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This thesis reports on a number of research studies into the development, irnplementation and evaluation of Krachtvoer, a school-based e d ~ c i s t i o ~pmgramme
al
to
promote healthy eating hablts among 12-14-year-old students. Unhealthy eating
habits of young people are a major public health problem. It is particularly Important to develop effective healthy diet pramlotian interventions for young people, as
healthy eating a t an early age may be an important determinant of dlietalry choices in,
later life. To meet this challenge, the Kirachtwaer nutrition education programme has
been developed, implemented and evaluated. The overall goals of the programme
were t o increase the consumption of fruit and fruit juice, decrease the consumptian af
high-fat snacks and increase breakfast frequency and quality among 12-14-year-old
students a t lower vocationall schools.
The first two studies reported on in this thesis were conducteld to support the development olf the Krachtvoer programme. The subsequent evaluation of the programme
consusted of an effect study and a process study. The final study inwestigated the
influence of the family environment on students' dietary behaviours and the effects
of the proglramme.

The Introduction (chapter 1) diescribes the program~lme, whiclh consi~sted of eig~ht
school lessons and included task ferm~s, postcards, posters, a lunchbox witlh healthy
food items, a magazine, a video, a website, a take-home bag with a newslettel- and
food items for the parents, taste-testing of various products and a manual with instructions for thle teacher on the warlous lessons. The first chapter also discusses
the rationale for the choice o f behaviours to be targeted and for developing the proglramrne for stwdents of lower vocational education.
Chapter 2 describes the results of focus group interviews that were conducted with
students, teachers and parents. These interviews helped us g,ain m i g h t into the need
for nutrition i~nforrnatian,specific areas of interest and views abaut nutrrtion education arnong our target population, The focus group interviews with teachers also examined the requirements in terms o f averall programme design that would promote
adoption and implementation of a healthy diet intervention in the schools, such as
the number and duration af the lessons. The students who took part in the interviews
were not very enthusiastic about nutrition education, but accepted the fact that they
were asked by the school to work on the topic. They felt that nutritron education
could be fun if it met certain criteria. The information should not be too complex and
they should be able to absorb it in an active manner, for instance by means of games.
The stwdents wanted all activities and rnaterlals t o be challenging, not childish, funny,
colawrful, exciting and even a bit shocking. These requirements were also confirmed
by the teaclhers and parents. The interviews further indicated that taste preferences
should be taken into account when tryrilng to change nutrltlon habits. Teachers indicated that lessons about nutrition were mlostUy given at t h e beginning of the school
year, and an a~verageof 12 hours was being spent on this topic in the curren~tcur-

riculum~,Teachers said that they preferred a number OF optjonal elements In the
programme that would leave them some room to tallor the programme t o their own
teaching situation. We concluded that although designing nutrition education matlerial~sfor students is not an easy task, It is essen~tialto address nutr~tionIn view of the
currenit unfavowlrable dietary patterns and tlleiir adverse short- and long-term health
consequences. Adolescents judge educational activities by certain criteria, whlich can
be taken rnto account when designing these activities, Specifilc topics that interest
some of the adolescents, like the consequences af slkipping breakfast, can be used
as a basis.

Chapter 3 describes the relative i~rnporkanceof poss~blepersonall and social environment predictors of the consumption of fruit, hig~h-fatsnacks and breakfast. More positive attitudes and subjective norms appealred to be associated witlh greater intentions
to change, for all three dietary behaviours, and more positive self-effaca~cyexpectations with greater intention~sto increase fruit intake. With regard to actual consumption, a more positive attitude towards eating fruit was the only significant correlate of
greater fruit consumption. A perceived lower intake by the mother and greater food
availabliiity and accessibility were fow~ndto be the main correlates of high-fat snack
consumption. Tihe results indicate that adolescents' attitudes are the mast important
determinants of various health-related eating behaviours and intentions t o change.
Intementilons to promote a healthy diet among adolescents should include creative
strategies to achieve positive associations with heallthy dietary changes.
Chapter 4 presents the results of a trial to assess the effects of the Krachtvoer programme on dietary behaviours and behavioural determinants. The study revealed1
beneficial effects on some, but not all behavioural measwires relating t o fruit intake,
high-fat snaclk inta~keand breakfast habits. Some of the favourable beha~iowi~ral
effects occurred in the total target population, others mainly or only among those
students who ha~dthe least desirable iintiakes a t ba~seline.Similar pa~tternswere found
for the effects on intention to change, attitudles, subjective and descriptive norms,
self-efficacy, awareness of risk behaviour, interest in the topic, perceived food rulles
and the availability and accessilb~~lity
of food at home. Some unfa~vowrableeffects occurred among students with the most desirable values at baseline, but these effects
were smaller than the favourable efects amlong the students with the least desirable
values at baseline. This indicates that the proglramme did reach the students who
needed i t most. Although we did n~otfind effects an all outcome irrdicators, the total
palttern of resw~ltssluggests that Krachtvoer offered adlded value over the existing
culriricula.
Chapter 5 deals with the completeness and fidelity of the programme !mplementation,
as well as the opilnions of teachers and students about the Krachtvoer programme.
It was found tlhat the teachers had implemented the programme largely according
to plan, that the teach~ersappreciated most parts of the programrn~eand that the
students who were exposed to Krachtwoer were more appreciatiive of their nutrition
educatioin lessons than students who took the usual curricullum. The process evaluI1O2
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ation also indicated non-optimal implementation o f phase three, where activities
involved impliementation of solutions and an evaluation of personal goal performance.
We concluded that the process study revealed the stronger and weaker parts of the
programme and could be used t o guide the revision process for fulrther programme
improvement.

Chapter 6 reports on a study assessing the association between a number of familyrelated factors and fruit and snack consumption by studlents and ascelrtaining whether these family-related factors affected the Krachtvoer-induced changes in these
two health-related dietary habits. The study revealed a positive association between
paren1ts7ruitintake and children" fruit intake, and a negative association between
the imporlta~nceof weiglht control in family food purchasing habits and children9s
sinack intake, No significant family-related predictors of programme-induced changes
in either fruit or sinack intake were found. The concluslon~swere that in the present
adolescent population, t~heinfluelnce of familly-related factors seems limited and that
there are no indications that: th~esefactors modified the programme" effect. For elhe
Krachtvoer project, this means that we found no evide,n~cethat there are subgroups
of children who might profit less due to tlheir family backgroun~d.

The finaJ chapter (chapter 7) first summarises the main findingis o f the stuidi~es,and
then reviews the initial aims alnd a number of key decisilons t l m t weire talken in the
process of ac~hievingthese aims. The chapter also relates the findings of the Individual studies to each other, and discusses the findingis and main methodalogical
considera~tionsin relation to the key decisions. We concluded thalt the systema~tic
development of Krachtvoer has led to a programme that provides a promilsing tool to
encourage stwldents i~nlower vocational education to adopt healthier diets. However,
the effects of th~epresent Krachtvoer programme have been small. Since some conditions for improvement were identified, it see~msadvisable to revise the Krachtvoer
programme before considering large-scale implementation.

Samenvatting
Dit p~roefschriftbeschrijft de antwikkeling van een aantal studies naar de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het lespakket Krachtvoer. Uitgangspunt van het
onderzoek is dat er (vooral via scholen) al dive~rsevoedingsvoorlichtingsactivlteiten
voor jongleren worden uitgevoerd, maar dat deze activiteiten nauwelijks op elkaar
zijn afgestemd en d~ater geen onderzoek is g~edaannaar de gedragseffecterz van
deze activiteiten. Tevens is de bestaande empirische en theoretische kennis over
effectieve voedingsvooirlichtingspr~grarnma'svoor jongeren slechts gedeeltelijk toegepast in bestaande programma's, Tijdens het proj~ectis het geïntegreerde voedings~oorlichlingsprograrnmaXrachtwoerhoor jongeren i n
ba~sisvormingontwikkeld.
Krachtvoer probeert t e stimuleren dat jlangeren meer fruit en nninder vette snacks
gaan eten en vaker en beter gaan ontbijten. Veel jongeren in Nederland hebben
ongezondere eetgewiaolntes dan wenselijk Is, Het is in het bijzonder belangrijk olm
effectieve voedingsvoorlichtingsinterventies voor jongeren t e ontwikkelen. Enerzijds
kan het ongezonde eetgedrag voor een deel nog worden voorkomen en a~ndersljdsils
het al ontstane ongiezonde gedrag nog niet verworden t o t een jarenlange gewoonte
en daardoor wellicht gernakkellijker t e beïnvloeden.
<dl@

Het eerste deel van het proefschlrift toont d~eresultaten wan de onderzoeken die sijn
gebruikt om het lespakket Krachtvoer vorm te geven. Het Kracht\roelrprogramrna is in
een veldexperiment op haalbaarheid en effectiviteit g~etoetst.Tevens sijn gedurende
de gehele intementieperiode proisesgegevens verzameld om na t e kunnen gaan of het
programma werd geïmlplernenteeird zoals gepland en of alle programma-onde~rdelen
als haalbaar werden ervaren door de ~~itvoerders.
Ook is tijdens de interventieperiode
een vragenlijst bij ouders van leerlingen in de experimentele groep afgelnomen waeirin on~derandere fa~miliekarakteristiekenen voedingsregels zijn nagevraag~d.

In de introductie (hoofdstuk d ) wordt een beschrijving giegeven van het lesprogramma Krachtvoer, Krachtvoer bestaat uit acht woedingslessen en in <de Iessan wordt
gebruik gemaakt van werkbladen, ansichtkaarten, eelrn lunchtrom~melmet drlie geronde voedingsmiddelen, een rna~ga~zilne,
een video, een website, een tagje met een
n~ieuwsbriefen voed~ingsproductenwoor thlulic, smaaktestten en een docentenhandlciding woor de docent. I n de introductie wordt tevens de keuze van de drie voedingsgedragingen en doelgroep g~ernotiveerd.
Hoo;Fdstuk 2 beschrijft de focusgroeplnterwiews die zijn gehouden m e t adolriscelnten,
docenten en ouders. Door deze interviews kregen we iinzilcht in de informatiebehoeften, specifieke interesses en ideeen wan jongeren, hun docenten en ouders op het
gebied van vaedingsvoorlichting. Ulit het onderzoek bleek dat jongeren niet warm
lopen voor woedingsvoiorlichti~ng, maar ze accepteren wel dat op school hun inzet
wordt gevraagd voolr dit: onderwerp. Voedingcvoorlichting kan ook best heel leuk
rijn, maar moet dan wel aan ve~rschilliende eisen voidoen. Zo moet de informatie
niet t e ilngewikkeld mijn en op een actieve manier opgenomen kunnen worde~n, bijvoorbeeld via een spel. Eisen die aan allle a~ctivlteiltenen materialen worden gesteld,

zijn dat ze w~itdag~end,niet kinderachting, humoristisch, kleurrijk, spannend of zelfs
een beetje grof moeten zijn. Deze eisen werd ook door de docenten en leraren ondersteund, Bev~ensbleek uit de i n t e ~ i e w sdat er rekening gehouden moet worden
met smaakvooskeuren valn de jongeren. W i j concludeerden dat het ontwikkelen van
voedingcvoorlichtingsactiviteSten voor jongeren geen gemakkelijke klus is. Bij de
ontwikkel~ngvan de voorlichtingsactiviteiten kan rekenilng gehouden worden met de
doos de jongeren zelf gestelde eisen. Verder kunnen swbondewerpen, zoals wat zijn
de gevalgen van het overslaan van een ontbijt, waarvoor bij in ieder gewal een deel
van de jongeren belangstelling kijkt te zijn als Ingang worden gebruikt.
I n hoofdstuk 3 wordt ingegaan het belang van verschilllendle persoonli~jlkeen sociallle
om~gevinigskactorenvoor de consumptie van frult, snoep en snacks die veel verzadigde vetten bevatten, en ontbijt. Een meer positieve attitude en subjectieve norm lijken
voor de consumptie van fruit, snoep en snacks die veel verzadigde vetten bevatten
en ontbijt belangrijke factoren t e zijn voor die intentie tot verandering, en meer positieve eigen-effectiviteitsverwachtingen voor een hogere intentie om fruit inname t e
verhogen. Attitude leek tevens de belangrijkste factor voor de consumptie van fruit.
Een lage ervaren inname van snacks door de. moeder, en een hoge beschikbaarheid
en bereikbaarheid wan snacks leken belangrijke factoren voor snackcon~sumptie.Bij
de ontwikkeling van v~~edingsvoorlichtingsprogramma's
zouden creatieve lesactiviteiten ingezet moeten worden om positieve associaties voor van de consum~ptievan
Fruit, snoep en snacks die veel verzadigde vetten bevatten en ontbijt t e bereiken.

Hoofdstuk 4 beschrijft de haalbaarheid en effectiviteit van het Krachtvoerprogramma.
Er zijn kleine maar significante gedragseffecten van de interventie gevonden. Jongeren die deelnamen aan het Krachtvoerprogramma gaven in de nameting aan meer
fruit t e eten, minder snacks met veel verzadigd vet t e eten en bij het ontbijt meer
koolhydraat- en vitamine C rijke producten t e eten dan de controlegroep jongeren.
Sommige positieve effecten werden gevonden in de totale populatie, andere voornamelijk of alleen in de subgroep van studenten met de meest ongezonde eetgewoontes op de voormeti~ng,Naast gedragseffecten is er bij de meeste gedragingen
ook een positief effect te zien olp de attitude ten aanzien van de gedraginlgen. Dit
was een determinant die veel aa~ndachtheeR gehad in de interventie. Er werden aak
negatieve effecten gevonden in de subgroep van studenten met de meest gezonde
eetgewoontes op de voormeting, Deze effecten waren echter kleilner dan de positieve
effecten de subgroep van studenten met de meest ongezonde eetgewoontes op de
voormeting. Met Krachtvoerprogramma is dus in staat geweest om juist die jongeren
te bereken die er het meest baat bi^ hadden. Wet totaal plaa~tjevan de effecten geeft
aan dat het lesprogramma Krachtvoer een meerwaarde heeR boven het gebruikelijke
curriculu~m.

I n hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de procesgegevens die tijdens de interventieperiode zijn ve~rzameldl.I n deze studie werd nagegaan of het programma wend geimplernenteerd zoals gepland en hoe de algern~enleopzet evenals de diverse onderdelen
welrden beoordeeld. Vervolgens werden er verbanden gelegd tussen de opinies en

niwealu wan implementatie. Die belangrijkste resultat~enzijn dat heat lespakket redelijk galed is geïmplementeerd door docenten en dat het algemene oordeel over het
leslpakket van docenten positief was. Leerlingen waren gematigd positief over de
voedingslessen. Leerlingen in de Krachtvoergroep wonden de hroedingslessen leuker
en interessanter dan dan jongeren in de cantroleg~roep.Door de procesgegeven in
kaart te brengen zijn de sterke en zwakke onderdelen wan het Krachtwoerprogramma
zichtbaar gemaakt. Deze inzichten zijn goed bruikbaar voor revisie en verbetering
van het Krachtvoer~programma.

JToofdstwk 6 Yneschrijft de vragenlijststudie onder ouders van leerlingen in de
Krachtvaergroep waar ander andere familiekarakteristieken en voedingsrcgels zijn
niag~evraagd.Er werd een positieve relatie tussen fruitinname vaIn de ouders en fruitinname wan hun kind, en een negatieve associatie tussen de belan~grijkheidvan gewichtscontrole van ouders en ~niacki~nname
van het kind g,evolnden, Eli; werden geen
significante associaties gevonden tussen familiekarakteristieken en de programmageinduceerde veranderingen in fruit- of snacki~nnarne.G~econaludeerdwerd dat de Invloed van familiekarakteristieken beperkt is en daarnaast bleken er geen indicaties te
bestaan dat fam~illekarakteristieken programma-effecten kunnen beinwloederu. Voor
Krachtvoer betekend dit dat er geen bewijs is dat er subgroepen leerlingen zijn die
minder geprofiteerd hebben als gevolg van h~unachtergrond.
I n het jaatste hoofdstuk van dit proefschrift (hoof0rstuk J ) worden de belangrijkste resultaten wan de verschillend~estudies samengevat en aan elkaar gerelateerd. Tevens
wordt er ingegaan op de keuzes die de basis hebben gewarmd van het Urachtvaerpragramma. W i j concludeerden dat de ~ystema~tische
ontwilkkeling van het programma
Krachtvoer heeft geleid tot een programma dat een aanvlullende waarde heeft boven
de bestaande voedingsvoorlichtingsprogrammai's voor de doelgroep van 12-14 jarige
jongeren op het vrnbo. Het programma Krachtvoer is redelijk goed geïmplementeerd
en gewaardeerd, maar dient op een aantal punten verbeterd te worden. Het onderzoek heeft duidelijke aanwijzin~gcnopgel~everdvoor v~rbeterrncigeli~jkheden.

