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In the Netherlands, skin cancer – including non-melanoma and melanoma skin cancer
– has increased dramatically since the late 1980s and currently, rates are globally
among the highest. Further, skin cancer puts a high and increasing burden on our
society in terms of healthcare costs, with future prognoses for this burden being poor
as well. The excessive skin cancer increase is mostly caused by an ageing population
and changes in sun-seeking behaviours. Since skin cancer is regarded one of the
most preventable malignancies, efforts for improving sun protection are warranted.
Unprotected sun exposure and sunburn are crucial risk factors for developing
skin cancer in life, especially during childhood. This makes sun protection in early
life highly important. Since children are not (yet) able to perform sun protection
behaviours themselves, parents play a crucial role in pursuing children’s sun safety.
Sun protection strategies consist of multiple, complex behaviours – e.g. sunscreen
use, protective clothing and seeking shade, and are dependent of various factors,
such as the UV-index, children’s skin type, and duration of sun exposure. Currently,
children’s sun protection is suboptimal and efforts are warranted to improve their sun
safety. Furthermore, in a Dutch context, little is known about children’s sun safety.
Hence, to understand children’s sun safety, multiple behaviours need investigation,
from both children’s and parents’ perspectives, in different settings.

Chapter 1
In Chapter 1, a general introduction to the studies presented in this thesis is provided. This thesis was aimed
at contributing to the current knowledge regarding sun safety of children (aged between 4 and 12 years
old) in the Netherlands in order to provide directions for sun safety interventions. A comprehensive strategy
was used to investigate children’s sun safety, by examining multiple parental and children’s protection
behaviours in different sun exposure situations. The sun protection behaviours described throughout our
studies are therefore divided in: 1) direct performance, by e.g. applying sunscreen, putting on sunglasses;
and 2) indirect performance, by teaching children to perform sun protection behaviours themselves.
Moreover, sun exposure situations are distinguished in: 1) planned sun exposure (i.e. when going to the
beach or swimming pool); and 2) incidental sun exposure (when engaging in other activities, e.g. cycling or
playing outside).

Chapter 2
Chapter 2 aimed to gain a broad insight into parental perceptions regarding children’s sunburn, sun
exposure and parental sun protection behaviours using a qualitative approach. Further, we proposed to
understand situations in which children experience sunburn in the Netherlands. In total, 26 interviews were
conducted (n=17 mothers of n=17 girls). Execution, transcription, and coding of the interviews was done
by two researchers, demonstrating an interrater reliability of d = .84. The findings indicated that sunburn
was highly prevalent among children and that parents often underestimated their children’s sunburn
occurrence. Settings in which sunburn occurred most frequent were water-related with limited shade
facilities. Interestingly, all parents reported at least one sun protection behaviour. Of those, sunscreen use
was most often applied by parents. Knowledge deficits concerning the UV-index and correct sunscreen
application were also detected, although all parents reported the use of sunscreen. Furthermore, parents
often mentioned being unprepared for (a longer duration of) sun exposure and seemed to particularly
underrate the need for sun protection strategies in incidental situations. Finally, a striking finding was
that the majority of parents indicated to hold positive attitudes towards a tanned skin, which in some
cases even intentionally resulted in less sun protection behaviours. Based on the findings in this study, we
recommended to educate parents about correct sunscreen application and stimulate clothing and seeking
shade behaviours as well, to shape a sun protection promoting physical environment by e.g. providing
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shaded areas, and to address the positive perception of a tanned skin among parents.

Chapter 3
In Chapter 3, a comprehensive investigation of relevant determinants in predicting both direct and indirect
parental sun protection intentions and behaviours in different sun exposure settings, is described. We used
longitudinal data from two measurements (n=904 at T1; n=670 at T2) to conduct analyses in R, using the
CIBER approach. Univariate distributions (sample means) and associations with behavioural outcomes
(correlates), visualized the relevance of socio-cognitive determinants. In total, the relevance of 27 generic
(e.g. knowledge, risk-perceptions) and behaviour-specific (e.g. attitudes, self-efficacy) determinants were
examined. Results indicated that behaviour-specific determinants were most relevant in predicting parental
sun protection intentions and behaviours, with attitude, self-efficacy and action planning explaining most
of the variance. Moreover, parental self-efficacy regarding sun protection behaviours demonstrated
substantial room for improvement. Furthermore, the results indicated that a positive attitude regarding a
tanned skin, as well as children’s previous sunburn, were negatively associated with parental sun protection
behaviours. Additionally, the total explained variances of all determinants together demonstrated highest
explained variance for shade-seeking - and lowest for indirect behaviours. We revealed comprehensive
insight in important socio-cognitive determinants related to parental sun protection behaviours and
provided guidance for composing future educational sun safety interventions.

Chapter 4
Chapter 4 describes findings from a study in which we examined reported parental and children’s own
sun protection behaviours. We were particularly interested in testing whether a behavioural shift – in
which children performed sun protection behaviours more often than their parents did for them – would
be present. We used cross-sectional data from our longitudinal survey study (n=1053 at T1) and conducted
two-way ANOVA and linear regression analyses in SPSS. Results indicated that parents applied sunscreen
most frequent and performed sun protection behaviours more often on younger children. Furthermore,
indirect behaviours were frequently reported and demonstrated to be relative stable across children’s
ages. Parents reported that their children performed some sun protection behaviours themselves, which
was particularly visible for older children and girls. A clear behavioural shift was only found for clothing
behaviour, in planned situations. At the age of 11 children appeared to put on clothing more often than
parents did for them. In order to predict potential other shifts at later ages, we used extrapolation. These
results indicated that children appear to perform sun protection behaviours more often than their parents
at the age of 14. Although the results reveal a large dependence on parental behaviours, the age shifts
clearly stress the importance of targeting children in interventions. We further recommended specific
attention to boys since they seemed to protect themselves less frequent than girls did. Moreover, this study
indicated that an intervention focus on both girls and boys when entering the adolescent phase, seems
warranted.

Chapter 5
In Chapter 5, findings from a study examining patterns of children’s sun exposure and parental sun
protection behaviours, in relation to sunburn occurrence, are outlined. By identifying separate groups of
children based on behavioural patterns and sunburn, we aimed to understand children’s risk of sunburn
more closely. We used cross-sectional baseline data (n=1299 at T0) from our longitudinal survey study to
perform Latent Class Analyses (LCA) in SAS. Overall results indicated that sunburn in the previous year was
frequent (>40%) and that older children experienced sunburn more often. In addition, levels of sun exposure
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were relatively high, and more frequently reported in incidental than planned situations, which also holds
for sun protection behaviours. LCA revealed four distinct classes of parents concerning their children’s
sunburn, sun exposure and parent’s sun protection behaviours. Moreover, the majority of parents reported
fair sun protection, in which younger children and children with more sensitive skin complexions were most
frequently protected with sun protection behaviours. When comparing the groups, frequent sun exposure
in planned situations (e.g. going to the beach) seemed to correspond with high sunburn risk, even when
parents reported high sun protection behaviours. This study revealed a complexity regarding children’s
sunburn and indicated suggestions for warranted research.

Chapter 6
In Chapter 6, the results of a systematic review investigating the influence of the physical environment on
children’s sun safety is provided. We aimed to gather scientific evidence on effectiveness of existing multicomponent interventions targeting sun protection behaviours of children in outdoor settings. We adhered
to PRISMA guidelines for conducting systematic reviews and used the PICOS tool to formulate systematic
search strings. Four scientific databases (PsycInfo, PubMed, Web of Science, Cochrane) and Google Scholar
were used to systematically search the current literature on multi-component sun safety interventions. In
total, 1085 articles were screened and after sequentially screening titles, abstracts and full-texts, 7 articles
remained eligible for data abstraction. We reviewed the evidence of stand-alone effects on socio-cognitive
determinants, sun protection behaviours, sun exposure, sunburn and nevi incidence. Results showed that
5 of the 7 studies indicated positive results of an environmental component. Free provision of sunscreen
was most often the element of interest, however not showing consistent effectiveness. Shade provision
seemed most promising for increasing shade-seeking behaviours, as was indicated in two included
studies. This study accentuated the impact of the physical environment on evoking sun safety behaviours
of both children, adolescents and parents. Moreover, minor recommendations regarding shaping outdoor
environments were provided.

Chapter 7
Chapter 7 provides an overview and discussion of the presented studies in this thesis. Recommendations
for future research on primary skin cancer prevention and practice are specified as well.
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Huidkanker – bestaande uit basaalcelcarcinoom (BCC), plaveiselcelcarcinoom (PCC)
en melanoom, is sinds het einde van de jaren ’80 dramatisch toegenomen in Nederland
en momenteel behoren wij tot de landen met de hoogste huidkankercijfers ter wereld.
Huidkanker drukt een zware en alsmaar toenemende last op onze samenleving
door onder andere hoge zorgkosten. De excessieve toename van huidkankercijfers
in Nederland kan gedeeltelijk worden verklaard door vergrijzing, alsmede door
veranderingen in ons gedrag met betrekking tot de zon. Aangezien huidkanker
voorkomen kan worden door adequate zonbeschermende gedragingen toe te passen,
zijn initiatieven om zonbescherming te verbeteren in onze samenleving noodzakelijk.
Onbeschermde blootstelling aan de zon en zonverbranding(en), met name in de
kindertijd, zijn de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van huidkanker.
Het beschermen van kinderen tegen de schadelijke effecten van de zon is daarom
cruciaal. Een essentiële rol is weggelegd voor ouders en verzorgers, aangezien
kinderen (nog) niet in staat zijn om zich zelfstandig tegen de zon te beschermen.
Zonbescherming bestaat uit meerdere, complexe gedragingen en kan bestaan uit het
smeren van zonnebrandcrème, het aantrekken van beschermende kleding, een hoed
en zonnebril en het tijdig opzoeken van schaduw. De toepassing van deze gedragingen
is afhankelijk van verschillende factoren zoals de hoogte van de UV-index, het huidtype
en de tijdsduur van blootstelling aan de zon. Momenteel laat internationale literatuur
zien dat de zonbescherming van kinderen suboptimaal is, waardoor initiatieven om
kinderen beter te beschermen uiterst noodzakelijk zijn. Ondanks dat huidkanker
een omvangrijk probleem is in Nederland, is er weinig bekend over de mate van
zonbescherming van kinderen. Het is daarom van groot belang om de huidige situatie
met betrekking tot zonbescherming en zonblootstelling van kinderen in Nederland
in kaart te brengen. Hierbij is het belangrijk dat zowel het ouderlijk perspectief als
dat van kinderen zelf wordt meegenomen en dat de gedragingen worden onderzocht
in- en tijdens verschillende situaties en activiteiten. Door beschermingsgedragingen
van ouders te onderzoeken en te begrijpen, kunnen adviezen voor interventies die
zonbeschermend gedrag bevorderen gegeven worden.

Hoofdstuk 1
In Hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie voor de studies in dit proefschrift gepresenteerd. Het doel
van de studies was om bij te dragen aan huidige kennis over de mate van zonbescherming van kinderen
in de leeftijd van 4 tot 12 jaar oud in Nederland, en om met die kennis aanbevelingen te kunnen doen voor
zonbeschermingsinterventies. Voor dit proefschrift zijn verschillende zonbeschermingsgedragingen van
zowel ouders als hun kinderen, in meerdere situaties, onderzocht middels een uitgebreide strategie. De
zonbeschermde gedragingen die in dit proefschrift beschreven worden zijn onderverdeeld in: 1) directe
gedragingen (door bijvoorbeeld zonnebrandcrème aan te brengen of een zonnebril op te zetten bij het
kind); en 2) indirecte gedragingen (oftewel ondersteunen), door kinderen te leren hoe zij zelf(standig)
zonbeschermend gedrag kunnen uitvoeren. Daarnaast is blootstelling aan de zon onderverdeeld in 1)
bewuste situaties (door bijvoorbeeld naar het zwembad of strand te gaan); en 2) onbewuste situaties (door
andere buitenactiviteiten te ondernemen zoals fietsen of buitenspelen).

Hoofdstuk 2
Het doel van Hoofdstuk 2 was om uitgebreid inzicht te krijgen in percepties van ouders over zonverbranding
en zonblootstelling van hun kinderen en het uitvoeren van zonbeschermende gedragingen. Om deze
onderwerpen te exploreren is een kwalitatieve interviewstudie gedaan. In totaal zijn 26 interviews
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uitgevoerd, waarvan 17 interviews met moeders waren, en er voor 17 meisjes geantwoord werd. Twee
onderzoekers voerden de interviews uit, en transcribeerden en codeerden de interviewteksten. Bij het
coderen werd een interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van d=.84 bereikt. De resultaten lieten zien dat
zonverbrandingen bij kinderen vaak gerapporteerd werden, ondanks dat ouders een zonverbranding
regelmatig lijken te onderschatten. Situaties waarin zonverbrandingen het vaakst voorkwamen bleken
daarnaast gerelateerd aan water(activiteiten) en beperkte schaduwfaciliteiten. Tijdens de interviews
rapporteerden alle ouders de uitvoering van ten minste één beschermingsgedraging in zonsituaties,
waarbij het gebruik van zonnebrandcrème evident het vaakst voorkwam. Daarnaast kwam onjuiste kennis
over de UV-index en het correcte gebruik van zonnebrandcrème aan het licht, ondanks dat alle ouders
aangaven zonnebrandcrème te gebruiken. Ouders noemden daarnaast regelmatig dat zij niet voldoende
voorbereid waren op (een langer durende) zonblootstelling en leken de noodzaak om zonbescherming toe
te passen te onderschatten tijdens - met name - onbewuste zonmomenten. Wat verder opviel was dat het
merendeel van de ouders aangaf een positieve houding te hebben ten aanzien van een zongebruinde huid
bij zowel henzelf als hun kind(eren), wat in sommige gevallen ertoe leidde dat zij minder zonbescherming
toepasten. Op basis van deze studie werd geconcludeerd dat educatie over het correcte gebruik van
zonnebrandcrème, het stimuleren van (het gebruik van) beschermende kleding en het tijdig zoeken
van schaduw bevorderd zou moeten worden in interventies. Daarnaast behoren het creëren van fysieke
omgevingen waarin zonbeschermend gedrag wordt aangemoedigd, door bijvoorbeeld schaduwplekken te
faciliteren, als het modificeren van de positieve houding ten opzichte van een zongebruinde huid bij ouders,
tot belangrijke elementen voor toekomstige zonbeschermingsinterventies.

Hoofdstuk 3
In Hoofdstuk 3 wordt een determinantenstudie beschreven waarin de relevantie van een uitgebreide set
socio-cognitieve determinanten voor het voorspellen van zowel zonbeschermingsintenties als uitvoering
van directe en indirecte zonbeschermingsgedragingen is onderzocht. Voor deze studie is longitudinale data
van twee metingen gebruikt (n= 904 ouders tijdens T1 en n=670 ouders tijdens T2) om de CIBER-methodiek
uit te voeren in statistisch softwareprogramma R. Deze methode visualiseert zowel univariate distributies
(groepsgemiddelden) en associaties met uitkomstmaten (correlaties), waardoor de relevantie van de sociocognitieve determinanten voor zonbeschermingsintenties en -gedragingen kon worden onderzocht. In totaal
zijn 27 generieke (zoals kennis en risico-percepties) en gedragsspecifieke (zoals sociale norm, of eigeneffectiviteit) determinanten getoetst. De resultaten indiceerden dat gedragsspecifieke determinanten het
meest relevant waren in het voorspellen van zonbeschermingsintenties en gedragingen, waarbij met name
attitude, eigen-effectiviteit en het formuleren van actieplannen de meeste variantie verklaarden. De ervaren
eigen-effectiviteit onder ouders om zonbeschermend gedrag uit te voeren liet daarnaast veel ruimte voor
verbetering zien, door lage groepsgemiddelden op deze determinanten. Bovendien waren het hebben van
een positieve houding ten aanzien van een zongebruinde huid en (een) eerdere zonverbranding(en) van het
kind negatief geassocieerd met beschermingsgedrag van ouders. De gehele set determinanten vertoonde
de hoogste verklaarde varianties in schaduw zoekend gedrag en de laagste verklaarde varianties in
ondersteunend gedrag. Samengevat heeft deze studie uitgebreid inzicht verschaft in de meest relevante
socio-cognitieve determinanten gerelateerd aan zonbeschermende gedragingen van ouders, waardoor
suggesties voor het ontwikkelen van toekomstige educatieve interventies geformuleerd konden worden.

Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 4 beschrijft bevindingen over het uitvoeren van verschillende zonbeschermende gedragingen
van zowel ouders als kinderen zelf, beiden op basis van zelfrapportage van ouders. Het belangrijkste doel
van deze studie was om te onderzoeken of er een gedragsmatige verschuiving zou plaatsvinden – waarin
kinderen zonbeschermend gedrag vaker uitvoeren dan hun ouders doen voor hen. Voor deze studie is
cross-sectionele data (n=1053 ouders tijdens T1) uit de longitudinale survey studie gebruikt om tweeweg
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ANOVA en lineaire regressies uit te voeren in statistisch softwareprogramma SPSS. De resultaten lieten
zien dat ouders zonnebrandcrème het vaakst uitvoerden en alle zonbeschermende gedragingen vaker
uitvoerden bij jongere, dan oudere kinderen. Daarnaast rapporteerden ouders indirecte (ondersteunende)
gedragingen frequent hoog bij kinderen van alle leeftijden. Met betrekking tot gedrag van kinderen zelf
bleek dat vooral oudere kinderen en meisjes in bepaalde mate zelfstandig zonbescherming uitvoerden.
Enkel bij het aantrekken van beschermende kleding en attributen tijdens bewuste zonmomenten werd een
verschuiving in gedrag gevonden, waar kinderen vanaf de leeftijd van 11 jaar dit gedrag vaker uitvoerden
dan ouders dat voor hen deden. Door extrapolatie toe te passen werd daarnaast voorspeld dat kinderen
overige zonbeschermende gedragingen vaker toe lijken te gaan passen dan hun ouders rond de leeftijd
van 14 jaar. Ondanks dat deze studie liet zien dat kinderen nog in hoge mate afhankelijk zijn van het
beschermingsgedrag van hun ouders voor hen, werd duidelijk dat zonbeschermingsinterventies ook
op kinderen zelf dienen te focussen. Bovendien werd op basis van deze studie geadviseerd dat jongens
specifieke aandacht verdienen in interventies aangezien zij minder zonbeschermende gedragingen lijken
uit te voeren dan meisjes. Echter, wanneer de adolescentiefase begint, wordt een focus op zowel jongens
als meisjes zeer belangrijk.

Hoofdstuk 5
In Hoofdstuk 5 wordt een studie besproken waarin gedragspatronen van ouders, in relatie tot
zonverbranding(en) bij hun kinderen, geëxploreerd zijn. Het doel van deze studie was om zonverbrandingen
bij kinderen beter te begrijpen, door verschillende groepen kinderen te identificeren en te differentiëren op
basis van hun zonverbranding(en), mate van blootstelling aan de zon en beschermingsgedragingen van hun
ouders voor hen. Voor deze studie is cross-sectionele data (n=1299 ouders tijdens T0) uit de longitudinale
survey studie gebruikt om Latent Class Analyses (LCA) uit te voeren in de statistische softwareprogramma’s
R en SAS. De resultaten lieten zien dat zonverbrandingen in het afgelopen jaar vaak voorkwamen bij
kinderen (>40%) en dat oudere kinderen vaker door de zon verbrandden dan jongere kinderen. Daarnaast
rapporteerden ouders een relatief hoge mate van zonblootstelling en rapporteerden zij vaker het gebruik
van zonnebrandcrème en het opzoeken van schaduw tijdens bewuste zonmomenten en het gebruik van
beschermende kleding tijdens onbewuste zonblootstelling. De analyses onthulden vier groepen ouders op
basis van zonverbranding, zonblootstelling en zonbescherming van en bij hun kind. De meerderheid van
de ouders rapporteerde een redelijk hoge frequentie van beschermingsgedragingen, waarbij met name
jongere kinderen en kinderen met de meest sensitieve huidtypes het vaakst beschermd werden. Bij het
vergelijken van de vier groepen kwam verder naar voren dat frequente zonblootstelling tijdens bewuste
zonmomenten geassocieerd leek te zijn met een hoger risico op zonverbranding, zelfs wanneer ouders een
hoge frequentie van beschermende gedragingen rapporteerden. De complexiteit van zonverbrandingen bij
kinderen is door deze studie verder onthuld, waardoor suggesties voor nader onderzoek over dit cruciale
onderwerp zijn gegeven.

Hoofdstuk 6
In Hoofdstuk 6 wordt een systematische review studie over wetenschappelijk bewijs voor de invloed van
de fysieke omgeving op het uitvoeren van zonbeschermende gedragingen beschreven. Het doel van
deze studie was om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van internationaal bestaande interventies die
gericht zijn op het bevorderen van zonbescherming onder kinderen en adolescenten in verschillende
settings. De PRISMA-richtlijnen voor het uitvoeren van systematische reviews werden gevolgd en de
PICOS-tool werd gebruikt om systematische zoekopdrachten te formuleren voor verschillende databases.
Vier wetenschappelijke databases (PsycInfo, PubMed, Web of Science en Cochrane) en Google Scholar
werden gebruikt om systematisch door de huidige wetenschappelijke literatuur te zoeken. In totaal
werden 1085 artikelen gevonden en gescreend. Na het aansluitend bestuderen van studies op basis van
titels, abstracts en volledige manuscripten bleven 7 wetenschappelijke studies over die de effecten van
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omgevingsinterventies beschreven. Het bewijs voor de effecten van deze interventies op socio-cognitieve
determinanten, zonbeschermende gedragingen, zonblootstelling, zonverbranding(en) en moedervlekken
werd vervolgens kritisch geëvalueerd. De resultaten toonden dat 5 van de 7 studies positieve effecten van
een omgevingsinterventie lieten zien. Het gratis verspreiden van zonnebrandcrème werd het vaakst gebruikt
als interventiecomponent, maar liet geen consistente effectiviteit op het gebied van de uitkomstmaten zien.
Het faciliteren van schaduwplekken leek het meest effectief voor het bevorderen van schaduw zoekend
gedrag, wat naar voren kwam in 2 studies. Deze review studie benadrukt de impact die de fysieke omgeving
kan hebben in het uitvoeren van zonbeschermend gedrag van kinderen, adolescenten en ouders. Op basis
van de resultaten zijn suggesties gegeven voor het vormgeven van fysieke omgevingen.

Hoofdstuk 7
Tot slot geeft Hoofdstuk 7 een overzicht en bediscussiëring van alle gepresenteerde studies, met het oog op
de huidige wetenschappelijke literatuur. Daarnaast worden in dit laatste hoofdstuk wetenschappelijke en
praktische aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek in het kader van primaire huidkankerpreventie
en interventieontwikkeling in Nederland.
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