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Worldwide, childhood overweight and obesity are a major concern because of its dramatic increase and 

prevalence, its persistence into adulthood and its association with a host of negative health outcomes. 

Parents are pivotal to developing obesogenic behaviors in children (overconsumption of calories, low levels 

of physical activity, and high levels of sedentary behavior).  

Childhood overweight has elicited broad research interest in the question how families influence child 

energy balance-related behaviors (EBRBs). Accurate data on intervening processes by which parenting 

impact child’s weight are lacking. Progress in research on specific parenting practices related to food and 

physical activity (so-called food and activity-related parenting) is severely hampered by the lack of common 

measures of consensually defined constructs that have been validated in multiple samples around the 

world. Research on food and activity-related parenting practices has looked at individual dimensions while 

largely failing to consider the context of their use. Alternatively, research focusing on general parenting 

alone is limited by a vague understanding of the processes or mechanisms through which global dimensions 

of parenting shape development specifically in the eating and activity domain. The majority of studies fail 

to assess parenting context as one of the moderating factors. Another issue inhibiting progress in this 

research is the broad diversity of parenting measures, some measuring similar and some very different 

constructs, with no common set of consensually identified priority items. These problems are compounded 

by poor theoretical development, and limited consideration of diverse demographical contexts. Finally, 

much of the research has been cross-sectional.  

Although extensive parenting research has been conducted around the world, conflicting findings have 

been reported. Therefore, intervention programs are based on incomplete knowledge regarding important 

and modifiable causes of childhood overweight. This is an important problem because without such 

information, we are unable to comprehensively understand the role of parents and make public health and 

preventive recommendations to educate parents and children to reduce childhood overweight. Hence, 

interventions have had disappointing effects. 

Parenting is the central theme of this dissertation. The aim is to evaluate complex parenting – child weight 

relationships. We know parents play a key role in the development of children’s EBRB, but accurate data on 

intervening processes by which parenting impact these behaviors are lacking. With this dissertation, we 

hope to get more insights in this issue to fight childhood overweight.  

This dissertation consists of three parts to increase our knowledge about the role of parents. It is important 

to summarize existing knowledge about this subject. Therefore, in the first part, three reviews were 

conducted on the role of parents in influencing their children’s EBRBs. In the second part, we developed 

and/or validated questionnaires measuring parenting and child behavior (child temperament, feeding and 

eating styles, and general parenting). And finally, parental influences on children’s EBRBs are evaluated 

using the validated instruments that were administered to participants of the ongoing KOALA Birth Cohort 

Study. This knowledge could be applied to improve existing family-based overweight intervention 

programs.  
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PART 1: Parenting reviews 

First of all, we were interested in the research findings with regard to the influence of general parenting 

styles and practices on children’s overweight-related behavior. Therefore, we decided to conduct a 

literature review. Chapter 2 summarizes existing observational studies about the relationships between 

general parenting and child EBRBs and weight status. In total, 36 studies were included meeting the 

inclusion criteria, and 21 different parenting instruments were used to measure general parenting. Findings 

suggest that children raised in authoritative homes (characterized by a family context of expressing warmth 

and emotional support, together with using clear, bidirectional communication) ate more healthily, were 

more physically active and had lower Body Mass Index (BMI) levels, compared to children who were raised 

with other styles (authoritarian, permissive, neglectful). Findings of the few moderation studies indicate 

that general parenting has a differential impact on children’s weight-related outcomes, depending on child 

and parental characteristics. Discrepancies in study results were found due to the broad diversity of 

parenting measures (some measuring similar and some very different constructs and some were completed 

by parents or children), the diverse demographical contexts, and different methods used to assign parents 

to styles. It is concluded that general parenting is important, but the exact mechanisms of the influence of 

parents in influencing weight-related behaviors of their children remains unclear.  

We were interested in assessing the effectiveness of current intervention programs including general 

parenting for the prevention and treatment of childhood overweight. Chapter 3 provides  an overview of  

existing interventions addressing general parenting in order to prevent or treat childhood obesity. Seven 

studies were eligible for inclusion. The studies described four different general parenting programs, which 

were supplemented with lifestyle components (i.e., nutrition and physical activity). All studies showed 

significant small to moderate intervention effects on at least one weight-related outcome measure. This 

review shows that despite the emerging observational evidence for the role of parenting in children’s 

weight-related outcomes, few interventions have been developed that address general parenting in the 

prevention of childhood obesity. These interventions provide evidence that the promotion of authoritative 

parenting is an effective strategy for the prevention and management of childhood overweight and obesity.

A third literature review which we conducted was based on parenting practices in regard to physical 

activity. We were interested in the developmental and validation processes of existing questionnaires 

assessing these practices. Chapter 4 reviews existing questionnaires of parenting practices in regard to 

physical activity (e.g., parental support and facilitation of enrolment in physical activity classes), their 

psychometric performance and correlation with children’s physical activity levels. Eleven unique PA 

parenting questionnaires were identified, and 46 studies that used these instruments were included. 

Findings highlight the tremendous variation in the conceptualization and measurement of physical activity 

parenting, common use of non-validated instruments, and lack of comprehensive measures. The 

development of theory-based physical activity parenting measures should be prioritized to guide the study 

of the parental role in promoting child physical activity as well as the design of family-based physical 

activity interventions. 
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PART 2: Measurement 

Based on the findings of the literature reviews described in chapter 2 to 4, accurate data on the influence of 

parents on children’s EBRBs are lacking partially due to the broad diversity of measures which are often 

poorly validated. Therefore, we decided to develop and/or validate questionnaires related to child 

temperament, feeding and eating styles, and general parenting. These instruments were administered to 

participants of the KOALA Birth Cohort Study to examine the hypothesized parenting model. 

Child temperament

In our hypothesized parenting model, visualized in the introduction (chapter 1), we describe temperament 

as one of the moderating factors in the relation between parenting practices and children’s EBRBs. An in-

depth validation study of the comprehensive Children’s Behavior Questionnaire (CBQ) was absent in the 

Netherlands. In the following three chapters we describe the validation of diverse forms of the CBQ. 

Chapter 5 focuses on validating several forms of the CBQ (195 items and 36 items), developed in the United 

States (US). Three global traits of temperament are measured including ‘extraversion’, ‘negative affectivity’, 

and ‘effortful control’. In total, 353 Dutch parents of 6- to 8-year-olds completed the instrument. Following 

factor analytic procedures, the three-factor temperament structure as previously identified in the US could 

be replicated in the Dutch sample. Cross-cultural comparisons of temperament structure were also 

performed. Results demonstrated a relatively high degree of factor similarity of the Dutch sample with 

other cultures. The findings provide evidence for applicability of the CBQ in the Netherlands as a promising 

instrument to comprehensively assess reactive and self-regulative temperamental dimensions in young 

children.

Chapter 6 describes the development and validation of a one-item temperament scale, with three vignettes 

addressing the three global traits of temperament. This one-item scale was developed to assist in tailoring 

interventions. Parents were asked to choose the temperament trait (vignette) most applicable to their 

child. The one-item measure was tested against the 36-item CBQ. Both questionnaires were completed by 

237 caregivers of 3- to 5-year-olds in the US. Additionally, the psychometric properties of the 36-item 

measure were assessed. Classical test theory analysis demonstrated adequate internal consistency and 

factor analysis confirmed a three-factor structure. Potential improvements to the measure were identified 

using item response modeling. The findings with regard to the validation of the one-item temperament 

scale show that the three response categories correlated with the temperament factors of the 36-item 

scale, as expected. The one-item temperament scale may be applicable for clinical use.  

Chapter 7 describes the validation of a 3-item temperament measure and child-report 13-item impulsivity 

scale. Impulsivity is one of the characteristics of extraversion, which was previously found to be correlated 

with childhood overweight. First, the one-item temperament measure described in chapter 6 was adapted. 

For every vignette, parents are asked to select how much it applied to their child on a scale ranging from 

(Extremely untrue of your child) to (Extremely true of your child), thereby keeping intact the multi-
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dimensionality of the scale. Again, this measure was tested against the 36-item CBQ. In total, 229 Dutch 

parents and their 6- to 7-year-old children completed the temperament measures and 13-item impulsivity 

scale, respectively. Psychometrics of the CBQ and the impulsivity scale were examined, which were 

considered good in terms of internal consistency and factorial structure. The findings with regard to the 

validation of the 3-item temperament measure show that the three items correlated with the averages 

scores on the corresponding CBQ factors. Furthermore, surgency was highly related to impulsivity. Findings 

provide evidence for the applicability of the impulsivity and temperament measures for observational 

research.

Eating and feeding styles

Eating behavior of children is one of the other potential moderating factors in the relationship between 

food parenting practices and children’s overweight-related behavior. A questionnaire comprehensively 

assessing (variation in) children’s eating style was developed in the United Kingdom (UK) and only available 

in English. Chapter 8 describes the translation and validation of the Children’s Eating Behavior 

Questionnaire (CEBQ) in a Dutch sample of 135 parents of 6- to 7-year-olds. Factor analyses were 

performed and relationships between child eating style and BMI were investigated. Results generally 

confirmed the theoretical factor structure, with acceptable internal reliability and between-subscale 

correlations. Linear regression analyses revealed that BMI z-scores were positively associated with the 

‘food approach’ subscales (food responsiveness, enjoyment of food, emotional overeating) and negatively 

with ‘food avoidant’ subscales (satiety responsiveness, slowness in eating, emotional undereating, and food 

fussiness). The results support the use of the CEBQ as a psychometrically sound tool for assessing eating 

behaviors and the study demonstrates its applicability in overweight-related studies.  

Dutch questionnaires assessing food parenting practices are also scarce. Therefore, we decided to translate 

a food parenting questionnaire from the UK, in addition to the already used Child Feeding Questionnaire 

within the KOALA birth cohort study. Chapter 9 describes the translation and validation of the Parental 

Feeding Style Questionnaire in a Dutch sample of 135 parents of 6- to 7-year-olds. Psychometric 

evaluations, including factor analyses, were performed to assess whether the four factors underlying this 

questionnaire (‘food control’, ‘instrumental feeding’, ‘emotional feeding’, ‘encouragement to eat’) were 

replicated in the Dutch sample. Additionally, associations between parental feeding styles and dietary 

intake behaviors of both the parent and the child were assessed to predict eating behavior. Results 

indicated considerable similarity of factor structure, internal reliability and between-subscale correlations 

with the original British study. The food parenting practices ‘instrumental feeding’ (i.e. using food as a 

reward) and ‘emotional feeding’ (i.e. feeding in response to children’s emotional distress) were positively 

related to children’s snacking behavior. The food parenting practice ‘encouragement to eat’ was negatively 

associated with children’s snacking behavior. Various feeding styles were found to be related to parental 

dietary behaviors. Findings indicate the importance of acknowledging food parenting practices in future 

research efforts as well as in the development of family-based interventions promoting healthy eating 

habits among children. 
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General parenting

General parenting is another important factor besides the more specific parenting practices. We think that 

the relationships between parenting practices and children’s EBRBs are influenced by the general parenting 

context within a family. Parenting is difficult to measure and operationalize. Chapter 10 summarizes the 

discussions from a working group of experts in the childhood overweight field. This working group, led by 

Thomas Power and the author of this dissertation, on general parenting measurement took place at the 

pre-conference meeting to the ‘International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity’ annual 

meeting, ‘Measuring parenting: Current status and consensus reports’. The group discussed a range of 

issues and offered numerous directions for future research regarding the assessment of parenting. These 

included: 1) discussing issues related to differences in conceptualizations with regard to general versus 

domain specific parenting styles and practices and its influence on children’s overweight-related behaviors; 

2) suggestions for novel approaches to parenting measurement; 3) the development of measurement 

instruments that can be used across cultural groups and necessity to identify underlying universal 

characteristics of parenting that operate across cultures; 4) identifying bi-directional influences between 

parents and children and interaction with other family members; 5) broadening assessments beyond the 

immediate family; and 6) designing effective interventions at all levels. Collaboration within the burgeoning 

parenting research community is a top priority to develop qualified instruments. 

Despite the large number of general parenting instruments (see chapter 2) most of them only assess 

limited aspects of parenting. Considerable disagreement exists about how to best assess parenting (chapter 

10). Therefore, we decided to develop a general parenting questionnaire. Chapter 11 describes the 

development of the ‘Comprehensive General Parenting Questionnaire’ (CGPQ), developed for use in this 

PhD project. First, we identified the core constructs of parenting (i.e., ‘nurturance’, ‘structure’, ‘behavioral 

control’, ‘coercive control’, and ‘overprotection’), and clarified their defining features. The ultimate goal is 

to facilitate research exploring how parenting influences children’s health related behaviors.

A mixed methods approach was used for the development of the CGPQ comprising the following four 

steps: 1) items were identified from existing parenting questionnaires based on our framework including 

the five constructs of parenting; 2) cognitive interviews and author review informed the modification, 

deletion and/or replacement of items; 3) advanced statistical analyses including confirmatory factor 

analyses and item-response modeling were conducted to test our theoretical five-factor parenting model 

and to develop fit items; and 4) additional author reviews and cognitive interviews were done to review the 

fit items, determine if any construct was missing or inadequately assessed, assess content validity, and 

verify wording of the modified items.  

The survey was administered to large samples of parents of 5- to 13-year-olds in the Netherlands, Belgium 

and the US. In total, 1497 caregivers completed the questionnaire. Additionally, a questionnaire regarding 

personality characteristics (‘Big Five’) of the caregiver was administered. The reduced 62-item 

questionnaire revealed acceptable fit of our parenting model and acceptable item-response modeling item 

fit statistics. Caregiver personality was related to the parenting constructs as measured by the CGPQ. The 
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personality traits of extraversion, agreeableness, conscientiousness, and openness to experience were 

positively associated with parenting constructs (i.e., nurturance, structure, behavioral control) previously 

found to be related to more positive child health outcomes, whereas the trait of neuroticism was 

associated with coercive control and a chaotic home environment. Based on expert panel review and 

cognitive interviews the questionnaire was further modified to include 85 items. This proposed 85-item 

scale may facilitate research exploring how parenting influences children’s health behaviors.  

PART 3: Parenting – child eating behavior relationship 

In this last part, we partially tested our hypothesized parenting model. Research on parenting practices has 

focused on individual behaviors while largely failing to consider the larger context of their use. Chapter 12

aims to examine the extent to which food parenting practices predict the development of child eating 

behavior. Additionally, the study tested the moderating role of both general parenting and child 

characteristics on the relationship between food parenting practices and children’s eating patterns. For this 

purpose, we used data from the KOALA Birth Cohort Study. Associations between food parenting and child 

eating were present. Instrumental and emotional feeding, and pressure to eat were found to have 

detrimental associations with child eating behavior, whereas covert control, encouragement and restriction 

were found to have favorable associations. These findings are partially confimed in chapter 9. Although the 

strength of relations differed depending on the context, all findings (strength of association between food 

parenting and child eating behavior) of the stratified analyses were in the same direction. Two examples, 

for children who were reared in a positive parenting context, restriction, encouragement and covert control 

worked better than for children who were reared in a less positive parenting context (e.g., coercive and 

overprotective home environments). For children who grew up in a less positive parenting context, 

emotional and instrumental feeding worked more detrimental. Moreover, some food parenting practices 

did not interact with other factors in explaining child eating behavior. These might be robust for contextual 

factors and suitable to target to parents when using more general types of interventions where tailoring to 

an individual is not possible. Thus, parents have a large influence on their children’s eating behavior. Food 

parenting practices are important correlates of children’s eating behavior, and it is important to take into 

account the parents’ parenting style and temperament and eating behavior of children. 

General discussion 

Chapter 13 discusses the methodological issues and the scientific, practical and theoretical implications of 

the studies described in this dissertation. It was concluded that the role of parents is pivotal in the 

development of their child’s eating and activity behaviors. Several parent and child characteristics have 

been proven to impact the relationship between parenting practices and child overweight-inducing 

behaviors. With regard to assessment of parenting, there is a need for further development and validation 

of questionnaires, especially assessing food parenting practices and physical activity parenting practices. 

Efforts were made to clarify as to which constructs should be assessed and how a specific construct should 

be operationalized. Input from different sources is needed to progress in this area. The conference 
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described in chapter 10 partially contributed to this. It is important to assess parenting practices using 

theory-based ecological research approaches acknowledging the dynamic interplay of types and levels of 

parental influence on child EBRB using longitudinal research designs. As our understanding of familial 

influences on children’s obesogenic behavior and weight status improves, health promoters can develop 

more effective family-based interventions. 
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Overgewicht en obesitas bij kinderen is wereldwijd een groot probleem. Dit komt doordat overgewicht 

vaker voorkomt en zowel gedurende de kindertijd en de volwassen leeftijd is gerelateerd aan een slechte 

gezondheid. Ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van overgewichtgerelateerd gedrag van 

hun kinderen (hoge calorie-inname, weinig beweging, en veel sedentair gedrag).  

Overgewicht bij kinderen krijgt veel aandacht. Wetenschappers zijn geïnteresseerd in de vraag hoe ouders 

energiebalans-gerelateerd gedrag van hun kind beïnvloeden. Er zijn echter weinig gegevens beschikbaar 

over de mate waarin ouders het gewicht van kinderen kunnen beïnvloeden. Voortgang in het onderzoek 

naar specifieke ouderschapspraktijken op het gebied van voeding en beweging (zogenaamde voedings- en 

beweegpraktijken) is ernstig verstoord door gebrek aan inhoudelijke en valide vragenlijsten die getest zijn 

in verschillende steekproeven wereldwijd. Daarnaast is het onderzoek naar ouderschapspraktijken beperkt, 

omdat de meeste studies de context van deze praktijken niet onderzoeken. Onderzoek dat zich juist richt 

op de context van deze specifieke praktijken, zoals algemene opvoeding (het emotionele klimaat in de 

thuisomgeving), is tevens beperkt. Er is namelijk niet precies bekend hoe algemene opvoeding 

energiebalans-gerelateerd gedrag van kinderen beïnvloedt en er is een tekortkoming van veel onderzoeken 

om de opvoedingscontext als een van de modererende factoren mee te nemen. Er zijn daarnaast nog 

andere tekortkomingen aan te wijzen in de studies naar opvoeding en overgewicht bij kinderen. Voortgang 

wordt belemmerd door een veelvoud aan opvoedingsvragenlijsten, die telkens weer gebruik maken van 

verschillende constructen. Als deze constructen wel hetzelfde zijn, dan worden ze vaak weer anders 

geoperationaliseerd. Deze problemen worden verder gecompliceerd door een slechte theoretische 

onderbouwing en veelvoud aan demografische contexten waardoor vergelijkbaarheid tussen studies wordt 

gecompliceerd. Ook maken bestaande studies vaak gebruik van dwarsdoorsnedeonderzoek.  

Hoewel er wereldwijd veel onderzoek is verricht naar opvoeding, zijn er bevindingen die elkaar 

tegenspreken. De huidige interventieprogramma’s zijn daarom veelal gebaseerd op onvolledige informatie 

over belangrijke en veranderbare oorzaken van overgewicht bij kinderen, waardoor ze veelal 

teleurstellende effecten hebben. Dit is een belangrijk probleem, want zonder deze informatie is het niet 

mogelijk om precies te achterhalen wat de rol is van ouders. Hierdoor is het lastig om 

interventieprogramma’s te ontwikkelen voor ouders en kinderen om overgewicht te beperken.  

Opvoeding is het centrale thema van dit proefschrift. Het doel is om de complexe relatie tussen opvoeding 

en gewichtsstatus van kinderen te onderzoeken. We weten dat ouders een belangrijke rol spelen in de 

ontwikkeling van overgewichtgerelateerd gedrag in hun kinderen, maar er zijn weinig gegevens beschikbaar 

over de mate waarin ouders dit gedrag beïnvloeden. We hopen met dit proefschrift hier meer inzicht in te 

krijgen zodat uiteindelijk de stijging van overgewicht en obesitas onder kinderen een halt toegeroepen kan 

worden.

Dit proefschrift bestaat uit drie delen om onze kennis over de rol van ouders te vergroten. Allereerst is het 

van belang om te weten wat er al bekend is over dit onderwerp. Daarom hebben we in het eerste deel van 

dit proefschrift drie literatuurstudies uitgevoerd over de rol van ouders in het beïnvloeden van 
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energiebalans-gerelateerd gedrag van hun kinderen. In het tweede deel hebben we vragenlijsten die 

opvoeding en gedrag van kinderen meten ontwikkeld en/of gevalideerd (temperament, eetstijl, 

voedingspraktijken en algemene opvoeding). Als laatste hebben we gekeken naar de invloed van ouders op 

energiebalans-gerelateerd gedrag van hun kinderen waarbij gebruik is gemaakt van deze gevalideerde 

meetinstrumenten. De instrumenten zijn afgenomen bij deelnemers van de lopende grootschalige KOALA 

('Kind, Ouders en gezondheid, Aandacht voor Leefstijl en Aanleg') cohortstudie. De gegevens van deze 

metingen kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van bestaande interventieprogramma’s voor 

ouders met kinderen die overgewicht hebben. 

DEEL 1: Literatuurstudies op het gebied van opvoeding

Allereerst waren we geïnteresseerd naar de bevindingen van eerder onderzoek over de relatie tussen 

algemene opvoedingsstijlen- en praktijken van ouders en overgewichtgerelateerd gedrag bij kinderen. We 

hebben daarom besloten om een literatuurstudie uit te voeren. In hoofdstuk 2 vatten we de bevindingen 

van observationele studies samen die dit onderzoeken. In totaal werden 36 studies gevonden die aan de 

inclusiecriteria voldeden. Er werden in totaal 21 verschillende vragenlijsten gebruikt om algemene 

opvoeding te meten. De bevindingen laten zien dat kinderen die zijn opgegroeid in autoritatieve gezinnen 

(gekenmerkt door opvoedingscontext waarin warmte en emotionele steun centraal staan, samen met het 

gebruik van duidelijke, tweerichtingscommunicatie) over het algemeen gezond aten, vaker fysiek actief 

waren en een lagere Body Mass Index rapporteerden, in vergelijking met kinderen die zijn opgegroeid in 

gezinnen met andere opvoedingsstijlen (autoritaire, permissieve en verwaarlozende opvoeding). De 

uitkomsten van de enkele moderatiestudies laten zien dat de invloed van algemene opvoeding op 

gewichtsgerelateerd gedrag van kinderen afhankelijk is van bepaalde kenmerken van het kind en de ouder. 

De verscheidenheid in resultaten kan worden verklaard op grond van de diversiteit aan opvoedings-

vragenlijsten (sommige meten dezelfde en andere meten verschillende constructen, sommige zijn ingevuld 

door ouders en andere door kinderen), de diversiteit in demografische contexten en de verschillende

methodes, die gebruikt zijn om ouders in de opvoedingsstijlen in te delen. Er kan worden geconcludeerd 

dat algemene opvoeding een factor is die aan gewichtsgerelateerd gedrag bij kinderen is gerelateerd. De 

mate waarin dit effect zich voordoet, dient nog verder te worden onderzocht.

We hebben vervolgens de effectiviteit van bestaande interventies die zich richten op algemene 

opvoedingsstijl- en praktijken voor preventie en behandeling van overgewicht bij kinderen onderzocht. 

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van bestaande interventieprogramma’s die zich richten op dit onderwerp. 

Zeven studies zijn geschikt bevonden voor inclusie. Deze studies beschrijven in totaal vier verschillende 

programma’s gericht op algemene opvoeding en die zijn aangevuld met op leefstijlgerichte componenten 

(zoals voeding en beweging). Alle studies laten kleine en matige significante effecten zien op tenminste één 

gewichtsgerelateerde uitkomstmaat. Deze literatuurstudie laat zien dat er maar weinig interventies zijn 

ontwikkeld die zich richten op algemene opvoeding in de preventie en behandeling van overgewicht bij 

kinderen. Dit ondanks de toenemende overtuiging in empirisch onderzoek van het belang van opvoeding in 

de ontwikkeling van gewichtsgerelateerde uitkomsten van hun kinderen (hoofdstuk 2). De weinige 
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interventies die er wél zijn benadrukken de effectiviteit van het bevorderen van een autoritatieve 

opvoedingsstijl voor de preventie en aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen.

Een derde literatuurstudie die we hebben uitgevoerd, richt zich op beweegpraktijken van ouders. We 

waren geïnteresseerd in het ontwikkelings- en validatieproces van vragenlijsten die deze 

ouderschapspraktijken meten. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van deze beweegpraktijkenvragenlijsten 

(zoals steun van ouders om te bewegen en bevordering van lidmaatschap van sportclubs). Daarnaast 

worden de psychometrische eigenschappen van deze vragenlijsten beschreven en de correlatie hiervan met

het beweeggedrag van kinderen. In totaal hebben we 11 unieke beweegpraktijkenvragenlijsten 

geïdentificeerd en 46 studies zijn opgenomen die deze vragenlijsten hebben gebruikt. Er blijkt een grote 

variatie te zijn in conceptualisatie van constructen die beweegpraktijken meten, er wordt veelvuldig 

gebruik gemaakt van niet-gevalideerde vragenlijsten en er is een schaarste aan uitgebreide vragenlijsten 

die meerdere constructen meten. De ontwikkeling van op theorie gebaseerde beweegpraktijken-

vragenlijsten moet worden bevorderd om dit te voorkomen. Het is belangrijk dat de rol van ouders in de 

bevordering van fysieke activiteit van hun kinderen in toekomstig onderzoek beter onderzocht wordt. 

Alleen dan kunnen er betere interventies voor ouders worden ontwikkeld om beweeggedrag bij kinderen te 

bevorderen.

DEEL 2: Meetinstrumenten 

De literatuurstudies in de hoofdstukken 2 tot 4 laten zien dat er nog veel onduidelijk is over de rol van 

ouders in het beïnvloeden van energiebalans-gerelateerd gedrag van kinderen. Dit komt mede door gebruik 

van een veelvoud aan vragenlijsten die bovendien vaak slecht zijn gevalideerd. Omdat de huidige resultaten 

niet afdoende zijn en veel vragenlijsten niet beschikbaar zijn in het Nederlands, hebben we besloten een 

aantal vragenlijsten te ontwikkelen en/of te valideren. Deze vragenlijsten hebben betrekking op de 

volgende onderwerpen: ‘temperament van kinderen’, ‘voedingspraktijken van ouders en eetstijlen van 

kinderen’ en ‘algemene opvoeding’. Deze vragenlijsten zijn uiteindelijk afgenomen bij deelnemers van de 

KOALA cohortstudie om te kijken wat de invloed is van opvoeding op energiebalans-gerelateerd gedrag van 

kinderen.

Temperament van het kind

In ons voorgestelde model over de rol van opvoeding, gevisualiseerd in de introductie (hoofdstuk 1), is 

temperament van het kind beschreven als een van de modererende factoren in de relatie tussen 

ouderschapspraktijken en energiebalans-gerelateerd gedrag van kinderen. Een uitgebreide validatiestudie 

van de veelomvattende temperamentsvragenlijst voor kinderen was afwezig in Nederland. De komende 

drie hoofdstukken beschrijven de validatie van diverse varianten van deze temperamentsvragenlijst.

Hoofdstuk 5 richt zich op de validatie van de temperamentsvragenlijst voor kinderen (in twee varianten van 

respectievelijk 195 vragen en 36 vragen), ontwikkeld in de Verenigde Staten. De drie belangrijkste 
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temperamentskenmerken die worden onderscheiden in deze vragenlijst zijn ‘extraversie’, ‘negatieve 

affectiviteit’, en ‘zelf-controle’. In totaal hebben 353 ouders van Nederlandse kinderen in de leeftijd van 6 

tot 8 jaar de vragenlijst ingevuld. Het drie-factorenmodel dat in de Verenigde Staten resulteerde uit het 

onderzoek bleek ook van toepassing te zijn op de Nederlandse steekproef. Daarnaast zijn de resultaten van 

de temperamentsvragenlijst ook op basis van land met elkaar vergeleken. Er werd een hoge mate van 

gelijkheid in factorstructuur van de Nederlandse steekproef met andere culturen vastgesteld. Deze 

bevindingen laten zien dat de temperamentsvragenlijst in Nederland in ieder geval toepasbaar is, als een 

instrument om de drie belangrijkste temperamentskenmerken in jonge kinderen in kaart te brengen.  

Hoofdstuk 6 beschrijft de ontwikkeling en de validatie van een zeer korte temperamentsvragenlijst in de 

Verenigde Staten, met drie vignettes welke de algemene temperamentskenmerken omvatten. Deze 

vragenlijst is ontwikkeld voor gebruik in interventiestudies. Ouders dienen te kiezen welk 

temperamentskenmerk (vignette) het meest van toepassing is op hun kind en krijgen hierbij de 

mogelijkheid om te kiezen tussen drie alternatieven (de algemene temperamentskenmerken). De lijst is 

afgezet tegen de temperamentsvragenlijst van 36 vragen. Beide vragenlijsten werden ingevuld door 237 

opvoeders van 3- tot 5-jarige kinderen in de Verenigde Staten. Ook de psychometrische eigenschappen van 

de 36 vragen lange temperamentsvragenlijst werden onderzocht. Analyses gebaseerd op de klassieke

testtheorie laten zien dat de interne consistentie hiervan afdoende was en een factoranalyse bevestigde de 

validiteit van de drie-factorenstructuur. Potentiële verbeteringen voor de 36 vragen lange vragenlijst 

werden geïdentificeerd met behulp van item-responsemodellen. Hierbij wordt de kwaliteit van een 

vragenlijst onderzocht door elk van de factoren individueel te beschouwen. De resultaten met betrekking 

tot de validatie van de zeer korte temperamentsvragenlijst laten zien dat de drie temperamentskenmerken 

correleerden met de temperamentsfactoren van de 36 vragen lange vragenlijst zoals verwacht. Er zijn 

mogelijkheden om de zeer korte temperamentsvragenlijst toe te passen voor klinische doeleinden.

Hoofdstuk 7 beschrijft de validatie van een temperamentsvragenlijst van 3 vragen en een 

impulsiviteitvragenlijst van 13 vragen. De impulsiviteitsvragen werden door kinderen beantwoord. 

Impulsiviteit is een van de onderdelen van extraversie, waarvan voorheen gebleken is dat er een positieve 

correlatie is met overgewicht bij kinderen. Hiervoor werd de zeer korte temperamentsvragenlijst uit 

hoofdstuk 6 aangepast. In de zeer korte temperamentsvragenlijst werd ouders gevraagd te kiezen welk van 

de drie temperamentskenmerken (vignette) het meest van toepassing is op hun kind. Ouders moeten in de 

aangepaste versie voor elk temperamentskenmerk (vignette) aangegeven in hoeverre dat van toepassing is 

op hun kind om zo de multi-dimensionaliteit van de schaal te waarborgen. Hiervoor werd een 

vijfpuntsschaal gebruikt van 1 (Helemaal niet van toepassing) tot  5  (Volledig van toepassing).  Ook  deze  

aangepaste lijst is afgezet tegen de temperamentsvragenlijst van 36 vragen. In totaal hebben 229 ouders en 

hun 6- tot 7-jarige kinderen respectievelijk de temperamentsvragenlijsten en de impulsiviteitsvragenlijst 

ingevuld. De psychometrische eigenschappen van de 36 vragen lange temperamentsvragenlijst en de 

impulsiviteitvragenlijst werden onderzocht. De interne consistentie en factorstructuur waren ook hier 

afdoende; de betrouwbaarheid en validiteit van de drie-factorenstructuur werd bevestigd voor de 

temperamentsvragenlijst van 36 vragen en de betrouwbaarheid en validiteit van de onderliggende een-
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factorstructuur van de impulsiviteitsvragenlijst werd bevestigd. De resultaten met betrekking tot de 

validatie van de temperamentsvragenlijst van drie vragen laten zien dat de drie vragen correleerden met de 

gemiddelde scores van de drie temperamentsfactoren. Bovendien bleek extraversie hoog gecorreleerd met 

impulsiviteit. De bevindingen laten zien dat beide vragenlijsten toepasbaar zijn voor gebruik in 

observationeel onderzoek.

Voedingspraktijken en eetstijlen

Naast temperament kan ook eetgedrag van het kind als een van de modererende factoren worden gezien 

op de relatie tussen voedingspraktijken van ouders en overgewicht bij kinderen. Een vragenlijst die 

uitgebreid de (variatie in) eetstijl van kinderen meet, was ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk en niet 

beschikbaar in het Nederlands. Hoofdstuk 8 beschrijft daarom de vertaling en de validatie van de 

eetgedragsvragenlijst voor kinderen (‘Children’s Eating Behavior Questionnaire’) in een Nederlandse 

steekproef van 135 ouders met kinderen in de leeftijd van 6 tot 7 jaar. We hebben factoranalyses 

uitgevoerd en correlaties tussen eetstijl en Body Mass Index onderzocht. De factorstructuur was vrijwel 

gelijk aan de structuur die in het Verenigd Koninkrijk is gevonden, met acceptabele interne consistenties en 

correlaties tussen de verschillende schalen van de vragenlijst. Lineaire regressie analyses lieten zien dat de 

gestandaardiseerde Body Mass Index scores positief geassocieerd zijn met de ‘voedingsbevorderende’ 

schalen (‘voedselresponsiviteit’, ‘genieten van voedsel’, ‘emotioneel overeten’) en negatief met de 

‘voedingsvermijdende’ schalen (‘voedingsinname minderen na verzadiging’, ‘trager eten’, ‘emotioneel 

ondereten’, ‘kieskeurig ten aanzien van voedsel’) van de eetgedragsvragenlijst. De eetgedragsvragenlijst is 

dus betrouwbaar en valide om eetgedrag te meten. De vragenlijst is toepasbaar in overgewicht-

gerelateerde studies om kinderen te identificeren die een hoger risico lopen om overgewicht te 

ontwikkelen.  

Net zoals vragenlijsten die eetstijlen bij kinderen meten zijn ook vragenlijsten die ouderschapspraktijken 

meten ten aanzien van voeding schaars in de Nederlandse taal. We hebben als goede aanvulling op de 

‘Child Feeding Questionnaire’ (voorheen opgenomen binnen de KOALA studie) een voedingspraktijken-

vragenlijst vertaald vanuit het Engels. In hoofdstuk 9 wordt de validatie van de voedingspraktijken-

vragenlijst (‘Parental Feeding Style Questionnaire’) in een Nederlandse steekproef van 135 ouders met 

kinderen in de leeftijd van 6 tot 7 jaar beschreven. Psychometrische evaluaties waaronder factoranalyses 

zijn uitgevoerd om te onderzoeken of de vier voedingspraktijken die deze lijst meet (‘controle over 

voeding’, ‘instrumenteel voeden’, ‘emotioneel voeden’, ‘aanmoedigen om te eten’) ook kunnen worden 

herkend in een Nederlandse steekproef. Bovendien zijn de correlaties tussen voedingspraktijken en 

voedingsgedrag van zowel de ouder als het kind onderzocht om te bestuderen in welke mate 

voedingsgedrag voorspeld kan worden. De factorstructuur, interne consistentie en correlaties tussen de 

verschillende schalen vertoonden ook hier grote overeenkomsten met de oorspronkelijke studie uit het 

Verenigd Koninkrijk. ‘Instrumenteel voeden’ (ouders die voeding gebruiken als beloning) en ‘emotioneel 

voeden’ (het geven van voeding als reactie op emotionele stress van hun kind) waren positief gecorreleerd 

met snackgedrag van kinderen. De voedingspraktijk ‘aanmoedigen om te eten’ was negatief geassocieerd 
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met snackgedrag van kinderen. Verschillende voedingspraktijken waren gerelateerd met voedingsgedrag 

van ouders. De bevindingen laten zien dat het belangrijk is om voedingspraktijken te meten in toekomstige 

studies en mee te nemen in de ontwikkeling van interventieprogramma’s voor ouders om gezonde 

eetgewoontes van kinderen te bevorderen.

Algemene opvoeding

Naast ouderschapspraktijken is ook algemene opvoeding belangrijk. Wij gaan toetsen of de relatie tussen 

ouderschapspraktijken en energiebalans-gerelateerd gedrag van kinderen beïnvloed wordt door de 

algemene opvoedingscontext binnen een gezin. Algemene opvoeding blijkt lastig meet- en 

operationaliseerbaar. Dit leidt tot veel discussie onder wetenschappers. Hoofdstuk 10 vat de discussie 

samen van een expertpanel van onderzoekers op het gebied van overgewicht bij kinderen. Dit expertpanel 

heeft plaatsgevonden tijdens een congres voorafgaand aan de jaarlijkse bijeenkomst van de ‘International 

Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity’ onder leiding van Thomas Power en de auteur van dit 

proefschrift. De bijeenkomst had als titel: ‘Measuring parenting: Current status and consensus reports’. De 

werkgroep besprak een aantal punten over het meten van algemene opvoeding en kwam bovendien met 

een aantal aanbevelingen waar toekomstig onderzoek zich op kan richten. De belangrijkste discussiepunten 

zijn: 1) onduidelijkheden oplossen over de verschillen tussen algemene versus domein specifieke 

opvoedingsstijlen- en praktijken en hun invloed op overgewichtgerelateerd gedrag van kinderen; 2) 

suggesties geven over nieuwe benaderingen om opvoeding te meten; 3) de ontwikkeling van 

meetinstrumenten die inzetbaar zijn voor meerdere culturele groepen en noodzaak om universele 

kenmerken van opvoeding te ontdekken voor verschillende culturen; 4) het belang van het meten van 

wederkerige invloeden tussen ouder en kind en interactie met andere gezinsleden; 5) belang van het 

meten van opvoeding buiten de directe familieleden (zoals door leraren en vrienden); en 6) de ontwikkeling 

van effectieve interventies op verschillende niveaus en intensiteiten, rekening houdend met de doelgroep. 

Samenwerking met de groeiende onderzoeksgemeenschap op het gebied van opvoeding heeft prioriteit om 

geschikte meetinstrumenten te ontwikkelen.

Zoals we hebben geconstateerd in hoofdstuk 2 worden er veel verschillende algemene 

opvoedingsvragenlijsten gebruikt, maar richten de meeste van deze lijsten zich op een beperkt aantal 

aspecten van opvoeding. Er is veel onduidelijkheid over hoe je opvoeding het beste kunt meten (zie 

hoofdstuk 10). Daarom hebben we een algemene opvoedingsvragenlijst (‘Comprehensive General 

Parenting Questionnaire’) ontwikkeld voor gebruik in dit promotieproject. Hoofdstuk 11 beschrijft de 

ontwikkeling van deze vragenlijst. Allereerst hebben we de belangrijkste constructen van opvoeding 

geïdentificeerd en beschreven (‘zorgzaamheid’, ‘structuur’, ‘gedragscontrole’, ‘strikte controle (dwang)’ en 

‘overprotectie’), evenals de onderliggende kenmerken. Het ultieme doel is om onderzoek te bevorderen 

naar de invloed van ouders op gezondheidsgedrag van kinderen. 

Een stapsgewijze validatie met diverse technieken (‘mixed methods approach’) is toegepast bij de 

ontwikkeling van de algemene opvoedingsvragenlijst. Deze bestaat uit vier stappen: 1) De identificatie van 
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vragen uit bestaande opvoedingsvragenlijsten gebaseerd op een raamwerk van vijf opvoedingsconstructen; 

2) Het houden van cognitieve interviews en onderlinge discussie tussen de auteurs om informatie te krijgen 

over het eventueel aanpassen, weglaten of vervangen van vragen; 3) Het uitvoeren van geavanceerde 

statistische analyses (confirmatorische factoranalyses en item-responsemodellen) om het vijf-factoren 

opvoedingsmodel te testen en onderzoek te doen naar geschikte vragen; en 4) Het uitvoeren van 

additionele cognitieve interviews en onderlinge discussie tussen de auteurs om de aangepaste vragen te 

beoordelen op relevantie voor de constructen, op toetsing van de inhoudsvaliditeit en op woordgebruik.

Vervolgens is de ontwikkelde lijst afgenomen bij grote groepen opvoeders van 5- tot 13-jarige kinderen in 

Nederland, België en de Verenigde Staten. In totaal hebben 1497 opvoeders de vragenlijst ingevuld. 

Bovendien is er ook een vragenlijst over persoonlijkheidskenmerken (zogenaamde ‘Big Five’) afgenomen bij 

de opvoeders. De gereduceerde opvoedingsvragenlijst met 62 vragen laat een acceptabele overeenkomst

zien met ons vijf-factoren opvoedingsmodel. Persoonlijkheid van de opvoeder hing samen met de vijf 

opvoedingsconstructen in onze vragenlijst. De persoonlijkheidstrekken ‘extraversie’, ‘meegaandheid, 

‘zorgvuldigheid’, en ‘openheid voor ervaringen’ waren positief geassocieerd met de opvoedingsconstructen 

zorgzaamheid, structuur bieden en gedragscontrole. Deze opvoedingsconstructen zijn gerelateerd aan

positieve gezondheidsuitkomsten van kinderen. De persoonlijkheidstrek ‘neuroticisme’ was geassocieerd 

met dwangcontrole en een chaotische thuisomgeving. De opvoedingsvragenlijst is verder aangepast naar 

aanleiding van cognitieve interviews en bespreking van de vragenlijst met een expertpanel, waardoor deze 

nu 85 vragen bevat. De voorgestelde opvoedingsvragenlijst draagt bij aan onderzoek dat tot doel heeft om 

de rol van ouders te bestuderen in de ontwikkeling van gezondheidsgedrag bij kinderen.

DEEL 3: Opvoeding – eetgedrag kind relatie 

In dit laatste deel zijn we gestart met het toetsen van ons model van de relatie tussen opvoeding en 

overgewicht bij kinderen. Eerder onderzoek over ouderschapspraktijken richt zich grotendeels op deze 

individuele gedragingen; de context waarbinnen deze ouderschapspraktijken worden uitgevoerd wordt 

vaak niet meegenomen (zie hoofdstuk 2). Hoofdstuk 12 heeft als doel om te bepalen welke 

voedingspraktijken van ouders de ontwikkeling van het eetgedrag van hun kinderen voorspellen. Bovendien 

heeft de studie tot doel de modererende invloed van zowel algemene opvoeding als de kindkenmerken 

(temperament en eetstijl) te testen op de relatie tussen voedingspraktijken en eetgedrag van kinderen. Om 

dit te onderzoeken is gebruik gemaakt van gegevens die zijn verzameld binnen de grootschalige KOALA 

cohortstudie. Er is een aantal verbanden gevonden tussen voedingspraktijken van de ouders en het 

eetgedrag van hun kinderen. Instrumenteel en emotioneel voeden en druk die ouders uitoefenen om hun 

kinderen voedingsproducten te laten consumeren leidden tot meer ongezond eetgedrag en minder gezond 

eetgedrag, zoals deels bevestigd in hoofdstuk 9. Kinderen eten gezonder als ouders ervoor zorgen dat 

ongezonde voedingsproducten niet in huis worden gehaald, ouders hun kinderen aanmoedigen een grote 

variëteit aan voedingsproducten te consumeren en ouders strikte voedingsregels toepassen. Ondanks het 

feit dat de sterkte van de correlatie afhing van de context, lieten alle bevindingen van de gestratificeerde 

analyses dezelfde trend zien. Twee voorbeelden: voor kinderen die zijn opgegroeid in een positieve 
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opvoedingscontext heeft restrictie, aanmoedigen en het niet in huis halen van ongezonde producten 

betere effecten op voedingsgedrag dan voor kinderen die zijn opgegroeid in een andere opvoedingscontext 

(dwangmatige en overprotectieve thuisomgeving). Voor kinderen die zijn opgegroeid in een mindere 

positieve opvoedingscontext heeft emotioneel en instrumenteel voeden negatievere effecten op 

voedingsgedrag. Bovendien is gebleken dat sommige voedingspraktijken niet interacteren met andere 

factoren om eetgedrag van kinderen te verklaren. Deze factoren zijn misschien robuust voor variatie in 

contextuele factoren en geschikt voor gebruik in meer algemene interventies. Ouders hebben een 

aanzienlijke invloed op het eetgedrag van hun kinderen. Om ervoor te zorgen dat kinderen gezonder gaan 

eten, is het belangrijk te letten op de voedingspraktijken die ouders hanteren. Daarnaast is het van belang 

om rekening te houden met algemene opvoedingspraktijken en temperament en eetstijl van het kind.

Algemene discussie 

In hoofdstuk 13 worden conclusies voor de wetenschap en de praktijk getrokken uit het onderzoek dat dit 

proefschrift wordt gerapporteerd. De rol van ouders blijkt uiterst belangrijk in de ontwikkeling van eet- en 

beweeggedrag van kinderen. Verschillende ouder- en kindfactoren beïnvloeden de relatie tussen specifieke 

ouderschapspraktijken en overgewichtgerelateerd gedrag van kinderen. Om opvoedingspraktijken nog 

beter te kunnen meten, is het noodzakelijk om specifieke vragenlijsten verder te ontwikkelen en te 

valideren. Dit geldt met name voor ouderschapspraktijken met betrekking tot voeding en beweging. De 

bestaande voedings- en beweegpraktijkenvragenlijsten zijn vaak slecht gevalideerd. In dit onderzoek 

hebben we getracht duidelijkheid te brengen over welke constructen er gemeten moeten worden en hoe 

deze constructen geoperationaliseerd moeten worden. Input van verschillende wetenschappers wereldwijd 

is nodig om voortgang te boeken in dit onderzoeksveld. Het congres beschreven in hoofdstuk 10 heeft hier 

een bijdrage aan geleverd. Het is belangrijk dat dynamische interacties tussen verschillende typen en 

niveaus van opvoeding (algemene opvoeding en ouderschapspraktijken) op energiebalans-gerelateerd 

gedrag van kinderen worden onderzocht. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van longitudinale 

onderzoeksontwerpen. Als we beter weten hoe ouders overgewichtgerelateerd gedrag en gewichtsstatus 

van hun kind beïnvloeden, dan kunnen gezondheidsbevorderaars effectievere interventieprogramma’s

ontwikkelen.  
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