet over de etnische 
achtergrond van de doelgroep. Er is een bijna gelijkmatige verdeling van verschillende soorten 
onderzoeksopzetten: de meeste studies hebben een experimenteel design (37%), gevolgd door studies 
met een pre- en posttest design of longitudinaal design zonder controlegroep (32%), een quasi-
experimenteel design (24%) en als laatste studies met een kwalitatief onderzoeksdesign (14.6%). 
 De protocolstudies beschrijven de opzet van de studie naar 12 interventies en de 
evaluatiestudies beschrijven de evaluaties van 22 verschillende interventies, dus een totaal van 31 
interventies. De kenmerken van de interventies zijn terug te vinden in Tabel 3. Bijna alle interventies 
richten zich op het versterken van gezond leefstijlgedrag (90%), zoals kennisoverdracht over gezonde 
voeding. De interventies richten zich eerder op het versterken van verschillende 
opvoedingscompetenties van ouders, zowel de algemene opvoedcompetenties (39%), 
voedingsgerelateerde opvoedcompetenties (35%), of beide typen (16%). Het versterken van bepaalde 

https://countrycode.org/
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aspecten die relateren aan de opvoedstijlen zoals beschreven in het model van Baumrind of het model 
van Sleddens et al. (2014) werden nauwelijks genoemd in de interventies. Er is wel aandacht voor het 
versterken van een of meer specifieke opvoedingscompetenties in het merendeel van de studies (57%), 
zoals bepaalde vaardigheden of het geloof in eigen kunnen van ouders (self-efficacy).  
 

Tabel 3: Indicatoren voor mate van aanpassing culturele diversiteit en aanpassing pedagogische thuissituatie  

Programma Componenten1 Culturele diversiteit2 Pedagogische thuissituatie3 

5-4-3-2-1-0 Program 
 
 
 

VO, GL Dimensie: 1: 30%, 2: 
33%, 3, 83%, 
4: 40%, 5: 
17%, 6: 0% 

Type interventie: TD-
CA 

Pedagogische benadering: PC 
Opvoedcompetenties: self-efficacy, 
structuur, plezier in gezonde 
leefstijl 

ANDALE Pittsburgh VO, GL Dimensie: 1: 50%, 2: 
78%, 3: 0%, 4: 
0%, 5: 14%, 6: 
35% 

Type interventie: GR 

Pedagogische benadering: FC 
Opvoedcompetenties: self-efficacy, 
rolmodel zijn 

Born in Brandfords 
Better start 

AO, VO Dimensie: 1: 0%, 2: 
22%, 3: 0%, 4: 
0%, 5: 0%, 6: 
0% 

Type interventie: NG 

Pedagogische benadering: NG 
Opvoedcompetenties: NG 

CCC GL Dimensie: 1: 0%, 2: 
0%, 3: 0%, 4: 
0%, 5: 0%, 6: 
0% 

Type interventie: TD 

Pedagogische benadering: PC 
Opvoedcompetenties: NG 

CHL Program  AO, GL Dimensie: 1: 50%, 2: 
67%, 3: 0%, 4: 
0%,5: 0%, 6: 
0% 

Type interventie: TD-
CA 

Pedagogische benadering: FC 
Opvoedcompetenties: NG 

COACH AO, GL Dimensie: 1: 50%, 2: 
22%, 3: 0%, 4: 
0%, 5: 17%, 6: 
75% 

Type interventie: TD-
CA 

Pedagogische benadering: FF 
Opvoedcompetenties: NG 

Communities for 
Healthy Living  

GL Dimensie: 1: 50%, 2: 
89%,3: 0%, 4: 
20%, 5: 17%, 
6: 0% 

Pedagogische benadering: FF 
Opvoedcompetenties: NG 
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Programma Componenten1 Culturele diversiteit2 Pedagogische thuissituatie3 

Type interventie: TD-
CA 

Family Check-Up  AO, VO, GL Dimensie: 1: 10%, 2: 
0%, 3: 0%, 4: 
0%, 5: 0%, 6: 
0% 

Type interventie: TD 

Pedagogische benadering: FA 
Opvoedcompetenties: structuur, 

belonen 

FLAIR GL Dimensie: 1: 10%, 2: 
11%, 3: 50%, 
4: 0%, 5: 17%, 
6: 0% 

Type interventie: TP-
CA 

Pedagogische benadering: FF 
Opvoedcompetenties: self-efficacy, 

structuur 

FSN AO, VO, GL Dimensie: 1: 20%, 2: 
56%, 3: 0%, 4: 
20%, 5: 0%, 6: 
0% 

Type interventie: TD-
CA 

Pedagogische benadering: PC 
Opvoedcompetenties: self-efficacy, 

structuur, rolmodel zijn 

GROW AO, VO, GL Dimensie: 1: 0%, 2: 
0%, 3: 0%, 4: 
20%, 5: 17%, 
6: 100% 

Type interventie: TD-
CA 

Pedagogische benadering: FC 
Opvoedcompetenties: self-efficacy, 

structuur, rolmodel zijn, 
uitleggen, plezier in 
gezonde leefstijl 

HABITS VO, GL Dimensie: 1: 50%, 2: 
11%, 3: 0%, 4: 
60%, 5: 0%, 6: 
25% 

Type interventie: TD-
CA 

Pedagogische benadering: FA 
Opvoedcompetenties: self-efficacy, 

structuur 

HC2 GL Dimensie: 1: 90%, 2: 
11%, 3: 0%, 4: 
0%, : 50%, 6: 
0% 

Type interventie: TD-
CA 

Pedagogische benadering: FA 
Opvoedcompetenties: self-efficacy, 

rolmodel zijn, plezier in 
gezonde leefstijl 

Healthy Habits, 
Happy Homes 

GL Dimensie: NG 
Type interventie: NG 

Pedagogische benadering: NG 
Opvoedcompetenties: belonen, 

rolmodel zijn 

HHHF VO, GL Dimensie: 1: 10%, 2: 
11%, 3: 0%, 4: 
60%, 5: 100%, 
6: 0% 

Pedagogische benadering: NG 
Opvoedcompetenties: rolmodel zijn 
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Programma Componenten1 Culturele diversiteit2 Pedagogische thuissituatie3 

Type interventie: NG 

HENRY AO, VO, GL Dimensie: 1: 10%, 2: 
0%, 3: 0%, 4: 
0%, 5: 0%, 6: 
25% 

Type interventie: NG 

Pedagogische benadering: FC 
Opvoedcompetenties: self-efficacy, 

structuur, rolmodel zijn 

Hip-Hop to Health VO, GL Dimensie: 1: 0%, 2: 
11%, 3: 0%, 4: 
0%, 5: 0%, 6: 
25% 

Type interventie: TD-
CA 

Pedagogische benadering: NG 
Opvoedcompetenties: self-efficacy, 

plezier in gezonde leefstijl 

IDEFICS GL Dimensie: 1: 0%, 2: 
0%, 3: 0%, 4: 
0%, 5: 0%, 6: 
0% 

Type interventie: TD-
CA 

Pedagogische benadering: NG 
Opvoedcompetenties: NG 

Kids Go For Your Life GL Dimensie: 1: 0%, 2: 
0%, 3: 0%, 4: 
0%, 5: 0%, 6: 
0% 

Type interventie: TD 

Pedagogische benadering: NG 
Opvoedcompetenties: NG 

Miranos! AO, GL Dimensie: 1: 80%, 2: 
89%, 3: 0%, 4: 
20%, 5: 50%, 
6: 25% 

Type interventie: TD-
CA 

Pedagogische benadering: FA 
Opvoedcompetenties: self-efficacy, 

plezier in gezonde leefstijl 

More and Less ML AO Dimensie: 1: 0%, 2: 
0%, 3: 0%, 4: 
0%, 5: 0%, 6: 
0% 

Type interventie: NG 

Pedagogische benadering: NG 
Opvoedcompetenties: self-efficacy, 

structuur, 

NAP SACC 
intervention + Raising 
Healthy Kids 

AO, GL Dimensie: 1: 0%, 2: 
0%, 3: 0%, 4: 
0%, 5: NR, 6: 
0% 

Type interventie: NG 

Pedagogische benadering: NG 
Opvoedcompetenties: NR 

NET-works AO, GL Dimensie: 1: 0%, 2: 
0%, 3: 0%, 4: 
0%, 5: NR, 6: 
0% 

Type interventie: NG 

Pedagogische benadering: NG 
Opvoedcompetenties: structuur, 

belonen, rolmodel zijn 
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Programma Componenten1 Culturele diversiteit2 Pedagogische thuissituatie3 

PaT(E) GL Dimensie: 1: 0%, 2: 
0%, 3: 0%, 4: 
0%, 5: 0%, 6: 
0% 

Type interventie: NG 

Pedagogische benadering: NG 
Opvoedcompetenties: NG 

Program study 
Hacioglu et al. (2019) 

GL Dimensie: 1: 0%, 2: 
0%, 3: 0%, 4: 
0%, 5: 0%, 6: 
0% 

Type interventie: TD 

Pedagogische benadering: NG 
Opvoedcompetenties: NG 

Program study 
McGarvey et al. 
(2006) 

VO, GL Dimensie: 1: 10%, 2: 
67%, 3: 33%, 
4: 0%, 5: 0%, 
6: 0% 

Type interventie: TD-
CA 

Pedagogische benadering: FC 
Opvoedcompetenties: self-efficacy, 

structuur, belonen 

Steps up to Growing 
Healthy 

GL Dimensie: 1: 0%, 2: 
0%, 3: 0%, 4: 
0%, 5: 0%, 6: 
0% 

Type interventie: TD 

Pedagogische benadering: FA 
Opvoedcompetenties: NG 

Supplemental 
Nutrition Assistance 
Program 

GL Dimensie: 1: 20%, 2: 
0%, 3: 0%, 4: 
0%, 5: 0%, 6: 
0% 

Type interventie: NG 

Pedagogische benadering: NG 
Opvoedcompetenties: NG 

COOT Program AO, GL Dimensie: 1: 20%, 2: 
0%, 3: 33%, 4: 
0%, 5: 17%, 6: 
0% 

Type interventie: NG 

Pedagogische benadering: NG 
Opvoedcompetenties: NG 

ELI Clinic VO, GL Dimensie: 1: 0%, 2: 
11%, 3: 0%, 4: 
0%, 5: 0%, 6: 
0% 

Type interventie: TD 

Pedagogische benadering: NG 
Ovoedcompetenties: NG 

Vida Saludable VO, GL Dimensie: 1: 25%, 2: 
88%, 3: 0%, 4: 
0%, 5: NR, 6: 
0% 

Type interventie: TD-
CA 

Pedagogische benadering: FC 
Opvoedcompetenties: rolmodel zijn 

1 Componenten: AO = algemene opvoedingsstrategieën, VO = voedingsgerelateerde opvoedstrategieën, GL = 
gezonde leefstijl 
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2 Dimensies op basis van factoranalyse, Type interventie op basis van Pels et al. (2019): TD = Top down, TD-CA = 
Top down met culturele aanpassingen, GR = Grassroot, NG = Niet Gerapporteerd 
3 Pedagogische benadering op basis van model Dunst en Trivette (2002): PC = Professional-centered, FF = Family-
focused, FA = Family-allied, FC = Family-centered, Opvoedcompetenties; zie codeerschema, NG= Niet 
Gerapporteerd 

 
3.1 Factoranalyse dimensies van culturele sensitiviteit 
De categorische factoranalyse resulteerde in een oplossing met zes intern consistente dimensies met 
Cronbach’s α-waarden tussen .70 en .84 en eigenvalues groter dan 3 (variërend van 3.16 tot 5.25), die 
gezamenlijk zo’n 66 procent van de variantie verklaarden (zie Tabel 4). De zes geïdentificeerde 
dimensies, waarin IM-indicatoren uit verschillende stappen zijn gecategoriseerd, bleken bovendien goed 
te interpreteren en   brachten zes inhoudelijke strategieën aan het licht bij het inspelen op culturele 
diversiteit bij de onderzochte leefstijlinterventies voor gezinnen met jonge kinderen. 
 

Tabel 4: Leefstijlinterventies geschikt voor jonge kinderen (1-4 jaar) uit de sociale kaart van Amsterdam 

Dimensie Construct IM-indicatoren Factorlading Cronbach’s 
α 

Eigenvakue % ‘verklaarde 
variantie’  

1 

 

Integraal 
diversiteitsperspectief:  
Aandacht voor culturele 

en talige 

achtergrond(en) van de 

doelgroep bij de doelen 

van het programma (bij 

IM-stap 1), de vertaling 

hiervan naar de 

interventie (3) en 

implementatie (5) tot en 

met de statistische 

analyses (6, 

achtergrond van 

doelgroep als 

moderator/mediator) 
 

IM5.4.matching_racial 

IM5.5.education 

IM5.6.language 

IM6moderator 

IM6mediator 

IM5implementation 

IM3translation 

IM3materials 

IM3adapting 

IM1program_goals 

IM5.4.financial 

.906 

.822 

.731 

.713 

.701 

.641 

.525 

.485 

.480 

.479 

.467 

.879 6.025 14.0 

2 

 

Integraal 
samenwerkingsmodel: 
Nauwe samenwerking 

met leden van de 

doelgroep bij opstellen 

van doelen uit het ‘logic 

model’ (bij IM-stap 1), 

interventie-ontwerp en -

productie (3 en 4) en 

gezamenlijke uitvoering 

van het 

(effect)onderzoek (6) 

IM1check_goals 

IM1advisory_board 

IM3components 

IM1description_population 

IM4production 

IM6co_evaluation_effect 

IM6effect 

IM3stakeholders 

IM3formats 

.907 

.886 

.787 

.757 

.719 

.660 

.596 

.580 

.470 

.876 5.986 13.9 
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Dimensie Construct IM-indicatoren Factorlading Cronbach’s 
α 

Eigenvakue % ‘verklaarde 
variantie’  

3 

 

Culturele diversiteit 
centraal bij 
implementatie en 
procesevaluatie:  
Aandacht voor het 

procesonderzoek (6) 

staat centraal, rekening 

houdend met etnisch-

culturele achtergrond 

van de gezinnen bij 

implementatie en 

evaluatie  

IM5.1.screening 

IM6process 

IM6subgroups_process 

IM6measures_process 

IM5.10.origin 

IM5.9.stigma 

.865 

.833 

.827 

.784 

.754 

.344 

.815 4.836 11.2 

4 

 

Inclusieve insteek met 
focus op 
sleutelfiguren 
Vanuit een cultuur-

specifiek model met 

keuze voor 

determinanten bij ‘logic 

model of change’ (2) en 

‘method of change’ (3) 

de verbinding leggen 

met implementatie (5, 

via potentiële leden 

binnen de doelgroep) en 

gezamenlijke 

procesevaluatie 

IM5.8.inclusion 

IM2determinants 

IM6co_evaluation_process 

IM5program_users 

IM5.1.identification 

IM3change_method 

.873 

.809 

.729 

.641 

.472 

.364 

.835 4.518 10.5 

5 

 

‘Logic model’-
gestuurde 
implementatie 

Vanuit een ecologisch 

valide model met 

cultuurspecifieke 

uitkomsten (IM-stap 2) 

de verbinding leggen 

met implementatie (stap 

5) 

IM2ecological_validity 

IM5.7.acculturation 

IM2outcomes 

IM5.2.training 

IM2matrix 

IM5.3.matching_lang 

.847 

.766 

.741 

.678 

.573 

.524 

.815 3.971 9.2 

6 

 

Community-model bij 
implementatie:  
Gebruik maken van 

netwerken in de 

community en toeleiden 

naar interventie (IM-stap 

IM5.4.guidance_peer 

IM5.3.guidance_comm 

IM6subgroups_effect 

IM5.1.geographical 

.882 

.690 

.601 

.557 

.729 3.267 7.6 
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Dimensie Construct IM-indicatoren Factorlading Cronbach’s 
α 

Eigenvakue % ‘verklaarde 
variantie’  

5) met ook aandacht 

voor verschillende 

subgroepen (6) 

1-6    .988 28.603 66,5% 

 
 Dimensie 1 kan worden omschreven een integraal perspectief op diversiteit bij de ontwikkeling, 
implementatie en evaluatie van interventies. Aandacht voor de culturele en talige achtergrond van de 
doelgroep speelt een rol bij verschillende fases: bij de doelen van het programma (bij IM-stap 1), de 
vertaling hiervan naar de interventie (3) en implementatie (5) tot en met de statistische analyses (6, 
achtergrond van doelgroep als moderator/mediator). Een inclusief samenwerkingsmodel kenmerkt 
dimensie 2, waar nauwe samenwerking met leden van de doelgroep bij opstellen van doelen uit het 
‘logic model’ (bij IM-stap 1), het interventie-ontwerp en -productie (3 en 4) en gezamenlijke uitvoering 
van het (effect)onderzoek (6) centraal staan. Bij dimensie 3 krijgt culturele diversiteit een plaats in de 
latere stappen van implementatie en procesevaluatie, die hier nauw met elkaar zijn verbonden. 
Dimensie 4 wordt gekenmerkt door een relatief brede insteek vanuit een cultuurspecifiek ‘logic model’ 
met keuze voor determinanten bij het ‘logic model of change’ (2) en de ‘method of change’ (3) en een 
verbinding met de implementatie van de interventie (5, via potentiële leden binnen de doelgroep) tot en 
met een gezamenlijke procesevaluatie. Een typisch kenmerk van deze dimensie is de focus op 
sleutelfiguren uit de doelgroep. Een ‘logic model’-gestuurde implementatie kenmerkt dimensie 5, waar 
vanuit een ecologisch valide model met cultuurspecifieke uitkomsten (oftewel IM-stap 2) de verbinding 
wordt gelegd met de implementatie van het programma (stap 5). Bij de zesde dimensie, ten slotte, staat 
het netwerken centraal en de toeleiding van gezinnen via kanalen in de lokale community. 

De dimensies verbinden dus indicatoren uit meerdere stappen van het IM-model. Zo is bij het 
integrale model van dimensie 1 en bij het intensieve samenwerkingsmodel de aandacht voor culturele 
diversiteit zichtbaar in de eerste tot en met de laatste stap van IM (met uitzondering van stap 4). Er zijn 
accenten zichtbaar tussen de onderscheiden dimensies in hun positionering binnen het IM-model. Waar 
dimensie 1 en 2 betrekking hebben op relatief veel stappen (5 van de 6), is er bij de dimensies 3 tot en 
met 6 een meer ‘lokale’ focus met 2 stappen uit het IM-model. Bij deze laatste dimensies is de 
implementatie een centrale stap. De geïdentificeerde dimensies staan dus niet in een 1-op-1-relatie met 
elke individuele stap uit het analytische IM-kader, maar ze schetsen inhoudelijke, doorlopende lijnen die 
verschillende variabelen bij de zes IM-stappen met elkaar verbinden. Zo maakt dimensie 2 zichtbaar dat 
samenwerking in de eerste stap met een klankbordgroep en het formuleren van interventiedoelen kan 
worden doorgetrokken naar samenwerken met sleutelfiguren bij het ontwerp van de interventie en het 
gezamenlijk evalueren van de opbrengsten van de interventie. Ook de andere dimensies laten, met 
andere combinaties, zien dat een bepaalde inhoudelijke focus als het ware wordt opgestart in een 
eerdere fase en wordt verbonden met een volgende fase. 

 

3.2 Aansluiting van interventies op culturele diversiteit 
De onderzochte interventies verschillen in de mate waarin de zes dimensies zichtbaar zijn in de 
rapportage uit wetenschappelijke studies. Op basis van de factorstructuur is het percentage aantal 
aanwezige indicatoren van de dimensie bepaald voor elke interventie (zie Tabel 5). Ook is een 
ongewogen gemiddelde bepaald van deze zes scores, waarin elke IM-stap dus even zwaar weegt. 
 De gemiddelde scores zijn iets hoger voor dimensie 1 en 2 (rond de 20%), en zijn lager voor 
dimensie 3 tot en met 6 (rond de 10%). Tussen de interventies is aanzienlijke spreiding met minimale 
scores van 0 procent en maximale scores van rond de 80-90 en zelfs 100 procent voor dimensie 5 en 6, 
die minder indicatoren kennen.  
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 Met betrekking tot het type interventie zijn de meeste interventies getypeerd als ‘top-down met 
culturele aanpassingen’ (45%), gevolgd door ‘top-down interventies zonder deze aanpassingen’ (23%) 
en slechts één interventie was getypeerd als ‘grass-root’ (3%). Voor de rest van de geïncludeerde 
interventies werd deze informatie niet gerapporteerd (29%). 
 
Tabel 5: Gemiddelde percentagescores (en standaardeviatie) per dimensie (N = 31 interventies) 

 Gem. SD Min Max 
 
Dimensie 1 

 
17.3 

 
25.5 

 
0 

 
91 

Dimensie 2 21.5 30.8 0 89 

Dimensie 3 6.5 18.6 0 83 

Dimensie 4 10.8 21.3 0 83 

Dimensie 5 11.3 22.5 0 100 

Dimensie 6 10.5 23.1 0 100 

Totaal (1-6) 13.0 13.7 0 44 

 
3.3 Aansluiting van interventies bij de pedagogische context in de 

thuissituatie 
De pedagogische benadering van interventies kon voor 21 studies (68%) gecodeerd worden en was 
redelijk gelijk verdeeld: een kleine meerderheid hanteerde een ‘family-centered’ perspectief (30%), 
gevolgd door een ‘family-focused’ en een ‘family allied’ benadering (beide 25%), en als laatste een 
meer aanbodgericht ‘professional-centered’ perspectief (20%). 
 Verder sluiten interventies aan bij de pedagogische context in de thuissituatie door zich te 
richten op het versterken van specifieke opvoedcompetenties die ouders dienen toe te passen in de 
thuissituatie. Zo hebben interventies als doel om de self-efficacy van ouders in het voedings-gerelateerd 
opvoeden te vergroten (40%) door bepaalde vaardigheden als huiswerk te ‘oefenen’, of ondersteunen 
interventies ouders om regels en structuur aan te brengen (bijv. door altijd op vaste tijden te eten en 
aan tafel te eten) (33%), en ouders bewust te maken van hun rol als rolmodel voor hun kind (bijv. zelf 
gezond eten) (30%). Een kleiner deel van de interventies richt zich op het vergroten van het plezier van 
gezond eten tussen ouders en kinderen (bijv. samen koken) (17%), en het geven van beloningen 
zonder eten te gebruiken (13%). Een enkele interventie richt zich op het uitleggen aan het kind waarom 
gezonde voeding belangrijk is (3%) en één andere interventie rapporteert hier niet over.  
 
3.3.1 Relatie tussen diversiteitsdimensies, type interventie en pedagogische benadering 
De totaalscore voor dimensie 1 tot en met 6 is, zoals verwacht, hoger voor top-down-interventies met 
culturele aanpassingen dan interventies zonder deze aanpassingen (met respectievelijke percentages 
van M= 22.0, SD= 11.5, N= 14 vs. M= 5.5, SD= 10.8, N= 17); rekening houdend met de kleine 
steekproef en scheve verdelingen, zijn verschillen non-parametrisch getoetst met de mediaantest, die 
een significant verschil liet zien, χ2= 14.23, df=1, p = .001. De totaalscores zijn ook hoger voor 
interventies waar empowerment expliciet een rol speelt, afgezet tegen de overige interventies (resp. M= 
24.0, SD= 13.7, N= 10 vs. M= 7.7, SD= 10.4, N= 21), χ2= 5.91, df= 1, p= .041. Ook is er een verschil in 
de verwachte richting met hogere scores voor interventies met een ‘family-centered’ perspectief (zie 
Dunst et al., 2002), waarbij het perspectief van de ouders een grote rol speelt (resp. M= 25.2, SD= 10.5, 
N= 8) dan bij programma’s zonder deze focus (M= 8.7, SD= 12.2, N= 23), χ2= 11.5, df= 1, p = .003. 
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Hoewel de absolute verschillen in percentages nog relatief klein zijn, verschillen de gemiddeldes met 
een factor 3 à 4. 
 
3.3.2 Exploratieve analyse: relatie dimensiescore en methodologische kenmerken 
De totale dimensiescore hing niet samen met het onderscheid tussen kwalitatieve studies (p= .943) vs. 
kwantitatieve studies (p= .783); dit is getoetst op studieniveau. Wel was er een samenhang tussen de 
totaalscores en het type publicatie: design-papers hebben gemiddeld iets hogere scores (M= 15.4%, 
SD= 9.0, N= 13) dan evaluatie-papers (M= 9.0%, SD= 11.0, N= 28). 
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4. Inventarisatie van het Amsterdamse aanbod aan 
cultuursensitieve leefstijlinterventies voor ouders 
en kinderen van 1-4 jaar 

4.1 Variatie in doelgroepen 
De beschrijvingen van de verschillende interventies1 laten zien dat de doelgroep van de verschillende 
interventies varieert. Simpel Fit! is ontwikkeld voor moeders van kinderen van 0-12 jaar, Triple P 
Lifestyle voor ouders van kinderen van 2-12 jaar en Tigers for Recept op ouders en kinderen van 2-6 
jaar. Tigers for Recept maakt daarbij een onderscheid tussen Mini Tigers (2-4 jaar) en Tigers (4-6 jaar), 
waarbij de oefeningen en onderwerpen zijn aangepast op de verschillende leeftijden van kinderen. Het 
interactieve theater is ontwikkeld voor de basisschoolleeftijd, maar bereikt in de praktijk soms ook 
ouders met een voorschoolse leeftijd. Simpel Fit! wijkt af van de andere interventies, omdat deze 
interventie zich specifiek richt op bepaalde culturele doelgroepen, zoals de Turkse, Marokkaanse, of 
Ghanese gemeenschap. De andere interventies richten zich niet specifiek op een bepaalde doelgroep. 
Bij de interventie ‘Voor je het weet zijn ze gro0t’ is de doelgroep ouders met kinderen tussen 2-12 jaar 
die onvoldoende bewegen en ongezond eten.  
 
4.2 De interventies in het kort: doel, aanpak en evaluatie 
4.2.1 Simpel Fit! 
Bij Simpel Fit! is het doel om het opvoedgedrag ten aanzien van voeding en bewegen van Turkse, 
Marokkaanse en Ghanese moeders van kinderen met (dreigend) overgewicht of obesitas in de leeftijd 
van 0-12 jaar te beïnvloeden, zodat gezonde voeding en beweging bevorderd wordt en de prevalentie 
van overgewicht en obesitas in deze groepen verminderd. Het programma bestaat uit zeven 
bijeenkomsten over opvoeden, voeding en beweging en wordt gegeven door iemand uit de eigen 
doelgroep (bijvoorbeeld een Voorlichter Eigen Taal en Cultuur van de GGD, of een medewerker van 
Stichting Interculturele Participatie en Integratie). Cursusleiders worden getraind door GGD Noord 
Gelderland. De bijeenkomsten worden in de eigen taal gegeven en is aangepast op de cultuur van 
Turkse, Marokkaanse en Ghanese Nederlanders. In de laatste bijeenkomst worden ook vaders en 
andere opvoeders uitgenodigd.   
 Simpel Fit! is door de erkenningscommissie beoordeeld als ‘goed onderbouwd’. De 
onderzoeken naar de uitvoering van Simpel Fit! laten zien dat de werving van Turkse moeders soms 
tijdrovend, maar wel succesvol is en dat zowel cursisten als cursusleidsters tevreden zijn met de 
cursus. Simpel Fit! wordt over het algemeen uitgevoerd zoals gepland. Vaders zijn meestal niet 
aanwezig bij de netwerk- en/of gezinsbijeenkomst. Simpel Fit! lijkt kleine positieve effecten te hebben 
op de cursisten. Zo hebben zij meer kennis, bewustzijn en een betere attitude ten aanzien van gezonde 
voeding en/of bewegen. Ook is er een positief effect op de sociale invloed en eigen effectiviteit te zien. 
Er lijkt geen of weinig verandering in vaardigheden ten aanzien van gezonde voeding en/of bewegen te 
zijn. Ten aanzien van intentie zijn de resultaten wisselend. 

4.2.2 Tigers op Recept 
Tigers op Recept heeft als doel om kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 met (dreigend) overgewicht meer 
te laten bewegen, motorisch vaardiger te maken en een gezonder voedingspatroon te laten 
ontwikkelen. Het programma richt zich primair op de kinderen zelf en heeft een ouderbetrokkenheid-
component. 

 
1 https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken-algemeen  

https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken-algemeen
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 De wekelijkse Tigers-lessen (45 minuten) bestaan uit 6 blokken met sport en spel gericht op 
plezier en het verbeteren van de motorische vaardigheid en sportiviteit, levensvaardigheden, een 
kringgesprek en een afsluiting waar huiswerkopdrachtjes worden besproken. De interventie duurt 2 jaar 
en is opgebouwd vanuit 6 verschillende basisthema’s (elk 3 maanden), waarvan ‘gezondheid en fitheid’ 
een belangrijke is en door de wekelijkse Timmy (en Tina) thuisopdrachtjes ook constant terugkomt. De 
andere thema’s zijn gericht op levensvaardigheden: omgaan met vreemden, omgaan met pestkoppen, 
handelen bij noodgevallen, leidinggeven en samenwerken en omgaan met de wereld. Ieder themablok 
wordt afgesloten met een ‘examentje’. Hier behalen de kinderen badges waarmee ze zichtbaar dat 
onderdeel hebben afgesloten. Het programma wordt gegeven door door de lokale vechtsportclub. De 
trainers, die zijn geschoold d.m.v. de Tigers-cursus, verzorgen de trainingen. Aan de deelnemende 
clubs wordt de eis gesteld dat ze in de beginfase van het project in het bezit komen van het Fight Right 
Keurmerk. Dit keurmerk waarborgt dat er op een veilige en verantwoorde pedagogische wijze binnen de 
club wordt gesport. 
 De interventie is door de commissie beoordeeld als ‘goed onderbouwd’. Er is een 
procesevaluatie uitgevoerd voor Tigers op Recept. Belangrijke succesfactoren van de interventie zijn 
‘op een leuke manier bewegen, plezier, samen bezig zijn met je kind en spelenderwijs leren. Ouders 
vinden het leuk om met hun kind met voeding bezig te zijn op een andere manier dan boodschappen 
doen.’ Een aandachtspunt was dat het programma op veel vlakken moest worden aangepast op de 
Tigers mini doelgroep (2-4 jaar). Dit is inmiddels door een nieuwe trainers handleiding Mini Tigers te 
ontwikkelen gedaan. 
 
4.2.3 Voor Fitte Kids 
Voor Fitte Kids heeft als doel om een gezonde leefstijl te ontwikkelen voor het hele gezin, waarbij 
plezier in bewegen, zelfvertrouwen en bewust bezig zijn met gezond eten en bewegen centraal staan.  
 Het is een behandelprogramma voor kinderen van 3-5 jaar en hun ouders. Tijdens 
groepslessen wordt gewerkt aan conditieverbetering, sport en spelvaardigheden en het plezier krijgen in 
beweging. De interventie wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut. Daarnaast krijgen ouders 
voorlichting over gezonde voeding en een gezonde leefstijl door de diëtiste.  
 Voor Fitte Kids staat niet geregistreerd in het Loket gezond leven en er nog niets bekend over 
de effectiviteit van het programma. 
 
4.2.4 Voor je het wet zijn ze groOt 
Het doel van de interventie is om opvoedvaardigheden van ouders te versterken om kinderen gezonder 
te laten eten en meer te laten bewegen. 
 Interactieve theaterscènes en groepsbesprekingen worden met elkaar afgewisseld. Tijdens deze 
ouderbijeenkomst krijgen de ouders informatie over hun rol bij ontbijten, snoepen, snacken, gamen en 
buitenspelen. De opvoedkundige onderwerpen die aan bod komen zijn: regels stellen en afspraken 
maken, aandacht voor het gewenste gedrag, complimenten geven, kind aanspreken en corrigeren. De 
ouderbijeenkomst wordt gegeven door twee getrainde acteurs en een getrainde gesprekleider (ouder- en 
kindadviseur, opvoedadviseur of preventiemedewerker). Geadviseerd wordt 'Voor je het weet zijn ze 
groOt', in te zetten in een breed leefstijlprogramma, zoals Jump-in. De bijeenkomst duurt 1,5 uur en gaat 
door bij minimaal 20 ouders. De interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als ‘goed 
onderbouwd’.  
 
4.2.5 Triple P Lifestyle 
Het doel van Triple P Lifestyle is het voorkomen van overgewicht door: 1) het verbeteren van de 
voeding en het stimuleren van bewegen; 2) het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders in 
het algemeen en specifiek bij het eet- en beweeggedrag van het kind.  
 De cursus bestaat uit tien groepsbijeenkomsten van 90 tot 120 minuten en vier individuele 
telefonische sessies van 15 tot 30 minuten. Gedurende drie tot vier maanden werken ouders aan de 
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hand van zelf opgestelde doelen stap voor stap aan een gezondere leefstijl. Tijdens de bijeenkomsten 
krijgen de ouders informatie en praktische tips over positief opvoeden in relatie tot voeding en beweging 
en leren ze vaardigheden om gezondere keuzes te maken als gezin. De ouders ontvangen recepten- en 
beweegboekjes en leren structuur, regels en grenzen aan te brengen binnen de opvoeding. Daarnaast 
krijgen de ouders tijdens elke bijeenkomst de kans om onderling ervaringen en tips te delen. De focus 
binnen de cursus ligt op de eigen kracht van de ouders. De kinderen worden via huiswerkopdrachten 
betrokken bij de cursus. 
 De GGD heeft de cursus beoordeeld als ‘veelbelovend’. Uit een promotieonderzoek (Gerards, 
2014) blijkt effectief is om gedrag van kinderen en het opvoedgedrag van ouders te beïnvloeden. Met 
betrekking tot gedrag van kinderen werden effecten gevonden op frisdrankconsumptie (korte termijn), 
tv-kijken en computeren (lange termijn) en buitenspelen (lange termijn). Daarnaast werden effecten 
gevonden op opvoedgedrag van ouders: verantwoordelijkheid ten aanzien van fysieke activiteit (korte 
termijn), verantwoordelijkheid ten aanzien van voeding (lange termijn), monitoren van de voeding (lange 
termijn), aanmoedigen om te eten (korte termijn), psychologische controle (korte termijn) en effectiviteit 
en voldoening van ouders in het opvoeden (korte termijn). Een kanttekening hierbij is dat deze effecten 
zijn gevonden voor de groep 4 t/m 8-jarigen van ouders die goed Nederlands konden spreken. 
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5. Interviews met experts over cultuursensitieve 
leefstijlinterventies in Amsterdam 

5.1 Weinig aanbod voor 1-4-jarigen 
Zowel een OKT-adviseur en een GGD-medewerker geven aan dat er weinig aanbod is voor 1-4-jarigen 
op het gebied van het voorkomen en verminderen van overgewicht. Beide professionals geven aan dat 
de sociale kaart niet up-to-date is en weinig wordt gebruikt in de praktijk. Het OKT voert de regie over 
de jeugdhulp en verwijst door naar interventies die zijn ingekocht door de gemeente. Als OKT-er kijkt 
men naar de opvoedingsvraag van de ouders, en stemt daar de ondersteuning op af. Alle OKT-ers zijn 
getraind in Triple P, waardoor zij in de praktijk meestal doorverwijzen naar de interventie Triple P 
Lifestyle. Indien er meer nodig is verwijzen zij door naar andere interventies die zijn ingekocht door de 
gemeente, zoals Simpel Fit!, maar ook individuele begeleiding bij ouders thuis. Ingekochte interventies 
staan in de jeugdpreventiewijzer: https://www.jeugdpreventiewijzer.nl// Simpel Fit! is zo’n ingekochte 
interventie en deze trainers worden opgeleid door GGD Noordoost Gelderland.  
 
5.2 De rol van opvoeding 
Bij Triple P Lifestyle en Simpel Fit! is er een duidelijk opvoedingscomponent aanwezig. Waar bij Triple P 
Lifestyle volgens de OKT-adviseur wordt ingezet op positief opvoeden, met thema’s als structuur en 
warmte, wordt bij Simpel Fit! aandacht gegeven aan de culturele aspecten die zijn ingesleten in de 
opvoeding. Zo geeft de een uitvoerder van Simpel Fit! aan dat kinderen van deze doelgroepen vaak 
relatief laat naar bed gaan, waardoor zij in de ochtend weinig tijd hebben om een gezond ontbijt te 
maken en daardoor onderweg even snel een croissantje eten. Door hierop te reflecteren samen met 
ouders merkt de interventie uitvoerder dat ouders hier veranderingen in maken. Dit geldt ook voor 
andere gebieden, zoals eten. Soms eten gezinnen uit een pan, waardoor ouders geen goed zicht 
hebben op de porties. Ouders geven volgens de cursusleider aan dat ze daar nooit zo over nagedacht 
hebben, maar dat zij wel open staan om veranderingen te maken. Bij beide interventies is het doel om 
het hele systeem in verandering te brengen. Zo geven cursusleiders van beide interventies aan dat er 
gewerkt wordt met het gezond belonen van goed gedrag (bijv. door samen iets leuks te doen in plaats 
van belonen met een snoepje), consequent zijn, structuur bieden (bijv. vaste eetmomenten), en dat dit 
op elke leeftijd belangrijk is. Simpel Fit!: 
 

“Het is een combinatie van je gezonde leefstijl integreren in je opvoedleefstijl 
en heel praktisch maar ook heel erg aansluiten bij de culturele sensitiviteit 
en overtuigingen die heel erg doorwerken in voeding en opvoeding.” 

 
Simpel Fit! probeert bijvoorbeeld actief andere opvoeders te betrekken bij de cursus, zoals vaders en 
grootouders, en ouders weerbaar te maken voor de inmenging van andere opvoeders op dit gebied. 
 

5.3 Preventief en curatief 
Ouders kunnen bij alle interventies zowel via een preventieve als curatieve route komen. Wanneer 
OKT-adviseurs of interventie-uitvoerders ouders ontmoeten in de buurt, en zien dat er een opvoedvraag 
leeft, verwijzen zij ouders op informele wijze door naar een cursus. Daarnaast kunnen kinderen met 
overgewicht een indicatie krijgen op het consultatiebureau en via de GGD-medewerker worden 
doorverwezen naar een interventie. In het laatste geval worden kinderen op het consultatiebureau 
gemeten (voor- en nameting), terwijl bij een preventief traject ouders dat zelf kunnen doen voor- en na 
de cursus. In de praktijk worden de cursussen vooral preventief ingezet en moet actief worden 

https://www.jeugdpreventiewijzer.nl/
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geworven om een groep bij elkaar te krijgen. Het helpt volgens de cursusbeheerder van Simpel Fit! dat 
scholen steeds vaker een gezond beleid voeren, zodat bijvoorbeeld ‘water met citroen’ drinken bekend 
voorkomt voor ouders, en dit dan eerder aannemen in een cursus. Op die manier is zo’n cursus beter 
ingebed in het preventieve gemeentebeleid dan voorheen.  
 

5.4 Simpel Fit!: laagdrempelig en doelgroepgericht 
De kracht van Simpel Fit! is volgens de interventiebeheerder in Amsterdam het laagdrempelige, door 
met mensen uit de doelgroep te werken en de verschillende interventies vanuit de vraag van ouders te 
ontwikkelen. Zo steekt Simpel Fit! de interventie per doelgroep verschillend in door eerst te kijken wat 
de gewoonten, leefstijl en veelgebruikte voedingsmiddelen zijn in elke doelgroep. De cursusleider geeft 
bijvoorbeeld aan dat Turkse gezinnen veelal boodschappen bij Turkse supermarkten, in tegenstelling tot 
de Marokkaanse en Ghanese doelgroep die vaker naar reguliere supermarkten gaan. Zij gaan dan met 
deze Turkse gezinnen naar Turkse supermarkten toe om samen met ouders de etiketten te bestuderen 
en te bespreken welke producten een gezondere optie zijn. Een ander voorbeeld is dat de cursusleider 
weet dat ouders uit de Ghanese gemeenschap veel werken, waardoor zij weinig mogelijkheden hebben 
om een cursus te volgen. Hier wordt flexibel op ingespeeld door sterk rekening te houden met de 
beschikbaarheid van ouders. De lengte van zeven bijeenkomsten is volgens de cursusbeheerder 
precies genoeg; het moet niet langer en niet korter. Daarnaast wordt de training gegeven door iemand 
uit de eigen doelgroep en wordt rekening gehouden met de omgeving van de ouders die vaak 
betrokken zijn bij leefstijl/opvoeding in het gezin, zoals de grootouders. Zo is ‘weerbaarheid’ een 
belangrijk thema bij Simpel Fit!, waarbij ouders leren omgaan met de ‘bemoeienis’ van anderen in de 
opvoeding, zoals wanneer een grootouders een kleinkind graag verwent met veel baklava. Als antwoord 
op de vraag hoe ze daarmee omgaan in de cursus wordt gezegd dat ouders hierover met elkaar in 
gesprek gaan en ervaringen uitwisselen over de strategieën die voor hen werken. 
 De interventie is niet alleen in opzet laagdrempelig, maar ook in uitvoering. Zo is de structuur 
van het werken met een PowerPoint voor de cursus leidend, maar probeert GGD Noord Gelderland 
professionals zo op te leiden dat zij ‘op maat’ kunnen werken en de juiste informatie in de groep naar 
boven kunnen halen. Zo geeft de cursusbeheerder aan:  
 

“Het is een combinatie van je gezonde leefstijl integreren in je opvoed 
leefstijl en heel praktisch maar ook heel erg aansluiten bij de culturele 
sensitiviteit en overtuigingen die heel erg doorwerken in voeding en 
opvoeding. Zo worden er voorbeelden gebruikt uit de eigen cultuur, 
bijvoorbeeld een gezegde van de profeet om aan te geven dat het niet goed 
is om een verzadigd gevoel te negeren.” 

 
De cursusbeheerder van Simpel Fit! merkt dat ouders zich hier goed in herkennen, zodat zij betrokken 
blijven bij de interventie.  
 
5.5 Triple P: uitgebreid en inclusief 
In tegenstelling tot het laagdrempelige, ligt de kracht van Triple P volgens een interventie-uitvoerder 
(OKT-adviseur) bij het uitgebreide en volledige aanbod: 
  

“Alles zit erin: eerst opvoeding, dan eten en als laatste bewegen”  

 
Uit een interview met een voormalig cursusleider (verpleegkundige) komt naar voren dat Triple P 
Lifestyle niet gebaseerd is op verandermechanismen die kenmerkend zijn voor bepaalde doelgroepen, 
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zoals Simpel Fit! dat wel is. Hierdoor is de drempel volgens de cursusleider hoger, maar probeerde zij 
dat te verlagen door eigen materiaal mee te nemen, extra met ouders te bellen en te kijken wat er nodig 
was om ouders wel betrokken te houden (bijv. door opvang voor kinderen te regelen). Ook geeft deze 
verpleegkundige aan soms samen te werken met iemand die bekend is met de doelgroep (vanuit 
Simpel Fit! om de betrokkenheid te verhogen).  
 De mix van ouders met verschillende culturele groepen ziet deze cursusleider als een 
meerwaarde: 
 

“Het leuke is dat ouders van elkaar leren.”.  

 
In Amsterdam Noord werd de cursus bijvoorbeeld veelal gegeven aan ouders met een Marokkaanse, 
Egyptische, Afghaanse en Surinaamse achtergrond. De materialen zijn aangepast op verschillende 
doelgroepen, zo zijn er filmpjes in het Arabisch en een vertaalde factsheet. Samenwerken met iemand 
uit deze doelgroep is dan onmisbaar. De verpleegkundige haalde er dan een collega met een andere 
culturele achtergrond bij vanuit het OKT of Simpel Fit!. Daarnaast geeft zij aan dat de cursus uit een 
aantal verplichte onderdelen bestaat die zij altijd behandelde, maar dat daarnaast ook altijd wat ruimte 
was voor informeel contact, het uitwisselen van ervaringen en gezelligheid.  
 De interventie bestaat uit 14 sessies, maar in de praktijk merkt de ex-cursusleider dat zes 
sessies vaak het maximale is om ouders betrokken te houden. Het was volgens de verpleegkundige 
dan ook lastig om ouders aangehaakt te houden. Een mogelijke verklaring is volgens haar dat ouders 
het druk hebben, weinig te besteden hebben en er vaak in hun eentje voor staan, iets wat zij in 
Amsterdam Noord veel tegen kwam. De verpleegkundige legt uit dat het boek ook kan afschikken, 
omdat deze 140 pagina’s is en in het Nederlands met weinig plaatjes of pictogrammen. Zij probeerde de 
drempel te verlagen door te kijken wat mensen nodig hebben: soms is er een zoon die kan helpen met 
de opdrachten, of de cursus wordt tegelijkertijd met peutergym gegeven, zodat ouders makkelijker de 
cursus kunnen volgen. Daarnaast sluit de inhoud niet aan bij deze doelgroepen en paste de 
verpleegkundige dit in de praktijk aan:  
 

“In het begin ben je erg je programma aan het ‘afdraaien’. Maar je leert toch 
tussendoor wat meer de dingen te bespreken die van belang zijn en je merkt 
gewoon dat dingen anders niet naar binnen gaan bij mensen. Bijvoorbeeld 
over die voedingswaarde, koolhydraten en eiwitten… Op een gegeven 
moment heb ik zelf ook een boek gekocht met plaatjes om het goed uit te 
kunnen leggen.”.  

 
Ook een andere verpleegkundige geeft aan dat ouders het te lang en te veel vonden en dat de 
interventie niet overal ‘van de grond kwam’.  
 
5.6 Tigers for Recept en Voor Fitte Kids: geen plek in het huidige preventieve 

jeugdveld in Amsterdam 
Een verpleegkundige bij het OKT geeft aan dat fysiotherapie of beweeginterventies niet 
vanzelfsprekend worden vergoed. Alleen als er motoriekproblemen zijn, kan dit programma worden 
vergoed. Dit is volgens haar jammer, omdat Voor Fitte Kids een laagdrempelige interventie was. Ook 
Tigers for Recept is vanwege financiële redenen gestopt in Amsterdam. De interventie-eigenaar van 
Tigers for Recept geeft aan het jammer te vinden dat de interventie niet langer in Amsterdam kan 
worden aangeboden. De kracht van Tigers for Recept was dat kinderen spelenderwijs leren over 
gezond eten en bewegen en dat ouders via de kinderen daarin worden meegenomen. Door aan te 



 

 
Verkenning naar cultuursensitieve leefstijlinterventies voor het jonge kind 
Centre of Expertise Urban Education i.s.m. Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding en Kenniscentrum Beweging, Sport en 
Voeding – versie 1.0 
© 2019 Copyright Hogeschool Amsterdam  36 van 84 

sluiten bij de belevingswereld van kinderen door te werken met knuffels, tekenfilmfiguurtjes en verhalen, 
worden kinderen enthousiast en willen zij graag thuis aan de slag met de opdrachten. Deze zijn speels 
opgezet, zodat ouders het ook als een leuke activiteit met hun kind zien. De interventie-eigenaar geeft 
als voorbeeld:  
 

“We geven kinderen hun eigen knuffeltje mee naar huis om kinderen en hun 
ouders uit te dagen het favoriete recept van Timmy (een van de knuffels) uit 
te proberen, dat is namelijk een pannenkoek met allemaal groente, daar zit 
dan een heel recept bij. Daar maken ouders foto’s van of wordt een 
opdracht van gemaakt. Dat ontstaat gewoon in de praktijk. Dat is niet iets 
wat je op moet leggen, maar iets wat je moet initiëren en dan gaat het leven. 
Zo maak je ouders en kinderen betrokken.”  

  
Daarnaast sprak de interventie volgens de interventie-eigenaar ouders en kinderen met veel 
verschillende achtergronden aan, omdat deze vaak op vechtsportclubs werd aangeboden en hier een 
mix van verschillende culturen te vinden is volgens de interventie-eigenaar. Hij geeft aan dat het 
aanbod universeel is en goed aansluit bij alle kinderen. Ouderbetrokkenheid wordt beoogd door niet 
alleen in te zetten op meer bewegen, maar ook in te zetten op thema’s als weerbaarheid en bredere 
levensvaardigheden. Deze thema’s spreken ouders soms meer aan, en in combinatie met het hoge 
‘aaibaarheidsgehalte’ van de interventie voor ouders soms een reden om mee te doen.  Daarnaast 
geeft de interventie-eigenaar aan dat trainers worden gestimuleerd om op zichzelf te reflecteren en 
actief deel te nemen aan intervisiemomenten om zo praktische belemmeringen met elkaar te bespreken 
en op te lossen. 
 

5.7 Outreachend werken 
Bij Simpel Fit! worden ouders geworven via een outreachende methode, waardoor zij volgens de 
interventiebeheerder in Amsterdam juist de groepen bereiken die voor de reguliere hulpverlening 
verborgen blijft. Door te werven in de buurt, en op plekken waar veel ouders komen, zoals de moskee, 
de weekendschool en buurthuizen, bouwen zij een vertrouwensrelatie op en leiden zij ouders op een 
informele manier naar de cursus toe. Zo geeft de interventiebeheerder in Amsterdam aan:  
 

“Dat betekent dat we daar best veel tijd in investeren. Dat zijn vaak 
momenten die niet vallen tussen 9-17. Dan informeren we ze over de 
cursus, zeggen we waar het voor is, en dan gaan we eigenlijk werven. 
Mensen schrijven zich in en dan gaan we ze bellen en dan kijken we op 
welk moment komt het je uit? We gaan niet zeggen van dan-en-dan is de 
cursus, kom maar. We doen het echt anders en op het moment dat we dat 
hebben gaan we een plek in de wijk regelen waar we het kunnen uitvoeren. 
En dat werkt eigenlijk heel goed.”  

 
Het is dan ook een netwerk dat wordt opgebouwd en dat onderhoud vraagt, maar wat uiteindelijk wel 
maakt dat het bereik bij de doelgroepen groot is, volgens de interventiebeheerder in Amsterdam. De 
opvoedondersteuners van SimpelFit! worden ook vaak ingezet om te bemiddelen bij andere 
interventies. Zo doen zij een warme overdracht bij de GGD als zij gezinnen tegenkomen die zwaardere 
problematiek hebben, maar ook wantrouwend zijn richting de jeugdhulp. Daarnaast vertelt de 
interventiebeheerder over de warme overdracht voor Triple P Lifestyle, waarbij uitvoerders van Simpel 
Fit! hebben geholpen bij de werving en betrokkenheid van ouders, omdat zij moeite hadden om in het 
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stadsdeel noord ouders te werven voor de cursus. Dit komt volgens de interventiebeheerder onder 
meer doordat het OKT en Triple P minder laagdrempelig zijn, bijvoorbeeld omdat de cursusleiders niet 
altijd uit de eigen doelgroep komen en zij meer aanbodgericht werken. Een ex-cursusleider geeft aan 
dat zij zelf veel tijd investeerde in het bellen met ouders en te benadrukken dat de cursus een bron van 
gezelligheid is om met elkaar te leren. Hierdoor lukte het haar vaak wel om ouders bij elkaar te krijgen.  
 Andere initiatieven worden genoemd door een andere verpleegkundige vanuit het OKT. Zo 
worden er thema-ochtenden in de speelotheek georganiseerd en werd bij de stadsboerderij van Osdorp 
elke dinsdag een OKT-programma georganiseerd waarbij ouders en jonge kinderen spelenderwijs met 
gezond leven in contact werden gebracht. Daarnaast geeft deze verpleegkundige aan dat het belangrijk 
is vraaggericht te werken en initiatieven te organiseren op plekken waar ouders uit zichzelf komen, 
zoals de buurthuizen, speelotheken en de stadsboerderij. Ook de interventie-eigenaar van Tigers for 
Recept geeft aan dat deze manier van werken belangrijk is:  
 

“We zoeken lokaal, waar mogelijk, een diëtist, of iemand uit de zorg, of een 
pedagoog om samen te werken. We hebben ook wel eens een project 
gehad vanuit de ouders zelf, dat ze met elkaar over dilemma’s rondom 
gezonde voeding konden bespreken.”. 

 
De interventie is dan meer een soort ‘vindplaats’ voor dit soort behoeftes, dan dat de interventie daar 
zelf erg op inspeelt.  
 

5.8 Verschillende typen professionals als interventie-uitvoerders 
De interventies worden geleid door verschillende soorten professionals. Triple P wordt gegeven door 
opvoedondersteuners en verpleegkundigen vanuit het OKT, Simpel Fit! door een getrainde 
opvoedkundige uit de eigen doelgroep, Tigers for Recept door een sportprofessional, en Voor Fitte Kids 
door een fysiotherapeut. Een OKT-adviseur geeft aan dat zij in een vorige cursus (Gezond Opgroeien) 
heeft samengewerkt met een diëtiste en dit van grote meerwaarde was.  
 

“De expertise van een diëtiste is op het gebied van voeding is veel groter 
dan van een verpleegkundige”.  

 
In haar geval weet zij de diëtiste ook buiten de cursussen goed te vinden wanneer zij het idee heeft dat 
ouders daar baat bij hebben. Daarnaast geeft zij aan dat deze samenwerking gevaloriseerd zou mogen 
worden in de opleiding, zodat pedagogen en diëtisten elkaar sneller weten te vinden in het werkveld.  
 
5.9 Borging van interventies 
Alle geïnterviewden geven aan dat een verschil te zien is in de borging van een cursus tussen 
bestaande groepen (zoals ouders op de kinderopvang of vrouwengroepen) en geworven groepen. In 
het laatste geval raken ouders na de cursus bij professionals uit het oog. Allen zien zij een meerwaarde 
in een meer preventieve aanpak, waarin op structurele wijze wordt samengewerkt met pedagogische 
voorzieningen, zoals de kinderopvang. Tegelijkertijd zitten daar vaak niet alle kinderen die je wil 
bereiken. De interventie-eigenaar van Tigers for Recept geeft bijvoorbeeld aan:  
 

“Het grootste struikelblok nu is de praktische kant: je hebt voldoende 
kinderen nodig om beweeggroepen te hebben waar zorgpartners naar 
kunnen doorverwijzen. Dit vraagt veel inzet van de lokale 
trainers/projectleider om een relatie te scheppen met de lokale zorgpartners. 
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Gevolg is dat er veel kinderen preventief op de cursus zitten (bijv. via 
kinderopvang) terwijl je ook juist de kinderen met overgewicht/risicokinderen 
wil bereiken. Ook zijn de lokale sportclubs nu ‘in charge’, waardoor je het 
risico loopt dat waardevolle interventie-onderdelen niet gebruikt worden 
(zoals bijv. de intervisiemomenten van trainers).” 

 
Bij alle interventies lijkt het succes van de interventie af te hangen van de samenwerking met lokale 
instanties en zorgaanbieders. Dit vergt veel tijd: in het begin moet je als interventie-eigenaar niet alleen 
je interventie ‘verkopen’, maar er ook achteraan blijven gaan om de contacten warm te houden en deze 
van de grond te krijgen.  
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6. Discussie 

Dit verkennende onderzoek geeft een overzicht van de mate waarin zowel internationale als lokale 
Amsterdamse leefstijlinterventies, een cultuursensitieve aanpak hanteren voor gezinnen met jonge 
kinderen en in welke mate deze interventies zich richten op de opvoeding binnen gezinnen om een 
gezonde leefstijl te stimuleren. 
 

6.1 Op welke wijze hanteren internationale leefstijlinterventies voor gezinnen 
met jonge kinderen in de voorschoolse periode (1-4 jaar) een 
cultursensitieve aanpak? 

Aan de hand van het Intervention Mapping-model hebben we systematisch verkend welke elementen in 
een interventie cultuursensitief zijn. Onze review van 41 studies, die 31 verschillende interventies 
beschreven, bracht zes empirische strategieën aan het licht die herkenbaar zijn in de recente literatuur. 
Eén strategie wordt gekenmerkt door 1) een integraal perspectief op diversiteit te bieden bij de 
ontwikkeling, implementatie en evaluatie van interventies. Er is daarbij aandacht voor de culturele 
achtergrond (normen en waarden, en de moedertaal) bij het ontwikkelen van de interventiedoelen, de 
uitvoering hiervan en de statistische analyses door de doelgroep als moderator of mediator te 
gebruiken. Een andere typische strategie is 2) het hanteren van een inclusief samenwerkingsmodel 
waarbij er nauwe samenwerking is met sleutelpersonen van de doelgroep. Vaak zijn deze sleutelfiguren 
de uitvoerders of zitten zij in een klankbordgroep. Strategieën die in mindere mate voorkomen, maar 
ook gericht zijn op het aanpassen van de interventie aan de cultuur van de doelgroep omvatten 3) 
culturele diversiteit bij de uitvoering en procesevaluatie van interventies, 4) een inclusieve insteek met 
focus op sleutelfiguren, 5) een ‘logic-model’-gestuurde uitvoering, en 6) een community-model bij de 
uitvoering van interventies. Afgaand op de rapportage in de literatuur lijkt er zeker nog ruimte voor meer 
maatwerk bij de culturele diversiteit van de onderzochte interventies, met name voor het 
procesonderzoek van interventies (dimensie 3). 
 Verder laten de resultaten zien dat er een link is tussen interventies die veel aandacht hebben 
voor culturele aanpassingen (op basis van de onderscheiden zes dimensies) en of zij top-down zijn 
ontwikkeld. Er was een significant verschil in de verwachte richting tussen ‘top-down’-interventies met 
culturele aanpassingen ten opzichte van ‘top-down’-interventies zonder culturele aanpassingen; er was 
slechts één interventie gekenmerkt als ‘bottum-up’-interventie. ‘Top-down’-interventies met culturele 
aanpassingen scoorden hoger op deze zes strategieën dan ‘top-down’-interventies zonder deze 
aanpassingen. Deze resultaten ondersteunen de hypothese dat een aangepaste interventie 
cultuursensitiever is dan een meer aanbodgerichte ‘top-down’ interventie (H1). Deze uitkomst 
suggereert ook dat interventies effectief kunnen worden aangepast aan de doelgroep en dat dit 
bovendien op verschillende punten kan: tijdens de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie.  

Een volgende stap in het onderzoek is om te bestuderen of culturele aanpassingen bij 
leefstijlinterventies effectiever zijn dan interventies zonder deze aanpassingen. Reviewstudies toonden 
wel positieve effecten voor interventies met culturele aanpassingen op andere terreinen, zoals 
gedragstherapie (Hall et al., 2016), psychotherapie (Rathod et al., 2017), en oudercursussen (van 
Mourik et al., 2016), maar dit is nog niet bekend voor het terrein van leefstijlinterventies. Dit zouden we 
wel verwachten aangezien er verschillen zijn gevonden in zowel het voedingspatroon van ouders met 
verschillende culturele achtergronden (Bruss et al., 2007), als de opvoedingsstijl van ouders met 
verschillende culturele achtergronden (Bastiaans et al., 2012). Vervolgonderzoek zou zich hierop 
kunnen richten, waarbij de systematische indeling naar dimensies voor culturele aanpassing van 
interventies een goede methodiek kan zijn, omdat deze integraal kijkt naar culturele adaptatie bij de 
ontwikkeling, implementatie en evaluatie van interventies.  
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6.2 Op welke wijze hanteren internationale leefstijlinterventies een 
pedagogisch onderbouwde aanpak? 

De pedagogische onderbouwing en het aansluiten op de opvoedstijl van gezinnen zijn  onderbelichte 
thema’s van de interventies in de literatuur. Mogelijk speelt afstemming in de praktijk een grotere rol, 
maar in de rapportage over de doelstelling, de theoretische opzet, productie, implementatie en de 
evaluatie van het programma is er maar weinig aandacht voor de opvoedstijl van gezinnen. Er lijkt 
daarom een pedagogisch hiaat in de gezinsinterventies, die wel systematisch inspelen op andere 
zaken, zoals de leefstijl van gezinnen met betrekking tot voeding, soms in combinatie met bewegen en 
heel soms ook slaapgewoontes.  
 Interventies richten zich eerder op specifieke algemene en voedingsgerelateerde 
opvoedcompetenties, zoals het versterken van de ervaren zelf-effectiviteit van ouders. Verder hanteert 
een klein deel van de interventies een ‘family-centered’ perspectief, waarbij vanuit de behoefte van een 
gezin wordt aangesloten. Deze benadering past bij vraaggericht werken en biedt ruimte om ‘op maat’ te 
handelen. Interventies met deze benadering blijken cultuursensitiever dan interventies met een meer 
aanbodgerichte benadering; family-centered interventies scoren hoger op de zes diversiteitsdimensies 
(ACD), wat een ondersteuning vormt voor onze hypothese-2. Deze resultaten suggereren dat werken 
vanuit het perspectief van het gezin beter aansluit bij een cultuursensitieve aanpak. Dit werd ook 
zichtbaar bij recente ervaringen met een Zweedse behandelmethode van overgewicht van een sociaal 
en cultureel diverse groep tieners in de Nederlandse situatie (Naber & Riffi Acharki, 2017). Deze 
methode hanteert een op maat en gezinsgerichte aanpak en blijkt op een positieve manier de jongeren 
te stimuleren een gezonde leefstijl te hanteren. Deze uitkomsten wijzen op de effectiviteit van gerichte 
aanpakken op maat, en ondersteunen het idee dat er voor een effectieve aanpak meer nodig is dan 
meten, wegen en vaste gedragsvoorschriften.  
 Eerder onderzoek liet zien dat verschillen in opvoedstijl bij diverse culturele doelgroepen deels 
de verschillen in gewicht van kinderen kunnen verklaren. Een autoritatieve opvoedingsstijl hangt samen 
met een gezondere leefstijl (Blissett, 2011; Sleddens et al., 2011; Vollmer & Mobley, 2013) en zou 
daarom meer aandacht verdienen in toekomstige leefstijlinterventies. Toekomstig interventieonderzoek 
zou zich meer kunnen richten op het evalueren van de opvoedingsstijl van ouders en de dimensies die 
daarbij horen, zodat de invloed van het opvoedgedrag van ouders op leefstijlgedrag en gewicht van 
kinderen systematischer in kaart kan worden gebracht. Het is daarbij interessant om ook de culturele 
achtergrond van ouders in kaart te brengen, zodat kan worden onderzocht in hoeverre de opvoedstijl 
gerelateerd is aan cultuur. 
 
6.3 Welke lokale interventies ter preventie en behandeling van overgewicht 

voor jonge kinderen (1-4 jaar) sluiten aan op de culturele diversiteit van 
gezinnen in Amsterdam? 

Uit het kwalitatieve onderzoek komt naar voren dat er in Amsterdam enkele interventies zijn die worden 
ingezet om overgewicht bij jonge kinderen te voorkomen en tegen te gaan, namelijk Simpel Fit!, Triple P 
Lifestyle, Voor Fitte Kids en Voor je het weet zijn ze groOt.  Tigers for Recept wordt inmiddels niet meer 
aangeboden in Amsterdam. Uit de interviews met beheerders en uitvoerders van Simpel Fit! en Triple P 
Lifestyle komt naar voren dat beide interventies verschillen in de manier waarop zij aansluiten op de 
culturele diversiteit van gezinnen in Amsterdam. Simpel Fit! is laagdrempelig opgezet, door de doelen 
en materialen van de interventie aan te laten sluiten bij één specifieke doelgroep, door een 
outreachende manier van werken, en door te werken met uitvoerders uit de eigen doelgroep. Triple P 
Lifestyle is niet specifiek gericht op één specifieke doelgroep, en er wordt daardoor per groep bekeken 
hoe er kan worden aangesloten bij de behoefte van ouders. De uitkomsten suggereren dat Simpel Fit! 
meer in de kern cultureel aangepast is aan de doelgroep, terwijl een interventie als Triple P meer 
uitgaat van een universeel concept dat, afhankelijk van de vaardigheden van de professional, wordt 
aangepast aan de doelgroep. Het ‘outreachend werken’ waar Simpel Fit! op gespecialiseerd lijkt te zijn 
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werkt volgens de uitvoerders goed, waardoor ouders beter betrokken worden bij de interventie. Deze 
kennis en vaardigheden worden ook gedeeld met een interventie als Triple P Lifestyle.  
 Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het meten van de effectiviteit van beide 
interventies en daarbij meten in hoeverre culturele aanpassingen worden toegepast in de praktijk. Triple 
P Lifestyle lijkt in eerder onderzoek meer effect te hebben ook leefstijlgedrag dan Simpel Fit!, maar 
deze effecten zijn bij Triple P Lifestyle nog niet onderzocht voor jonge kinderen en het is niet bekend of 
de culturele achtergrond van ouders een rol speelde. Daarom is het ook belangrijk om te meten wat de 
culturele achtergrond van participanten, aangezien effecten mogelijk kunnen verschillen voor ouders 
met verschillende culturele achtergronden. Er is dus nog veel onbekend over de effecten van beide 
interventies op specifiek jonge kinderen, de achtergrond van de ouders die meedoen, en de toepassing 
van culturele aanpassingen binnen de interventie.  
 

6.4 Op welke wijze hanteren lokale leefstijlinterventies een pedagogisch 
onderbouwde aanpak? 

Uit het kwalitatieve onderzoek komt naar voren dat er in Amsterdam twee interventies een duidelijk 
opvoedingscomponent hebben, namelijk Simpel Fit! en Triple P Lifestyle. Deze interventies richten zich 
op het veranderen van het hele gezinssysteem en zijn daarom volgens professionals geschikt voor 
kinderen van 2 t/m 12 jaar. Uit de interviews komt naar voren dat er bij Triple P Lifestyle vooral wordt 
ingezet op de algemene opvoedstijl door te werken met thema’s als structuur en warmte, terwijl bij 
Simpel Fit! wordt ingezet op specifieke opvoedcompetenties die gerelateerd zijn aan een gezonde 
leefstijl, zoals structuur bieden (bijv. vaste eetmomenten), belonen van positief gedrag (bijv. iets leuks 
doen in plaats van met snoep), en consequent zijn. Deze specifieke benadering lijkt ook van toepassing 
te zijn voor de interventie ‘Voor je het weet zijn ze groOt’. Bij andere interventies (Voor Fitte Kids, Tigers 
op Recept) ligt de nadruk veel meer op het versterken van een gezonde leefstijl (zonder opvoeding).  
 Deze uitkomsten komen overeen met eerdere bevindingen, namelijk dat de weinige interventies 
die er zijn zich vaak richten op specifieke opvoedgedragingen en niet op de algemene opvoedstijl 
(Fransen et al., 2012). Het bevorderen van een autoritatieve opvoedstijl lijkt wel een goede toevoeging 
aan leefstijlinterventies. Met name voor jonge kinderen laten deze interventies de beste lange 
termijneffecten zien (Van den Hof et al., 2018). Het zou daarom interessant zijn om zowel de algemene 
opvoedstijl als (voedings-)specifieke opvoedvaardigheden in kaart te brengen bij effectonderzoek naar 
interventies.  
 
6.5 Aanbevelingen 
Op basis van deze verkennende studie doen wij de volgende aanbevelingen voor interventie-
ontwikkelaars en beleidsmedewerkers in het jeugdbeleid van Amsterdam: 

• De focus op de algemene opvoedstijl, zoals emotionele ondersteuning en structuur, zijn een 
toegevoegde waarde voor  interventies. Triple P Lifestyle richt zich op de algemene opvoedstijl 
binnen een gezin en zou op dit gebied een voorbeeld kunnen zijn voor andere interventies. Er is 
meer onderzoek nodig naar de effecten van dit soort interventies op zowel de opvoeding als 
een gezonde leefstijl.  

• De focus op culturele aanpassingen van interventies is een belangrijk en nog relatief jong 
terrein. Er zijn aanwijzingen dat cultureel aangepaste interventies beter de doelgroep bereiken, 
gezinsleden meer betrekken en daarmee een grotere kans hebben op positieve resultaten. Het 
raamwerk uit deze studie kan worden toegepast om interventies zowel bij de ontwikkeling als 
uitvoering en evaluatie cultuursensitief te maken. 

 
Op basis van deze verkennende studie doen wij de volgende aanbevelingen voor vervolgonderzoek en 
voor de bacheloropleidingen (Pedagogiek, Pabo, Voeding & Diëtiek, en de ALO) van de Hogeschool 
van Amsterdam: 
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• Opvoeding & leefstijl gaan hand in hand: Lessen waarin beide expertises samenkomen hebben 
een toegevoegde waarde voor studenten. Bij Voeding & Diëtiek wordt deze link al gelegd, bij de 
Pedagogiek-opleiding zou het een meerwaarde zijn om bijvoorbeeld gastcolleges te 
organiseren over dit onderwerp en juist de ‘tegenpool’ uit te nodigen: bij pedagogiek en pabo 
een diëtist of beweegdeskundige als gastspreker, bij Voeding en Diëtiek een pedagoog. Het is 
handig als de gastspreker expert is in het eigen vakgebied maar daarnaast ook globale kennis 
heeft van het andere vakgebied. 

• Samenwerking tussen pedagogen en voedingsprofessionals (zoals diëtisten) heeft een 
meerwaarde: interventies richten zich op beide aspecten. Het is nuttig om pedagogiekstudenten 
en studenten van voeding en diëtiek al met elkaar kennis te laten maken tijdens de opleiding, 
bijvoorbeeld in een minor of bij onderzoeksopdrachten. 

• Cultuursensitief werken zit in alle fasen van de interventiecyclus; in de ontwikkeling (materialen, 
doelen), bij de implementatie (stakeholders doelgroep), bij de uitvoering (training, werving), en 
evaluatie (vragenlijsten, interviews). Studenten kunnen in hun onderzoek de focus leggen op 
cultuursensitief werken en daarbij het toegepaste raamwerk gebruiken.   
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Bijlage A: Zoektermen literatuurstudie 

Tabel A. Zoektermen van het zoekprofiel voor de literatuurstudie (Engels) 

Onderwerp Sleutelwoorden 

1. Primary target 
group/setting 

parent* or mother* or father* or "care giver*" or caregiver* or famil* or home* 
or "extended family" or communit* OR neighbourhood* 

2. Secondary 
target group  

Toddler* or preschool* or "preschool child*" or "1-4 year*" or youngster* or 
child* 

3. Program intervention* or prevention or program* or "intervention program" or 
"prevention program*" or "parental support" or treatment* or "famil* 
program" or "famil* intervention" or "communit* program" or "communit* 
intervention" or "neighborhood* program" or "neighborhood* intervention" or 
"program component*" or "program element*" or "intervention component*" 
or "intervention element*" 

4. Culture "ecologic* valid*" or culture-sensitive or cultural-sensitive "cultur* sensitive" 
or "cultur* responsive" or "cultur* tailor*" or "social context*" or "cultur* care" 
or "family feedback" or family-cent* or strengths-based or assets-based or 
"funds of knowledge" or "cultur* valid" or co-construction or minorit* or 
ethnic* or Surinamese* or Turkish* or Antillian* or Ghan* or Moroccan* or 
ethno-cultur* or "cultur* belief*" or biocultural* or "cultur* adapt*" 

5. General 
parenting 

"parenting style*" or parenting or "parent* behav*" or "parent* belief*" or 
"parent* practice*" or "child rearing" or "family culture" or "home culture" or 
"parent* socialization" or parent-child* or mother-child* or father-child* or 
"authoritarian parenting" or "authoritative parenting" or "democratic 
parenting" or "permissive parenting" or "neglectful parenting" or "parent* 
ethno-theor*" or "parent* treatment" or "parental conception*" or "parental 
misconception*" or "parent* philosoph*" or Baumrind or "Maccoby and 
Martin" or "cognitive belief*" 

6. General 
lifestyle 

"healthy lifestyle*" or "unhealthy lifestyle*" or "healthy weight" or "unhealthy 
weight" or "weight gain" or "energy balance" or obes* or overweight or 
underweight or "BMI" or "body mass index" or "healthy behavio*" or 
"unhealthy behavio*" or "healthy lifestyle belief*" or "BMI z-score" or "BMI 
percentile" or "percent overweight" or adiposity 

7. Diet "eating habit*" or diet* or nutrition or "child nutrition" or "healthy eating" or 
"healthy food*" or "unhealthy eating" or "unhealthy food*" or "energy intake" 
or "food culture" or calor* or cook* or meal* or culinar* or gastronom* or 
food* or "cultural variation" or feeding or "feeding pattern*" or "dietary 
behavio*" or "food practice*" or "feeding practice*" or "food custom*" or 
"dietary habit*" or "eating ritual*" or "life-span ritual*" or "folk health 
practice*" or "feeding interaction*" or "feeding pattern*" or "picky eating" or 
"taste development" or "dietary guidelines" or "food preparation strateg*"  
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Onderwerp Sleutelwoorden 

8. Physical 
activity 

"sedentary life style*" or "sedentary behavio*" or "physical activit*" or "motor 
activity" or sport* or exercise* or dance* or gym*  

9. Sleep sleep or "day length" or "parent-set bedtime" or bedtime or "sleep hygiene" 
or "sleep time" or "sleep-onset*" or melatonin or insomnia or asleep or 
"sleep problems" 

Search voedingstudies 

Search beweegstudies 

Search slaapstudies 

#1-2-3-4-5-6-7  

#1-2-3-4-5-6-8  
 
#1-2-3-4-5-6-9 
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Bijlage B: Codeerschema literatuurstudie 

1. Identification 
Publication 
First author (3 digits)  
Title publication (key words)  
Year of publication  

 
Coder(s) 
Coder-1 (initials)  
Date  
Specific issue with coding  

 
Coder-2 (initials)  
Date  
Specific issue with coding  

 
 

Country of authors (≈ two digits) 
https://www.iban.com/country-
codes 

 
 

 
Type of study  
Quantitative   yes 
Qualitative   yes 

 
Focus study  
Design/protocol    yes 
Evaluation (process/effect)   yes 

 
If applicable, for a more detailed description of the intervention, see:  
Citation:  

 
Link publication:   

 
Main outcomes/main message of the study 
 
 
 

 
  

https://www.iban.com/country-codes
https://www.iban.com/country-codes
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2. Sample 
Number of parent-child dyads/ children N=  Dropouts= 
Age parents/care givers  
Mean age (years) – at 1st wave of data collection M= SD= 
Age children  
Mean age (months) – at 1st wave of data collection M= SD= 
 Min: Max: 

 
Cultural-ethnic composition of sample  

Ethnicity parents/care givers and children are considered the 
same  

  yes   no 

Ethnicity parents/care givers and children are mentioned 
separately 

  yes   no 

 
Cultural-ethnic composition of sample parents/care givers 

Caucasian   yes % 
Afro-(American)   yes % 
Hispanic   yes % 
Asian   yes % 
Pacific   yes % 
Middle-East & North-Africa   yes % 
Specific groups   
Turkish   yes % 
Moroccan   yes % 
Surinamese   yes % 
Ghanaian   yes % 
Other-1   yes: % 
Other-2   yes: % 

 
Other socio-cultural characteristics of sample parents 

Immigrant status   yes % 
Acculturation   yes % 
Non-dominant language   yes % 
Low SES, poor, underserved   yes % 
Other   yes - which: 

 
% 

Other   yes - which: 
 

% 

 
Cultural-ethnic composition of sample children 

Caucasian   yes % 
Afro-(American)   yes % 
Hispanic   yes % 
Asian   yes % 
Pacific   yes % 
Middle-East & North-Africa   yes % 
Specific groups   
Turkish   yes % 
Moroccan   yes % 
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Surinamese   yes % 
Ghanaian   yes % 
Other-1   yes: % 
Other-2   yes: % 

 
Other socio-cultural characteristics of sample children 

Immigrant status   yes % 
Acculturation   yes % 
Non-dominant language   yes % 
Low SES, poor, underserved   yes % 
Other   yes - which: 

 
% 

Other   yes - which: 
 

% 

 
Weight status of target group  Start intervention After intervention Page 
Underweight % %  
Normal weight % %  
Overweight % %  
Obese % %  
Risk group for OB/OW   yes         no   
    
Self-reported   yes         no   
Professional report   yes         no   

 
Children   
Boys   yes % 
Girls   yes % 

 
  



 

 
Verkenning naar cultuursensitieve leefstijlinterventies voor het jonge kind 
Centre of Expertise Urban Education i.s.m. Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding en Kenniscentrum Beweging, Sport en 
Voeding – versie 1.0 
© 2019 Copyright Hogeschool Amsterdam  55 van 84 

3. Intervention: General 
Name of the program:  
Theoretical framework:  

 
Duration (total)  Page 
Duration (wks) – without follow-up = period of time   
Nr. of sessions  N=  
Average length session Minsession=  

 
Mode of delivery (see Yavuz et al., 2015 en Hennesey 
et al., 2019) 

 Frequency 
(times per 
week/month) 

Page 

Interactive delivery (F-to-F sessions, phone calls, email, 
chat) 

  yes         no   

Individual, face‐to‐face    yes         no   
Individual, telephone, mail, online media    yes         no   
Group, face‐to‐face    yes         no   
Group, online    yes         no   

Non-interactive delivery (e.g., educational material, 
websites) 

  yes         no   

 
Intervention provided to … (see Yavuz ea 2015)  Page 
Child(ren)   yes         no 354 
Mother    yes         no  
Father    yes         no  
(Both) parents   yes         no  
Extended family   yes         no  
Community   yes         no  
ECEC/community centre staff   yes         no  

 
Focus of intervention is … (see Yavuz ea 2015)  Page 
General parenting skills   yes         no  
Food: parenting practices   yes         no  
Food: healthy eating habits (lifestyle focus?)   yes         no  
Physical activity (also sedentary / tv)   yes         no  
Sleep   yes         no  

 
Short description main components (for example: promoting consumption of fruits): 
 
 
 
 
 

 
 Setting (Hennessy et al., 2019) Page 
Community   yes         no  
Health centre / clinic / hospital    yes         no  
Home / Home or place convenient to mother     yes         no  
Early childhood education and care (ECEC), preschool   yes         no  
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Telephone   yes         no  
Online    yes         no  
Research facility   yes         no  

 
Delivery agent (Hennessy ea 2019) Page 
Nurse / research nurse    yes         no  
Dietitian / nutritionist    yes         no  
Maternity Health Care Nurses (ie, Public Health Nurses/Public 
Health Nurse / Maternal and Child Health Nurses 

  yes         no  

Lactation consultant   yes         no  
Midwife    yes         no  
Pediatrician    yes         no  
Psychologist    yes         no  
Life style coach   yes         no  
Physical activity trainer / coach / PE teacher   yes         no  
Family coach with pedagogical/psychological  background   yes         no  
ECEC staff   yes         no  
Research staff    yes         no  
Other, which:    yes         no  
Other, which:   yes         no  

 
Start of intervention  Page 
Parents’ initiative (concerns of M/F)   yes         no  
Other’s initiative (referral, home visiting)   yes         no  
Scope of intervention   
Universal and preventive (e.g., well-child visits; part of general 
service, like ECEC; NL: consultatiebureau) 

  yes         no  

Selective and curative (e.g., indicated, referral by professional?)   yes         no  
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4. Cultural/inclusive intervention approach 
Type of intervention is … https://www.verwey-jonker.nl/doc/multicultureel/2636_Meetladder_Diversiteit_Interventies_web.pdf Page 
Grass-root, ‘bottom-up’ intervention   yes         no  
‘top-down’ intervention   yes         no  
‘top-down’ - but with cultural adaptations   yes         no  
Not indicated   yes  

 
Explicit part of the program: Food culture & food-related beliefs  Page 
Food culture: buying food (e.g., healthy / expensive ingredients)   yes         no  
Food culture: preparing food (e.g., cooking)   yes         no  
Food culture: eating food, meal, snack (e.g., portion, time, clean 
plate) 

  yes         no  

Food customs in general   yes         no  
Not indicated   yes          

 
The following phases are derived from Intervention Mapping (IM; Bartholomew et al. 2016); 
https://interventionmapping.com/; http://interventionmapping.com/simpl/step2.html) 

 
(1) Logic model (design paper) Page 
Special planning group with community informants / advisory 
board 

  yes  

External a priori needs analysis for specific group (check goals)   yes  
Description of intervention context: population / setting / 
community 

  yes  

Program goals are tailored (‘framing’) to cultural group (Bernal..., 
2006) 

  yes  

Other   yes  
Which: 

 
(2) Logic model of change (design paper) - https://ingbrief.wordpress.com/2018/06/18/program-logic-models-and-
theory-of-change-kellogg-foundation-2004/  

Page 

Outcomes for behaviour of cultural group/environment are 
specifie 

  yes  

Selection of culturally appropriate determinants for lifestyle/food   yes  
Matrix of change with culture-specific resources that promote or 
discourage healthy lifestyle 

  yes  

https://www.verwey-jonker.nl/doc/multicultureel/2636_Meetladder_Diversiteit_Interventies_web.pdf
https://interventionmapping.com/
http://interventionmapping.com/simpl/step2.html
https://ingbrief.wordpress.com/2018/06/18/program-logic-models-and-theory-of-change-kellogg-foundation-2004/
https://ingbrief.wordpress.com/2018/06/18/program-logic-models-and-theory-of-change-kellogg-foundation-2004/
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1. Any of the barriers distinguished by Barton (2003) – see 
below 

2. Funds of knowledge, folk health beliefs 
Logic model of change is culturally appropriate (ecological 
validity) 

  yes  

Other   yes  
Which: 

 
(3) Program design (design paper) Page 
Program themes, components, etc. are culturally appropriate 
(values, traditions, customs) 

  yes  

Co-construction of intervention with stakeholders   yes  
Choice of culturally appropriate & evidence-based change 
method 
(see also Henessy ea 2019)  may be related to logic model of 
change 

  yes  

Selection/design of practical application to deliver program 
1. Translation of materials in other (non-dominant) 

languages 
2. Adapting language (not translation) 
3. Formats: pictures, games, etc.  

  yes 
  yes 
  yes 
  yes 

 

Other   yes  
Which: 

 
(4) Program production (pilot paper) Page 
Production, pilot, formative evaluation, refining materials in 
culturally responsive way 

  yes  

Other   yes  
Which: 

 
(5) Program implementation plan (pilot and evaluation papers) Page 
Identification of program users (clients) in cultural group 

1. Identification of potential program user (implementer, 
adopter, maintainer) in cultural group 

2. Extended family as point-of-entry 
3. Guidance (NL: toeleiding): collaboration with community, 

local center, zelforganisatie (church, other) 
4. Guidance (NL: toeleiding): peer-to-peer (parent-to-parent, 

‘snowballing’) 

  yes 
  yes 
 
  yes 
  yes 
 
  yes 

 

Design of culturally sensitive implementation: 
1. Screening of staff related to inclusion competencies 
2. Training (pre or in-service) staff related to inclusion 
3. Matching practitioner-family: language matching (Bernal 

& Siaz-Santiago, 2006) 
4. Matching practitioner-family: racial matching (Bernal & 

Siaz- Santiago, 2006) 

  yes 
  yes 
  yes 
  yes 
 
  yes 

 

Outcomes for program use are stated with reference to cultural 
group 

  yes  
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Barton’s (2003) barriers (b) to access intervention taken into 
account for cultural group (and based on framework Bernal & 
Siaz-Santiago, 2006): 

1. Geographical: distance to center, transport 
2. Physical: handicap 
3. Temporal: time 
4. Financial: poverty/enough resources  
5. Socio-cultural: education level 
6. Socio-cultural: language / literacy benoemen dit ook 
7. Socio-cultural: acculturation benoemen dit ook 
8. Socio-cultural: inclusion/exclusion, network,  support 

system  
9. Socio-cultural: stigma/positive discrimination?  
10. Socio-cultural: relationship with country/culture of origin 

 
 
  yes 
  yes 
  yes 
  yes 
  yes 
  yes 
  yes 
  yes 
  yes 
  yes 

 

Other   yes  
Which: 

 
(6) Evaluation plan (pilot and evaluation papers) Page 
Process evaluation is tailored to cultural group   yes  
Selection of culturally appropriate measures for process 
evaluation 

  yes  

Co-evaluation of process with stakeholders (e.g., diversity audit)   yes  
Process evaluation with focus on (one or more) cultural 
subgroups 

  yes  

Effect evaluation is tailored to cultural group   yes  
Selection of culturally appropriate measures for effect evaluation   yes  
Co-evaluation of process with stakeholders (e.g., diversity audit)   yes  
Effect evaluation with focus on (one or more) cultural subgroups   yes  
Effect evaluation includes cultural moderator   yes  
Effect evaluation includes cultural mediator   yes  
Other   yes  
Which 
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5. Pedagogical approach: Focus on parenting styles 

 
https://www.researchgate.net/publication/51205413_General_parenting_childhood_overweight_and_obesity-

inducing_behaviors_A_review 
 

General parenting 
https://www.researchgate.net/publication/324728481_Thinking_about_adolescent_neglect_A_review_of_research_on_adolesc

ent_neglect_focusing_on_identification_assessment_and_intervention/figures?lo=1 
 

 
 

Parenting practices 

 
Comprehensive general parenting model Sleddens ea 2014 

 
Parental beliefs are focus of intervention   yes Page 
 Parental beliefs in general   yes, general  
 Parent feeding beliefs   yes, specific  
Parenting styles/practices are focus of intervention   yes Page 
 Parenting in general   yes, general  
 Parent feeding practices   yes, specific  
 
Specific focus on parenting feeding practices:   

Parent self-efficacy to provide healthy foods 
Providing rules/structure in meal setting and timing 

 
  yes 
  yes 

 

https://www.researchgate.net/publication/51205413_General_parenting_childhood_overweight_and_obesity-inducing_behaviors_A_review
https://www.researchgate.net/publication/51205413_General_parenting_childhood_overweight_and_obesity-inducing_behaviors_A_review
https://www.researchgate.net/publication/324728481_Thinking_about_adolescent_neglect_A_review_of_research_on_adolescent_neglect_focusing_on_identification_assessment_and_intervention/figures?lo=1
https://www.researchgate.net/publication/324728481_Thinking_about_adolescent_neglect_A_review_of_research_on_adolescent_neglect_focusing_on_identification_assessment_and_intervention/figures?lo=1
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Rewarding healthy behavior child 
Being a roll model for child 
Explain to child why healthy foods are important 
Promote fun in healthy eating habits 
Other: which:  

  yes 
  yes 
  yes 
  yes 
  yes 

 
Explicit reference to Baumrind/Moccoby & Martin parenting 
styles 

  yes Page 

a. Authoritative (‘control’, ‘harsh’)   yes  
b. Authoritarian (‘democratic’, ‘respect for autonomy’)   yes  
c. Permissive (‘indulgent’)   yes  
d. Neglectful (‘uninvolved’)   yes  

   
Explicit reference to Sleddens parenting styles   yes Page 

e. Nurturance   yes  
f. Structure   yes  
g. Behavorial control   yes  
h. Overprotection   yes  
i. Coercive control   yes  

   
Other framework   yes Page 
Which?  

j. Dimension-1:   yes  
k. Dimension-2:   yes  
l. Dimension-3:   yes  

 
Approach of the intervention (Dunst et al., 2002):  Page 
Professional-centered model   yes  
Family-allied model   yes  
Family-focused model   yes  
Family-centered mode   yes  

 
 

Family approach of the intervention  Page 
Strengths-based, assets-based, empowerment   yes  
Family-centered, family-led, parent perspective, fitting in with life 
style, individual and flexible approach? 

  yes  
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Open / responsive / non-discriminatory attitude in general of 
practitioner 

  yes  

 
 

Child eating behavior (from Sleddens ea 2017) 
https://www.researchgate.net/publication/317389383_Parenting_styles_feeding_styles_and_food-
related_parenting_practices_in_relation_to_toddlers'_eating_styles_A_cluster-analytic_approach 

Page 

Emotional overeating   yes  
Emotional undereating   yes  
Desire to drink   yes  
Enjoyment of food   yes  
Food responsiveness   yes  
Fussiness   yes  
Slowness in eating   yes  
Satiety responsiveness (NL: verzadiging)   yes  

 
  

https://www.researchgate.net/publication/317389383_Parenting_styles_feeding_styles_and_food-related_parenting_practices_in_relation_to_toddlers'_eating_styles_A_cluster-analytic_approach
https://www.researchgate.net/publication/317389383_Parenting_styles_feeding_styles_and_food-related_parenting_practices_in_relation_to_toddlers'_eating_styles_A_cluster-analytic_approach
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6. Design 
 Page 
The design is (quasi-)experimental   yes          
Experimental: group vs. control/comparison group   yes          
Longitudinal: pretest(s) – posttest(s)   yes          
Qualittaive (case study/narrative/interviews/focus groups)   yes          

 
Which conditions? Page 
Cultural adapted intervention vs. Care-as-Usual   yes          
Culturally adapted intervention vs. original intervention   yes          
Intervention: pretest-posttest   yes          
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Bijlage C: Codeboek literatuurstudie 

QUESTION in coding 
scheme 

VARIABLE NAME DESCRIPTION VALUE
S 

TYPE MEASUR
E 

IDENTIFICATION      
First author author 3 digits None String - 
Title publication title key words None String - 
Year of publication year  None String Scale 
Coder-1 coder1 initials None String - 
Date date_coder1 date of coding dd-

mm-
yyyy 

Date Scale 

Coder-2 coder2 initials None String - 
Date date_coder2 date of coding dd-

mm-
yyyy 

Date Scale 

Country of authors country two digits None String - 
Quantitative quantitative 

 
type of study 0 = no 

1 = yes  
Numeri
c 

Nominal 

Qualitative qualitative type of study 0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Design/protocol protocol focus of study 0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Evaluatuon 
(process/effect) 

evaluation focus of study 0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Citation link link to other 
publication 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

SAMPLE      
Number of parent-child 
dyads/children 

dyads  None Numeri
c 

Scale 

Age parents/caregivers age_parents mean age 
parents/caregiv
ers (years) – at 
1st wave of data 
collection 

None Numeri
c 

Scale 

SD parents/caregivers sd_parents standard 
deviation mean 
age  
parents/caregiv
ers – at 1st wave 
of data 
collection 

None Numeri
c 

Scale 

Age children age_children mean age 
children (years) 
– at 1st wave of 
data collection 

None Numeri
c 

Scale 

SD children sd_children standard 
deviation mean 
age  children – 
at 1st wave of 
data collection 

None Numeri
c 

Scale 
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Min age children min_age Minimal age 
children 

None Numeri
c 

Scale 

Max age children max_age Maximal age 
children 

None Numeri
c 

Scale 

Ethnicity parents/care 
givers and children are 
considered the same 

ethnicity  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Cultural-ethnic composition of sample parents/care givers 
Caucasian caucasian caucasian 

yes/no 
0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

 

Caucasian caucasian_perc percentage 
caucasian 

None Numeri
c 

Scale 
Nominal 

Afro-(American) afro_american afro-(american) 
yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Afro-(American) afro_american_perc percentage 
afro-(american) 

None Numeri
c 

Scale 

Hispanic hispanic Hispanic yes/no 0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Hispanic hispanic_perc percentage 
hispanic 

None Numeri
c 

Scale 

Asian asisan Asian yes/no 0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Asian asisan_perc percentage 
asian 

None Numeri
c 

Scale 

Pacific pacific pacific yes/no 0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Pacific pacific_perc percentage 
pacific 

None Numeri
c 

Scale 

Middle-East & North-
Africa 

middle_east middle-east and 
north afrcan 
yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Middle-East & North-
Africa 

middle_east_perc percentage 
middle-east and 
north afrcan 

None Numeri
c 

Scale 

Turkish turkish Turkish yes/no 0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Turkish turkish_perc percentage 
turkish 

None Numeri
c 

Scale 

Moroccan moroccan Moroccan 
yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Moroccan Moroccan_perc percentage 
moroccan 

None Numeri
c 

Scale 

Surinamese surinamese Surinamese 
yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Surinamese surinamese_perc percentage 
surinamese 

None Numeri
c 

Scale 

Ghanaian ghanaian Ghanaian 
yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Ghanaian ghanaian_perc percentage 
ghanaian 

None Numeri
c 

Scale 

Other-1 other1 other1 yes/no 0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Other-1 other1 percentage 
other1 

None Numeri
c 

Scale 



 

 
Verkenning naar cultuursensitieve leefstijlinterventies voor het jonge kind 
Centre of Expertise Urban Education i.s.m. Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding en Kenniscentrum Beweging, Sport en 
Voeding – versie 1.0 
© 2019 Copyright Hogeschool Amsterdam  66 van 84 

Other-2 other2 other2 yes/no 0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Other-2 other2 percentage 
other2 

None Numeri
c 

Scale 

Other socio-cultural characteristics of sample parents 
Immigrant status immigrant_status immigrant 

status yes/no 
0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Immigrant status immigrant_status_perc percentage 
immigrant 
status 

None Numeri
c 

Scale 

Acculturation acculturation acculturation 
yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Acculturation acculturation_perc percentage 
acculturation 

None Numeri
c 

Scale 

Non-dominant language language non-dominant 
language 
yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Non-dominant language language_perc percentage 
non-dominant 
language 

None Numeri
c 

Scale 

Low SES, poor, 
undeserved 

low_ses low ses, poor, 
underserved 
yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Low SES, poor, 
undeserved 

low_ses_perc percentage low 
ses, poor, 
underserved 

None Numeri
c 

Scale 

Other other3 other3 yes/no 0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Other other3_perc percentage 
other3 

None Numeri
c 

Scale 

Other other4 other4 yes/no 0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Other other4_perc other4 None Numeri
c 

Scale 

Cultural-ethnic composition of sample children; 
Caucasian caucasian_child children; 

Caucasian 
yes.no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Caucasian caucasian_child_perc children; 
percentage 
caucasian 

None Numeri
c 

Scale 

Afro-(American) afro_american_child children; afro-
(american) 
yes.no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Afro-(American) afro_american_child_perc children; 
percentage 
afro-(american) 

None Numeri
c 

Scale 

Hispanic Hispanic_child children; 
Hispanic yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Hispanic Hispanic_child_perc children; 
percentage 
hispanic 

None Numeri
c 

Scale 
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Asian asisan_child children; Asian 
yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Asian asisan_child_perc children; 
percentage 
asian 

None Numeri
c 

Scale 

Pacific pacific_child children; pacific 
yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Pacific pacific_child_perc children; 
percentage 
pacific 

None Numeri
c 

Scale 

Middle-East & North-
Africa 

middle_east_child children; 
middle-east and 
north afrcan 
yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Middle-East & North-
Africa 

middle_east_child_perc children; 
percentage 
middle-east and 
north afrcan 

None Numeri
c 

Scale 

Turkish turkish_child children; 
Turkish yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Turkish turkish_child_perc children; 
percentage 
turkish 

None Numeri
c 

Scale 

Moroccan moroccan_child children; 
Moroccan 
yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Moroccan moroccan_child_perc children; 
percentage 
moroccan 

None Numeri
c 

Scale 

Surinamese surinamese_child children; 
Surinamese 
yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Surinamese surinamese_child_perc children; 
percentage 
surinamese 

None Numeri
c 

Scale 

Ghanaian ghanaian_child children; 
Ghanaian 
yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Ghanaian ghanaian_child_perc children; 
percentage 
ghanaian 

None Numeri
c 

Scale 

Other-1 other1_child children; other1 
yes/no  

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Other-1 other1_child_perc children; 
percentage 
other1 

None Numeri
c 

Scale 

Other-2 other2_child children; other2 
yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Other-2 other2_child_perc children; 
percentage 
other2 

None Numeri
c 

Scale 

Other socio-cultural characteristics of sample children 
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Immigrant status immigrant_status_child children 
immigrant 
status yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Immigrant status immigrant_status_child_p
erc 

children 
percentage 
immigrant 
status 

None Numeri
c 

Scale 

Acculturation acculturation_child children 
acculturation 
yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Acculturation acculturation_child_perc children 
percentage 
acculturation 

None Numeri
c 

Scale 

Non-dominant language language_child children non-
dominant 
language 
yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Non-dominant language language_child_perc children 
percentage 
non-dominant 
language 

None Numeri
c 

Scale 

Low SES, poor, 
undeserved 

low_ses_child children low 
ses, poor, 
underserved 
yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Low SES, poor, 
undeserved 

low_ses_child_perc children 
percentage low 
ses, poor, 
underserved 

None Numeri
c 

Scale 

Other other3_child children other3 
yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Other other3_child_perc children 
percentage 
other3 

None Numeri
c 

Scale 

Other other4_child children other4 
yes/no 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Other other4_child_perc children 
percentage 
other4 

None Numeri
c 

Scale 

Weight status of target group: 
Underweight start 
intervention 

underweight_start percentage 
underweight 
start 

None Numeri
c 

Scale 

Underweight after 
intervention 

underweight_after percentage  
underweight 
after 

None Numeri
c 

Scale 

Normal weight start 
intervention 

normal_start percentage 
normal start 

None Numeri
c 

Scale 

Normal weight after 
intervention 

normal_after percentage 
normal after 

None Numeri
c 

Scale 

Overweight start 
intervention 

overweight_start percentage  
overweight 
start 

None Numeri
c 

Scale 
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Overweight after 
intervention 

overweight_after percentage 
overweight 
after 

None Numeri
c 

Scale 

Obese start intervention obsese_start percentage 
obese start 

None Numeri
c 

Scale 

Obese after intervention obese_after percentage 
obese after  

None Numeri
c 

Scale 

Risk group for OB/OW  risk  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Self-reported self_report  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Professional report prof_report  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Boys boy  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Boys boy_perc percentage 
boys children 
sample 

None Numeri
c 

Scale 

Girls girl  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Girs girl_perc percentage girls 
children sample 

None Numeri
c 

Scale 

INTERVENTION      
Name of the program program   String - 
Theoretical framework framework   String - 
Duration total      
Duration duration Duration (wks) 

– without 
follow-up = 
period of time 

None Numeri
c 

Scale 

Nr. of sessions number   Numeri
c 

Scale 

Average length session length Minimal length  Numeri
c 

Scale 

Mode of delivery      
Interactive delivery interactive (F-to-F sessions, 

phone calls, 
email, chat) 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Individual, face-to-face facetoface_ind  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Individual, telephone, mail, 
online media  

online_ind telephone, mail, 
online media 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Group, face‐to‐face  facetoface_group  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Group, online  online_group telephone, mail, 
online media 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Non-interactive delivery 
(e.g., educational material, 
websites) 

non_interactive (e.g., educational 
material, 
websites) 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Provided to…      
Child(ren) child  0 = no 

1 = yes 
Numeri
c 

Nominal 

Mother  mother  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Father  father  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 
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(Both) parents parents  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Extended family extended_family  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Community community  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

ECEC/community centre 
staff 

ECEC  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Focus intervention      
General parenting skills parenting_gen  0 = no 

1 = yes 
Numeri
c 

Nominal 

Food: parenting practices parenting_food  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Food: healthy eating habits food lifestyle focus 0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Physical activity  physical also sedentary / 
tv 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Sleep sleep  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Setting      
Community community2  0 = no 

1 = yes 
Numeri
c 

Nominal 

Health centre / clinic / 
hospital  

clinic  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Home / Home or place 
convenient to mother   

home  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Early childhood education 
and care (ECEC), preschool 

ECEC2  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Telephone telephone  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Online  online  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Research facility research_center  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Delivery agent      
Nurse / research nurse  nurse  0 = no 

1 = yes 
Numeri
c 

Nominal 

Dietitian / nutritionist  dietitian  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Maternity Health Care 
Nurses (ie, Public Health 
Nurses/Public Health Nurse 
/ Maternal and Child Health 
Nurses 

health_care_nurse  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Lactation consultant lactation_consultant  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Midwife  midwife  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Pediatrician  pediatrician  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Psychologist  psychologist  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Life style coach lifestyle_coach  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Physical activity trainer / 
coach / PE teacher 

physical_activity_coach  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Family coach with 
pedagogical/psychological  
background 

family_coach  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

ECEC staff ECEC_staff  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Research staff  researcher  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 



 

 
Verkenning naar cultuursensitieve leefstijlinterventies voor het jonge kind 
Centre of Expertise Urban Education i.s.m. Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding en Kenniscentrum Beweging, Sport en 
Voeding – versie 1.0 
© 2019 Copyright Hogeschool Amsterdam  71 van 84 

Other, which:  other5  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Other, which: other6  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Start intervention      
Parents’ initiative parent_ref concerns of M/F 0 = no 

1 = yes 
Numeri
c 

Nominal 

Others’ initiative other_ref referral, home 
visiting 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Scope intervention      
Universal and preventive universal e.g., well-child 

visits; part of 
general service, 
like ECEC; NL: 
consultatieburea
u 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Selective and curative selective e.g., indicated, 
referral by 
professional 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Cultutal/inclusive approach intervention 
Grass-root, bottom up grassroot  0 = no 

1 = yes 
Numeri
c 

Nominal 

‘top-down’ intervention top-down  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

‘top-down’ - but with cultural 
adaptations 

top-down_cul  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Not indicated not_indicated1  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Food culturele & food-related beliefs 
Food culture: buying food  buy (e.g., healthy / 

expensive 
ingredients) 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Food culture: preparing food  cook (e.g., cooking) 0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Food culture: eating food, 
meal, snack  

eat (e.g., portion, 
time, clean plate) 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Food customs in general customs  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Not indicated not_indicated2  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

IM: (1) logic model      
Special planning group with 
community informants / 
advisory board 

advisory_board  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

External a priori needs 
analysis for specific group  

IM1check_goals  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Description of intervention 
context: population / setting 
/ community 

IM 1description_population  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Program goals are tailored 
(‘framing’) to cultural group  

IM1program_goals  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Other IM1other  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Which: IM1other_specified  None String - 
IM: (2) logic model of 
change 

     

Outcomes for behaviour of 
cultural group/environment 
are specified 

IM2outcomes  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Selection of culturally 
appropriate determinants for 
lifestyle/food 

IM2determinants  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 
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Matrix of change with 
culture-specific resources 
that promote or discourage 
healthy lifestyle 

1. Any of the barriers  
2. Funds of 

knowledge, folk 
health beliefs 

IM2matrix  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Logic model of change is 
culturally appropriate 

IM2ecological_validity  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Other IM2other7  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Which IM2other_specified7  None String - 
IM: (3) Program design       
Program themes, 
components, etc. are 
culturally appropriate  

IM3components values, 
traditions, 
customs 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Co-construction of 
intervention with 
stakeholders 

IM3stakeholders  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Choice of culturally 
appropriate & evidence-
based change method 

IM3change_method   0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Selection/design of practical 
application to deliver 
program  

IM3materials  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Other IM3other8  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Which IM3other_specified8  None String - 
IM: (4) Program production      
Production, pilot, formative 
evaluation, refining 
materials in culturally 
responsive way 

IM4production  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Other  IM4other9  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Which IM4other_specified9  None String - 
IM: (5) Program implementation plan 
Identification of program 
users (clients) in cultural 
group 

IM5program_users  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Design of culturally sensitive 
implementation 

IM5implementation  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Outcomes for program use 
are stated with reference to 
cultural group 

IM5reference  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Barton’s (2003) barriers (b) 
to access intervention taken 
into account for cultural 
group  

IM5barriers  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Other IM5other10  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Which IM5other_specified10  None String - 
IM: (6) Evaluation plan      
Process evaluation is 
tailored to cultural group 

IM6process  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 
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Selection of culturally 
appropriate measures for 
process evaluation 

IM6measures_process  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Co-evaluation of process 
with stakeholders (e.g., 
diversity audit) 

IM6co_evaluation_process  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Process evaluation with 
focus on (one or more) 
cultural subgroups 

IM6subgroups_process  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Effect evaluation is tailored 
to cultural group 

IM6effect  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Selection of culturally 
appropriate measures for 
effect evaluation 

IM6measures_effect  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Co-evaluation of process 
with stakeholders (e.g., 
diversity audit) 

IM6co_evaluation_effect  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Effect evaluation with focus 
on (one or more) cultural 
subgroups 

IM6subgroups_effect  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Effect evaluation includes 
cultural moderator 

IM6moderator  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Effect evaluation includes 
cultural mediator 

IM6mediator  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Other IM6other11  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Which  IM6other_specified11  None String - 
FOCUS PARENTING STYLES 
Parental beliefs       
Parental beliefs are focus 
intervention 

beliefs  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Parental beliefs general general_beliefs  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Parental feeding beliefs food_beliefs  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Parenting styles/practices      
Parenting style/practices s 
are focus of intervention 

practices  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Parenting in general general_practices  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Parent feeding practices feeding_practices  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Parent self-efficacy to 
provide healthy foods 

self_efficacy  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Providing rules/structure in 
meal setting and timing 

rules  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Rewarding healthy behavior 
child 

reward  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Being a roll model for child roll_model  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Explain to child why healthy 
foods are important 

explain  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Promote fun in healthy 
eating habits 

promote_fun  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Other: which:  other12  None String - 
Framework Baumrind      
Explicit reference to 
Baumrind/Moccoby & Martin 
model 

Baumrind  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Authoritative  authoritative ‘control’, ‘harsh’ 0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 



 

 
Verkenning naar cultuursensitieve leefstijlinterventies voor het jonge kind 
Centre of Expertise Urban Education i.s.m. Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding en Kenniscentrum Beweging, Sport en 
Voeding – versie 1.0 
© 2019 Copyright Hogeschool Amsterdam  74 van 84 

Authoritarian  authoritarian democratic’, 
‘respect for 
autonomy’ 

0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Permissive  permissive ‘indulgent’ 0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Neglectful  neglectful ‘uninvolved’ 0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Framework Sleddens      
Explicit reference to 
Sleddens 

Sleddens  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Nurturance nurturance  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Structure structure  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Behavorial control behavorial_control  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Overprotection overprotection  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Coercive control coercive_control  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Framework other      
Other framework other13  0 = no 

1 = yes 
Numeri
c 

Nominal 

Which? other_specified13  None String - 
Dimension-1 dimension1  None String - 
Dimension-2 dimension2  None String - 
Dimension-3 dimension3  None String - 
Approach intervention       
Professional-centered 
model 

professional_centered  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Family-allied model family_allied  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Family-focused model family_focused  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Family-centered mode family_centered  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Family approach of the intervention 
Strengths-based, assets-
based, empowerment 

empowerment  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Family-centered, family-led, 
parent perspective, fitting in 
with life style, individual and 
flexible approach 

family_led  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Open / responsive / non-
discriminatory attitude in 
general of practitioner 

responsive  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Child eating behavior      
Emotional overeating overeating  0 = no 

1 = yes 
Numeri
c 

Nominal 

Emotional undereating undereating  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Desire to drink desire_dink  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Enjoyment of food enjoyment_food  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Food responsiveness food_respons  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Fussiness fussiness  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Slowness in eating slow_eating  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Satiety responsiveness (NL: 
verzadiging) 

satiety  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 
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DESIGN      
The design is (quasi-) 
experimental 

quasi_exp  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Experimental: group vs. 
control/comparison group 

exp  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Longitudinal: pretest(s) – 
posttest(s) 

long  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Qualittaive (case 
study/narrative/interviews/fo
cus groups) 

qual  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Which conditions      
Cultural adapted 
intervention vs. Care-as-
Usual 

care_as_usual  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Culturally adapted 
intervention vs. original 
intervention 

original  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

Intervention: pretest-
posttest 

pre_posttest  0 = no 
1 = yes 

Numeri
c 

Nominal 

1 Eventueel extra variabelen aanmaken met een ‘2’, ‘3’, etc. aan het einde. 
Overige codeerafspraken: 

- Missing value = 999 (met uitzondering van een missende datum  vak leeg laten)  
- Alleen ‘0’ invullen als een van de vakjes van een onderdeel WEL is aangevinkt, anders 999 invullen 

(missing value) 
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Bijlage D: Factoranalyse: ladingen per dimensie 

 
Rotated Component Loadingsa 

 
Dimension 

1 2 3 4 5 6 
IM5.4.matching_racial ,906 ,019 -,119 ,089 ,022 -,178 
IM5.5.education ,822 ,102 -,111 ,462 -,060 -,073 
IM5.6.language ,731 ,204 ,310 ,288 ,009 ,314 
IM6moderator ,713 ,069 -,084 -,273 ,059 ,158 
IM6mediator ,701 -,196 -,017 -,176 ,191 -,204 
IM5implementation ,641 ,336 -,059 ,354 ,064 ,040 
M3translation ,525 ,453 ,352 -,021 ,078 ,258 
IM3materials ,485 ,401 ,294 -,175 ,230 -,015 
M3adapting ,480 ,232 -,074 ,153 ,132 ,439 
IM1program_goals ,479 ,225 -,146 ,169 -,131 ,200 
IM5.4.financial ,467 ,078 ,035 ,428 ,403 ,020 
IM1check_goals ,082 ,907 -,046 ,193 ,058 -,044 
IM1advisory_board ,075 ,886 -,118 ,124 -,007 ,126 
IM3components ,110 ,787 ,263 ,141 -,052 ,210 
IM1description_population ,076 ,757 -,053 -,232 ,127 -,093 
IM4production -,045 ,719 ,367 ,328 ,382 -,112 
IM6co_evaluation_effect ,150 ,660 -,115 ,402 -,068 -,139 
IM6effect ,104 ,596 -,150 -,070 ,197 ,032 
IM3stakeholders ,027 ,580 -,206 ,576 -,053 -,042 
M3formats ,396 ,470 ,384 -,099 ,074 -,328 
IM5.1.screening ,020 -,001 ,865 ,074 -,040 ,013 
IM6process -,051 -,055 ,833 ,020 ,006 -,033 
IM6subgroups_process -,005 -,143 ,827 ,031 -,015 -,012 
IM6measures_process ,059 -,117 ,784 ,070 -,053 ,028 
IM5.10.origin -,057 ,253 ,754 -,083 -,087 -,105 
IM5.9.stigma -,137 ,199 ,344 -,168 -,023 -,156 
IM6measures_effect ,097 ,125 -,215 ,072 -,015 ,074 
IM5.8.inclusion ,137 -,108 -,117 ,873 ,258 ,000 
IM2determinants ,131 -,095 ,353 ,809 ,207 ,007 
IM6co_evaluation_process ,043 ,161 -,012 ,729 -,150 ,161 
IM5program_users -,151 ,239 -,096 ,641 ,361 -,058 
IM5.1.identification ,099 ,155 ,316 ,472 ,365 ,275 
IM3change_method ,144 ,163 -,174 ,364 -,217 -,276 
IM2ecological_validity -,111 ,165 -,073 ,109 ,847 ,180 
IM5.7.acculturation ,194 ,362 -,078 ,022 ,766 ,144 
IM2outcomes ,395 -,280 -,035 ,085 ,741 -,200 
IM5.2.training ,615 -,008 -,047 ,002 ,678 -,171 
IM2matrix -,206 ,130 -,088 ,260 ,573 -,267 
IM5.3.matching_lang ,426 ,032 ,451 -,097 ,524 ,456 
IM5.4.guidance_peer ,045 ,200 -,087 -,182 ,142 ,882 
IM5.3.guidance_comm -,015 -,052 -,094 ,266 -,189 ,690 
IM6subgroups_effect -,092 -,141 -,034 -,042 ,028 ,601 
IM5.1.geographical ,472 ,074 -,136 ,086 -,134 ,557 
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Bijlage E: Factoranalyse: variantie per dimensie 
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Bijlage F: Overzicht landelijke leefstijlinterventies  

Er is gezocht in de interventiedatabase van Loketgezondleven.nl en de database effectieve 
jeugdinterventies op kinderen 0-4 jaar, opvoeding, voeding, overgewicht 
Uitgesloten: interventies op een KDV/ PSZ. 
 
Naam 
interventie 

Omschrijving Doelgroep en 
preventie/curati
e 

Status 

Gezond 
gewicht 
Overvecht 
(GO) 

GO wil overgewicht voorkomen en 
terugdringen door het stimuleren van 
gezonder eten en meer bewegen bij 0- tot 
19-jarigen. GO is een meerjarige aanpak en 
zet educatieve interventies in om de BOFFT 
leefstijlgedragingen bij kinderen te 
verbeteren (Bewegen, Ontbijten, Fruit eten, 
ontmoedigen van Frisdrankgebruik en TV 
kijken/computeren). Ouders krijgen 
voorlichting door een diëtist over voeding en 
beweging en de rol die opvoeding daarbij 
speelt.  
 

Gericht op 
kinderen en 
ouders 
 
Curatie 

Opgenomen als 
effectief in 
database 
loketgezondleven.
nl 
 

KidsXtra KidsXtra is bedoeld voor kinderen in de 
leeftijdscategorie 2 tot 7 jaar, die 
overgewicht, een motorische achterstand 
en/of bewegingsangst hebben. Het doel van 
dit programma is om de motorische 
achterstanden, bewegingsangst en het 
overgewicht terug te dringen en om de 
sociaal-emotionele ontwikkeling te 
vergroten. Om dit te realiseren wordt er 
gebruik gemaakt van een zestien weken 
durend programma, waarbij de kinderen 
wekelijks een beweegles krijgen. Ouders 
krijgen voorlichting over hoe ze bepaalde 
gezonde gedragingen bij hun kinderen 
kunnen stimuleren.  
 

Gericht op 
kinderen en 
ouders 
 
Curatie 
 

Opgenomen als 
goed beschreven 
in database 
loketgezondleven.
nl 
 

Simpel Fit! Simpel Fit! is bedoeld om de opvoeding te 
beïnvloeden die Turkse moeders geven aan 
hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. 
Het gaat om vrouwen van de eerste- of 
tweede generatie, die niet of matig 
Nederlands spreken en niet of matig 
geïntegreerd zijn in de Nederlandse 

Gericht op 
ouders met een 
andere culturele 
achtergrond 
 
Curatie 
 

Opgenomen als 
goed onderbouwd 
in database 
loketgezondleven.
nl 
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samenleving. De interventie bestaat uit zes 
bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst bestaat 
uit theorie, bewegen, opdrachten, 
uitwisseling en terugkoppelen van de 
huiswerkopdracht.  
 

B.Slim Het preventieprogramma 'B.Slim beweeg 
meer.eet gezond' richt zich op zowel 
kinderen met een gezond gewicht als 
kinderen die te zwaar zijn in vijf wijken in 
Amersfoort. Deze wijken tellen 
verhoudingsgewijs veel inwoners met een 
lage SES of een niet-westerse 
migratieachtergrond en veel kinderen met 
overgewicht, Het programma bestaat uit 
een mix van laagdrempelige activiteiten, 
toegespitst op de betreffende wijk. 
Voorbeelden van activiteiten zijn een 
ontbijtfeest op de peuterspeelzaal, het 
uitzetten van een beweegrondje langs 
speelplekken in de wijk, een MiniMarathon 
en een kookcompetitie voor vmbo-
leerlingen. Ook de inzet van erkende 
interventies zoals het lesprogramma 
Lekker Fit! Behoort tot het programma. 

Kinderen tot 18 
jaar, ouders en 
verzorgers met 
een niet-
westerse 
migratie-
achtergrond of 
een lage 
sociaaleconomis
che status 
(SES). 
 
Preventie en 
curatie 

Opgenomen als 
goed onderbouwd 
in databank NJI en 
Loktegezondleven.
nl 
 
 

Smakelijke 
eters 
 

Ouders leren in de workshop de 
smaakontwikkeling van hun kinderen te 
stimuleren, waardoor kinderen leren 
gevarieerd en gezond te eten. Ouders leren 
wat smaak is, welke zintuigen betrokken zijn 
bij smaak en welke culturele, emotionele en 
psychologische factoren een rol spelen bij 
smaak. Ook komt aan bod of er op vaste 
tijden gegeten wordt, of tijdens de maaltijd 
de televisie aanstaat en of er wel eens 
problemen zijn tijdens het eten. Ouders 
wisselen ervaringen en tips uit. 

Ouder van 
kinderen tussen 
4 maanden en 4 
jaar. 

Opgenomen als 
goed onderbouwd 
in databank NJI 
 
 

Voor je het 
weet zijn ze 
gro0t 

Tijdens de ouderbijeenkomst worden 
interactieve theaterscènes en interactieve 
groepsbesprekingen met elkaar 
afgewisseld. Tijdens het interactieve 
theater beelden de acteurs herkenbare 
opvoedsituaties uit. De situatie tussen 
ouder en kind escaleert. De acteurs 
betrekken de ouders bij het nemen van 
beslissingen en het oplossen van de 
situaties. In de groepsbesprekingen laat 

Ouders van 
kinderen van 2-
12 jaar  

Opgenomen als 
goed onderbouwd 
in databank  
Loktegezondleven.
nl 
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een gespreksleider (opvoedadviseur of 
preventiemedewerker) de ouders de 
belangrijkste boodschappen uit de scene 
formuleren en geeft waar nodig een 
toelichting. De ouders krijgen op het einde 
de belangrijkste boodschappen mee in een 
folder met fotostrips en iconen. Bovendien 
worden ze verwezen naar de 
mogelijkheden voor lokale nazorg (b.v. een 
opvoedspreekuur of schooldiëtist). 
 

Eetplezier en 
beweegkriebel
s 
ouderworksho
p 

Het hoofddoel is om ouders inzicht te 
geven in de rol van voorbeeldgedrag en 
opvoeding, en hen te stimuleren om vaker 
opvoedstrategieën (op het gebied van eten 
en bewegen) toe te passen die een 
gezonde leefstijl bij hun kind(eren) 
bevorderen en zo ook bij te dragen aan 
preventie van overgewicht. De workshop 
besteedt aandacht aan eten en bewegen, 
met opvoedondersteuning als kapstok van 
het geheel. De workshop geeft ouders 
handreikingen aan de hand van een USB-
stick met filmpjes van (bekende) 
opvoedsituaties rondom eten en bewegen, 
die op uitdagende en speelse manier 
worden besproken onder leiding van een 
workshopleider. 
 

Ouders 
 
Preventie 

Opgenomen als 
goed onderbouwd 
in databank  
Loktegezondleven.
nl 
 

Overbruggings
plan 

Het doel van het Overbruggingsplan is om 
na signalering van overgewicht, zoals 
beschreven in de Richtlijn Overgewicht 
voor de JGZ, een verdere 
gewichtstoename in vergelijking met de 
lengtetoename door groei te voorkomen. 
Dit wordt bewerkstelligd door kinderen met 
overgewicht en hun ouders te begeleiden, 
inpasbaar binnen de JGZ-praktijk. 
 

Kinderen en 
ouders 
 
curatie 

Opgenomen als 
goed onderbouwd 
in databank  
Loktegezondleven.
nl 
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Bijlage G: Gesprekshandleiding uitvoerders 

Introductie  
1. Voorstellen (wie ben je, waar ben je van)  
2. Uitleggen waarom je dit interview wil afnemen (HvA project; in kaart brengen interventies in 

Amsterdam gericht op leefstijlontwikkeling en op welke manier cultuur/diversiteit een rol speelt 
binnen zo’n interventie. We doen dit omdat er een grote culturele diversiteit is in Amsterdam en 
we willen verkennen of en hoe bestaande interventies rekening houden met deze diversiteit) 

3. Waardering tijd professional tonen. Aangeven waarom je deze professionals juist graag wil 
spreken en eventueel hier voor laten stellen (kort) 

4. Aangeven waar het interview over gaat en uit vier delen bestaat (De vragen volgen de stappen 
van ‘de tekentafel’ naar de uitvoering en evaluatie van een programma. Sommige vragen 
kunnen heel kort met ja of nee worden beantwoord, andere vragen geven u alle ruimte om iets 
te vertellen over uw ervaringen met het programma.)  

5. Aangeven wat we met de gegevens gaan doen en toestemming vragen of je het gesprek mag 
opnemen met een voice recorder (gebruiken voor het onderzoek, we maken een 
eindrapportage voor de HvA, maar zullen geen persoonlijke gegevens noemen) 

6. Aangeven dat je met het interview gaat starten. 
 
Inleidende vragen 

1. Wat is uw rol bij deze interventie/hoe bent u betrokken bij deze interventie?  
 

2. Hoe lang bent u al betrokken bij deze interventie? 
3. Wie is de ontwikkelaar van de interventie en welke partijen of personen zijn/waren bij de 

ontwikkeling van de interventie betrokken? 
 
Achtergrond van de interventie  
(Logic model of the problem (inzicht in gedragingen) 
Ik wil u nu graag een aantal vragen stellen over de achtergrond van de interventie, zoals het doel van 
de interventie en de vorm waarin het gegeven wordt.  

1. Kunt u eerst kort vertellen voor wie de interventie is ontwikkeld/wat is de doelgroep? 
2. Welke gezondheidsproblemen spelen bij deze groep? 
3. Zijn er nog andere aspecten die bijdragen aan het gezondheidsprobleem, zoals bijvoorbeeld 

laag opleidingsniveau/ inkomen?  
4. Richt de interventie zich op deze specifieke culturele en socio-economische aspecten? Op 

welke manier? 
5. Met welk overkoepelend doel is de interventie ontwikkeld? 
6. Indien nog niet beantwoord (omdat enkel het verminderen van een probleem is toegelicht): 

Welk gedrag of welke verandering van de ouder/opvoeder wordt met de interventie beoogd? 
7. Wat maakt dat uw programma dat doel bereikt?/Wat is, zeg maar, de “logica” van de 

interventie? 
8. Kunt u kort schetsen hoe de interventie eruit ziet? Stel ik ben een deelnemer, wat ga ik dan 

allemaal leren en doen en op welke manieren?  
9. Indien nog niet beantwoord: Welke thema’s en/of onderdelen komen aan bod? 
10. Indien nog niet beantwoord: In welke setting wordt de interventie aangeboden?  
11. Indien nog niet beantwoord: Wie voert de interventie uit?/Door wie wordt de interventie 

gegeven? 
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12. Indien nog niet beantwoord: Wat voor model wordt er gehanteerd in de interventie? Is het zo 
dat de bijeenkomsten meer een klassikale opstelling hebben waarbij experts iets vertellen aan 
de deelnemers, of is het zo dat veel informatie uit de deelnemers zelf komt en het meer een 
soort gespreksmodel is?  

 
Ontwerp van de interventie  
(Program design (theoretische methodieken en praktische technieken)) 
Ik wil u nu graag een aantal vragen stellen over het ontwerp van de interventie en de materialen.  

13. Bij welke thema’s is er specifiek aandacht voor de culturele achtergrond en hoe 
komt die tot uiting? 

14. Indien nog niet beantwoord: Zijn er bepaalde sleutelfiguren uit de doelgroep betrokken geweest 
bij de ontwikkeling van de interventie? 

15. Is er bij de programma-onderdelen en -materialen aandacht voor laaggeletterdheid?  
o Zijn materialen vertaald in andere talen?  
o Wordt er gebruik gemaakt van visuele ondersteuning / pictogrammen  
o Wordt er gebruik gemaakt van eenvoudige taal? Ja.  

16. Is de interventie eerst een keer getest of gepilot?  
17. Zo ja, welke aandachtspunten zijn daaruit naar voren gekomen? Betroffen die aandachtspunten 

ook aspecten die te maken hebben met de culturele achtergrond van de doelgroep? Zo ja, 
welke? 

18. Zijn deze vervolgens verwerkt in de interventie? Zo ja, hoe? 
 
Programma implementatie 
(Program Implementation plan) 
Dan zou ik u nu graag een aantal vragen stellen over uw ervaringen met het uitvoeren van de 
interventie.  

19. Is er een implementatieplan opgesteld voordat de interventie is uitgevoerd? Dus een soort 
stappenplan waarin staat beschreven hoe de interventie wordt toegepast? 

20. Op welke plekken werven jullie mensen voor de interventie? / In welke setting wordt de 
doelgroep gevonden?  

21. Hoe wordt ervoor gezorgd dat deze mensen betrokken blijven gedurende de interventie?  
22. Een interventie werkt soms met vaste contactpersonen. Hebben deze contactpersonen 

dezelfde culturele achtergrond als de doelgroep of zijn zij anderszins bekend met de 
doelgroep? 

23. Wordt er voorafgaand aan de interventie een training gegeven aan de personen die de 
interventie uitvoeren? 

24. Is er geselecteerd op de culturele achtergrond of bekendheid van de uitvoerders van het 
programma?  

25. Liepen jullie ergens tegenaan tijdens het uitvoeren van de interventie? Waarvan je denkt, dat 
gaan we een volgende keer anders doen? 

 
Programma evaluatie 
(Evaluation plan) 
Ik ben ook benieuwd of het programma al eens geevalueerd is/Ik las op de website dat het programma 
ook geëvalueerd is. Tot slot wil ik daar graag een aantal vragen over stellen. 

26. Is het programma al eens geëvalueerd op effectiviteit of op het proces bij de uitvoering? Zo ja, 
door wie? 

27. Is er bij de evaluatie rekening gehouden met de culturele achtergrond en/of laaggeletterdheid? 
Bijvoorbeeld bij de meetinstrumenten die gebruikt zijn, zoals interviews of vragenlijsten? 
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28. Zijn de sleutelfiguren betrokken geweest bij de evaluatie? Welke opmerkingen hadden zij 
hierover? 

29. Kwamen er aandachtspunten naar voren uit de evaluatie over wat er verbeterd kan worden aan 
de interventie (belemmerende factoren)?  

30. Kwamen er ook punten naar voren die juist bevorderend of heel goed werken bij de interventie 
(bevorderende factoren)? 

31. Indien er effecten zijn onderzocht: Welke effecten zijn gevonden? 
32. Indien van toepassing als er meerdere culturele groepen meededen: Zijn die effecten specifiek 

voor een bepaalde culturele groep? 
 
Mogelijkheden contact ouders 

33. Wat is uw indruk van de ervaringen van ouders met de interventie? Sluit het goed aan op hun 
wensen en behoeften? Hadden zij nog verbeterpunten? 

34. Wij zijn ook erg benieuwd naar de behoeften en wensen van ouders met betrekking tot deze 
soort interventies. Is het mogelijk om een of meer ouders die de interventie hebben doorlopen 
te spreken over hun ervaringen? We kunnen dit uiteraard weer terugkoppelen aan jullie.  

 
Afsluiten interview 
Dank voor uw tijd 

1. Membercheck; we kunnen u een concept-verslag van dit interview sturen zodat u dat kunt 
nalezen en eventueel aan kunt vullen? 

2. Als u wilt, sturen we graag het eindrapport toe, dit zal overigens eind dit jaar zijn. 
 
Opvallend thema bij dit interview: 
 
Bij interview/interviewleidraad letten op:   
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Bijlage H: Gesprekshandleiding experts 

Vragen over interventies in Amsterdam 
1. Welke interventies voor 1-4 jarigen zijn er al waarbij een combinatie gemaakt wordt van 

versterken van een gezonde leefstijl bij kinderen en de opvoedstijl van ouders?  
 

2. En in hoeverre zijn deze interventies diversiteitsgevoelig? 
 

3. Hoe sluiten dergelijke interventies aan op de diversiteit van gezinnen in Amsterdam? Zie je nog 
andere manieren waarop dat zou kunnen? 

 
4. Wij hebben op de sociale kaart de interventies Simpel Fit, Tigers op recept en Voor Fitte Kids 

gevonden. Zijn er nog andere interventies? Zo ja, welke? 
 

5. Welke preventieve interventies zijn er? 
(Begeleiding door Centrale Zorgverlener of jeugdverpleegkundige met aandachtsgebied obesitas) 
 

6. Zijn er hiaten in het interventie-aanbod op dit gebied? Welke interventies zou je nog graag zien? 
Is er met name behoefte aan preventieve of aan curatieve interventies? 

 
7. Indien er door ons een dergelijke leefstijlinterventie ontwikkeld wordt, welke partners uit de stad 

zouden daarbij betrokken moeten worden, volgens jou? 
 

- indien preventief 
(VVE, OKT, GGD, opvoedsteunpunt, dietisten, fysiotherapeuten, buurthuizen, 
inburgeringscursussen, gezondheidsambassadeurs) 
- indien curatief 
(OKT, GGD, opvoedsteunpunt, dietisten, fysiotherapeuten, huisartsen, kinderartsen) 

 
8. Zijn er nog aandachtspunten bij de implementatie? Wie zouden we betrekken? 
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