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VOORWOORD
Allen die op enige manier hebben meegewerkt aan de onderzoeken, waarvan hier
verslag wordt uitgebracht, wil ik hartelijk danken.
Dit betreft in de eerste plaats prof. Van den Ban, hoogleraar Voorlichtingskunde
en Dr. Dekker, medisch directeur van de Nederlandse Hartstichting. Zij hebben,
elk op een geheel eigen manier, op opzet en uitvoering van het project hun
stimulerende invloed uitgeoefend.
Voor hun advies en begeleiding bij de opzet en uitvoering van het onderzoek wil
ik verder bedanken: dr.ir. RÖling, drs. Van Woerkum, drs. Oomkes, ir. Corten en
drs. Van den Borne als overige (gast)medewerkers van de vakgroep Voorlichtingskunde en evenzo prof. Hautvast, mevr. drs. Edema, drs. Theunissen en de diëtistes
van de vakgroep Humane Voeding, en mevr. drs. Klinkert van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding en de heer Nijstad van het Instituut voor Sociaal en
Economisch Onderzoek.
Ook wil ik op deze plaats Lidi Remmelzwaal, inmiddels afgestudeerd voedingsdeskundige, bedanken. Haar enthousiasme en werkkracht bij de opzet van het eerste
en een deel van het tweede deelonderzoek ging ver uit boven een "normale" inzet
voor een studie-onderdeel. Lidi, hartelijk dank!
Verder moeten met de meeste nadruk de diëtistes van de Nederlandse Hartstichting
worden genoemd: mej. Van Dieyen, mevr. Edelbroek, mevr. Haegens, mevr. Van
Rijsewijk, mej. Schreuder, mej~ Stuut, mevr. Westerhof, mevr. Wolters. Zonder
jullie bereidheid mij door gesprekken en observaties op de hoogte te brengen van
het reilen en zeilen bij de voorlichtingsbijeenkomsten en jullie inzet bij het
realiseren van de gesplitste bijeenkomsten had dit onderzoek niet plaats kunnen
vinden.
Bedankt Tonny, Willemien, Antoinette, Olga, Marleen, Anneke, Jopi en Janny!
Het tweede deelonderzoek was evenmin mogelijk geweest wanneer alle verenigingen
"nee" hadden gezegd tegen het experiment. Wij hopen dat u als bestuur dat de
stap heeft gewaagd daarvan· geen spijt heeft gehad; in ieder geval onze dank
voor uw deelname!
Onze dank gaat ook uit naar degenen die in de organisatorische zijde hun bijdragen leverden, met name naar mevr. Van der Perk, vakgroep Voorlichtingskunde
en naar mevr. Steinebach, Hartstichting.
En u, leden van diverse vrouwenverenigingen, bent bereid gebleken om zelf
vragenlijsten in te vullen en ons telefonisch te woord te staan in het eerste
deelonderzoek. Bij het tweede deelonderzoek beantwoordde u vragen van enquêtrices
thuis, sommigen van u zelfs tweemaal. Interviewsters en geïnterviewden, hartelijk dank?
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Aan de omwerking van het verzamelde materiaal hebben meer mensen bijgedragen:
dank voor de acht codeurs en codeersters die volzinnen interpreteerden en tot
keurige cijfertjes omvormden.
Voor advies en hulp bij de wiskundige verwerking dank ik hartelijk drs. Burema,
statisticus t.b.v. de Hartstichting en Jan Willem te Kloeze, medewerker van de
vakgroep Sociologie en Sociografie; en voorts Jacob de Moel en David Stroe, die
bij het eerste, resp. het tweede deelonderzoek het grootste deel der wiskundige
bewerkingen uitvoerden.
Ook wil ik van harte danken degenen die het con½ept-verslag van het tweede
deelonderzoek van critisch commentaar hebben voorzien. Met name noem ik hierbij
drs. J. van Rijckevorsel, afd. Datatheorie van de RU Leiden, die zijn commentaar vergezeld deed gaan van het aanbod tot analyse van de gegevens volgens
vriJ recent ontwikkelde analyse-technieken.

Tenslotte dank ik mej. M. Hardeman en Mevr. Van den Anker van de afdeling
Tekstverwerking van de Landbouwhogeschool voor de wijze waarop zij dit verslag
leesbaar en goed verzorgd eruit deden zien.

St. Annaparochie, november 1975.
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-eTOELICHTING OP DE SAMENSTELLING VAN HET VERSLAG
Het project: evaluatie van enkele methoden van voedingsvoorlichting, gericht
op de preventie van hart- en vaatziekten, is uitgevoerd door de vakgroep Voorlichtingskunde, in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting.
In het project, dat startte in februari 1974, zijn een aantal afzonderlijke
fasen te onderscheiden, te weten:
a. interviews met 26 huisvrouwen te Ede,
b. een eerste deelonderzoek,
c. een tweede deelonderzoek.
Doel van de interviews was informatie te verkrijgen over bij huisvrouwen bestaande ideeën omtrent hart- en vaatziekten, de kennis van en visie op
preventie-mogelijkheden, het gebruik en de associaties bij het gebruik of niet-

•i•

gebruik van bepaalde produkten.
In het eerste deelonderzoek zijn deze gegevens in veel gestructureerder vorm
verkregen van totaal 575 deelneemsters aan voorlichtingsbijeenkomsten van de
Hartstichting in de maanden april-mei 1974.
Tevens gaf dit deelonderzoek antwoord op de vraag wie er nu via de voorlichtingsbijeenkomsten worden bereikt.
Het tweede deelonderzoek is het meest uitgebreid geweest. Dit betrof een vergelijking van twee voorlichtingsmethoden -lezing en kookbijeenkornst- op hun effecten naar veranderingen in kennis, houding en (gerapporteerd) gedrag.
Van alle fasen is, deels in voorlopige vorm, rapport uitgebracht. Terwille van
de duidelijkheid zijn bij deze rapportage de verslagen van de afzonderlijke
deelonderzoeken ook apart weergegeven. U treft dus achtereenvolgens aan de
verslagen van de Ede-interviews, van het eerste deelonderzoek en van het
tweede deelonderzoek.

INHOUD (meer gedetailleerd).
pag.
VOORWOORD

1

TOELICHTING OP DE SAMENSTELLING VAN HET VERSLAG

3

SAMENVATTING VAN DE EDE-INTERVIEWS

4

SAMENVATTING VAN HET EERSTE DEELONDERZOEK

6

SAMENVATTING VAN HET TWEEDE DEELONDERZOEK

8

DE EDE-INTERVIEWS; een oriëntatie

t,.,

INLEIDING

11

1.1. Algemeen
1.2. Doel en opzet

11

1.3. Organisatie en uitvoering

11

RESULTATEN EN DISCUSSIE

13

2.1. Oorzaken van hart- en vaatziekten

13

2.2. Mogelijkheden tot. voorkoming en bestrijding van hart- en
vaatziekten

14

2.3. De relatie tussen voeding en hart- en vaatziekten

15

11

2. 3. 1. eten we te vet?

15

2.3.2. kan men zelf iets aan preventie doen via voeding?

16

2.4. Kennis van de samenstelling van enkele voedingsmiddelen

17

2.4.1. cholesterolgehalte

17

2.4.2. vetgehalte

17

2.5. Kent men hartpatiënten?

18

2.6. Bekendheid met een aantal uitdrukkingen en het gebruik van produkten die in de voorlichtingsboodschap van de Hartstichting
herhaald voorkomen

18

2.6.1. meervoudig onverzadigde vetzuren (m.o.v.)

18

2.6.2. dieetmargarine·

19

2.6.3. andere produkten met een hoog gehalte aan m.o.v.

20

2.6.4. halvarine

21

2.6.5. eieren

21

2.6.6. melkprodukten

22
22

2.6.7. kwark
2.7. Bekendheid met de Nederlandse Hartstichting

23

LITERATUUR

23

BIJLAGEN:
I.

Introduktie-brief Ede-interviews

II. Vragenschema voor de Ede-interviews.

pag.
HET EERSTE DEELONDERZOEK; deelneemsters aan voorlichtingsbijeenkomsten van de Nederlandse Hartstichting.
INLEIDING

24

DOEL EN OPZET

25

2.1. Het bereikte publiek: een selectie?

25

2.2. Kennis m.b.t. enkele aspecten van voeding en hart- en vaatziekten

25

2.3. Gebruik van een aantal produkten: de voedingsscore~

25

2.4. Veranderingen in kennis en de voedingsscore

25

ORGANISATIE EN UITVOERING

26

3.1. De onderzoekspopulatie en de steekproef

26

3.2. De voorlichtingsbijeenkomsten

27

3.3. De metingen

27

RESULTATEN EN DISCUSSIE

30

4.1. Het bereikte publiek: een selectie?

30

.

4.1.1. samenstelling van het bereikte publiek

30

4.1.2. aard van de organiserende vereniging

33.

4.1.3. woonplaats van de deelneemsters
4.2. Kennis m.b.t. enkele aspecten van voeding en hart- en vaatziekten

· 34
34

4.2.1. kennis.m.b.t. uitspraken over voeding

34

4.2.2. kennis m.b.t. uitspraken over hart- en vaatziekten

36

4.• 3. Het gebruik van een aantal produkten: de voedingsscore

36

4.3.1. het gebruik van een twintigtal produkten

36

4.3.2. het verband tussen kennis en gerapporteerd gedrag

38

4.3.3. de voedingsscore in relatie met enkele andere kenmerken

38

4.3.4. het gebruik van enkele produkten nader bekeken

39

4.4. Veranderingen in kennis en gerapporteerd gedrag

40

4.4.1. ~eranderingen in kennis m.b.t. enkele voedingsuitspraken

40

4.4.2. veranderingen in de voedingsscore

41

4.4.3. veranderingen in de voedingsscore in relatie tot
veranderingen in kennis

41

4.4.4. veranderingen in de voedingsscore in relatie tot
enkele andere kenmerken
4.5. Conclusies
4.5.1. m.b.t. de samenstelling van het bereikte publiek
4.5.2. m.b.t. effecten van voorlichting

42
43
43

""

pag.
NOTEN

45

LITERATUUR

47

BIJLAGEN:
I.

Enquête-formulier eerste deelonderzoek

II.

Voedingsscore.

HET TWEEDE DEELONDERZOEK; vergelijking van kookbijeenkomsten en lezingen.
INLEIDING

48

DOEL EN OPZET

51

2.1. Doel

51

2.2. Opzet

53

2.2.1. de aard van het onderzoek

53

2.2.2. de onderzoekspopulatie

54

2.2.3. de voorlichtingsbijeenkomsten

55

2.2.4. de metingen

57

ORGANISATIE EN UITVOERING

60

3.1. Werving van verenigingen

60

3.2. De steekproeven: organisatie en uitvoering

60

3.3. De voorlichtingsbijeenkomsten: organisatie en uitvoering

61

3.4. De metingen: organisatie en uitvoering

62

OPERATIONALISATIE VAN ONDERZOEKSVARIABELEN

66

4.1. De onafhankelijke variabelen

66

4.2. De afhankelijke variabelen

66

4.2.1. kennis

66

4.2.2. houding

67

4.2.3. gerapporteerd gedrag

70

4.2.4. waardering van de voorlichting

71

4.2.5. de samenhang tussen de afhankelijke variabelen

71

4.3. Samenvatting

72 ·

VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN

73

5.1.· Theoretische achtergronden

73

5.2. Vergelijkend methoden-onderzoek

76

5.3. Verwachtingen ten aanzien van de voorlichtingseffecten

79

5.3.1. naar aanleiding van de theoretische oriëntatie

79

5.3.2. naar aanleiding van vergelijkend methoden-onderzoek

80

5.4. Verwachtingen ten aanzien van de beoordeling van de voorlichting

81

pag.

DE RESULTATEN

83

6.1. De uitgangssituatie (voormeting)

83

6.1.1. de socio-economische kenmerken

83

6.1.2. kennis

86

6.1.3. houding

86

6.1.4. gerapporteerd gedrag

89

6.1.5. conclusie

89

6.2. Verschillen de wegblijvers van de deelneemsters aan de voorlichtingsbijeenkomsten

90

6.2.1. de socio-economische kenmerken

90

6.2.2. kennis

91

6. 2 • 3 .' houding

91

6.2.4. gerapporteerd gedrag

91

6.2.5. conclusie

92

6.3. De groepen van lezing en kookbijeenkomst vergeleken

93

6.3.1. de socio-economische kenmerken

93

6.3.2. kennis

97

6.3.3. houding

98

6.3.4. gerapporteerd gedrag

99·

6.3.5. conclusie
. 6.4. Voorlichtingseffecten met betrekking tot kennis

100
100

6.4.1. algemeen

100

6.4.2. vergelijking lezing en kookbijeenkomst: kennisvariabelen

102

6. 5. Voorlichtingseffecten m.b.t. houding
6.5.1. algemeen

103
103

6.5.2. vergelijking lezing en kookbijeenkomst: houdingsvariabelen 104
6.6. Voorlichtingseffecten met betrekking tot gerapporteerd gedrag
6.6.1. algemeen

109
109

6.6.2. vergelijking lezing en kookbijeenkomst: houdingsvariabelen 110
6.7. Welke rol speelt het actief bezig zijn bij de kookbijeenkomsten?

113

6.8. Beoordeling van de voorlichting

114

6.8.1. door verenigingsleden

114

6.8.2. door verenigingsbesturen

116

6.9. Korte samenvatting van enkele resultaten

119

~

pag.
CONCLUSIES EN DISCUSSIE
NOTEN

120

LITERATUUR

138

BIJLAGEN:
I.

Uitnodigingsbrief voor de voorlichtingsbijeenkomst.

II.

Introductie-brief enquêtrice.

III. Beschrijving van enige bijeenkomsten.
IV.

Enquête-formulier~

V.

Factor-analyse: waarom en hoe?

VI.

De voedingsscore.

VII. Meningen over de inhoud van de voorlichting.
VIII.Vragenformulier voor de bestuursleden.
IX.

De samenhang tussen kennis-, houdings- en gedragsvariabelen, I.

X.

De samenhang tussen kennis-, houdings- en gedragsvariabelen, II.

135

-5-

Naast de visie op hart- en vaatziekten, de eventuele relatie met voeding en
preventie-mogelijkheden is gevraagd naar de bekendheid met enkele uitdrukkingen.
De woorden meervoudig onverzadigde vetzuren genieten een grotere bekendheid
dan het woord cholesterol, zeker ten dele door de reclame.
Slechts vijf huisvrouwen zeggen niet te weten wat ze zich bij dieetmargarine
moeten voorstellen; van de overige 21 noemen 12 minder vet of halvarine als kenmerk. Het onderscheid tussen dieetmargarine (80% vet) en halvarine (40% vet)
is dus niet bekend.
Van enkele produkten is gevraagd naar gebruik van en meningen over het produkt:
(half)volle en magere melk, eieren, kwark, halvarine, dieetmargarine.
In 16 gezinnen (61%) gebruikt men 3 of meer eieren per week. Zeventien huisvrouwen (65%) zegt nooit gehoord te hebben van de uitspraak: bij voorkeur niet
meer dan 2-3 eieren per persoon per week.
Met naam, doel en activiteiten van de Nederlandse Hartstichting bleek men niet
optimaal op de hoogte. Degenen die de naam kenden, associeerden deze met de
collecte. Doel en activiteiten bleken voor de meesten vaag; genoemd werden:
onderzoek doen en stimuleren, voorlichting geven en reclame, hulp geven aan
hartpatiënten.
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SAMENVATTING VAN DE EDE-INTERVIEWS.
In mei en juni 1974 zijn gesprekken gevoerd met 26 Edese huisvrouwen, van wie
naam en adres aselect getrokken waren uit het woningregister van de gemeente
Ede.
De gesprekken waren half-gestructureerd, d.w.z. dat een aantal punten in elk geval aan de orde werden gesteld, maar dat daarnaast de respondente werd gestimuleerd zo open mogelijk haar ideeën omtrent hart- en vaatziekten en voeding weer
te geven.

De nu volgende weergave van enkele resultaten moet, gezien het aantal gesprekken,
met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.
De resultaten die vergeleken kunnen worden met die uit andere onderzoeken vertonen hiermee echter opvallende overeenkomsten, zodat men toch zeker van goede
'

indicaties kan spreken.
Het overgrote deel van de respondentes is (terecht!) van mening dat hart- en
vaatziekten méér voorkomen dan vroeger.
De drie meestgenoemde oorzaken zijn: spanningen, onjuiste voeding (teveel en/of
te vet) en gebrek aan lichaamsbeweging. Aanzienlijk minder vaak worden genoemd:
roken, te dik zijn. Men lijkt zich bewust te zijn van het feit dat niet ~én
enkelvoudige maar een complex van factoren hart- en vaatziekten veroorzaakt.
Over de mogelijkheden tot voorkoming en bestrijding van hart- en vaatziekten als
algemeen probleem heeft men weinig nagedacht. Dit ondanks het feit dat 17 van
de 24 personen aan wie deze vraag is gesteld, aangeven hartpatient(en) te kennen.
Voor zover men wegen ziet, liggen deze in het overdragen van méér informatie aan
méér mensen en controle op produkten.
Gevraagd naar mogelijkheden in de eig~n situatie iets aan preventie te doen,
antwoordden 10 respondentes met voedingsmaatregelen (fruit i.p.v. snoep, niet
teveel, niet te vet, suikerarm, minder frisdranken, weinig "luxe" produkten).
"Voldoende lichaamsbeweging" en "proberen meer ontspannen te leven" waren goede
tweede met elk zeven aanhangers. Matigen van roken en drinken noemde slechts
één respondente.
De relatie tussen voeding en hart- en vaatziekten wordt door ongeveer de helft
van de respondentes gezien. Dit geldt zowel voor de bewering dat verkeerde eetgewoonten één van de oorzaken van de toegenomen sterfte aan hart- en vaatziekten
zijn als voor de uitspraak dat via voeding iets aan preventie is te doen. ·
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SAMENVATTING VAN HET EERSTE DEELONDERZOEK.
Op vele manieren proberen mensen te werken aan het voorkomen van één der meest ..
op de voorgrond tredende ziekten in deze tijd, de hart- en vaatziekten. De
Nederlandse Hartstichting werkt aan deze primaire preventie reeds lang, sinds
1972, o.a. in de vorm van het project "Leef lang en lekker".

Diëtistes geven voedingsvoorlichting in de vorm vàn een inleiding, waarna de
deelneemsters zelf een choiesterolverlagende maaltijd bereiden.
Gedurende één maand, nl. van 17 april - 20 mei 1974, zijn op alle(= 17) voorlichtingsbijeenkomsten van de Nederlandse Hartstichting aan alle aanwezigen
~nquêteformulieren uitgereikt. Nadat de diëtiste gelegenheid had gegeven de
formulieren in te vullen, haalde zij ze op vóórdat ze met haar inleiding begon
(eerst~ meting). In totaal werden 575 formulieren geretourneerd, een respons
van 72,5%. Bij eenderde deel van de terugontvangen respondenten vond vier weken
·na de bijeenkomst een tweede meting plaats, voor een deel der respondenten
telefonisch, .voor een deel mondeling.
Het eerste doel van dit onderzoek.was enkele kenmerken van het bereikte publiek
te leren kennen en na te.gaan in hoeverr~ dit publiek afwijkt van een aan een
ander onderzoek ontleend beeld van "de nederlandse huisvrouw".
Voorts beoogde dit de~londerzoek inzicht ·te geven in enkel'e aspecten van kennis,
aard (en hoogte) van de consuîf!Ptie, alsmede in veranderingen hi~rin.
Naast enkele socio-economische kenmerken is de respondenten hun mening
over 5 uitspraken m.b. t,. voeding en 3 ui tsprakènm.b. t. hart-: en vaatziekten
(kênnisscores).
Da.<:1.rnaast 1s gevraagd naar het al dan niet gebruiken. van een
'{"

op basis waarvan eén z.g. voedingsscore i.s samengesteld.
de ,score, des tè meer. is het gerapporteerde gebruik ·i.n
.voorlichtingsboodsêhap.
,Uit de .terugontvangen formulieren komt de .volgende
neemsters aan de bijeenkomsten
er is een grote kans dat zij:
--- . tussen. 35 en 65 jaar is

.

',

.

tot de middengroep ·behoort .wat welstélndskîassè . , < . ,
een schoolopleiding heeft van tenminste,lage~e'.scliool
riie-t:
'
,,
'

algemeen, .dan wel voortgezet
pit betekent dat, vergeleken met
\i

>

'

'

'

,
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•·· de jongeren beneden 35 jr. sterk zijn ondervertegenwoordigd,
•·· de ouderen boven 65 jr. in lichte mate zijn ondervertegenwoordigd,
•·· de categorie met alleen lager onderwijs is ondervertegenwoordigd,
•·· de beide laagste welstandsklassen zijn ondervertegenwoordigd.·
Bovendien worden er ruim twee keer zoveel mensen bereikt in typische plattelandsgemeenten als op grond van hun aandeel in de nederlandse bevolking zou
worden verwacht.
De uitgangsscores voor kennis van voeding en hart- en vaatziekten vertonen een
variabele samenhang met leeftijd en opleiding: de jongeren scoren vaker, maar
niet voor alle uitspraken, beter. Ditzelfde geldt voor wat betreft de voedingsuitspraken voor de hoger opgeleiden; bij de uitspraken over hart~ en vaatziekten
vonden we géén samenhang met opleiding. Vier weken na de voorlichting blijkt.voor
4 van de 5 voedingsuitspraken een duidelijk betere kennis te bestaan. De veranderingen zijn ~afhankelijk van opleiding en leeftijd. Ook.maakt het niet uit
of de deelneemsters bereikt zijn via een vrouwenvereniging dan w.el via een door
de Vereniging Vrienden van de Hartstichting georganiseerde bijeenkomst.
De voedingsscore, te beschouwen als maat voor het gerapporteerde gedrag, vertoont
een duidelijke samenh~ng met de scores. op enkele kennisuitspraken. Ook .is .de·
, voe'dingsscore hoger = juister, wanneer men in de naaste omgeving een hartpatient
kent.
:;

.

.

Het voedingspatroon van de ouderen laat .uit preventie-oogpunt .iets meer
sen over dan dat van de jongeren •
.· Vier weken na. de voorlichting is de gemiddelde voedings~core
.·.
riiê"t: significant. De verbetering is het grootst bij een publieksgroottê van .
.minder dan 30 personen, maar aangezien in dit effect de invloed van de diëtiste ...
)lli~t is af te scheiden, is voorzichtigheid bij de interpretatie van
táat geboden.
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SAMENVATTING VAN HET TWEEDE DEELONDERZOEK.
Diëtistes van de Nederlandse Hartstichting geven voedingsvoorlichting als onder7
deel van de op primaire preventie gerichte activiteiten van de Hartstichting.
Zij geven deze voorlichting (sinds 1972) in de vorm van z.g. kookbijeenkomsten,
d.w.z. dat de aanwezigen na een inleiding door de diëtiste zelf een cholesterolverlagende maaltijd bereiden.
In dit onderzoek is deze methode van voorlichten vergeleken met de meer traditionele lezing. Dit is gebeurd door de leden van 10 vrouwenverenigingen volgens
toeval uit te nodigen voor of een lezing (L) of een z.g. kookbijeenkomst (KB).
Het verschillend karakter was alleen de bestuursleden bekend.
In elke plaats is één week voor de bijeenkomsten een enquête afgenomen bij een
steekproef uit de leden die naar zeggen van het bestuur altijd op verenigingsavonden kwamen. Doordat dit helaas niet altijd bleek op te gaan, kon éénderde
van de voormetingen niet als basis voor een effectmeting dienen. Wel zijn hieruit verschillen af te leiden tussen de mensen die onverwacht zijn weggebleven
en degenen die wèi kwamen (6.2.).
Vier weken na de bijeenkomsten, die per plaats door dezelfde diëtiste werden
verzorgd, zijn dezelfde_personen opnieuw benaderd, met daarnaast niet-voorgemeten
deelneemsters •
Gevraagd is naar hun kennis van risico-factoren voor hart- en vaatziekten, kennis
van de preventie-mogelijkheden via voeding en kennis van de samenstelling van
een aantal voedingsmiddelen, waarbij het vooral ging om de vet- en cholesterolbevattende.
Voorts is hun mening gevraagd over 21 houdingsuitspraken, op basis waarvan 3
houdingsscores zijn bepaald: de houding t.o.v. het gebruiken van magere i.p.v.
volle zuivelprodukten, de h?uding t.o.v. de mogelijkheden van preventie van
hart- en vaatziekten en de houding t.o.v. dieetmargarine.
Tenslotte is gevraagd naar gebruik van een 17-tal produkten ("gedragsscore I")
en veranderingen in eetgewoonten ("gedragsscore II").
Ook is gevraagd naar het oordeel over de voorlichting, zowel naar inhoud als
vorm.
Er zijn twee soorten vergelijkingen gemaakt, enerzijds tussen de voor- en nameting, anderzijds tussen de deelneemsters aan de lezingen en kookbijeenkomsten.
Op basis van theorieën omtrent leren en gedrags- en/of attitude-verandering,
èn op basis van vergelijkend methoden-onderzoek zijn enkele verwachtingen omtrent
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de resultaten geformuleerd. Deze lopen voor de effecten m.b.t. houding en gedrag
uiteen, voor de kenniselementen wordt van de lezing en de kookbijeenkomst een
even groot positief effect verondersteld (zie verder hoofdstuk 5).
Inderdaad treedt op alle drie kennisgebieden een verbetering op; de kennis van
de risico-factoren, van preventie-mogelijkheden via voeding en van de samenstelling van voedingsmiddelen neemt significant toe (6.4.1.).
Deze kennisverbetering treedt op na zowel de lezing als na de kookbijeenkomst,
maar de toename in kennis van de samenstelling van voedingsmiddelen is bij de
lezing-deelneemsters significant méér dan bij de deelneemsters aan de kookbijeenkomsten (6.4.2.).
We moeten de verklaring voor dit onverwachte verschil misschien zoeken in de
extra kennisoverdracht die bij de lezing via de plenaire vragen plaatsvindt,
terwijl bij de kookbijeenkomst meer individueel voor problemen raad wordt gevraagd (6.4.2.).
Een houdingsverandering werd alleen gevonden bij de houding t.o.v. het gebruik
van magere i.p.v. volle melkprodukten; deze is na de voorlichting significant
positiever dan ervoor, zowel bij de lezing als bij de kookbijeenkomstgroep.
De overige houdingsscores geven geen significant verschil, noch tussen de vooren nameting (6.5.1.), noch tussen de lezingen en de kookbijeenkomsten (6.5.2.).
Beide scores voor het beweerde voedingsgedrag zijn na de voorlichting significa~t
beter dan ervoor, d.w.z. men geeft op veranderingen te hebben doorgevoerd die
leiden tot een uit voedingsoogpunt juister consumptiepakket (6.6.1.). Hierbij
zijn tussen de deelneemsters aan lezing en kookbijeenkomsten geen verschillen
meetbaar (6.6.2.).
De geconstateerde kennisveranderingen zijn in overeenstemming met alle in 5.1.
weergegeven theorieën, t.w. leer- en perceptie, consistentie- en funktietheorieën.
De houdingsveranderingen geven een wat gedifferentieerder beeld. De veranderde
houding ten opzicht van magere melkprodukten komt overeen met voorspellingen op
basis van leer- en perceptte-theorieën; de ongewijzigde houdingen (t.o.v. preventie en dieetmargarine) met de funktie-theorieën. Als suggestie tot een verklaring is in hoofdstuk 7 gesteld dat naarmate informatieve= kenniselementen
een belangrijker rol spelen bij vorming en bevestiging van houdingen, de leeren perceptietheorieën méér geldigheid hebben. Dit zou inhouden dat de houding
t.o.v. magere melkprodukten in groter mate door kennisvergroting te beïnvloeden
is dan de beide overige houdingen.
De geconstateerde verandering in (gerápporteerd!) gedrag was te verwachten op

-10basis van leer- en perceptie-theorieën en voor wat de kookbijeenkomst in optimale vorm(= met volledige participatie) betreft, ook met consistentie-theorieën.
Het resultaat is strijdig met deze theorieën voor wat betreft de lezing en even~
eens strijdig met funktie-theorieën. De bij de houdingsveranderingen voorzichtig
gesuggereerde

"verklaring" is mogelijk ook voor gedrag geldend (hoofdstuk 7).

Bovendien zij met nadruk vermeld dat het gaat om gerapporteerd gedrag en houding,
wat de kans op meting van een combinatie met kennis vergroot. Bij analyse van
gegevens van een deel der respondenten op eventuele samenhangen bleek gedrag zich
onafhankelijk van de kennis- en houdingsscores te gedragen. Wel was een relatie
te constateren tussen kennis van preventie, van samenstelling van voedingsmiddelen en houding t.o.v. melkprodukten enerzijds en tussen kennis van risicofactoren, van de samenstelling van voedingsmiddelen en houding t.o.v. preventie
anderzijds (Bijlage IX).
Van degenen die na de voorlichting een receptenboekje hebben meegepakt -85% bij
de lezing en 90% bij de kookbijeenkomst- heeft van de lezinggroep 7,3% hieruit
iets gemaakt en van de kookbijeenkomstgroep 13,9%, wat significant méér is
(NB: het gaat om kleine aantallen, zie 6.6.2.2.).
Van de deelneemsters aan een kookbijeenkomst heeft bijna 30% later één van de
recepten van de avond geprobeerd.
In hun oordeel over de bijeenkomsten verschillen de lezing- en kookbijeenkomst-.
deelneemsters niet meetbaar. Gevraagd is naar de mate waarin zij de voorlichtingsavonden informatief/rommelig/overladen qua programma/gezellig vonden en naar de
mate waarin zij zich actief betrokken voelden bij de bijeenkomst. Ook is de
deelneemsters gevraagd hun totaaloordeel te geven in de vorm van een cijfer tussen Oen 10. Dit'~apportcijfer" is voor de lezing gem. 7,72 en voor de kookbijeenkomst 8,08, een iets, maar niet significant hogere waardering voor de kookbijeenkomst.
Van degenen die naar de lezing zijn geweest, geeft 35% hieraan ook achteraf de
voorkeur, terwijl 60% liev~r naar de kookbijeenkomst was gegaan; voor de deelneemsters aan een kookbijeenkomst zijn deze cijfers 80% resp. 15% (restpercentages geen voorkeur). Het is onbekend in hoeverre deze duidelijke voorkeur voor de
kookbijeenkomst moet worden toegeschreven aan "verandering van spijs doet eten".
Vele verenigingsavonden bestaan uit lezingen, voordrachten, e.d. (6.8.1.).
Men kan, alles bijeengenomen, concluderen dat de tendens bestaat tot een voorkeur van de deelneemsters voor de kookbijeenkomst, die niet samengaat met enig
méêreffect en bij één kennisonderdeel zelfs hieraan tegengesteld is.

DE EDE-INTERVIEWS; een oriëntatie.
Hoofdstuk 1. INLEIDING
1.1. Algemeen

1.2. Doel en opzet
1.3. Organisatie en uitvoering

-11DE EDE-INTERVIEWS; een oriëntat~e.
Hoofdstuk I. INLEIDING VAN DE EDE~INTERVIEWS:
1.1. Algemeen
De Ned. Hartstichting streeft ernaar met haar voedingsvoorlichtingsbijeènkomsten
"Leef lang en lekker" de nederlandse huisvrouw te bereiken.
Bij de opzet van het gehele project leek het ons van belang niet alleen te werken
met peFsonen die momenteel al door de voorlichting worden bereikt. Deze categorie
personen vormt mogelijk een selectie uit de doelgroep. Om deze reden zijn met
26 huisvrouwen uit de gemeente Ede uitgebreide gesprekken gevoerd om hun ideeën
omtrent hart- en vaatziekten, preventie-mogelijkheden e.d. te leren kennen.
1.2. Doel en opzet
Het doel van de gesprekken is geweest het verkrijgen van meer basismateriaal
over de bestaande situatie en ideeën omtrent hart- en vaatziekten, de relatie met
voeding, het gebruik en eventuele weerstanden tegen het gebruik van bepaalde
voedingsmiddelen.
Doordat onderzoekster de gesprekken zelf voerde, vervulden de interviews tegelijk in hoge mate de functie van terreinverkenning en oriëntatie.
De gemeente Ede is gekozen op basis van 2 criteria:
- representativiteit voor de gemiddelde nederlandse bevolking qua opbouw naar
leeftijd, opleiding, aard en aandeel van de beroepsbevolking;
- afstand van Wageningen.
1.3. Organisatie en uitvoering
De namen en adressen zijn verkregen via een door de afdeling Bevolking van de
gemeente Ede getrokken steekproef uit het woningenregister. In het geval dat
geen (huis)vrouw in de getrokken woning aanwezig was, is de volgende kaart
genomen.
Via een één week tevoren gestuurde introductiebrief werden de respondentes van
het komende bezoek op de hoogte gesteld (zie Bijlage I, geel),
Er zijn 30 gesprekken uitgezet en 26 gerealiseerd. In drie gevallen werd respondente 3x niet thuis getroffen en in één geval bleek respondente onverwacht in
het ziekenhuis opgenomen te zijn.
De gesprekken duurden 1 à 1; uur, soms aanzienlijk langer. In het algemeen bleek
men na enige aarzeling bereid bijzonder open op de gestelde vragen in te gaan.
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Het karakter van de gesprekken was half-gestructureerd, d.w.z. dat ik een aantal punten in elk gesprek probeerde aan te roeren, zij het dat de volgorde
waarin deze punten aan bod kwamen, sterk afhing van het verloop van het gesprek.
Geprobeerd is nl. verder het gesprek zo open mogelijk te houden, waardoor respon-·
-

dente de gelegenheid had nieuwe punten in te brengen.

Een overzicht van de "vaste" punten vindt u in de gele bijlage II.
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Op de vraag of hart- en vaatziekten tegenwoordig méér, in gelijke mate of minder
voorkomen dan vroeger, antwoordde het merendeel, dat zij dacht dat deze ziekten·
meer voorkwamen. Een aantal durfde er zich niet over uit te laten.
2.1. Oorzaken van hart- en vaatziekten
Als oorzaken van hart- en vaatziekten noemden deze huisvrouwen:
1. spanningen, gehaaste leven

19x

(73%)

Bijna de helft van alle respondentes ziet dit als belangrijkste
oorzaak (12 van de 26)
2. onjuiste voeding

16x

(61%)

12 huisvrouwen zien dit als te vette voeding (46%) en 8 als
teveel (30%). Sommigen noemen beide aspecten.
Vijf huisvrouwen (19%) zien verkeerde voeding als hoofdoorzaak.
3. te weinig lichaamsbeweging

12x

( 46%)

6x

(23%)

weinig lichaamsbeweging.
5. roken

6x

(23%)

6. alcohol

3x

(11%)

4. te dik zijn
Drie van deze zes huisvrouwen noemen dit in verband met te

Hiernaast worden leeftijd en manlijk geslacht door 2 personen als oorzaak genoemd, hoge bloeddruk, koffie en erfelijkheid door telkens één huisvrouw.
De inhoud van de meestgenoemde oorzaak "spanningen" blijkt niet voor iedereen
hetzelfde te betekenen. Sommigen duiden op de gejaagdheid in werksituaties,
anderen spreken over de neiging "steeds meer te willen", waardoor iedereen
"geestelijk en lichamelijk onvoldoende rust krijgt".
Ter vergelijking enkele gegevens uit een kijk- en luisteronderzoek van de NOS
(1974):
slechte eetgewoonten

73%

teveel spanning

42%

teveel roken

37%

verkeerde levensgewoonten

25% (?)

overmatig alcoholgebruik

7%

In dit geval heeft men het publiek na een programma, gewijd aan het hartinfarct
naar hun mening gevraagd; de percentages hebben betrekking op kijkers naar dit
programma (kijkdichtheid 21%).

Hoofdstuk 2. RESULTATEN EN DISCUSSIE VAN DE EDE-INTERVIEWS
2.1. Oorzaken van hart- en vaatziekten
2.2. Mogelijkheden tot bestrijding van hart- en·vaatziekten
2,3, De relatie tussen voeding en hart- en vaatziekten
2.3,1. Eten we

te vet?

2,3,2. Kan men zelf iets doen via voeding?
2,4. Kennis van de samenstelling van enkele voedingsmiddelen
2.4.1. Cholesterolgehalte.
2,4.2. Vetgehalte
2.5. Kent men hartpatiënten?
2.6. Bekendheid met een aantal uitdrukkingen en gebruik van produkten, die in
de voorlichtingsboodschap van de Hartstichting herhaald voorkomen.
2,6.1. Meervoudig onverzadigde vetzuren (m.o.v,)
2.6.2. Dieetmargarines
2,6,3. Overige produkten met eèn hoog gehalte m.o.v.
2.6.4. Halvarines
2.6.5, Eieren
2,6,6, Melkprodukten
2,7. Bekendheid met de Nederlandse Hartstichting.
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Velen vonden het moeilijk te antwoorden op de vraag of zij meenden dat één
oorzaak als de belangrijkste was te beschouwen. Men is zich kennelijk bewust
van de samenhang in risico-factoren.
2.2. Mogelijkheden tot voorkoming en bestrijding van hart- en vaatziekten.
Wanneer een respondente van mening was dat het vóórkomen van hart- en vaatziekten
toenam, is gevraagd of er aan deze stijging iets te doen zou zijn.
Het bleek in vele gevallen erg moeilijk deze vraag in algemene zin beantwoord
te krijgen; men heeft hier niet of nauwelijks over nagedacht. Naast de 16
personen die zeiden het niet te weten, meenden 4 personen dat aan de stijging
niets te doen was.
Door de overigen (6) werd genoemd:
- concerns verplichten op produkten te vermelden wat erin zit en wat we nodig.
hebben,
- van regeringswege bepaalde artikelen controleren,
- scheiden van produkten die goed zijn voor ons en voor de derde wereld,
- voedingsleer geven,
- meer mensen via voorlichting proberen te bereiken.
Het valt op dat bij de mogelijkheden tot voorkoming en bestrijding die·men ziet
alleen de elementen kennisoverdracht en controle voorkomen, want ook het begrip
voorlichting bleek voor de desbetreffende respondente informatie-overdracht te
betekenen.
Niet genoemd worden: verandering van algemene eetpatronen, die mede door de toegenomen welvaart zijn ontstaan. Evenmin veranderingen die hiervan een onderdeel
zouden kunnen vormen, zoals b.v. beïnvloeding van sociale druk en controle.
Opmerkelijk is verder dat -hoewel spanning door 19 mensen (73%) als oorzaak wordt
gezien en door 12 van hen (46%) zelfs als hoofdoorzaak- géén van de respondenten
een oplossing in die richting noemt.
Dezelfde vraag naar mogelijkheden er iets aan te doen is gesteld voor de eigen
situatie, rechtstreeks (vraag 4) en in projectie-vorm, nl. als een aan (klein)kinderen te geven advies (vraag 5).
Deze vraag leverde veelzijdige antwoorden op. 38% ervan hielden verband met voeding in diverse facetten: fruit i.p.v. snoep ( 4x), niet teveel ( 3x), niet te vet
(3x), suiker- en vetarm (lx), geen frisdranken (lx), minder aardappelen (lx).
"Voldoende lichaamsbeweging en sport" en "proberen.meer ontspannen te leven",
Werden even vaak, nl. in 7 gevallen (27%) genoemd. Matigen van roken en drinken
slechts door één persoon.
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die naar maatregelen sterk laat leiden door ervaringen in de directe omgeving.
Als bronnen van informatie werd vaker een familielid of kennis genoemd dan één
van de massa-media.
2.3. De relatie tussen voeding en hart- en vaatziekten
Teneinde het inzicht in de relatie tussen voeding en hart- en vaatziekten na te
gaan, is gevraagd of men het eens, dan wel oneens was met de volgende uitspraak:
"We eten verkeerd en dat is één van de redenen van de toegenomen sterfte aan
hart- en vaatziekten".
De vraag is gesteld, onafhankelijk van het feit of de respondente tevoren voeding als risico-factor had genoemd. Met deze uitspraak waren
11 dames het eens

( 4-2%)

10 dames het oneens

(38%)

5 dames zeiden het niet te weten
Aan

(19%)

degenen die het met de uitspraak eens waren, is gevraagd wat naar hun idee

dan aan de voeding zou moeten veranderen.
Dat voedingsideeën en ideeën over de moderne tijd i.h.a. nauw samenhangen, mag
blijken uit de volgende tegenstellingen: veel vlees en meer aardappelen, "die
jongelui eten tegenwoordig niet eens elke dag meer vlees, en van aardappelen
worden ze te dik, zeggen ze".
"Minder aardappelen, weinig vlees en dan vooral mager", was de andere kant.

"Veel groenten (2x), en dan zonder boter, veel rauwkost".
De gewenstheid van minder vet eten overheerst vrij sterk; 6 van de 10 respondenten noemen dit als gewenste verandering, waarbij twee het duidelijk samenzien met "minder totaal". Minder extraatjes tussendoor wordt eveneens door twee
huisvrouwen genoemd.
2 ,3.1. Eten we te vet?

--------------

Aan alle respondenten is gevraagd naar hun mening omtrent de uitspraak:
"De meeste mensen hier in Nederland eten tegenwoordig te vet".
10 respondentes zijn het hiermee eens
12 zijn het hiermee oneens
4- weten het niet

(39%)
(4-6%)

(15%)

Opvallend is dat van de 10 personen die zeggen dat de meeste mensen tegenwoordig
te vet eten, slechts 3 dit ook in hun eigen gezinssituatie het geval vinden.
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andermans gedrag.
In een poging na te gaan of de Nederlandse huisvrouw zich bewust is van de diverse bronnen van vet, is gevraagd waarmee zij -"denkend aan wat U in de loop
van de dag zo eet, dus maaltijden en alles tussendoor"-

het meeste vet dacht

op te nemen.
20 noemen de warme maaltijd, met name de jus

(78%)

3 de broodmaaltijd, m.n. de margarine of boter

(13%)

2 melk

( 9%)

Het bestaan van de z.g. "onzichtbare vetten" lijkt dus nauwelijks bekend te
zijn. Eén respondente, zelf hartpatiënte, noemt kaas bij de broodmaaltijd als
voor haar het meest vetleverende voedingsmiddel, een ander noemt van de warme
maaltijd vóór de jus, patates frites.
Naast de 2 huisvrouwen die melk als leverancier van onzichtbaar vet onderkennen,
wijzen nog twee respondenten op onzichtbare vetten, nl. in de uitspraken:
"Overal zit eigenlijk wel iets in", en "met de tussendoortjes passen we heel
erg op".
Dit gegeven is van groot belang voor de voorlichting, temeer wanneer men bedenkt
dat van de 136 gr. vet die de "gemiddelde" Nederlander over de jaren 1968 t/m
1970 "genoot": 72,1 gr. zichtbaar vet is (marg. boter, spijsoliën)
63,7 gr. onzichtbaar.
In 1972 was dit totaal 138 gr. vet, waarvan 76,9 gr. zichtbaar
61,1 gr. onzichtbaar.
Een groter bewustmaking van het bestaan en de aard van juist dit onzichtbare vet,
lijkt een voorwaarde voor het geven van elke voorlichting waarin vetreductie en
verandering in de aard van de vetten een belangrijk element van de boodschap
vormt.
2.3.2. Kan_men_zelfs_iets_doen_via_voeding?
Om na te gaan of en in hoeverre men denkt zèlf door voedingsmaatregelen,het
risico voor het krijgen van een hart- of vaatziekte te verkleinen is gevraagd:
"Iedereen kan door een juiste voeding de kans op het krijgen van een hart- of
vaatziekte verkleinen".
14 huisvrouwen zijn het hiermee eens

(53%)

11 zijn het ermee oneens

(42%)

1 weet het niet

( 5%)

Dit gegeven is van belang omdat het aangeeft dat men er bij het geven van voorlichting, gericht op de preventie van hart- en vaatziekten, beslist niet vanuit

-17mag gaan dat iedereen instemt met het idee dat er via voeding iets aan preventie
te doen is.
2.4. Kennis van de samenstelling van enkele voedingsmiddelen
2.4.1. Cholesterolgehalte
Kennis van de samenstelling van voedingsmiddelen, met name wat betreft het cholesterolgehalte, is getoetst met de vraag of men weleens van het woord
cholesterol had gehoord.
9 respondenten hadden weleens van cholesterol gehoord
17 respondenten hadden geen enkele associatie bij dit woord

(36%)
(64%)

Dat een bevestigend antwoord geen garantie voor een juiste kennis is, blijkt
uit de volgende opgave van betekenissen:
soort vet

(3x)~

zit in je bloed

(2x)

hormonen,
soort klierziekte,
soort stof in jam om te binden.
bij deze en volgende kennisvragen wordt het resultaat van het juiste antwoord
onderstreept.
Aan degenen die bevestigend op de vraag naar kennen van het woord hadden geantwoord en voor wie het woord een bepaalde stof betekende, is gevraagd in welke
voedingsmiddelen veel cholesterol aanwezig is. Deze (vier) respondenten noemden
allen eieren, terwijl één persoon tevens vermeldde, dat het eigenlijk in alle
vette produkten zat, b.v. in vette vis.
De aanwezigheid van betrekkelijk grote hoeveelheden cholesterol in orgaanvlees
is door niemand genoemd.
2,4.2. Vetgehalte
Een ander facet van de kennis van samenstelling van voedingsmiddelen is het vetgehalte. Hiertoe zijn de volgende vragen gesteld:
a. is naar Uw idee roomboter vetter dan margarine, minder vet of even vet?
b. en slasaus, is dat vetter dan mayonaise, minder vet of even vet?
In enkele gevallen is gevraagd naar het vetpercentage.
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Van de eerste vraag geeft één respondente het juiste antwoord:
roomboter is vrijwel even vet als margarine
zeggen 5: roomboter is minder vet dan margarine
14: roomboter is vetter dan margarine

( 4%)
(19%)
(54%)

Het percentage juiste antwoorden bij de vergelijking slasaus x mayonaise ligt
aanzienlijk hoger, nl.
1: slasaus en mayonaise zijn even vet

( 4%)

2: slasaus is vetter dan mayonaise

( 8%)

15: slasaus is minder vet dan mayonaise

(58%)

Acht personen (31%) geven hierbij echter aan het niet te weten.
De kennis van de vetgehaltes van deze voedingsmiddelen is niet bijzonder groot
te noemen.
2.5. Kent men hartpatiënten?
Met het toenemend aantal hartpatiënten wordt de kans dat iemand in eigen of
wijder kring een (ex-)hartpatiënt kent, vergroot. Totaal 17 van de 24 personen
aan wie _de vraag is gesteld(= 70%) bleken een hartpatiënt te kennen, waarvan 8
in de naaste familie. Tot de naaste familie is gerekend: echtgenoot, echtgenote,
kinderen, ouders of schoonouders.
Toch zeiden nog 7 personen (30%) geen enkele hartpatiënt te kennen. De vraag
is gesteld om na te kunnen gaan of bepaalde kennis van diëten of het op de hoogte zijn van bepaalde leef- en eetregels mogelijk veroorzaakt is door het kennen
van hartpatiënten in de omgeving.
Overigens geldt juist t.a.v. aan ervaring met "patiënten" ontleende informatie,
dat deze beslist niet zonder meer op de eigen situatie van toepa~sing wordt
geacht. Men kan wel vermoeden dat de bekendheid met de terminologie groter is.
Dit bleek echter, voor zover met de gestelde vragen viel na te gaan, niet of
nauwelijks het geval te zijn.
2.6. Bekendheid met een aantal uitdrukkingen en gebruik van produkten die in de
voorlichtingsboodschap van de Hartstichting herhaald voorkomen.
2.6.1. Meervoudig_onverzadigde_vetzuren
Gevraagd is of de uitdrukking "meervoudig onverzadigde vetzuren" de respondente
iets zei, en ·zo ja, wat.
Het blijkt dat de woorden "meervoudig onverzadigde vetzuren" duidelijk een grotere
bekendheid genieten dan het woord cholesterol. Men associeert het ook duidelijke!'
met hartziekten; over de preventieve werking bij (uiterlijk) gezonde personen

is
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dat men zichzelf als gezond persoon niet degene acht voor wie de meervoudig onverzadigde vetzuren ook belangrijk zijn.
Bij een aantal personen wordt de geloofwaardigheid van de boodschap ook duidelijk
aangetast doordat de informatie afkomstig is van een reclame-spot.
Slechts één persoon brengt de term m.o.v. rechtstreeks in verband met het cholesterolniveau in het bloed. Voor de overigen is de koppeling met "Becel" de meest
voor de handliggende, veelal aangevuld met opmerkingen: van de tv-reclame.
2,6,2. ~ieetmargarine:_bekendheid ·met~_gebruik_~an_en_redenen_voor_het_gebruik.

Het begrip dieetmargarine is algemeen bekend, slechts een vijftal dames (19%)
zegt niet te weten waaraan ze bij het woord moeten denken.
Vo?r de overige (21) huisvrouwen lopen de gedachten uiteen: 9 noemen "minder vet"
als kenmerkende eigenschap, terwijl nog 3 huisvrouwen het woord vet niet noemen,
maar direct denken aan halvarine (onjuist).
Het onderscheid tussen dieetmargarine (80% vet) en halvarine (40% vet) is weinig
mensen bekend, hetgeen o.a. blijkt uit het antwoord van de huisvrouw, die
-gevraagd naar haar associatie bij het woord dieetmargarine- vlot antwoordt:
Era en Becel.
Het verband dieetmargarine en Becel wordt onmiddellijk gelegd door 7 personen,
maar slechts 2 hiervan noemen expliciet de (beweerde) betekenis voor hart- en
bloedvaten.
Het element dieet is sterk bepalend bij het toekennen van een betekenis èn gebruikswaarde(!) aan dieetmargarine. Slechts 2·van de 21 personen wie het woord
iets zegt, oordelen dat dieetmargarines ook voor gezonde mensen zijn bedoeld.
De sterke associaties met "op dieet zijn" moge blijken uit opmerkingen als:
•• bevat minder vet, op voorschrift van een arts te eten,
•• geschikt voor mensen die op zwaar dieet zijn,
•• de naam zegt het al, voor mensen die op dieet moeten, dus om af te
vallen •
•• voor mensen op een speciaal dieet,
•• dat gebruiken mensen die last van hun gal hebben,
•· dat is voor mensen die helemaal geen vet mogen hebben.
Wanneer huisvrouwen het woord dieetmargarine associeren met "geschikt voor
dieetQatiënten", dan betekent dit dat zij zichzelf als gezonde personen niet als
potentiële gebruikers zien en derhalve voorlichting m.b.t. dergelijke produkten
in eerste instantie beschouwên als niet op hen gericht.
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vertonen dan personen die zichzelf als gezonde mensen zien (Vertinsky, 1972).
Het kan b.v. betekenen dat men als "patiënt" bepaalde kosten wel wil maken, die
men als gezonde perse te hoog vindt. Toegepast op dieetmargarine zal dit in-

houden dat iemand aan wie een arts in een bepaalde dieetlijst Becel voorschrijft:
dit produkt inderdaad koopt, terwijl voor een niet-dieet-patiënt de prijsdrempel
te hoog blijkt.
Totaal gebruiken 4 respondenten (15%) dieetmargarine= Becel, waarvan slechts
één preventief. Twee vrouwen gebruiken het op doktersvoorschrift, een derde is
het na de dood van haar man (hartpatiënt) blijven gebruiken, omdat "de dokter
er geen bezwaar tegen had". De respondente die in haar gezin met 3 jonge kinderen Becel preventief gebruikt, is hiertoe overgegaan n.a.v. de volledige invaliditeit na herhaalde hartaanval van een 43-jarige kennis.
De tweede respondente die bij de beantwoording van de vraag naar het waarom van
het gebruik van dieetmargarine duidelijk de preventieve werking aanstipte,
gebruikt in haar gezin zonnebloemhalvarine, i.v.m. de prijs. Zij vertelde beslist dieetmargarine te gebruiken, wanneer de prijs lager zou liggen.
Eén respondente had het gebruik gestaakt na berichten in de krant als zou Becel
kankerverwekkend zijn, een tweede i.v.m. de smaak.
Aan degenen die dieetmargarine kennen, maar niet gebruiken (21-4 = 17 personen)
is gevraagd of zij een dergelijk produkt zouden gaan gebruiken: "Wanneer men
U zou vertellen dat U door een dergelijk produkt te gebruiken, .de kans op _het
krijgen van hartziekten zou verkleinen".
Zeven personen (41%) hadden hierover geen mening. Van de 10 die antwoorden,
zeiden 6 (!) de bewering niet te geloven; twee zouden het produkt wel gaan
gebruiken, maar alleen op doktersvoorschrift.
2,6.3, Overige_Erodukten_met_een_hoog_gehalte_aan_meervoudig_onverzadigde_vet-

zuren.

Van de overige produkten met een verhoogd m.o.v.-gehalte kent men vooral de
slaolie. Toch kennen veertien huisvrouwen (54%) geen van de produkten
-koffiemelk, slaolie of dressing-.
Als eigen of aan anderen toegeschreven motieven voor het gebruik worden genoemd:
• hartziekten (5x)
, zijn gezond
• weet niet, waarschijnlijk voorgeschreven door de dokter,
• verlaagt het cholesterolgehalte,
• heeft lager vetgehalte (dressing).

-212.6.4. Halvarines: bekendheid met, gebruik van en redenen voor het gebruik.
De vraag naar het waarom van het gebruik van halvarines is zowel direct als in
projectie-vorm gesteld.

,i Een betrekkelijk groot aantal huis vrouwen gebruikt halvarine in het gezin, vooral
om slank te worden of te blijven. Het aandeel van de halvarine gebruiksters is
met 42% gelijk aan dat in de met de voorlichting van de Hartstichting bereikte
groep (zie verslag eerste deelonderzoek, Tabel 4.3.1.b).
Een viertal huisvrouwen blijkt het produkt in het geheel niet te kennen, terwijl
onder de niet-gebruiksters het vetarme karakter niet altijd even bekend is.
/Als laatste onderdeel van de gesprekken is gevraagd naar het gebruik van en de
:meningen over het gebruik van enkele produkten, te weten:
'.

---

eieren,
melk,
kwark.

i

De keuze van de produkten is bepaald vanuit de inhoud van de voorlichtings-

_boodschap van de Nederlandse Hartstichting.
2.6.5. ~!~!:'~!!: het gebruik van en meningen over het gebruik.
· In 16 gezinnen (61%) gebruikt men 3 of meer eieren p~r persoon per week (een
opvallende overeenkomst met de 60% uit het eerste deelonderzoek (zie 4.3.1. van
het eerste deelonderzoek).
Totaal 9 personen (35%) heeft weleens gehoord dat teveel eieren eten niet goed is.
Hiervan eten 3 toch nog 3 of meer eieren per week, omdat:
a. ik nooit bespeurd heb dat ik er last van heb,
b. ik het zo lekker vind,
c. een eitje er. gewoon bijhoort. ("eenmaal per etmaal een eimaal").
Geconfronteerd met de uitspraak: max. 2-3 eieren per week, zeiden van degenen
voor wie deze uitspraak nieuw was (17 personen):
11 (65%) zouden het verbruik niet reduceren, omdat ze de bewering niet geloven.
Opmerkingen als: "vroeger was het wel gezond, nu opeens weer niet",
11

maar dan kun je helemaal niets meer eten"

"op het consultatiebureau zeiden ze: niet meer dan 1 per dag"
"m'n zoontje van 8 maanden mag elke dag een½"
11

vroeger kreeg je elke dag een ei en dat was prima"

duiden erop dat men het echt niet meer weet en dit dilemma oplost door ontkenning van de nieuwe informatie.
Twee personen zeiden dat ze het aantal eieren zeker zouden verminderen, als
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Voor de overige vier was een reductie niet ter zake, aangezien hun ei-consumptiE
beneden de 2,5 pp per week lag.
2.6.6. MelkErodukten, gebruik en mening over het gebruik van enkele melkproduktE
In 16 gezinnen wordt (mede) volle melk gebruikt. Waar men volle melk gebruikt,

j

men i.h.a. overtuigd van de superioriteit boven magere of halfvolle melk, omdat:
- je alleen magere melk gebruikt wanneer je te dik bent (3x)
- de smaak veel beter is van volle melk,

(2x)

- de arts het ook m'n zoontje voorschrijft,
- we allemaal prima gezond zijn,
die magere melk helemaal niet nodig is, als alles normaal is,
- de kinderen dan minder vatbaar zijn voor alles (ÓÓk voor hart- en vaatziekten:
- we het zelf hebben op de boerderij en het is altijd goed geweest,
- ze uit die magere melk niet alleen het vet, maar ook allerlei andere goede
stoffen (vitaminen etc.) hebben gehaald,
- melkvet beter is dan al die andere vetten, van frituren etc.,
- het flauwekul is dat mensen niets meer willen eten tegenwoordig, daarom
presteren ze ook niets meer.
De associatie "volle melk= goei melk" klinkt duidelijk door in de uitspraken:
" de ·kinderen hebben zeker goeie melk nodig", en "kinderen moet je het beste
geven, want die ziJn nog in de bloei".
Acht personen zijn van mening dat volwassenen beter magere produkten kunnen
drinken; vijf hiervan doen dit ook inderdaad. Van de overige 3 gebruikt één
zelf volle melk om aan te komen, één omdat ze het zelf op de boerderij hebben
en van de laatste is de reden voor het (toch) gebruiken van volle melk niet
duidelijk. Misschien speelt mee dat de laatste twee respondenten van mening
zijn, dat voor kinderen volle melk beter is.
De scheiding volwassenen x kinderen wordt slechts 3x totaal gemaakt: 2x in de
richting: volwassenen.magere melk, kinderen tot ca. 7 jaar volle melk, en lx
in de richting: babies halfvolle melk, later volle melk.
In meerderheid maakt de respondente geen onderscheid tussen· volwassenen en.
kinderen m.b.t. de gewenstheid van de volle dan wel magere melk (19 = 76%).
2.6.7.

~~~r~,

bekendheid met en gebruik van kwark.

Van de 23 personen aan wie is gevraagd of zij het produkt kwark kenden, wisten
9 = 39% niet wat het was. Veertien huisvrouwen kenden of de naam of het produkt
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zelf, doch slechts acht hiervan(= 35% van het totaal aantal huisvrouwen) hadden het ooit zelf geproefd. Twee respondentes gebruikten met enige regelmaat
kwark, één had dit gedaan, maar gestaakt i.v.m. de prijsstijgingen.
2.7. Bekendheid met de Nederlandse Hartstichting.
, Aan het eind van elk gesprek is gevraagd naar het bekend zijn met de Nederlandse
i

Hartstichting.

: Voor iets meer dan de helft van het aantal personen aan wie de vraag is gesteld,
• bleek de naam een betekenis te hebben. Eén persoon had alleen het woord weleens
·gehoorden wist er verder geen betekenis aan te geven, terwijl de overigen
als eerste noemden: van de collecte.
Gevraagd naar doel en activiteiten, reageerden slechts drie(!) personen:
• • onderzoek

2x

•·voorlichtingen reclame

lx

• • hulpverlening aan patiënten

lx

• • iets stimuleren

lx

"anders hadden ze geen geld nodig".

Geen van de respondenten was lid van de Vereniging Vrienden van de Hartstichting.
Gezien aard en aantal van de gevoerde gesprekken zijn de verkregen resultaten
indicatief. Stellige conclusies mogen er dan ook niet aan w~rden ontleend.
Toch kan men vermoeden dat het beeld, zoals het uit de gesprekken met deze 26
huisvrouwen ontstaat, niet uniek is voor deze 26. Voor de opzet en interpretatie
van het latere onderzoek is dit beeld een onmisbare steun geweest~ Dit geldt
tevens voor opmerkingen, die b.v. slechts een aantal respondentes maken, maar
die toch vaak zinvolle aanwijzingen inhouden voor de wijze waarop voorlichting
in het algemeen wordt ontvangen of niet wordt ontvangen.
LITERATUUR
NOS, afdeling Kijk- en luisteron_derzoek, medische voorlichting op tv "Uw hart,
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HET EERSTE DEELONDERZOEK; deelneemsters aan voorlichtingsbijeenkomsten van de
Nederlandse Hartstichting.
m.m.v. Lidi Remmelzwaal.
Hoofdstuk l~ INLEIDING VAN HET EERSTE DEELONDERZOEK.
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Hoofdstuk 1. INLEIDING.
Uit de inventariserende gesprekken met betrokkenen (medisch directeur, diëtistes
van de Hartstichting) bleek dat de Hartstichting zeer bewust "de nederlandse
huisvrouw" heeft gesteld als te bereiken categorie. Zij kan, zo wordt gesteld,
in de nederlandse situatie vanuit haar sleutelpositie bij inkoop en bereiding
van voedingsmiddelen veranderingen in het voedingspatroon realiseren of op
gang brengen.
De vraag is: wordt de nederlandse huisvrouw inderdaad bereikt of is er sprake
van een selectie? Blijkt nl. dat de voorlichting juist degenen bereikt .met een
hoger of lager dan gem. opleiding, met een hogere of lagere welvaartsklasse en
met

hogere of lagere sociale status, dan is de vraag of deze selectie een ge-

wenste is.
Overwegingen hierbij kunnen zijn: hoe groot is de (relatieve) noodzaak van voorlichting aan deze categorie? is preventie (nog) mogelijk? Hoe groot is de kans
op acceptatie van de boodschap? Is er sprake van een mogelijk verspreidingseffect? Zo ja, is dit groter dan vanuit andere categorieën?
Indien mocht blijken dat er een selectie plaatsvindt naar de groep die relatief
bezien het minst "voorlichtingsbehoeftig" is, dan verdient het aanbeveling de
wijze van benadering vàn de doelgroep opnieuw te overwegen.
Hoewel de oorspronkelijke aanleiding tot het eerste deelonderzoek lag in de wens
op bovengenoemde vragen het antwoord te weten, is dit onderzoek tevens gebruikt
als oriëntatie op enkele aspecten die voor de opzet van het tweede deelonderzoek
van belang waren. Zie hiervoor onder doel en opzet (2.2. t/m 2.4).

~loofdstuk 2. DOEL EN OPZET VAN HET EERSTE DEELONDERZOEK.
2.1. Het bereikte publiek: een selectie?
2.2. Kennis m.b.t. enkele aspecten van voeding en hart- en vaatziekten.
2.3. Gebruik van een aantal produkten: de voedingsscore.
,2.4. Veranderingen in de kennis en in de voedingsscore.
1
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Hoofdstuk 2. DOEL EN OPZET.
2.1. Het bereikte publiek: een selectie?
Het eerste deelonderzoek is in de eerste plaats opgezet om een antwoord te
vinden op de vragen: wie worden bereikt met de voedingsvoorlichtingsbijeenkomsten van de Nederlandse Hartstichting en is er sprake van een nietbedoelde
selectie van de doelgroep?
2.2. Kennis met betrekking tot enkele aspecten van voedings en hart- en vaatziekten.
Het tweede doel van dit onderzoek was een idee te krijgen van het kennisniveau
van het bereikte publiek, m.b.t. enkele onderdelen van voeding en hart- en vaatziekten.
2.3. Gebruik van een aantal produkten, de voedingsscore.

In de derde plaats is gevraagd naar het gebruik van een 20-tal voedingsmiddelen,
teneinde inzicht te krijgen in gebruiksgewoonten, zoals die door respondenten
(schriftelijk) worden gerapporteerd.
2.4. Veranderingen in kennis en in de voedingsscore.
Tenslotte is door een herhaalde meting vier weken na de voorlichting bij een deel
van de respondenten nagegaan of in deze kennis en het gerapporteerde gebruik
veranderingen waren opgetreden.

Hoofdstuk 3. ORGANISATIE EN UITVOERING VAN HET EERSTE DEELONDERZOEK.
3.1. De onderzoekspopulatie en de steekproef.
3.2. De voorlichtirigbijeenkomsten.
3.3. De metingen.
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3. ORGANISATIE EN UITVOERING.
3.1. De onderzoekspopulatie en de steekproef.
In dit deelonderzoek bestond de onderzoekspopulatie uit alle deelneemsters/
-ers aan~ voorlichtingsbijeenkomsten die in de periode 17 april - 20 mei 1974
door~ toenmalige diëtistes van de Hartstichting werden verzorgd.
Het staat ieder vrij om een voorlichtingsbijeenkomst bij de Hartstichting aan
te vragen voor een groep geïnteresseerden (20 personen of meer).
Een groot deel van de aanvragen komt van vrouwenverenigingen, terwijl ook de
afdelingen van de "Vereniging Vrienden van de Hartstichting" belangrijke aanvragers zijn.
De aanvragen voor de periode waarin het eerste deelonderzoek plaatsvond waren
afkomstig van:
- 8 afdelingen van de vereniging Vrienden, waarvan één niet alleen voor leden
was bedoeld, maar werd aangeboden aan de collectanten voor de jaarlijkse collecte.
- 4 afdelingen van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
- 2 afdelingen van de Ned. Christen Vrouwen Bond (NCVB),

,,

- een afdeling van de Limburgse Vrouwenbeweging

(

LVB),

- een "Slimming Line" club,
- een groep privé-geïnteresseerden.
Voor het vaststellen van de uitgangssituatie waren onderzoekspopulatie en steekproef gelijk. Aan alle aanwezigen op de 17 bijeenkomsten is nl.· gevraagd het
••·

enquêteformulier in te vullen (bijlage I, blauw).
Dit is gedaan door totaal 575 personen; 570 van het vrouwelijk geslacht, 5 van
het manlijk. Het aantal aanwezigen is geschat op 800, zodat dit een respons van
· 72,5% betekent.
Voor de nameting is een steekp~oef getrokken van één op drie. Van 192 zo verkregen
namen/adressen zijn bereikt: 121 telefonisch
52 mondeling
totaal
Niet bereikt werden:

173 = 90,1%

13 personen i.v.m. de volgende redenen: 3x geen gehoor, niet thuis treffen of ontbreken van (volledig) adres.
6 personen i.v.m. weigering, waarvan 4 telefonisch en 2 mondeling.
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Nagegaan is of de steekproef afwijkt van de "populatie" waaruit hij afkomstig
is. Er blijken geen significante verschillen te bestaan tussen de nagemeten en
niet nagemeten personen naar welstandsklasse, leeftijd en opleiding van de vrouw,
m.a.w. de steekproef is representatief voor de populatie van 575.
3.2. De voorlichtingsbijeenkomsten
Alle 17 bijeenkomsten waren kookbijeenkomsten, d.w.z. dat na een inleiding door
de diëtiste de deelnemers zelf een cholesterol-verlagende maaltijd dan wel hapjes bereidden.Dit type bijeenkomst is vanaf het begin van het voorlichtingsproject "leef lang en lekker" gehanteerd, op incidentele uitzonderingen na.
Van de totaal 7 beschikbare diëtistes verzorgden twee elk 4 bijeenkomsten, één
drie, twee twee en twee één.
3.3. De nametingen
Er vonden 2 soorten metingen plaats:
a. op de voorlichtingsbijeenkomsten zelf= uitgangssituatie, bij alle aanwezigen;
b. vier weken later, bij een deel van de respondenten.
De verzameling van de gegevens voor de uitgangssituatie vond plaats door volledige
medewerking van de diëtistes. Zij deelden op de bijeenkomsten in de genoemde
maand de enquêteformulieren met een korte toelichting uit, met het verzoek deze
ter plaatse in te vullen.
Voor dat de diëtiste haar inleiding begon, haalde zij vervolgens de foI'Illulieren
weer op.
Het invullen van de zo beknopt mogelijk gehouden formulieren kostte méér .tijd
dan na de proefmeting op 2 eerdere bijeenkomsten was voorzien, nl. 10-30 minuten.
·omdat de diëtiste moest wachten op de laatste ·formulieren, leverde dit haar een
niet onaanzienlijke vertraging voor haar inleiding op.
Om de vraag te kunnen beantwoorden of het door de H.S. met deze voorlichtingsbijeenkomsten bereikte publiek een selectie vormt uit de doelgroep: de nederlandse huisvrouw, moeten we strikt vergelijkbare gegevens hebben over de totale
populatie van nederlandse huisvrouwen.
Hiertoe is gebruik gemaakt van gegevens uit het Nationaal Onderzoek Persmedia
(NOP

1

72). Op basis van een representatieve steekproef geeft dit onderzoek naar

de totale populatie

van nederlandse huisvrovwen o.a. verdelingen naar:
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- leeftijd van de vrouw,
- opleiding van de vrouw,·
- beroep van het gezinshoofd,
- welstandsklasse,
De welstandsklasse is afgeleid uit het beroep van het gezinshoofd, diens opleiding en eventueel leeftijd.
De vergelijking is gerechtvaardigd omdat exact dezelfde vraagstelling en indeling is gebruikt als in het NOP-onderzoek.
Daarnaast is in het eerste deelonderzoek gevraagd naar:
het al dan niet beroepsmatig werkzaam zijn van de vrouw,
- de aard van een eventueel beroepsmatig werkzaam zijn.
Deze beide soort gegevens zijn vergeleken met voorlopige uitkomsten van de
14e alg. volkstelling (CBS~ 1972). Voor deze vergelijking was indeling en vraagstelling identiek aan de CBS-vraagstelling. Hierbij moet men echter bedenken dat
de CBS-gegevens betrekking hebben op de populatie van nederlandse vrouwen, hetgeen uiteraard een meeromvattende populatie is dan van nederlandse huisvrouwen.
Op de 2e vraag van het eerste deelonderzoek -die naar het kennisniveau m.b.t.
enkele aspecten van voeding en hart- en vaatziekten- is ingegaan door gebruik te
maken van uitspraken uit eerder onderzoek (Voorlichtingsbureau voor de Voeding/
ICO, 1970; CASSEE, 1973).
Het derde onderdeel van het eerste deelonderzoek betrof het gerapporteerde gebruik van een 20-tal produkten. Teneinde te komen tot een soort oordeel over het
gerapporteerde gedrag is op basis van deze 20 produkten een z.g. voedingsscore
opgesteld.
Uitgangspunt bij deze score is geweest dat een persoon, die een uit het oogpunt
'

,

van preventie van hart- en vaatziekten juister assortiment v~n produkten gebruikt en in de door de voorlichting aangegeven hoeveelheden, hoger scoort (e.o.
Een dergelijke score biedt ook de mogelijkheid eventuele veranderingen, in de
gewenste richting of tegengesteld, na te gaan. Hij is a.h.w. te beschouwen als
een algemene maat voor het effect van de voorlichting, voor zover het (beweerd)
gedrag betreft.
Voor de samenstelling van de score, zie de blauwe bijlage I.a.
.

Bij ~~nderde deel van de respondenten wordt vier weken na de voorlichtingsbije .
eenkomst (= 1 meting) een tweede meting plaats. Wanneer een respondent een

telefoonnummer had opgegeven gebeurde deze nameting telefonisch, anders mondelin.
Het bezit van telefoon blijkt samen tè hangen met welstandsklasse en opleiding.
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Telefoonbezittel'S behoren tot een hogere welstandsklasse en hebben meer opleiding genoten dan de niet-telefoonbezitters. Dit is één van de bezwaren bij het
houden van een telefonische enquête. Aan dit bezwaar is tegemoet gekomen door
aanvulling met mondelinge gesprekken, met als resultaat een representatieve
steekproef (zie 3.1.).
Het is onmogelijk na te gaan of de aard van de nameting invloed heeft gehad op de
antwoorden.Hiertoe zou een deel van de telefoonbezitters mondeling benaderd
moeten zijn, teneinde de met telefoonbezit samenhangende eigenschappen (hogere
opleiding en welstandsklasse) en de benadering te kunnen scheiden. Kosten en
'tijdsduur van dit eerste deelonderzoek zouden hierdoor onevenredig gestegen
zijn. Uit onderzoek is echter bekend aan welke eisen een telefonisch înterview
moet voldoen om de nadelen t.o.v. een mondeling interview zoveel mogelijk te
reduceren. Met de opzet van de vragen voor de nameting is hiermee volledig
rekening gehouden.

Hoofdstuk 4. RESULTATEN EN DISCUSSIE VAN HET EERSTE DEELONDERZOEK.
~.1. Het bereikte publiek:een selectie?,
4.1.1. Samenstelling van het bereikte publiek.
~.2. Kennis m.b.t. enkele aspecten van voeding en hart- en vaatziekten.
4. 2 • 1. Kennis m.b.t. uitspraken over voeding
4.2.2. Kennis m.b.t. uitspraken over hart~ en vaatziekten
~.3. Gebruik van een aantal produkten: de "voedingsscore" •
. 4. 3. 1. Het gebruik van een twintigtal produkten
4. 3. 2. Verband .. t'ussen kennis en gerapporteerd gedrag
4.3.3. De voedingsscore .in relatie me~ enkele andere kenmerken.
4. 3. 4 ! Het gebruik van enkele produkten nader bekeken . .
+.4. Veranderingen in kennis en gerapporteerd gedrag.
i,

'

'

'

'

4.4.1. Veranderingen in kennis m~b.t~ enkele voedingsui1;spra~èn.

4.4.2. Veranderingen in de voedingsscore
4.4.3. Veranderingen in de voêd~ngsscore
kennis.
. :4; 4. 4. Veranderingen :i.n de voedingss c~re in, rei~tie.
merken.
+•' 5. \conclusies.
,,,',,

,,,

')

'

Conclusies m".b. t. de
4.5·~2. Conclusies m~b.t. •ae

> 4. 5. 1.
>,\"

'

t'

'
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4.1. Het bereikte pu!:>liek: een selectie?
In deze weertave van de resultaten wordt cer-.:.t ingegaan op beide eerste vragen
van het eer-.:;te deelonderzoek:
- wie worècn bereikt mat de voorlichtine!:ibijcenkor.Gtcn van de nederlandsc
Hart:.tichting?
- i:. er sprake van een selectie van de doelgroep?
4.1.1.

~~!!is~~!~!!!De_y~~-b~!-~~~!~!~-~~!!~~

a. leeftijd van de vrouw.
Uit de nu volgende t.lbel blijkt dat de beide rrJddengroepcn (35-65 jaar) het
sterkst zijn vertegenwoordigd. De leeftijdscategorie beneden 35 jaar is ondcrvcrtcger.woordigd, evenals die van 65 jaar en ouder. Het vcr-.:;chil met de populatie van ncderland:le huisvro~'Wen is stcrksignificant (x 2-tocts; p < 0,001).
Tabc l 4 • l. l. a. Verdeling naar leeftijdsklassen (in\).
leeftijd
13-24 jaar
25-34 jaar
35-49 jaar
50-64 jaar
65 jaar

b. opleiding van de

?iHS

NOP '72

4,0

8,9

19,0
34,4

23,3

30,8

24,5

11,9

16,l

100 \

100 \

(n=522)

(n=ll.241)

27,5

Vl"O~'W.

In het publiek van de Hartstichtingsbijeenkomstcn bevinden zich aanmerkelijk
minder personen met alleen lagere school dan op grond van hun aandeel in de
totale populatie van huisvrowen verwacht mag worden. Hierbij moet echter worden
opgemerkt dat deze groep vermoedelijk het grootste gedeelte vormt van de 27,5\
(geschat) die de formulieren niet heeft ingeleverd. 3 )
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Tabel 4.1.1.b. Verdeling naar opleiding (in\).
opleiding
1. alleen lagere school
2. l.o. en nijverheidsonderwijs
3. voortgezet algemeen ondeNijs, al dan niet
r~t voortgezet vakonder,.,ijs
4. cu.ddelbaar ondcr,.,ijs
S. hoger berocpsonder,.,ijs
6. ( semi )-hoger

l~S

NOP 1 72

24,2

39,5

35,0

27,8

32,7

21,5

2,s

S,3

S,2

3,7

0,4

2,2

100\

100\

(n=517)

(n=ll. 21♦ 1)

c. welstandsklasse.
De verdeling van het publiek op de bijcenkor..::.ten over de welstandsklassen wijkt
::.terk significant af van die der ?:ederl.::mdse huisvrouw (x 2 -toets; p < o ,Ool)
De hoogste welstandskla.::;se is sterk oververtegenwoordigd, terwijl de beide laagste
welstandsklassen ondervertegenwoordigd zijn. Ook de op é6n na hoogste groep is
-in lichte r4te- ondervertegenwoordigd.
De middengroep is aanwezig geweest in de mate die men kon verwachten op grond
van haar aandeel in de huisvrouwer.populatie.
De sterke oververtegenwoordiging van de hoogste welstandsklasse wordt begrijpelijk als r.cn ziet dat volgers de beroepenclassificatie van Attwood Statistics
Oiederland) B.V., die zowel in het !~OP- als in ons onderzoek is gehanteerd, een
zelfstandig bedrijfshoofd in de lanc!bouw of veeteelt al vanaf 20 ha tot èe hoog5
ste welstandsklasse wordt gerekend. ) O.i. is de waardering van het agrarisch en
· zelfstandig zijn te hoog, maar in veroand met èc vergelijkbaarheid hetben wij
.deze beroepenclassificatie strikt aangehouden. Doordat echter onder het publiek
'van de Hartstichting zich juist een relatief groot aantal vrouwen van agrarische
bedrijfshoofden bevindt, is de vertekening in de resulterende welstandsklassen
: aanzienlijk.
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Welstandskla:;se

l;}i$

A : hoogste

27

?,OP

.s

10,5

B1

8,9

11,9

B2

22,9

C

29,7

22,1
40,8

D

11,0

14,7

100\

100\

(n=462) (n=ll.241)
d. beroepsr.~tig werkzaam zijn en aard ervan.
Men kan vermoeden dat een full-time bcroep:r.~tig werkende vrouw er mir.dcr toe
komt 's avond::. naar bljeenkon:.ten van welke aard dan ook te gaan. Volgens
voorlopige uitko~ten van de laatste volkstelling is het aantal vro~~en r.~t
beroep 1. 190 .450 (19\ van alle vrouwen). Het CBS rekent alleen vro\no'en met een'
werkweek> 25 uur tot de ber~psbevolking (CDS, 1972).
Van de deelnee~ters aan de bijeer.komaten gaf 11,8\ op.!. 25 uur per weck in be\
roep of bedrijf werkzaam te zijn (n=516). Cr komen dus significant r:ûnder vro~
op de bijeenko~~ten die 25 uur of meer per week berocpsrutig werken (x 2 -tocts;,
p <

0,001).

De verdeling naar aard van het beroep geeft ook opvallende verschillen ~et l~n~
lijke cijfers, zoals blijkt uit de volgende tabel:
Tabel 4. l. l. d.
Aard van het beroepsmatig werkzaam zijn (in\)
zelfstandig

?JiS

CBS

4,9

5,5

in loondicns t

42t6

84,0

meewe?'kend op het gezinsbedrijf

52,5

9,5

100\

99\ G)

(n=63)

(!i=6.320.6t0)

De enonoo oververtegenwoordiging van de categorie "z:.eewerkend op het gczins~e-'.
drijf'' is verklaarbaar doordat enkele vrij grote bijeenkOt".Stcn plaatsvonden in:
plattelandsdorpen met een sterk agrarisch karakter. Ook de r~ewcrkende echtge-'.
notes van de winkeliers zijn vertegenwoordigd.
Aangezien dit echter geen toevallige uitzondering

, maar deel van de non:-.alc

gang van zaken is, lijkt het gerechtvaardigd, de resultaten als een juist beeld
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te beschouwen.
Het aandeel van vrouwen, werkzaam in loondienst, ligt ver onder dat in de Nederlandse bevolking; vermoedelijk is dit ook verklaarbaar uit de aard van de gemeenten.
Naast de full-time werkenden(~ 25 uur per week) waren 77 personen= 15% van
het totaal aantal vrouwen werkzaam in beroep of bedrijf met een werkweek van
minder dan 25 uur.

Totaal zijn 372 personen bereikt via diverse vrouwenverenigingen en 160 via door
een afdeling van de Vereniging Vrienden van de Hartstichting georganiseerde bijeenkomst. ten bijeenkomst voor collecteurs en collectrices, waarvan 43 ingevulde
formulieren zijn ontvangen, is apart beschouwd. Het is uiteraard goed mogelijk
dat op een door de afdeling georganiseerde bijeenkomst een deel van het publiek
tevens behoort tot een vrouwenvereniging en omgekeerd.
De deelneemsters die via een vrouwenvereniging een kookbijeenkomst bezoeken, zijn
gemiddeld ouder dan het publiek op de bijeenkowsten van de afdelingen Vrienden
van de Hartstichting.
Het opleidingsniveau van het via vrouwenverenigingen bereikte publiek ligt iets
lager, maar dit verschil is, in tegenstelling tot de leeftijd, niet significant.
Dit is weer wel het geval voor de welstandsklasse, waar de vrouwenverenigingen
hoger{!) uit de bus komen. Dit wellicht enigszins verrassende resultaat hangt
samen met de al genoemde hoge waardering van de agrariërs, die met nar.~ bereikt
zijn via de vrouwenverenigingen.
Een wellicht opmerkelijk resultaat is dat er geen verband bestaat tussen de aard
van de organiserende vereniging -vrouwenvereniging dan wel afdeling van de Vereninging Vrienden van de Hartstichting- en het kennen van een hartpatiënt in of
buiten de naaste omgeving~
Van de deelnemers kent 18\ een hartpatiënt in de naaste omgeving(= gezin en
inwonende personen). Daarnaast zegt 65\ buiten de naaste omgeving een hartpatiënt te kennen. Rekening houdend met enige overlapping komt dit beeld vrij goed
overeen met de BO\ van de respondenten uit NOS-onderzoek, die bevestigend antwoordden op de vraag of zij in hun omgeving mensen kennen die weleens voor hartklachten bij een dokter zijn geweest of een hartaanval hebben gehad (NOS, 1974).
Wellicht in tegenstelling tot wat men zou verwachten, gaat het kennen van een
hartpatiënt in de naaste omgeving~ samen met een juistere kennis bij de

de vragen over hart- en va~tzickten. Dit geldt cvenccr.s wanneer

~~n

zegt een

hartpatiënt buiten de na,:istc o~gcvir.g te kennen.

Om na te gaan of ook sprake

van selectie van het pt..!)lick qua aard van tle
woonplaats is gebruik gcr...:sakt v.in èc voor .1llc gc:-.<?entcn v..ln ::e.!crl.:md be::ta.lnd
~a!I

i

indeling naar urbanhatic•gr,1.1d (CBS, 1975). Van de 17 in het ccr:;tc c!celonc!cr-

zo~k betrokken ge~ecntcn blijken era te behoren tot c!~ plattclan.:!3gc~rcr.tcn
(A-categorie, d.w.z. r.:.ct een beroc;,:lbevolking die voor 2C\ en t:'i('cr agNri::ch

ts)e>.
Drie gel'!'llt!'cn ten behoren tot c:!e n-c.1 tegorio van ver:ac<!d 1 j •; tu

r httc l.1n<lj f;C~,('<:':ï:

ten, terwijl <fo over!r,i, 6 pl.1.\t:;t"n v.11len in d~ C·r,rc(•? van f."~"·•:r.tcn c-,ct et.·:-, ;
stedelijk kar-A~;ter. te:.<! verhoudlr.g 8:3:6 l.l,H, in vcrgelljkini: ::-.,,t <!Il vcrhot:~
van het tot3.1l a.uital ir.woner,;1 v.,_n d" A, D en C-e():!"~~e,nten (c!ie elc!:,id l: 1:2 i~
~

een oververteeér;woordiglng ;den van ir.wor,<!r:S v.1n de pl.ltteldnd:J&e:--...eentcn en c.·tt~
( gerir.gere) ond,::rvcrteger.woordiglr.g van <!o a teden.

Het tweet!e doel van dit e,;;Nte deelcn.!en:oek ,uis edg lèee te krijstn V4:l het
kennisniveau van het .t.er-eikte pu!::.llc:k r..-!t l:..etrdJdng tet vo•~-!ing en h4rt- c:;

vaat dek ten.
Dit h

voor voeding nagegaa:-; ?:..et tehul;> v.1.n vijf uit,;,r.:1ien over voe;;Hr.g, w.u~

over de r-espcndenten h\:.."l l'!lêr.ir.g ~esten geven c;, eer.

Enige toetsing van de ker.nh co.a·ent

h,irt•

vljf;n.:ntsscha.11.

,

en v.1At:ickter. VC·r.J pl.:ïJ.ts éo.:.:ir ti~

van drie uitspraken, waarvan de r~s;>or.dente:1 kc:;den aangeven of dj t~et er A! ;

of niet i:::ee eer.s wJ.ren en in welke eate (c1,,.;,:tt, 1973).

De uits;>raken over voeding :ijn ent leer.(! a.:m cr.::!cr:c-i.:k, g<:d.1.1r. ten t.e~.oeve

het Voorlic.hting.s!;ureau voor de Yuding

(vc•.·o) •

:o<l.1t per vr,.ug, e<.;r, •1r.rgel1j-

king eet r,esultaten uit è.1t or.der::oek rogclijk 1:i (lCO, 1'37~).
De ui ts;>raken en ,dl) gc::.!ddelde sccrt-5
weergegeven in de nu volger.de tabel.

7)

ir. elk va."\ tch!o c:.der:oek1r.gen :.1 jn

-35Tabel 4.2.1. Gem. scores op 5 uitspraken m.b.t. voeding
Vovo

NHS

1. frisdranken ZlJn schadelijk voor
de gezondheid
2. een mens kan best zonder suiker
leven
3. van dieetmargarine word

je slank

4. elke dag een ei is ge:.ond

5. r..argarir.c is vetter dan boter

n=
( 530)

gem.
~
score 6
"• 268
........
53
51

Juist antwoord levert
hogere score

( 539)

40

41

hogere score

( 514)

41

37

laeere score

(523)
(491l)

31

49

i.o

1+4

lazcre score
lagere score

Vergelijking van de gc~iddcldc scores in beide onderzoeking~, laat zien dat èe
verschillen slechts voor de uitspraken 3 en

4

significant zijn (Kolrr~gorov-

Smirnov, twec:.ijdig).
Het de opmerking "Van diectro.rgarine word je slank" is het publiek van de Hartstichting het -ten onrechte- meer eens dan de moeders in het onder:.oek voor het
Voorlichtir.gsburcau van de Voeding. Dat elke dag een ei niet gezond is, bleken zij
daarentegen heter te weten. In hoeverre hier het tijdsverschil tussen beide onderzoekingen een rol speelt, is niet na te gaan; het onderwerp is in de tussenliggende periode vrij veel in de publiciteit geweest.
Voor de overige drie uitspr,1ken komt de kennis van het "Hartstichting-publiek"
opvallend overeen r~t die van de groep nar.iens het Voorlichtingsbureau benaderde
i:-,ocders. Hier-uit oogen echter geen vergaande conclusies worden getrokken aangezien de steekproeven niet op exact dezelfde wijze zijn samengesteld: die van het
Voorlichtin&sburcau omvat ouders -inde ~eeste gevallen moeders- van schoolkinderen op de lagere school. die van de Hartstichting de bereikte huisvrouwen.
Cr bestaat een :.wak verband tussen de antwoord.scores op de eerste twee uitspraken en de leeftijd: ouderen antvoorden vaker in de juiste richting (x 2 ; 0,05<p<0,10).
Bij de derde en vierde uitspraak is geen samenhang met de leeftijd waarnee~baar,
terwijl de opmerking "cargarine is vetter dan boter" vakei:- door de jongeren
-terecht-

:3ls

onjuist wordt beschouwd. Zij scoren hier duidelijk beter (p<0,001).

Het verband tussen opleiding en kennis van de voedingsuitspraken geeft ook een
interessant beeld. De eerste t~cc uitspraken (frisdranken en suiker) vertonen

i géén

opleiding samenhangende verdeling van de antwoorden. Bij de laatste drie
: is dit duidelijk wèl het geval: de hoger opgeleiden scoren significant beter
: Cx. 2-toets; p < 0,001; p < 0,01; p < 0,001).
n-iet
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De respondenten kregen de volgende drie uitspraken
vaatziekten voorgelegd:

~~t

betrekking tot har:- en

1. hartziekten worden veroorzaakt door te hoge bloeddruk.
2. pijn in da borst wil ~ccstal zeggen dat er r~t het hart iets niet in or<le is
3. als je het aan het hart hebt, r~ct je ophouden ~et werken.

Alle drie uitspraken dienen in hun cngcr.uanccer<lhcid als onjuist te wo~cn boscho~~d, do perccntagc3 juiste antwoorden zijn ondcr.1trocpt.
Met de eer:1tc uit~pra3k:
Wa.:J 24\ het cer..s of beslist ~~c eer~,
zei 37\ het niet te weten of "h-:1ngt er v.:m,1!" •
was ill. hot niet of beslist nl«!t tli:c cer.:.1
P~t de tweede uitspraak:
was 31\ het eer.!} of beslist oee eer..s,

zei 35\ 11 weet r.let" of ''hangt ervan af" e:.
was )4\ het niet t".t!C eer..s of lesllst niet c,,;!o eens (n=529)

De derde ultspraJ.k:
werd be4al:ld door:

lC\

"weet niet" of "hangt ervan af"
niet of beslist niet r.ee eer..s

39\
51\

(r.:S3S)

Voor alle vragen blijkt de J..er;nis t-lj èe jcr.geren ~ignlficl:lnt l.eter c!an tij i!e

oudertn, d.it wil zeggen, zij zijn t.ct ~Jl!t alle <!rie uit::praken r:'kt:-::- cr:.eer~'l
Cx 2 ; p < o,02~. ~ < 0,001; p < 0,025).
De heoc.rdeling van de uits;ir.:iken was or.aföad.elijk van de opleid!r.g!
'+.3. C.:bruik van een aar.tal proèukten: d,, "vc,~l!ir.tr:score".

Het laatste geècelt~ van t.et zel! in te vullen vrJgen!or::.-ulie:- tev.ittc <!c vJ·.:i4'
naar het al dan r•.iet in tet gezin ge=:ruili.t t.etb~r1 v.in eer. udr.tigtd pro~w.;ter.
gedurende de week voer af ga.:ir,dt"? a.1:. de bi jeer.~:c~c t.
De bcdoelir.g hierv,:m w.:t'.; e:.cr:ijd.:l cm ,~r.lg h'."'! te ~rijg,:,n v,t:i tet r.•·tr1..B. Lil.
deze berdJ.:tc tr<i<:;> hui~vro1.1,H:n. J..r.der:ijd.::'. toc-J <! ::e vr~.lC: I!<.• r.-,-:irdijH.dl! it;
\

1

nar..:Ung n.1 te {:ilJ.n of Lep.1.!lldi: ver,\r,dudr.gen -...uta c~getr,!é~~n (:ic "'•i..)•
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4. 3. La.

Het gebruik van enkele produkten; deelneemsters Hartstichtingsbijeenkorrsten.
afgelopen week
gebruikt in ••• \
van de gezinnen

Produkt:

53

eieren

volle melk

60

halfvolle melk
magere melk

23
29

suiker
sla-olie

magere yoghurt
yoghurt
kwark

Produkt:
, karnemelk

...

afgelopen week
gebruikt in ••• i
van de gezinnen
93
85
25

roor.-.boter

34

36

rnarcarinc

68

5<J

dieetmargarine 24

12

halvarine

42

40, volvette kacl!l
...
, 20 kaas

81

koffier.ielk

73

18

bak- en braadvet

34

buiten!. kaas
mayonai:.e

13
28

(n:570)
Ter oriëntatie volgen hieronder enkele gegevens uit andere onderzoeksbronnen.
, De vergelijkbaarheid is in verband met verschillen in vraagstelling en de periode
i Waürovcr het gebruik is bepaald, helaas beperkt.

1

1

Tabel 4.3.1.b. Het gebruik van enkele produkten; vergelijking van diverse
onderzocldngen.
9)
NZBlO)
Vovo
Bron
?WP
?ats
Produkt
1973
1968/'69
1972
1974

; karnemelk

53\

41

, magere yoghurt
yoghurt
l kaas

36

28

59

50

roo:r.boter
dieetmargarine
halvarine
I buit. kaas

99s

72

92

34

19

22

24
42

3,7

13

28

30
27
17

saangezicn is gevraagd naar het gebruik van r~ccre, resp. 40+ en volvette kaas
afzonderlijk, komen dubbeltellingen voor.
Van eieren en ~.argarine, rooroot~r etc. is gevraagd naar de hoeveelheden.
11
Deze is vervolgens berekend per cor~wq,tie-eenheid. )

/

-3SIn 40\ van èe gezinnen gebruikt r:~n r:-lnècr dan 2,S cl per cor~u.7tic-ccnhcid
(= c.e.) per weck, in 60\ du:; r:-.ccr! In 12\ v.1n de gû:it~:1cn gebruikt

z:,.1:1

~,s

o

r~er eieren per c.e. per weck.

te hoeveelheid geconsu=~cr<!c eieren i~ onafhankelijk

v~~

de wclstanè~kla~sc.

tr bestaat een :;lg:-,lficant vcr-b.ir.d t\;!l:;cn de c;,gavo va:1 het a.:mtal gcccn1a.;s:-il't\J

eieren en de it<!ning over èc ui t:;;,r.3.1k: "elke dag een ei b

gt!:onJ". Hoc ju!stt

deze ult:;pr.a.ik i:l beocr<!ccld, èc:J te dr.<!er eieren zegt ~.en to eten; een c;,v&
lendtJ s,1o)nhang tu.:J:;cn J.:en:-.is en g<-r,1;,;,ortcerd ( ! ) gcdr.1g ( x2 • p < O,col).
In het algo~een b

van een dcrgeli jko :.:i:-..::r..'1,ing cecn tpr.ike. Ui tr,.:i,1n-!c v.:in 9 ,

èo opgegeven pt'01uktèn fa r.,lf::Cg.1-1n, in ho,:verr.;; de r,c:;;;or.1.!<.•r.to .1!-..-:c;: v.1n het

de voorlichtlng::boo6ch3;> al!J juist t.e:;choi;~i:.!•: t"'drJg. t~:o

r:-~1.1t

1:: a.h.\.l. u

als c:cn soort "verbeterir.r,~potcr.tieol". Het Lli jk t cn-,fä-lr.}..eli jk te :1 jn v,1n l

kenni:scor-e cp alle vijf voeJir.g~uit:pr.:iken!
De Nlatio tU:lstn de uitee~reièçr voedir.~~:corc (:ie 3.3 en bijl3f.~ 14) en dt
ker;nisvragen is bijzcn.:!er ir.t<:re:l:ldnt. Voor t!rie v.1r. <!«: vijf 11!:pr.:ikien besuil
afhankelijkheid en wel :6, d4t een hogere: jui,tcrc neer~ sa~~r.g33t c:iet een
juistere ker.nis. Dit geldt voor de uits;ir,ü:en 1, a. en 5 (frin<!Nr,}..cn, eic-Nn•
~..irgarine ver5u:1 boter; x2 ; p < 0,01; p < O,CJl, p < 0,05).
Kennh c.b.t. d~ uits.:iraken over t..1rt:!ektc:n blijkt \"Olledlg =3fl~-1r.J.:elijk

tf

zijn van het voedingsgedrag.

Va:1 groter belar.g d.1:. t.et w~ten wat e~::! is, blij,;t vc::ir e,:n jui5t voë!ir.f.Si~

te zijn of r::.en ervaring heeft

r:L-t

h.Jrt;:.niër.te-r., o! alt:.ar~!l .a11ngt"e!t h.1rtr,,1dl

te ker.r;en.

~~r~~n die een hart~atitr.t ir. of tclten t!e r..i~ste c~ievir.~ kër.r.er., he~tén si~

cant einder rogelijli.heden tet ved,et<:dr.g, ::.a.w. clt het c-cg;u:-.t v-1:. c!e ;,rO~
tie van hart- en va.:1tzlektea een jui:iter vo<:,ë,1r.t:i.i<:-lr4g. Vc-cr i.!e f.(~s;ecHic~
V'-i<f!dlngssccre te-:1,dt dat geen v,.-rta:.c! be-:1t11.lt r-~t t;et ker.:-.e:-,

\'.1~

eer, t;irt;:,,1d~

buiten de naaste c:zeving, r..iàr wel c!egelijk =-Jët èe a.:1:-.w~:ig~.eid v,i.-. een t..1r~

ti~nt in de naaste o::::gevir.g h, 2 ; p <

o.cn).

.

r.enneliji<: heeft de aar:.-e:iitb,id v,m een t.artr,atiër.t 1:~vlc...::J c9 t~ct vce.!1:-.~"1

van het gehele gezin. Setc;.(!:a dit d.it ée v,:.,crllc~tir.g~to,0-!::c~.1? tc•di r.cg i•~

teveel 1:. a!ge:itecd O"i)

w.1t

r,~f. vcor

h~rt;iötli-:-♦ ten

acc(';1teert (c!i1:et:-....1rr,-,rir.1 ,

î
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Er bestaan geen verschillen in hoogte van de score van leden van vrouwenvereni-

isingen en afdelingsleden van de Vereniging Vrienden van de Hartstichting.
!De score geeft verschillen in de uitgangssituatie bij verschillend publiek weer.
Zo blijkt b.v. de gemiddelde voedingsscore het hoogste te zijn bij het bereikte
ipubliek in het westen en vervolgens aflopend: zuiden, noorden, oosten.
!Of deze verschillen in voedingsgedrag regionale verschillen weerspiegelen, dan
jwel het gevolg zijn van verschillen in leeftijdsopbouw en opleiding van het
jPubliek op de bijcenkom::.ten, is niet zonder meer na te gaan. De voedingsscore
1vertoont wel een samenhang met leeftijd en opleiding van de vrouw (x 2 ; p < 0,001;
!resp. p < 0,01). Ze loopt af met de leeftijd, d.w.z. het voedingspatroon van de
jOUderen laat uit prevcntie-ooount iets meer te wensen over dan dat van de jonlgeren. De gcm. score voor de categorie beneden 35 jaar = 21,12 (schaal van 7t/m40)
voor de categorie van 35-49 jaar= 20 1 76 (
voor de categorie boven
50 jaar= 19 1 99 (

Il

)

Il

)

Het gemiddelde voor da categorie met alleen lager onderwijs is 21,62; voor die
tnct lager en voortgezet onderwijs 21,31 en voor de hogere opleidingen iets

1

~oger, nl. 22,45.
tr bestaat géén verband met de welstandsklasse!!

~- 3·4· ~~!-s~èr~!~-Y~~-s~~s!s_Er2~~!s~-~~~~r_è~~f~~~-=~!~~!~~rs~r!~~l-r22~boter en halvarine-

------------------

~an enkele produktcn is nagegaan of in het gebruik verschillen te constateren waren tussen de verschillende categorieën (naar leeftijd en welstand).
'~r blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen de leeftijd, zowel van man als
~rouw en het gebruiken van dieetmargarine. Het gebruik neemt in frequentie toe met
leeftijd(sgroep).
)ialvarine daarentegen wordt meer gebruikt in de jongere leeftijdscategorieën.

~e
·'

9

foorts is er een licht negatieve sar:ierihang met de welstandsklasse: de hogere
#'

~elstandsklasse (ouderen?) gebruikt in iets mindere ~~te halvarine. Het verschil
y

Is
1:

• '

echte~ niet significant.
~et gebruik van dieetmargarine blijkt onafhankelijk te zijn van de welstandsklasse,
~tin tegenstelling tot het gebruiken van roomboter, dat zich concentreert in de
t

~ogere welstandsklasse (UB: veel agrariërs).

,be

hoogste welstandsklasse staat veruit bovenaan wat het gebruik aan hoeveelheid
}et totaal betreft. Overigens laat het vetverbruik in het algemeen nog wel ruimte
l

foor verbetering, i.c. reductie: 24,5\ van de gezinnen gebruikt per c.e. ~ 1,5
~akje per week.

-404.4. Veranderingen in kennis en gerapporteerd gedrag.
Slechts voor de 5 uitspraken m.b.t. voeding zijn de veranderin&cn in kenni~
nagegaan. Het leek weinig zinvol de veranderingen in scores op de 3 uit~praxen
m.b.t. hart· en vaatziekten na te gaan, orr~at de voorlichtingsbooèschap zich
niet direct richt op deze wat meer medische kanten van hart- en vaatziekten.

Vergelijking van de gemiddelde kennisscores vlak vóór en vier weken na de voorlichtingsbijeenkomst levert het beeld op, dat in de nu volgende tclbel is weergegeven:
Tabel 4.4.1. Vergelijking gem. kennisscorcs voor en na de voorlichtingsbijeenkomst.
Uitspraak:

Gem.score
,,
voor

Gem.score
na

Richting van
verandering:

53,l (n=l61)
2. een mens kan best etc.
42,8 (n=l63)
3. van dieetmargarine wordt je etc.40,6 (n=l57)

61,4
37,7

verbetering

4. elke dag een ei is gezond.

15,2

1. frisdranken etc.

s.

margarine is vetter dan boter

32,l (n=l54)
41,1 (n=l52)

32,2

34 ,l

verslechtering
verbetering
verbetering
verbetering

(n:173)
Het blijkt dat in de gemiddelde score, in vier van de vijf gevallen een verandering in de door de voorlichting gewenste richting optreedt.
De veranderingen zijn ~afhankelijk van leeftijd en opleiding van de deelneemsters.
Er bestaan geen significante verschillen in de aard of richting van de kennisver
andering tussen de telefonisch en mondeling nagemeten personen. Dit kan een indi·
catie zijn dat de aard van de nameting niet of nauwelijks van invloed is geweest
op de antwoordscores.
Het maakt, wat veranderingen in kennis betreft, niet uit of de huisvrouwen bereikt zijn via een vrouwenvereniging dan wel op een door een Hartstichtingsafdeling georganiseerde bijeenkomst, met andere woorden, de veranderingen vertonen
geen significante samenhang met de aard van de organiserende vereniging.
De kennisveranderingen zijn voor het r.~rendecl ook .2E!,afhankelijk van de diëtiste
Slechts voor één uitspraak, nl. "Frisdrar.ken zijn schadelijk voor de gezondheid''
blijkt de kennisverbetering van de diëtiste afhankelijk te zijn. Wanneer sprake

-41is van verschillen tussen diëtistes, dient men te bedenken dat het hier slechts
gaat om vier van de acht diëtistes. Eén diëtiste is in het geheel niet in het onderzoek betrokken, aangezien zij in de onderzoeksperiode geen bijeenkomsten had.
Van de overige drie waren onvoldoende deelneemsters in de nameting opgenomen om
significante berekeningen te kunnen uitvoeren. De vier diëtistes waarvoor uitspraken mogelijk zijn, zijn zeer gespreid over Nederland: noorden, oosten, zuiden
en westen. Het is niet al te verwonderlijk dat juist voor de uitspraak met betrekking tot de frisdranken een afhankelijkheid bestaat.
Uit de inhoudsanalyses van de voorlichtingsboodschap is nl. gebleken dat niet
alle diëtistes altijd evenveel aandacht aan het aspect van de suikerrijke frisdranken besteden. De in de overige uitspraken genoemde voedingsfacetten maken
zonder uitzondering deel uit van de voorlichtingsboodschap van de Hartstichting.
4 4 2
• • •

Y~!~~9~!!~g~~-!~-9~-Y2~9!~s~~~~!~·

De voorlichting van de Hartstichting beoogt uiteindelijk een verandering in voedingsgedrag in de al genoemde richting: minder calorieën totaal; minder vet en
vervanging van een deel der verzadigde vetten door meervoudig onverzadigde;
minder cholesterolbevattende voedingsmiddelen en minder suiker.
Veranderingen in deze voedingsscore zijn een globale aanwijzing voor de mate
waarin de diëtistes er in slagen dit doel te bewerkstelligen.
Er blijkt sprake te zijn van een geringe, niet significante verbetering in de
,,
gemiddelde voedingsscore. Was de gem. score voor de bijeenkomst 21,292, na de
bijeenkomst was deze 22,046, een verbetering van 0,75 pt (n=l73; schaal loopt
. van 7 t/m 40).
'. 4 .4.3. Veranderi~g~n_!~_de_voedingsscore~_in_relatie_met_veranderingen_in_kennis.
\Het leek interessant eventuele verbanden tussen de gemeten veranderingen in gerapporteerd gedrag en kennisveranderingen na te gaan.
Opvallend is dat voor vier van de vijf kennisuitspraken geen verband bestaat
tussen de verandering in.kennis en de verandering in de gedragsscore.
Slechts voor de uitspraak: "elke dag een ei is gezond", blijkt verbeterde kennis
·1

duidelijk samen te gaan met een betere score, vermoedelijk verkregen door een

.· (positief gewaardeerde) reductie in ei-consumptie.
'Het lijkt erop dat de boodschap "maximaal 2-3 eieren per week" door het publiek
niet alleen is ontvangen, maar ook (ten dele) in praktijk wordt gebracht. De concreetheid van dit boodschapelement vergemakkelijkt waarschijnlijk opname ervan.
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Er i::. geen ver:;chil te cor..::.tatcren tu.:;!lcn de telcfoni::.ch en r.-,;;r.èclir.g r--1.-:•::::-.ctc:i
pcr::ioncn. Deze cor.!ltatcring r...iakt het -in co::-.!:linatie r-,..::t ,ll ccr--è'.'.'r !;c::.c~rcvcn

overccnkoir.::itcn tu.:;scn de telefonisch en rr;er.dcling r.ügc::-1.?ter. tro1.';i- ,l,1:-.r.c::-.cli j ►~
dat de aard van de nameting cp de hoogte van de ar.t~oord:;core~ t<•~n lnvlo~J
heeft gehad.
De verandering in voeding::.scoro blijkt or~afhankcli jk te :1 jn v.:in lcofti jd • "?-

leiding en wel::.tandt::kla.!.sc.
Er i::i wel enig vcr-Jchil tu.:;::;cn dt! dlvcr-.,;c lcc!tijd.sc.iteicdt~:'I .. ,lt VN',1:t.!trlr.g
betreft. Zo verandert

d1}

groe;, Loven !-0 j.:s,1r l'.et ::-.ir.:n, t~Nijl :ij •rr:1c:-n hu:·.

lage uitgang::.:Jcore- relatief dü r.~e:nc rr.ogr.Uj ►J,,~f!en tet Vt:rt,c:t<:dnp; h,d, <l<~
ver:;chillen tu.:l:cn de afzonderlijke c.:itct9.orie~r. zijn cd,t~r niet ~if.d t1c4:'.t.
~fot opleiding betreft springt de categorie r.-.et l.1g('r c~:!et"lj5 e:i vccrt;.:e:et

onderwija eruit als de "r:iee::t veranderde", ter""'ljl <fo ere<-;, ~.-::t .all~<-~. 1,,g.:<r
onderwijs t:et r:,Jr.:t is veranderd. De verar.derir.gen :1 jr. •b 1 j eer, J:.-i't.r,t~ ect3,;il

1. opleiding alleen lager onderwijs

o,oJ

2. lager onderwija en voortgezet (vak of algee..et~) cr~:!tNij:;.

l,!;J

3. mulo en hoger

o,71

Hoewel geen van deze verschillen significdnt b, b

tet ._.t:r:!d~il in ef!~ct

t•.;.i:'le!

de eerste en n,eede categorie cp:-.erkelijk, a.1r.géder. :ij tdi!.::: \..itgö.,'\:'\ v.1:i een

vrijwel gelijke ger::.iddelde score vGlr de bijëé:.~.u-..'! t. C:e Cät<;ccde ::-.<t cd & ,•.::.Jt
gezet onderwijs lijkt a.h.w. r~er or.tvanJ.:elijk vc<,r è~ vco:-lic:Hiq; i n ~ vc:-11
en met~ inhoud.
De geringere veranderingen voor Ciltegorie 3 z1 jn vtrt'Á..;.<:.::!d ! jli: t(::-, ..!elé het f,~\'.:,;

van de al bij de start hogere ge::.score.

0(.1,,;

hier :ij:-~ Co:; ver:c~.1 llr-:-, r.iet :: !;.:,.!

ficant.
Tussen de onderscheiden Wëlstand.sklä.Sr.er, is

c,:,~;

t:r,ig ver-:c:dl !:-. r-ea:t!c: c~ ..!<"

voorlichting waar te neci,en. De hoogste kl<"i!::1: r·tdlt:t:rt bn e.!:-..5t eiet r,,:-!rat:'.1\·cfJ
dering, de beide laagste het r:-eest, dit Lt)' étr. vri''"'el
,,..,.11•':.
.. ,., •.~,~ •··"c'·.-..,•
J
c,..JP'-' "-'•"'t. ....·•l.... ...- ....... '

1,n

(de verandering van de ncor-e bedraagt 0,3'3 r't'.:sp.

pt. t.lj ec:~ :::~.-'D,l ,...i:-. '3•

punten).
Al eerder is gewezen c;> het verband

t\.:!\!Hm

r.!i: vc-:::!!r;g.se.cc:--..,

hartpatiënt binnenshuis (4.3.3.). Zij d!e in è,1

:;<\J.5te

~=--.

:~et hr.: ..-:-. v.1:-. ~

c!!:gt•tir;g

t-r:", ~. 1 rt;:.1•:J;::.t

kennen, scoorden al!l gezegd hoger(: beter). ;·cr,:.('Hji\ dj:. ztj <>:.:. t~t:
tiveerder tot het aar.:iN?ngen

•1,1n

f.t'::'.• -

(r.og e.«:er) v.:ro.1:•,ft:~':-"e
, .. -. '" , . ,rr {'~•- ,•r·'-···i
• • • "r.,, •• ••• ••~ . , 1 i....-16: ·•• ·c~·"t · •

Hun gem. score verLotcrt nl. iet:. ~:~r ~n <!te- ,..<lr♦ '.!t- ;.~~t,:.~r. ::.:-.!rr ~-s1:-t;·~':!(:

in huis. Het ver:;chil Is echter niet ::.1en1fic;1 :-;t.

-43Degenen c!lc :cg.gen geen hartpatlënt(cn) buiten èe r.aa:ite c::-sieving kcr.r.cn, veranderen c!.larcntcgcn iets r-JCcr c!an c!icgcr.cn die wl?l een hartpatiënt kcr.r.cn. Oc·k

dit ver::.chil i~ echter niet sitnificant.

De verc1r.êcrlr.g har.st cngi:.:ir.:l sa::,ien r"2t cfo <!iëti:.tc, t:;.lar r.w!t èe ir.tcf'i)retatie
van dit resultaat ::-;0,et r~n :eer vocr:ichtig :ijn. ten :eer ir.tercssant resultaat
h na:JOlljk dat er een tr,cr.d tot .ifh.:ir.;;clljkhcid t:<'sta.:it t,.:.::;scn r~liei-:sgrootte
en de bcr-eikt~ gcdrag~vcrar.~crin& Cx 2 , 0,05 < p < 0 1 10).
81j een p\:.hlick van ~ir.~cr dan 30 pcn:tcnen is èc tee. verandering 2 1 32; bij een
Publiek van 30-60 per:.cr.cn 0,20 en bij ~er è.ln 60 pcr:.cr.cn 0,33 (l;a. het betreft oen 3~·punt:~ch.l~l).
ton gu~ti&<:>r c!!cct wor-dt c!u.1 ler-elkt bij èe klc:lr,erc gro<-p•:rn. 11',1.:ïr.ccr .illc

diètbtc:.J cve:wc~l bijcc:-.~c~tcn in cH:<! categorie :ou-!en het.ten r,e~•.\d, k,m t",•:n
de invloed v.1n di~thtc en p.!.llieks&roott1:t or.ï!cz-.;ehdê(:n. J;u b

<!it r.iet tïOtclijk.

Oe diètbto die t-.c-t v.u►.:st kldr~c bijc-<':r.kc::-,1ten h«eft, boe ►.t 1:fo b(~::.te r<·::.ultat<'n,
torwtjl d<1f:tH',er. 1.!10 \'1.'.!<'l &Z"Cc;;en l",c!:tcn v:rn r"!er c!..-m C.O per:;onen op êe c!tH·ï.!e en
Vhz-.do pla11u (v.in êo lil'.'sd101.""(!o 1.1!) i:cr.'len. !:r 1::. dus r,tt-n <!efir.itlcve uit::;ilraak

te doen o! <!e tt:.:1tit:;tr r,ç:i,ultJ.ten v.in ~lcit.eN gr<:><:-;-çn ?-;et ccvolg :ljn v.ln êe

P0nloonlljke vc;crlichtir.t,:i ►.\tditdtcn ,·.,.:1 de è<"1!:.etf'('!!c-r.dc diëtiste of van het

gerlr.t<ir-e .1..1:nal.

Tor

5At:-ë:w.n tl r.t:

k0•ten v 4 ~

,~

v.:1n hc:t ~:". twc•cr-..! C? èe ,-:-.ug: wie werden !:er-elk t

~iet

è,J bijeen-

:;e(!c;rla:-~l!:1è U.1rtstlc:.tinr,. voltt hier een korte ~.arJJ.:terise-rir.g

van de dóel:-,et:.5 ter

,U!'i

êe ~l jee:-.i-;.c:-..:. te:-,:

er h ~en trote kM,.j dn :1 j:
- t~1e~ 35 e~ (~ j4ar is,
.. tet è~ ::.!di:!cr. ..:N:.<-;;t b:t;oort •
6 en

!ichc,olef,lc!ï!!r.s heeft

w.n

V.i:"l

\óel:Hiir.t::kln.:;sc !:C"tr,eft •

te:-.d.r.ste lagere sctc,cl i:iet vocrtge:.et alce,r,<:~n,

d 4n vel Y(>crtce:et v,1.1,.cr.!~1.... ijs •
.. "OOr,t

lr. ee:l pl.\ttchr.!:q;e~,ec:-.te.

Het b .......
, . v·cret. ............. -"'
<1.•l"':--t'•""
...... 1'r.te pw, 1 "è.li.
.. _ .. ......., •., "·'
-- •'!:. :-;::•·luie
-. "'

\'~'1

!ieî:!erlar.d.sQ h1.:.!s-

\'l'<oUittn ir. die :in t!.n:
.. de jo:-,gt,r-e~ !:.cr.~.!cn JS j.i.1:-

- dogt'r.~n. ........., ....
.__
",. .•
......
~

~

il.<
\J.,j

:.-:.er;; :ij::. cr,.!er-verteger;1o·ccrèitd•

iH
----::.
Jl-i,
...... ~,....,.

.n"
r.û-tr in tt.ir.dere r..,H<!',
... .,.. c;:-(!cr,·<"rtec-1!'~:wc,cr-JlêJ,
•
.
r."'

- do cater,orh ::~t .:all<"«'!", ht<=r ,,:•,.-!cdj:i. is ,~.~l!'r-..-<".rt<'g,cr... c,crdirè,
.. ~ t~id-:1 l.:i-lg:·.tff -.el:n.1r,;:!:;~l.i..::.~en :.ijn c,r,Jervertt"g~r;.1ocr-,!itJ•
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4.5.2. m.b.t._effecten_van_voorlichtine.
Alle resultaten beschouwend lijken met enige voorzichtigheid de volgende conclusies over het effect van de voorlichting gerechtvaardigd:
- er is sprake van een duidelijke kennisverbetering op enkele punten van de
voorlichtingsboodschap;
- deze kennisverandering is het meest uitgesproken waar de boodschap concreet
en duidelijk is;
- de kennisveranderingen zijn onafhankelijk van leeftijd en opleiding;
- er lijkt sprake te zijn van een zéér gerir.gc vcr~ndcring in gerapporteerd
gedrag in de door de voorlichting gewenste richting, maar deze is niet :.ign:
ficant;
- een publieksgrootte van minder dan 30 per-.;oncn lijkt hierbij de beste rc~ul·
tatcn te geven;
- de gedragsverandering is onafhankelijk van lceftljd, c;,leiding en wcl::.tc1nds·
klasse.
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l) Def. NOP huisvrouw: in de één-persoonshuishouding wordt de enige aanwezige
persoon als zodanig beschouwd 1 ook indien dit een man is. In de huishoudingen
waarin de huishouding niet door een vrouw,wordt verzorgd 1 wordt dié rnan 1 die
zich in het algemeen het meest met de huishoudelijke zaken belast 1 als huisvroi..-w beschouwd.
2

> a. Day, R.L., Some thoughts about the telephone as a ~~de of interviewing in

consumer research 1 tur. Research 2 (1974) no. 3 (May). 119-122.
b. Wheatly, J.J. 1 Self-administered written questionnaires or telephone interviews? J. of Mark. Research X (1973) no. 1 (Febr.). 94-46.
c. Rubashow 1 }l. 1 The use of telephone interviewing in industrial market
research, ~ J., March 1973 1 13-20.
d. Bakker, A., Do enquûte in het marktonderzoek, Bureau bevordering marktonderzoek van het Nederlandse Instituut voor Efficiency, 1959.
3 5t
) ouffer, S. et al. 1 M~asureioont and prediction, Vol. IV 1 The American Soldier,
Princeton University Press, Princeton, 1950 1 ch. 14.
5t0 uffer geeft in onderzoek in het Amerikaanse leger de voorkeur aan het per-

soonlijke gesprek (interview) boven een z.g. "self-administrated questionnaire"
voor iedere soldaat met minder dan 4 jaar schoolopleiding. In ons onderzoek
is a.h.w. sprake van "begeleide 1 zelf in te vullen vragenformulieren".
4

) De welstandsklassen kunnen globaal als volgt worden beschouwd:
A

= welgestelden,

zoals directeuren van grote ondernemingen, het merendeel

van de zelfstandige beoefenaren van vrije beroepen, staffunctionarissen
van grote bedrijven, hoge ambtenaren 1 hereboeren etc.
Bl

= bovenlaag

uit de middengroep: directeuren van middelgrote bedrijven,

personeel in semi-hogere posities.
B2

= onderlaag in de middengroep: directeuren van kleine ondernemingen,

personeel in de middenposities.
C = minder welgestelden: kleine middenstand, lagere ambtenaren en lager
kantoorpersoneel, geschoolde arbeiders.
D = minst welgestelden zoals de ongeschoolde arbeider, de niet-werkenden
die naast AOW een klein pensioen weinig of geen andere bronnen van
inkomsten hebben. voor zover zij niet boven het gemiddelde arbeiderspeil uitkomen.
S) De Volledige beschrijving van deze classificatie werd door Attwood Statistics
B.v. welwillend ter beschikking gesteld.

-466) 1% tijdelijk niet-werkend. Hiermee is bij de berekening rekening gehouècn.
7) De berekening van de gemiddelde scores geschiedt als volgt:
de 5 plaatsen waarin de schalen zijn onderverdeeld, kregen de waarèen 100,

75, 50, 25 en O in beide richtingen toegekend.
Vervolgens werden de afzonderlijke schaalwaarden venr~nigvuldigd r.~t de aan·
tallen respondenten die deze waarden hadden gescoord, waarna de so~ van deze
produkten werd gedeeld door het totaal aantal respondenten (ICO, 1970, p.14)•
8) Het CBS kent de volgende indeling:
A. plattelandsgemeenten: Al soi en meer agr<.1rl!.chc beroepsbevolking
Il
Il
A2 40-49,<)\
Il
Il
A3 30-39,9\
Il
Il
A4 20-29,9\
Il
B. verstedelijkte plattelandsgemeenten, rrJnder dan 20\
D1 grootste woonkern minder dan ~000 inwoners

"
2
c. Gemeenten met een stedelijk karakter
B

"

5000-19.999 inwoner:;

c plattelandssteden (sted. woonkern 2000-9.999 in'll.}
1
c kleine steden
(sted. woonkern 10.0001'"29.999 il
2
il
c3 middelgrote steden(sted. woonkern 30.000-49.999
Il
Il
Il
Il
50.000-99.999 i'
c4

es

grote steden

(

Il

" i:-.cer dan 100 .ooo ir.'

De verdeling van de 17 onderzochte gemeenten is als volgt: A (lx), A2 (lx),
1
A (Sx), A (lx), B (3x), C (2x), C4 (2x) en c (2x).
3
1
4
5
3
9) Persbericht 1486, jan. 1972 met gegevens uit ?iIAM-onderzoek '68/'69.
10) ?led. Zuivelbureau, Mededelingen huishoudelijk kooi)gedrag t.a.v. !:',elk- en
produkten, 28-1-1974 en t.a.v. boter en kaas, 14-1-1974.
11) Voor de berekening van het aantal conswr:;>tie-eenheden is een kind Leneèen
l jaar niet meegeteld. Kinderen van 1 jaar tot 5 jaar gelden als! c.e.,
evenals personen ouder dan 75 jaar.

r.iel].:'
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HET TWEEDE DEELONDERZOEK; vergelijking van kook.bijeenkomsten en lezingen.
Hoofdstuk 1. INLEIDING VAN HET TWEEDE DEELONDERZOEK.

L
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1. INLEIDING
In juli 1973 nam de vakgroep Voorlichtingskunde van de Landbouwhogeschool te
Wageningen, o.l.v. prof.dr.ir. A.W. van den Ban, contact op met de Nederlandse
Hartstichting. Dit contact heeft tot een samenwerking geleid door een aantal
ontwikkelingen, zowel bij de vakgroep Voorlichtingskunde als bij de Hartstichting.
Bij de vakgroep Voorlichtingskunde is de laatste jaren de belangstelling van de
studenten voor voedings- en gezondheidsvoorlichting sterk toegenomen met o.a.
als gevolg dat de vakgroep zich in haar onderwijs gesteld zag voor de vraag of
de inzichten, tot dan toe hoofdzakelijk ontleend aan de landbouwvoorlichting,
ook opgingen op het terrein van voedings- en gezondheidsvoorlichting.
Inzicht in gebruikelijke methoden van voedingsvoorlichting en in de mogelijkheden van alternatieven leek van groot belang bij het zoeken naar antwoorden op
deze vraag.
De Hartstichting bleek geïnteresseerd en toonde zich bereid tot mede-financiering
van onderzoek naar de methodiek van de eigen diëtistes. Deze interesse vloeide
voort uit ontwikkelingen die zich de laatste jaren binnen de Hartstichting hebben voorgedaan.
Binnen het totale takenpakket van de Hartstichting neemt de algemene primaire
preventie de laatste jaren een belangrijke plaats in. Naast stimulering van
acties voor rné~r lichaamsbeweging, beïnvloeding van rookgewoonten, valt hierbij
de nadruk op de voedingsvoorlichting. In 1972 kreeg deze voorlichting gestalte
door het aantrekken van 8, inmiddels 12 diëtistes, ten behoeve van de actie:
"Leef lang en lekker".
Al achtte de Hartstichting noodzaak en mogelijkheden van veranderingen in gedragsen leef-wijze als middel tot reductie van het aantal hart- en vaatziekten voldoende
overtuigend bewezen, dit betekende niet dat de wijze waarop deze gedragsverandering
het beste tot stand kon komen, bekend was.
De diëtistes verzorgen bijeenkomsten voor belangstellenden, waarop de deelneemsters
zelf, na inleiding door de diëtiste, een cholesterolverlagende maaltijd bereiden.
De Hartstichting hanteert deze vorm van voorlichting vanuit de gedachte dat de

deelneemsters door actief.te participeren zich meer met aard en inhoud van de
voorlichtingsboodschap vertrouwd maken, waardoor het uiteindelijk voorlichtingseffect groter zal zijn, vergeleken met b.v. een lezing.
Actieve participatie kan inderdaad het effect van persuasieve communicatie vergroten (HOVLAUD c.s., 1963; JAHODA & WARREN, 1970).
Het was echter niet nagegaan of deze veronderstelling opging in de praktijk van
de kookbijeenkomsten. Dit feit was voor de Hartstichting aanleiding tot de vraag:
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- wat is het effect van onze huidige voorlichting(= via kookbijeenkomsten);
- is eenzelfde/groter effect te bereiken met een lezing (gezien de in sommige
gevallen moeilijker uitvoerbaarheid van een kookbijeenkomst?
Om op deze vragen van de Hartstichting een antwoord te kunnen geven, is het onderzoek uitgevoerd als een vergelijking tussen de twee genoemde voorlichtingsmethoden: 1. een kookbijeenkomst en 2. een lezing.
De keuze van de in het onderzoek opgenomen voorlichtingsmethoden is dus duidelijk bepaald door de praktijk: men verzorgde al kookbijeenkomsten (en was uiteraard geïnteresseerd in de resultaten daarvan) en men zag als alternatief lezingen,
waarbij het mogelijk was meer op de achtergronden in te gaan •

.

Een belangrijke overweging bij de keuze van een optimale methode is idealiter
ook de aard van het te bereiken doel. Om -althans achteraf- na te kunnen gaan
in welke mate de onderzochte methoden passen bij de gestelde doelen, is het
onderzoek gestart met een uitgebreide doelinventarisatie.
ten andere overweging bij methodenvergelijkend onderzoek, is de generaliseerbaarheid van de resultaten. Het is dan ook zeer belangrijk te weten welke de
kenrrerken van de onderzochte populatie zijn. Het eerste deelonderzoek gaf hier
een voorlopig inzicht in, dat is getoetst (en bevestigd) in het onderzoek waarvan hier verslag wordt uitgebracht.
Voor de toepasbaarheid in de praktijk is voorts van belang dat het onderzoek
wordt gedaan in een situatie die van deze praktijk niet al te zeer afwijkt.
Vrijwel alle onderzoek waarbij methoden zijn vergeleken, speelt zich af in klasof college-verband met leerlingen of studenten als onderzoekspopulatie • 1 > Hoewel
de nadruk op deze doelgroep bij methodenvergelijking begrijpelijk is gezien de
bereikbaarheid, maakt het de generaliseerbaarheid naar de praktijk van de voorlichting vaak moeilijk.
In het huidige onderzoek is daarom gewerkt met het normale publiek van de Nederlandse Hartstichting: leden van vrouwenverenigingen. Hiervoor zijn in totaal
10 bijeenkomsten met een lezing vergeleken met 10 kookbijeenkomsten, telkens in
dezelfde plaats voor publiek van dezelfde vereniging.
Het verslag is als volgt opgebouwd: na doel en opzet van het onderzoek (hoofdstuk
2) wordt in hoofdstuk 3. de organisatie en uitvoering beschreven. De operationalisatie van de onderzoeksvariabelen komt afzonderlijk in hoofdstuk 4. aan de orde.
In hoofdstuk 5. zijn op basis van wat er met theorie (5.1.) en vergelijkend
methodenonderzoek (5.2.) bekend is, enkele verwachtingen over de resultaten van

-sode voorlichting geformuleerd. Hoofdstuk 6. geeft vervolgens èc resultaten,
onderverdeeld naar een beschrijving van de onderzochte groepen en de rcsult
m.b.t. kennis, houdir.g en gerapporteerd gedrag. Het laatste hoofdstuk (7.)
gevonnd door conclusies, waarbij telkens per groep conclusies enige discussie
plaatsvindt.
In de bijlagen zijn o.a. enkele rnir.dcr kwantitatieve, ~~er beschrijver.de gegevens opgenor.~n over het verloop van de voorlichtingsbijecnko::l.':itcn en divcl""'JC
reacties van respondenten' op epen vragen (bijlagen III, VII en VIII).
Ook treft r.~n in de bijlagen enige nadere toelichting op de gebruikte bc~erki
technieken aan en de resultaten van een analyse naar de sa~~:nhang tussen kcr.ni
houdings- en gedragovari<l!)elcn (bijlage V, VI, IX en X).

Hoofdstuk 2. DOEL EN OPZET VAN HET TWEEDE DEELONDERZOEK.
2.1. Doel.
2.2. Opzet.
2.2.1. De aard van het onderzoek.
2.2.2. De onderzoekspopulatie.
2.2.3. De voorlichtingsbijeenkomsten.
2.2.4. De metingen.
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Hoofdstuk 2. DOEL EU OPZET.

-

2. 1. Doel.
Het doel van dit onderzoek is geweest het vinden van antwoorden op de volgende
vragen:
- Leidt bijwonen van de bijeenkomsten waarop door diëtistes van de Uederlandse
Hartstichting voedingsvoorlichting gegeven wordt, tot:
a. vergroting van ~~~~! 2 van oorzaken van hart- en vaatziekten, met name in
relatie tot voeding;
b. vergroting van~~~~!~ van de mogelijkheden tot preventie van hart- en
vaatziekten;
c. verandering van
vaatziekten;

~~~9!~g

t.a.v. de mogelijkheden tot preventie van hart- en

d. vergroting van ~~n~!~ van de samenstelling van voedingsmiddelen, met name
wat betreft de verborgen vetten en cholesterol;
e. verandering in

~~~~!~g

t.a.v. het gebruik van door de voorlichting aanbe-

volen voedingsmiddelen;
f. verandering in voedingsg~~r~g in de door de voorlichting aanbevolen
richting?
- Zijn er y~~sh!!!~n in de ~ff~SE~~, genoemd onder a. t/m f. tussen
• een lezing= uiteenzetting door diëtiste, waarbij en waarna vragen gesteld
en beantwoord worden (L); en
• een kook.bijeenkomst= inleiding door diëtiste(+ vragen), waarna de deelneemsters zelf een maaltijd/hapjes bereiden (KB)?
- Hoe waardeert het publiek het gezelligheidsaspect van de voorlichtingsbijeen-

---------

komsten van verschillende aard (lezing, resp. kook.bijeenkomst)?
- In welke~!~!!~ staat deze
effecten?

~~~rg~r!~g

tot de onder a. t/m f. genoemde

--------

Deze doelomchrijving is afgeleid uit de algemene doelstellingen van het voedingsvoorlichtingsproject "Leef lang en lekker".
Om te komen tot een voor het onderzoek hanteerbare probleemstelling is bovenstaande doelomschrijving hergeformuleerd in 4 onderdelen.
Het vijfde onderdeel is toegevoegd vanuit de basisgedachte van het onderzoek, nl.
dat met behulp van de resultaten een bijdrage aan de optimalisering van de voedingsvoorlichting zou kunnen worden geleverd (zie 2.2.1.).
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De geherformuleerde probleemstelling luidt als volgt:
1. in hoeverre is sprake van een ver::.chil in:
kennis t.a.v.
a. rfoico-factorcn voor hart- en vaatziekten
b. mogelijkheden van preventie via voeding
c. samenstelling van voedingsmiddelen

------

b~~g!~s t.a.v.
d. mogelijkheden van preventie
c. gebruik van door de vcorlichting aanbevolen vocdir.E::;~ldèclcn

g~r~EE~!!S~r9_g~9r~g m.b.t. voeding,
tussen:
personen die (nog) niet en pcr::.onen die w~l een voorlichtir.g::;blje~r.;;orot
van do Hartstichting hebben bijgewoond.
Het gaat bij dit deel van de problcel:'l!ltelling du:.t c!uic!clij}; on e•:n .ilr,er..<:e01
2)
voorlichtingseffect.
;

2. in hoeverre is sprake van een verschil in de onder l. e,er.oe::-,dc kennis-,

houdings- en gedragscomponenten, tussen per-sonen èie:
• een lezing met discussie hebben bijgewcond (L);
• een kookbijeenkorr.st hebben bijgewoond (Yll)?
3. in hoeverre ver::.chillen personen die:

een lezing hebben bijgewoond, en die
een kookbijeenkomst hebben bijgewoond,
in
hun mening over de gegeven voorlichtir.g?
4. in hoeverre hangt het onder 3. bedoelde onderscheid in (g~;crci~ieer;e)

methode-kenmerken sal:len ret de onder 2. bedoelde versd.illcn in vc~,rlid,tingseffecten??

s.

Welke aanbeveling m.b.t. de vcedingsvoorlichting kunnen c~ cro~d van ~e

resultaten van het onderzoek en op grond van ervaringen van o~der:~kster
in de onderzoekssituatie worden gedaan?

-532.2. Opzet.
2.2.1. De aard van het onderzoek.

-------------------------

Wanneer het er om gaat verschillen in effecten tussen twee behandelingswijzen
vast te stellen, spreekt men van evaluatie. De term evaluatie omvat overigens
veel meer dan alleen het vaststellen van effecten. Van de talrijke definities
is die waartoe SUCHMANN na weergave van een aantal omschrijvingen door andere
auteurs komt, zowel helder als veelomvattend.
Hij omschrijft evaluatie als:
- het vaststellen (m.b.v. meningen, subjectieve en/of objectieve gegevens)
- van de resultaten (gewenst/ongewenst; blijvend of kort; direct of later optredend)
- van een activiteit (prograr..ma of deel ervan; therapie; medicijnen, etc.)
- die is opgezet om een bepaald gewenst doel te bereiken (op korte, middellange,
of lange termijn; prestatie of poging).
3
(SUCHMANN, 1967, p. 35). )
Wanneer het vaststellen van die resultaten gebeurt volgens wetenschappelijke
principes (als objectiviteit, herhaalbaarheid etc.), dan is sprake van evaluatie2~~~r;2~~ CHYMAJ~, 1962;

sucmwm, 1967).

De opzet hiervan verschilt, afhankelijk van aard en doel van het onderzoek.
Het doel van evaluatie-onderzoek wordt door WEISS omschreven als: "to measure
the effects of a program agair.st the goals it set out to accomplish as a means
of contributing to subsequent decision-making about the program and improving
fut ure programming" (WCISS, 1972).
De klassieke opzet van onderzoek waarbij het erom gaat de invloed van een bepaalde variabele op andere variabelen na te gaan, is gebruik te maken van één
of meer experimentele groepen en een controle-groep. HYMAN constateert al in
1962 dat in evaluatie-onderzoek vaak geen sprake is van een controle-groep, o.a.
doordat deze in praktijksituaties vaak moeilijk te vinden is. Of men heenstapt
over dit punt dat uit methodologische overwegingen als nadeel moet worden gezien,
hangt'af van de rol die men aan het onderzoek toekent.
Vele auteurs wijzen mèt WEISS op de terugkoppelings-("feedback")-rol van evaluatie-onderzoek, d.w.z. de mogelijkheid een activiteit te evalueren, de resultaten
te rapporteren op beleidsniveau, waarna in het optimale geval het beleid wordt
aangepast aan de nieuwe inzichten en de dan ontstane situatie opnieuw wordt geevalueerd (BLUM, 1974; v.d. VALL, 1973). De intensiteit waarmee dit proces in
de praktijk plaatsvindt, wordt uiteraard onder andere bepaald door een afwegen

KAART 1. De tien plaatsen waar het tweede deelonderzoek plaatsvond
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van kosten en baten (BLUM, p. 567).
WAKEFIELD (1974) pleit voor méér evaluatie-onderzoek in de praktijk van de gezondheidsvoorlichting met als doel "eliminating the 99 wrong ways of doing
things."
Het onderzoek is vanuit deze laatste visie dan ook opgezet met een open oog voor
mogelijkheden tot verbetering. In de inleiding is al gesteld dat een zeer belangrijke overweging, die hiermee nauw samenhangt, is geweest het werken in een
praktijksituatie, teneinde de praktische toepasbaarheid maximaal te maken.
Dit is dan ook de reden dat we gekozen hebben voor een veldexperiment. Hierbij
was enerzijds sprake van een ingreep in de normale gang van zaken doordat verenigingsleden die normaal als één groep een verenigingsavond bijwonen nu na
splitsing met de helft via één van beide methoden voorlichting kregen.
Anderzijds is de invloed van deze ingreep minimaal gehouden doordat de deelneemsters niet wisten dat het om een experiment ging.
Uiteraard brengt een dergelijk praktijkexperiment extra problemen mee: men is
als onderzoeker afhankelijk van bereidwilligheid, begrip en inzet van de besturen. Het was een vraag of de toevalstocdeling aan de beide methoden zou slagen.
Uiteindelijk wegen o.i. de voordelen van een dergelijke studie in de praktijk,
in de vorm van een beter inzicht in de reële situatie en daardoor de mogelijkheid de resultaten beter af te stemmen op die praktijk ruimschoots op tegen
het nadeel van een eventuele af-wijking van de ideaal-theoretische onderzoeksopzet.

Het onderzoek vond plaats onder leden van 10 vrouwenverenigingen, verspreid over
Nederland (zie kaartje).
In tegenstelling tot het eerste deelonderzoek, waarbij~ bijeenkomsten in een
periode van 1 maand zijn betrokken, is hier een beperking tot één categorie aanvragers gemaakt, teneinde een iets homogenerc onderzoekspopulatie te krijgen.
Op deze wijze is voorkomen dat we alle vergelijkingen nog voor een extra variabele, nl. de aard van de organiserende vereniging, moesten differentiëren, wat
per ,·ergelijking tot te kleine aantallen zou leiden.
De keuze is gevallen op de vrouwenverenigingen omdat die van het totale publiek
van de Hartstichting een belangrijk deel uitmaken (zie eerste deelonderzoek; 3.1.)
~n omdat wij vermoedden dat bij vrouwenverenigingen, waar zeer regelmatig bijeenkomsten van zijn, het bestuur zou kunnen aangeven welke personen regelmatig op
dergelijke bijeenkomsten kwamen. Dit gegeven was nodig om een zo goed mogelijke
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was dan bij avonden van de Vereniging Vrienden van de Hartstichting (gem. 76
t.o. 28~). Dit was van belang i.v.m. de opzet van het experiment.
Het verzoek aan de besturen behelsde nl. o.a. of de verenigingsleden in twee
groepen mochten worden opgedeeld, waarvan de ene groep voor één datum, de andere
groep voor een andere datum zou worden uitgenodigd. Omdat dit tot kleine groepen
per bijeenkomst zou leiden, is naast de beperking tot vrouwenverenigingen een
tweede beperking in de onderzoekspopulatie gemaakt. Alleen die besturen zijn benaderd, die opgaven 50 of meer leden op de bijeenkomst te verwachten.
Deze grens van 25 personen per groep minimaal is uiteraard arbitrair, maar het is
toch niet onwaarschijnlijk dat bij kleine groepen andere groepsdynamische processen een rol gaan spelen, wat de vergelijkbaarheid beperkt.
Te grote verschillen in publieksgrootte kunnen bovendien leiden tot moeilijkheden
bij de interpretatie van eventuele gevonden effectverschillen. Op grond van deze
overweging zou men ook kunnen pleiten voor het stellen van een maximum grens.
Dit is echter niet gebeurd, omdat het aantal verenigingen dat voor deelname aan
het experiment in aanmerking kwam, dan wellicht te klein zou worden.
De diëtistes gaven alleen de aanvragen met een verwacht aantal van 50 of meer
leden door, zodat niet exact is na te gaan welk deel deze groep uitmaakt van
alle aanvragen door vrouwenverenigingen. Ter oriëntatie zij opgemerkt dat in het
eerste deelonderzoek bij slechts één van de 7 bijeenkomsten voor vrouwenverenigingen minder dan 50 personen aanwezig waren.
2 • 2 -3-
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Een uitgebreide beschrijving van het verloop van een lezing en kookbijeenkomst
is te vinden in de gele bijlage III. We geven hier slechts het verloop in wat
schematische vorm.
~~~!~g:

het verloop van een bijeenkomst, waarop een lezing wordt gehouden, is
globaal als volgt:

-

inleiding door diëtiste, variërend van 40-70 minuten (incl. vragen);

-

pauze van ca. 20-25 minuten;
vragen, dan wel vervolg inleiding+ vragen, min. 30 min., max. 90 min.
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Kookbijeenkomst: het grondpatroon van een kookbijeenkomst bestaat uit:
-

inleiding door diëtiste, min. 30, max. 80 minuten(+ vragen);
pauze 20-35 min. eventueel inclusief (deel)bereiding;
uitdeling en uitleg te maken recepten;

-

bereiding en proeven, min. 40, max. 90 minuten(+ vragen).

Op dit grondpatroon bestaan variaties:

• bereiding vindt vooraf/ in de pauze plaats door deel van de groep;
uitleg van de recepten vindt al vóór de pauze plaats;
vragen: tijdens en na de inleiding en/of
na pauze vóór bereiding, en/of
gedurende de bereiding, en/of
na bereiding+ proeven.
Kenmerkende overeenkomst tussen de diverse uitwerkingen van de kookbljccnkorn:;t,
tevens verschil met de lezing is dat het publiek heeft kunnen kennis1Mkcn 1n1~t
enkele toepassingen van de "theorie" van de inleiding. Bij deze tocpa!lsing
(receptenbereiding) is een deel van het publiek, gem. 50~,
a c tl e f gcwees t.
ti
In de inleiding door de diëtiste komen bij zowel de lezing als de kookbijecnkomst tenminste de volgende onderwerpen aan de orde:
-

ernst van het verschijnsel hart- en vaatziekten; risico-factoren en mogelijkheden tot preventie, met name via voeding;

-

wat is cholesterol, onderscheiding soorten vetzuren: verzadigde en enkclvoudii
resp. meervoudig onverzadigde;

-

welke voedingsmiddelen bevatten (veel cholesterol), idem verzadigde vetzuren,
welke voedingsmiddelen bevatten meervoudig onverzadigde vetzuren.

Het thema: waaruit bestaat een verantwoorde dagelijkse voeding wordt meer of
minder uitgebreid aan de orde gesteld aan de hand van:
a. de schijf van vijf (Voorlichtingsbureau voor de Voeding),
b. de indeling in bouw-, brand- en beschermende stoffen.
De gekozen presentatie is afhankelijk van de diëtiste. Dit geldt eveneens voor
de mate waarin de koolhydraten in de voeding behandeld worden.
Een moeilijkheid bij een veldexperiment is dat er altijd de mogelijkheid bestaat
dat veranderingen veroorzaakt worden doordat in de massamedia tegelijkertijd veel
aandacht is besteed aan het onderzochte onderwerp. Een analyse van de voornaamste
damesbladen, radio- en televisieprogramma's geeft geen aanleiding om te veronderstellen, dat dit ook hier het geval is geweest.
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2.2.4.

p~-~!!~s~~-

Het ging als gezegd (2.1.) in dit tweede deelonderzoek om beantwoording van de
Volgende vragen:
-

zijn er na de voorlichtingsbijeenkomsten meetbare verschillen in kennis,
houding en gedrag m.b.t. voeding en hart- en vaatziekten bij de deelneemsters
opgetreden?

-

zijn er wat dit betreft, verschillen tussen de deelneemsters die een lezing,
dan Wel een kookbijeenkomst hebben bijgewoond?

-

zijn er tussen lezing- en kookbijeenkomst-deelneemsters verschillen in oordeel over de bijgewoonde voorlichtingsbijeenkomst en in welke mate hangt dit
eventuele verschil in beoordeling samen met evt. effectverschillen?

Om bovengenoemde vragen te kunnen beantwoorden, moet aan de volgende voorwaarden
Zijn voldaan:
-

in de uitgangssituatie moeten de deelneemsters aan de beide soorten bijeenkomsten zo vergelijkbaar mogelijk zijn, m.a.w. we streven naar een toevalstoedeling aan de methode.

-

bij de meting na de bijeenkomsten moeten we kunnen beschikken over een groep
deelneemsters die niet ook al eerder is geënquêteerd. Het is nl. goed mogelijk
dat het meten op zich een invloed uitoefent doordat de respondente vóór de
bijeenkomst door bepaalde vragen zich bewust is geworden van lacunes in kennis
etc. en daardoor extra attent is op bepaalde elementen van de voorlichting.
Anderzijds zijn eventuele veranderingen het snelst afleesbaar uit individuele
vergelijkingen. Dit is de reden dat in de nu volgende onderzoeksopzet beide
categorieën zijn vertegenwoordigd.

De nu volgende opzet voldoet aan deze voorwaarden.
Per plaats zijn twee metingen verricht, nl. een vraaggesprek één week voor de
bijeenkomsten en een vraaggesprek aan de hand van hetzelfde vragenformulier met
enkele aanvullingen, vier weken na de bijeenkomsten.
Veelal vinden in onderzoek waarbij men het effect van beinvloedingspogingen
Pl'Obeert na te gaan, diverse metingen plaats: direct na de voorlichting/les/actie
o.i.d., enkele (2-6) weken erna en enkele maanden tot een jaar later.
Gezien de aard van ons onderzoek-experiment, steunend op intensieve vrijwillige
medewerking van de praktijk èn geografisch zeer verspreid- was een dergelijke
opzet financieel en organisatorisch niet haalbaar. De kosten zouden de baten vermoedelijk veruit overtroffen hebben.
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De gekozen periode van vier weken is een compromis tu:;sen de wens niet ten onrechte een te optimistisch beeld van het voorlichtingseffect -met na~~

kennis•

07
te krijgen door direct na de voorlichting te meten, en anderzijds èe ccJachte

niet te lang na de voorlichting te moeten peilen, omdat in dat geval wellicht
bepaalde effecten zich in een proces van uitdoving zouden gaan bevinden. In dat
geval verliest het onderzoek het vermogen te differentiëren en aan te tonc~ waar,
althans op een termijn van enkele weken, wél effect meetbaar is en op welke punten de voorlichting of de situatie waarin de voorlichting zich afspeelt kennelijk nog te kort schiet.
Een meting direct na de voorlichting gaat bovendien voorbij aan de mogelijkheid
van het optreden van uitgestelde effecten, z.g. "sleeper effects".
Hoewel uiteraard de resultaten van vaker herhaalde metingen veelzijdiger zijn,
lijkt bij de gegeven situatie een periode van vier weken een realistische keuze.
Het geconstateerde gedrag is, voor zover het niet enkel het resultaat is van
weten wat men "hoort" te doen en dit dan ook opgeven, na vier weken zeker niet
meer te zien als een eenmalige opwelling van het eerste uur.
Aan de andere kant kan men er evenmin zeker van zijn dat het "nieuwe" gedrag
volledig bestendigd is. Versterking vanuit de (directe) omgeving zal bij dit
proces een belangrijke rol spelen.
De onderzoeksopzet·is schematisch als volgt weer te geven:

t (L)

L

0

NALVO

_n:43

/ /ïl 1/II.' I.
--------------· !/_1../J!t(/J/L lil~ V.J_I!!/--------·
n=75

1

L

NAL?W
n=65

KB

t (KB)
0

n=78

1/////~

1
/// //

NAKVO
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l//1/11 Vjfljlj//////////////!;.
NALHV
n=75

Hierbij is:
t (L)

= meting bij personen die voor de lezing zijn uitgenodigd.

t (KB)

= meting bij personen die voor de kookbijeenkomst zijn uitgenodigd.

0

0
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KB

NALvo

= lezing
= kookbijeenkomst
= llAmeting bij personen die naar een .!:_ezing zijn geweest en ook
zijn .YQ_orgemeten.

NALHV

= gmeting bij personen die naar een Lezing zijn geweest en Niet
zijn Voorgemeten.

NAJ<vo

= !!!meting bij personen die naar een Kookbijeenkomst zijn geweest
en ook zijn voorgemeten.

= gmeting bij personen die naar een .!S,ookbijeenkomst zijn geweest
en ,!!iet zijn ,Yoorgemeten.

fRtl/1(/////llll;J
B1· J.

= voorgemeten personen die niet zijn nagemeten.

deze opzet dachten wij aan een verdeling van de respondenten als volgt:

biJ• voormeting: 8 personen
·
per plaats en per methode
biJ' nameting : 6 al voorgemeten personen per plaats en per methode,

6 "nieuwe" personen per plaats en per methode.
Deze verdeling is te zien als een conpromis tussen de wens tot een maximaal
aantal individuele vergelijkingen en de mogelijkheid de eventuele invloed van
de voormeting op zich te bepalen.
Het leek niet haalbaar alle 8 voorgemeten personen ook in de nameting op te nemen;
we verwachtten enige uitval doordat respondenten a) (toch) niet naar de bijeenkomst komen en b) weigeren voor een tweede keer geïnterviewd te worden.
Deze opzet zou hebben geresulteerd in:

40 personen met alleen voormeting,
120

Il

"

.

voor- en nameting,
Il
120
"alleen nameting.
Deze opzet is niet exact zo gerealiseerd, omdat het aantal respondenten dat
niet naar de bijeekollSt kwam veel hoger was dan verwacht. Hierdoor konden slechts
85 van de voorgemeten personen nagemeten worden.
De aantallen rechtsonder geven de uiteindelijk gerealiseerde metingen per groep
aan. Voor de wijze waarop deze onderzoeksopzet is gerealiseerd zie verder
• hoofdstuk 3. "Organisatie en uitvoering".

Hoofdstuk 3. ORGANISATIE EN UITVOERING VAN HET TWEEDE DEELONDERZOEK
3•1 •
32
• •
33
• •
34
• •

Werving van verenigingen.
De steekproeven: organisatie en uitvoering.
De voorlichtingsbijeenkomsten: organisatie en uitvoering.
De metingen: organisatie en uitvoering.
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Hoofdstuk 3. ORGANISATIE Ell UITVOERING.
3.1

t.,er v1ne
•
•
van verenig1neen.

• ..!!,,

In totaal voldeden in de periode oktober en november 1974 21 aanvragen van
\'t'ouwenvercnigingen aan het criterium van een verwacht bezoekersaantal van 50
of meer.
Oor-spronkelijk is geprobeerd bestuursleden telefonisch tot deelname te bewegen.
De eer-ste 3 op deze wijze benaderde besturen bleken niet tot deelname bereid:
"eng" , ttL~unnen we tegenover onze leden niet
•
" " maar hoe moeten we
verantwoorden,
ons tegenover onze leden dan opstellen?" Na deze ervaring is afgezien van verdere telefonische benadering en is overgegaan op persoonlijk bezoeken van de
resterende 18 besturen, zo voltallig mogelijk. Al heel spoedig bleek nl. dat
~anneer niet alle leden van het bestuur bij het gesprek aanwezig waren geweest,
de bezwaren van de niet-aanwezigen achteraf leidden tot intrekking van de toegezegde deelname.
Uiteindelijk verleenden 10 besturen, bezocht in de periode 12 augustus t/m 20
88

Pte~ber 1974, definitief hun medewerking.
Dit betrof besturen van de Nederlandse Vrouwen Energie Vereniging, de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond, de Vrouwenorganisatie van de NCB (2x), de Vrouwenbond NVV, de Hed. Bond van Plattelandsvrouwen (2x), de Ned. Christen Vrouwen Bond
(NCVB), het Katholiek Vrouwengilde en de Limburgse Vrouwenbeweging (LVB).
3 .2. De steekproeven, organisatie en uitvoering.

Alle besturen stuurden een ledenlijst van hun vereniging op waarbij elk verenigingslid een aantekening a), b) of c) had:
a)

b)
c)

= komen
= komen
= komen

altijd of bijna altijd,
een enkele keer,
zelden of nooit.

De steekproef voor de voormeting is getrokken uit een deelpopulatie van verenigingsleden, nl. uit de a) categorie, de "actieve" leden. Uitsluiting van de z.g.
"papieren" leden, de b) en c) categorie had tot doel de kans op het verkrijgen
van zoveel mogelijk individuele dubbelmetingen maximaal te maken.
De steekproeven voor de nameting werden als volgt samengesteld:
- alle voorgemeten personen die aanwezig waren geweest, zijn eerst opgenomen,
- vervolgens is de steekproef aangevuld ret een selectie volgens toeval uit de
overige aanwezigen van de a) categorie tot het voor die plaats gewenste aantal.
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respondentcs uit de b) en c) categorie. Dit was in totaal 16 van de l~O keer
nodig; in dit laatste geval is gevraagd of er bepaalde redenen waren waarom
de respondente naar deze verenigingsavond was gegaan. Men kan b.v. vermoeden
dat de aanwezigheid van een hartpatiënt(e) in de naaste omgeving of het feit
dat een zelf hartpatiënt(e) is iemand speciaal naar d~ze avond doet komen,
terwijl men anders de verenigingsavonden nooit bezoekt. Zou dit het geval ee~eest zijn, dan waren de desbetreffende personen niet opgenomen; hun vermoedelijke grotere kennis van en ervaring met hart- en vaatziekten leidt dan nl.
tot een vertekening in de onderzoekspopulatie. Het is de bedoeling dat de
onderzoekspopulatie een zo norr..aal ti0gelijke doorsnee is van het normale publiek van een dergelijke verenigingsavond.
3.3. De voorlichtingsbijeenkomsten: organisatie en uitvoering.
Voor de 10 deelnemende verenigingen zijn door de diëtistes van de Hartstichting
totaal 20 voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd: tienmaal een lezing en tienmaal
een kookbijeenkomst.
In vrijwel alle gevallen stond de datum voor de (ongesplitste aangevraagde) bijeenkom::.t al vast. In overleg met de desbetreffende diëtiste en het bestuur werd
de t-weede datum bepaald, zo dicht ti0gelijk bij de al vastgestelde. Dit kwam in
zeven van de tien gevallen neer op één week eerder of later in verband met
beschikbaarheid van de zaalruimte; in één geval was sprake van acht dagen tussenl"\.li~te, in twee gevallen van slechts twee dagen.
Totaal 7 van de destijds 8 diëtistes hebben gesplitste bijeenkomsten verzorgd;
van de achtste was slechts één aanvrage geschikt en dit bestuur weigerde helaas
tttedewerking. Per plaats verzorgde telkens dezelfde di;tiste de lezing en de kookbijecnkom::. t.
tr is gestreefd naar gelijke verdeling van de volgorde van de bijeenkomsten. Door
Sterke voorkeur van de meeste besturen voor eerst een lezing, daarna een kookbijeenkomst, was in 8 van de 10 gevallen de eer.:.te bijeenkomst een lezing.
Het idee tvee afzonderlijke bijeenkomsten te houden, waarbij de leden niet op de
h<>?gte zouden mogen zijn van de redenen hiervoor, gaf sommige besturen wat problemen. Twee besturen vulden de vraag hiernaar op het hen toegestuurde formulier
(bijlage VIII) niet in, 4 zeiden er goed of positief t~genover te staan, èe
overige 4 hadden gemengde gevoelen5: "We zagen het niet zo zitten", "eer::.t leuk,
achteraf kwamen de bedenkingen", "iets huiverig, hoe nemen de leden dit op?",
"weifelend, waren bang voor de opkomst, voorzagen kritiek van de leden die niet
uitgenodigd zouden worden voor de avond met ''hapje"; deze was nl. in ons programma
aangekondigd".
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Overigens gaven alle 4 aan dat het achteraf gezien was ~ecgcvallen. Van alle 10
besturen zei overigens slechts één dat het was tegengevallen, omdat de volledige
groep naar haar idee gezelliger was.
In elk van de plaatsen kreeg.de helft van de leden een uitnodiging voor de datu.-:

.

van de lezing, de andere helft voor de datum van de kookbijeenkorn::::t. De door het:
bestuur verstrekte ledenlijst werd hiertoe volgens toeval (lotingstabel) in
tweeën gesplitst. Het bestuur was van de verschillende aard van de beide bijeenkomsten op de hoogte, de leden niet. Er zijn, met uitzondering van sommige bestuursleden, geen mensen naar beide bijeenkomsten geweest.
Voor een voorbeeld van de uitnodigingsbrief en de extra aan de bestuur:;lcdcn te·
stuurde brief, zie bijlage I.
Het versturen van de uitnodigingen voor de lezing, resp. kookbijcenkotrGt gebeurde
door de onderzoekster vanuit Wageningen; de uitnodiging stond echter op Hartstichtingspapier en was ondertekend door een medewerkster van de Hartstichting,
dit om de kans dat enige relatie met een onderzoek gelegd zou worden zo klein
mogelijk te maken (voor de brieven zie bijlage I). Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met het tijdstip waarop de leden van elke vereniging norm.:ial
altijd op de hoogte worden gesteld van een bijeenkomst. Ook is, waar een convocatie of bericht in plaatselijk (verenigings)blad gebruikelijk was in de brief
hierop aangesloten.
3.4. De metingen: organisatie en uitvoering.
De metingen bestonden uit mondelinge interviews aan de hand van vragenlijsten
die zowel open vragen als vragen met voorgecodeerde antwoordmogelijkheden bevatten. De proefenquêtes werden uitgevoerd door Lidi Remmelzwaal, die ook in de
opzet en uitvoering van het eerste deelonderzoek een belangrijk aandeel heeft
gehad, en door mijzelf; de proefenquête vond plaats in Koudekerke (ZH) en Helmoni
De metingen voor het onderzoek zelf zijn uitgevoerd door totaal 16 enqu~trices
(allen studentes); deze kregen de koppelsgewijs de (proef)enquëte mee naar huis
na algemene bespreking en instructie. Het koppelsgewijs meegeven had tot deel
gezamenlijk inoefenen te stimuleren. Twee weken later zijn twee dagen besteed
aan het per koppel bespreken van gerezen vragen en waar nodig nadere instructie.
De metingen vonden plaats:
a. één week voor de lezing en de kookbijeenkomst,
b. vier weken na de lezing en de kookbijeenkomst.
Een week voordat de interviews van de voormeting zouden plaatsvinden, is een
introductie-brief gestuurd om de kol'!lSt van een enquêtrice aan te k~n~igen. In

-63-

deze brief wordt gesproken over een onderzoek naar de ervaringen van de aangeschreven huisvro1..-w met "bepaalde vormen van voorlichting in de gezondheidszorg".
Er is uitdrukkelijk geen verband gelegd met de voorlichtingsbijeenkomst van de
Hartstichting (brief zie bijlage II). Bij de nameting is terwille van maximale
Vergelijkbaarheid dezelfde introductie-brief gebruikt. Degenen die reeds waren
voorgemeten, zijn de tweede keer benaderd zonder brief vooraf. Iedere respondente heeft dus slechts eenmaal een introductie-brief ontvangen.
De tijdsduur van het interview varieerde van 30 minuten tot ruim een uur. Omdat
gestreefd is naar zoveel mogelijk "dubbele metingen", d.w.z. een interview bij
dezelfde respondenten z~wel v66r als 4 weken na de voorlichting, zijn per plaats
ml.nimaal 2 enquêtrices ingezet. Bij de nameting werden de adressen van diegenen
die ook waren voorge:ncten, aan de andere enquêtrice toebedeeld. Eenzelfde respondente is dus door verschillende enquêtrices nagemeten en voorgemeten. Dit is bc~ust zedaan om de kans te verkleinen dat rcspondentes zich -gesteld t.o.v. dezelfde interviewster- de antwoorden bij de voormeting zouden proberen te herinneren èn te handhaven (wens tot consistentie).
Het enquête-formulier (zie bijlage IV) is in 3 delen te onderscheiden:
deel I:
vragen naar kennis, houding en gedrag m.b.t. hart- en vaatziekten en
voeding (vragen 2 t/m 1z).
deel II:

vragen naar feiten en meningen over voorlichtingsbijeenkomsten
(vragen 18 t/m 27);

deel III:

vragen naar socio-economische gegevens: leeftijd, opleiding, beroep,
e.d. (vragen l en 28 t/m 32).

Bij de voormeting werden de vragen van deel I en III gesteld. Bij de nameting
van een al voorgemeten respondente die uit deel I en II mèt vraag l ter extra
controle; bij de nareting van een niet-voorgemeten respondente de vragen van
deel I, II en III.

De in 2.2.4. gepresenteerde onderzoeksopzet is qua verdeling over de groepen
niet yolledig geslaagd, doordat éénderde van de voorgemeten personen(= Sl dames)
niet op de bijeenkomst kwamen en 17 dames die wel geweest zijn, om diverse redenen
niet voor een tweede keer geënqêteerd konden worden.
De uiteindelijke realisatie van de verdeling was:
68 respondent es alleen voorgemeten,
voor- en nagemeten,
85
"
1140
alleen nagemeten.
"
Totaal
293 personen ( '\, 378 enquêtes)
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Adressenverantwoording:

Y22~!!!:S

Reder.en van uitval in\

Uitgezet
weigering

196 adre!..sen
21

10,7

3x niet thuis ~
onvindbaar adres 22
ziekte

11.2

43

-----------------

153 personen voorgemeten.

!!~~!!!:S
Uitgezet
weigering

305 adressen

32

10,5

3x niet thuis }
onvindbaar adres 48
ziekte

15,8

80

-----------------225 per::;onen nagemeten.
Bij de nameting bestond geen verschil in het aantal weigeringen tu.-;scn L- en
KB-respondenten: na de lezing weigerden 15 dames (10,1\) en na de kookbijeenkomst 17 (10,9\).
Van de 153 voorgemeten personen waren 75 uitgenodigd voor de datum van de lezir.ë·
78 voor die van de kookbijeenkor:st.
Deze groep van 153 valt uiteen als volgt:
68 personen alleen voorgemeten, nl.
51 personen niet geweest (25 uitgenodigd voor de lezing)

(26 uitgenodigd voor de kookbijecnkorot).
17 personen wel geweest, maar t.g.v. diver::;e redenen (weigering, ziekte, 3x
niet thuis) niet nagemeten.
43 personen naar de lezing geweest en nagemeten.
42 personen naar de kookbijeenkomst geweest en nagemeten.
Een voorgemeten respondente die is uitgenodigd voor een lezing, maar gaat naar'
kookbijeenkomst, wordt in de naueting beschouwd bij de kookbijeenkorot-groep.
De te vergelijken groepen -Lezing en Kookbijeenkomst- zijn, onderverdeeld naar
wel/niet voorgeceten, qua aantal niet sterk afwijkend.
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Weliswaar was sprake van "kor.ien op een andere dag dan waarvoor ui tgcnodigd" tot
totaal 13,3\ van het totaal aantal respondenten, maar de verschuivingen w~ren
voor beide groepen gelijk. Van de aanwezigen bij de lezing was 14,8% (16 dames)
uitgenodigd voor de kookbijecn.ko::Gt, terwijl 12,0\ van de KB-deelneemsters
(14 dames) een uitnodiging hadden ontvangen voor de lezing.
Aan degenen die gekomen waren op een andere dag dan waarvoor zij waren uitgeno-

digd, is gevraagd naar de reden van deze verschuiving. In één plaats blijken de
leden tevoren op de hoogte geweest te zijn van de verschillende aard van beide
bijeenkomsten; het aantal verschuivingen is hier het hoogst, nl. 6 van de totaal
30. Van deze 6 zijn 5 een vcr5chuiving van lezing naar kookbijeenkom:;t, d.w.z.

deze 5 da.mes waren uitgenodigd voor een lezing, maar kwar.icn op de kookbijeenkomst.
Bij enkelen van hen lijkt sprake van een voorkcur5keuze voor de kookbijeenkorot.
Dit aantal lijkt on!> te gering om te kunnen spreken van vertekening tengevolge
van selectie.
Alle overige antwoorden duiden op diverse redenen van verhindering op één van
beide data: verjaardag, ziekte, bezoek, andere activiteit e.d. Vermoedelijk is
het aantal vcr5chuivingen nog iets vergroot doordat in de uitnodigingsbrief gesuggereerd wordt dat het erom gaat ongeveer evenveel mcn~en op beide avonden te
hebbent de mogelijkheid tot ruiling wordt daarbij expliciet genoemd (zie brief
bijlage I).
Hier stoot r~n op éGn van de ker.l:l?rken van het veldonderzoek. In 2.2.1. is opgemerkt dat één van de voordelen is de grotere generaliseerbaarheid (t.o.v.
laboratorium-experimenten) van de resultaten. Cen van de nadelen is de mogelijkheid tot af.lijkingen van de ideale onderzoekso?zet tengevolge van de grotere
vrijheid van de respondenten.

Hoofdstuk 4. OPERATIONALISATIES VAll DE ONDERZOEKSVARIABELEN.
4.1. De onafhankelijke variabelen.
4.2. De afhankelijke variabelen.
4.2.1. Kennis
4.2.2. Houding
4.2.3. Gerapporteerd gedrag
4.2.4. Waardering van de voorlichting.
4.3. Samenvatting.
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Hoofdstuk '+. OPERATIO?lALISATits VAfl DE ONOERZOEYSVARIABEU:li.
Onderzoeksvariabelen zijn te onderscheiden in onafhankelijke, d.w.z. degene met
behulp waarvan we andere variabelen trachten te verklaren, en afhankelijke,
d.w.z. de variabelen die we trachten te verklaren.
4.1. De onafhankelijke variabelen.
In dit onderzoek worden als de onafhankelijke varia!)elen beschouwd:
-

de voorlichtingsmethoden: lezing en kookbijeenkom5t;
de groepskenmerken op basis waarvan men kan nagaan of er verschillen bestaan
in de mate waarin bepaalde subgroepen door de voorlichting beïnvloed zijn;
wel/niet voorge~~ten zijn; actief geweest zijn tijdens de kook.bijeenkomst;
socio-economische kenmerken.

4.2. De afhankelijke variabelen.
De afhankelijke variabelen zijn af te leiden uit de doelstellingen van het

voorlichtinssprogramma (zie 2.1.).
4.2.1. Kennis

------

Het gaat hier bij om:
-

kennis van de oorzaken van hart- en vaatziekten, r~t name in relatie tot
voeding (2.1.a.) = kennis I.
Ccvra~gd is naar de drie belangrijkste risico-factoren uit een lijst van 13
(zie bijlage IV, vraag'+). Kennisscore I is samengesteld door het noemen van

één van de 5 in de voorlichtingsboodschap benadrukte risico-factoren te
waarderen met n,ee punten en per persoon te sommeren over deze 5 factoren.
Aangezien elke respondente slechts drie ant\oloorden heeft gegeven, zijn de
scoringsmogelijkheden O, 2, '+ en 6.
- kennis van preventie-mogelijkheden= kennis II (2.1.b.).
Hiertoe is een juist ann,oord op de vraag naar preventie-mogelijkheden via
voeding gewaardeerd met 2 punten, een onjuist met O.
- kennis van de samenstelling van voedingsmiddelen, met name m.b.t. (verborgen)
vet en cholesterol= kennis III (2.1.c.).
Hiertoe zijn 17 vragen gesteld met ant\oloordmogelijkheden: goed/fout/weet niet.
Kennis III = sommatie van de scores van alle 17 vragen, waarbij een
juist antwoord
"weet niet"
onjuist ant\oloord

= t\olee punten,
= ,&n punt,
= nul punten.
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Het toekennen van éGn punt als de respondente zegt het antwoord niet te weten,
is gebaseerd op de overweging dat het beter is wanneer ierr.and wéét dat hij/zij
iets niet weet dan dat respondente ~et overtuiging een fout an~~oord geeft.
De schaal voor dit derde kennisonderdeel loopt van O t/m 34, waarbij alle tus-

senliggende hele waarden kunnen worden aangenomen.
Om na te gaan of de drie kennisindexen wellicht te herleiden zouden zijn tot

één kennisscore, zijn de correlaties tussen de afzonderlijke indexen bepaald,
zowel O? de gegeven::. van de voormeting als op die van de nameting. Dit is in
Verband met het ordinale karakter van de scores gebeurd met behulp van de
Speanr.an-rangcorrclatic-coëfficiënt (rs) waarbij voor ties is gecorrigeerd.
Het resultaat volgt in tabel 4.2.l.
Tabel 4.2.1. Correlatie tU5sen de drie kennisscores, ten tijde van de
voormeting en de naï.1Cting.
Voormeting (n=l53)

kennis I
kennis II

Nameting (n=225)

kennis II

III

kennis II

III

0,059

0,257

0,041

0,242

0,152

0,250

De correlaties ten tijde van de voormeting zijn laag en alleen voor de relatie
tussen kennis van de risico-factoren (kennis I) en kennis van de samenstelling
van een aantal voedingsmiddelen (kennis III) significant. We hebben dan ook
besloten de drie kennisindexen afzonderlijk te blijven beschouwen, om mogelijke
verschillen in ontwikkeling na de voorlichting te kunnen onderscheiden.
lf.2.2.

~~~9!!:E

Het gaat hierbij om:
- houding t.a.v. preventie-mogelijkheden (2.1.d.),
-

houding t.a.v. het gebruik van in de voorlichting genoemde produkten (2.1.e).
tr is geprobeerd de diverse houdingsconçonenten te meten m.b.v. 21 uitspraken.
Respondenten hebben over de volgende 21 uitspraken hun mening gegeven volgens
een S punts-schaal: 1 = helemaal mee eens
2
3
4

s

= ongeveer juist
= geen mening
= niet helemaal juist
: helemaal niet mee eens.

De richting van de uitspraken varieert, om te voorkomen dat respondenten auto-

matisch gaan anNoorden en na b.v. drie keer antwoord 2 ook voor de 4e, Se etc.
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uitspraak eerder een 2 dan een ander antwoord ceven (z.g. halo-effect. Uit analystl
van de voorlichtingsboodschap komt naar voren dat de uit~praken waarvoor een
- teken staat, als onjuist moeten worden beschouwd.
1. iedereen kan een hartinfarct krijgen, je

kunt er nu ecn~~al zelf niets

aan doen;
2. al die aandacht voor hart- en vaatziekten is verspilde moeite;

-

3. hart-en vaatziekten zijn te voorkor.~n;
4. hoe je ook leeft, de kans dat je een hartinfarct krijgt blijft even groot,

-

5. door soberheid met eten, veel lichaarobeweging en niet roken kun je vrij-

wel zeker een hartinfarct voorkomen;
6. roken is schadelijk voor je hart;
-

7. men:1en met zwaar werk hoeven niet op hun voeding te letten;
8. iedereen kan door een juiste voeding de kar~ een hartinfarct te krijgen,

verkleinen;
-

9. dieetmargarine is vooral geschikt voor hartpatiënten;

10. dieetmargarine is gezonder voor hart

en bloedvaten dan gewone margarine;

11. in dieetmargarine kun je goed vlees braden;

- 12. het' maakt voor je hart niets uit of je nu roomboter gebruikt of dieet-

margarine;
- 13. dieetmargarine is voor een normaal gezin te duur;
14. voor kinderen in de.groei is ~dgere ~elk beter dan volle melk;
- 15. roomboter is gezonder dan margarine;
- 16. magere kaas is niet te eten;

17. iedere volwassene zou eigenlijk over moeten gaan op magere melkprodukten;
18. van kwark kun je heerlijke gerechten maken;
19. voor kinderen is elke dag een glas frisdrank hoogst ongezond;
- 20. volle melk (dagmelk) is gezonder dan ~~gere melk;

- 21. het is onzin dat we nu opeens die ~4gere melkprodukten moeten gebruiken.

De uiteindelijke interpretatie van de 21 uitspraken wordt iets gemakkelijker
als ze meer gebundeld zijn, zodanig dat een aantal uitspraken gezamenlijk een bepaalde houding weergeven. Voor deze bundeling is gebruik gemaakt van factoranalyse (zie bijlage V voor enige achtergrondinformatie over het gebruik van
factor-analyse). Deze heeft geleid tot drie goed interpreteerbare factoren:
houding I
= t.o.v. magere, resp. volle zuivelprodukten (uitspraken 14, 15, 17,
20 en 21)
houding II

= t.o.v. preventie-mogelijkheden

houding III; t.o.v. dieetmargarine

(uitspraken l, 3,

4

(uitspraken 9 en 10)

en 5)
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Bij een minirnum code 1 en een maxirnum code 5 is het

= 5, C".axirnum 25
minimum voor houding II = 4, maxir::um 20
minimum voor houding III = 2, ~.aximum 10.
minimum voor houding I

De correlaties tussen de 3 houdingsindices zijn -als te verwachten- zeer laag

ten tijde van de voormeting.
Tabel 4.2.2. Correlatie t~sen 3 houdingsscorcs, ten tijde van de voonneting
en de nameting.

Hl
HII

Voormeting (n:153)

Nameting (n=225)

HII

HIII

HII

HIII

0,035

0,052

0,452

0,237

0,064

0,189

Dat de correlaties t.b.v. de nameting aanzienlijk hoger liggen, duidt als het

"are op een meer "naar elkaar toegroeien" van de houdingen.
Tegen de bundeling van de houdingsitem:; via factor-analyse zijn strikt theoretisch
\tel enige bezwaren in te brengen, waarvan de voornaamste is dat de factor-analyse
Uitgaat van de veronderstelling van interval-niveau van metingen. Hoewel de toePassing van factor-analyse bij schalen van het type "sterk mee oneens" lopend tot
''sterk mee eens" via S of 7 punten, zeer algemeen gebruik is, is in feite door
het ordinale karakter van dit soort -ook hier gebruikte- schalen niet aan de
veronderstellingen voldaan. Dat was dan ook de reden dat wij het aanbod van
drs. Van R.ijckevorsel, afd. Datatheorie, RU Leiden (na lezing van het conceptverslag) om op deze houdingsuitsproken vrij recent ontwikkelde passender analysetechnieken toe te passen, dankbaar aanvaardden. De resultaten van de bundeling
verschilden echter niet zodanig dat we het zinvol achtten alle berekeningen met
de "nieuwe" houdingsscores uit te voeren; de kosten zouden onevenredig hoog geworden zijn.
Haast deze bundeling is ook de samenhang tussen kennis-, houdings- en gedragsscores nagegaan (zie 4.2.S.).
Voor een globale uiteenzetting van de techniek en enige resultaten zie bijlage
IX).
Behalve door deze 21 uitspraken is geprobeerd de houding van de respondenten ten
opzichte van de boodschapsinhoud te bepalen door deze inhoud uiteen te leggen
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Gevraagd is hoe de respondente stond t.o.v.:
a. de gepropageerde matigheid; minder en vooral minder tussendoortjes;
b. vervanging volle zuivelprodukten door de rn..,gere uitvoeringen;
c. gaan gebruiken van produkten met méér meervoudig onverzadigdn vetten i.p.v.
dezelfde soort produkten met verzadigd vet;
d. het reduceren van het gebruik van vet vlees en vette vleeswaren.
Tenslotte is gevraagd naar het alge::-.cne oordeel over wlt da diëtiste vertelde.
Hoewel de vraag is gesteld met de bedoeling te weten te komen hoc men over de
inhoud van de bood!lchap dacht, is ongetwijfeld bij de beantwoording het oordeel
over de presentatie mede gegeven.
De antwoorden zijn door de enquêtrice zo volledig mogelijk, bij voorkeur letterlijk genoteerd en -achteraf- ingedeeld in één va~ de drie categorieën:
positief/zowel positief als negatief/negatief.
Waar bij controle van de opmerkingen bleek dat een cr.quêtrice systematisch te
positief dan wel te negatief interpreteerde, is dit door onderzoekster gecorrigeerd.
4.2.3.

~r~EE~r!~~rg_s~gr~s!

Gevraagd is naar het gebruik van een 17-tal produkten en aan de gebruiker!l is
afhankelijk van het produkt, gevraagd naar de frequentie van gebruik en/of hoeveelheid en/of de aard van het produkt. Alle gevraagde produkten ko~en in de
voorlichtingsboodschap voor.
Een "gedrags"score is verkregen door so!!'Càtie van de bij elk van de 17 vragen
verkregen punten. De puntentoekenning geschiedde aan de hand van de voedingsscore die is opgesteld via nauwkeurige inhoudsanalyse van de boodschap in de
voorlichtingsbijeenkomsten (bijlage VI). De definitieve score is het gerlddelde
4

van de scores die door de totaal 11 beoordelaars zijn gegeven >.
Deze "gedrags"score I heeft een rr.inimUr.1 van -24 en een maximum van -t24. Aangezien
negatieve scores in de ver~erking problemen opleveren, is bij elke score 25
punten opgeteld, zodat bij de rapportage de schaal kan lopen van 1 tot 50.
Een tweede gedragsscore van iets andere aard is verkregen uit de antwoorden op
de vraag naar verandering van eetgewoonten (vraag 16 in het enquêtefom.ulier,
bijlage IV). Ook hier is de puntentoekenning gebaseerd cp de nadruk van de
desbetreffende verandering in de boodschap (bijlage VI, p. 3).
Ten,ijl dus in de eerste gedragsscore gevraagd wordt naar het gebruik van
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van welke aard dan ook in de ~aand voorafgaande aan de enquête.
Gedragsscore II varieert, afhankelijk van aantal en type verandering, van O tot 11.
Getzicn het ver-3chillendc karakter van beide gedragsscores is niet te veNachten
dat zij hoog correleren. Dit blijkt dan ook niet het geval (Spearman rangeerrelatie-coëfficiënt r ).
s
Tabel 4.2.3. Correlatie tw::sen de twee gedragsscorcs, ten tijde van de voormeting en de nameting.

gedrag I
4 .2.4.

Voormeting (n=l53)

Nameting (n=225)

gedrag II

gedrag II

0,078

gedrag I

0,192

~~~~~r!~g_y~~-~~-Y~~r!!fb!!~s

Gevraagd is naar de mate waarin respondente de bijeenkomst kennisvcrrijkend,
rommelig, gezellig, overvol vond. Tevens is gevraagd naar de mate waarin zij
Zich actief bij de bijeenkomst betrokken voelde (vraag 19). Naast haar oordeel
over de avond als geheel is haar mening gevraagd over diverse aspecten van de
inhoud van de boodschap (vraag 20).

4.2.s. ~-~è~~b~~g_1~2~~-~~-~!bè~~~!!j~~-Y~r!~~!~~In de zojuist beschreven operationalisaties en ook in de verdere verslaglegging
Worden de kennis-, houdings- en gedragsvariabelen afzonderlijk behandeld, als
Waren zij onafhankelijk van elkaar. Dit mag men uiteraard niet zonder meer aannemen. De gekozen pr-esentatie is bedoeld om interpretatie en begrip (en daarn~e
de kans op toepassing?) te vergemakkelijken en is juist, mits men met de mogelijkheid van samenhangen rekening houdt.
Voor een deel der respondenten is deze samenhang tussen kennis-, houdings- en
gedragsvariabelen en nog enige variabelen m.b.v. vrlJ recent in Leiden ontwikkelde technieken nagegaan. Zie hiervoor bijlage IX.
Bijlage X geeft een overzicht van de correlaties, berekend op basis van een meer
bekende en daardoor meergebruikte correlatie-coëfficiënt (tKendall). Deze correlaties zijn ~!~2~~~r!!j~ berekend voor de voormeting en de nameting, d.w.z. over
153 resp. 225 respondenten. Bovendien is in deze analyse de aard van de bijeenkomst en het al dan niet voorgemeten zijn niet betrokken, zodat de resultaten
slechts globaal te vergelijken zijn (zie bijlage X).
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4.3. Samenvatting.
Het onderzoek wil nagaan in welke rr~te elk van twee voorlichtingsmethoden
-lezing en kookbijeenkomst- voldoet aan de voor de voorlichting gestelde doelstellingen.
De belangrijkste onafhankelijke variclbele is dan ook de voorlichting~rr~thodc.
Hiervan wordt de invloed nagegaan op de afhankelijke varia!)clen:
- kennis t.a.v. risico-factoren (kennis I);
- kennis t.a.v. preventie-mogelijkheden (kennis Il);
- kennis t.a.v. de samenstelling van bcpa,1lde produktcn (kcnni~ III);
- houding t.a.v. preventie-mogelijkheden; (houding II);
-

houding t.a.v. het gebruik van in de voorlichting gcnoe~~e produktcn
(houding I en III);

-

houding t.a.v. vier in de boocbchapsinhoud ondcr:.chcidcn the~~•s;
gedrag m.b.t. het gebruik van een 17-tal produktcn (gedrag I);
gedrag m.b.t. veranderingen in eetgewoonten (gedrag II).

Hoofdstuk 5. VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN.
S.1. Theoretische achtergronden.
s.2. Vergelijkend methoden-onderzoek.
s.a. Verwachtingen t.a.v. de voorlichtingseffecten.
5,3.1. Naar aanleiding van de theoretische oriëntatie.
5.3.2. Naar aanleiding van vergelijkend methoden-onderzoek.
S.~. Verwachtingen t.a.v. de .beoordeling van de voorlichting.
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ln dit hoofdstuk zullen we formuleren welke algemene voorlichting$effecten we

Yerwachten (probleemstelling l in 2.1.) en in hoeverre hierbij tussen de twee
lethoden, lezingen en kookbijeenkomsten, verschillen te verwachten zijn (probleemstelling 2 in 2.1.). Deze verwachtingen (5.3.) zijn gebaseerd op:
1• theoretische inzichten in voorlichting, beschouwd als communicatie-proces

(5.1.);
2• onderzoeksresultaten van vergelijkingen tussen dlverse methoden van voorlichting (5.2.).
Vervolgens geven wc ten behoeve van het derde deel van de probleemstelling
Cin 2.1.) waarbij het gaat om de meningen over de voorlichting enkele voornallll!lijk op praktijkinzichten van de dlëtistes gebaseerde verwacht.Ingen (5.4.).

S.1. Theoretische achtergronden.
Voorlichting is te zien als een vorm van communicatie.
ZOdra het doel ervan mé~r is dan kennisoverdracht= informatieve communicatie

en Cook) omvat attitude- en/of gedragsverandering, kunnen we spreken van
Persuasieve communicatie. Persuasief noemen we die communicatie, waarin een
Zender bewust, door zijn boodschap, het oordeel van de ontvanger (c.q. het ge0

drag waarin dlt oordeel tot uitdrukking komt) tracht te veranderen in een be-

P&alde richting (DROP, 1973).

De voorlichting door diëtistes van de Nederlandse Hartstichting is een duideUjk voorbeeld van persuasieve communicatie.

ten mens wijzigt zijn oordeel/gedrag niet zómaar; in dit proces zijn enkele
Stadia te onderscheiden (McGUIRE, 1973):

a. aangeboden krijgen van de voorlichtingsboodschap
b. aandacht voor de boodschap; is deze ontvangen?
c.
d.
e.
f.

begrijpen van de inhoud ervan
overtuigd worden erdoor (m.b.t kennis ~n attitude)
blijvend overtuigd zijn
overtuiging omzetten in actie= gedrag

( "presentation")
( "attention")
("co!Il)rehension"}
("yielding"}
( "retention"}
("action"}

Hoe men zich het verloop van het proces van attitude- en gedragsverandering
lnoet voorstellen, is afhankelijk van de theoretische benadering die rnen prefel'eert. Het is uiteraard onmogelijk om aan alle benaderingen recht te doen in
een zo beknopt overzicht als nu volgt. Wel hebben we, naar analogie van
MCGUIRE geprobeerd de punten van aandacht bij de diverse theorieën te relateren
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i

aan het door hem gepresenteerde schema. Overigens is met dit schema niet gezegd·
dat veranderingen altijd verlopen in de volgorde van fa::;c a. t/m f.
De volgende vijf theorieën hebben elk een iets andere invalshO<?k:

Hierbij voorspelt men resultaten van voorlichting uit gebleken verbanden
tussen beinvloedingspogingen (doceren) en leren. Hierbij is in de lcerthco·
rieën die uitgaan van conditioneringsprincipcs het begrip reinforccmcnt
essentieel, d.w.z. het belonen van gewenst gedrag dan wel het ncg,1ticf rc,1gercn op ongewenst gedrag, teneinde ve~terking en bevestiging van het gewenste gedrag te verkrijgen.
Andere leertheoricën leggen de nadruk op leren door nabootsing (r.odcl lcarni~
terwijl ook andere vormen van leren mogelijk zijn (door trial and error, èoer
in het hoofd prenten, door inzicht).
Voorbeelden van aspecten waaraan in d~ leertheorieën aandacht is besteed,
zijn: volgorde van presentatie van argumenten, é~n- ver.:;us tweezijdige informatie, plaats van vóór- en tegenargumenten, etc. De nadruk bij de in de
leertheorie bestudeerde relaties ligt op het educatieve deel van het comr.iunicatieve proces, m.a.w. de onderdelen a, ben c (prc~cntatic, aandacht en
begrip).

Hierbij probeert men de gewenste veranderingen in attitude en gedrag te be·
reiken door de voorgelichten de situatie waarin zij zich bevinden en de
mogelijkheden tot handelen anders te laten beoordelen.
Ook hier ligt de nadruk op de fasen: goed doceren, doen ontvangen en begrijpelijk maken, maar terwijl bij de leertheoretici het accent valt op het reageren, heeft de perceptie-theoreticus meer aandacht voor de ontvangstzijde.
c. De consistentie-theorieën.

-------------------------

Hierbij gaat men ervan uit dat ieder individu een samenhangend systeem van
waarden, houdingen (attitudes) en gedrag heeft, dat zich zal verzetten tegen
veranderingen in één van de onderdelen.
Veranderingen in attitude, b.v. door veranderende opvattingen (nieuwe informatie, andere omgeving) zal uiteindelijk leiden tot gedragsverandering. M,1ar
ook omgekeerd: gedwongen gedragsverandering leidt tot attitudeverandering.
want houding en gedrag moeten met elkaar in overeenstemming (con:;istent)
blijven.
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De consistentie-theoretici hebben meer aandacht voor de laatste drie fasen:
ook al is informatie belangrijk, ontvangen en begrepen, dan nog treedt geen
gedra&sverandering op. Ditzelfde geldt voor de nu volgende functie-theorieën,
alleen leggen die de oorzaak voor het (niet)-optreden van gedragsverandering
anèers.
d. De functie-theorieën.

--------------------

Hierbij gaat men ervan uit dat elke attitude en gedrag niet zomaar bestaat,
maar bestaat omdat hij voldoet aan bepaa!de functies (b.v. ontspannen met
betrekking tot roken). Zolang die functies niet veranderen, of er op andere
manieren in wordt voorzien, is gedragsverandering niet of nauwelijks mogelijk.
Bovenstaande theorieën zijn niet volledig strijdig; integendeel, zij overlappen
elkaar gedeeltelijk. Zij leggen echter duidelijk de accenten op verschillende
fasen in het gehele proces van attitude- en gedragsverandering. Een poging aan
alle fasen aandacht te geven, is McGUIRE's:
e.

~!D!~!r!DS-Y~D~!!_b~!-Y~r!~E-Y~-b~!-E~~~~!!:E~f~~Deze probeert het persuasie-proces vanaf het moment van gepresenteerd worden
met de voorlichtingsboodschap t/m -eventuele- gedragsveranderingen in logische
stappen te ontleden (zie de zes fasen v6ór 5.1.a.).
Tevens ontleedt hij het communicatieproces in de bekendè vijf componenten:
bron, boodschap, kanaal, ontvanger, effect (naar LASWE.LL's "who says what
to whom via what medium and with what effect"). Door combinatie komt hij
tot een z.g. "communicatie-persuasie"-matrix.
bron

boodschap

kanaal

ontvanger

"effect"destination

l. presentatie
2. aandacht
3. begrijpen

4. overtuigd raken

s.

blijvend overtuigd raken

6. zichtbaar gedrag

Een dergelijke matrix kan ons behulpzaam zijn bij het evalueren of opzetten van
een voorlichtingsca~agne. Door systematisch na te gaan hoe een communicatiefactor, bv. de boodschap inwerkt op elk van de zes persuasie-facetten, kan men
de keuze van een bepaald soort boodschap maken, ermee rekening houdend welk
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persuasie-facet men vooral wil bereiken. Het is nl. goed oogelijk dat een be·
paalde communicatie-factor bevorderlijk is voor ~~n facet, b.v. goed becrip
remmend werkt op een ander facet, b.v. overtuigd raken.

i::.ta!i

Het bezwaar van een dergelijke vrij exact aandoende ~~trix is dat èe suggc5tie
van logische opeenvolging van de zes fasen wordt gegeven. M.i. behoeft dat niet
(altijd) het geval te zijn.
Voorgaande theorieën zijn vrij psychologi5ch van aard, d.w.z. zij concentreren
zich voorna~~lijk op individuen. Dat individuen beïnvloed worden door hun sitU3· [
!
tic in de meest ruime betekenis van het woord zal niemand ontker.ncn. De invloed
van die situatie -o.a. beschikbare kennis en middelen, de sociale omgeving, de
cultuur waarin men is opgegroeid- bepaalt in sterke u~te mede het verloop v~n
processen van kennis-, gedrags- en/of attitude-veranderingen.
Ook ten aanzien van voedingsgedrag lijkt de invloed van de sociale omgeving en
de normen die in groter of kleiner (eigen) kring bestaan cl>.t. eet- en leefge·
woonten van enorm belang.
De voedingsvoorlichting van de Hartstichting is gericht op individuen, zonder
dat daarbij bewust pogingen worden gedaan tot beinvloeding van de situatie
(fysiek en sociaal).
Dit gegeven is de reden dat in 5.3.l., waarin verwachtir.gcn t.a.v. de resultaten
worden geformuleerd, dit gebeurt alleen op basis van de kort weergegeven (socia~

.~

psychologische theorieën.
In een beschouwing over de (on)mogelijkheden van voedingsvoorlichting in algemcPt!
zin zal aan de situationele factoren r~er aandacht gegeven (moeten) worden.
5.2. Vergelijkend methoden-onderzoek.
Bij de nu volgende constateringen passen bij voorbaat enkele kritische kantteke-

ningen:
a. de meeste studies vonden en vinden plaats onder studenten; de resultaten hoe~
niet persê generaliseerbaar te zijn naar allerlei andere groeperingen (al.S
b.v. huisvrouwen).

b. het vaakst wordt de lezing vergeleken r~t methoden waarbij discussie in eniger
lei vorm gehanteerd wordt. Opvallend zeldzaam zijn voorbeelden.waarin een
praktisch hanteren van het in een inleiding naar voren gebrachte vergeleken
wordt met een lezing (COSTIN, 1972; JOYCE & WEATHERALL, 1957).
Het onderzoek naar effecten van ·lezingen is, hoewel zeer uiteenlopend van aard,
vrij uniform in conclusies:
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•• een lezing is zeer geschikt voor informatie-overdracht;
•• een lezing op zichzelf is niet effectief voor gedachtenstimulering of aanzetten tot attitude-verandering (BLIGH, 1972).
Deze uitspraken zijn gebaseerd op de gebundelde resultaten van talrijke vergeUjkende studies, waarbij lezingen betrokken zijn.
Ter illustratie diene het volgende over=icht (BLIGH, 1972): de aantallen geven
het aantal studies aan dat tot de desbetreffende resultaten komt.
?abel 5.2. Overzicht van studies, waarin een lezing is vergeleken met andere
5
zncthodcn ) op effectiviteit bij verschillende doelstelling.
doel

lezing méér
effectief dan
andere methoden

informatie-overdracht
StinruJ.ering gedachten

24

attitude-verandering

l

geen
significante
ver::.chillen

lezing minder
effectief dan
andere methoden

62
5

21

9

15

21

\ltRntR & DICKINSON (1967) concluderen in een overzichtsartikel dat een lezing
niet geschikt is:
•• wanneer het doel een ander is dan informatie-verwerving,
·• wanneer herinnering op langere termijn gewenst is,
•• wanneer de inhoud van het gepresenteerde conplex is,
•• wanneer het opleidingsniveau van de toehoorders laag is.
ten lezing is wel zinvol, wanneer het doel is:
•

verspreiding van informatie,
aan een specifieke groep,
die slechts kort onthouden hoeft te worden, én
wanneer de lezing gevolgd wordt door andere instructionele methoden.

Voor combinatie van de lezing met methoden die andere zintuigen ook inschakelen
Pleit het volgende gegeven, ontleend aan CRAIG (1971):
lbensen onthouden de informatie die zij horen voor 20\,
Zij onthouden 50\ van wat zij;!!~-!~-~~~~• terwijl zij 90\ van wat ze zelf
Zeggen, terwijl zij iets doen vasthouden.
FIU:st (1973) noemt gelijksoortige, hoewel niet identieke cijfers, maar vermeldt
evenmin als CRAIG de exacte bron.
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expliciet naar voren komt in methoden-vergelijkingen, wordt op het belar.g ervan
herhaaldelijk gewezen, met name voor het verwerven van praktische vaardieheècn
(BLIGH, 1972; DAVIS, 1973; VARGAS, 1971; WAG!a:R, 1964).
BLICH stelt: "students (!) learn best by activc rnethods involving the dcsircd
behaviour", d.w.z. wanneer het doel fa gegevens te leren analy::.crcn, geeft ::c
een probleem ter analyse. Wanneer het doel is mensen te leren hun gedachten
goed te formuleren, geeft ze hiertoe oefcr.~oeelijkheid.
Wanneer het doel is het aanleren van bepaaldo vaardigheden (b.v. r.~altijdberci·
ding), geef ze hiertoe gelegenheid. Sa~~ngcvat: vcr:.chillend~ doolstellingen
worden het best bereikt door verschillende methoden.
Dit verklaart wellicht iets van het gebrek aan eenduidigheid in de resultaten
van vergelijkende studies naar de effecten van diverse methoden (zie overzichten
van o.a. DUB!tl & TAVEGGIA, 1968; COSTIU, 1972; YOUNG, 1968 en 1973; WILSOH &
Y-NOX, 1973). Sommige auteurs concluderen dan ook dat de superioriteit van één
methode ten opzichte van de andere nooit bewezen is (in YOU:iG, 1968). Hun stelling is dat uiteindelijk het succes van elke methode afhankelijk is van de vaardigheden en aanleg van degene die de methode hanteert. Vanzelfsprekend zijn de:e
eigenschappen van de voorlichter een belangd jk gegeven. Het gebrek a.:1n cënduidiS'
heid kan m.i. echter mede verklaard worden uit het feit dat in veel onderzoek aan
andere belangrijke punten: kennis van de doelgroep, de te berei~en doelen, de
situatie waarin de voorlichting zich afspeelt, weinig aandacht wordt gegeven.
Ook de methode waarop de methoden zijn gehanteerd en de processen via welke moge'
lijk de (verschillen in) effecten te verklaren zijn, ko~~n vaak niet expliciet
aan de orde (COSTIN, 1972).
De relatie tussen de te hanteren methodiek en het leer-/vcranderingsproces wordt
nog gecompliceerder als men bedenkt dat individuen zich in verschillende fasen
van dit proces kunnen bevinden (zie sche~~ HCGUIRE in 5.1.).
CRAIG (1971) ziet lezingen speciaal van toepassing voor de fase van het trekken
van aandacht (vergelijk fa5en l en 2 ~~CUIRE), bij voorkeur in combinatie r.~t
schriftelijke informatie in (locale) kranten, bulletins, posters e.d. Is de belangstelling eenmaal gewekt, dan is z.i. plaats voor methodieken als: roller~pel,
demonstraties, excursies, tentoonstellingen etc. Een algemeen kenrr.erk van de
methoden in deze latere fase(n) is de kleinere groep waarop zij gericht zijn ••
Voor de fa5e waarin mensen een zodanig vertro~~en in de a~nbevolen verandering
moeten krijgen dat zij tot actie overgaan (vergelijk fasen 4, 5 en 6 McGUIRC)
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Oefening, toot beoordeling, opnieuw de~,onstratie, etc. Wanneer mensen overreed
korden mee te gaan in een bepaalde riethode, b.v. een rollenspel, wanneer zij
innerlijk nog weerstanden t.a.v. het nie~~e gedrag ondervinden, dan bestaat de
IDogelijkheid van een boemerang-effect (JAHODA & WARRtH, 1970).
Met andere woorden: mensen brengen tot actieve participatie als b.v. de bereiding
~an nieuwe gerechten werkt slechts bevorderend op het procc~ van gedrags- en/of
attitude-verandering bij die pe:roonen die gemotiveerd zijn tot deze activiteiten
en die begrijpen waarom en hoc de activiteit plaatsheeft.
S.3. Verwachtingen t.a.v. de resultaten.
Op basis van het voorgaande: de theoretische beschouwing en onderzoek naar ef-

fecten van voorlichtingsmethoden, met name lezingen zijn de volgende veronderstellingen te formuleren:

s.3.1. n~~r-~~n!~!~!ng_Y!E-~~-!~~2!'!:!!!~~~~-2r!~n!~!!~:
1.

De

methoden van de lezing en de kookbijeenkornst zijn even effectief, voor

zover het veranderingen in kennis betreft.
IIa. Volgens de leer- en perceptie-theorieën leidt deze kennisverandering uiteindelijk tot attitude- en/of gedragsverandering; deze zou dan ook bij
beide methoden plaatsvinden. ten extra element in de kookbijeenkomsten, bedoeld als vorm van feedback is het proeven met als mogelijke reactie:
"het is nog lekker ook!" Deze opzet is zelfs in de naam van het project
"leef lang en lekker" verwerkt. Wellicht moet men op basis van dl t element
dat niet bij de lezing en wel bij de kookbijeenkornst aanwezig is, een groter
verandering in attitude en gedrag voorspellen bij de kookbijeenkomst. Deze
voorspelling doe ik met grote voorzichtigheid, omdat m.i. smaak, i.c. het
niet lekker vinden niet de grootste handicap is voor toepassing van het
nieuwe.
lib. Volgens de consistentie-theorieën komt men ook tot genuanceerde, zij het
niet volledig exacte voorspellingen. Twee processen kunnen tot inconsistentie leiden (en daarmee tot de wens tot opheffing= verandering),
nl. toename van kennis (bij beide methoden) en de actieve uitoefening var.
bepaald gedrag dat met de houding(en) <p dat moment niet in overeenstemming
is (bij de kookbljeenkoast). Immers, het idee is dat eenmaal uitgeoefend
gedrag, zeker wanneer dit uit vrije wil gebeurt, leidt tot aanpassing
(consistent maken) van de houding(en). Men zal dus bij beide methoden

-eovolgens de consistentie-theorieën veranderingen verwachten, wellicht iets
rr~ér bij de kookbijeenko~sten.
!Ic. De functie-theorieën voorspellen dat geen enkele houding- er./of ccdragsvcrandering plaatsvindt, zolang de functies die een bepaald patroon van vocdir.f
gewoonten vervullen, niet "op de helling ge%et zijn". Aangezien dit een te
grote opgave lijkt voor een eenmalige voorlichtingsbijccnkor.:::t, is op ba5i 5
van deze theorie voor!;pelbaar dat geen verandering zal plaatshebben.
5.3.2.

I

~~~r-~~~!~!1!Dg_y~~-Y~!B~!!j~~~9-~1h29~~:2~9~!!:2~~:

De beide methoden zullen even effectief zijn in het teweegbrengen van veranderingen in kennis. De lengte van de inleiding als het deel van de avond
waarin kennisoverdracht zeer centraal staat, is bij beide typen bijcenkorn5t
even groot.

II.

De kookbijeenkor.t3t-deelneemsters zullen na de voorlichting wellicht een iets
positiever houding hebben dan de lezing-deelnceroters. In beido gro~pcn
zijn personen die bij voorbaat al enige kennis van het onrler,,,crp hebben en
erin geïnteresseerd zijn. Het aandeel zal in beide groepen elkaar weinig ontlopen, gezien de toedeling aan de ~ethode volgens toev~l. Bij de kookbijcenkoimt echter krijgt deze groep -die zich als het ware al in een latere fa~e
van het veranderingsproces bevindt- een betere gelegenheid deze houding te
intensiveren. Wanneer de ervaring van het zelf bezig zijn positief is geweest, zal de houding van met name deze groep na afloop positiever zijn. Of
dit betekent dat ook de houding van de kookhijeenkom::.t-groep als geheel ge·
middeld positiever zal worden, hangt af van:
a. het aandeel dat deze categorie van mer.!lcn die "al op weg waren" ui tr.,.1.-ikt
van de totale groep,
b. de ervaringen

~~t

het zelf bezig geweest zijn.

Overigens hangt de mate van na vier weken r.~etbare attitude-verandering sterk af
van de tegenkrachten die de omgeving n~ de voorlichtingsbijeenkorr.at o~ èe respondent heeft uitgeoefend. Er is echter geen reden om aan te ne~~n dat dit soort invloeden voor de lezing- en kookbijeenkor::;.st-groep verschillend zal zijn, dus op
eventuele verschillen tussen beide r.ethoden is dit niet van invloed.
III. Beide soorten voorlichtingsbijeenkomsten zullen geen significante veranderingen in gedrag bewerkstelligen. Voor de gedragsverandering gelden dezelfde
overwegingen als vermeld onder II. bij de verandering in houding. Gedrag is
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echter per definitie manifester dan attitudes, zeker waar het gaat om door de
huisvro~~ aan te brengen veranderingen in voedingsgewoonten. Het lijkt dan
ook terecht te veronderstellen dat de tegenkrachten vanuit de o~~eving bij
pogingen tot gedragsveranderingen nog sterker voelbaar zullen zijn dan bij
eventuele houdingsveranderingen van de huisvrouw. Hierbij moet men wel bedenken dat een huisvrouw van gedragsverandering kan afzien, niet zozeer door
feitelijke tegenkrachten, als wel omdat zij deze bij voorbaat veronderstelt,
b.v. bij man en kinderen.
Ogenschijnlijk is de veronderstelling van een (geringe) attitude-verandering
bij de kook.bijeenkomst en geen gedragsverandering strijdig rnet de idee van
consistentie van gedrag en houding. Zolang echter de huisvrouw voldoende
argumentatie heeft om haar veranderde houding -voorlopig- niet om te zetten
in veranderd gedrag, is deze inconsistentie een schijn-inconsistentie.
ker-en we terug naar de voorspellingen op basis van de theorie in 5.3.1. dan zien

we dat bovenstaande set veronderstellingen gedachten van consistentie- en functietheorleën combineert.
S.~. Verwachtingen t.a.v. de beoordeling van de voorlichting.
Yoorop zij gesteld dat uit onderwijskundig onderzoek blijkt dat een gunstig oordeel over een onderwijsvorm niet altijd samengaat met betere resultaten (VAN DEN
BAN 19714; COSTIN, 1972).
Met andere woorden, de hier uitgesproken verwachtingen met betrekking tot de waardering houden geen rechtstreekse uitspraken in met betrekking tot de effecten,
Waarover de vorige paragraaf handelde.
liet oordeel van het publiek speelt echter een belangrijke rol bij de "mond tot
11'.!ond-reclame", belangrijk in verband met nieuwe aanvragen.
Deze overweging, gevoegd bij de interesse die de diëtistes zelf hadden in het oordeel van hun publiek, brachten ons ertoe vragen naar meningen over de voorlichtingsbijeenkomsten op te nemen.
tén van de aspecten die in de inventariserende gesprekken met alle Hartstichtingsdiëtistes {februari/maart 1974) door mij aan de orde werd gesteld, was hoe de
diëtistes oordeelden over de methoden: inleiding+ vragen, gevolgd door kookactiviteit (KB} en lezing+ vragen (L).
Op de Hartstichtingsbijeenkomsten werkte men volgens de eerste methode, maar
Vrijwel elke diëtiste had eigen ervaring en/of ideeën omtrent de methode:
lezing + vragen.
Onder de talrijke eigenschappen die men aan é~n of beide methoden toeschreef,
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kwamen een aantal verschilpunten herhaaldelijk r.aar voren:
een lezing geeft meer tijd om op achtergronden in te &aan; geeft co~cretet

!~f2~!!~

dan een kook.bijeenkorr.st;
een lezing geeft de mogelijkheid van een betere opbo~~, kan wat strakker
gehouden worden; een kookavond geeft een grotere betrokkenheid, ~eer vragen
tussendoor, waardoor het geheel een wat ~~!!e~r indruk r.4akt;
door de eigen activiteit, het samen bezig zijn, incluzicf het proeven, word1
de kookbijeenkorr.st veel g~~~!!!E~r;
bij een kook.bijeenkorr.st is het altijd wor5telen met de tijd; je wilt toch
de nodige achtergrondinforr:-~tie geven en sorr.s blijft er, ook al doordat de
mensen vragen stellen, te weinig tijd voor het koken/klaarnaken van hapjes
over;
de kook.bijeenkorr.st veroorzaakt een grotere ~~!~~~~~b!!~, wat belangrijk is
voor de toepassing thuis; de rnen!.en zien ~~ér wat ze zelf kunnen doen. Ze
komen er door de kleinere (kook)groepcn ook eerder toe persoonlijk vragen
te stellen (bij lezing ook vaak in de pauze).

In het algemeen dacht men dat het publiek de kookbijeenkomsten m~ér zou~~~~~~~
dan de lezing, met name degenen rr.et een lagere opleiding.
We hebben deze meestgemaakt opmerkingen omgezet tot de volgende veronderstcUinge:
(vraag 19 enquête):
de deelnee~sters aan de kook.bijeenkor..st beoordelen de bijeenkorr.st als

..

-

waardevoller (uitgedrukt in "rapportcijfer"),
des te meer naarmate de opleiding lager is;

-

minder informatief/kennisverrijkend;

-

rommeliger;
overladener qua programma;

- gezelliger;
dan de deelnee~sters die een lezing hebben bijgewoond, oordelen over hûn

..

bijeenkomst.
de deelneemsters aan de kook.bijeenkomst achten zichzelf gemiddeld actiever
betrokken bij de voorlichting dan de via een lezing voorgelichten.
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6.1.s. conclusie.
Verschillen de wegblijvers van de deelneemsters aan de voorlichtingsbij-

eenkomsten?
6.2.1. de socio-economische kenmerken.
6.2.2. kennis.
6.2.3. houding.
6.2.4. gerapporteerd gedrag.
6.2.5. conclusie.
60 3. De groepen van lezing en kookbijeenkomst vergeleken.
6.3.1. de socio-economische kenmerken.

6.3.2. kennis.
6.3.3. houding.
6.3.4. gerapporteerd gedrag.
6.3.5. conclusie.
6 -~. Voorlichtingseffecten m.b.t. kennis.
6.4.1. algemeen.
6 -s.

6.4.2. vergelijking lezing en kook.bijeenkomst: kennisvariabelen.
Voorlichtingseffecten m.b.t. houding
6.5.1. algemeen.

6.5.2. vergelijking lezing en kook.bijeenkomst: houdingsvariabelen.
60 6. Voorlichtingseffecten m.b.t. gerapporteerd gedrag.

6.6.1. algemeen.
6.6.2. vergelijking lezing en kookbijeenkomst: gedragsvariabelen.
6-7. Welke rol speelt het actief bezig zijn bij de kook.bijeenkomst?
6.a. Beoordeling van de voorlichting.

6.8.1. door verenigingsleden.
6.8.2. door verenigingsbesturen.
6.9. Korte samenvatt-ng van enkele resultaten.
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Hoofdstuk 6. DE JU:SlJLTATOl.
Dit hoofdstuk. waarin de resultaten worden gerapporteerd, valt in een tweetal
hoofdonderdelen uiteen. nl. een beschrijving van de steekproeven (6.1.; 6.2.;
en 6.3.) en een weergave van de voorlichtingseffecten (6.4.; 6.5. en 6.6.).
In 6.1. wordt een beschrijving gegeven van het potentiële publiek voor de voorUchtingsbijeenkomten van de Hartstichting.
In 6.2. komen overeenkomsten en verschillen tussen geënquêteerde verenigingsleden die wal en geënquêteerde verenigingsleden die niet kwamen. aan de orde.
In 6.3. wordt nagegaan of de toevalstoedeling aan de methoden,,lezing en kookbijeenkomat1 is geslaagd door beide groepen te vergelijken op socio-economische
kenmerken en hun uitgangsposities op kennis. houding en gerapporteerd gedrag.
Het tweede hoofdonderdeel van de resulaten vormen de effecten van voorlichting
op kennis (6.4.) 1 houding (6.5.) en gerapporteerd gedrag (6.6.).
In een afzonderlijke paragraaf (6.7.) wordt nagegaan of het actief bezig zijn
bij de kook.bijeenkomt van invloed is op de voorlichtingseffecten, terwijl in
6•8. de beoordeling van de voorlichting aan de orde komt.
Het hoofdstuk besluit met een samenvatting van de voornaamste resultaten (6.9.).
6 •1. De uitgangssituatie (voormeting).

We geven hier de gegevens weer zoals die zijn gemeten ~,n week voor de voorUchtingsbijeenkomsten plaatsvonden.
Het gaat om de gemeten socio-economische kenmerken:
a. leeftijd (man en vrouw)
b. opleiding (man en vrouw)
c. beroep gezinshoofd
d. Welstandsklasse
e. beroepsniveau.

alle onder 6.1.1.

Daarnaast geven we de verdeling van kennis-. houdings- en gedragsscores weer in
&chtereenvolgens 6.1.2 •• 6.1.3. en 6.1.4.
ten samenvattende conclusie volgt in 6.1.S.
6.1.1.

De

socio-economische kenmerken.

------------------------------

a. Leeftijd
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Tabel 6. 1. la. Verdeling naar leeftijdskla::;scn, voorr.-icting (n:153)
Vrouw
13-24 jaar
25-34 jaar
35-49 jaar
50-64 jaar
> 65 jaar

n

\

2

1,3

l

14
44

9,1

11

39

70

28,7
45,7

49

23

15,0

25

153
0

Echtgenoot
n

100\

i
0,0
8,8
31,2
39 ,2
20,0
100\

125°

In 28 gevallen gold n.v.t. (gescheiden/overleden).

Slechts iets r.~er dan 10\ van de vrouwelijke respondenten is tu:;sen 13 en 35
jaar (aandeel in de ftederlc1ndse bevolking ruim 32\). tr wordt a.:in herinnerd dJt
het hier gaat om verenigingsleden, door het bestuur a.:ingemcrkt als "vrijwel
altijd komend". Over de leeftijdsverdeling van het feitelijke Hartstichtingspubliek geeft de nam<?ting uitsluitsel (6.3.1.).
b. Opleiding
Tabel 6.1.lh. Verdeling naar cpleidir.gscategorieën, vooroeting.
Echtgenoot

Vrouw

n

\

41,2

48
51

32

37 ,9
20,9

31,8
33,8
34,4

153

100\

n
alleen lager onderwijs
l.o. + voortgezet beroepsondc""ijs
alg. voórtgezet onderwijs en meer

63
58

\

52

1s1 6 > 100\

c. Beroep gezinshoofd
Tabel 6.1.lc. Beroep gezinshoofd: verdeling over 3 categorieën bij voormeting.
Het gezinshoofd is werkzaam als zelfstandige in 36,6\ van de gevallen
bij de overheid in 23,5\
ergens anders in loondienst in

31,9\
100\ (n=153)

-esd. Welstandsklasse
Uit het beroep van het gezinshoofd, opleiding en eventueel leeftijd is een indeling ge~dakt naar welstandsklasse. Hierbij is gebruik gemaakt van dezelfde indeling als in het eerste deelonderzoek, dat (mede) tot doel had de samenstelling
Yan de bereikte groep huisvrouwen nader te leren kennen. 7 )
Tabel 6.1.ld. Verdeling naar welstandsklasse, voormeting (n=153)

A = hoogste

81
82
C
1)

\
17,0
20,3

n
26
31
34
47

30,7

15

9,8

153

100\

22,2

ln het eerste deelonderzoek is opgemerkt dat bij gebruik van deze classificatie
de hoogste welstandsklasse is oververtegenwoordigd, wanneer zich in de steekproef
Yee1 zelfstandige agrariërs bevonden; een zelfstandig bedrijfshoofd in de landbouw of veeteelt wordt al vanaf 20 ha tot de A-categorie = hoogste gerekend, o.i.
ten onrechte.

e. Beroepsniveau
Gezien de bezwaren die o.i. kleven aan de hiervoor beschreven indeling naar welstandsklasse is in dit tweede deelonderzoek voor een typering van de onderzoeks~ p naar "sociale lagen" tevens gebruik gemaakt van de indeling naar beroeps-

niveau van het Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS) te Nijmegen.

Via een zestal criteria komt deze classificatie tot een 6-deling. In tegenstelling tot de indeling volgens de classificatie van Attwood Statistics wordt opleiding als aparte indicator voor het sociale milieu gehanteerd en niet opgenolllen in de beroepenclassificatie.
Zo kan rekening worden gehouden met z.g. "inconsistente" combinaties:
Personen met een laag opleidingsniveau en hoog beroepsniveau e~ omgekeerd,
hoewel uiteraard het aantal consistente combinaties in de meerderileid zal
Zijn.
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n
ongeschoolde arbeid
geschoolde arbeid
lagere employees
kleine zelfstandigen
middelbare emplo-Jees
hogere beroepen

\

23

5,2
24,8
15,0

50
18
16

32,7
11,8
10,5

153

100\

8

38

Nederland 16 )
11,l

35,3
22,1

17,l
8,5
5,0
100\
(n=10ij6)

------

6. 1. 2. Kennis •
In hoofdstuk 4 "Operationalisaties van de onderzoeksvariabelen" is aangegeven
dat de kennisvariabele onderscheiden wordt tot
kennis I
= kennis van risico-factoren,
kennis II
kennis III

= kennis
= kennis

van preventie-mogelijkheden via voeding,
van de sa~~nstelling van voedingsmiddelen.

De nu volgende tabel geeft de ge~Jddelde scores en de mediaan ten tijde van de
voormeting.
Tabel 6.1.2. kennisscores, voormeting (n=l53)

kennis van risico-factoren
kennis van preventie-mogelijkheden
kennis van de samenstelling van voedingsmiddelen

get:1.

schaalwaarden

media.lfl

3,64
1,67

o. 2, 4 en 6

4

20,60

0 en 2
0-34

2
20

Men bereikte bij de voormeting dus gemiddeld 61\, 84\ resp. 61\ van de rr.ax.ioaal
bereikbare scores voor de drie afzonderlijke kennisonderdelen.

In 4.2.2. is al aangegeven dat de respondenten gevraagd is over 21 uit~prakcn
hun mening te geven volgeM een 5 punts-schaal, waarbij 1 aangaf dat n~n het er
helemaal mee eens was en 5 dat men het er helemaal niet mee een:. was.
Het nu volgende overzicht geeft de gemiddelde scores van de 153 voorger.~ten
respondentes, ongecorrigeerd voor de richting.
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Tabel 6.1.3. Scores voor de houdingsuitspraken, voormeting (n=153)~
Uitspraak

ger:i.

mediaan

2,88

3

4,29

5

3,18

4

3,62

4

2,35

2

1,99

1

3,11

4

1,46

1

1,54

1

1,33

1

3,94

5

3,96

4

2,30

2

3,60

4

2,97

3

3,49

4

zoolkprodukten

2,31

2

van kwark kun je heerlijke gerechten maken

1,93

2

2,57
2,82

2
3

3,09

3

1• iedereen ksn een hartinfarct krijgen; je kunt er nu eenmaal
zelf niets aan doen
2• al die aandacht voor hart- en vaatziekten is verspilde moeite
3
• hart- en vaatziekten zijn te voorkomen
4 • hoe jo ook leeft, de kans dat je een hartinfarct krijgt
blijft even groot
5• door soberheid met eten, veel lichaàmsbeweging en niet roken
kun je vrijwel zeker een hartinfarct voorkomen
6. roken is schadelijk voor je hart
7• mensen met :waar werk hoeven niet op hun voeding te letten
8• iedereen kan door een juiste voeding de kans een hartinfarct
te krijgen, verkleinen
9• dleet::-.argarine is vooral geschikt voor hartpatiënten
lO. dieetmargarine is gezonder voor hart- en bloedvaten dan
gewone margarine
ll. in dieet~.argarine kun je goed vlees braden
12 • het maakt voor je hart niets uit of je nu roomboter gebruikt
of dieetmargarine

13 - dieetmargarine is voor een normaal gezin te duur
14 • voor kinderen in de groei is magere melk beter dan volle melk
lS. roomboter is gezonder dan margarine
l6. magere kaas is niet te eten
17 • elke volwassene zou eigenlijk over moeten gaan op magere

la.

19 - voor kinderen is elke dag een glas frisdrank hoogst ongezond
20. volle melk (dagmelk} is gezonder dan magere melk
21. het is onzin dat we nu opeens die magere melkprodukten moeten
gebruiken
1

alleen bij de uitspraken 9 t/m 13 was n=131, omdat deze uitspraken niet zijn
Voorgelegd aan de 22 personen die bij vraag 8 zeiden het begrip "dieet margat-ine" niet te kennen.
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Wanneer we corrigeren voor de richting zodanig dat een hogere score betekent,
8
dat iemands mening méér overeenkom t met de boodschap van de Hartstichting ),
dan blijken de uitspraken te korr~n in de volgorde: 10-8-2-18-6-12-17-S-4-16-19·
-7-21-15-1-3/20-14-13-ll-9.
Het andere woorden; met ui te proak 10 "dieetmargarine is gezonder voor hart- en
bloedvaten dan gewone rr.argarinc" is men het in zeer grote i:-.at«: ecn:l en du:1 in
overeenstemming met de HartstichtingsboO<bchap. (n.b. dit betreft meningen van
éón weck voor de voorlichting!).
Anders geformuleerd: de Hartstichting zou zich het ~eest dienen te richten op
de aspecten die in uitspraken 9-11-13 etc. naar voren komen en in steeds mindere
mate op de inhoud van de uit~praken meer naar 10 toe, omdat hierbij apriori al
een groot deel van het publiek het eens is met wat de Hartstichting wil overdragen.
Overigens moeten de scores met enige voorzichtigheid worden gcrntcrpretcerd;
de spreiding is nl. vrij aanzienlijk. De correlaties tu:1scn de afzonderlijke
houdingsuitspraken zijn ten tijde van de voormeting laag. Dit zou kunnen bete~enen dat men zich over het gehele thema: voeding en het verband met hart- en
vaatziekten eigenljk nog nauwelijks een (uitgesproken meninf)heeft gevormd.
Dit zou kunnen inhouden dat de voorlichting zich niet tot doel zou moeten stellen het veranderen van -nog nauwelijks gevormde- meningen en attitudes, rnaar
zich zou moeten richten op het sti~ulercn van mtiningsvormlng.
Het feit dat de correlaties tussen de houdingsuitspraken bij de diverse nagemeten groepen hoger zijn, kan erop duiden dat dit ook inderdaad gebeurt.
Naast de mening over die uitspraken afzonderlijk is het mogelijk de scores weer
te geven over "gebundelde" houdingsonderdelen (zie t+.2.2.), nl.:
de houding t.o.v. magere r;elkprodukten
preventie
dieet r.argarine
Tabel 6.1.3.b. Houdingsscores, voormeting (n=153)
gem.

Hl
(melkprodukten)
HII (preventie)
HIII (dieetmargarine)

14,99
12,99
6,18

schaalwaarden
5-25
t+-20
2-10

r,cdiaan
14
13
6
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61 4
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In 4.2.3. is besproken dat voor meting van het gedrag twee scores zi)n geformuleerd, te weten "gedragsscore I" die gebruik en aard van het gebruik van een
17-tal produkten weergeeft en "gedragsscore Il" die meet in hoeverre respondenten in de maand voorafgaande aan de enquête veranderingen in eetgewoonten hebben
doorgevoerd. Tabel 6.1.4. geeft de resultaten.
Tabel 6.1.4. Gedragss cores • voormeting (n=l53).

gebruik produktcn
Verandering in eetgewoonten

gem.

schaalwaarden

mediaan

26,39
0,27

1-50
0-11

27
0

Hen bereikte bij de voormeting dus rulci 50\ (53,9\) van de maximaal bereikbare
score voor zover het gerapporteerd gebruik van produkten betreft.
Het aantal respondenten dat opgeeft iets in eetgewoonten te hebben veranderd,
is klein terwijl ook het soort verandering niet sterk overeenkomt met de boodSehap voor do Hartstichting (zie voor score-toekenning bijlage IV, p. 3).

6•1.s. Conclusie.

---------

De voormeting geeft een beeld van de samenstelling ~n van de gemeten kennis,

houdings- en gedragsonderdelen van het potentiële voorlichtingspubliek, van de
door het bestuur als actieve leden aangemerkte personen.
Dit beeld geeft een ondervertegenwoordiging van jongeren(< 35 jaar) te zien
-afgezet tegen de verdeling over de populatie van Nederlandse huisvrouwen-. Er
tijn méér vrouwen met lagere school+ ~én of enkele jaren voortgezet beroepsonderwijs en minder vrouwen met voortgezet algemeen onderwijs dan in de totale
Nederlandse huisvrouwen populatie het geval is. Het aandeel van de groep met
alleen lager onderwijs is als verwacht.
Mede door het grote aantal zelfstandige ondernemers, vnl. agrarisch, zijn de
beide hoogste welstandsklassen over-, de beide onderste ondervertegenwoordigd.
Ruim ,ênderde (36,6\) van de gezinshoofden wordt opgegeven als zelfstandige;
het merendeel hiervan (32,7\ totaal) blijkt qua beroepsniveau te vallen onder
de kleine zelfstandigen.
Voor de gehele voorgemeten groep van 153 respondentes geldt dat deze gemiddeld
op de kennis-, houdings- en gedragsonderdelen scores bereikten rond 50\ van de
lllax.irnaal bereikbare ( = idealiter gewenste) scores.
De vrij aanzienlijke spreiding in de scores maant tot voorzichtigheid bij het

-90interpreteren van deze gemiddelden. Deze spreiding kan duiècn op het bestaan
van afzonderlijke groeperingen binnen de 153 voorgemeten respondcntes, wJarvan
de scores uiteenlopen.
Op basis van de in 6.1. weergegeven resultaten is hierover weinig te zeggen; de

nu volgende paragraaf 6.2. gaat hierop in.
6.2. Verschillen de wegblijvers van de deelneetr.sters aan de voorlichting5bije~
komten? (Voormeting).
Dikwijls wordt verondersteld dat we met voorlichting vooral diegenen bereiken,
die deze voorlichting niet zo sterk nodig hebben, omdat hun kennis, houding en
gedrag al vrij sterk overeenkomt met wat de voorlichters wenselijk achten.
Men vraagt zich daarom af of de groep van 51 dames van wie het bestuur had aan·
gegeven dat zij (bijna) altijd kwamen, ~4ar die nu toch verstek lieten gaan
anders van samenstelling is dan de groep die w~l is geweest.
Dit is nagegaan door beide groepen te vergelijken op de van hen bekende socio·
economische kenmerken (6.2.1.) èn op hun scores voor kennis, houding en gedrag
m.b.t. voeding en hart- en vaatziekten (6.2.2., 6.2.3., resp. 6.2.~.).Een
samenvattende conclusie volgt in 6.2.5.
6.2.1.

~~-§2s!2:~s2n2!tl!~sh~-~~n[~t~~n•

Het blijkt dat de groep die niet is geweest~ verschilt van de groep die w~l
is geweest voor zover het socio-economische kenmerken betreft. Weliswaar zijn
er verschillen in de gemiddelde scores voor leeftijd en opleiding van de ~.an
en vooral in welstandsklasse (groep niet geweest aanzienlijk lager) r:-.aar deze
verschillen zijn niet significant bij toetsing volgens de toets van Koloogorov·
9
Sm.irnov, tweezijdig (p > 0,10) •
Tabel 6.2.1. Gemiddelde scores voor de socio-economische kenmerken: geweest
vergeleken met niet-geweest.

leeftijd man
leeftijd vrouw
opleiding man
opleiding vrouw
welstandsklasse

geweest
3,65 (51 jr)lO)
3,64 (51 jr)lO)
2,60
2,05
2 ,20 11 >

niet geweest
3,75 (54 jr)lO)
3,64 (52 jr)lO)
2,40
1,96
1,73 11 )

(n=85, resp.
(n=l02,resp.
(n=lOl,resp.
(n=l02,re~p.
(n=l02,resp.

40; schaal 1 t/".'
51;
"
50; schaal l t/ 18 :
51;
"
51; ::chaal 1 t/r:.

-916.2.2. ~~!:!:!~
De &roepen verschillen niet in hun kennisscores, d.w.z. de kennis van risico-

factoren, preventie-mogelijkheden, noch de kennis van de samenstelling van voedingsmiddelen vertoont significante verschillen (Kolmogorov-Smirnov, tweezijdig,
Yoor de eerste en derde kennisscore en x2 -toets voor de tweede, eveneens twee~jdig).12)
Tabel 6.2.2. Gemiddelde scores voor kennis: geweest vergeleken met niet-geweest.
geweest
(n=102)
kennis I
kennis II

(risico-factoren)
(preventie)

kennis III (sar.>ens telling)

niet-geweest
(n:51)

3,62

3,68

1,69

1,67

20,24

21,31

schaalwaarden
0-2-4-6
0 en 2
0-34

p

p > 0,10
p > 0,10

p > 0,10

6.2.3. ~~~~!!Jg.

De groepen verschillen evenmin in een van de drie houdingsscores significant
Ckoltl)Ogorov-Smirnov, tweezijdig; p > 0,10).
Tabel 6.2.3. Gemiddelde houdingsscores; geweest vergeleken met niet-geweest.
geweest
(n=102)
houding I

( melkprodukten)

houding II

(preventie)

houding III (dieetmargarine)
6 2 4
• • •

14,87
13,45
6,23

niet-geweest
(n=51
15,23
12,07
6,05

schaalwaarden
5-25
4-20
2-10

p
p >·0,10

p > 0,10
p > 0,10

~r222~r!~~n!-~1r~s-

Hier komen enkele opmerkelijke verschillen tussen degenen die geweest zijn en de
~egblijvers naar voren, hetgeen blijkt uit het nu volgende tabelletje.
Tabel 6.2.4. Gemiddelde gedragsscores: geweest vergeleken met niet-geweest.
geweest
(n=l02)

niet-geweest
(n=51)

schaalwaarden

G. I

(ge.bruik produkten)

22,95

33,29

1-50

G II

(verandering in eetgewoonten)

0,27

0,29

0-11

p
p < 0,001
sterk significant
p > 0,10 n.s.
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In de eerste, meest omvattende gedragsscore (samcnEesteld uit ge~ru.ik en aard
van gebruik van een 17-tal produkten) verschillen beide groe~en zeer o~vallcnd•
Het geTrlddelde voor de groep die niet 15 geweest ligt opvallend hor.er c!an bij
degenen die later wél naar één van de bijcenkom5tcn zijn geweest, nl. 33,29
t.o.v. 22,95, m.a.w. de groep die wel komt heeft een aanzienlijk potentieel voor
verbetering! Het verschil fa -uiteraard- significant (Kolrnogorov-Sr.J.rnov, t-..cezijdig; p < 0,001).
Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat èc wegblijvers, die glob,1,11 gezien
als iets "eenvoudiger" naar voren ko~n, een aantal produktcn hclc::-1aal niet gebruikt -b.v. halvarine, kwark, kofficrr,clk, m.:iyonaise, zoutjes- en om die reden
voor deze produktcn geen punten toegekend krijgen. Daardoor lo~cn zo ook niet de
kans negatieve punten ( leidend tot een lc1gcrc score) te scoren door gebruik van
de binnen het produkt minder gunstig beoordeelde soorten. Deze verklaring is niet
onwaarschijnlijk; tcn!llottc richt de Hartstichting zich op verschijnselen, die
men zeker welvaartsverschijnselen zou kunnen noemen.
In de tweede gedrags-scorc, het aantal en aard van de veranderingen in eetgewoonten verschillen de groepen niet significant (x 2 -toets, p

>

0,10).

6.2.5. Conclusie.

Wanneer we bovenstaande vergelijkingen zarr~nvatten, dan moeten we concluderen
dat de groep van 153 voorgemeten perzonen uiteenvalt in twee, niet identieke
groepen, nl. 102 personen die inderdaad een voorlichtingsbijeenkomst bijwonen
en 51 dames die verstek laten gaan. Het beeld dat van de kor:.er.i ontstaat, is
dat van een gemiddeld iets welgestelder publiek, waarvan de man iets jonger is,
man èn vrouw een iets hogere opleiding hebben en het beroepsniveau van het gezinshoofd hoger is (verschillen overigens niet significant). Wèl significant
is het verschil in de gedragsscore in die zin dat de groep die komt een (nog)
groter potentieel voor verbetering heeft dan de wegplijvers.
Met name dit laatste feit is van belang bij het vaststellen van enig voorlichtingseffect, nog ongeacht de methode. Het gaat it:-.mers om vaststelling van effect
bij een publiek dat zo goed mogelijk een doorsnee vormt van het "nonr.ale" Hartstichtingspubliek, m.a.w. mensen die op de voorlichtingsavonden komen. Wij ~ogen
de gegevens van deze 51 personen dan ook niet gebruiken als basisgegevens om de
situatie nà de voorlichting ermee te vergelijken; hiertoe zijn slechts de uitgangsgegevens van de 102 personen die later wel kwamen, geeigend.

-936•3. De groepen van lezing en kookbijeenkomst vergeleken.

Om te kunnen nasaan of eventuele veranderingen in scores m.b.t. kennis, houding
en gedrag tussen de v6ór- en nameting toegeschreven kunnen worden in methode 1
ltr:>et men er zeker van zijn dat de beide groepen -de deelneemsters aan de lezing

en kookbijeenkomst- niet op andere punten wezenlijk van elkaar verschillen. Het
8aat dan o:u de vergelijkbaarheid op die punten die van invloed zouden kunnen zijn
oP de kennis, houding of gedrag t.a.v. hart- en vaatziekten en voeding.
ffet is mogelijk beide groepen te vergelijken op leeftijd (man en vrouw), opleiding Cm.an en vro1..-w), beroep van het gezinshoofd, welstandsklasse en beroepsniveau.
nit is gebeurd met behulp van de gegevens van de nameting (n=225), omdat we mogen
4
annemon dat socio-economische kenmerken niet door voorlichting beïnvloed zijn.
kaast de resultaten van de lezing en kookbijeenkomst afzonderlijk geven de totaalCijfera (geclddelden) een beeld van het feitelijke Hartstichtingspubliek. 12 )
~elllcht zou het wenselijk geweest zijn eveneens te beschikken over gegevens als
b.v. de aanwezigheid van hartpatiënten in gezin of naaste omgeving maar hierover
beschikken wij (helaas) niet.
6•3.1. De socio-economische kenmerken.
1

------------------------------

•

leeftijd

Oe beide groepen -lezing- en kookbljeenkomstdeelneemsters- blijken volledig ver&elijkbaar qua leeftijdsverdeling (Kolmogorov-Smirnov; tweezijdig, p >0,10).
Een percentage-gewijze leeftijdsverdeling volgt.
?al) e l

6.3.la. Leeftijd vrouw.

2S-34 jaar
3S-49 jaar
So-64 jaar
> 65 jaar

n

=

L
12,0
28,7
411 14
14,8

gem.
7,7 9,8
33,3 31 11
4119 43,1
17,116,0

-100 100 100

NOP=Ned.
23,3
27,5
24 15
16,1
91,4 14 )

108

11.241 n

l<B

117

225

Leeftijd man
L

KB

9,5

=

gem.
7,1

4 19
2814 32,3
48 ,'+ 44,1
13,7 18,6

3014
4611
16,2

100
95 1

100
197'

100
102'

'bij 28 respondentes was deze vraag niet van toepassing (man overleden;
gescheiden).
Slechts 9,8\ van de vrouwen is jonger dan 35 jaar, hetgeen vergeleken met de 23\
in de populatie van !lederlandse huisvrouwen een sterke ondervertegenwoordiging
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inhoudt. Eenzelfde verschijnsel is eerder gecorotateerd bij het eerste declon·
derzoek.. De daar evcneero gecorotateerde onder-vertegenwoordiging van <lc leef·
tijdsgroep ouder dan 65 jaar treffen wc nu niet aan (17,1\ t.o.v. 16,l\ in de
nederlandse bevolking). Het totaalbeeld blijft hetzelfde: er is een r,rotc J<ans
dat de deelneemsters aan een Hartstlchtingsbijecnkom::.t tussen de 35 en &~ jaar
zijn. Dit is niet zo verwonderlijk; gch~~dc vrouwen met kleine kinderen zullen,
voor zover zij al vcreniging:3lid zijn, r.-J.nder gcr..akkelijk na.1r vercnigingsavon·
den korr~n. Ditzelfde geldt vermoedelijk voor werkende ongehuwde vrouwen en
werkende vrouwen zonder kinderen.
b. opleiding.
Ook qua schoolopleiding van man en vrouw verschillen de lezing- en de kookbij•
cenkomt-groep niet significant, zoals geillustrecrd kan worden met de volgende
tabellen:
Tabel 6.3.lb. opleiding vrouw.

alleen lagere school
l.o.+ beroepsonde:r.1ijs
algemeen voortgezet onderwijs en hoger

n

NOP : ?lcd,

L

KB

gem.

40,7

i.1,0

40,'.)

38,9

39,3

3'J, l

27,8

20 ,4

19,6

20,0

32,7

100\

100\

100\

100\

117

225

11.241

L

YJ3

ge1:1.

27,1

32,2

29,7

33,6

33,9

33,8

39,3

33,9

36,S

= 108

f

3'.),5

Tabel 6.3.lb. opleiding man.

alleen lagere school
l.o.+ beroepsonde:r.1ijs
algemeen voortgezet onderwijs en hoger

100\
100\
15
n = 101 ) 11s 15 )

100\
22215)

Op, eventuele verschillen tussen de lezing- en kookbljecnkomst-groep is getoetst

op de oorspronkelijke, uit 8 categorieën bestaande indeling. !loch bij de opleiding van de vrouw, noch bij die van de rr~n bestaan $lgnificante verschillen tUS 5
de lezing- en kookbijeenkor.istdeelneeimters (Kolmogorov-Sinirnov, tweezijd.ig
p > 0,10).

-95kijkend naar de opleiding van de vrouw zien we dat het aandeel van de categorie
"alleen lagere school" vrijwel overeenkomt met het beeld voor de totale populatie
van Nederlandse huisvrouwen: gemiddeld 40,9\ voor Nederland 39,5\,
Evenals in het eerste deelonderzoek is het aantal vrouwen met lagere school en
één of enkele jaren nijverheidsonderwijs groter dan op basis van hun aandeel in

de totale populatie verwacht mag worden: gemiddeld 39,1\ t.o.v. 27,8\. Het aandeel
van degenen t:>Ot een voortgezette algemene opleiding is echter lager dan in de
totale populatie van ?Jederlandse huisvrouwen: 20\ t.o.v. 32,7\.
6ëllbengevat kunnen we zeggen dat het publiek voor 80\ bestaat uit vrouwen met
lagere school, al of niet met enkele jaren huishoudonderwijs of een soortgelijke
bel'oepsopleiding.
c. beroep van het gezinshoofd.
GeYraagd is naar de aard van het werkzaam (geweest) zijn van het gezinshoofd.
ffet gaat hier om het gezinshoofd in economische zin; in de meeste, niet in alle
gevallen is dit de man.
Ook hier blijkt geen significant verschil te bestaan tussen de lezing- en de
kookbijeenkomst-groep (x 2-toets, p > 0,10).
Tabel 6.3.1.c. beroep van het gezinshoofd.

lterkzaam als zelfstandige
bij de overheid
ergens andero in loondienst

n

L

1<B

gem.

28,7
27,8
43,5

32,5
28,2
39,3

30,7

100\

100\

= 108

117

28,0
41,3
100\
225

d. Welstandsklasse.
In onderstaande tabel valt op dat onder de lezing-deelneemsters meer personen
Uit de middengroep (B ) voorkwamen dan bij de kookbijeenkomst; de verschillen
2
Zijn echter niet significant (Kolmogorov-Smirnov; tweezijdig; p > 0 ,10).

-96Tabel 6.3.ld. Welstandsklasse

= lled. le deelonderzoei<

1<B

gem.

HOP

= hoogste 12,0

20,5

10,5

22,2

17,9

C

16,6
30,5
25,0

16,4
19,6
24,0

D

= laagste 15,7

27,3
12,0

26,2
13,8

1+0,8
11+,7

100\

100\

100\

100\

117

225

11.241

L
A

B1
B2

n

= 108

27,5
8,<)

11,9

22 ,<3
29,7

22,5

11,0

100\
1+62

Vergeleken met het eerste deelonderzoek is de oververtegenwoordiging van de
hoogste welstandsklasse, afgezet tegen de totale populatie van Ucderlandse
huisvrouwen, geringer, hetgeen verklaarbaar is uit het geringer aandeel van de
zelfstandige agrariërs: in het eerste deelonderzoek was 57,t+\ van de vrouwen
zelfstandig of "meewerkend op het gezinsbedrijf", Hoewel de cijfers niet vol·
ledig vergelijkbaar zijn, omdat nu is gevraagd naar het beroep van het gezins•
hoofd (in plaats van naar dat van de vrouw) leidt het veel lagere aandeel van
de zelfstandigen nu: 30,7\ (zie 6.3.lc.) toch zeker tot deze verklaring.
Overigens blijft gelden dat de beide hoogste welstandsklassen in overgrote mate
zijn vertegenwoordigd en de beide laagste sterk ondervertegenwoordigd zijn.
e. beroepsniveau.
Ook wat betreft het beroepsniveau wijken de lezing- en kookbijeenkoll'l3t-declneernsters niet significant van elkaar af (Kolmogorov-Smirnov, tweezijdig;
p > 0,10).

Tabel 6.3.le. Verdeling naar beroepsniveau.
L

5,5

ongeschoolde arbeid

26,8
17,6

geschoolde arbeid
lagere employees
kleine zelfstandigen
middelbare employees
hogere beroepen

n

l<B

gem.

6,8
19,6

6,2
23,1
18,8

Nederland
11,l

35,3

24,l
16,6
9,2

29,<3
8,5
15,4

27,1

22,l
17,1

12,4

9,5

12,4

5,0

100\

100\

100\
225

100\
1046

= 108

19,6

117

16)
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Bij vergelijking van deze percentages met die verkregen van een representatieve,
Zij het betrekkelijk kleine steekproef uit de Nederlandse manlijke beroepsbevolking blijkt dat onder de echtgenoten van het publiek zowel de geschoolde als
ongeschoolde arbeiders sterk zijn ondervertegenwoordigd, evenals de lagere
elllployees.
De kleine zelfstandigen hebben een sterke ~vertegenwoordiging en ditzelfde
&eldt, in mindere mate voor de beide hoogste beroepsniveaus.

6•3.2. Kennis.

------

Om na te gaan of de deelneemsters aan de lezing en de kookbijeenkomst in de
Uitgangssituatie vergP.lijkbaar waren qua kennis, houding en gedrag, kunnen we

Uiteraard niet als bij de socio-economische g~gevens, kijken naar de nameting.
Hiertoe moeten we verselijken de uitgangsscores van d~ groepen die zowel voorals nagemeten zijn; van die groep is nl. doordat ze ook nagemeten zijn, bekend
of ze tot de lezing-groep dan wel tot de kookbijeenkomst-groep gerekend moeten
Worden.
Tabel 6.3.2. Kennisscores voor de dubbelgemeten groepen ten tijde van de voormeting, vergelijking lezing en kookbijeenkomst.
kennis I (risico-factoren)
scores

0

2

4

lezing

3

15

20

kookbijeenkomst

l

13

15

n=

gem.

5

43

3.25

13

42

3.90

85

3.57

6

De Verdeling verschilt net niet significant maar er is wel sprake van een trend
tot een iets hogere kennis bij de kookbijeenkomst-deelneemsters (KolmogorovS~irnov; 0,05 < p < o,10) 12 )l 7 )
l<ennis II (preventie-mogelijkheden)
score

0

2

n=

gem.

lezing

10

33

43

1.53

5

37

42

1.76

85

1.64

kookbijeenkomst

Het verschil is niet significant

(x 2 -toets;

p

> 0,10).

)
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Kennis III (samenstelling voedingsmiddelen)
score

9 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

n gem.

lezing
kookbijeenkorrst

-

2

1

3

6

3

8

-

5

1

7

l

1

3

-

l

43 20.20

1

1

2

4

3

3 4

7

5

2

2

1

4

l

1

~

l

- -

-42 20.02

l

85 20.11

Ook hier is ten tijde van de voormeting geen sienificant verschil in kennis
aanwezig tussen de (latere) lezing en kookbijeenkomst-groepcn. (KolmogorovSmirnov, tweezijdig, p > 0,10).

We onderscheiden dezelfde houdingscomponenten als genoemd onder 4.2.2.
Het beeld voor de uitgangssituatie van de dubbelgemetcn lezing- en kookbijeenkomst-groep is als volgt:
Tabel 6.3.3. Houdingsscores voor de dubbelgemeten groepen ten tijde van de voormeting, vergelijking lezing en kookbijeenkomst.
Houding I (t.o.v. melkprodukten).
score

5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 n= gem.

lezing

1 - - - 1
1 1 2 3 3

kookbijeenkomst

5

1

4

7

4

3

3

-

3

1

3

2

-

2

1

2 43 15.30

1

3

2

4

1

3

4

1

2

2

2

3

1

1

2

2 42 14.88

-85 15.09

De beide groepen verschillen niet significant (Kolmogorov-Smirnov; tweezijdig;
p > 0,10).

Houding II (t.o.v. preventie-mogelijkheden)
gern.

score

4

5

6

7

8

9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 n=

lezing
kookbijeenkomst

1

2

-

2

3

3

1

1

7

3

5

4

2

3

1

5 43

12. 72

3

-

1

6

6

7

4

3

1

2

6

3 42

13.78

85

13.24

Ook in houding t.a.v. de mogelijkheden tot preventie van hart- en vaatziekten
verschilt de groep die (later) naar de lezing zal gaan en de (latere) groep van
de kookbijeenkomst niet significant (Kolmogorov-Smirnov; tweezijdig; p > 0,10).
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ng III (t.o.v. dieetmargarine).

~~~ de

houding t.o.v. dieetmargarine geldt dezelfde conclusie als voor de andere
~ee houdingscomponenten: geen significant verschil in lezing- en kookbijeenkO!rat,deelneemsters bij voorbaat (x 2-toets; p > 0,10).

lezing
k~t.Li.
k "-0 Jeen~t

n=

gem.

43
S 3 1 1 42

6.13
6.28

85

6.20

2

3

4

S

6

7

8

l

1

-

1 34

2

1

-

-

1

4 27

9 10

2

1

ffet

opvallend gebrek aan spreiding, in combinatie met het feit dat de derde
hoUdi
ngsscore gebaseerd is op slechts twee uitspraken doet vermoeden dat velen
ijet Weten wat dieetmargarine precies is en erover nauwelijks een uitgesproken
hoUding bezitten (score 3 is nl. neutraal).
6,3

1,

.... ~~r~s•

Oo~ hi er onderscheiden we de gedragsscores als onder 4.2.3.
?~el 6.3.4. Gedragsscores van de dubbelgemeten groepen ten tijde van de voormeting, vergelijking lezing en kookbijeenkomst.

Ge~ag I (gebruik van een 17-tal produkten)
Seore

10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 n gen

lezing

1

keokbij1
ee~OJl\St

1

-

2 1

-

1

s

-

5

l

3 ·2

3 4 4

1

1

1

2

3 4

3 7 2

2 2

7

-

1

- - -

3 3 1

l

-

3

1

2 - 43 32.

1 42 20.

85 21.

tt, is geen significant verschil tussen beide groepen (Kolmogorov-Smirnov; tweezijdig;

~>0,10).
~

->ecit-ag II (verandering in eetgewoonten).
icore
0 l 2 3 4 s 6 7 8 9

lezing

c0okb1
•
c
Jeen~t

38 2 1
39 2

-

1

1

10

11

n

gem.

43
42

0.25
0.30

85

0.27
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Kennis III (samenstelling voedings~iddelcn)
score

9 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

n gcm.

lezing
kookbijecnkomst

-

2

l

3

6

3

8

-

5

l

7

l

1

3

-

1

1

-

-

43 20.20

l

l

2

4

3

3 4

7

5

2

2

l

4

l

l

~

-

-

l

42 20.02

es 20.11
Ook hier is ten tijde van de voorr.-~ting geen significünt verschil in kennis
aanwezig tu:..llcn de (latere) lezing en kookbi jeenkorr.::a-grocpcn. ( Kolr.iogorovSmirnov, tweezijdig, p > 0,10).

We onder:Jcheiden dezelfde houdingscomponenten als genoc~A onder 4.2.2.

Het beeld voor de uitgangssituatie van de dubbelge~~tcn lezing- en kookhijeenkomst-groep is als volgt:
Tabel 6.3.3. Houdingsscores voor de dul:.belge~cten groepen ten tijde van de voor~eting, vergelijking lezing en kookbijeenkoret.
Houding I ( t.o.v. melkprodukten).
score

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 n= gem.

lezing
kookbijeenkomst

l -

1

5

1

1 l 2 3 3 l

4

7

4

3

3 -

3

1

3

3 2

4

l

3 4 1 2 2 2

2

-

2

l

2 43 15.30

3 l

l

2 2 42 14.88
85 15.C9

De beide groepen ver:Jchillen niet significant (Kolt>Ogorov-S~lrnov, t~ee:ijcilg;
p > 0,10).

Houding II (t.o.v. preventie-mogelijkheden)
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 n=

score

4

5

6

7

8

lezing
kookbijeenkomst

l

2

-

2

3 3 1
3
l

-

1

7

3

5

4

6

6

7

4

3 l

2

geo.

3 1

5 43

12.72

6

3 i.2

13.78

2

es 13.2:.

Ook in houding t.a.v. de cogelljkheden tot preventie van hart- en vaatziekten
verschilt de groep die (later) naar de lezing zal gaan en de (latere) groc;> v.1n
de kookbijeenkomt niet significant (Kolrogorov-Smirnov; tweezijdig; p ~ 0,10).
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:iouding III (t.o.v. dieetmargarine).
ïoor de houd1ng t.o.v. dieetmargarine geldt dezelfèe conclusie als voor de andere

houdingsco~onenten: geen significant verschil in lezing- en kook.bijeenkotst-deelneet:l5ters bij voorbaat Cx 2-toets; p > 0,10).
hfee

1core
1

4tir.g

s

6

7

8

9 10

n=

gern.

-

1 34

2

1

2

1

43

6.13

1

4 27

5

3

1

1 42

6.28

85

6.20

2

3 4

1

1

leokbijeen~t

11

~t opvallend gebrek aan spreiding, in combinatie met het feit dat de derde

~ingsscore geba:.eerd is op slechts twee uitspraken doet vermoeden dat velen
~tt weten wat dieetmargarine precies is en erover nauwelijks een uitgesproken
~.ing be::itten (score 3 is nl. neutraal).
'•l.i..

~~r~s•

Ct.l; hier onderscheiden wc de gedragsscores

als onder 4.2.3.

?~el 6.3.4. Cedragsscores van de dubbelgemeten groepen ten tijde van de vooroeting, vergelijking lezing en kookbijeenkomst.
~dr-ag I (gebruik van een 17-tal produkten)

10 1112 13 14 lS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 n gem.
~Zing

~kbij-

1

l

l

-

2

l

1

-

3

4

3 7

2

2

7

2

3 4

5 -

5

l

l

l

1 2

4

3 2
3

3 -

1 -

3

1

l

-

l

1 42 20.EC

'tr.Jr:0t:st

85 21.Cl

tt- i s geen significant verschil tussen beide groepen (Kolmogorov-Smirnov; tweezijdig;
~ )0,10).
~ag 11 (verandering in eetgewoonten).

'tore

0

1

2

3

4

ltting

38 2

1

1

39 2

t:

~ijeen-

7 8

n

gem.

1

43

0.25

- - -

42

0.30

85

0.21

5

6

9

10

11
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Gezien deze eenzijdige verdeling -het grootste deel van de men::;en ra~porteert
geen enkele verandering in eetgewoonten (N.B. vóóraf)- is toetsir.g O? zignificant!e van een eventueel ver-..chil zinloo::;. De vcr..,achtc cclfrcqucntic:; in cel 3
en 4 zijn zelfs kleiner dan S, een ~~n. voorwaarde voor toetsing m.b.v. de
x2 -toets.
6.3.S. Conclusie.

Samenvattend kan ~~n stellen dat do lezing- en kookbijccnkorot-dcclnccr.ntcr.;
volledig vergelijkbaar zijn m.b.t. de socio-economische kcn~~rken én o.b.t. de
uitgang~posities voor kennis-, houding en gcdragscor::;,onentcn.
Deze conclu:lie is gebaseerd O? twee soorten vergelijkingen, nl. er.cr:ijd.5 die
tussen de lezing- en kookbljcenkomat-deelnee~~tern van de na~ting (n=225)
voor wat betreft de socio-econor:ûsche kenmerken; anderzijds die tussen de
(latere) lezing- en kookbijeenkomt-deelneeroters v.:in de voormeting (n:05) voor
wat betreft kennis-, houdings- en gedragscor.;>onenten.
De conclusie betekent dat de tocvals-toedeling aan de ~~thode(n) in dit praktij~•
experiment volledig is geslaagd.
Het lijkt dan ook gerechtvaardigd eventuele effectverschillen, zo die worden ge·
constateerd, aan de methode-verschillen toe te schrijven.
6.4. Voorlichtingseffecten m.b.t. kennis.
De voorlichtingseffecten worden weergegeven in ~... ee onderdelen. In 6.~.2. ko:nen ,
de algemene vo~rlichtingseffecten aan de orde, dat wil zeggen eventuele verschil·

len tussen de voor- en nar~ting (zie het eerste deel van de problee::-.stelling
in 2.1.).
In 6.4.2. wordt ingegaan op de vragen van de prcblee~telling, deel 2 en 3,
d.w.z. O? de vergelijking tussen lezing en kookbijeenko~st (zie 2.1).
Onder veNijzing naar de onderzoeksopzet in 2.2.~. gaat het in de eerste parJ·
graaf dus telker~ -ook bij 6.5.1. voor houding en 6.6.1. voor gedrag- oo een
vergelijking tussen links en rechts in het sche~4 (voor en na) en in de t~eeèe
paragraaf om de vergelijking tussen onder en boven (lezing en kookbijeer.kor:it)•

1

i,,•l

Voor de vraag of voorlichting heeft geleid tot meetl>are veranderingen ten op: i v•·
van de uitgangssituatie (voormeting) konden wc, zoals eerder Cá)ge~~rkt, slec.~ts
gebruik tr.aken van de gegevens van een deel van c!e vo,orgeoeten personen, nl.
van de 102 dames van de 153, die inderdaad een voorlichting::.bijeenko~t hc~:en

-101bijgewoond (zie 6.2.5.).
We hebben deze groep vergeleken met de 140 dames die op een lezing dan ~el een
kockhijeenkom:;t zijn geweest en alleen zijn nager:,eten, dito~ een eventueel
effect va..~ do voormeting uit to sluiten.
Vergelijking van deze beide groepen geeft de volgende tabel.
Toetsing op de vcr:;chillcn vond plaats m.b.v. Kolr.iogorov-Sr.urnov, eenzijdig
voor de eerste en do derde kenni~scoro en m.b.v. de x2-toets voor de tweede.
Tabel 6.4.l. Gemiddelde kennisscorcs, v66r en 4 weken na de voorlichting.
voormeting nameting
(n:140)
(n:102)
(risico-factoren)
(preventie)
K.III. (c.a:ncr.stclling van
voedingsmiddelen)

l<.I •
k.II.

3.62
1.51
20.214

4.15
1.79
24.36

schaalwaarden p

o. 2, 4, 6
O en 2
0-34

17)

O,OS<p<0,10 trend
p<0,005
sign.
sterk
p<0,001
sign.

Uit do tabel blijkt dat na de voorlichting de kennis van de samenstelling van
Voedingsciddelen significant beter is.
In kennis van de z:x,gelijkhcden om via voedings iets aan preventie te doen, is
eveneens een significante verandering gekomen.
Bij de eerste kennisscorcs :ou een kunnen spreken van een trend tot ke~nisver&roting, d.w.z. er is een kans tussen 5 en 10\ dat de geconstateerde vergroting
op toeval berust. Stelt ricn 5\ als grer.s, dan is het verschil r.iet significant.
We spreken hier en voortaan in dergol~jke gevallen (p.05<p<0,10) van een trend.
ten t~eede weg oc iets over het voorlichtir.gseffect te kunnen zeggen is vergelijking van de sccres nA de voorlichting met de scores v6ór de voorlichting
van de 85 du!,belgemeten personen.
Hoewel deze individuele vergelijkingen vanuit statistisch oogpunt de voorkeur
Verdienen, aangezien ricn eerder (d.w.:. bij kleineren of bij kleinere verschillen) tot significante uitspraken kan komen, kleeft aan deze werlo,,ijze één groot
bezwaar. Het is nl. :eer goed mogelijk dat de voormeting een voorlichtingseffect
creëert dan wel vergroot. Wordt iemand nl. één week vóór een bijeenkomst een
&antal vragen gesteld die de respondente op dat moment niet kan beantwoorden,
dan is de kans groot d.1t wanneer op de voorlichtingsbijeenkomst vrijwel al deze
onderwerpen aan de orde komen, de geinterviewde extra attent is op juist de al
in de voormeting gestelde vragen, m.a.w. men creëert een kunstmatig een "voorlic.itings"effect.
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Om na te gaan of inderdaad de storing van het voorgcr.~ten zijn dit effect veroorzaakt, zijn deze 85 (dubbelgemeten) personen wat hun na~~tingsscore~ betreft,
vergeleken met de 140 alléén nagemeten personen. îu:::sen deze scores blijkt gec,!;.
significant verschil te bestaan (Kolmogorov-Sr:tlrnov; eenzijdig; p > 0,10) m.a.w.
het voormeten lijkt geen storing te hebben veroorzaakt.
Afzonderlijk zijn de 85 dubbelgemeten personen getoct::%op verschillen tu::;scn vooren nameting; voor de eerste en derde kennisscore rn.b.v. èc toets van Wilcoxon
matched pairs en voor de ti.1ccdc kcnnioocore r:1.b.v. de toets v,:m Mc?:er..ar.
Voor de kennlsscorcs gaf dit in grote lijnen eenzelfde beeld als eerder bcschrc·
ven: verbetering in kennis van de risico-factoren, nu significant; een grotere
kennis van de preventie-r:.ogelijkhedcn r.~ar r.~t een kar~ tu::;sen Sen 10\ dat
deze op toeval berust (trend) en significant betere kennis van de sn~~nstelling
van voedingsmiddelen.
bij de dubbelge~etcn groep nl èe voorlichting
significant beter dan ervoor (Wilcoxon; eenzijdig; p < 0,01).
De kennis van risico-factoren

Wà!l

Samenvattend kan men stellen dat er sprake is van een significant voorlichtins:J·
effect blj alle 3 kennisonderdelen.
Dlt houdt in dat ca. étn r~and na de voorlichtir.g de onder:cchte deelneerrsters
een grotere kennis hebben van de risico-factoren voor hart- en vaatziekten, r.l~r
kennis van de preventie-r:.ogelijkheden via voeding en ook beter op de hoogte zijn
van de samenstelling van bepaalde vet- en cholesterol-bevattende produkten.
6.4.2.

Y~rg~!!j~!DL!~~!DS-~D-~~~~2!j~~D~~~!l-~~~~!~~èr!~~!~~-

Voor de vergelijking van beide voorlichtings~~thoden r.~ken we gébruik van de
groepen die naar de lzing, respectievelijk de kookbijeenkorist zijn s~~eest en die
~

zijn voorgP.meten, d.w.z. van ~JOgelijke storende invloeden van de voon::etinS
is geen sprake. Het gaat dus 0::1 de groepen ?iAUiV (n:65) en !iAK!iV (n:75) uit de

onderzoeksopzet van 2.2.4.
Tabel 6.4.2. Gem. Kennlsscores
kookbijeenkomt.

4

weken na èe voorlchting; vergelijking lezing en

lezing kookbi jeenkoro t schaalwaarden p
(n:65) (n:75)
(risico-factoren)

4.28

4.05

0,2,4,6

p>0,10

... .

(preventie-r:.ogelijkheden)

1.75

1.e1

O en 2

p>0,10

?i.5•

kennis III (samenstelling van 25.29
voedingsmiddelen)

23.57

0-34

0 ,0S<;,<0, 10

kennis I
kennis II

,. r.

:,

trcr, ..1

-103Bij tweezijdige toetsing volgens Kolmogorov-Smirnov voor de eerste en de laatste
kennisscore en cict behulp van de x2 -toets voor de tweede vinden we voor alleen
de derde kennisscore een trend tot verschi1 18 ): De kennis van de samenstelling
van voedingsmiddelen is in de lezing-groep hoger! Dit doet de vraag opkomen of
het in de vorige paragraaf (6.4.l.) geconstateerde kenniseffect wellicht alleen
1:Joet worden toegeschreven aan de lezing-deelneemsters. Dit blijkt niet het geval;
zowel do vergelijking van do 102 voorge~~ten ,n gekomen deelneemsters met de
irocp lezing-deelneemsters afzonderlijk als van de deelneemsters aan de kookbijeenkom:.t afzonderlijk, levert significante verschillen op (Kolmogorov-Smirnov;
eenzijdig; p < 0,001). Bij de beide andere kennisscores zijn de verschillen niet
significant.

6.s.

Voorlichtingseffecten riet betrekking tot houding.

6.s.1. ~!s~~~n•
Vergelijking van do drie houdingsscores bij v6ór- en nameting (zie 6.4.1.) geeft
het volgende beeld:
16bel 6.S.l. Cc::.iddeldo houdingsscores.

H.1

(mclkprodukten)
H.u (preventie)
H.1u (dieetmargarine)

voormeting
(n:102)

nameting
(n:140)

14,87
13,4S
6,23

18,15
13,32
6,26

schaalwaarden

5-25
4-20
2-10

p

p<0,003

Sign.
n.s.
'
n.s.

~e z.ien uit de:e tabel dat alleen de houding t.a.v. (cagero) melkprodukten ver-

Seboven is in de richting van de voorlichtingsboodschap; de overige twee houdings- •
scores vertonen geen significant verschil.

Een poging meer inzicht te verkrijgen in eventuele veranderingen door vergelij~ing van de 85 dubbelgemeten respondentes levert voor ~lle houdingsvaria.belen
eenzelfde resultaat als weergegeven in tabel 6.5.l. I:r is dus verschil in houding
t.a.v. C')Clkprodukten, in die zin dat men na de voorlichting er positiever tegenO\'ez- staat meer de magere in plaats van de volle zuivelprodukten te gebruiken
CWilcoxon catched pairs; p < 0,10).
!::- is geen verschil in houding t.o.v. preventie-mogelijkheden en evenmin in die
t.o.v. het gebruik van dleetv.a.rgarine (Wilcoxon; p > 0,10).
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6.5.2.1. De houdingsscores.
De gemiddelde houdingsscores voor de groepen van lezing en kookbijecnkor:-.::.t als
in 6.4.2. zijn weergegeven in tabel 6.5.2.1.
Tabel 6.5.2.1. Gco. houdingsscorcs 4 weken na de voorlichting: vcr~elijking
lezing en kookbijcenko~~t.
lezing
(n:6S)
H. I

( mclkprodukten)

(preventie)
H.III ( diectrr.argarinc)
H.II

kookbijccnr.or.ct :. ch;:ialw.:i.1r<lcn
(n=75)

p

18,GS

17,73

5-25

n .:; •

13,46

13,21

4-20

n.s.

6 ,14

6,3<.)

2-10

n.s.

Op geen van de drie houdingsscores fa ec-n ve~chil significant t~sen de le.:ir.6-

groep en de groep van de kookbijeenkorr~t (Y.ol~~gorov-S~irnov, tllee:ijdig;
p > 0,10). Eenzelfde resultaat levert de vergelijking van de vergrote groepen

op, d.w.z. aangevuld met de ook voorge"~ten ~er~en, zodat n voor de le:ir.g 108
en voor de kookbijeenkoret 117 is.
6.5.2.2. Vergelijking lezing- en kookbijeer.ko::.st-deelnee~cte~ O? de overige

houdingsvariabelen.
In 4.2.2. is aangegeven dat de deelr.eer.sters vier weken na de vccrlichtir.g is
gevraagd hoe zij tegenover vier afzonderlijke or.derdelen van de vocrlichtini$boodschap stonden en wat hun totaal oordeel Wa5. De resultaten zijn ~eergegevc~
in de nu volgende tabel.
Tabel 6. 5.2. 2. Houding t.o.v. diverse aspecten van èe vocrlic!1tir.gsboodscha;> (in \);
vergelijking deelneei::sters aan lezing en kook~ijcenkc::.st.
a. minder tussendoortjes

le:ing
(n=65)

kookbijeenkc::-.st
(n:75)

ger.l.

( r.: lltO)

positief

80

74,6

77,1

+/-

20

21,3

20,7

,o

2,l

100\

100\

negatief

lf

100\
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tr is geen verschil in houding tussen de lezing- en kookbijeenkomstdeelneemsters
Cx 2-toets; p > 0.10).
b. l:)Qer de r.agcre i.p.v. de volle C'lClkproduktcn.

lezing
(n:6S)

kook.bijeenkomst

gem.

(n=75)

(n=ll.40)

pooi tief

44,6

45,3

'+5.o·

♦/-

41,5

33,3

37,1

negc1tief

13,8

21,3

17,9

100\

100\

100\

Ook hier is het verschil niet significant (x 2-toets; p > 0,10).
c. ~ér produkten ~et m.o.v. in plaats van verzadigde vetten.

(n:75)

gem.
(n:140)

56,9
21,5
21,5

46,6
30,6
22,6

Sl ,4
26 ,4
22,1

100\

100\

100\

lc:.ing
(n=65)

positief
♦/-

negatief

kook.bijeenkomst

Ook hier is geen verschil t\.!.Ssen de le:ing- en de kookbijeenkomstdeelneemsters
significant Cx 2 -toets; p > 0,10).
d. ainder vet vlees en vette vleeswaren.

Positief
♦/-

negatief

kook!:>l jeenkomst

(n:75)

gem.
(n=l40)

64,6
32,3
3,0

58,6
30,6
10,6

61,4
31,4
7,1

100\

100\

100\

lezing
(n:65)

tveneer.s geen verschil tussen de lezing- en kookbijeenkomstdeelneemsters
<x 2-tocts; p > 0,10).
Bij vergelijking van de reacties op de aar.bevellng tot het matigen van tussendoortjes cm de oproep meer magere in plaats van volle mel)<produkten te gebruiken
is wel duidelijk dat laatstgenoemde oproep aanzienlijk meer tegenargu.::nenten
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gebruiken van (meer) produkten met een hoog gehalte aan r:ïCervoudig onverzadigde
vetzuren l~gt ?et aantal gemengde en alleen negatieve op~erkingen vrij hoog.
Veel minder alleen negatieve opmerkingen werden genoteerd bij d: rr~nder vet
vlees en vette vleeswaren. Overigens ~oet bij de 61\ die zegt hier volledig
positief tegenover te staan worden opgemerkt dat velen van hen zeiden dit advies
zelf al lang in praktijk te brengen. In hoeverre het vette spek en de reu:cl
van vroeger als referentie worden gehanteerd, is niet exact na te gaan.
Wel blijkt duidelijk uit de opmerkingen dat voor velen de gren:; tussen wat vet
en niet-vet is, anders ligt dan de diëtistes bedoelen.
Opvallend is dat voor alle vier onderdelen het aantal negatieve opmerkingen na
de kookbijeenkorot groter is dan na de lezing. Mogelijk is dit het gevolg van
onderlinge gesprekken buiten de diëtiste om, waardoor eventuele eigen negatieve
reacties ge~4kkelijker geuit worden en daardoor bestendigd (tot narooting vier
weken later).
Interessant is te kijken naar de aard van de tegenargumenten, d.i. de onder tlen - gerangschikte opmerkingen.
Deze zijn geordend in voor elk the~4 passend lijkende= ~~e~t voorkomende categorieën en afgerond op hele procenten.
Argumenten tegen het ~~tigen van tussendoortjes (a) zijn:
- niet van toepassing op eigen situatie
(snoep nooit/zelden; voor velen wel nodig, wij hebben
veel lichaamsbeweging)

li3\

- verlies van gezelligheid
(zo ongezellig, zeker als er mensen zijn)
19)
- andere redenen

16\
41\
100\
"l·

(n=37, d.w.z. 37 opmerkingen van 13 persone••· ·
Argumenten tegen het gebruik van de magere i.p.v. de volle melkproduktcn:
- niet van toepassing op eigen situatie
(vooral voor oudere ~ensen; vooral voor ~~nsen met aanleg
voor dik worden; voor kinderen niet; vooral voor jongeren;
wel als je er veel van gebruikt -zelf klein gezin- etc.).

34\

- smaak minder dan van volle produkten
(was wel goed als er gedeeltelijk r.Jgere pr-odukten werden
gebruikt, maar die zijn niet zo lekker, zegt men; het in

22\

-107wel waar, maar die 20T kaas is niet lekker; volle melk is
toch wel veel lekkerder; wel mee eens, maar andere dan
volvette kaas is niet te eten; 't is wel waar, maar
hier lusten ze het niet; mee eens, maar m'n man vindt die
halfvolle melk te waterig).
- andere redenen 19 )

44\
100\

(n=l02, d.w.z. 102 opmerkingen afkomstig van
36 personen)

,, .,.

Argumenten tegen het gaan gebruiken van produkten met meer m.o.v.:
- te duur
(flauwekul, doe maar ~Jnder op brood, veel te duur al die
dieetspullen; te duur om te gaan gebruiken in gezin met 5
personen; voor ons is het doenlijk, wc zijn maar met 2,
maar voor een gezin is het vrij duur; financieel gedoe
voor fabrikanten; is wel beter, maar te duur= gestopt
vanwege de prijs).
- nog niet bewezen

(mee eens onder voorbehoud, ben een beetje aan het
twijfelen gebracht door tegenspraak van de weteMchap;
lijkt wel goed als het allemaal waar is tenminste; vet
is vet, al dat onverzadigde maakt niet veel uit, als je
het verhit, wordt het weer verzadigd).
- andere redenen 19 )

26\

14\

60\
100\

(n=93, d.w.z. 93 opr~rkingen van 28 personen)
Argumenten tegen het gaan gebruiken van minder vet vlees en vleeswaren:
- niet van toepassing op eigen situatie
(we eten al mager vlees; we eten al niet erg vet en
wat verstaan ze onder erg vet. Vroeger aten we veel meer
spek e.d.; waarom moet er nu nog meer van het vette
vlees af; we werken veel en hebben ~igen slacht).
- te duur
(met gezin is iedere dag mager rundvlees niet mogelijk;
rundvlees is nogal duur, daarom eten we veel varkensvlees)
- andere redenen 19 )

40\

24\

36\
100\

(n:67, d.w.z. 67 opmerkingen van 20 personen)
Bij deze uitgebreidere weergave van de tegenargumenten moeten we niet uit het oog
verliezen dat bij alle onderdelen meer dan de helft van de respondenten positief
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mate bij vlees en vleeswaren (bijna 70\) en ruim 50\ bij de mclkproduktcn en
de m.o.v.-rijkc produkten.
In hoeverre deze positieve houding zich zal uiten in veranderd gedrag is de
vraag. Tot licht pessimisme neigen de m.i. vrij hoge percentages in de catcgo·
rieën: "niet van tocpa5sing op eigen situatie" (voor a, b en c groter dan 30\).
Dit houdt nl. in dat men vindt dat althans dit gedeelte Vûn wat de Hart5tichting
naar voren brengt bestemd is voor anderen dan zichzelf; zelf doet men het ir.:r.:crs
al "goed".
Het totaal oordeel over de boodschap levert o:,:
lezing
(n=65)

kookbijecnkomat
(n:75)

positief

61,5

62,6

+/-

35,3

28,0

3,0

9,3

100\

100\

negatief

gem.
(n:140)
62,1
31,4
6 ·"

100\

Tussen de lezing en de kookbijeenkomst-declnceroters bestaat seen verschil in
eindoordeel, al is er ook hier weer een lichte neiging tot wat !:)eer negatieve
reacties bij de kookbljeenkomaten (x 2-toets•p > 0,10).
Omdat wij ons afvroegen of er in de beoordeling verschillen bestonden tussen
"stad" en "platteland", hebben wij de 10 in het onderzoek betrokken gc?:',eenten
als volgt onderverdeeld op basis van de CBS-classificatie naar urbanisatiegraad (CBS, 1975).
4

gemeenten met een stedelijk karakter: Dordrecht, Hoersbroek, IJmuiden, Schicda~·

6 gemeenten oot een min of meer agrarisc~ karakter: Hei- en Boeicop, Oirlo,
Soerendonk, Vierlingsbeek, Uffelte, Zuidlaren.
Vervolgens hebben we voor alle vijf onderdelen tezacen het aantal positieve,
gemengde en r.egatieve opmerkingen bepaald per gemeente. Bij toetsing cp eventuele verschillen bleek een trend tot verschil te bestaan; in de zes plattelar.d.5gemeenten werden ge:tiddeld iets :tinder po~itieve, iets r~er gemengde en r.egatie~e
opmerkingen genoteerd dan in de 4 stedelijke ge~centen. ~~n staat dus als het
ware in de dorpen iets huiveriger tegenover de inhoud van de booc!schap, hoewel
de verschillen klein zijn (x 2-toets; 0,05 < p < 0,10).

-1096.6. Voorlichtingseffecten met betrekkinra tot gerapporteerd gedrag.
Ook hier geven we in 6.6.1. de algemene voorlichtingseffecten, als bedoeld in
Probleemtelling 1 in 2.1. en gaan we in 6.6.2. in cp eventuele verschillen
tussen de lezing en de kookbijecnkomst (probleemstelling 2, 3 en 4 in 2.1.).
6.G.1.

~!s~~~n-

De gemiddelde gcdragsscores van de voorgemeten groep die ook is gekomen (n=l02)

van de groep die alleen is nagemeten (n=l40), zijn weergegeven in de nu
Volgende tclbel.

en

Tabel 6.6.1.

Gemiddelde gcdragsscores, vóór en vier weken na de voorlichting.
voormeting
(n=102)

gedrag 1

(gebruik produkten)

gedrag Il (verandering eetgewoonten)

22 ,95
0,27

nameting schaal- p
(n:140)
waarden
p<0,001 sterk
1-50
32,91
<O 001 signi1,30
0-11
P •
ficant

Het is duidelijk dat in beide gevallen het verschil sterk significant is
(Kolmogorov-Smirnov • tvee:.ijdig) • met andere woorden, het opgegeven ( ! ) patroon
van het gebruik -aard en hoeveelheid- van een redelijk aantal produkten gaat in de
Z-ichting zoals de Hartstichting beoogt.
Daarnaast geven significant mé6r mensen da.'!'\ tevoren op in de r.aand voorafgaande

aan het interview iets in hun eetgewoonten te hebben veranderd.
ffet percentage respondenten dat opgeeft iets \~randerd te hebben, was bij de
Voormeting 14 1 3 (n=153 is totale voormeting) en dit stijgt tot 36 1 8\ bij de nall'Jeting (n=225 is totale nameting, inclusief de 85 personen die twee keer geinterviewd :ijn).
Van de 83 personen die in totaal opgeven iets veranderd te hebben zegt 81 er
een speciale aanleiding voor te hebben gehad. Van deze 81 geven 591de voorlichting op als aanleiding, dat is bijna 73\. In ca. 4\ wordt opgegeven een eigen
dieet (1'8 = 3 personen), terwijl dl t bij de voormeting bij vier van de tvintig
Veranderde personen het geval was. In eveneens ca. 4\ een dieet van een gezinsUd (voormeting: geen) en de overige ca. 20\ wordt gevormd door redenen van
zeer uiteenlopende aard: vonden ons te :waar; op advies zuster/kinderen, seizoensverandering (voor0eting: 80\).
Volgend op de vraag naar veranderingen in eetgewoonten vroeg vraag 17 van het
enquête-formulier (zie bijlage IV) naar eventuele gewichtsveranderingen in de
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maand, voorafgaande aan het gesprek.
De vraag was bedoeld als globale controle op de veranderde eetgewoonten, r.~ar
kon deze functie niet vervullen, omdat zowel bij de voor- als nameting ca. eo\
van de respondenten opgaf gelijk in gewicht te zijn gebleven.
De opgegeven redenen voor gewichtstoenarr~ (11 personen bij voorn~ting en 5 personen bij nameting) zijn zeer uiteenlopend en sterk aan persoonlijke oirotandigheden gebonden. "Teveel gesnoept", "gewoon teveel feestjes gehad", "veel verjaar'
dagen" etc. worden in bijna de helft van de gevallen aangevoerd. Twee dames
geven op het niet te weten "ik eet weinig, rn.:iar toch blijft het eraan", "niet
door teveel eten, zoveel eet ik niet" en twee respondenten berichten zich niet
aan hun dieet te hebben gehouden. Ook zwangerschap ko~t als een reden voor gewichtstoename voor.
Van de bijna 50 gevallen (voor- en nameting samen) waarin men aangeeft te zijn
afgevallen, is dit in 20\ het gevolg van ziekte.
Veertien dames zijn op dieet, waarvan enkelen op rr~dische indicatie, anderen
op eigen initiatief: 5 dair.ens in ~én dor? zijn op de "slanke lijners club".
Sommige re::.pondentes noemen specifieke veranderingen: "vier dagen geen a,1rda;,pcl:..
gegeven; geen suiker meer in koffie en thee; minder snoepen; ~agerc melkprodul<.teP
Drukke werkzaamheden worden door vijf dames als reden van afvallen genoemd, scr.S
in combinatie met "zenuwen, spanningen".
In de verderliggende achtergronden van de wens tot dieet houèen, het slagen of
mislukken ervan en andere aanleidingen tot veranderingen in eetgewoonten hebben
deze globale open antwoorden weinig inzicht gegeven.

6.6.2.1. De gedragsscores.
De gemiddelde gedragsscores bij de na~~ting zijn weergegeven in tabel 6.6.2.1.
Tabel 6.6.2.1. Gemiddelde gedragsscores 4 weken r.a de voorlichting; vergelijkir.S
lezing en kookbijeenkomt.
lezing
(n=65)
G.I.

( gebruik produk-

ten)
G.II. (veranderingen in
eetgewoonten)

33,03
1,34

schaalwaarden p
kookb ij eenkor.G t
(n=75) gem.
(n=l40)
n .s.
1-50
32,60
32,91
1,28

1,31

0-11

n.s.

-
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lrlethoden (Kolmogorov-Smlrnov, tweezijdig; p > 0,10).

De Hartstichting tracht veranderingen in eetgedrag mede te bewerkstelligen door
het uitproberen van nieuwe recepten en bereidingswijzen te stimuleren. In welke
11'1.ate meegenomen dan wel op de avond zelf gerr.aakte recepten thuis zijn toegepast,
is weergegeven in de nu volger.de paragraaf (6.G.2.2.).
6.6.2.2. Recepten: toepassing en reacties.
Het groene boekje met recepten is door 85\ van de lezing-deelneer.sters en door
90\ van de kookbijeenkor.st-deelncemsters mee naar huis genomen.
Van deze 82 lezing-deelneer.sters hadden er 6 (7,3\) vier weken later een recept
uit het boekje gemaakt; van de 105 boekjesbezittende kookbijeenkom5t-dcelneemsters
hadden 20 dames (13,9\) een recept gemaakt. Het verschil is significant (x 2 -toets;
P < 0,05).
Hoewel het gaat om vrij geringe aantallen, is toch interessant te zien dat bij
5 van de 6 lezing-dames de geprobeerde recepten goed zijn bevallen, tcI'\oJijl dit

opgaat voor 16 van de 20 KB-receptenmaaksters. De bezwaren leken vooral voort te
komen uit het onwennige van de vetarmcr bereiding:"smaakt niet (dipsausjes),
Cake zonder boter idioot, daarom toch r.aar wat boter in gedaan (t)".
Het aantal deelneet"Gters dat na de kookbijeenkomst één van de op de avond zelf
bereide gerechten heeft gemaakt, ligt hoger nl. 33 (28,2\). Bij slechts één persoon was dit niet goed bevallen, teNijl 3 een ge~ngd oordeel gaven als: zelf
lekker, man en/of kinderen niet. Het cierendeel (29) is zeer tevreden.

Om een idee te krijgen van de krachten die acceptatie van dit onderdeel van de
Voorlichting beooeilijken, is gevraagd waarom men geen recept heeft uitgeprobeerd.
De opgegeven redenen zijn gebundeld tot enkele categorieën, die zijn weergegeven
in de volgende ta!>el.
Tabel 6.6.2.2. Opgegeven redenen voor niet proberen van recepten uit boekje en
de avond zelf.
avond
boekje
(n:146)
(n=78)
a. geen tijd
35,9\
45,7\

b. man en/of kinderen houden er niet van
c. was geen aanleiding voor
d. recepten van de avond niet lekker
e. overige

s,s

12,8
15,4

36,0

11,5
24,3

100\

100\

9,8

- - - - - - - - - - - ~ - - - - - ---
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Van het vrij grote aantal respondenten dat opgeeft geen tijd gehad te heLben o~
iets uit te proberen, kan men zich afvragen of deze reden niet een zozc,~r voor
de hand liggende en sociaal algern1.?cn aanvaarde "verklaring" fa dat r-..cn deze rcde!l
gebruikt om niet na te hoeven denken over, :resp. in te hoeven gaan op de werkelijke beweegredenen (gebrek aan interesse, motivatie b.v.).
Voor de tweede reden "man en/of kinderen houden er niet van" geldt in feite hetzelfde; in plaats van áán te nemen dat de overige huisgenoten iets niet zullen
appreciëren, zou een voldoende gemotiveerde huisvrouw kunnen proberen de reccpte!l
te presenteren,zoveel mogelijk rekening houdend rr~t de sr~ak van de overige gezinsleden.
Men kan uit deze 2 typen redenen m.i. voorzichtig concluderen, dat de diëtistes
deze huisvrouwen kennelijk niet z6 hebben kunnen motiveren dat zijzelf over
(~&n van) beide barriares -a en b- heen konden stappen.
De onder c. gebundelde opmerkingen "was geen aanleiding voor" zijn m.i. extra
aandacht waard. Kennelijk ervaart althans een deel van het publiek de recepten
uit het boekje als geschikt voor speciale gelegenheden, maar niet slaande op de
voeding van elke dag. Dit is jammer, omdat de gebruikte basisprincipes -cholesterolbeperkt, vetbeperkt en gebruik m.o.v. in plaats van verzadigde vettentoch bedoeld zijn voor toepassing in de dagelijkse praktijk.
Te overwegen valt of door wijzigingen in aard, ingrediënten en wellicht benaminS
van de gerechten het beeld "alleen voor speciale gelegenheden" kan worden ou:gebogen tot "nuttige tips/recepten voor de praktijk van alledag" (als de Hartsdch'
ting dit beoogt~).
Ook wat betreft het niet maken van de :recepten van de avond geven 12 da~~s redene:
op als: geen bezoek gehad, normaal doen we niet van dat soort dingen; eten eigen'
lijk nooit tussendoortjes; dat doe je niet zo gauw als je alleen/~~t z'n n.reeën
bent; daar moet eens een gelegenheid voor zijn; eigenlijk iets voor een feestje
en dat hebben we nog niet gehad.
Zoals uit de opmerkingen wel blijkt, hebben ze betrekking op avonden (S verschil'
lende) waarop hoofdzakelijk hapjes zijn gemaakt.
Overigens houdt het feit dat een aantal dames de recepten ~iet heeft gemaakt
omdat ze deze voor speciale gelegenheden vindt, niet in dat de algc=ene dagelijkse toepasbaarheid van de boodschap hen is ontgaan (zie resultaten m.b.t.
gedragsscore I in 6.6.1.).
Toch kan men zich afvragen of het niet r~gelijk is nog dichter bij de praktijk·
situatie te komen door enkele onderdelen van h~t dagelijkse patroon -b.v. vlees
braden in minder vet van meer onverzadigde aard,afm.:iken groenten rr~t rdgere saus
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of zonder saus r~ar met kruiden e.d.- te doen uitvoeren, tezamen tiet enkele eenvoudige hapjes (ot>dat voor de onderdelen van de rnaaltijöereièing niet alle
deelneer..sters nodig zijn). Op deze manier voorkomt de diëtiste n~èr dat de deelnee::isters dit deel van de boodschap terzijde schuiven met de gedachte: leuk om
te doen als er eens aanleiding voor is.
Bij een deel van de kookbijeenkorot-deelneeroters is de ervaring met de op de
avond bereide gerechten niet gur~tig, wat hen er naar hun zeggen van heeft weerhouden één van de recepten thuis te proberen. Opmerkingen in deze categorie zijn:
"andere rauwkost dan geraspte worteltjes lusten de kinderen niet; erg veel met
kwark en dat lusten we niet; hapjes te apart; grapefruit houden we niet van;
kwark en banaan lekker in.lar erg dikr.iakend; ik vind die dingen niet lekker, ben er
te oud voor (62 jaar)" De::c opmerkingen zijn voor de helft afkomstig uit andere
Plaatsen dan die leidend tot de opmerkingen onder c. in tabel 6.6.1.2., maar
hebben eveneens betrekking op avonden waarop hapjes zijn bereid.
6.7. Welke rol speelt het actief bezig zijn bij de kookbijeenkomst?
Als belangrijk element van de kook.bijeenkomst is gezien het feit dat het publiek
de eelegenheid krijgt actief nieuw gedrag (bereiding recept) uit te proberen.
In feite blijkt gemiddeld slechts ongeveer de helft (46\. zie vraag 24 van het
enquête-formulier) inderdaad zelf actief te zijn geweest. Dit feit maakt het
rr..ogelijk een vergelijking te maken tussen de wel- en niet-actieven onder de aanwezigen op de kookbijeenko~sten, om te zien of b.v. de actieve deelneer.sters
meer of minder opsteken van do voorlichting, meer of juist minder in houding veranderen etc. Oo dit na te gaan, hebben we de kennis-, houdings- en gedragsscores
van de voormeting vergeleken ~~t deze scores bij de nameting van dezelfde personen. Deze individuele vergelijking was mogelijk voor de 42 du!:>belg~rneten
kookbijeenkomst-deelneemsters. Een overzicht van de ge~lddelde verar.deringen
geeft tabel 6.7 ••
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Tabel 6.7. Gemiddelde veranderingen in kennis-, houdir.g::?-cn gedrag~5ccrcs;
vergelijking actieve en niet-actieve kookbijeer.ko~~t-dcelncc-:-;::.tcrs.
actief
(n=22)

niet-actief
(n=20)

schaalwaarden

p

l<.I.

(risico-factoren)
K.II. (preventie-meg.)
l<.III. (samenstelling)

0,36
0,18
5 ,os

0,20
0,05
4,15

o,

2, 4 en 6
0 en 2
0-34

n.c.
n.s.
n.s.

(melkprodukten)
H.II. (preventie)
H.III. (dieetmargarine)

3,81

4,05

-o,os

o,oo

5-25
4-20

0,18

-0,45

2-10

n.s.
n.s.
n.s.

(gebruik produkten) 2,32
(verandering eet0,32
gewoonten)

1,80
1,80

1-50

H.I.

G.I.
G.II.

n .s.
n.s.

0-11

Er blijkt geen significant verschil in effect te bestaan tussen degenen die wel
en degenen die niet zelf actief zijn geweest (Kolmogorov-Smlrnov, t~eczijdig en
x2-toets voor de tweede kennisscores).
Wel is er bij 6 van de 8 metingen een zwakke tendens dat de actieven iets rnëer
veranderd zijn door de voorlichting.
Het is ook mogelijk dat diegenen die zich wel aanbieden om zelf iets te bereiden
juist de groep vormen die al meer voelt voor de voorlichtingsboodschap, deze al
geheel of tendele in praktijk brengt en dan ook een geringer potentieel voor
verbetering heeft.
Deze veronderstelling blijkt bij ~eezijdige toetsing volgens Kolmogorov-S~irno~
niet op te gaan. De begin.scores op de kennis-, houdings- en gedragscomponenten
van de 22 dames die bij de kookhijeenkorr.st actief zijn geweest, zijn niet significant hoger of lager dan die van de 20 niet-actieve leden (p

>

0,10).

6.8. Beoordeling van de voorlichting.
6.0.1. ~2~r-~~~~!s!~s~!~g~~-

oe in 5.4. geformuleerde veronderstellingen over de beoordeling van de voorlichting zijn bij de nameting getoetst aan de ni~t-voorg'!r.:"t"n 1e"ln'!"i'.GtP.ra.
nu volgende tabel geeft de gemiddelde scores in de oorspronkelijke niet voor
richting gecorrigeerde vorm (6.8.a.) en nogmaals beknopt de geformuleerde verDe
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onderstellingen met de uit 6.8.a. af te leiden conclU5ies (6.8.b.).
Tabel 6.8a. Gemiddelde scores; oordeel over lezing, resp. kookbijeenkor.ist.

.

5

lezing kookbijecnkomst
(n=65) (n=75)

p.

kcnnisvcrrijkend
zeer rommelig

niet kennisverrijkend
zeer ordelijk

1,77
4,54

zeer gezellig

zeer ongezellig

1,55

n.s.
n.s.
n.s.

l

j

overvol (progr.::i::r...:i)

niet overvol (progr.)
actief betrokken
niet actief betrokken
totaaloordeel = rapportcijfer 1 t/rn 10

3,98
1,35
7,72

1,61
4,29
1,39
4,19
1,60
8,06

n.s.
n.s.
n.s.

Uit de scores valt op te roken dat men de bijeenkomäten bijzonder positief
waardeert.
Tabel 6.8b. De veronderstellingen m.b.t. de beoordeling getoetst.
Bevestigd?
lezing krijgt lager rapportcijfer (totaaloordeel)

nee

lezing is oeer kennisverrijkend

nee

lezing is minder rommelig
lezing heeft minder overladen programma

nee
nee

lezing is minder gezellig

nee

lezing geeft lagere actieve betrokkenheid
dan de kookbijeenkomst.

nee

Geen van de veronderstellingen blijkt te worden bevestigd, met andere woorden
het oordeel van de lezing- en de kook.bijeenkomst-deelneemsters over de voorgaande
punten loopt niet meetbaar uit elkaar.
Evenmin blijkt de toevoeging aan de eerste veronderstelling, nl. dat de totaalwaardering voor de kookbijeenkomst hoger zou zijn naanr4te de opleiding (van èe
vrouw) lager was, te worden bevestigd. De correlatiecoëfficiënt p tussen opleiding
en cijfer is bijzonder laag, nl. -0,0017.
Bij vergroting van de groepen tot 108 resp. 117 -door toevoeging van de ook voorgemeten groepen (43 lezing, resp. 42 kookbijeenkorot-declnecmstcr:.)- vcr~ndcr~n
voorgaande conclusies niet. De gemiddelde scores verschuiven uiteraard iet~. Zo
Is b.v. het gemiddelde cijfer van de volledige lezing-groep (n=108) 7,92 en van
de volledige kookbijeenko:tit-groep (n=117) 8,09.
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Extra informatie m.b.t. het totaaloordeel over elk van beide bijeenkor.~ten is
verkregen door achteraf ( ! ) te vragen aan welke bijecnkol':'Gt men de voor}:cur zou
hebben gegeven als men vrij had mogen kiezen (vraag 26 en 27).
Onze veronderstelling dat men de voorkeur zou geven aan de methode die men zelf
had meegemaakt ("onbekend ir.aakt onbemind"), blijkt niet bevestigd te worden.
Van degenen die naar de lezing zijn geweest, geeft 35\ hieraan -achteraf- de
voorkeur, terwijl bijna 60\ liever naar de kookbijeenkoirot was gegaan!
Degenen die een kookbijeenkomat hebben bijgewoond, prefereren dit in bijna eo\
van de gevallen, terwijl slechts 15\ zegt liever een lezing gehad te hebben
(restpcrcentages = geen voorkeur).
De volgende tabel geeft dit resultaat in absolute aantallen; de x2-tocts op
verschillen tussen de beide groepen is sterk significant (p
voorkeur

geweest
naar

eigen bijeenk.

+

L

l<.B

38

92

130

17

81

6

8

14

108

117

225

andere bijeenk.
geen

<

0,001).

Het is mogelijk dat een deel van de voorkeur voor de kookbijeenko!:)St te verklareP
is uit het "anders dan anders zijn". Voor de meeste verenigingsleden is een le-

zing een betrekkelijk gebruikelijk verschijnsel, hoeveel variatie de besturen
ook in hun programma's weten te brengen. Gezar...enlijk en in kleine groepen iets
klaarmaken, heeft de attractie van het niewe. Dat dit zeker voor sommigen een
rol speelt, blijkt_m.i. uit antwoorden op rljn vraag (tijdens de kockbijecnkomt) hoe men het nu zo vond: "leuk, het is weer eens iets anders h~?".
Diverse auteurs wijzen erop dat wat interesse betreft, afwisseling van 0ethoden
en media verre de voorkeur verdient boven ~~n methode (o.a. fODOR, in YOUHG 1969)
s.0.2.

~~22rg~!!ng_g29r_g~-Y~~~!a!ns~è~~!~~-

Informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten van iets andere aard dan in de
vorige paragraaf naar voren kwam, is verkregen uit de na afloop van de bijeenkomten door de besturen ingevulde vragenformulieren (bijlage VIII).
Het grootste deel van de vragen heeft betrekking op wat v6ór de bijeenkor.stcn
zelf plaatsvond. Het doel van dit vragenformulier was hoofdzakelijk te weten te
komen hoe deze besturen de deelname aan het onderzoek ervaren hadden, dit met
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het oog op de toekomst, wanneer wellicht opnieuw op "de praktijk" een beroep
zou worden gedaan.
Vraag 9 en de opmerkingen onderaan de vragenlijst geven echter een idee van het
oordeel van bestuursleden die beide bijeenkomsten hebben bijgewoond en dus in
staat zijn tot vergelijken.
Op de vraag "welk soort bijeenkomst zoudt U adviseren aan een vereniging die een
dergelijke voorlichtingsbijeenkom5t voor de eerste keer op het programma wil
Plaatsen?" zijn de volgende antwoorden gegeven:
geen van beide
lezing
kook.bijeenkomst
anders, nl •••••

l

s
2

Eén bestuur beantwoordt deze vraag niet, drie daarentegen geven twee antwoorden,
nl.

kook.bijeenkomst+ anders (zie overwegingen bij kook.bijeenkomst)
lezing+ anders
(zie overwegingen bij lezing)
lezing + kook.bijeenkomst, nl. le:ting "is doeltreffender voor een algemene bijeenkomst", kook.bijeenkomst "alleen voor dames die elkaar kennen, omdat de
periode waarin de hapjes klaarge~Qakt worden (Red. door ca. 12 van de 52 dames!)
vrij lang is, vooral voor een grotere groep".
Als overwegingen die de keuze bepaald hebben, zijn opgegeven:
voor geen van l,e i de:
"de presentatie en woordkeus bij de le:ting was slecht, er zat geen opbouw
in het betoog en het geheel maakte een onvoorbereide indruk. De inleiding
bij de kook.bijeenkomst was iets beter, de bereiding (Red. door slechts enkele
bereidwillige leden) van de hapjes onhygiënisch en niet zichtbaar voor publiek,
de opgegeven hoeveel.~eden waren on ju.is t."
voor de lezing:
avonden beide uitstekend gebracht; hapjes klaarmaken vonden wij erg rommelig;
lezing wel graag overzichtelijker, b.v. met dia's en groter duidelijker bord;
werd zeer goed naar voren gebracht; hierna werden mé,r vragen gesteld dan na
de kook.bijeenkomst;
echte voorlichting en er kwamen veel reacties uit de zaal.
Het lijkt alsof men de lezing meer als vragenstimulerend heeft ervaren dan de
kook.bijeenkomst (:ie ook bij kook.bijeenkomst. Vermoedelijk speelt hier een rol
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wat door een diëtiste werd geformuleerd als: je zit bij de kookbijcenkotl".::;t al tij:
met het idee: we moeten nog wel genoeg tijd overhouden om te kunnen kci-.~:1.
voor de kookbijeenkomst:
wij vonden deze bijeenko~t "vollediger", t:l<lar dan r.ct beter zichtbaar klaal"
maken van de hapjes, waardoor iedereen bij proeven weet wat crin zit (Red.
bereiding gebeurde voorin de zaal door kleine groep);
is gezelliger;
lezing werd met te weinig overtuiging gebracht, rdar do vragen werden wel
kundig beantwoord. ?la de lezing werden er rr.ccr vragen gc::itcld <:n ook beter•
Bij de hapjes zagen we meer de andere mogelijkheden, ruar kwar.ion door het
"bezig zijn" niet aan zoveel vragen toe. Het w.1.s door het sarner.docn gewoon
gezelliger (maar over een beter resultaat kunnen we niets zinnigs zeggen);
beter aansprekend. Je hebt geproefd dat dergelijke gerechten ook srjkelijk
zijn.
De mogelijkheid tot overige op~~rkingen is door een a.1ntal besturen benut. We
geven hier enkele van de gemaakte opmerkingen weer, Tl".Ct nar.-.e die, die we ook
in de eigen observaties van de avonden herhaaldelijk zijn teg~ngekomen.
er waren veel reacties van "je mag gewoon niets meer" en "daar kan je je
•
niet aan storen". Er was ook ongeloof, want opa of tante was ook zo oud
geworden met veel eieren en vet (plattelandsgemeente).
het bestuur en ook anderen vonden dat het praatje eenvoudig en aardig gebracht werd en men vond de avonden wel gezellig;
belde avonden waren de leden tevreden over de prettige en duidelijke voorlichting;
voor de toekomst moet er aan de hele opzet nog zeer gesleuteld worden, wil
het aan zijn doel beantwoorden (zie oprr,erking bij "geen van beide");
de splitsing vonden wij niet zo geslaagd en we zouden graag nog eens een
hapjesavond hebben voor die leden die dat nu niet hebben oeegerJakt;
(mogelijkheid is gegeven);
er zijn verschillende dar~s van het bestuur overgegaan O? Suncos en Becel
i.p.v. halvarine. Zijn Becelkoekjes gaan gebruiken of neoen niet elke dag
meer een ei.
Hoewel het aantal besturen te gering is oo definitieve uitspraKen op te baseren
blijkt uit de weergegeven op~~rkingen wel dat geen sprake is van een duidelijke
keuze vóór de ene dan wel de andere soort bijee~koi:.st.
Uit de antwoorden op vraag 9b. "Waarom?" blijkt dat de keuze sterk is bepaald
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door de zelf meegemaakte 2 bijeenkomsten en nauwelijks door algemener aan een
lezing dan wel een actiever bijeenkomst toegeschreven kenmerken.
6.9. Korte samenvatting van enkele resultaten.

Alle afzonderlijke resultaten (frequentieverdelingen van de antwoorden, gemiddelden etc.) zijn weergegeven in bijlage IV in het enquête-formulier.
We geven een korte samenvatting van de belangrijkste voorgaande resultaten,
uitgaande van de (hergeformuleerde) probleemstelling in 2.1. (zie daar).
Probleemstelling deel 1 vroeg naar de algemene voorlichtingseffecten, d.w.z.
vergelijking van voor- en nameting. Bij de nameting is de situatie, vergeleken
met de voormeting als volgt:
kennis van risicofactoren
kennis van preventie-mogelijkheden via voeding
kennis van de samenstelling van voedingsmiddelen
houding t.o.v. magere melkprodukten
houding t.o.v. preventie-mogelijkheden
houding t.o.v. dieetmargarine
gedrag: gebruik 20-tal produkten
gedrag: verandering in eetgewoonten

significant toegenomen
significant toegenomen
significant toegenomen
significant positiever
geen verandering
geen verandering
significante verbetering
significant toegenomen

Probleemstelling, deel 2 en 3 vroeg naar eventuele verschillen in effecten, waardering e.d. tussen de lezingen en de kook.bijeenkomsten. Hieromtrent is bij vergelijking van de deelneemsters aan lezingen, resp. kook.bijeenkomsten de situatie
als volgt:
kennis van risico-factoren
kennis van preventie-mogelijkheden via voeding
kennis van de samenstelling van voedingsmiddelen
houding t.o.v. magere melkprodukten
houding t.o.v. preventie-ll>Ogelijkheden
houding t.o.v. dieetmargarine
gedrag: gebruik 20-tal produkten
gedrag: veranderingen in eetgewoonten
diverse a:;pecten van waardering
achteraf voorkeur voor één van beide methoden

geen significant verschil
geen significant verschil
lezing iets hoger
geen significant verschil
geen 5ignificant verschil
geen significant verschil
geen significant verschil
geen significant verschil
geen significante verschillen
voorkeur voor kookhi jeenkomst

Hoofd.stuk 7. CONCLUSIES tN DISCUSSIE.
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Hoofdstuk 7. CONCLUSIES CH DISCUSSIES.
Dit hoofd:.tuk ontleent zijn gegevens aan drie bronnen, nl. l) aan de ~ctingen
in het onderzoek, 2) aan de tijder~ de voorlichting::.bijeenkol':'l5ten gemaakte
observaties en 3) aan algemene voorlichtingskundige inzichten.
Conclusies. rechtstreeks ontleend aan de enquête-gegevens zijn herkenbaar doordat
tU!lscn ( ) terugverwezen wordt naar de plaats in het verslag waar deze gegevens
uitgebreider zijn besproken.
De dlscu:;sic_ na elke groep sar.-.cnhangende conclusies, houdt rekening rr.ct alle
drie soorten gegevens. In de discussie vindt ook de terugkoppeling plaats naar
do diverse onderdelen van de prcblee::istclling (zie 2.1.) en naar de in hoofdstuk
5 hieromtrent gcfonnulcerdc verwachtingen.
E,_onclusies ten aanzien van de onderzoeksopzet en de samenstelling van het HartStichtingspublick.
l.

2.

3.

ll.

Onderzoek waarbij 2 voorlichtings~~thoden worden vergeleken in een reële
praktijksituatie, is mogelijk door de redewerking van verenigingsbesturen;
het is er ook afhankelijk van (zie conclusie 2).
De besturen zijn slechts voor een deel in staat te voorspellen welke leden
een voorlichtingsbijeenkomt zullen bijwonen: 1/3 van degenen die de aantekening hadden gekregen "komen (bijna) altijd'' en daarop ook voorgemeten
waren, k'Waoen .!!!!! op de voorlichtingsbijeenkomt (6.2.).
De groep "veNacht i:-.aar niet gekomen" wijkt enigszir~ af van het publiek
dat wêl kor:.t. Zeer globaal kan men zeggen dat het beeld van de wegblijvers
gaat in de richting van een iets eenvoudiger publiek: de ~.an is gemiddeld·
iets ouder, opleiding van tMn en vrouw, beroepsniveau en welstandsklasse
zijn gemiddeld iets lager. Hun kennis en houding verschilt op alle belangrijke punten niet, i:-.aar de gedragsscore is aanzienlijk beter, vermoedelijk
doordat hun produktpa.kket. soberder van samènstelling is, m.a.w. het lijkt
alsof zij minder van de welvaart hebben "geprofiteerd" (6.2.).
Wil !:)CO voorlichtingseffecten nagaan bij het publiek dat de Hartstichting
normaal met zijn voorlichting bereikt, dan dient men met deze selectie
rekening te houden.
Het feitelijke Hartstichtingspubliek, d.w.z. degenen die verwacht waren én
zijn gekomen, is als volgt te beschrijven: ongeveer 3/4 van de declncem::;ters
aan de voorlichtingsbijeenkomsten behoort tot de leeftijdsgrcx:p 3S-65 jaar.
De categorie jonger dan 35 jaar is in vergelijking tot de populatie van
Nederlandse huisvrouwen sterk ondervertegenwoordigd.
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[en groot deel van het publiek (40\) heeft alleen lagere school, terwijl een
even groot percentage hierna nog ~~n of ~eer jaar huishoudonderwijs of een
andere vorm van voortgezet beroepsonderwijs heeft gevolgd.
Het ge1:1iddelde opleidingsniveau ligt lager dan van alle ?:ederlandse huisvro~~cn, doordat de categorie met voortgezet algerr~en onderwijs (Mulo en
hoger) is ondervertegenwoordigd, rr~ar hoger dan van de totale populatie van
actieve verenigingsleden.
In bijna eendcrdc van de gevallen is het gezinshoofd werkzaam als (kleine)
zelfstandige, veelal in de agrarische sector.
Mede doordat in de gebruikte cla5sificatie naar wclstandskla5se zelfstandig
zijn hoog wordt gewaardeerd, heb~en we te rr~ken rnet een publiek dat voor 60\
behoort tot de drie hoogste welstandskl.:i:;scn en dat gemiddeld dus behoort tot
een hogere welstandskla::se dan de populatie van J:ederlandse huisvrouwen, waarvan ca. 45\ hiertoe gerekend wordt. In verband met het grote aandeel van met
name de kleine zelfstandigen ooeten we met de interpretatie van dit gegeven
voorzichtig zijn (6.3.l.).
5•. De karakterisering van het Hartstichtir.gspublick in dit tweede deelonderzoek,
waar alleen met vrouwenverenigingen gewerkt is, komt vrijwel overeen met die
in het eerste deel onderzoek, waarin alle bijeenkom5tcn gedurende twee maanden
zijn betrokken. Dit wijst erop dat sprake is van een goede doorsnee van het
publiek dat de Hartstichting met dez.e voorlichting bereikt (6.3.1.).
filscussie naar aanleiding van conclusies 3,

4

en 5 (samenstelling publiek).

Selectie treedt zeer vaak op in voorlichtingssituaties, zelfs zo vaak dat sommigen
Pessimistisch stellen dat J:"JCt voorlichting altijd degenen bereikt worden die het
eigenlijk niet nodig hebben. Vaak komt inderdaad voorlichting terecht bij degenen
die het meest actief informatie-zoekend zijn, wat veelal samengaat met een gellÜ.ddcld hogere opleiding, hoger inkomen e.d.
Ook de Hartstichting bereikt met haar voorlichting niet de }lederlandse huisvrouw.
Niet of in c.indere cate worden bereikt:
a. de jongere huisvrouw (jonger dan 35 jaar)
b. de lagere welstandsklassen
c. de huisvrow in de grote steden.
Haar door via vrouwenverenigir.gen te werken die met name op het platteland actief
blijken te zijn, vormt het Hartstichtingspuhliek toch een iets andere ~electie als
bovenbedoelde: vergeleken met alle Hederlandse huisvrowen is de gemiddelde opleiding lager, hoewel door het grote aandeel van de zelfstandige (kleine) ondernemer, de hogere welstandskla5sen oververtegenwoordigd zijn.
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Binnen de leden van de verenigingen treedt nog een selectie cp, r.:1ar ook deze
lijkt er niet op te wijzen dat de voorlichting terecht korr.t bij precies èe verkeerde categorie. Het lijkt erop dat de "wegblijvers" een gcr..iddcld ict::l eenvoudiger levend publiek vormen, terwijl dcccncn die kc,r..~n, r..:t nar..c in hun rcJraf,
meer van de welvaart hebben "geprofiteerd" en zich dl.15 gedragen op een wijze die
hun kan::; op een hartaanval vergroot. Het veranderingcpotcntic<:l in hun cedr.1g is
nl. aanzienlijk groter dan dat van de wegblijvers. Oi t eegevcn h~ft o;, zich:clf
niet te betekenen dat de wegblijver::; geen belangrijke doelgroep zijn. Het i::. goed
mogelijk dat de groep die korr.t

zich in het algc~een ict::; opener op::.tclt tegen-

over nieuwe zaken, veranderingen etc. Dit zou kunnen betekenen dat zij meer veranderingsgezind zijn en de voorlichting op hen du::. zeker invl~d kan hebben.
Hierover geven de rc::;ultatcn echter geen uitsluit5el.
Wel zou men in de vrij aanzienlijke verandering in het gerapporteerde gcèrag
(zie conclusie 14) een indicatie voor deze overwegingen kunnen zien.
Vooralsnog lijkt aan te bevelen de benadering van de vrouwcnvert~nlginP,~n .!:.!!:.!.
te ::.taken, oirdat op deze manier een groep wordt bereikt waarin oc,k degenen r.:et
alleen lager onderwijs en vermoedelijk weinig (animo voor) bij:.cholir1f:!;l!'.Ogc1ijJ.:heden volledig vertegenwoordigd zijn.
Wel dient de Hartstichting zich nog te bezinnen op de benadering van <le groep
jonger dan 35 jaar. Deze groep is sterk ondervertegenwoordigd, ter~ijl juist oo~
zij in hun opvoedende rol belangrijke ovcrdrachtt:iogelijkhedcn hebben. Bovendien
lijkt het waarschijnlijk dat veel voedingsgewoonten in de eerste huwelijksjarcn
gestabiliseerd worden.
Er wordt, vooral in de V.S. veel geschreven over wegen om oocilijker bereikbare
groepen te bereiken (o.a. KOCH, 1973). Veelal deelt ~~n dan op de sociaal er. economisch zwakke groeperingen ~et een zeer geringe opleiding, weinig aspiraties en
geringe motivatie tot verandering in elk opzicht.
De bovenbedoelde groep jonge ouders is zeer zeker anders v.1n cpl.,ouw, r.aar èc::.ondanks geldt m.i. een belangrijke richtlijn uit de literatuur omtrent "reachir.S
the hard to reach", nl. ga in op de r&est onmiddellijke interesses en behoeften
van de desbetreffende categorie en verr..ijd vooral in het begin een te massale
aanpak. Een te grote groep betekent vrijwel zeker een te heterogene groep c~
via één soort boodschap te benaderen.
Als één van de oorzaken van de geringe betrokkenheid van de jongeren is dat zij
hart- en vaatziekten zien als een probleem waar zij zich te zijner tijd op
oudere leeftijd wel mee zullen (moeten) bezighouden, is de eerste taak, waar de
voorlichting voor staat hen het belang van het probleem nu, -voor zichzelf en
hun jonge kinderen- te doen zien.
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Is, om deze r.'IOeilijkcr bereikbare categorie te benaderen, aansluiting te zoeken
bij CB- en kleuterbureaus als plaatsen waar jonge moeders komen?
Overiger~ zullen dan de daar werkende artsen en (wijk)verpleegkundigen van nut
en noodzaak van preventief werken ook op dit terrein overtuigd dienen te zijn.
Ouderavonèen van kleuter- en/of basisscholen verdienen eveneens overweging.
Ook via de in sor.:r..ise plaatsen bestaande gespreksgroepen is wellicht een ingang
te vinden. Plaatselijke wijkverpleegkundigen, huisartsen en O? regionaal niveau
GVO-consulenten zijn in vele gevallen op de hoogte van wat er gebeurt en belang~ljkcr nog, wat

staat te gebeuren. Ook in dit geval geldt de hierboven weerge-

geven voor,,aardc dat alle betrokkenen zelf de noodzaak van preventief handelen
op dit terrein inzien.
Voorts valt voor de benadering van de jongeren, niet-ouders te denken aan het
Vormingswerk, personeelsverenigingen, jonggehuwden.
Vc1St staat dat om deze categorie jonger dan 35 jaar te bereiken de Hartstichting
niet kan volstaan t'ICt een af~achtendc houding.
fonclusies ten aanzien van de voorlichtingseffecten van lezingen en kookbijeenkocsten.
6.

De deelnemers aan de lezingen en kookbijeenkomsten zijn volledig vergelijkbaar m.b.t. hun socio-economische kenmerken en m.b.t. hun uitgangsposities
voor kennis-, houdings- en gedragscorr;,onenten.
Dit betekent dat de toevalstoedellns aan de belde voorlichtingsr~thoèen is
geslaagd (6.3.S.).

7.

De kennis van de

risico-factoren voor hart- en vaatziekten is na de voor-

lichting significant verbeterd bij beic!e methoden.
Ditzelfde geldt voor de kennis van de sar,er~telling van voedingsmiddelen
8.

9.

en voor de kennis van de mogelijkheden van preventie (6.4.1.).
De kennis van de risico-factoren is bij de deelneer.sters aan de lezingen en
kookbijeenkomsten in gelijke cate' en significant toeg~nomen; hetzelfde geldt
voor de kennis van de mogelijkheden van preventie.
De kennis van de samenstelling van voedingsmiddelen is bij de lezing-deelneemsters significant mé6r toegenomen dan bij de kookbijeenkomst-deelneemsters,
vermoedelijk tengevolge van de talrijker gestelde vragen (6.4.2.).
1:a de voorlichting staan zowel de leûng- als de kookbijeenkorr::;t-deelnecmsters
positiever tegenover het gebruik van t:'l<lgeN? melkprodukten. De andere twee
houdingsscores zijn na de voorlichting niet verschillend van erv6é r, m.a.w.
1

in de houding t.a.v. preventie-mogelijkheden is geen verandering gekomen en
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ook ten opzichte van dicet~~rgarinc staat men niet anderrj dan vóór de voorlichting (6.S.l.).
10. Op geen van de drie gebundelde houdine5ondcrdclcn verschillen de lc=inc- en

de kookbijeenkorot-dcelneerrcterr,; ln(!Ctbnar van elk;J,Jr. Dat wil zeggen, =c
staan hetzelfde ten opzichte van magere r.ielkprodukten en dieetmargarine en
ook hun houding t.o.v. preventie verschilt niet significant van elkaar
(6.s.2.1.).
ll. De deelnemers aan de bijeenkoroten staan in het algc~cen po5itief tegenover
de verschillende onderdelen van de booèschap: mir.dcr tu:;5cndoortjcs (80\

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

positief), meer de magere i.p.v. de volle ~clkprodukten (50\), t'lecr ~.o.v.·
rijke produkten (50\), minder vet vlees en vette vleeswaren (70\9 (&.s.2.2.),
Onder de tegenargumenten neemt de categorie "niet v.1n toep.:1.!lsing op eigen
si tuatic" een belangrijke plaats in ( 30-40\). 0i t betekent dat deze deelnee:::#
sters de voorlichting terzijde kunnen schuiven als bedoeld voer andeN.>n,
niet voor zichzelf (6.5.2.2.).
De lezing- en kookbijeenkor.nt-dcelnee~ctcrs verschillen niet ln hun reJctic$
op de verschillende boodschaponderdelen (C.5.2.2.).
Tussen de meer stedelijke ge~~enten enerzijds en de platteland~ge~ecntcn
anderzijds bestaan geen significante verschillen in reacties op de verschillende boodschaponderdelen (6.5.2.2.).
Er treden tussen de voor- en de nameting significante veranderingen in het
beweerde gedrag op, d.w.z. het aantal veranderingen in eetgewoonten neemt
toe en bovendien gaat het (opg•:?geven) patroon van het gebruik -aard en hoeveelheid- van een redelijk aantal produkten in de door de Hartstichting beoogde richting (ö.6.1.).
In de veranderingen in beweerd gedrag ( zie conclusie 15) is geen vèrschil
tussen de lezing- en de kookbijeenkomst-deelncerrsters (6.6.2.1.).
De recepten uit het groene boekje zijn thuis signiflc,mt rr~ér door de deelneemsters aan de kookbijeenkorot gemaakt dan door de lezingdeelneel:'Gters,
namelijk door 13,9\ resp. 7,3\ (6.6.2.2.).
Van de deelneemsters aan de kookbijeenkorot zei 28,2\ vier weken lat~r één van de op de voorlichtingsavond bereide recepten ock thuis te hebben
gemaakt (6.6.2.2.).

Discussie naar aanleiding van de voorlichtingseffecten bij lezing r.n kookbljeenkonnt (conclusies 6 t/m 19).
Uit de voorgaande conclusies koren enige punten duidelijk

n,1,1r

vor"n:
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2. er is vrijwel geen ver::.chil tussen de beide riethoden,
3. een (te) groot deel van de aanwezigen wijst de voorlichting van de hand als
niet van toepassir.g op de eigen situatie.

ne beide eerste punten zijn in zeer beknopte vorm de antwoorden op het eerste en
'tweede deel van de prcbleerotelling in 2.1.
Bij probleei:-.:aelling deel 1 ging het om de algemene voorlichtingseffecten m.b.t.
kennis, houding en gedrag. Deze zijn weergegeven in de conclusies 7 (6.4.1.),
9 (6.s.1.) en 15 (6.6.1.).
Het tweede deel van de probleemstelling betrof eventuele verschillen in effect
tussen beide r.iethodcn. De ant-woorden op deze vraag zijn weergegeven in conclusies
8 (6.4.2.), 10 (6.5.2.) en 16 (6.6.2.). Uit bovenstaande blijkt dus dat een definitieve keuze voor of tegen één van de beschouwde oethoden -lezing en kookbijeenkomat- op basis van de effecten niet te maken is.
De derde constatering is m.i. clnstens zo belangrijk bij overwegingen omtrent

optimalisering van de methodiek. Meer aandacht zou geschonken moeten worden aan
het motiveren van de aanwezigen teneinde hen van "aanwezigen" te maken tot
"betrokkenen".
19 • tr is geen enkel significant verschil in de ria te waarin actieve en nietactieve deelneecsters aan kookbijeenkocsten beïnvloed zijn wat betreft hun
kennis, houding en gerapporteerd gedrag (6.7.).
ten aanpassing in methodiek, door gedurende onderdelen van de bijeenkomst te
Werken in kleiner groepen, verdient zeker overweging. In een kleinere groep
is het voor de aanwezigen veel beter mogelijk in te gaan op wat de boodschap voor
hun persoonlijk betekent in gezins-/leefsituatie. Uitgaande van de bestaande benadering van grotere groepen (verenigingen e.d.) is het goed mogelijk na een alge!Dene inleiding kleinere groepen aan.het werk te zetten door ze concrete vragen
'
Voor te leggen. De vragen dienen erop gericht te zijn het door
de diëtiste besprokene door te trekken naar de thuissituatie. Dit lukt het best wanneer de uitWisseling van gedachten plaatsvindt in subgroepen dle ook na de voorlichtingsbijeenkocst voor de aanwezigen betekenis hebben (buren, kennissen e.d.).
Het ontwikkelen van een dergelijke methodiek, inclusief de te stellen vragen,
is o.i. niet de taak van elke diëtiste afzonderlijk.
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De geconstateerde kennisveranderingen zijn in ovcrcenstc~r:i.lng ~et alle in 5.1.
beknopt weergegeven theorieën, te weten leer-, perceptie-, con~iGtentic- en
functie-theorieën.
Het beeld voor de houdingsverandcring1.:!n is wat gedifferentieerder en ko::.t voer
wat betreft de veranderde houding ten aanzien van ~~gcre r.~lkproduktcn overeen
rnct vooI':>pellingcn op basis van de leer- en perceptie-theorieën en voor wat be·
treft de ongewijzigde houdingen ten opzichte van preventie en dieet~Jrgarino
met de functie-theorieën.
De volgende verklaring is tentatief:
het zou mogelijk kunnen zijn dat, naarr.~tc ir.foIT.k1tie(kcnnis)-clc~~ntcn een be·
langrijker rol spelen bij de vorming en bevestiging Viln houdingen, de leer- en
perceptie-theorieën m<!er geldigheid hclbcn. Toegespitst op bovc~~taJr.d r,.:~ultJJt

zou dit inhouden dat de houding t.o.v. r.~gere r.~lkproduktcn tegenover volle
rnclkproduktcn in groter mate door kennisvergroting te beinvl~dcn is d.:in de bciè1
overige houdingsindexen.
De constatering van verandering in gedrag tengevolge van een eenr.~lige voorlich·
tingsbijecnkomst is in overeerwte~.ming

~~t

de voorspellingen op basis van de

leer- en perceptietheorieën. Volgerw deze theorieën irr~r~ zal gO<?d ontvangen,
goed begrepen en goed onthouden infonr~tie uiteindelijk leiden tot veranderingen
in gedrag (eh houding).
Het resultaat is ook in overeen!lte1m-nlng ï...Ct de voorspelling volger.:1 èë consistcir
tie-theorieën, alleen zouden o~ basi!l hiervan de kookbijeenkcrot-deelnec::t.ters
iets meer veranderd zijn dan de lezing-deelneei:Gtcrs, die enkel tengevolge v~n
hun toegenom<!n kennis tot inconsistentie konden geraken.
Strijdig is het resultaat r,et verwachtingen op basis van de functie-tt~eo:-le~n.
De volgende redenering is een zeer voorzichtige r.ogelijkheid tot een verklarir,g
(zie bij houding): naanrdte het (gerapporteerde) gedrag meer door kennisclc~e:,te
wordt bepaald, gaan leer- en perceptie-theorieën r,~ér en functie-theorieën
minder op. In ons geval zou dit betekenen dat het ger~ten gedrag inèerJaad in
sterke mate kennisbepaald is, m.a.w. we r~tcn in feite een co~binatie v~n ce~rJg
en kennis. Deze mogelijkheid kunnen we niet volledig uitsluiten.
Het is nu eenr..aal bij onde.rzoek naar voedingsgewoonten r.odli jk en voor zover
mogelijk vrij arbeidsintensief en dus ko:abaar. de feite li j~c p,lt roncn te
achterhalen.
In dit onderzoek, waar het er ~t nar..c bij de voonooting, oo gir.g dat de rczpondente geen kennis had van het preciese doel van het onderzoek w~~ ~~n dergelij~c
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ten afzonderlijke analyse naar de ~~te waarin kennis, houding en gedrag ~et elkaar
samenhangen, wordt weergegeven in bijlage IX.
Punt 2, het vrijwel afwezig zijn van verschillen tussen de lezingen en de kookbijeenkornsten, is wellicht het meest opvallende resultaat van het onderzoek.
De enige verschillen zijn:
a. een iets grotere kennis van de samenstelling van voedingsmiddelen na de
lezing;
b.

een meer toepassen van de recepten uit het boekje door deelneemsters aan
de kookbijecnkom::;tcn.

De iets grotere kennis van de samenstelling van voedingsmiddelen onder de lezing-

deelneemsters is op het eerste gezicht niet zo gemakkelijk te verklaren. De gerrdddelde tijd, besteed aan Je inleiding is nl. bij de lezing en de kookbijeenkornst
Precies gelijk, nl. 55 minuten.
Het is echter wel zo dat de beantwoording van vragen ook een belangrijke kennisoverdracht vormt, temeer daar sommige diëtistes een vraag als het ware gebruiken
om er een stukje theorie/informatie aan toe te voegen, vooral bij de lezing
<trieer tijd).
Dit proces van wat lijkt te leiden tot een gemeenschappelijk verwerven van een
hoeveelheid extra kennis, komt bij de kookbijeenkomst minder voor.
Bij de kookbijeenkomst daarentegen is de diëtiste wel toegankelijk voor het
geven van individuele informatie, met name bij het uitdelen van de recepten,
ttieehelpen bij het inrichten van tafel(s) voor de bereiding etc. Men zou kunnen
Stellen dat de tijdsduur die de diëtiste in de praktijk beschikbaar heeft voor
Plenaire kennisoverdracht bij de lezing groter is, terwijl de gelegenheid voor
individuele kennisoverdracht bij de kookbijeenkomsten groter is.
Juist zeer concrete vragen over zelf gebruikte of onbekende produkten zijn ge11.akkelijk te stellen èn dit soort vragen vindt zijn weerslag in de derde kennisscore, die de kennis van de samenstelling van voedings~Jddelen aangeeft.
Uit het feit dat meer mensen na de kookbijeenkomst ertoe besluiten zelf eens
iets te proberen, blijkt wel dat de drec:rpel voor toepassing van gedrag dat
%eer dicht ligt bij het op de avond uitgeprobeerde gedrag wèl verlaagd is.
Hiermee volledig in overeenstemming is de constatering dat een nog hoger percentage, nl. bijna 30\, ,,n van de recepten van de avond zelf (opnieuw) heeft
gemaakt (6.6.2.2. conclusie 18).
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De afwezigheid van andere, belangrijker vcr:;;chillen tu::;~en de lezing en da
kookbijeenkonr:.t is volledig in overecru:.temming met perceptie- en functi,::t!:corieé::,
echter niet met ideeën uit leer- en con:.i::.tentic-theorlcën en r,:,1t de rc::.ultaten
van vergelijkend methodenonderzock.
Voor kennis werd in alle gevallen geen verschil vcr.tacht w.:mnccr t,et infomatie\'t
gedeelte in beide reethodcn even groot zou zijn, hetgeen het geval was (SS minute::,
zie eerder).
Uitgaande van de gedachte dat het pr~1ve:1 bij de kookbijeenko::'nt een positieve
feedback zou zijn, werd, enige leerprincipes volgend -voorzichtig- gesteld dat
dan wellicht de kookbijecnkorrat tot ~~6r veranderingen zou leiden. Dit i~ niet
het geval. Ook op basis van de consistentie-theorieën hadden we ctig t,1i$r-effcct
l~
van de kookbijccnkor.at verwacht, omdat daar-bij nl. na<l!lt de cventu,~cl tot ineen·
sistcntie leidende kennistoename (als bij de lezing) de c!cclneer..sters tot
1

-mogelijk inconsistent- gedrag werden aangespoord. De gedachte was dat het actief
uitoefenen van nieuw gedrag een inconsistentie mat oud gedrag èn houdingen ti::;;cc,;
brengt die leidt tot aanpassing van het gedrag thuis en houdingen aan ht:t nieu-.. e
gedrag.
,
Ook deze veronderstelling blijkt niet door de resultaten beve::1t1g,1 te worden,
wat niet alleen ligt aan het feit dat slechts de helft van de aanwezigen op een
kookbijeenkomst zelf echt actief is gewëest. Er bleken nl. geen verschillen te
zijn in de voorlichtingseffecten tussen de dames die wèl en die niet actief
hadden deelgenomen.
Wij zouden uit dat resultaat c!e consequentie willen trekken de keu:c va:-a de
metho<le aan èe besturen te laten, uiteraard na goede uiteenzcttir.g va:-i wat elk
der u~thoden inhoudt.
Conclusies ten aanzien van de waardering van lezing~n en kookbijee~kor.-sten.
20. Het oordeel over de aard van de bijeenkom:::.ten -kennisverrljkend, ro~:clig,
gezellig, overvol- is in het algemeen zeer positief en verschilt~
significant voor de lezing- en kookbijeenkom:::.t-deelnec~~ters (6.8.l).
21. Het cijfer dat een oordeel geeft over de kookbijeer.kcmst is ge::.lddeld hoger
dan dat over de lezingen, nl. 8,08 tegenover 7,72 ~~ar dit verschil is niet
significant (6.8.1.).
22. Achteraf zegt 60\ van de lezing-dcclnecr.-.::lter:;; liever naar een kookhi jecnkor.6t te zijn gegaan; 15\ van de kookbij~enkcr::ot-deelneernters daarentegen
had liever een lezing gehad.
Er is dus sprake van een voorkeur voor de kookbijecnko::-st (6.8.1.).
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hebben meegemaakt, zou een andere vereniging voor een voorlichtingsavond
de kookbijeenkomst aanraden, vier een lezing en ,,n geen van beide vormen
van voorlichting (6.8.2.).
,fil.scussie naar aanleiding van de mening over en waardering van de voorlichting
(conclusies 20 t/m 23).
Er zijn enkele indicaties dat de kookbijeenkO!îl$t meer wordt gewaardeerd dan de
lezing, hoewel bij de afzonderlijke aspecten van de voorlichting geen significante verschillen naar voren komen (zie conclusies 20 en 21). ~~t deze samenvatting van de conclusies is het ant~oord gegeven op de vraag van probleemstelling 3, namelijk naar eventuele verschillen tussen lezing- en kookbijeenkomstdeelneem:.ters in hun waardering (zie 2.1.).
De af~ezigheid van significdntc verschillen in beoordeling maakt het onmogelijk
op het vierde deel van de probleemstelling in te gaan. Hier werd gevraagd naar
eventuele relaties tussen beoordelingen en effect-verschillen (zie 2.1.).

De iets hogere waardering voor de kook.bijeenkomst gaat overigens niet samen
11',et enig méér-effect (:ie conclusies 6 t/~ 19).
De hogere waardering lijkt vooral betrekking te hebben op èe gezelligheid: men
heeft meer mogelijkheid tllet elkaar te praten dan bij een lezing waar men met
Uitzondering van de pauze minder mobiel is. Bovendien speelt wellicht ook het
Proeven een rol.

ten positief oordeel over een voorlichtingsavond heeft een belangrijke functie
in de mond tot mond reclame die weer leidt tot nieuwe aanvragen.
Zolang voor een actiever benadering van de:e doelgroep wegen en middelen ontbr-eken, lijkt het dan ook onverstandig de mogelijkheid tot het aanvragen van
een kook.bijeen.komt weg te nemen.
Anderzijds blijkt uit het onderzoek niet een zodanig extra effect van de kookhijeenkomten dat e,en om die reden in alle gevallen hieraan de voorkeur ~ou moet"en
&even boven een lezing. Het gaat dan wel om een lezing, waarbij ook verpakkingsln.!terialen en andere vo~n van illustratie -wandplaten Hartstichting, schijf
van vijf en dergelijke worden gebruikt.
Uit opmerkingen gemaakt door bestuursleden die tot vergelijken in staat zijn,
doordat ze beide bijeenkomten hebben meegemaakt, zijn wel enkele richtlijnen
voor keuze te ontlenen. Deze stemmen overeen met eigen observaties en indrukken
van onderzoekster.
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Wanneer een lezing, wanneer een kookbijeenkor:-~t?
Een lezing lijkt de voorkeur te vordiencn wanneer de r.ioc~lijkhcdcn tet tet
bereiden van hapjes, èan wel een maaltijd, beperkt zijn. Dit leidt tot coi::r.-ientaar: ror:-.melig, wisten niet wat er beN?id werd e.d. H.icrte<? r.iootcn ook r.crekend
worden de gevallen waarin de bcN?iding in cc~ afzonderlijke ruiotc me<!t e~bcut~O,
waar slechts enkele dames bezig kunnen zijn.
Een uitzondering is het geval waarbij het bestuur ondanks gcbrekkir,cr facilitei·
ten met klem aandringt op een kookbijecnkor:-at. In dit geval dient de diëtiste
zich er wel van te vergewissen of het be!;tuur zich realiseert dat hi:?t do bcdooling is dat iedereen iets doet en dat het niet gaat om een ~cmonstratie
(waarvoor altijd nog wel een tafel te organiseren is).
Sterke voorkeur van de aanvrager voor een lezing kan daar,entcgen ook w,rnnéer w~l
faciliteiten aanwezig zijn een overweging zijn tot een lezing tf! besluiten.
Hiermee dient men echter voorzlchtig te zijn, het bestuur is ook een scl<!ctic uit
de veN?niging. Het is do vraag of zij altijd precic:; <le wenzen van de leJen kunnen peilen. Een reden voor bestuursvoorkeur voor een le:ing kan zijn dat r.~n
tegen de organisatie en de rommel (èn de ontckendhcid) Vdn een kookbijccnkor:.:H
opziet. In dat geval verdient het -gezien de waardering achteraf- toch a.:mt,cvelifJ
dat de diëtiste probeert het bestuur tot acceptatie van een kookbijeenkor.~t te
brengen.
In voorgaande conclusies en discussie zijn 4 o~derdelcn van de pro~lee~~telli~~
aan de orde gekomen. Het vijfde onderdeel, waarin werd gevra.Jgd na.:ir a.mbevelir.;e
m.b.t. de voorlichting (zie 2.1.) is met opzet ten dele al ve""1erkt in de vcx:,rgaande discussies, omdat aar~evelingen uiteraard voortvloeien uit resultaten en
het logischer leek deze er dan ook direct aan te koppelen. Loskoppeling geeft
extra terugzoeken of de noodzaak tot het nogeens extra weergeven van r~~ultaten•
Zo bevat de discussie over de conclusies 3, 4 en 5 suggesties m.b.t. de doelgroep ter.1ijl in.de discussie naar aanleiding van de conclusie:; 6 t/rn 19 cr~elc
voorzichtige aanbevelingen root betrekking tot de r.:ethode zijn gefon::ulcerd.
Op de inhoud van de voorlichtingsboodschap is in de discussies na~"elijks inge-

gaan, omdat gegevens hierover vooral ontleend zijn aan verslagen van alle bijee~·
korr:sten. Hieruit blijkt dat
a. de variatie in de boodschap tussen de verschillende diëtiste= aanzienlijk is
b.

de diëtistes zich in wisselende mate ori~ntercn op dl'! c1le,crr><!ne leef- en voedingsregels van het Voorlichtingsbureau voor de voedine, waarbij r:•:t name
het accent dat gelegd wordt op de bctckcni::. v.:in suH.cr.. in cfo vo,.~,Hr.g c-n t.,~t
thema

•calorieëntotaal', verschilt.
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Sommige diëtistes vragen zich -m.i. terecht- af of een te sterke benadrukking
van slechts één facet van de voeding, i.c. de vetten, het gevaar van afschuiving
niet vergroot. Immers, de toehoorder wordt overspoeld met infoIT.1atie over voeding
van bronnen, die elk aan één specifiek onderdeel aandacht schenken, terwijl de
consument te maken heeft r.iet voeding als één geïntegreerd geheel van gedragingen.
De reacties van "van die r.ag je dit niet en van die mag je dat niet", "je mag
niks 0<?er" zijn niet ongebruikelijk en worden ook op de bijeenkom:-;ten nogal eens
gehoord. Het is niet te verwachten dat dit het uiteindelijke effect van de voorlichting gur~tig beïnvloedt.
Hoewel altijd de noodzakelijke afstemming op het publiek op dat moment en op die
avond voor de nodige variatie zal zorgen, is m.i. te overwegen het opstellen van
een soort basistekst op b.v. 10 flapovcr vellen, die uniform is uitgevoerd en
waarnaast de diëtiste eigen aanvullingen (op een tweede flapover, bord of viltbord) kan geven. Hiermee wordt tevens tegemoet gekomen aan een met name door
soanigo besturen geuit bezwaar dat zij de voorlichtingsmaterialen vrij pover
Vonden. Is intensivering van de contacten rnet het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding hier niet de geëigende weg?
ten laatste aspect m.b.t. probleeostelling 5 betreft de aanbevelingen aan de
diëtistes, die ten dele zijn ontleend aan wat som:rJge diëtistes al doen:
m.b.t. de voorbereiding:
probeer vooraf meer te weten te komen van het soort publiek dat wordt verwacht: leeftijdsopbouw, bekendheid met en beschikbaarheid van bepaalde
produkten, agrarisch/niet-agrarisch e.d. Idealiter zou 1!'len moeten beschikken
over de merknamen om voorbeelden te kunnen noemen die bekend zijn in de
plaats. Het is oogelljk om althans een deel van deze gesevens te verkrijgen
via het bestuurslid waarmee men tevoren telefonisch contact heeft, zeker
wanneer de diëtiste weet dui~elijk te riaken dat deze gegevens van belang
zijn en nodig zijn om de avond zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de.
interesse en mogelijkheden van de deelnemers. Is in de plaats van aanvraag
een afdeling van de Vereniging Vrienden van de Hartstichting, dan is voor
wat betreft de beschikbaarheid van produkten en merknamen een beroep te
doen op een bestuurslid van de afdeling.
Al deze handelingen vragen extra tijd van de diëtiste, terwijl het meereffect in het geheel inoeilijk te meten i:;. Vast staat echter wd dat goede,
op de plaatselijke situatie afgcstetr.de voorbeelden de Lctrokkcnhci<l van
het publiek merkbaar verhogen, terwijl ander~ijds voorbeelden die men afdoet met ttma.ar zo is het hier niet" het gevaar van afschuiven van de boodschap vergroten.
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De tijd die het de diëtiste kost kan gereduceerd worden door het (centraal)
opstellen van een stencil ciet vragen al5 een soort "chcckli::t".
m.b.t. inleiding en vragen:
Schrijf belangrijke inhoudelijke onderdelen van de inlcidine tevoren d~idclijk op een bord of flapovervel. (Vervalt bij unifom,{~ v.:i:;te b,1::;fotd~:;;t).
Afwisseling van tijdens de inleiding door do diëtiste zelf te r.~1~cn notities
(woorden als atherosclerose en chole:acrol pcrzé o;,schrijvcn!) en k.Jnt en
klare, verdient de voorkeur. Alles ter pl,Htsc noteren vergt van d(? cnelh•Jid
en schrijfvaardigheid van de diëtiste teveel en v.Jak i!:1, juist bij e,cbruik
van een niet al to groot bord of flapovervel, de tekst achterin de zaal niet
leecbaar;
herhaal altijd een gestelde vraagt te vaak is deze niet door icd~recn ge·
hoord;
vraag na beant..,oording van een vrailg of dit was wat de vraag~telstcr b<:Joelèt
geef niet of slechts incidenteel iets èoor; degene die doorgeeft of a~r.pakt
en bekijkt mist iets, rn.:iar heeft Lovendlcn geen enkele r..oeclijkheid in tu
gaan op wat zij ziet, and~rs dan door storend met de Luurvrouw te fluister~"
(zie volgende aanbeveling);
rangschik produktverpakkingen etc. vtór de bijeenko~~t op een apart sta~nèe
tafel, bij voorkeur zo dat mensen er bij het binnenkoml'n langslc;>en, r:.lt per
categorie produkten een kaartje ervoor (b.v. "ir.argarir;es 40·"5\ r.-.cervouJig
onverzadigde vetzuren", voluit, vragen komen later wel).
Geef zo r:oogelijk in de pauze uitleg aan belangsteller.dent

laat het publiek vlak voor, tijèer.s of direct na de pauze -afhar.keli jk van
het tijdstip waarop de koffie wordt gebracht- de tafels zodar.ig zetten dat
om elke tafel(s) 6-10 personen kunnen werken. Dit bevordert dat iedereen
actief wordt;
laat een samenvatting van het in de inleiding besprokene, beperkt tot de
adviezen die de Hartstichting iedereen g~cft voor een vcrantwool'l:!o vocdi~i
in verband met de preventie van hart- en vaatziekten, voor ieder rocd zichtbaar -op bord of flapover- hangen tijèer~ de fauze en erna;
introduceer de beide boekjes met nadruk als r:icgelijkheden het o;, èc avond
besprokene voor wat de infonnatie betreft nog eens te kunr.en r.a!llaan
(gele) en er mee te experimenteren (groene).
m.b.t. het bereiten en proeven:
geef een korte gestencilde toelichting C? de bercidir.g per tafel;

L
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laat het bestuur zorgen voor voldoende bestek voor iedereen; laat hen ook
de desbetreffende zaal-/restauranthouder ervan op de hoogte stellen dat dit
gebruikt gaat worden (zaalhuur is er som:; afhankelijk van);
wanneer de keuze is gevallen op de bereiding van hapjes, dan verdienen zeer
eenvoudige de voorkeur.
Overigens leidt het aantal opmerkingen over de hapjes als: "leuk voor speciale gelegenheden" e.d. (de 6.6.2.2.) tot de vraag of toch ondanks de ogenschijnlijk geringere aantrekkelijkheid van een ~4altijd, dan wel maaltijdonderdelen, hieraan niet de voorkeur moet worden gegeven. Zeer praktische
wenken voor èe maaltijd.bereiding van elke dag, als b.v. maak eens geen
sausje of gebruik hiervoor magere melk, kunnen als tips gegeven worden, maar
men kan ze ook laten bereiden waardoor men bepaalte vormen van weerstand,
b.v. onbekendheid, rogclijk ook de smaak, kan overwinnen;
laat de bereide gerechten bijeenzetten na afloop, zodat ook iedereen het
eindresultaat van de andere groepen ziet;
laat één vertegenwoordigster van elke groep zelf vertellen wat de ingrediënten zijn geweest en hoe de bereiding. Geef zelf desnoods enige algemener
toelichting of variatierogelijkheden;
geeft nadat gezamenlijk de hapjes/maaltijd genuttigd zijn/is zo mogelijk de
recepten mee naar huis. Of laat het bestuur deze tevoren op stencil zetten
door toezending van een voorbeeld direct bij het maken van de afspraak,
zodat ze gelijk na afloop kWlnen worden meegenomen.
m.b.t. de afronding en beeldvonrJng naar buiten toe:
vraag inzage in wat er over de avond eventueel in de plaatselijke of regionale pers verschijnt; onjuiste berichtgeving veroorzaakt misverstanden die
later weer rechtgezet moeten worden;
maak zo mogelijk :elf een samenvatting voor de pers of voor het verenigingsblad;
stem als Hartstichtingsdiëtistes de inhoud van de voorlichting op elkaar af.
Het zal weliswaar niet snel gebeu.rèn dat &,n deelneemster bijeenkomsten
van twee verochillende Hartstichtingsdiëtistes hoort en dan verschillen onderkent, maar wat de diëtiste zegt wordt gezien als ~ mening van .2!, Hartstichting en als zodanig -eventueel- doorgegeven. Teveel verschillende
varianten bevordert algemeen begrip van wat de Hartstichting nastreeft. niet;
kennis van de visies van en zo mogelijk overleg met vakgenoten, werkzaam
in diveroe sectoren is wenselijk voor een goede beeldvorming omtrent de
Hartstichting.

-134-

Degenen die beroepsmatig geïnteresseerd zijn in de ir.houd van de H.:irtstichtingsvoorlichting, b.v. diëtistes, zullen deze toetsen a.:in hun eigc~ visie
én aan de richtlijnen van het Voorlichtingsbur<?au voor èc VO<!dlng.
Zij vormen een belangrijke schakel in de mcning:1vorming rondom de H.:irtsdchting en hun oordeel zal o.a. afhangen van de ovcrcenkorotcn in st.:indpuntcn
tussen Hartstichting, Voorlichtingsbureau en eigen idc,..!ën.
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ffOîtN.
l)

Zie ook interessant recent Nederlands onderzoek naar effecten van diverse
methoden van drugvoorlichting op scholen (DC HA.ES & SCHUURMAN, 1974;
VAU SILLEM, 1974).

2)

Bij af~ezigheid van een contröle-grocp die géén voorlichting heeft ontvangen, zijn deze toetsingen uiteraard alleen zinvol bij aanname dat in de 5
weken tussen voor- en nameting geen andere invloeden hebben gewerkt op
kennis, houding, gedrag m.b.t. voeding; gezien de "ingeslepenhcid" van de
onderzochte variabelen en het relatief geringe tijdsverloop lijkt deze
aann3me niet ongerecl,tvaardigd.

3)

HYKAN {1962) ziet evaluatie c1ls: "the procedures of factfinding about the
res ul ts of planned change''.
HRUSCHY..A (1975) definieert specifieker en doelafhankelijk: "tvaluierung als
selbst-kritische Übcrprüfung der eigenen Arbei t, als llachweis der tffektivi tät und als Kontrolle durchgefü.hrter Programme, und als wissenschaftliches
Verfah ren• um wirksrune Faktorcn und Kausalbeziehungen festzus tellen".

4)

Dr. Dekker, medisch directeur van de Hartstichting, de op dat moment 9
diëtistes en mevr. Klinkert (Voorlichtingsbureau voor de Voeding).

S)

Andere methoden omvatten: discussie (meerderheid) in velerlei vorm: in klas,
kleine groepe~• begeleid dan wel zonder formele leiding, probleemoplossende
groepen, al of niet besluitvormend. Verder zelf lezen, zelfstudie; praktisch
laboratoriw:Merk; film, tv, audio-tape, seminar; vraag- en antwoord sessies,
bespreking van cases; projecten; niets.

6)

Haar de opleiding van de man is ook gevraagd als respondente weduwe was,
aangezien dit gegeven van belang is voor de bepaling van de welstandsklasse.

7)

Deze indeling, die ~s afgeleid van de CBS beroepenclassificatie. is ook
gebruikt in het Nationaal Onderzoek Persmedia (l10P '72). In het, le deelonderzoek is deze classificatie gebruikt om de door de Hartstichtingsvoorlichting bereikte groep huisvrouwen te kunnen vergelijken met de door
NOP 1 72 benaderde huisvrouwen die een representatieve steekproef vormen uit
alle Nederlandse huisvrouwen.
De welstandsklassen kunnen globaal als volgt worden beschouwd:
A = welgestelden. zoals directeuren van grote ondernemingen, het merendeel
van de zelfstandige beoefenaren van vrije beroepen, staffunctionarissen
van grote bedrijven, hoge ambtenaren, hereboeren, etc.
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= bovenlaag uit de middengroep: directeuren van middelgrote bedrijven,
per.:;oneel in semi-hogere positie:;.

B2

= ondcrlaüg uit de middengroep; directeuren van kleine ondcrnf..''.':'lingcn,
personeel in de m.iddenposities.

C = minder welgestelden: kleine m1dden~tand, lagere ar.btcnarcn en lager
kantoorper.:;oneel, geschoolde arbeiders.
D = m.ir..:Jt welgestelden zoal:l de ongeschoolde arbeider, d(:? niet-werkenden
die naa:Jt AOW een klein pcroioen, weinig of geen ander~ bronnen van
inkomsten hebben, voor zover zij niet boven het gemiddelde arbeider:;·
peil uitkomen.
8)

Dit houdt in dat de scores van de uitspraken zonder - teken worden omge:ct
tot (b-score).

9)

Een toets die eerder tot significantie leidt, üangezicn deze ~et na::Y! toet st
op verschil in locatie (centrale tendentie, ge~. etc.) en niet op de totJlt
spreiding, is de U-test van Mann-w'hi tne:,. Hierbij vinden wc inderdaad signi"
ficante verschillen in leeftijd van de ~.an en in welstandsklasse.
Het bezwaar van deze toets bij niet continue gegevens is echter de gevodigheid van "ties" = knopen. In verband hien::iee én gegeven onze interc:..::c in
verschillen van allerlei aard, niet enkel in gemiddelde, leek toetsing
volgens l<olmogovoi-Sm.irnov juister.

10)

Uit de leeftijdsscores op de vijfpuntsschaal -nodig voor toetsing- zijn r.1•et•
zonder meer de ge~lddelde leeftijden af te leièen. Deze zijn a~art bepaald·

11)

De scores voor de welstandsklasse zijn oo vergelijking te vcrgem.ukkelijkcn,
omgecodeerd. In dit geval is een lagere score ook een lagere welstar.èskiasst

12)

Waar sprake is van een ordinale schaal met m.iniroal 4 categorieën, is gebruik gemaakt van de toets van Kolr::.ogorov-Smirnov met correctie voor ties;
toetsingsgrootheid D; gemiddelde scores zijn weergegeven terwille van de
duidelijkheid:K.S. toetst niet alleen op verschil in ge~iddelde ~aJ~ ook c9
verschillen in spreiding (BLALOCK, 1960). De score voor Y-.Il heeft slechts
2 mogelijkheden; daarom is in dit geval gebruik ge::.aakt van de x2 -toet~.

13)

De verenigingsleden die -tevoren- door het bestuur waren aangcr:-ierkt als

1tkomen een enkele keer" of "komen zelden of nooit" en die èc:.e keer toch
kwamen, zijn niet in de nameting cpgenor.)Cn. t)eZ,e categorie vormt 15\ resp.
10\ van het totaal aantal aanwezigen; c.a.w. de voorspellende waarde van
de indeling door het bestuur is niet opticaal. Dat toch de:.c categorie in
principe niet is opgenomen bij de naltlî1ting, is gebeurd om de populatie
bij vooi- en nairetlng dezelfde te houden.
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14)

In het Nationaal Onderzoek Persmedia valt 8,9\ in de leeftijdscateborie
13-24 jaar. In dit 2c deelonderzoek kwa~ bij de nameting geen enkele respondente in deze categorie voor, bij de voormeting slechts 2 (zie s.2.1.1.).

15)

Haar de opleiding van de can is ook gevraagd als respondente weduwe was,

aangezien dit gegeven van belang is ter bepaling van de welstandsklasse.
Hierdoor is n voor de opleiding van de echtgenoten groter dan n voor leeftijd echtger.oot.
16)

Deze cijfers zijn ontleend aan het rapport "De ?iederlandse Sportvisser" van
J.c.c. Prinsen en J.A. Kropman, ITS, febr. 1974. Zij hebben naast de sportvisser:. ter vergelijking een proportionele steekproef van 1050 per5onen
uit de Hederlandse r.-..inncn vanaf 15 jaar getrokken.

17)

Bij do rapportage is de volgende regel gevolgd: wanneer 0,05 < p < 0,10,
spreken we van een trend (tot ver:.chil o.i.d.); bij 0,001 < p < O,OS van
significantie en bij p

<

0,001 van sterk significant. Alles bij tweezijdige

toetsing.
18)

toetsen in dit geval tweezijdig, omdat we voor eventuele verschillen
geen richting hebben kunnen voorspellen; de veiligste weg is dan om reke-

We

ning te houden met af-wijkingen in beide richtingen. Bij p=0,05, tweezijdig,
is D

zr.ax

19)

= 1,36

Zie bijlage VII.

nl + n2
n l n2

~0,177. Als D > D
~x

dan wordt H verwot1)en.
o
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Wageningen

Bijlage I
Ede-interviews

Vakgroep Voorlichtingskunde
•

•

Intt"Oductie-brief Ede-interviews.

•

•

De vûP"09P voorllcht1npkunde van de L&Adbouwbopachool in

Vaaeninaen verricht momenteel een.onderzoek naar de voorlichting,

gericht op de preventie van hart- en vaatziekten •
.De komnde weken zal in de &8Mente Ede door een mdewel'kater
.van de v ~ p een aantal waauuprekken 1evoerd woriden.
Het bestuur van de g-.nte Ede acht de problaatiek roudoa
hart• en vaatziekten van bijzonder a;rote beteken!• en heeft dan
·. ~ toestel!lldna verleend.
Bij uitSODdvina :zijn nUl8n en adraaaen van een beperkt 11un~••
· inwonem van de a•••nte Ede, wlpoa ·toeval .pko:en, beschikbaar-..·~
Gaarne reken ik op lM a&d.e1ntrkina wanneer U wordt·be~t.
'i

Voor, .OM aedeweridna.d&nk ikU bij voorbutvriendalijk.

o

Bijlage Il.
Ede-interviews.
nachema voor de EDE-interviews.
vragen zijn ontleend aan de doelen die de Hartstlchting met ba~ voedingsvoortina vil bereiken. Deze doalatelling•n staan telkens in kader aange1even
vergroting van de kennis van oorzaken en ontstaan h~t- en vaatziekten •
.Er vOl'dt te1enwoord11 reaelutia geschreven en gepraat over b~t- .en vaatziekten.
Wat zijn volgens u de oorzaken van hart- en vaatziekten?

lke ia hiervan de belangrijkste, denkt u?
vergrotins vu:.. de kennis van de mgelljkheden van preve.ntie van hart- en
lekten.

Denkt u dat er iets te doen sou zijn aan deu st.ijgin1?
( ~ naar bestrljd1n1, waarvan preventie onderdeel.is).

t ·u dat u er z.elf iets aan zou kunnen doen om voor· uzelf •de. kan&

het hart te krijsen te verkleinen?
eer u nu aan uw klnde:ren (of "kleinkinderen", afhankelijk van
respondente) een goede mad zou moeten g~ven, omdat u . vilt vo«:,nc:a.~·~·
.
ter ieta aan het hart krijgen, vat zoudt u hen dan adviseren?

pnoam stedte aan bart- en vutziekten •
.nt ~ het aet deze ui tspN&k eens of zegt u;

dat> lijkt

H ·o·•ml:~!Wl!D.1;

een.indien eens met voria• uitspralk):
t u aanseven of u het eens bent of onëens•t
HD juiste voeding de. k~ op het krijgen ft1Î
<

,S·

<

<

GeD

har't•

Bijlage II,2

Ede-interviews.
• Hebt u weleens geboord van het woord cholesterol?
• (indien ja): waaraan denkt u hij het horen van dit woord?
" (alleen indien 11 en/of 12 bevest.igend is beantwoord):
Weet u in welke voedingsmiddelen nogal wat cholesterol zit?
~ Er wordt weleens beweerd: de meeste mensen eten te vet.
Bent u het daarmee eens of oneens, of zegt u, dat weet ik echt niet?
(indien eens): denkt u dat d1 t ook voor uzelf en uw eigen gezin opgaat?
Wuneer u denkt aan wat u zo in de loep van de dag eet, dus maaltijden en
.alles tussendoor, waarmee krijgt u dan naar uw idee het meeste vet na,a.r binnen?
In vele gevallen wordt boter, margarine genoead. In die gevallen ia de vol•
pnde vraag aansluitend gesteld. In.andere gevallen eldera in dit.aesprek.
Ia na,a.r uw idee l"OOà)oter vetter dan margarine, even vet of minder vet?
En slasaus, is dat naar uw idee vetter.dan mayonaise, even vet of minder. vet?
Heeft u enia idee hoeveel \ vet er in aluaus zit, en hoeveel in uyonaiae?

. de na 20 volpnde vraaen kan het van·neiau1 zijn te.weten.of de respondente
directe of verdere omgeving

een bartpatilnt of ex-hartpatiënt kent.· .Hoplijk

bepaal.da kennia hierMe in verbud te.brengen.
Kent. u ieNnd die hartpatUmt ia of ia geweest?

:'.Wil&NU denkt

u·blj bet woord dieetmarsarlne?

b •. pbl'ulkt u het ze.lf?
(indien ja): waarom?

(indien neeh waarom niet?
Heeft u wel••• plhoord van halvm,ine?
b. pbruikt u het zelf?
• (indien ja): waarom?
,
•(indien neeh waarom niet?

Bijlage II,3
Ede-interviews.
Waarom (niet)?
Er zijn noa andere produkten met die z.g. meervoudig onverzadigde vetzuren,
. zoala: koffiemelk (Becel 1 Elcemel) 1 sla-olie (zonnebloem, maisolie etc.),
mayonaise (dressing).
b. gebruikt
van deze produkten ze.lf?
c. kent u andere menae.n die ze pbruiken?
. d. (indien c = ja): waarom zouden mensen dergelijke produkten gebruiken,.
dankt u?
Hoeveel eieren &ebruikt u in uw gezin gemiddeld per week?
. (alleen indien meer dan drie per week): wanneel" men u zou vertellen dat u niet
meer dan twee, max. drie eieren per week zou moeten eten, zoudt u·er- dan
minder pan eten, denkt u?
b. Heeft u die uitspraak: niet meer dan 2•3 eieren per week per peraoon wel
eens saboord?
Gabl'Uikt u regelmatia melk?
{indien ja): er wordt weleens gezegd: we zouden in .Nederland ir(plaats van
.voUe alk aar halfvolle of maaere melk moeten drinken.
Hoe dankt u daarover?
En voor kinderen tot ca. 10 jUl"?
,-,,,
Valk aoort vleea eet u zo door+ de week meestal? En w•lk:e
vleeswaren?
,:,:·,
:
'; Gebruikt u of aebruiken uw kindeNn replatis fri1dN:nken?
Eet u.weleens .rauwk01t?

u,,n

,

'

38. leek enipziu bedreiaend te worden ervU'fm en
men a.i. ~ da wat duurde.re vlees1ooz,te1ltoe.
39. ia DA 20 gespNk:ken niet ~ . gesteld'. ~t, clcr NIJPODGl!Ut:tNI
SpNldina in het ~ .

met wat sou moetu i.p.v. ·dat re11pe,ndtN1t•
bleef.
u bat produkt ~ ?
,.r.ii!\14111R ja): boe \dndt u het?

Bijlage I.
le Deelonderzoek.
De Nederlandse Hartstichting verzorgt sinds enige tijd middagen en avonden over
gezonde voeding om hart- en vaatziekten te voorkomen. De Hartstichting is bijzonder benieuwd wie er nu op deze bijeenkomsten komen en wat Uw ideeën over hart- en
Vaatziekten en voeding zijn. U kunt de Hartstichting helpen hier een antwoord op
te vinden door de volgende vragen z.o volledig mogelijk te beantwoorden.
lfaa.m: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tnan/vrouw
Adres en woonplaats: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tel. nr . •••••

1. Uit hoeveel thuiswonende personen bestaat Uw gezin ••••••••• personen
leeftijd

man

vrouw

••

••

kinderen in volgorde van leeftijd
/
/
/
/

inwonende personen

.. .. .. .. ..

.. / .. / ..

2a. Kunt U hieronder aankruisen wat de hoogst genoten schoolopleiding van de vrouw
is, eventueel do schoolopleiding die nu nog wordt gevolgd.
1.

2.
3.
4.

s.

6.

7.

lagere ochool
.... alleen
lagere school en voortgezet vakonderwijs (huishoudschool e.d.)
(m)ulo, 3-jarige HBS, MAVO, al dan niet met voortgezet vakonderwijs
••
• • 5-jarige HBS, KMS, gymnilSium, lyceum, athenaeum.
• • HTS, HEAO, Sociale Akademie, Pedagogische Akademie, HO-akten e.d.
• • Universiteit, Hogeschool •

• • anders, nl. . •.••..••.............•.......................

---------------------------------------------------------------------------------2b. Is die opleiding voltooid?Ovoltooid

D

niet voltooid
34. Wat is de hoogst genoten schoolopleiding van de man?
1.
2.
3.

".s.
6.

7.

D

nog mee bezig

• • alleen lagere school
• • lagere school en voortge:et vakonderwijs (lts, lagere landbouwschool ed.)
• • (m)ulo, 3-jarige HBS, ~.AVO (al dan niet met voortgezet vakonderwijs)
• • S-jarige HBS, gymnasium, lyceum, HAVO, athenaeum.
HTS, HE:AO, Sociale Akademie, Pedagogische Akademie e.d.
• • Universiteit, Hogeschool
• • andel'S. • nl. • •••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••

..

---------------------------------------------------------------------------------3b. Is die opleiding voltooid?

D

1 1

D

voltooid
niet voltooid
nog mee bezig
~a. Is het gezinshoofd werkzaam in beroep of bedrijf of is hij/zij niet werkzaam?
l . ~ werkzaam in beroep of bedrijf
2•
gepensi~~kee ird )) naar vraag ~b, deze invullen voor de laatst~ werkkring

3•

geen we~~ r ng

4.

ande.r'S, nl. • ••••••••••••••••••.•••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

-------------------------------------------------------------------------------~b. In welk soort bedrijf is het gezinshoofd werkzaam en wat is daar zijn/haar
funktie en hoeveel mensen werken er onder zijn/haar leiding?
1. soort bedrijf: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2 . funk tie: ........................... • . • . • • • • • • • • • • • • • • • •
3. Leiding over••••••••••• personen

---~------------------------------------------------------------------------------

Bijlage I,2
le Deelonderzoek
4c. Is het gezinshoofd als zelfstandige werkzaam; bij de overheid of ergens anders
in loondienst?
1 . § als zelfstandige, nl. in: ~
2.
b.ij de overheid
3.
ergens anders in loondienst

landbouw: bedrijf=
tuinbouw; bedrijf=
gemengd bedrijf van
veeteelt bedrijf=

........ ha
........ ha
ha
ha

anders, nl. . ................... .

1.§

Sa. In te vullen voor de gehuwde vrouw, werkzaam in beroep of bedrijf.
Oefent U/zij dit beroep of functie uit:

2.

, 3.

als zelfstandige
in loondienst
medewerkend in gezinsbedrijf

--------------------------------------------------------------------------------Sb. Hoeveel uren per week werkt U/zij gemiddeld in dit beroep of funktie?
•••••••• uur/week.

---------------------------------------------------------------------------------

6. Wilt U van de volgende opmerkingen aankruisen in hoevèrre U het ermee eens bent?

frisdranken zijn schadelijk
Voor de gezondheid

beslist wel
mee
mee
eens
eens

hangt ervan
af/
weet niet

niet
mee
eens

beslist
niet mee
eens

-

een mens kan best zonder
Suiker leven

-

Van dieetmargarine word je
slank
"

~

elke dag een ei is gezond

-

margarine is vetter dan boter

-hartziekten worden veroor-

Zaakt door te hoge bloeddruk
~

Pijn in de borst wil meestal
zeggen dat er met het hart
iets
niet in orde is
...._

;

als je het aan je hart hebt,
moet je ophouden met werken

-7. Kent U iemand, die hartpatiënt is:

t

a. in Uw naaste omgeving (gezin en inwonende personen)?
b.• bui ten Uw naaste omgeving?

El

nee
ja, nl. . ....... .

B

nee
ja, nl. . ....

Bijlage I,3
le Deelonderzoek.
S. Wilt U van de volgende produkten aankruisen welke U de afgelopen week in
gezin heeft gebruikt?

Uw

karnemelk
volle melk
magere melk
4.
halfvolle melk
s.•---1 magere yoghurt
6.
yoghurt
7.
kwark
a.
kaas, Goudse volvet, Edammer
9.
kaas, Leidse 20+
10.•---1 bak- en braadvet (Croma e.d.) •·••••••••••••••••/·•·•• pakjes per wee~)
.
ll.
eieren
. .............................................. . stuks per week
12.---1 suiker .............................................. . kg per week
13.
sla-olie, merk ...................................... .
14.--- rooITlboter •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• pakjes per week
15.
margarine, merk ................................ / .... . pakjes per week
16.--- dieetmargarine, merk ........................... / .... . kuipjes per week
,
17.
halvarine, merk ................................ / .... . kuipjes per week
18. 1----1 koffiemelk, merk ·•••••••••·••••••••
19.
.buitenlandse kaas (Camembert, Boursin e.d.)
20.
mayonaise
1.
2 .t----t
3.

'

___

---

l<)

Van alle produkten is bedoeld:het verbruik in Uw hele gezin per week.

HARTELIJK DANK???

Bijlage II
le Deelonderzoek.
V0EDINGS-SCORE.

Achter elk produkt staat aangegeven met hoeveel punten het gebruik ervan wordt
beoordeeld, in positieve of negatieve zin. Voor twee produkten, eieren en vet,
is ook de hoeveelheid in de score opgenomen, omdat ook dit een element is uit
de voorlichtingsboodschap.
PR0DUKT

Zui velprodukten
-

karnemelk

+1

-

magere of halfvolle melk

+2

-

volle melk

-2

-

magere yoghurt

+1

-

volle yoghurt

-1

-

kwark

+2

-

kaas (volvette, 40+, buitenlandse)

-1

-

kaas, 20 +

+1

-

koffiemelk volle

-1

halvamel

0

becel, elcemel

+1

Eieren, indien minder dan 1,5 per k.e. per week

+1

Il

Il

Il

2,5

Il

Il

Il

0

Il

Il

Il

-1

Il

Il

Il

Il

3,5

Il

Il

Il

Il

4,5

Il

Il

Il

Il

-2

Il

Il

Il

5,5

Il

Il

Il

Il

-3

Il

Il

Il

6,5

Il

Il

Il

Il

-4

Il

Il

Il

7,5

Il

Il

Il

Il

-5

enz.
Vet:
-

-

-

bak- en braadvet (croma e.d.)

-1

(crox vitol)

+1

olie, verzadigde soorten
soorten met _meervoudig onverzadigde vetzuren

-1
+1

roomboter

-1

margarine, verzadigde soorten
40-45% meerv. onverzadigde vetzuren

-1
+1

halvarine

dieetmargarine, 60-65% meerv.onverz.vetz.
'

+2

+1

Bijlage II ,2
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Vethoeveelheid:
indien minder dan 0,5 pakje per k.e. per week
Il
Il
Il
Il
Il
tussen 0,5-1
Il

Il

+1
0

1-1,5

Il

Il

Il

Il

Il

-1

1,5-2

Il

Il

Il

Il

Il

-2

Il

Il

Il

Il

Il

-3

meer dan 2
Mayonaise

-1

De maximale score bedraagt +15, de minimale -18, d.w.z. de schaal bestaat uit
34 punten.
I.v.m. de computerverwerking zijn bij de op deze manier samengestelde scores
25 punten opgeteld. De in de tekst ve:rrnelde scores

zijn hierdoor alle positief.

®

nederlandse hartstichting

tot bestrijding van hart- en vaatziekten

vrienden van de hartstichting

.
e I.
2edeelonderzoek.

Aan alle leden van de
Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen,
Afd. Uffelte.

Geachte mevrouw,
U heeft misschien gehoord, of in de programma-aankondiging gelezen,
dat op 20 november a.s. een diëtiste van de Nederlandse Hartstichting
een voorlichtingsavond voor uw vereniging zal verzorgen. Het zal hierbij
gaan om voorlichting over juiste voeding in verband met hart- en vaatziekten.
Nu js het, gezien de aard van de bijeenkomst, gewenst dat niet alle
leden tegelijk op één bijeenkomst komen. De Hartstichting heeft uw
bestuur dan ook benaderd met het verzoek om twee avonden te mogen verzorgen, elk voor ongeveer de helft van het aantal leden. De tweede avond
is vastgesteld op .27 november a.s.
Om te voorkomen, dat er op de ene avond veel meer mensen komen dan
op de andere, vragen wij ieder op één bepaalde avond te komen. De Hartstichting nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst van 27 november a.s.
om 20.00 uur. Het is natuurlijk mogelijk, dat een kennis waarmee u
altijd samen naar de verenigingsavonden gaat toevallig uitgenodigd is voor
20 november a.s. Eventueel kunt u ruilen, maar probeert u wanneer het
enigszins mogelijk is, te komen op de voor u bestemde avond.
De Hartstichting hoopt van harte u welkom te .mogen heten!
Met de meeste hoogachting,
namens de Hartstichting,
sophialaan 10
's-gravenhage
telefoon: 070-924292
telegramadres: heartfund-hague
Postgirorekening: 300
bankiers: pierson, heldring & plerson

. - Mevrouw A.A.J.M. Steinebach.

®

nederlandse hartstichting
vrienden van de hartstichtingAan
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tot bestrijding van hart- en vaatziekten

alle leden van de

Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen,
Afd. Uffelte.

Geachte mevrouw,
U heeft misschien gehoord, of in de programma-aankondiging gelezen,
dat op 20 november a.s. een diëtiste van de Nederlandse Hartstichting
een voorlichtingsavond voor uw vereniging zal verzorgen. Het zal hierbij
gaan om voorlichting over juiste voeding in verband met hart- en vaatziekten.
Nu is het, gezien de aard van de bijeenkomst, gewenst dat niet alle
leden tegelijk op één bijeenkomst komen. De Hartstichting heeft uw
bestuur dan ook benaderd met het verzoek om twee avonden te mogen verzorgen, elk voor ongeveer de helft van het aantal leden. De tweede avond
is vastgesteld-op

27

november a.s.

Om te voorkomen, dat er op de ene avond veel meer mensen komen dan
op de andere, vragen wij· ieder op één bepaalde avond te komen. De Hartstichting nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst van 20 november a.s.
om

20.00

uur. Het is natuurlijk mogelijk, dat een kennis waarmee u

altijd samen naar de verenigingsavonden gaat toevallig uitgenodigd is voor
27

november a.s. Eventueel kunt u ruilen, maar probeert u wanneer het

enigszins mogelijk is, te komen op de voor u bestemde avond.
De Hartstichting hoopt van harte u welkom te mogen heten!
Met de meeste hoogachting,
e Hartstichting,
80 Phialaan

10
's-gravenhage
telefoon: 070-9242 92
telegramadres: heartfund-hague
Postgirorekening: 300
bankiers: pierson, heldring & pierson

Mevrouw A.A.J,M. Steinebach.
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•
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•
Onderwerp

Geachte mevrouw,
Uiteraard geldt voor u als bestuurslid deze uitnodiging
voor één van de twee avonden niet. U bent natuurlijk welkom
op beide avonden.
We sturen u deze brief om u te laten weten welke brief
uiteindelijk naar uw leden is gegaan. De ene helft van de
leden heeft een brief, identiek aan deze, ontvangen. Van de
andere helft zijn beide laatste data omgedraaid en geldt de
uitnodiging dus voor de andere bijeenkomst.
Mag ik u nogmaals verzoeken op geen enkele wijze aan uw
leden door te geven dat het om twee bijeenkomsten gaat die
verschillend zijn? De enquête en daarmee het onderzoek zou
z'n waarde grotendeels verliezen, wanneer een groot aantal
mensen naar beide bijeenkomsten zou gaan. Ze hebben dan
immers niet 1, maar 2x voorlichting ontvangen.
Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.
Met vriendelijke gro_eten,

:!,ouwhogeschooV .De Leeuwenborch • 1Hollandseweg 1/Wageningen/Tel. (08370) 82599
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Wageningen

0

Vakgroep Voorlichtingskunde
f

1

1.,1

k
'lllnerk
brief ,an

I0'"
!! 11Sken111erk
!

datum

/ bijlage(n)

Geachte mevrouw,
We leven tegenwoordig in een tijd waarin veel verandert. Op
allerlei terreinen krijgen we steeds méér kennis en er ontstaan
voortdurend nieuwe inzichten. Het is niet zó gemakkelijk om b1J
te blijven, ook al proberen vele organisaties en personen u
daarbij te helpen door voorlichting te geven.
Voor degenen die voorlichting geven, is het echter vaak moeilijk
te weten hóé zij dit het beste kunnen doen.
De vakgroep Voorlichtingskunde van de Landbouwhogeschool in
Wageningen probeert voorlichters bij vragen op dit terrein te
adviseren. Dit kan zij echter niet zonder uw hulp. U bent nl.
als huisvrouw degene voor wie veel voorlichting bestemd is en u
kunt er dan ook het beste een oordeel over geven.
Momenteel verricht de vakgroep Voorlichtingskunde een onderzoek om
na te gaan wat de ervaringen van u als huisvrouw zijn met bepaalde
vormen van voorlichting in de gezondheidszorg. De resultaten van
het onderzoek zullen worden gebruikt om de voorlichting op dit
gebied te verbeteren. U begrijpt dat dit een belangrijke zaak· is,
want we hopen zo een aantal ziektegevallen te kunnen voorkomen~
Binnenkort zult u bezocht worden door één van onze medewerk(st)ers
die u aan de hand van·een vragenlijst uw oordeel zaL vragen.
Ik hoop dat u uw medewerking aan dit onderzoek wilt geven door toe
te stemmen in een vraaggesprek wanneer u wordt bezocht.
Vertrouwend op uw medewerking,.

,.,.,.,...,~·
hoogachtend,

_,.,----

/-·•·',...

"Î'--''
1

1

/

....

,,•·"

Il

,

prof.dr.ir. A.W. van den Ban,
·' hoogleraar Voorlichtingskunde.

Bijlage III.
2e Deelonderzoek.
~eschrijving van een kookbijeenkomst, resp. lezing.
Deze bijlage is bedoeld om door een uitgebreider weergave van een kookbijeenkomst,
resp. lezing dan in de tekst mogelijk is, méér idee te geven van het (mogelijke)
verloop van de voorlichtingsbijeenkomsten.
De nu volgende beschrijving heeft betrekking op 2 kookbijeenkomsten die plaatsvonden vóór de experimentele gesplitste bijeenkomsten. In de voorbereidingsfase
van het onderzoek is van alle (8) diëtistes een bijeenkomst bijgewoond; hiervan
zijn beschrijvende chronologische verslagen gemaakt. Deze verslag~n zijn beter
leesbaar dan de meer op vergelijkbaarheid van de bijeenkomsten gerichte verslagen
van de 20 experimentele avonden. Laatstgenoemde verslagen zijn nl. gemaakt aan
de hand van vaste observatiepunten waardoor de chronologische lijn doorbroken
l-lordt.
Opname van een beschrijving van eerdere kookbijeenkomsten is m.i. volledig gerechtvaardigd, omdat. deze in essentie niet verschilt van latere.
Uiteraard blijft elke voorlichting afhankelijk van het publiek van die specifieke
avond. Om die reden is ook gekozen voor weergave van één volledige kookbijeenkomst en één extra inleiding van een kookbijeenkomst in plaats van een bundeling
van een groter aantal bijeenkomsten; het resultaat van een dergelijke bundeling
is onwerkelijk. De weergave van 2 inleidingen is bedoeld als illustratie van de
accent-verschillen waarover in hoofdstuk VII is gesproken.
1. Kookbijeenkomst met Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, ca. 60 personen.
Diëtiste start inleiding met algemeen beeld van werk van de Hartstichting: doet
van alles om hart- en vaatziekten te voorkomen en mensen die een hartaanval gehad hebben te helpen. Voorbeeld van de hartrenwagens in Utrecht. Snel over naar
het project voedingsvoorli~hting. Nodig om iets aan stijgende sterfte te doen;
Vooral steeds meer mannen.in leeftijd 40-50 jaar het slachtoffer.
Vanavond gaat U hapjes vopr hart- en. vaatziektendiëten maken.
Eerst iets over hart- en vaatziekten zelf. Vertelt in 't kort iets o~~r
"~ ,..,.,~derverkalking, hartinfarct en angina pectoris.
Er zijn verschillende vormen van hart- en vaatziekten(= atherosclerose),
nl. hartinfarct
an g ina nectoris
= a.h.w. een "voorbode", maar dit hoeft niet altijd zo te
i;:
zijn.
Al die problemen hebben te maken met cholesterolafzetting. We maken cholesterol
Zelf en het komt uit de voeding. Bij steeds meer mensen wordt een te hoog cholesterol-gehalte in het bloed gevonden. Komt o.a. doordat we allemaal teveel eten,

Bijlage III,2
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overdadig en te lekker. We etèn.teveel vet en teveel'suiker.
Hebben al gezegd dat één van de Óorzaken van hart- en vaatziekten·is
a., geen goede voeding.
Wat zijn nog meer "oorzaken"?

·· · ·

Door publiek genoemd in deze volgorde: b. ~E~!:!:!!:g~!}
c. ·roken
d. te_hoge_bloeddruk (andere groep niet
genoemd)
e. drinken_van_alcohol.
f, te_dik_zijn
Noemt. zelf een zittend leven als risico-factor en vergelijkt verhouding vetgebruik/behoefte vroeger en nu door de plattelandsvrouw van vroeger te vergelijken
met die van nu (stoffer en blik

stofzuiger; handwas - machinewas).

Vraag diëtiste: waarom komt het bij YE9~~~!: minder voor, denkt U?
Antwoorden uit het publiek: zijn misschien meer actief en roken minder. Ja, maar
daarnaast misschien een kwestie van bescherming door hormonen; na de overgangs~
periode neemt voor vrouwen nl. de kans op een hart- of een vaatziekte toe. Haalt
bij het te dik zijn extra premiebetaling voor "dikkerds" bij verzekeringsmaatschappijen aan. Enorme reactie uit de zaal: "maar Wim Sonneveld dan en dr •••••
(kennelijk een dokter· uit het dorp ••••• ) die waren toch ook mager".
Diëtiste haakt hierop in met opmerking: het gaat om alle factoren samen.
U kent vast wel iemand die veel zit, veel rookt en drinkt en het niet krijgt en
omgekeerd. Het is ook een beetje een familiaire kwestie. Wanneer het in Uw familie
veel voorkomt, moet U extra letten op al deze dingen. En misschien zijn er nog
wel meer factoren die nu nog onbekend zijn, die óók een rol spelen.
Terug naar de voeding; U zult zich misschien afvragen: hoe komt dat cholesterol
in je lichaam?
Twee manieren: a. we maken het zelf, vooral uit.vetten,
b. he~ zit in voedingsmiddelen~
Vraag diëtiste: kent U voe_dingsrniddelen waar chol~sterol. in zit?
Geen reactie, waarop diëtiste zelf lever noemt. Grote verbazing en opmerkingen:
maar dat is toch mager!!

Wat mag je dan nog wel. Je mag niets meer!!

Diëtiste: U mag best weleens een keertje lever eten, b.v. lx per 14 dagen. Zo
moet U b.v. ook niet meer dan 2-3 eieren per week eten.
Het gaat er steeds om: wat komt er!~!~~! binnen?

Alles wat we teveel eten,

ook suiker, wordt omgezet in vet en dat komt in je bloed.
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Voor we verder gaan, moet

U

eerst weten hoe een vet eruit ziet. Elk vet bevat

een alcoholgedeelte en een vetgedeelte. We vergeten het alcoholgedeelte. Veteedeelte te vergelijken met een snoer kralen. Zit dat snoer kralen helemaal vol,
Zodat er niets aan vastgemaakt kan worden, dan spreken we van een verzadigd_vet;
dit zijn vooral de dierlijke vetten (diëtiste hanteert deze omschrijving niet
meer).
Vraag: kent

U

daar voorbeelden van?

Uit publiek: melk, boter, kaas.
Diëtiste: O.K. U kunt het ook zien, dit soort vet is vrij hard.
Wanneer er 1 gat extra in een kraal zit, zodat er iets aangehaakt kan worden,
spreken we van een enkelvoudig_onverzadigd_vet.
Vraag:kent

U

daar voorbeelden van?

Geen reactie. Noemt dan zelf: olijfolie, olie van pinda's= aardnotenolie.
liet is ook nog mogelijk dat er veel gaten in de kralen zitten. Hoe zou U dat
Vet noemen? Pas reactie na terughalen begrip enkelvoudig onverzadigd vet.
Voorbeelden van meervoudig onverzadigde_vetten?
l<omen niet uit het publiek. Diëtiste noemt dan zelf: maïsolie, zonnebloemolie.
Wat is nu het goede van die meervoudig onverzadigde vetten? Antwoordt zelf: die
Zorgen dat het cholesterol omlaag gaat, maar alleen als 1/3 van alle vetten dit
soort is. Begrijpt U? (nauwelijks reactie). Die 1/3 halen we alleen wanneer we
alle zichtbare vetten vervangen door dieetvetten en -oliën. Zullen we nu eens
gaan kijken hoe we dat kunnen doen?
We gaan beginnen bij de br.oodmaaltijd. Wat kun je doen?
Reactie publiek: wit brood vervangen door bruin.
Diëtiste: het gaat nu even alleen om de vetten: wat doet

U

op Uw brood?

Publiek: halvarine.
Diëtiste gaat in op het water dat erin zit = "duur water, zegt Dr. Dekker altijd".
Wat op het brood?
.,.
Noemt zelf: magere kaas- en vleessoorten. Eventuele hapjès afmaken met dieetmargarine en/of mais- en zonnebloemolie.
Wanneer
olie.

U

mayonaise of slasaus gebruikt, dan ook die met mais- en zonnebloem-

Vraag diëtiste: is het ook mogelijk mayonaise en slasaus te vervangen door
iets anders?
Publiek noemt na enig aarzelen olie en azijn. Yoghurt en/of kwark niet genoemd,
aanvulling door diëtiste •.
Verder met de maaltijd; wat denkt U van de dranken?
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Uit publiek: geen frisdranken.
Diëtiste: ja, maar laten we voor ontbijt beginnen met d.e ,melkprodukten. Aan te
raden magere melk en karnemelk te gebruiken.
_;,
.
Wat betreft de koffiemelk, daar zijn Becel, Elcemel en Halvamel.
Wat is het verschil tussen Elcemel en Becel en Halvamel?
Antwoordt zelf: bij E. en B. is vet eruit gehaald en vervangen door mais-en/of
zonnebloemolie. In halvamel zit minder vet, maar het is nog steeds het melkvet.
De_warme_maaltijd: kunnen we daar iets aan doen?
Uit publiek: roosteren en grillen.
D: ook dan hebben we natuurlijk nog iets jus nodig. Hoeveel??
Rekent Uzelf maar eens uit hoeveel U gebruik~. We hebben per persoon per dag
nodig 70 gram vet, maar dat is totaal. Voor de warme maaltijd is dit ca. 4-0-4-5
gram. Een pakje is 250 gram; rekent U eens uit hoeveel pakjes U per week gebruikt•
U kunt trouwens heel goed in dieetmargarine bakken en braden.
Gebruik verder de magere vleessoorten.
Groenten kunt U wel of niet aanmaken. Doet U het wel, dan kunt U een klein klontje
gebruiken of een half pakje (direct ontkennende reactie van het publiek);
"overdrijf nu". Frituren kunnen we in mais- en zonnebloemolie. Persoonlijk zelfs
prettiger dan in sla-olie, want het ruikt minder sterk. Vetten die U wel mag gebruiken, mits U niet te dik bent, zijn pinda-olie en sardines in olijf-olie, want
deze zijn enkelvoudig onverzadigd.
Wanneer U wilt bakken, kunt U heel goed dieetmargarine gebruiken. Heb een recept
voor de liefhebbers; kunt U na afloop ophalen.
Over de prijzen van dieetmargarines: Becel is de duurste. De andere zijn ook
prima, mits er maar op staat: 60-65% meervoudig onverzadigd! Dus wanneer de dokter
U Becel heeft voorgeschreven, kunt U rustig een van de andere merken gebruiken,
wanneer het er maar op staat.
Als samenvatting geef ik U wat de Hartstichting voorschrijft om de kans op harten vaatziekten te verminderen.:
-

wanneer U te dik bent, probeer te vermageren!

-

weest U in het algemeen matig met vet en suiker. Een teveel aan suiker wordt,
wanneer we het niet nodig hebben, ÓÓk omgezet in vet.

Vraag uit publiek: kun je ook zonder suiker?
Antwoord: ja, eventueel kunnen we zonder suiker; want we halen het nl. uit
brood, aardappels en andere zetmeelprodukten.
gebruik dieetmargarines en dieet-oliën. Maar: wees zuinig hiermee! Becel bevat
evenveel vet als een normale margarine.

Bijlage III,5
2e Deelonderzoek,
Hoofdthema is: wees zuiniger, wees wat matiger in Uw voeding.
We laten U vrij of U het wilt navolgen of niet; we maken U er alleen bekend mee,
Het is verder ook mogelijk te denken aan het roken en lichaamsbeweging.
en verder zegt de Hartstichting:
-

geen eidooiers. U kunt ze als shampoo gebruiken; er zijn tenslotte ook

-

eishampoo's (grote hilariteit), Persé niet meer dan 2-3 eieren per week,
en ve~d
~· er de magere me lkpro dukt en, magere k aassoor t en, d ,w,z, de 20+ en 40+,

-

en zorg ervoor dat van het vet dat U gebruikt 1/3 verzadigd, 1/3 enkelvoudig
onverzadigd en 1/3 meervoudig onverzadigd is,

Dit is alleen te bereiken door alle zichtbare vetten te vervangen door dieetYetten,
Vraag uit publiek: en Croma, is dat goed?
Antwoord: bestaat volledig uit verzadigde vetten (duidelijke reactie bij publiek;
Croma lijkt met gezond te worden geassocieerd),
Bestuurslid: dus dat is dan zo ongeveer het slechtste? Antwoord: ja,
Vraag uit publiek: kunt U nog iets zeggen over toetjes?
Antwoord: heb al gezegd, de magere melkprodukten te gebruiken. Liefst niet gewone
kant en klaar, vla die

bevat nl. extra veel suiker en vollemelk vet,

Suggestie uit publiek: kunt toch beter fruit als toetje geven?
Antwoord: ja, maar je moet wel proberen aan je halve liter melk per dag te komen,
Vraag: volle melk, word.je daar dik van?
Antwoord: alleen van teveel eten totaal word je dik,niet van één produkt op zichzelf.
Voor dit moment geen verdere vragen meer; koffie wordt opgediend met dikgesneden
Plakken kruidkoek, Ontlokt het nodige commentaar, voornamelijk m.b.t. de calorieën, nauwelijks over gebruikte (soort) vet,
Duur inleiding, met vragen ca. 6-0 min.
1

Door de diëtiste wordt, vlak voor en tijdens het ronddelen van koffie door'beStuurs- en verenigingsleden, gevraagd of de mensen na de pauze zich in groepjes
Yan ca. 7 personen willen opdelen voor de bereiding van in totaal 9 soorten
hapjes. De voor de bereiding benodigde ingrediënten, die tot dat moment achter
de diëtiste op het toneel voor in de zaal hadden gestaan, worden door de diëtiste
op elk tafeltje neergezet, Korte gestencilde beschrijvingen worden uitgedeeld.
Wanneer ieder de koffie op heeft -pauze ruim 20 minuten- vraagt de diëtiste of
men de hapjes wil klaarmaken. Van de totaal ca. 60 aanwezigen, in leeftijd varië-
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rend, maar met meer mensen boven 40 jaar dan eronder, doet vrijwel iedereen
actief meel). Er zijn onvoldoende messen, wat door degenen die er ge,=n bemachtigd
hebben, wordt betreurd.

Men is nieuwsgierig naar wat de andere tafels bereiden. Na afloop van de eigen ta,
loopt een enkeling rond.
De totale bereiding neemt ongeveer een half uur in beslag, wat naar zeggen van de
diëtiste, korter is dan gemiddeld bij dergelijke hapjes. De schalen worden op het
toneelpodium neergezet. Het voorstel van de diëtiste om langs te lopen n1et koffie
schoteltjes wordt door de voorzitster omgezet in het ronddelen van de schaJ.en

zodat de mensen (aan hun inmiddels schoongemaakte bereidingstafels) kunnen blijv~
zitten.
Tijdens het ronddelen door verenigingsleden geeft de diëtiste uitleg over de
samenstelling van enkele hapjes en vraagt van andere de groep die ze bereid
heeft, de bereiding te vertellen.
Aan geen van de te beluisteren tafels (3 van de 10) ontstaat tijdens het opeten
een gesprek over de inhoud van de inleiding.
De gevraagden vonden het een enorm leerzame avond en bovendien erg gezellig; ze
hadden nog nooit zoiets eerder gehad.
(Wel kwam iemand van de slagersbond over 14 dagen hapjes demonstreren. Opm.:
"dat zal hier wel tegenin gaan".)
2. Kookbijeenkomst voor 20 privé-geïnteresseerde dames, kennissen onderling.
"Zoals U weet is de titel van vanaLvond "Leef lang en lekker".
Eerst even de opzet van vanavond en organisatie. Georganiseerd door afdeling
van Vrienden van de Hartstichting.
Doel van de kookavond is: informatie over voeding.geven, maar we passen het ook
vanavond al toe. Dan komt U er thuis ook gemqkkelijker toe, wanneer U het hier
al heeft gedaan.
De Hartstichting in Nederland wil meer nadruk geven aan preventie. Elk jaar sterven er+ 50.000 mensen aan hart- en vaatziekten. Nu is een hartaanval een mooie
dood als je 75 bent, maar het probleem is dat de mensen steeds .jonger overlijden•
Daarom wil de Hartstichting in Nederland het risico verkleinen door te wijzen op
de factoren die risico met zich meebrengen.

l)Als gezegd is dit lang niet altijd het geval. De eigen activiteit lijkt, naast
van de. persoonlijke stimulering door.de diëtiste, ook afhankelijk van de opstel·
ling van de stoelen: groepsgewijze (her)opstelling van de stoelen bevordert het
samen doen.
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Vanavond hebben we het vooral over voeding. Dat wil niet zeggen dat de andere
factoren minder risico met zich meebrengen. We lopen minder risico wanneer we:
a. minder roken of niet roken,
b. meer lichaamsbeweging nemen (niet genoeg dat U in huis loopt),
lx per week gymnastiek is niet genoeg: wandelen/fietsen.
c. verstandiger eten.
Hoe jong~r we overal mee beginnen, hoe beter.
Hart- en vaatziekten worden veroorzaakt door verkalking van de slagaderen.
We noemen het dan ook wel aderverkalking (NB: zegt veel Later met behandeling
van kalk in de voeding dat het niets met kalk te maken heeft; wat het nu wel
precies is, wordt niet geheel duidelijk).
Met een mooi woord noemen we deze aderverkalking ook wel atherosclerose. Dit
komt vooral voor in de slagaderen van hart en hersenen. Voorzorgsmaatregelen
moeten we, zoals ik al in het begin zei, op jonge leeftijd nemen. We gaan nu ver~
der in op dat verstandiger eten. Nogmaals: de andere punten zijn niet minder be~
langrijk. Door de welvaart nemen we enorm veel levensmiddelen automatisch op in
ons voedingsmiddelenpakket, eigenlijk zonder er bij na te denken. Van belang is
echter een goede keuze.
Verder wil ik één woord met nadruk voorop stellen. Dat woord is: matig!
En verder moeten we de voeding in zijn totaal bekijken.
Een gezonde voeding bevat:
Viltwoorden op bord.

- A. bouwstoffen: eiwit, water
Vraag: wat zijn de belangrijkste voedingsmiddelen waaruit
wij eiwit-verkrijgen?
Alom bekend. Genoemd worden: vlees en vis,
kaas, ei, melkprodukten,
peulvruchten.
,i,

Figuren op
viltbord

,_
•

..

'

•

Vraag: Weet U waar?m tegenwoordig wordt aangeraden niet meer dan 2 a: 3 eieren
per week te gebruiken?
Gaat in op cholesterol.
Aanhakend aan de door publiek genoemde peulvruchten: prima, maar deze bevatten
ook zetmeel.
Dit is absoluut geen bezwaar bij een goed gewicht, maar omdat ze ook nog vaak
vet worden klaargemaakt, niet aan te raden bij zwaar zijn. Het is goed mogelijk
peulvruchten mager klaar te maken.
Met nadruk noem ik ook de melkprodukten. OÓk voor volwassenen zijn deze elke
dag nodig. Vraag uit publiek: word je daar niet dik van?
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Antwoord (met overtuiging): "dikke mensen drinken geen melk. Die worden dik
van gebakjes en andere zaken die ze niet kunnen laten staan".
Maar ook indien U niet te dik bent, kunt U beter magere melkprodukten gebruiken,
Kaas is genoemd. Dit bevat ook veel vet. Wanneer U veel kaas gebruikt, dan zou
ik echt aanraden 40+ of 20+ kaas te gebruiken. Commentaar uit publiek goed
opgevangen: er zijn echt wel smakelijke magere kaassoorten, b.v. de komijnekaas en magere smeerkaas. Sommigen van U zullen wel eens Franse kaas gebruiken.
.
,,
•• k
Franse k aas is
zeer
riJ
aan vet.

Maar opnieuw: matigheid is het allerbelangrijkste!
De tweede soort stoffen in een gezónde voeding zijn:
- B. beschermende stoffen: vitaminen, kalk, ijzer en andere mineralen.

Op viltbord.

Vraag diëtiste: kunt U voorbeelden gevan van vitaminebronnen?
Genoemd: sinaasappels, grapefruit, citroen.
Aanvulling: eigenlijk alle fruit. Ook b.v. tomaten, paprika's.
Maar ook in groenten en melkprodukten, vlees, kaas en peulvruchten.
Kalk komt ook veel in melkprodukten voor. Kalk heeft niets te maken met aderverkalking. Aderverkalking heeft te maken met o.a. vet en cholesterol.
Veel van deze vitaminen en mineralen kunt U ook in tabletten krijgen (na opmerking uit publiek). Maar het is veel beter ze uit de voeding te verkrijgen.
Ten eerste zijn de tabletten niet alles-bevattend en bovendien is de resorptie
veel kleiner.
IJzer komt in vlees voor (extra veel in paardevlees en lever).
Eveneens in groenten, vooral de rauwe en groene.
Ook in de donkere broodsoorten.
-

Van de nu behandelde beschermende stoffen en bouwstoffen krijgen we niet'gauw
te veel. Dat is ook niet de fout in onze voeding~ Wat fout is, ligt in de brandstoffen. Daarvan krijgen we tegenwoordig te veel.
- C. Brandstoffen _zijn: meelstoffen
suiker (in frisdranken, gebak en
chocolade)

figuren+
woorden op
viltbord

vetten.
De Nederlander gebruikt gem. 1 kg suiker per week. Geweldig geroezemoes en commentaar van de dames dat zij dat pers~ niet doen. Zij gebruiken helemaal geen
suiker. Het begrip onzichtbare koolhydraten in alle luxe produkten is kennelijk
ook bij deze dames (waarvan achteraf enkelen op mijn vraag zeggen niet veel
nieuws geleerd te hebben) niet al te goed bekend.
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Diëtiste: "Wat niet aitijd bekend is, is dat suiker ÓÓk een ongunstige invloed
heeft op aderverkalking. Bovendien bevordert het dik zijn en dat is op zichzelf
ook ongunstig voor hart- en vaatziekten".
Brandstoffen zijn verder de vetten, ÓÓk de verborgen vetten. De Nederlander eet
te veel vet, bovendien ook nog het verkeerde vet, dus we zouden minder vet.moeten
eten en bovendien waar. dat mogelijk is een ander soort vet.
Het vet in onze voeding is verzadigd vet. Dat bevordert hart- en bloedvatziekten.
Alle dierlijk vet is verzadigd vet, maar ook sommige plantaardige vetten, b.v.
kokosvetten behoren ertoe. We zouden beter gebruik kunnen maken van meervoudig
onverzadigde vetten.
Advies diëtiste: bekijk de meegebrachte produkten straks eens.
Deze meervoudig onverzadigde vetten ("U kent de naam misschien van de Becelreclame") kunnen de aderverkalking afremmen.
Om nog eens samen te vatten: minder totaal en waar mogelijk ander vet, maar
daarvan ook niet extra veel.
Dat betekent:
l. vervangen van margarine en roomboter door margarines met een hoog gehalte
aan meervoudig onverzadigde vetzuren.
Noemt enkele merken: Becel (duurste en langstbekende), Queen 60-65 van A.H.,
De Gruyter dieetmargarine, Vitelma, Suncos, (verkrijgbaar bij V. en D~)
De opmerking uit het publiek dat je daarin niet bakken kunst: dat is niet waar,
het gaat alleen iets anders. Margarine bevat altijd 80% vet. Daarom leveren dieetmargarine en gewone margarine evenveel calorieën. Er zit dus niet méér water in.
U moet het minder hoog verhitten en geleidelijker braden.
Na vraag: halvarine is een heel ander produkt. Daarin zit maar 40% vet. Hierin
kun je niet bakken. Van dat vet kan de helft m.o.v. zijn. Wanneer U niet dik
bent en . Uw gezinsleden evenmin, dan kunt U beter i' gewoon
Il)argarine gebruiken,
.
rijk aan m.o.v. Naast 60-65% m.o.v. zijn er soorten met 40-45% m.o.v.
Kijk altijd goed op de verpakkingen en ga niet af op wat Uw winkelier of anderen
zeggen. B.v~ Brio is goed, wordt veel gedacht. Maar er staat niet op wat erin
zit. Dat is niet te controleren door U.
2. Een tweede manier-om ander vet te gebruiken is in de koffiemelk. Er· is
koffiemelk, waarbij het melkvet is vervangen door vetten met meer m.o.v. Dit
zijn Becel en Elcemel. Becel bevat echter evenveel calorieën, dus wanneer U
te dik bent, kunt U beter helemaal geen koffiemelk in alle koppen koffie die U
gewend bent te drinken, nemen.
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Na vraag: alle poedermelk (Completa, Licht en romig) bevatten verzadigde vetten
dus de slechte.
3. Een derde manier om ander vet te gebruiken, is via olie. Wanneer U frites
zelf bakt, of croquetten, of vis.bakt in olie, dan kunt U gebruiken:
zonnebloemolie, maïsolie, slaolie met de goede grondstoffen (soja-olie).
Er zit vaak soja-olie in verwerkt, maar wanneer het er niet ops_taat, kunt U
er nooit zeker van zijn. Harde frituurvetten zoals Resi, Diamantvet of Delfi
e.d. bevatten verzadigd vet. Op vraag: olijfolie is minder gunstig vet. Op
andere vraag: saffloerolie is inderdaad goed, maar vrij prijzig~ Ik begin
altijd met de ook goede, goedkopere te noemen.

Op eigen initiatief: er wordt weleens gezegd dat je die goede soorten olie
minder lang zoudt kunnen bewaren. Dit is wel waar, daarom kunt U ze het beste
na gebruik zeven en in een gesloten glazen fles bewaren (beter dan in de frituurpan).
Naast het feit dat we beter ander vet kunnen gebruiken, is het beter ook minder
te gebruiken. Nu gebruikt U misschien niet veel frites, U weet van anderen dat
zij dit wel doen.
Daarnaast kunt U vet beperken door b.v.
- minder koffiemelk
- geen slagroom door de week en ook geen topping als Klop-Klop etc.
- beperk het gebruik van zoutjes, pinda's etc. Gebruik in plaats daarvan eens
toastjes met mager beleg, augurken, tong, asperges, rookvlees etc.
- fondue te maken met magerder sausjes op kwarkbasis of op basis van slasaus
(i.p.v. mayonaise). Gewone slasaus bevat 25% vet.
- magere melkprodukten gebruiken of halfvolle; magere melk eigenlijk meer een
dieetprodukt
- vaker vis te gebruiken en dan de magere (schelvis, kabeljauw)
- minder margarine te gebruiken. Gemiddeld gebruik van 1-1! pakje per week
per persoon is niet te veel (geroezemoes: dat gebruikt men zelf nooit)
- heb niet als regel roomboter in huis, U gebruikt dan gemakkelijk meer.
Nogmaals: van de produkten rijk aan beschermende en bouwstoffen hebben we niet
gauw teveel.
Geeft op flapovervel een overzicht van de basis voor een goede voeding als samenvatting:
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••

!

•.

1 plak kaas

••

ca. 1 ons vlees of vis (mager)

•·

ca. 200 gr; groenten(= 4-5 schepjes)

••

1 à 2 stuks fruit (NB géén Roosvicee)

••

bruin brood, aardappelen naar behoefte

••

margarine naar behoefte (niet teveel totaal), bij voorkeur soorten met m.o.v.

liter melk(produkt) per dag, bij voorkeur magere soorten

Duur inleiding 3 kwartier.
3. De opbouw van een LEZING verschilt per diëtiste van de hiervoor weergegeven
inleidingen bij de kookbijeenkomst vrijwel niet.
Wel heeft en geeft de diëtiste in het algemeen meer tijd voor vragen, die dan
ook in ruimer mate worden gesteld en beantwoord.
Een selectie uit de talrijke vragen geeft vermoedelijk enig inzicht in de interesse
en vraagtekens die bij het publiek leven. Gekozen is voor weergave van vaak gestelde vragen.
a.

Komen hart- en vaatziekten ook voor bij mensen met een grotere verantwoordelijkheid, een hoger inkomen, etc.?

Antw.: Het is een complex van factoren. Vroeger noemde men hart- en vaatziekten
wel managerziekte, want het kwam meer bij mensen met een.leidende functie
voor. Maar of dit.nu aan de functie lag is moeilijk te zeggen. Verschillen
in inkomen tussen mensen met leidende functies en anderen warep vroeger
veel groter dan nu en daarmee samen hing: veel meer luxe, veel meer alcohol,
rookten meer,_gebruikten meer suiker etc. Het is niet te scheiden. Op het
ogenblik is het beslist niet meer zo dat managers het méér krijgen.
b.

Ik gebruik nooit boter of margarin~

?P

brood, geen jus en snoep niet.

Maar ik gebruik wel volle melk en yoghurt. Nu vroeg ik me af: doe ik het
nu wel goed? Ik ben bang dat als ik al die magere produkten gebruik, dat ik
dan te weinig krijg.
Antw.: Ook al gebruikt U weinig vet, dan nog zou ik het in de goede groep zoeken,
dus liever halfvolle melk e.d. Als U bang bent voor te weinig energie, neemt
U dan liever een aardappel of een snee brood extra, dat is beter dan het in
de suikers te zoeken. Maar dat doet U toch al niet. In aardappelen en brood
zitten veel nuttige vitaminen en mineralen en die hebben we echt nodig.
c.·

Vro~ger hoorde je altijd dat het voor kinderen goed was om melk en kaas te
eten en ik geef mijn zoon dus expres volle melk en lekker wat kaas.
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Is dat nu niet goed? Mijn zoon is 9 jaar en niet te dik.
Antw.: Nogmaals, om met het laatste te beginnen: mager en cholesterolgehalte
heeft niet alles met elkaar te maken. Dus ik zou toch proberen Uw zoon
om te turnen naar magere kaas.
Vraagstelster opnieuw: maar moet ik nu doorgaan met die volle melk?
Antw.: Nogmaals, het is niet nodig, ook niet voor kinderen. Eventueel kunt U
de volle melk afromen en in plaats van magere, 40+ kaas geven.
d.

Als je helemaal geen snoep gebruikt, krijg je dan toch voldoende suiker?
Dat heb je toch nodig voor je spieren?

Antw.: Suiker wordt in het lichaam voldoende uit zetmeel gemaakt, d.w.z. ·uit.
brood en aardappelen. Het is niet nodig om extra op te nemen. De suikers
. uit brood en aardappelen worden precies dezelfde als U ze opneemt.
e.

Vroeger zeiden ze: elke dag driekwart liter melk en nu weer.minder. Hoe
zit dat?

Antw~: Melk is enorm belangrijk, maar het gaat om het eiwit, niet in de eerste
plaats om het vet. In de wereld als geheel is veel meer tekort aan eiwit
dan aan vet. We sturen wel melkpoeder naar ontwikkelingslanden; maar dat
gaat om het eiwit. Vet is veel gemakkelijker te maken dan eiwit.
(Opm.: zou dit begrepen zijn?).
Vraagstelster opnieuw: maar waar moeten we dan heen met al dat vet?
Antw.: Daarop weet ik het antwoord niet. Dat is een kwestie van de regering.
Die zou moeten stimuleren dat U op eiwit wordt uitbetaald i.p.v. op vet
zoals nu.
f.

Vroeger aten ze enorm veel vet en er waren minder hartpatiënten.

Antw.: Dat is waar, maar er waren andere verschillen ook. Vroeger hadden de meeste
mensen veel meer beweging; ze snoepten veel minder tussendoor. Het is echt
een welvaartsziekte.
Vraagstelster opnie~w:_maar dan is er toch weinig aan te doen!
Antw.: Toch wel, ik hoop nu maar zo dat het weten de overhand krijgt en ook invloed krijgt op hoe we leven. We weten al veel meer dan vroeger en toch
doen we er zo vaak niets aan. Wanneer we ons van jongsaf eraan zouden wennen
wat minder te eten, dan is er al heel wat bereikt.
g.

Verbruik je als je zwaar w·erk doet, die cholesterol niet?

Antw.: Nee, dat'geldt alleen voor·de calorieën, maar het cholesterol wordt opge.slagen. Je kunt het wel ·.eeri beetje •. verminderen door anders te gaan eten.
Vraagstelster opnieuw: maar je hebt toch .. zeker wel cholesterol nodig? Ik heb

Bijlage III,13
2e Deelonderzoek.
gelezen dat je lichaam niet zonder cholesterol kan.
Antw.: Dat is volkomen waar, want we hebben het nodig voor hormonen. Zonder
cholesterol zouden we er slecht aan toe zijn. Alleen: we maken het zelf van
binnen en het is niet nodig extra op te nemen. Tekort krijgt U nooit!
h.

Is ossewit ook slecht? en diamantvet?

Antw.: In beide zitten geen meervoudig onverzadigde vetzuren, dus het is beter
te frituren en te ba~ken in zonnebloemolie.
i.

Er staat hier nu wel (red.= gele boekje) dat je al die borrelhappen in dat
andere soort vet kunt klaarmaken, maar he~ blijft toch vet, ook al bak je
ze zelf.

Antw.: Dat is helemaal juist; dat is ook niet dé oplossing, daarnaast ook duidelijk proberen minder vet op te nemen.
j.

Wat is magerder, mais- of zonnebloemolie?

Antw.: Beide precies even vet.
k.
Als een persoon gaat vermageren, lost het cholesterol dan op?
Antw.: Het cholesterol kan dalen door én minder vet te gebruiken, én de goede
vetten te gebruiken.
l.

Hoe kun je je cholesterolgehalte weten?

Antw.: Enige is bloed laten prikken als U toch bij de dokter bent.
Vraagstelster opnieuw: ·Is het dan niet beter dit te bepalen voordat je gaat
diëten?
Antw.: We praten hier niet over diëten, maar over gezonde voeding voor gezonde
mensen voor altijd. ·

,-

.
Bijlage IV
2e Deelonderz<

ro.

RESPONDENTE • • • • • ENQ. Niet invullen?

NAAM ENQUETRICE:

1

............................

NAAM RESPÖNDENTE:

.................

ADRES RESPONDENTE: •••.•••••••••••••
~---1---~

WOONPLAATS

DATUM:

11

. . ............... .

...........................

GESPREK van

UUI'

tot

uur.

D•

..___
__1 - - 4 -

NB:. in de. kqlom vóór elke vraag staat vermeld:
1) de verdeling van de antwoorden over de diverse
categorieën in%
öf
2) het gemiddelde• a
voor voormeting (vo) en nameting (na)
en vanaf vraag 19:
voor Lezing (L) en Kookbijeenkomst (KB).

Bijlage IV,2
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2e Deelonderzoek.

--~NQ. Introductie aan de deur: 1

Mevrouw, ik kom van de vakgroep Voorlichtingskunde van de Landbouwhogeschoc
in Wageningen. Als.het goed is, heeft u v~rige week een brief van onze
afdeling gekregen.

:

Heeft u nu tijd voor een gesprek?

IENQ. Indien nu geen tijd, afspraak maken voor later.J

Mag ik u, voordat we aan de vragen over voorlichting en gezondheid beginne!
/'

eerst een paar vragen stellen over uzelf en uw gezin; dan weten we beter
vóór na

waar we over praten.
1.

Uit hoeveel thuiswonende personen bestaat uw·gezin, eventuele thuiswonende personen die tot de huishouding behoren, meegerekend?

~------

•••••• ; ••••••• personen.
Wat zijn de leeftijden van deze personen?

___ ..,_ __

man

vrouw

Leeftijd

kinderen in volgorde van leeftijd
1

1

1 1

1

1

1

1

1

I·

1

--

inwonende P1
1

-

-

ENQ. Vul achteraf het aantal ~onsumptie-eenheden in. Hierbij telt een

kind beneden 1 jaar niet mee. Kinderen? 1 jaar tot~ 5 jaar gel'
als; c.e. Personen ouder dan 75 jaar gelden eveneens als; c.e,
Thuiswonend zijn •••••••a ••••••••• consumptie-eenheden.
2.

In de brief die u heeft ontvangen, stond al dat we willen nagaan wat

1

ervaringen zijn met voorlichting op het gebied van de gezondheidszorg
Wat ik u wilde vragen, is:
52,9 87,1

Heeft u weleens van het woord cholesterol gehoord?
n=- 153, resp. 225:

1.~2a

2.~ 3

jENQ. Indien ja: 1
2a.

Wat is cholesterol volgens u?
Het is de bedoeling dat u é~n van de mogelijkheden van deze kaar'
kiest. IENQ. Overhandig kaart A. met de opmerking: 1

''ll
Leest u de mogelijkheden eerst rustig door en kiest u er dan ee
20, 9 11, 2
1,2 0,5
1,2: 1,0,5

Lijst A;

1

-

55,5 50,12,3 33,6
8,6 3,-

100

100

n= 81, resp. 196

Cholesterol is:

1. een bloedstolsel
---2-.-•een soort klierziekte
3. een hormoon
-•4--. stof in suikervrije limonades
-s:- een soort vet in je bloed
6. vetachtige stof in bepaalde vo
t--+-----àllm111iddelen
7. anders, nl.~ •••••••

1

Bijlage IV,3

-3-

2e Deelonderzoek.

-t-------------------:--:-------:-----------------3.
Denkt u dat er tegenwoordig méér, evenveel of minder hart- en vaatziekten

~"'--

voorkomen dan 10 jaar geleden?

l

meer

2 evenveel

153, resp. 225

.

3 minder
4 weet niet

ENQ. Indien respondent ant~oor_dt: "méér, want er zijn'!
meer mensen", doorvragen naar relatieve aandeel: J
1
"denkt u dat er per_lOO_mensen tegenwoordig méér, evenveel of minder
hart- en vaatziekten voorkomen dan 10 jaar geleden?"

--~r----------------------------------------4.

Er wordt weleens gezegd dat bepaalde dingen slecht zijn voor je hart en
je bloedvaten; dat je daarvan eerder een hart- of vaatziekte kunt krij-

gen. Ik heb hier een kaart met een aantal zaken die weleens worden genoemd. Wilt u aangeven welke 3 volgens u de meest belangrijke zijn, dus
het meest schadelijk?

j ENQ.

Overhandig lijst B met opmerking:

l leest

u ze weer eerst rustig

door en kiest u er dan drie.
~

Lijst B. (risico-factoren)

20
r--.:....

1.

roken

~6

2.

erfelijkheid

---i---"'---1

3.·
~-t---1------1

1

9.9

4.

cholesterolgehalte van het bloed

5.

koffie drinken

~--1----+

.7

weinig lichaamsbeweging

--i---"'---1

6. opwindende gebeurtenissen, bv. spannende voetbalwedstrijd of hevige ruzie
~-i---1------1
4.6

7.

hoge bloeddruk

-t---1------1

8. alcoholgebruik
~-;,---+----1
11.0-;,-_

...

9. r
_.,.___

teveel eten

10. fluor in het drinkwater

-t---+----1

11.9
.....__

11. een drukbezet, gejaagd leven

"1---+----1

9.9

12. verkeerde voeding

"1---+----4

...:!

13. suikerziekte

IOo n= 459. re :o. 675 (elke resoondente 2eeft nl. 3 antwoorden)

5.

Eén van de meest ~oork~mende uitingen van een hartziekte is een hartverlamming of met een ander woord hartinfarct.
Ik heb hier een aantal uitspraken. Wilt u die uitspraak opnoemen, waarm~~
u het het meest eens bent.
IENQ. Overhandig kaart C. met opmerking:

eest u ze eerst rustig door en
n~ernt u maar het cijfer •
•

Bijlage IV,4
2e Deelonderzoek.

-4-

Lijst C. Uitspraken m.b.t. hartinfarct.

,r na

,E

9.,

1.

iedereen kan een hartinfarct krijgen; je kunt er nu eenmaal
zelf niets aan doen
1---+---~2. je kunt wel proberen geen hartinfarct te krijgen, maar je hebt
het maar voor een heel klein deel zelf in de hand
i---+-,3-.-+-~j-e kunt zeker proberen geen hartinfarct te krijgen, maar je hebt
het maar voor ongeveer de helft in~e hand
·
~--+-:-4~.-+."";"h-et is mogelijk zó te leven, dat de kans op een hartinfarct geri 1
wordt ·
"--+-~.-+-n-iemand hoeft een hartinfarct te krijgen; iedereen kan zó leven
---~-,&,..;:d~a_t__hij of zij geen hartinfarct krijgt
n= 153, resp. 225

.2i27.~

,613.7

.5~6.2

.9 2.6
)0 100

6.

Nu heb ik hier nog een aantal uitspraken over hart- en vaatziekten.

--

Ik zou van u willen vragen of u het met elk van deze uitspraken helemaal
eens bent, ze wel ongeveer juist vindt, ze niet helemaal juist vindt of
het er helemaal niet mee eens bent. Ik heb hier een kaartje met de
mogelijkheden.
ENQ. Overhandig lijst met antwoordmogelijkheden= lijst D.
Lees de volgende uit,praken één voor één op:
Codeer direct onder
,2S ~75s

.~2 2777
,62 ~-=-96

,65 ~756
,01 V+.28

,Tl ~724

,54 ~765

,J, 1-2-3-4 of

5.

.

1. al die aandacht voor hart- en vaatziekten

is verspilde moeite
02. hart- en vaatziekten zijn te voorkomen
3. hoe je ook leeft, de kans dat je een hartinfarct krijgt, blijft even groot
04. door soberheid met eten, veel lichaamsbeweging en niet roken kun je vrijwel zeker
een hartinfarct voorkomen
'"'5. roken is schadelijk voor je hart
6. mensen met zwaar werk hoeven niet op hun
voeding te letten
01. iedereen kan door een juiste voeding de
kans om zelf een hartinfarct te krijgen
verkleinen

.......
:

helemaal mee eens
:
ongeveer juist
,,
geen mening .
:
niet helemaal juist ,
helemaal niet mee een~i..,;

ENQ. Indien respondente het met bewering 7 helemaal eens is of deze enge·
v..:e....e_r....::j....u_i....s....t_v_i_n_d..:.t.:..,_vr_a.::.a....g:::.. .6_a.:. . :. . _s.:..t.:.e.:..1.:.1.:.e.:..n.:.'!.-...:a..:n.:..d.:..e;;.:r..:s:.....:.n.:.;a.:.;ar~-vr..;;..;.a..:a~g-7_____
__,.,,,,.

l...,_ _

6a.

Met wat voor veranderingen in de voeding denkt u dat men de kans om
een hartinfarct te krijgen, zo klein mogelijk kan maken? Ik heb hier
een kaartje met enkele. mogelijkheden.
O

o De gemiddelde scores van de met
gemerkte uitspraken zijn verkregen na
omcodering: helemaal mee eens= 5, ongeveer juist= 4, etc.
Resultaat is dat voor alle 7 uitspraken geldt: hoe hoger de score, des te
positiever staat men t.o.v •. preventie,

1 •

Bijlage IV,5
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2e Deelonderzoek,

·---------------------

. ENQ, Overhandig lijst E. met de opmerking: 1 het is de bedoeling dat u

-_

1
~

na

_---,-..

één mogelijkheid opnoemt

_,_

ENQ. Het gaat om de soort voeding in het algemeen, niet om de mogelijke 1
of onmogelijke veranderingen in de eigen situatie van respondente!

2l9 16.3

Lijst E. Voeding.

~8.8 78D
2.1

-

l,4

09

2.8 2.:3
2.3

0,7

. -

~

~ ÎÖÖ n=

1, minder eten
--~2-.~minder suiker en vet gebruiken
3, meer suiker en minder vet gebruiken
--~4~,~meer vlees eten
5, meer maaltijden per dag gebruiken
1--~l----f
6.
niet snoepen tussen de maaltijden
1----il-=--t
. •~_.._7,_-~m~er aarda~pels en brood eten

138, resp. 214

7.

Ik wil u nu wat vragen over enkele voedingsmiddelen, want ook daarover
ontvangt u van allerlei kanten voorlichting en informatie. Wij willen
weten hoe u over een aantal dingen denkt. Het gaat er dus niet om dat u
per se het juiste antwoord moet weten. Ik lees telkens één uitspraak
voor en wat ik van u wil vragen is of die uitspraak naar uw idee waar is
of niet waar.

--1

r--...

2

3

1

'aar niet weet

---

l,Jaar niet

waar niet
waar

~6 ~53 7.8
'~t,
6.5 13.7
~
19,6
i59A

';::-

836'

~

:,,,..;:

195

@I)

9.8

Ciw

7.5

62.."n 14.3

l9.8 'i8 54.2
l"J,7 3~2~ 16.9
.__ '- ~
)Q9"
~

~

16.3 627

-à!,

6.5 2~4
9,8 15.0

~

24.4 (6iÎ)
88B") 4!J

~0.9~

6,5

2

l 1.1 (7/,.f,)

a4

7.l
l 4.6
182
1 ?J)

6.6.

?M,

40.0

~

20,8

I@~

7,l

2U,

'8?.?)

f,f,

(achteraf) onder

i

een 1, 2 of 3

weet
niet

Ól,1)

,',ni:;') ··:u

j Codeer

3

Q.1

11.1

1

halfvolle melk is melk met water
één glas frisdrank bevat minstens 3 klontjes suiker
cholesterol is een stof die vooral in het wit van ei
voorkomt
4. mayonaise is vetter dan slasaus
5. 40+ kaas en volvette kaas zijn even vet
6. maïsolie bevat veel meervoudig onverzadigde vetten
Î,
een mokkapunt bevat minder calorieën dan een slagroompunt
8. lever is rijk aan cholesterol
9. weekendbrood bevat meer vet dan bruin brood
10. halvarine bevat de helft van het vet van margarine
1.
2.
3.

LI

i-,...__--r---f---------------------------------------~~'1_n_a.... 8, Heeft u weleens· gehoord van het produkt dieetmargarine?[IÎ
ja .1-;,,8r.1
BS.6 92.9

:1

.......-........,.,.._~---.
n=l~3,
resp. 225
ENQ. Indien ja: 1

1

Ba.

[oiQ.

2

nr.~e

->10

.

Wat is dit volgens u? U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
Overhandig kaart F J

Dieetmargarine is:

-~~

2. een soort margarine met veel meervoudig onverzadigde vetten

18.3

5]

3, een soort margarine met de helft van het vet van gewone margarine

3,8

,4

4. een soort margarine met veel verzadigde vetten

9.l

7,l

5. anders, nl . ............... •. • • • • • • • • • • • • • • • • •

1li

41

1. een soort margarine met méér vitaminen dan gewone margarine

Joo 100 n• 131, resp. 209

-

I waar slechts één percentage is weergegeven, heeft dit altijd betrekking

9.

2e Deelonderzoek.
Ik heb hier een aantal uitspraken over dieetmargerine, waar ieder zo
zijn mening over kan hebben. Ik zou graag van u willen weten of u het
met deze uitspraken helemaal eens bent, ze wel ongeveer of niet helemé
juist vindt, of het er helemaal niet mee eens bent. Hier is het kaart:
met de antwoordmogelijkheden.
1

---

ENQ. Geef kaartje D.

na

vóór

Codeer onder

'f

1, 2, 3, 4 of 5 1

1. dieetmargarine is vooral geschikt voor
hartpatienten
--4---+-----:2;:;-.-o=-=-m slank te worden kun je het best
2.30 2.09
dieetmargarine gebruiken
helemaal mee eens
-+---+---~<8-:=-.~d:-::ieetrnargarine is gezonder voor hart
ongeveer juist
4f,7 4J8
en
bloedvaten
dan
gewone
margarine
geen
mening
....,_--1---+-----::;<4~.~i;-n dieetmargarine kun je goed vlees
niet
helemaal juist
2.06 2,,49
braden
helemaal niet mee eeüs
--+---+-----:;::---;---:5. het maakt voor je hart niets uit of je nu
3.96 4)6
roomboter gebruikt of dieetmargarine
---+----1---F5___d:!Tie=--=etmargarine is voor een normaal gezin
2.30 2?6
te duur
1.,54 ... 1.49

....

.

D:l2

9il

10 •

Heeft u weleens gehoord van het produkt kwark?

n = 153, resp. 225
1 ENQ. Indien ja: 1

91~

9~7

10a. Wat is dit volgens u?
n = 141, resp. 214

.......................
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..

1

juist

2

onjuist

ENQ. DÓÓrvragen tot duidelijk is wat respondente bedoelt. Pas na
afloop van de enquête invullen juist/onjuist?
11.

Nu heb ik hier nog een aantal uitspraken over produkten, waarvan ik~
van u zou willen weten of u het met elk van deze uitspraken helemaal
bent, ze wel ongeveer of niet helemaal juist vindt, of het er helemaö

-

niet mee eens bent. Het zijn dus weer dezelfde antwoordmogelijkheden
daarnet.
1 ENQ. Geef kaartje met antwoordmogelijkheden= D. Lees ui

'1,

-0-1

spraken één voor één op en codeer direct onder
1, 2, 3, 4 of 5. _vóór na
l-'-::==-'=+-'"=--+-.,.1.
veel Nederlanders zijn tegenwoordig te dik
443 "~" 1
0 voor kinderen in de groei is magere .melk
2.
2,39 3.27
beter dan volle melk
1-,.,,--+--=--+3.
roomboter
is gezonder dan margarine
2:)7 3.,50
1
--'--+-=--:--.,...-+~4~.---:m~agere
kaas
is niet te eten
3~9 3/+9
helemaal mee eens
5.0elke
volwassene
zou eigenlijk over moeten
3.69 4)0
l-..!---t-i--t--g:;;-:aan
op
magere
melkprodukten
ongeveer juist
0
~.07 4)7 6. van kwark kun je heerlijke gerechten maken
geen mening
i..;_--+---+-7-.-o-v-oor kinderen _is elke dag een glas frisdrank
niet helemaal juist
3~3 3;J2
helemaal niet mee eensv
erg ongezond
~--+---+-=-8. volle melk (dagmelk) is gezonder dan magere
2.82 3.71
melk
à-----4----+-,,---:
3.93 4/,5 9. elke dag een ei is gezond
~=---+-~----1'-1rco..---..h-et is prima voor de gezondheid om elke week
1.45 2_66
minstens één keer lever te eten
.,_,,_-+---+~1~1~.~h-e~t~îs onzin dat we nu ineens al die-magere
3.09 3J6
-----1---+---m~e_l..,,.,kprodukten moeten gebruiken
417 4[32 P12.de Nederlander eet 'in het algemeen teveel
zoetigheid
~~
1-----1-----+-~o,.....,.,=~~uo,.,...k deze scores zijn omgecodeerd zo, dat hoe hóger de score, des te~
1

"I

•

-•

---~

- ~ - ' L - __,

__ , ___

--

...l

TT _ _

...__..._~_1-,.._,! _ _

Ol.JJ.age

-7-

12.

lV,1

2e Deelonderzoek.

Na deze vraag wat u zoal van bepaalde produkten dacht, volgen hier een
aantal vragen over produkten met de vraag of u ze .in uw eigen gezin gebruikt. Wilt u bij de volgende produkten aangeven welke u de afgelopen
week in uw gezin heeft gebruikt? We-praten dus alleen maar over de laatste

.,7 dagen, d.w.z. tot en met gisteren •
ENQ. Het gaat om
gerekend!

a.

Heeft

U

7

volle dagen, incl. weekend, de enquête-dag niet mee-

deze laatste week in uw gezin karnemelk gebruikt? 1 ~
2.~

b.

57 .1 48.3
31 .3 44.4
IJ ,6

en yoghurt, heeft u dat in uw gezin de afgelopen week gebruikt?

Indien ja, was dit: 1

7 .2

n = 112, resp. 180

c.

en kaas, heeft u

~1 !:.1

alleen volle yoghurt

2

alleen magere yoghurt

3

beide

----- -------------------dat gebruikt?

l-~:.
1
.........................
~:1-----+I

welk soort kaas was dit?

DÓÓrvragen tot duidelijk is in welke categorie de kaas valt.
Goudse, ÓÓk de komijnekaas, buitenlandse kaas= volvet
Edammer, Friese nagelkaas
= 40+
149

=
, Leidse
•
*nresp.2l8

k omi3ne
· · k aas, verpa kte, b lokk en

= 20 +

l.
volvet
2.•--+-40-.---~
20_ _,
3.,___.;._

-----------------------------------------------------------------------------d. en melk?
1.

92 ,a 96.9

CIEJ

2.~

Indien ja, was dit gewone melk, halfvolle melk of magere melk?.

*

...... __

n = 142, resp. 218

1'

volle

2'

halfvolle

3'

magere

------------------------------------------------------------------------------

11 .a 14.7

e.

1.,

heeft u de afgelopen week in uw gezin kwark gebruikt?

2.

12.2

i

ja

nee

1

Indien ja, was dit magere kwark, roomkwark of kwark met vruchten?
roomkwark (met vruchten)
1

6.0

;2.2 90.0

2

magere kwark

~l--._4_ _6J.9_z__ Jt_•_JJ3~-r_~s..1t~_3_3_~---------------------------------------------------------f.

-..,_ 1

1

-

en eieren, heeft u die de laatse week in uw gezin gebruikt?

1

2.2187.6;
1

'•33 2.73 a

n = 153, resp. 225

~:/

!:. 1

1

Indien ja, hoeveel eieren gebruikte u de afgelopen week totaal?
••• ••• A •.•.• / konsumptie-eenheid. (Achteraf inv.)
••••••• sus=
t k

'---------------------------

*

De combinaties zijn hier niet vermeld, zodat totaal <dan 100% is.

-8vóór

2e Deelonderzoek.

na

g.

70.5 65.3

...........

Indien ja, welk soort koffiemelk gebruikte u?

42.5
48. 1
4.6
95.2
28.1

34.0
49.0
16.3
99.3

~

i.l7Ta7
2.~J

gebruikte'., u de af gelop~n w:eek in uw gezin koffiemelk?

n = 108, resp. 147

1

.

volle

2

.

halvamel

3

.

Becel, Elcemel

---- ------------------------------------------------------------------------------·
25.7 h. heeft u in de laatste week roomboter gebruikt?
n = 153, resp. 225

Indien ja, hoeveel pakjes geb_ruikte u de afgelopen 7 dagen in uw gezir
••••••• pakjes

--------- -------------------------·------------------------------------------------·
i. en halvarine, heeft u dat gebruikt?

~:1-1-~:e1

45.0 51 .1

n = 1~3, resp. 225

Indien ja, welk merk gebruikte u?

•••••••••••••••••••••

· IENQ. Coderen volgens onderstaand schema:!

!

1. verzadigde vetten (Remia, Topper, AH, Simon, Crox, Blue Ban~

71 .o 70.4
127.5 24.3

2. 40-45% m.o.v.

(Trim, Risso, Bella, Era, Volma, Santee) _

Hoeveel kuipjes (van 250 gr) gebruikte u de afgelopen 7 dagen?

98.5 94.7

.............

~

n = 69, resp. 115

kuipjes

NQ. NB: er zijn ook kuipjes van 500 gr. noteer in 250 gr!

---- ---- ------------------------------------------------------------------------~o. 1 92.0

j.

en margarine, gebruikte u dat in uw gezin deze week?

n = 153, resp. 225

,.

1r1Ta]

2.CE:J

Indien ja, welk merk gebruikte u?
~

ENQ. Coderen volgens merkenschema; van onbekende merken alleen merk
invullen.
1. verzadigde vetten (Blue Band,

1.4

65.2
4.8

7.2

9. 1

2. 40-45% m.o.v.

35.4

79.1

- 3. 60-65% m.o.v.

1

6.8

~

SdW, Vida,

---Bona, Wajang, Leeuwenzegeli
Venda, Remia,Zeeuws m, Brio) ___,.

(Dessa, Sol)

.

-·---·-

(Becel, Queeri AH, Suncos, Remia-dieet,

n = 138,
Vitelma)
res p.2017
-• ••• -•-- -••---~• ---•-- ---•••W•-- - -Hoeveel pakjes gebruikte u de afgelopen 7 dagen?

1-------30.7 24.0

_l--/

•••••••••• pakjes/k u1e1es
. . _____________________
van 250 gr!
____________________________________________
,,. ,.

k.

1

1

------------·

-----

gebruikte u de afgelopen week bak- en braadvet?

~:I 1

~:e 1

n = 153, resp. 225
Indien ja, welk merk gebruikte u? ••••••••••.•••••
Hoeveel pakjes· gebruikte u de afgelopen 7 dagen? •••••••••• pakjes
ENQ. Vermeld achteraf het totaal aantal pakjes en kuipjes vet:
~a
(à 250 gr) tot
= h + i + j + k.
·••• ~ • • • • • • • • • pakjes /k . .
uipJes
pnl
= •••••••• pakjes/k . . à 250 gr) per week per konsumptie-ee
U1pJeS

..,

-~-

56

na

Jo, 29. 7

en sla-olie, heeft u dat de laatste week gebruikt?

1.

Indien ·ja, welk merk gebruikte u?
,

'i' l 9 • 7
11

'---··- ·

1

~• 80.3 n = 46,
r '"'p 66

~ - --

!

-0.,

0

·

~··•

Coderen volgens schema. Laat fles zo mor;clijk tonen.l

jENQ.

1

121 7,

...... .... ....... .
·:

.

1

1 •; ~een. vermelding van olie-samenstell~nr;
1 •· j
2.: rijk.aän m.o.v., zonÏ1ebloemolie, soja-olie, maïsolie: Becëïf ··· ---· ........._ ..... ··-------·····--..---·--- ...-----·--·------.. - .. ... ....

!

-- - ·- ------------------------------------------------------------------------heeft u de afgelopen week sla-saus fleb,;.,ikt?

42,2 m,

lr--vá--,,

2 •.
Indien je.~ welk soort was dit? •.••....•••••••.•••.••••
jo~-:-~~i;-~;n volgens sch;ma •. Laat tÏ;; z~g;ïlj)~ -t~~~n .,

t1 5.3
/ 3. 9. 5
·54 .~ 53. 7
15

: nee

•~ 20.0

.q

3

2.1

z n

=

66, resp. 95

:rn,o.v,

~---.J

,----- ---------------------------------------------------------------------------------·
Î

20.

n.

14.6

en mayonaise, heeft u dat de laatste week in uw gezin gebruikt?
.

1

n = 153, resp. 225

1

·-r

•

·:
: Ja 1
2 ,;:---r-ne:J
Indien ja, welk merk gebruikte u? •••••••••••••••••••

! ENQ.

kruis aan volgens sche~~-1 _____ _

!

1,Lf~% vet,

zonder ~~h~~d__~:_<:~_·_
2.; !B0~ó vet, met verhooed m.o.v.
1
- - - - -

l

J

Hoe vaak heeft u in de afgelopen week één van de volgeQde of soortr,elijkc

13.

produkten in uw gezin gebruikt: chips, pinda's zoutjes o.i.d.?

1

17 -,!
14 • ~, 52 .4
,·~ 34.2
•Oj 8.4
2•
1.a
"1

- - - · - • • · - - · - - · · .. - · • • · - ·

1

•

·--t---~_ ó = nul
'

ENQ. Overhandig kaart met antwoord- i

1

1• 3

1

!

mogelijkheden :: kaart G

__ ,._..l = 1 x

keer

I 2 : 2 X
: 3 x
=4 x

-+-411

..-1- -g

--1··-5 i : 5

1-4--•···

1--i...~l::
~. ....J...?.•

6

X
X

= 7 x of meer

i25
En hoe vaak gebruikte u de afgelopen week in uw gezin é~n van de

14.

volgende produkten?
frikandel, croquet, patates frites, nassi bal o.i.d.

'• 1 80. 9
,. 17.8

..

1

.4

l
1

-

1

0

100

keer

maaltijden om.

X

X

------------------rENQ. Het gaat hier dus niet om wat er

.9

1

Het gaat om het gebruik buiten de warm~

buitenshuis
door gezinsleden. wordt gegeten. · .

-----------·-·-·-------·-· ..

n " 153, resp. 225·

,,

.

?.0

t

al

X

4 : 4

·· s.= ·s
s·l=

.-..i.YI=

X
X

6 X
7 x

of meer

Bijlage IV,10

-10-

2e Deelonderzoek

v6ór na
15.

Dit waren de grotere hartigheden. De volgende vraag gaat over de meer
zoete produkten. Wat ik u wilde vragen is: hoe vaak gebruikte u

~

gezin de afgelopen week een van de volgende of soortgelijke produkten:
cake, gebak, gevulde koek, amandelbroodje, boterkoek, een mars, chocoladereep o.i.d.? IENQ. Geef (opnieuw) kaart G
O = nul keer
18.921.3
1
: 1 X
34 .028. 9
,-2:
2 X
15.716.O
ENQ.
het
gaat
hier
om
zaken
die
thuis
3 = 3 X
7.810.2
i-..,...,.4-,: 4 X
gebruikt worden, dus b.v. een grote
5.9 4.0
koek bij de koffie.
5 : 5 X
2.6 1.3
t---t-,6..-t :
6 X
2.0 .4
13.117.8 n • 153. reso. 225
7 = 7 x en meer
100 IUU
16.

Heeft u de laatste maand iets veranderd in uw eetgewoonten?

1 !ja

14.3~6.8

1"7'16a.

1 ••
2 ~--~n_e_e_ __._~17

indien ja:

vóór
na
16a. wat heeft u veranderd? .minde~ .'ltet ••••••• U"6. •• .l7.• 3

_tqq~ .i:ijk_~ .P.t:qf.\ ••••• •-: ••• .1.~.4

...........................

n .,. 22, resP•

16b. was er een speciale aanleiding voor deze verandering?
90.9 97.i

n •

22, resp. 83

~j

I!:. 1=~~c-

. '

16c. indien j~_: wat was die aanleiding?

.................................
..... .............. .. . . ..... . . . ..

ENQ. spontane antwoord noteren. Niet dèèrvra~~
___,
Coderen: voorlichting genoemd of niet? lr-lr--....-v-o-or-1-ic_h_t_i_·n_g_g_e_noemd

72.8

17.

voorlichting niet geil'

De volgende vraag heeft ook wel een beetje met voeding te maken, maar of
een wat andere manier. Wat ik u vragen wil, is:

1

1
'·

2

n = 81

a. Is uw gewicht de laatste maand met mèèr dan 1 kg toegenomen

1

2.6

2.6

7. 1

2. 2

78.4 81.3
11.7 13.7

met 1nêèt

dan 1 kg afgenomen of ongeveer gelijkgebleven? 1~-~ ~:_et. °-.i-_.~--~--:~---·2
tocg<>nomen -· .-·•Jl

3 --- gêHTI<- s.•~èn1<';.~
4
-îafgenomen --n • 153, resp. 225
- -·---·--·- . -·--b. indien toegenomen, wat is hiervan de oorzaak geweest?

........ ........................ .
...... .. .. .... ....... ...... ......
,

c. indien afgenomen, wat is hiervan de oorzaak geweest?

.................................
............... ..................

1--4--4-,..-.:_-_-.=-_-_-_:-_-.:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.:_-_-.:. .-_-_-_-_-.:.:_-_-_-_-_-.:_-_-.:_-_-_-_-_;--:---~--=--:----_-"""!--.--:-.--:---=---.;-.:-::~-=
8NQ. De volgende vragen alleen stellen wanneer de voorlichtingsbijeenkomsteo
hebben plaatsgehad!~!! Anders door naar vraag 28 op pag. 15.

Ol.JJ.age .i.v,J.J.
2e Deelonderzoek,

-11-

18.

U weet waarschijnlijk dat enige tijd geleden een diëtiste van de Hartstichting voor uw vereniging 2 bijeenkomsten heeft verzorgd en voorlichtir.g
heeft gegeven over juiste voeding in verband met hart- en vaatziekten.
a. Naar welke bijeenkomst bent u geweest; naar de lezing of naar de bijeen-

.

48

komst waarop ook hapjes/maaltijden zijn klaargemaakt? 1

52

2

n = 225

100

L = Lezing
KB= "kookbiieenk"

---------------------------------------------------------------------------------18,

b. Bent u geweest naar de bijeenkomst waarvoor u een uitnodiging had
ontvangen?
1f]D

86.6
13.3

n = 225
2~
c, indien nee, wat was de reden dat u naar de andere bijeenkomst ging?

............................

19,

U heeft nu deze voorlichtingsbijeenkomst bijgewoond en ik zou graag van
u horen wat u ervan vond. Ik geef u daarom een lijstje waarop telkens
2 eigenschappen tegenover elkaar staan.

Het is de bedoeling dat u door een kruisje aangeeft hoe u de bijeenkomst
vond. Een voorbeeld: wanneer u vond dat de bijeenkomst prettig verliep,
maar dat het toch wel prettiger had kunnen zijn, zet u een kruis bij
b.v. het 2e vak van links dus ~•--~•--~X~~•1---◄•---••---•
of wanneer u de bijeenkomst bijzonder onprettig vond, zet u een kruis
rechts.

•

•

•

•

• X•

Wilt u nu zelf aangeven hoe u de bijeenkomst vond op deze punten?
ENQ. Overhandig enquête-formulier mèt potlood
l.

De bijeenkomst vond ik:

KB

niet kennisver~ijkend

°icennisverrrijkend

zeer ordelijk

zeer rornrneli g
0

zeer gezellig

_____.,___....________,. zeer ongezellig

...
•~4 4701

overvol
(programma)

..._-r--......1

niet overvol
___.,____.____..,___._-4(programma)

Ik voelde me bij de bijeenkomst:
0

niet aktief
aktief ·
betrokken
betrokken
ENQ! Geef desgevraagd de volgende verduidelijking: met niet aktief
betrokken wordt bedoeld dat de zaak a.h.w. langs u heen ging, Met
aktief betrokken wordt bedoeld dat de zaak u echt bezighield,

0
-

omgecodeerd

zo, dat hoe h6ger de score_~e~-~e positiever is het oordeel.

Bijlage IV,13
-13-

L

2e Deelonderzoek.

KB

_84,5 89. 7 21.

a. ·Heeft u het groene receptenboekje (dat in het kwis-spel stond)
meegenomen naar huis?
22
0

1Cfil--:,>

n = 97, resp. 117

J_S,9 86.5
n

c

b. en het gele boekje?
108, resp. 104°

2 ~ - - » 2 3 (KB)
25 (L )
1~
2~

22. Heeft u één van de recepten uit dat boekje later thuis geprobeerd?
r~--+---+
7.3 19.0 z
1,~--»22b
n • 82, resp. 105
2.~->22c

b. hoe is dat bevallen?

c.

KB

...................
kunt u aangeven waarom niet? ....................
... .. ........ .. .....

~NQ. Alleen voor diegenen die een KB hebben meegemaakt, anders ➔ 25.I

28.2 23.

Heeft u één van de gerechten die u op de avond heeft gezien~ later
thuis zelf gemaakt?

n = 117

·1~➔ 23b
2~--»23c

KB

...................
. .. . ... ... . ........
c. kunt u aangeven waarom niet? ....................
....................

49.6 24 •

Heeft u op de bijeenkomst zelf ook iets klaargemaakt of helpen

b. hoe is dat· bevallen?

._

klaarmaken?
n = 117
25.

1~

2~

Wanneer u nu àlles_bij elkaar overweegt en u zou een totaal oordeel
over de bijeenkomst moeten geven in één cijfer, welk cijfer zou u
dan geven? We rekenen, net als bij vroegere schoolcijfers, van

7,92 8.09

1 t/m 10.

0

Cijfer=

Eén diëtiste heeft bij de lezing niet de groene boekjes ter beschikking gest1
Eén diëtiste heeft bij de KB niet de gele boekjes ter beschikking gesteld.
z verschil significant ( 0.02 <. P, < 0.05)

Bijlage IV,14
2e Deelonderzoek.

-14- ·

ENQ. Alleen voor degenen die een L. hebben meegemaakt, anders. naar 27. 1

26.

u heeft nu een lezing meegemaakt. Wanneer u tevoren had kunnen kiezen
tussen een bijeenkomst zoals u nu heeft gehad en een bijeenkomst waar 0 P
u eerst een kortere inleiding krijgt en daarna zelf diverse gerechten
bereidt, waarheen zou u dan bij voorkeur zijn gegaan?

n • 108

~5.·'

1
2

59.:i

naar de lezing
naar de "kook"bijeenkomst

IENQ. Alleen voor degenen die een KB. hebben meegemaakt

27.

1

U heeft nu een bijeenkomst meegemaakt, waarop uzelf iets kon klaarmaken. Wanneer u tevoren had kunnen kiezen tussen een bijeenkomst
zoals u nu heeft gehad en een bijee~komst waarop u een uitgebreider
lezing krijgt met uitgebreider discussie en vragen stellen, maar zonder
dat u daarna zelf gerechten gaat bereiden, waarheen zou u dan bij voor"'
keur zijn gegaan?

14.5 n • 117

1,

naar de lezing

78.6

2,

naar de "kook"bijeenkomst

!

\ENQ. Ga na of respondente al een vbbrmeting heeft gehad met de volg~nde~
Bent u enige tijd geleden ook al bezocht door een enquêtrice die u

i

:

ongeveer dezelfde vragen stelde?

f
1

\
1

1
1
1

1

1

!
1

:

!

1

1
1

1

1

1

1
1

r

''
1
f

1
!

.
!

l
i

!

1~

➔
2~~

EINDE VRAAGGESPRf'.~

28.

\rndien ja} dan was dit het, wat ons betref~, mevrouw.
Mag ik u hartelijk danken voor uw medewerking!

..

'!

Bijlage IV,15
2e Deelonderzoek.'
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1

;1

28.

/
:1

·- ----·--- ·-·· ..

------

We komen nu-aan het laatste gedeelte van de vragenlijst.
Over de samenstelling yan uw gezin hebbe~ we het in het begin al even

1

gehad. Mag ik u tenslotte nog een aantal· dingen vragen over uzelf en

1

uw gezin?
L

Wat is uw hoogst genoten schoolopleiding?

KB

---

.....40} 41.0

1.

38,9

39.3

2.

l 2J)

1.1

3.

5.6

l4

4.

1,7

5.

,9

6.

5,1

7.

~8

8.
•9

9•

100

-

L. = alleen lager onderwijs
· LV.= L + voortgezet algemeen vakonderwijs, op dag- of avondschool
U = voortgezet algemeen onderwijs, (M)ULO, 3-jarige HBS, MAVO
UV.= U + voortgezet (vak)onderwijs, op dag- of avondschool
M = 5-jarige HBS, MMS, gymnasium, Lyceum, HAVO, Atheneum

MV.= M + voortgezet (vak)onderwijs, op dag- of avondschool
HBO= hoger beroepsonderwijs als HTS, HEAO, Sociale of.Pedagogische
Akademie etc.
S. = MO-akten, Accountancy etc.
H. =Universiteiten hogeschool

Heeft u deze opleiding voltooid?

-27,1
33_6

32,,5
34.2

wel voltooid
niet voltooid
volgt nog (studerend)

L----J.----------t

n • 108, resp. 117

29.

........... •.............. .

__,._,

En wat is de hoogst genoten schoolopleiding van uw man?
1,

................

L. = alleen lager onderwijs
t--+--

2,

LV = L + voortgezet algemeen (vak)onderwijs, op dag- of avondschool
t---1----+

l 2J

5.3

l SJ)

13.2

2J3

3.S

1.9
1.5

2,,6

5.3

- 3.5
- 100 100

U. = voortgezet algemeen onderwij~ (M)ULO, 3-jarige HBS, MAVO
4.
UV = U + voortgezet (vak)onderwijs, op dag- of avondschool
t---1----+
s. M. = 5-jarige HBS, gymnasium, Lyceum, HAVO, Atheneum
t---+--1
6.
MV = M = voortgezet (vak)onderwijs, op dag- of avondschool
t---+--1
_, hoger beroepsonderwijs als HTS, HEAO, Soc. of Ped.Akademie etc
7.
HB<=
8.
S. = HO-akten, Accountancy etc.
1--+-......
H. =universiteiten hogeschool
9.
3,

t---1----+

__

Is die opleiding voltooid?
n • 107, resp. 114

1

wel voltooid

3

:vo~gt nog TStUaerena J

2 .t--+-n-y-1-e.,...t"""'v,-o
.....,1'"'t:-o-o--.,1....-d----1

ENQ. De volgende vragen stellen in onderstaande vorm als de man gezins- f
hoofd (in economische zin) is. Anders in U-vorm.

153 65.0

46.2 4l9
3.8

49

50. 51.2
_ 100 100

30. Is uw man beroepsmatig werkzaam of niet?
n • 108, resp. 117

j

~3f
~30b
b. Is uw man gepensioneerd, heeft hij tijdelijk geen werkkring, is
hij studerend of is hij om andere redenen niet werkzaam?
l.1_ _-+g2 e=..ip~e;:.:n..;, ;s;;.;i;;..;o~n;.,.e_e-::r_d_____- t

2.l-__ g~e~e~n.,;......w_e__r~krk_r_i_n=g______
1
4
3.1---~st;u;Ld;e;.r~e~n~d:-,-______
7
4,L,__~a~n~1a~e~r~s~,!....!:n~1i~.--=-·~•~•~•~•~••~•-•-·-•-•____,•

n • 26, resp. 41

1
jja
2 _nee

Bijlage IV,16
2e Deelonderzoek.

-16-

·---·

31.

~NQ. Indien werkzaam, de volgende vragen in tegenwoordige tijd stellen;
indien gepensioneerd of (tijdelijk) geen werkkring, de vragen
stellen in de verleden tijd voor de laatste werkkring.
In welk soort bedrijf is/was uw man werkzaam, wat is/was daar zijn
functie en hoeveel mensen werk(t)en er onder•zijn leiding?
Soort bedrijf: .................. .

.................. .

.
Functie
Leiding over •••••• personen

32.

L
28.7
27.8
43.5
100

KB
32.5
28.2
39.3
100

Is/was. uw man als zelfstandige werkzaam, bij de overheid of ergens
.

anders in loondienst?

t

~
la,

jals zelfstandige!

loverheidl

3~

lb L_Jveeteelt
nlglandbouw
'
tuinbouw
Hoe groot is uw
gemengd bedrijf veestapel?
Hoe groot is uw
stuks
stuks
bedrijf?
ha •

........

-·-··

2(

....

....

.. .

12.0 20.6 ENQ, Welstandsklasse niet invullen!IWelstandsklasse
16.7 22.2

........--.. .....
~

__,.

·AB-1
Cl-2
C2-3
D1-4
D2-5

30.6 17.9
25.0 27.3
15.7 12.0
100 100

lcOanders, nl.

.......
.....

.....
.....

·--·

~rgens anders in loondi;:

n • 108, resp. 117
Dit was het~ wat ons betreft,· mevrouw. Mag ik u hartelijk danken voor uw

medewerking!

tNQ, Noteer eventuele speciale opmerkingen over verloop van het gesprek
hieronder: ............... .

................
................

Bijlage IVa
2e Deelonderzoek
DE BIJ DE ENQUETE GEBRUIKTE KAARTEN.
Lijst A.
Cholesterol is:

een bloedstolsel
een soort klierziekte
een hormoon
stof in suikervrije limonades
een soort vet in je bloed
vetachtige stof in bepaalde voedingsmiddelen
anders, nl . •..•..••••.....

vraag 2

Lijst B.

Risico-factoren.
1.

roken

2. erfelijkheid
3. weinig lichaamsbeweging
4. cholesterolgehalte van het bloed
5. koffie drinken
6. opwindende gebeurtenissen, b.v. spannende
voetbalwedstrijd of hevige ruzie
7. hoge bloeddruk
8. alcoholgebruik
9. teveel eten
10. fluor in het drinkwater
11. een drukbezet, gejaagd leven
12. verkeerde voeding
13. suikerziekte.
vraag 4

Bijlage IVa,2
2e Deelonderzoek
Lijst C. Uitspraken m.b.t. hartinfarct.
a. iedereen kan een hartinfarct krijgen; je kunt er nu
eenmaal zelf niets aan doen.
b. je kunt wel proberen geen hartinfarct te krijgen, maar je
hebt het maar voor een heel klein deel zelf in de hand.
c. je kunt zeker proberen geen hartinfarct te krijgen, maar
je hebt het maar voor ongeveer de helft in de hand.
d. het is mogelijk zó te leven dat de kans op een hartinfarct gering wordt.
e. niemand hoeft een hartinfarct te krijgen; iedereen kan
zó leven dat hij of zij geen hartinfarct krijgt.
vraag 5
Lijst D.
Antwoordmogelijkheden.
Helemaal mee eens
Ongeveer juist
Niet helemaal juist
Helemaal niet mee eens
Vragen 6, 9 en 11.
Lijst E.

Voeding.
minder eten
minder suiker en vet gebruiken
meer vet en suiker gebruiken
meer vlees eten
meer maaltijden per dag gebruiken
niet snoepen tussen de maaltijden
meer aardappels en brood eten

vraag 6a.
Kaart F.

dieetmargarine is:

een soort ma~garine met méér vitaminen dan gewone
margarine
een soort margarine met veel meervoudig onverzadigde
vetten
een soort margarine met de helft van het vet van
gewone margarine
een soort margarine met veel verzadigde vetten
anders , · nl. . ..... • • • • • • • • • • • • •

Bijlage IVa,3
2e Deelonderzoek.
Lijst G.

Antwoordmogelijkheden.
0

1
2
3
4
5
6
7

= nul keer
= lx
= 2x
= 3x
= 4x
= Sx
= 6x
= 7x of meer

vraag 13, 14 en 15.

Bijlage V,2
2e Deelonderzoek,
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Er is hier sprake van twee groeperingen van variabelen, x , x en x enerzijds
~ 1
2
3
en x en x anderszijds, Interpretatie zou gemakkelijker zijn als elke groepe5
4
ring voor het grootste deel door slechts één factor bepaald zou worden.
De stippellijnen geven die situatie aan; hierbij bezitten x

4
dingen op de (geroteerde) factor I en lage op de (geroteerde)

en x

r

5
,

zeer.hoge la-

11
Het omgekeerde geldt voor de variabelen x 1 , x en x •
2
3
Deze draaiing heet rotatie, Wordt geroteerd volgens het criterium van het maximaliseren van de varianties (varimax), dan ontstaat een factormatrix waarin per
kolom zoveel mogelijk hoge èn lage ladingen voorkomen,
De hiervoor summier beschreven bewerkingen: princï'pale componenten-analyse, gevolgd door varimax rotatie, zijn uitgevoerd op de 21 houdingsv~riabelè~ iJlons
onderzoek, De analyse is uitgevoerd over de gegevens van de voormeting (n=l53)
en de nameting, uitgesplitst naar methode en het al dan niet voorgemeten zijn:

