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risicocommunicatie, planning & mechanismen van 

gezondheidsgedragsverandering in een populatie met een verhoogd risico op 

hart- en vaatziekten 

 

Hart- en vaatziekten vormen een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Ongeveer 

17 miljoen mensen komen jaarlijks te overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten, 

ondanks dat effectieve preventie en behandeling mogelijk is (WHO, 2011). Gezond 

gedrag kan het risico op hart- en vaatziekten verminderen, waaronder gezonde 

voeding – onder meer het verlagen van de verzadigd vetconsumptie, stoppen met 

roken, regelmatige lichamelijke activiteit en het handhaven van een gezond 

lichaamsgewicht. Gedragsverandering omvat verschillende stappen. Zoals het zich 

bewust worden van de risico’s van ongezond gedrag, de intentie hebben om gedrag te 

veranderen en het leren van vaardigheden om het gewenste gedrag te vertonen. 

 

Dit proefschrift beschrijft een reeks van studies gericht op verandering van 

gezondheidsgedrag. Deze studies zijn ontworpen om de korte termijneffecten van 

verschillende motivatie- en actiestrategieën te onderzoeken. Deze strategieën zijn 

gericht op het veranderen van risicopercepties (motivationele strategieën) met als doel 

de intentie tot gedragsverandering te verbeteren en op het gebruik van plannen 

(‘actiestrategieën’), met als doel gedragsverandering (met name het verminderen van 

de verzadigd vetconsumptie). Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op de rol 

van een aantal onderliggende sociaal-cognitieve mechanismen bij de overgang van 

intentie naar gedrag.  

 

De toepassing van het HAPA model (‘Health Action Process Approach’) bij het 

verminderen van de verzadigde vetconsumptie 

 

Het Health Action Process Approach (HAPA) model vormt de basis van dit 

proefschrift. Het HAPA model gaat uit van een onderscheid tussen de motivatie- en 

actiefase bij gedragsverandering. Volgens dit model zijn in de motivatiefase drie 

variabelen van invloed op de intentie tot gedragsverandering: 1) het ervaren risico op 

het gezondheidsprobleem (risicoperceptie); 2) de negatieve en positieve gevolgen van 

het gedrag (verwachtingen over de uitkomst); en 3) het vertrouwen in het veranderen 

van eigen gedrag (eigen-effectiviteit van actie). In de actiefase wordt een aantal 
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zelfregulatiestrategieën ingezet, zoals het vertrouwen in het behoud van bepaald 

gedrag (eigen-effectiviteit van gedragsbehoud) en het gebruik van specifieke plannen 

om het gewenste gedrag te vertonen (planning). 

 

De effecten van verschillende risicoformats op de perceptie van het risico op 

hart- en vaatziekten 

 

Risicocommunicatie is belangrijk voor een ‘nauwkeurige’ risicoperceptie. Dit is een 

risicoperceptie die dicht tegen het werkelijke risico van het individu aan ligt. Er 

bestaan verschillende risicoformats, waaronder frequenties, populatieaantallen, 

percentages en meer recente risico-analogieën, zoals de leeftijd van hart (Heart-Age) 

en longen (Lung-Age). ‘Heart-Age’ geeft iemands risico op toekomstige hart- en 

vaatziekten weer in de vorm van een leeftijdsscore. De ‘Heart-Age’-score komt overeen 

met de kalenderleeftijd van iemand van hetzelfde geslacht en met hetzelfde risico op 

hart- en vaatziekten. Het meest voorkomende format om het risico op hart- en 

vaatziekten aan te geven is een risico uitgedrukt in %, ondanks dat een aantal studies 

heeft aangetoond dat personen door deze wijze van risico presentatie ten onrechte 

gerustgesteld kunnen worden betreft hun 10-jarig risico op hart- en vaatziekten. 

Hoofdstuk 2 beschrijft een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT), waarin 

communicatie van een online hart- en vaatziektenrisico % is vergeleken met een 

online Heart-Age risico. In totaal namen 413 volwassenen (tussen de 30 en 60 jaar) met 

een verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten – zoals rokers en/of 

volwassenen met ernstig overgewicht - deel aan het onderzoek. Heart-Age bleek het 

risico beter te communiceren dan het % risicoformat, met name voor degenen met een 

verhoogd risico. In dit onderzoek werd geen verschil tussen beide risicoformats 

gevonden ten aanzien van de intentie tot het veranderen van voedingsgewoonten, 

lichamelijke activiteit of het stoppen met roken. Verder waren degenen met een 

verhoogd risico eerder geneigd zich zorgen te maken en hadden ze een sterkere 

intentie hun levensstijl te veranderen. Dit laatste benadrukt het belang van emotie in 

het besluitvormingsproces. 
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Risicocommunicatie en planning en het verminderen van de consumptie van 

verzadigd vet 

 

Hoofdstuk 3 beschrijft een studie waarin de ‘Heart-Age’ risicocommunicatie 

gecombineerd werd met planmatige online-hulp. De online-hulp helpt bij het 

herkennen van een aantal verleidelijke situaties en het bedenken van een oplossing, 

zodat minder verzadigd vet wordt geconsumeerd. Mogelijke oplossingen zijn: kiezen 

voor een product met minder verzadigd vet, uitstellen van gedrag, kleinere porties 

eten of het zoeken van afleiding. 

De veronderstelling is dat de ‘Heart-Age’ risicoscore in de motivatiefase van 

gedragsverandering het omzetten van intentie in gedragsverandering bevordert. 

Planning richt zich daarentegen in de actiefase van gedragsverandering op het 

omzetten van intenties in een daadwerkelijke lagere consumptie van verzadigd vet.  

De consumptie van verzadigd vet werd gemeten door middel van a) een 2-puntsschaal 

over de eigen inschatting van de verzadigde vetconsumptie, en b) een vragenlijst die 

consumptie van 63 verschillende voedingsmiddelen navroeg.  

In dit RCT werden in week 1, 1187 volwassenen met ernstig overgewicht in de leeftijd 

van 30-60 jaar (gemiddelde leeftijd 47) gerekruteerd. In week 2 werden alle deelnemers 

die terugkeerden naar de website (n=781) ingedeeld in één van de 4 groepen: a) een 

controlegroep; b) een Heart-Age groep; c) een groep met planmatige online-hulp en; 

d) een groep die zowel de Heart-Age risicocommunicatie als de planmatige online-

hulp kregen. De RCT is uitgevoerd over een periode van 5 weken. Het onderzoek liet 

zien dat planning leidde tot een lagere zelf-gerapporteerde verzadigd vetconsumptie. 

Verder waren de risicopercepties in de Heart-Age groepen realistischer ten opzichte 

van de groepen zonder de Heart-Age risicocommunicatie. In tegenstelling tot onze 

verwachtingen was de combinatie van zowel Heart-Age als de planmatige online-hulp 

niet succesvoller in het verlagen van de verzadigde vetconsumptie. 

 

Planning en SMS gericht op verlaging van de verzadigde vetconsumptie 

 

De hierboven beschreven bevindingen (hoofdstuk 3) leidden tot de studie beschreven 

in hoofdstuk 4. Hierin werden dezelfde uitkomstmaten voor verzadigde vetconsumptie 

gebruikt, maar daarnaast werd ook de portiegrootte nagevraagd van 11 voedingsitems 

met een grote hoeveelheid verzadigd vet. Het doel was om te onderzoeken of het korte 
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termijn effect van online planning versterkt kon worden middels korte tekstberichten 

(SMS). In deze RCT werden 1013 deelnemers gescreend voor deelname. Uiteindelijk 

werden 885 volwassenen met (ernstig) overgewicht tussen de 30 en 60 jaar (gemiddeld 

46 jaar) gerandomiseerd over de volgende drie groepen: a) een controlegroep; b) een 

groep die de planmatige online-hulp kreeg en; c) een groep die de planmatige online-

hulp en tekstberichten ontving. De studie werd uitgevoerd over een periode van 4 

weken. De deelnemers in de planmatige online-hulpgroep en in de groep die de 

planmatige online-hulp en tekstberichten ontvingen, hadden een lagere verzadigd 

vetconsumptie dan de controlegroep. Het gebruik van tekstberichten was met name 

effectief bij het verminderen van de portiegrootte. Vooral ‘Coping’-plannen (‘een 

coping plan is een plan hoe men met moeilijke situaties kan omgaan’) in tegenstelling 

tot actieplannen (‘een plan voor een gezonder dieet’) bleken effectief en werden vaker 

gebruikt in de planmatige online-hulpgroep dan in de controlegroep. 

 

Mechanismen voor gedragsverandering 

 

In hoofdstuk 5 en 6 hebben we gebruikmakend van het HAPA-model mechanismen 

voor gedragsverandering onderzocht. Het doel hiervan was om te begrijpen hoe 

risicoperceptie wordt om gezet in een intentie tot gedragsverandering (hoofdstuk 6) en 

hoe intentie wordt om gezet in gedrag’ (hoofdstuk 5). 

In hoofdstuk 5 hebben we de gegevens van het onderzoek beschreven in hoofdstuk 3 

gebruikt. Bij het omzetten van intentie in een daadwerkelijk verminderde verzadigd 

vetconsumptie, hebben we gekeken naar de invloed van planning, leeftijd, eigen-

effectiviteit en intentie. Zoals verwacht vonden we dat planning bijdraagt aan het 

omzetten van intenties in gedrag. Deelnemers met een sterkere intentie en eigen-

effectiviteit gebruikten vaker plannen bij het verminderen van hun verzadigd 

vetconsumptie. Jongeren maakten meer gebruik van plannen dan oudere deelnemers. 

Mogelijk hebben jongeren meer behoefte aan het maken van plannen vanwege een 

onregelmatiger leven dan oudere deelnemers die over het algemeen een regelmatiger 

eetpatroon hebben. 

In Hoofdstuk 6 is gekeken naar de invloed van de reacties van deelnemers op de 

informatie die ze ontvingen als onderdeel van de interventie (emoties, beoordeling van 

de interventie) op het omzetten van een subjectief ervaren gezondheidsrisico in een 

intentie tot daadwerkelijke gedragsverandering. Hierbij is gebruik gemaakt van de 
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gegevens van de studies beschreven in hoofdstuk 2 en 3. Emoties zoals zich zorgen 

maken en alertheid (waarbij de interventie wordt ervaren als ‘wakker schrikken’) zijn 

onderzocht. De beoordeling van de interventie omvatte uitspraken over interesse, 

geloofwaardigheid en persoonlijke relevantie wat betreft de aangeboden informatie. 

Deelnemers die bezorgder waren als gevolg van de ontvangen informatie, en die de 

informatie waardevoller, interessanter en geloofwaardiger vonden zagen zichzelf meer 

als ‘at risk’ en waren daardoor meer gemotiveerd om hun eetpatroon en lichamelijke 

activiteit te veranderen. Bij de rokers hadden degenen die emotioneel meer geraakt 

waren door de risicoscore een hogere risicoperceptie en een grotere intentie om te 

stoppen met roken. 

 

In hoofdstuk 7 hebben we de toepasbaarheid van het HAPA model op het reduceren 

van de verzadigde vetconsumptie getest in een populatie met ernstig overgewicht. 

‘Bezorgdheid’, wat momenteel geen deel uitmaakt van gedragsverandering-modellen, 

blijkt een bruikbare toevoeging  te zijn voor het HAPA model door risicopercepties te 

verbinden met de intentie tot het verminderen van de verzadigde vetconsumptie.  

 

Algemene discussie 

In hoofdstuk 8 zijn de bevindingen van onze studie kritisch onder de loep genomen. 

Tevens geven we aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en bespreken we de 

praktische implicaties. Voor toekomstig onderzoek adviseren we: 

1. gebruik te maken van meer objectieve maten voor het bepalen van de 

verzadigd vetconsumptie en portiegrootte; 

2. onderzoek te doen naar verschillende combinaties van motivationele en 

actiestrategieën gericht op gedragsverandering; 

3. de lange termijn effecten te evalueren van planmatige online-hulp en 

risicocommunicatie. 

Hieronder wordt een aantal praktische implicaties voor klinisch onderzoek en 

theorieontwikkeling besproken. Een ervan is het ontwikkelen van een handboek 

voor gedragsverandering waarin een aantal technieken en hun werkwijze 

gedetailleerd wordt beschreven, zodat andere onderzoekers het gemakkelijker 

kunnen reproduceren. In dit handboek kan de ‘Heart-Age’ risicoscore van grote 

waarde zijn bij hoog-risicogroepen om hun risico op een gezondheidsprobleem 

realistischer in te schatten bijvoorbeeld tijdens doktersbezoek. Bij 
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gezondheidscampagnes kan worden ingespeeld op emoties en de mate van  

ongerustheid. Individuen die denken ontvankelijker te zijn voor ziektes, zullen 

eerder geneigd zijn te stoppen met roken, gezonder te eten en meer te bewegen. 

Het gebruik van een planmatige online-hulp kan een andere effectieve 

zelfregulerende strategie zijn in dit gedragsveranderingshandboek gericht op het 

op korte termijn verminderen van de verzadigde vetconsumptie. Het gebruik van 

nieuwe technologieën, zoals korte tekstberichten (SMS), kan het effect van de 

planmatige online-hulp vergroten. Interventies moeten meer op maat gemaakt 

worden op de specifieke subgroepen die hier het meest van kunnen profiteren. 

Zelfverzekerde, gemotiveerde jongeren zou bijvoorbeeld een doelgroep kunnen 

zijn voor interventies gericht op planning. Echter, toekomstig onderzoek zou zich 

juist ook moeten richten op die groepen die moeilijker te bereiken zijn en minder 

bereid zijn hun gedrag te veranderen, zoals degenen met weinig vertrouwen in 

eigen-effectiviteit en een geringe intentie tot een gezonder voedingspatroon. 

Tenslotte, bleek het HAPA-model, die de theoretische basis vormt van dit 

proefschrift, een goed raamwerk te bieden voor het bestuderen van 

gedragsverandering in relatie tot verzadigde vetconsumptie bij volwassenen met 

ernstig overgewicht. We adviseren daarom verder onderzoek naar en gebruik van 

het HAPA-model. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


