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1. Inleiding 
 

Economische Zaken (EZ) wil voor haar toekomstige beleid vraagsturing onderzoeken hoe de groenten- 

en fruitconsumptie van uit specifieke doelgroepen kan worden verhoogd. Hierbij wordt de doelgroep 

aangesproken door middel van een gepersonaliseerd aanbod. Het samenwerkingsverband ‘’Gezonde 

start’’ is naar aanleiding van de subsidietoekenning aan de slag gegaan met de specifieke doelgroep 

zwangere vrouwen. Het samenwerkingsverband bestaat uit Linda Rentes Advies & 

Projectmanagement Geboortezorg, CRmanagementconsultancy en Ekomenu. De eerste twee worden 

in dit rapport de co-founders van dit project genoemd en Ekomenu is de logistieke 

samenwerkingspartner. 

Samenvattend heeft EZ gevraagd het volgende te onderzoeken:  

Is het mogelijk om grotere groepen consumenten, die met dezelfde aandoening te maken hebben, ertoe 

te bewegen een gezond dieet met voldoende groenten en fruit te laten volgen?  

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een Living Lab onderzoek aanpak gevolgd. Hierin kunnen 

interventies voor de doelgroep op effectiviteit bekeken worden. De grote lijnen van het proces die 

hiervoor zijn gevolgd worden hieronder uitgelijnd.  

1. Bepalen van een dieet volgens de aanbevelingen van het voedingscentrum in nauw 
overleg met de   doelgroep en in afstemming met experts waar onder diëtisten.  

2. Testen van een communicatie aanbod en benaderingswijze  
3. Organiseren van de logistiek en het verzorgen van flexibele leveringen van de op maat 

samengestelde maaltijd boxen  
4. Feedback van de deelnemers verzamelen i.s.m. met Hogeschool Amsterdam/Rotterdam 
5. Bekostigingsmodel opstellen hoe de aanpak zonder incidentele subsidie kan voortduren 

en de aanpak kan worden opgeschaald  
In de opeenvolgende hoofdstukken zal worden besproken hoe de onderzoeksvraag is beantwoord, 

welke stappen er zijn genomen en welke resultaten hieruit voortvloeien.  

 

De projectsubsidie is toegekend op 14 december 2016, met een looptijd van één jaar. Eind november 

2017 is in overleg met de projectleider van SIGN en EZ een verlenging van de looptijd van het project 

aangevraagd. Als gevolg is 30 april 2018 als de nieuwe einddatum gesteld. 

 

1.2  Probleemstelling 
 

Tijdens de zwangerschap is de aanbevolen hoeveelheid, waarmee alle benodigde vitamines en 

mineralen worden geconsumeerd, voor moeder en kind 250 gram groenten en 2 stuks fruit. Indien aan 

deze richtlijnen wordt gehouden zijn er duurzaam bewezen positieve gezondheidseffecten voor zowel 

moeder als kind. Het bevordert een normale gewichtstoename van de moeder, er is minder kans op een 

hoge bloeddruk, minder kans op zwangerschapsdiabetes en op het krijgen van een vroeggeboren kind. Ook 

vergroot het de kans op een lichamelijk en cognitief gezond kind, en vermindert het de kans op latere 

chronische ziekten in het leven van het kind.  

Echter, volgens het laatste onderzoek1 van het RIVM eten de meeste mensen in Nederland niet 

conform de dagelijkse aanbevelingen voor fruit- en groenteconsumptie. Uit ander recent onderzoek2 

                                                           
1 RIVM; Voedselconsumptie 2012-2014 Vergeleken met de Richtlijn goede voeding 2015 
2 Ruth Baron 2017; Maternal Health and Prenatal Health Education in Midwifery-led Primary Care. 
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komt ook naar voren dat veel zwangere vrouwen niet de dagelijks aanbevolen hoeveelheden fruit en 

groente eten. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat het eten hiervan vaak niet wordt geadviseerd 

tijdens hun prenatale consult. 

Per jaar bevallen er gemiddeld 175.000 vrouwen en schommelt de gemiddelde leeftijd van de vrouw 

bij de geboorte van het eerste kind rond de 29,4 jaar3. Vrouwen ontwikkelen tijdens hun zwangerschap 

een grotere informatiebehoefte en gaan veelvuldig op zoek naar zwangerschap gerelateerde 

informatie, onder andere over voeding4. In de eerste 1000 dagen van het leven wordt de “Foodprint” 

van het latere leven gelegd. Dit begint al in de baarmoeder. Het eten van voldoende groenten en fruit 

is daarbij voor zwangere vrouwen essentieel.   

Het samenwerkingsverband stelt de volgende onderzoeksvraag:  

‘’In welke mate is het mogelijk om zwangere vrouwen ertoe te bewegen een gezond dieet met 

voldoende groenten en fruit te laten volgen, doormiddel van het aanbieden van op de doelgroep 

gerichte maaltijdboxen en marketing, in samenwerking met experts’’  

De hypothese van het samenwerkingsverband is dat de doelgroep gemotiveerd is om tijdens de 

zwangerschap meer groenten en fruit te gaan eten. Dit kan een blijvende levensstijl aanpassing 

teweegbrengen voor alle gezinsleden.  

1.3  Doelstellingen en planning van het project 

 
De specifieke opdrachtdoelstelling vanuit EZ is om 250 huishoudens gedurende 3 maanden te bereiken 

door middel van een gepersonaliseerd aanbod en daarmee de groenten en fruitconsumptie te 

verhogen bij de doelgroep.  Dit wordt door het samenwerkingsverband “Gezonde start” gedaan door 

het uitvoeren van 5 subdoelstellingen.  

1. Bepalen van een dieet volgens de aanbevelingen van het voedingscentrum in nauw 
overleg met de   doelgroep en in afstemming met experts waar onder diëtisten.  

2. Testen van een communicatie aanbod en benaderingswijze   
3. Organiseren van de logistiek en het verzorgen van flexibele leveringen van de op maat 

samengestelde maaltijd boxen  
4. Feedback van de deelnemers verzamelen i.s.m. met Hogeschool Amsterdam/Rotterdam 
5. Bekostigingsmodel opstellen hoe de aanpak zonder incidentele subsidie kan voortduren 

en de aanpak kan worden opgeschaald  
 
Het samenwerkingsverband wil vooral de nadruk leggen op wat je in de zwangerschap wel mag en kan 

eten en doet dit middels gepersonaliseerde recepten aanbod in combinatie met een maaltijdbox. Via 

een platformwebsite,  www.9MaandenMenu.nl  worden de zwangeren, die vaak onzeker zijn over wat 

wel en niet te eten, geholpen de juiste keuzes te maken. De nadruk ligt daarbij op de ontwikkeling van 

kennis, inspiratie om te koken met groenten en praktische suggesties voor gezonde tussendoortjes van 

o.a. fruit.  

 

 

 

                                                           
3 CBS, 2018 
4 Jansen, 2010 

http://www.9maandenmenu.nl/
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Er zijn 3 onderscheidende fases in de planning opgenomen, de opstartfase, pilotfase en evaluatiefase. 
Figuur 1 geeft in detail de inzet in dagen en hoofdactiviteiten van de diverse fases weer.  
 

 
Figuur 1. Oorspronkelijke projectplanning 9 Maanden Menu 

2.  Methode 
 

Op basis van de bovengenoemde subdoelstellingen zal de uitvoering van het project worden 

toegelicht. Bij subdoel 5, het bekostigingsmodel, is er geen sprake van een methode geweest, 

waardoor van dit doel alleen de resultaten zullen worden besproken aan het einde van het rapport.  

2.1  Subdoel 1 
 

Bepalen van een dieet volgens de aanbevelingen van het voedingscentrum in nauw overleg met de 

doelgroep en in afstemming met experts waaronder diëtisten. 

Het samenwerkingsverband heeft samen met experts gedefinieerd wat voor gepersonaliseerd aanbod 

er nodig is voor zwangeren. Onderzocht is aan welke eisen de menu’s voor deze doelgroep moet 

voldoen. Hiervoor is samenwerking gezocht met de Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN), Academie 

Verloskunde Amsterdam en Groningen (AVAG), de Hogeschool voor Diëtiek in Amsterdam, het 

Voedingscentrum en experts van de HAS Hogeschool in Den Bosch. De informatie is verzameld door 

het houden van verschillende bijeenkomsten. De aanbevelingen van het voedingscentrum zijn als basis 

genomen voor de samenstelling van de menu’s. Aanvullend is gekeken naar de specifieke behoeftes 

van de zwangeren en de eigenschappen van groenten en fruit in relatie tot de zwangerschap.  Enkele 

voorbeelden daarvan zijn: 
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Gevulde Conchiglioni schelpen    

  
Een belangrijk vitamine in de zwangerschap is 
Foliumzuur. Voor de groei en ontwikkeling van 
de baby is het belangrijk 4 weken voor de 
zwangerschap tot de 11e week extra foliumzuur 
tabletten te slikken. In het recept deze week 
Broccoli, één van de groenten die veel foliumzuur 
bevatten   
  

 
 

 Stir Fry met paksoi en kip  

Vroeg in de zwangerschap kun je nogal eens last 
hebben van misselijkheid. Voor jou deze week 
een lichte maaltijd die meestal goed verdragen 
wordt. Wist je dat paksoi tot een van de 
gezondste groenten behoort? Het zit vol 
vitamine A, C, K, foliumzuur, B5 en B6. Verder is 
paksoi rijk aan de mineralen calcium en ijzer en 
bevat deze bladgroente verder mangaan, fosfor, 
kalium en magnesium    

 

Wraps met aubergine       

 Verstopping is een veel voorkomend probleem in 
de zwangerschap. Het is dus goed om veel vezels 
te eten! Aubergines bevatten veel vezels. Naast  
voldoende vezels eten is het belangrijk voldoende 
te drinken, en met name water. Met een stukje 
sinaasappel of citroen in je water heb je weer 
eens een andere smaak.  

  
  Eierquiche met wilde zalm     

  

Het eten van vette vis is belangrijk in de 
zwangerschap ivm de omega 3 vetzuren die 
daarin zitten. Deze bouwstoffen heeft de baby 
nodig voor de groei en ontwikkeling van de 
hersenen. Lust je nu geen vis dan zijn noten een 
goede vervanging. Deze week een heerlijke 
eierquiche broccoli prei en zalm.  

  
                    
 

Voor het 9 Maanden Menu is gesteld dat er altijd 250 gram groenten in de recepten zal zitten en dat 

producten die zwangeren niet mogen eten er niet in zitten. Het aanbod van menu’s is gevarieerd, 
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waarbij er veel verschillende soorten groenten worden aangeboden, 1 maaltijd met vlees per week, 1 

maaltijd iedere 2-3 weken met vis en vegetarische ingrediënten waaronder noten, en zuivelproducten 

voldoet aan deze eisen. De 9 Maanden Menu maaltijdbox is geboren!  Figuur 2 geeft een impressie 

van de recepten op de website van het 9 Maanden Menu. 

Een overzicht van het aanbod tijdens het gehele project is terug te vinden op 

https://9maandenmenu.nl/recepten/ en op https://www.ekomenu.nl/negen-maanden-menu.  

 

 

Figuur 2. Receptenpagina 9 MaandenMenu 

 

2.2 Subdoel 2 
 

Testen van een communicatiestrategie en benaderingswijze voor de maaltijdboxen 

Voor de vindbaarheid van het aanbod is gekozen voor duo aanpak, er is een 9 Maanden Menu  website 

ontwikkeld (www.9maandenmenu.nl) en een landingspagina bij partner Ekomenu 

(www.ekomenu.nl/negen-maanden-menu) met dezelfde uitstraling en herkenning voor de bezoeker. 

https://9maandenmenu.nl/recepten/
https://www.ekomenu.nl/negen-maanden-menu
http://www.9maandenmenu.nl/
http://www.ekomenu.nl/negen-maanden-menu


 

7 
 

 

 

Figuur 3 www.9maandenmenu.nl detail home page 

Dit subdoel bestaat uit twee delen, waarvan de communicatiestrategie als eerste wordt uitgelegd. In 

februari 2017 is het 9 Maanden Menu gelanceerd tijdens de 9 maandenbeurs in de Amsterdam RAI.  

Deze jaarlijkse beurs wordt bezocht door ruim 50.000 bezoekers. Figuur 3 geeft een profielbeschrijving 

van de bezoekers. Op de 9 maanden beurs is een stand ingericht waar gedurende 5 dagen het 9 

Maanden Menu is gepromoot.  

Door studenten van de Hogeschool voor Verloskunde is op de beurs onderzocht welke (sociale) 

mediakanalen de zwangere respondenten gebruiken en is een nulmeting gedaan met betrekking tot 

de consumptie van groenten en fruit.  Opmerkelijk was dat de respondenten aangaven gemotiveerd 

te zijn om meer groenten en fruit te eten nu ze zwanger waren. Als reden waarom het vervolgens niet 

lukte de aanbevolen hoeveelheden te eten werden, te druk, vermoeidheid, gebrek aan inspiratie en ik 

vind het niet lekker opgegeven.  

 

http://www.9maandenmenu.nl/
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• 61% is zwanger; 72% van eerste kind 
 

• Opleiding: 7%     VMBO/MAVO  
                   37%   MBO/HAVO/VWO 
                   49%   HBO/WO 

 

• Werk: 86% heeft betaald werk 
 

• Gemiddelde leeftijd: 31 jaar 
 

• Herkomst: midden, zuid en centraal Nederland 
meest vertegenwoordigd    

Figuur 4.Impressie 9 Maanden Beurs 

Met Wij Special Media is een editorial 5gemaakt voor het blad “Zwanger” dat van april 2017 tot mei 

2018 aan iedere zwangere werd uitgereikt door de verloskundige. Voor de editorial is samenwerking 

gezocht met het Nationaal Actieplan Groente en Fruit (NAGF). De totale oplage en bereik van het blad 

Zwanger is 175.000. Ook zijn er diverse advertorials6 in nieuwsbrieven verstuurd via Wij Special Media. 

Deze advertorials zijn specifiek gericht op de fase waarin de zwangere en het kind zich bevinden. Er is 

een flyer gemaakt voor verloskundigen en er zijn ruim 150 verloskundige praktijken benaderd, zowel 

via persoonlijke bezoek en gesprekken alsook via mail campagnes. Naast de website is er een 

Facebookpagina en Instagramaccount aangemaakt om de doelgroep te bereiken en te stimuleren om 

meer groenten en fruit te eten.  De doelgroep zit, blijkt uit het vooronderzoek, voor 90 % op Facebook7.  

 

Figuur 5. Impressie Facebook pagina 9 MaandenMenu 

                                                           
5 Zie Bijlage 1: Wij Special media Zwanger editorial oplage 175.000 
6 Zie Bijlage 2: Fasenieuwsbrief 
7 Zie Bijlage 4: Vooronderzoek 
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De online-communicatiestrategie is aangevuld met promotie activiteiten op beurzen, congressen en 

via socialmedia, en krantenartikelen8  Er is ingezet op promotie van het platform op diverse beurzen 

en congressen (zie figuur 5). Daarnaast is er ingehaakt op bijeenkomsten van partners zoals 

bijvoorbeeld de landelijke scholingsdag voor de 250 aangesloten leden van de Diëtisten Coöperatie 

Nederland. Hier zijn de leden door middel van workshops geïnformeerd over gepersonaliseerd aanbod 

van eten voor zwangeren.   

 
 

 

• Feb ’17     9 Maanden Beurs RAI 
 

• Juni ’17     KNOV ledencongres 
 

• Okt ’17     KNOV ledencongres 
 

• Nov ’17     Centering Healthcare symposium 
 

• Feb ’18      9 Maanden Beurs RAI 
 

• April ’18    Congres Arts en Voeding 
 

Figuur 6 Planning beurzen en congressen, impressie workshop op 9 Maanden beurs 

Het tweede onderdeel van deze doelstelling is de benaderingswijze voor de deelnemers en gebruikers 

van de 9 Maanden Menu Maaltijdbox. Deze wordt in het volgende paragraaf uiteengezet.  

Deelnemers ontvangen wekelijks per e-mail van Ekomenu een zogenaamde boxbrief met informatie 

over de recepten van die week. In deze e-mail informeert Linda Rentes de deelnemers over de 

specifieke inhoudsstoffen van de groenten in de recepten en legt zij uit waarom dit goed is om als 

zwangere te eten. Ekomenu geeft informatie over de herkomst van de groenten en de telers.  In figuur 

6 hieronder staat een voorbeeld van een wekelijkse boxbrief 

                                                           
8 https://www.ad.nl/binnenland/zwanger-9-maanden-menu-vertelt-wat-je-weneacute-l-mag-
eten~a9a1f508/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web 
 
 

https://www.ad.nl/binnenland/zwanger-9-maanden-menu-vertelt-wat-je-weneacute-l-mag-eten~a9a1f508/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.ad.nl/binnenland/zwanger-9-maanden-menu-vertelt-wat-je-weneacute-l-mag-eten~a9a1f508/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
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Figuur 7 Voorbeeld wekelijkse boxbrief 

Elke maaltijdzak bevat tevens een recept met aanvullende informatie over de herkomst en 

inhoud(stoffen) van de maaltijd.  Hieronder een detail van een menu met Koolrabi.  

 

Figuur 8. Detail recept in 9 Maanden Menu box 

 

2.3  Subdoel 3 
 

Organiseren van de logistiek en verzorgen van flexibele leveringen van de op maat samengestelde 

maaltijd boxen  
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Met samenwerkingspartner Ekomenu is onderzocht hoe het 9 Maanden Menu logistiek in te passen is 

binnen het bestaande aanbod van Ekomenu. Ekomenu levert verschillende persoonlijke menu’s in 

maaltijdzakken zoals een vegetarische-, veganistische-, koolhydraatarme- en recentelijk ook een 

diabetes maaltijdbox. Daardoor heeft deze partner zowel kennis als ervaring met gepersonaliseerde 

menu’s.                                                                                                      

Ekomenu maakt gebruik van een bestelwebsite en logistieke afhandeling door PostNL. De 

maaltijdboxen worden op een gewenste dag en tijdstip bezorgd. De ontvanger krijgt een dag voor de 

levering een sms en e-mail met het exacte tijdstip van levering.  

 

Figuur 9. Landingspagina 9 Maandenmenu bestel website 

Ekomenu werkt met een abonnementen systeem. De besteller kan per week aangeven of hij de 

bestellingen wil voortzetten of (tijdelijk) stopzetten. Ook bestaat er de mogelijkheid om het aantal 

boxen van bijvoorbeeld 3 naar 4 per week aan te passen, of het aantal personen te wijzigen. Er is 

gekozen voor een reële marktconforme prijsstelling voor de maaltijdbox. Tijdens de pilotfase ligt deze 

op 39.90 euro voor 3 maaltijden voor 2 personen. De prijs per maaltijd varieert tussen 4.63 euro en 

6.65 euro, afhankelijk van het aantal personen en het aantal maaltijden per week.   

2.4  Subdoel 4 
 

Feedback van de deelnemers verzamelen  

Tijdens het project is er kwalitatief onderzoek gedaan met betrekking tot de ervaringen met de 

maaltijdbox. Dit onderzoek is uitgevoerd door de studenten Diëtiek van de Hogeschool Amsterdam. 

Daarnaast is er vanuit onze expertgroep regelmatig feedback gegeven over de aanpak en evaluatie van 

de tussentijdse onderzoeken. De expertgroep bestaat uit 3 verloskundigen die klinisch werkend of 

eerstelijns werkend zijn, een diëtiste, een Lector Groene Gezondheid aan de HAS Den Bosch, de 

oprichter van Ekomenu, en een projectleider van de Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN). 
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3. Resultaten 
 

3.1  Startfase  
 

De startfase vond plaats van december 2016 tot februari 2017. Tijdens de eerste drie maanden is er 

vooral gewerkt aan de opzet van het platform en de samenwerking met de diverse partners op te 

starten. In de startfase is een expertgroep opgezet en is er een samenwerking met diverse Hogescholen 

opgestart. De uitdaging hierin was om in korte tijd een volledige draaiend platform inclusief webshop, 

promotiematerialen en logistieke partners operationeel te hebben. Eind februari is de website live 

gegaan en stond het 9 MaandenMenu in de startblokken voor de pilotfase.  

3.2  Pilotfase  
 

De pilotfase liep van maart 2017 tot oktober 2017. Op de 9 Maanden Beurs9  eind februari is het 9 

Maanden Menu platform gelanceerd en tevens is er een nulmetingonderzoek gedaan door studenten 

van de AVAG onder ruim 225 zwangere respondenten. Enkele van de meest opvallende resultaten10; 

• 70% geeft aan onzeker te zijn over eten tijdens de zwangerschap 

• 70% haalt informatie van internet, slechts 20 % bij verloskundige  

• 45% gaf aan onvoldoende (< 250 gram) groenten te eten 

• 50 % eet bewust meer groenten en 2 stuks fruit 

• 60% geeft aan interesse te hebben in de 9MM maaltijdbox 

Opvallend is dat de uitkomst over huidige fruit- en groenteconsumptie niet overeenkomen met de 

werkelijke consumptie gemeten door RIVM.  De reflectie van ons expertpanel is dat we hier te maken 

hebben met of wel een foutieve inschatting van de eigen consumptie, of dat het mogelijk is dat 

zwangeren echt bewust meer groenten en fruit eten.  Dit is interessant voor verder onderzoek maar 

valt buiten de reikwijdte van deze pilot.  In Figuur 10 staan enkele samenvattende bevindingen van de 

nulmeting.  

                                                           
9 Amsterdam RAI 50.000 bezoekers waarvan > 60% zwanger 
10 Alle resultaten zijn te vinden in Bijlage 4 
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Figuur 10. Resultaten,nulmeeting 

Een van de opvallende bevindingen is dat de partner een belangrijke rol heeft bij de besluitvorming 

van een abonnement op een maaltijdbox.  Daarnaast is er de angst niet meer van een abonnement af 

te kunnen. Tijdens de beurs is er met ruim 500 zwangeren gesproken, hebben de eerste 10 deelnemers 

zich ingeschreven en zijn er ruim 50 inschrijvingen voor het toesturen van recepten genoteerd. 

In juni en juli 2017 heeft er een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. Het platform 9 Maanden Menu 

is met een nieuw aanbod gekomen in een nichemarkt. De opzet van de initiatiefnemers was om via de 

verloskundige voldoende naamsbekendheid te krijgen om de maaltijdbox te promoten. Al snel bleek 

via de expert groep en de ervaringen uit het veld dat verloskundigen weliswaar achter de boodschap 

staan maar dat zij geen ambassadeurs activiteiten ondernamen om het platform en/of de maaltijdbox 

te promoten.  Verloskundigen zien het belang in van gezonde voeding voor hun cliënten, maar dit heeft 

lage prioriteit. Ook is de mogelijke link met een commerciële leverancier een hindernis. De invoering 

van de NIPT test11 in het voorjaar van 2017, het gebrek aan aandacht voor voeding en preventie tijdens 

de opleiding samen met de volle agenda dragen bij aan de terughoudendheid om aandacht te geven 

aan het 9 Maanden Menu initiatief. Recente onderzoek van Baron (2017) bevestigd de noodzaak voor 

interventies en daarmee de relevantie van het Living Lab onderzoek.  

 

• Vrouwen rapporteerden dat zij geen voorlichting van de verloskundige kregen over voeding om de 
gezondheid te bevorderen 

• Fruit en groente consumptie worden alleen besproken bij de verloskundige met de focus op het 
voorkomen van risico’s i.p.v. de gezondheid bevorderende eigenschappen  

• 18,6 % van de zwangeren at dagelijks geen groenten 

• 14,7 % van de zwangeren at dagelijks geen fruit 
Figuur 11 Resultaten promotie onderzoek Baron (2017) 

                                                           
11    Niet-invasieve prenatale test (NIPT). Niet-invasieve screeningtest voor het opsporen van trisomie 21 (Down 
syndroom), trisomie 18 (Edwards syndroom) en trisomie 13 (Patau syndroom) bij de baby door het DNA van de 
baby in het bloed van de moeder te meten. 
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Projectleiders hebben daarop in juli 2017 een andere communicatiestrategie gekozen voor de website 

en de socialmedia campagnes. Het platform 9 Maanden Menu is zich directer op de zwangeren gaan 

richten. Er wordt ingezet op betaalde Facebookadvertenties en promotie filmpjes om de doelgroep te 

bereiken. Studenten van de AVAG hebben in juli 2017 kwalitatief onderzoek12 gedaan naar de 

ervaringen van de eerste groep deelnemers. In onderstaande poster presentatie staan de bevindingen.  

 

 

Figuur 12 Poster presentatie studenten AVAG 

Positieve drivers voor verhoging van groenten en fruit via 9 Maanden Menu maaltijdbox zijn, gemak, 

inspiratie en het wegnemen van onzekerheid. Negatieve drivers; keuzevrijheid, prijs, en wensen van 

de partner.  Ook op de platform rol komen aanmoedigende reacties; “Ook omdat je er juist ideeën uit 

kan halen, omdat je ook wel eens ziet zo van: wat moet ik nou weer eten hè.. Is het wel handig dat je 

zulk soort dingen kan vinden, juist op internet en zo’n site. En het staat er ook gewoon duidelijk zeg 

maar (..) dat vind ik wel makkelijk” 

3.3  Evaluatie- en doorontwikkelingsfase  
 

De laatste fase van het project is de evaluatiefase, in november en december 2017. Dit heeft ook geleid 

tot de doorontwikkeling van het project. De bevindingen en aanbevelingen van het onderzoek onder 

                                                           
12 Bijlage 3: PP presentatie scriptie  
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de eerste gebruikers uitgevoerd door de AVAG studenten en de terugkoppeling van de expertgroep 

zijn opgepakt en in de 2e helft van 2017 grotendeels doorgevoerd. 

De volgende verbeteringen aan de website zijn doorgevoerd:  

1. meer recepten zijn online te vinden waardoor de bereikbaarheid en de platform rol ook bij 

niet deelnemers sterk is verhoogd. Dit zien we terug in het aantal page views op de website 

en speciaal de views op de recepten pagina’s 

2. meer inhoud en tips voor groenten en fruit consumptie naast de maaltijdboxen 

3. website meer gericht op zwangere vrouwen die op zoek zijn naar aanvullende informatie over 

wat je wel kunt eten tijdens je zwangerschap 

4. inspelen  op actualiteiten zoals het “Oranje Menu” op koningsdag of bij andere evenementen 

(https://9maandenmenu.nl/oranjemenu ) 

Met de gerichte Facebookcampagnes zijn in totaal 24 gerichte berichten met recepten en of tips 

geplaatst. Hierbij zijn ruim 40.000 vrouwen in de leeftijd tussen 18 en 44 jaar bereikt in ruim één jaar. 

Het 9 Maanden Menu is vooral ook zichtbaar op congressen en symposia van zorgverleners waaronder 

de ledenvergaderingen van KNOV13 en tijdens scholingsdagen bij DCN. Tijdens de 9 Maanden Beurs in 

2018 heeft Linda Rentes dagelijks workshops gegeven op verzoek van het NAGF en Voedingscentrum. 

Hier hebben ruim 240 zwangeren aan deelgenomen.  

Op basis van de uitgevoerde evaluatie kan worden bepaald dat een bredere, landelijke bekendheid 

van het 9 Maanden Menu platform bij zorgverleners en bij zwangere consumenten de strategie moet 

worden. Een ruimere basis en bereik van zowel deelnemers als niet deelnemers is de nieuwe 

doelstelling.  

3.4   Uitbreiding project  
 

We zien het aantal abonnees elke week stijgen en begin december 2017 wordt besloten om een 

verlenging aan te vragen om de algehele doelstelling van 250 boxen per huishouden gedurende 3 

maanden te behalen. De innovatie Personalised Food voor zwangeren haakt aan bij de 

maatschappelijke trend om een gezonde leefstijl te stimuleren. Naast het aanbod van de maaltijdbox 

worden binnen het project nog 2 aanvullende initiatieven ontwikkeld, namelijk “de Gezonde 

Verloskundige praktijk” en een “out of home” concept. Deze hebben als doel op verschillende plaatsen 

positieve aandacht voor groenten en fruit te creëren rondom de zwangerschap. Hierdoor zien we een 

toename in bestellingen van de maaltijdbox en een groeiende vraag vanuit praktijken om informatie 

en mogelijkheden lokaal workshops te organiseren. De naamsbekendheid groeit, wat te meten is aan 

de hand van het aantal website bezoekers wat groeit.  

3.4.1  Waarom deze uitbreiding van de oorspronkelijk opdracht? 
 

Het 9 Maanden Menu Platform heeft een hoger doel, namelijk een gezonde Foodprint voor de 

komende nieuwe generatie. Groenten en fruit zijn daarbij essentieel. Uit het Living Lab project blijkt 

dat als de boodschap op verschillende wijzen en plaatsen wordt overgebracht, dit traffic naar het 

platform genereert. Dit zien we terug in de downloads van de recepten en het wekelijkse aantal 9 

Maanden Menu maaltijdboxen die via Ekomenu worden geleverd.  Lerend van de ervaringen in het 

Living Lab  project, met de onderzoeken die gedaan zijn door ons en anderen willen we via vele kanalen  

                                                           
13 Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundige 

https://9maandenmenu.nl/oranjemenu
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de vraag naar groente en fruit creëren. Ook is het door het aanbieden van deze twee extra kanalen 

mogelijk om een nog specifieker aanbod te ontwikkelen voor een gezonde leefstijl.  

3.4.2  Vitamine & Zo “de Gezonde Verloskundige praktijk” 
 

‘’De Gezonde Verloskundige Praktijk’’ is een initiatief wat in augustus 2017 is gestart. Onderzoek van 

de WUR 14 en de ervaringen met schoolfruit en werkfruit tonen aan dat een aanbod van snack groenten 

en fruit op verschillende plaatsen en momenten consumptie verhogend is.  Bij ‘’De Gezonde 

Verloskundige Praktijk’’ wordt er een fruit-groentesnack box in de wachtruimte van de verloskundige 

geplaats. Hiermee laat deze praktijk zien wat de goede keuzes zijn op het gebied van voeding en kan 

het gesprek over gezonde keuze makkelijker worden aangegaan.  

Er is in aanvang gesproken met diverse partijen uit de primaire groente productieketen, Groente Fruit 

Huis, Vitapep, Greenco, Best Fresh Group, Koppertcress en PostNL.  Logistieke samenwerking, 

beschikbaarheid van snackgroenten, prioriteitstelling en twijfels rondom het verdienmodel waren 

dusdanige bottlenecks dat er medio oktober gezocht is naar een partner met hands-on B2C ervaring 

verderop in de keten. Vitamine&Zo is ingestapt en heeft de 9 Maanden Menu fruit/snack box in haar 

assortiment opgenomen. Vitamine&Zo levert landelijk fruitboxen bij bedrijven en distribueert ook 

schoolfruit.  

Tijdens de ledenvergadering in november 2017 van de KNOV is er verkennend onderzoek gedaan 

onder 62 verloskundigen. Gevraagd is naar het belang van gezonde voeding, de wijze van voorlichting 

geven, het tijdstip en de perceptie van verloskundigen of ongezonde leefstijl van invloed is op het 

aantal doorverwijzingen. In de bijlage15 de volledige uitvraag. Hieronder een aantal uitkomsten van het 

onderzoek onder verloskundigen; 

• 66% ervaart een toegenomen werkdruk door ongezonde leefstijl 

• 77% geeft aan cliënten door te verwijzen voor leefstijl en voedingsadvies 

• 84% geeft aan dat het aantal doorverwijzingen is toegenomen. 

• 66% staat positief tegen een actiever rol en stimulering van gezonde consumptie middels 

snackgroenten in de praktijk 

• 90% geeft aan daarvoor te willen betalen. 

Inmiddels is er een 10-tal praktijken gestart in de pilot ‘’de Gezonde Verloskundige Praktijk’’. De 

praktijken zijn gemotiveerd om het goede voorbeeld te geven en zich te onderscheiden en stimuleren 

hierbij zwangere vrouwen uit alle sociale klasse de juiste keuzes te maken. Een verloskundige praktijk 

in Harderwijk geeft aan: “We hebben de spekjes uit de spreekkamer verbannen en het fruit erin”. 

                                                           
14 https://www.wur.nl/nl/nieuws/Aanbieden-snackgroenten-tijdens-vergaderingen-stimuleert-
groenteconsumptie.htm 
15  Bijlage ; Uitkomsten enquête “de gezonde verloskundige praktijk”  
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Figuur 13. Het 9 Maanden Menu fruitbox/groenten snack concept  

Middels de wekelijkse fruitbox met gemiddeld 30 stuks fruit en groentesnacks bereiken we wekelijks 

ruim 300-500 zwangeren. Daarnaast stimuleren we het gesprek rondom gezonde voeding en zowel 

direct als indirect de consumptie van groenten en fruit bij de doelgroep. Tevens zorgt de fruitbox voor 

naamsbekendheid van het 9 Maanden Menu.   

3.4.3  Samenwerking van der Valk Hotel Nieuwerkerk: “out of home concept” 
 

Een veel gehoorde opmerking van zwangeren is dat zij niet uit eten durven te gaan vanwege het feit 

dat ze zoveel dingen niet zouden mogen eten. Ook is een veel gehoorde klacht van chef-koks dat zij 

gek worden van de zwangeren die aangeven wat allemaal niet mag. Het 9 Maanden Menu is in januari 

een proef begonnen met een aanbod van het 9 Maanden Menu 16 bij van der Valk Hotel Nieuwerkerk 

ad IJssel. Hiermee is het “out of home “concept geboren. Een eerste thema-avond gezamenlijk 

georganiseerd door middel van een subsidie van SIGN en van der Valk Hotel Nieuwerkerk vond plaats 

in februari 2018.  Educatie, lekker eten en vragen kunnen stellen aan Linda Rentes, verloskundige en 

co-founder van het 9 Maanden Menu bleek een goed concept. Gezien het succes staat het 9 Maanden 

Menu vanaf april 2018 standaard op de menu kaart en wordt een volgende thema avond voorbereid.  

                                                           
16 Menukaart in bijlage ( voorjaar 2018)  
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Figuur 14 Achterkant van menukaart Van der Valk 

3.5  Hindernissen voor opschaling 
 

De conversie van bezoekers via de website en Facebook naar de gepersonaliseerde maaltijdboxen is 

relatief laag. Gebrek aan marketing- en promotiebudget voor een bredere uitstraling is de 

voornaamste oorzaak hiervan. Ook leren we dat slechts 20% van de Nederlanders interesse heeft in 

een maaltijdbox en dat 11% weleens een maaltijdbox heeft geprobeerd. Echter is de markt voor 

maaltijdboxen wel een groeimarkt17 blijkt uit recente publicaties. 

Gebrekkig bereik van de lage SES18 is een ander veelvoorkomende “excuus” van 1e lijns zorgverleners 

om geen actie te ondernemen. Om dit bezwaar weg te nemen is tijdens de pilot besloten om het 9 

Maanden Menu platform te vergroten door een aanbod van fruit te ontwikkelen in praktijkruimtes van 

de verloskundigen.  In overleg met de NAGF is er een voorstel gedaan om dit te bekostigen. Echter is 

er ondanks meerdere toezeggingen geen succesvolle samenwerking opgestart. Uiteindelijk is via een 

andere weg, namelijk door een voorfinanciering van de founders met logistieke partner Vitamine & 

Zo, fruit aangeboden in de praktijkruimtes.  

 

 

 

                                                           
17 http://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2018/02/maaltijdbox-stuk-populairder-101115258 
18 Lage SES; Sociaal Economische Status 
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3.6  Samenvatting resultaten 

 

3.6.1  Behaalde Milestones  

 
Onderstaande tijdslijn geeft de diverse milestones aan die tijdens de projectfases  zijn behaald.  

 

Figuur 15 Behaalde Milestones 

3.6.2  Online bereik en naamsbekendheid 
 

Het eerste kwartaal van 2018 is de website 9333 keer bezocht. De meeste bezochte pagina zijn de 

recepten (35 %), de homepagina (18,5 %) en de maaltijdbox (4,2%). Onbezorgd uit eten en de groenten 

van de week volgen daarna met 3,6%. Maandelijks zijn er ruim 1400 actieve bezoekers. 
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Figuur 16. Bezoekers website februari-april 2018 

De meeste bezoekers komen via Google op de website terecht, 14,5 % bezoekt direct de website en 

ruim 13% via Facebook of Instagram (Figuur 17).  

 

Figuur 17. Kanalen traffic generatie 

Steeds meer zwangeren weten het 9 Maanden Menu te vinden en de verwachting is dat dit aantal 

gestaag zal groeien met de ingezette acties met de diverse partners.  

Het eerste kwartaal van 2018 hebben ruim 3299 mensen actief de receptenpagina bezocht. Hoeveel 

mensen ook daadwerkelijk met het gezonde aanbod zijn gaan koken is niet bekend. Nieuw onderzoek 

is nodig om dit te achterhalen. Wij verwachten dat een percentage van 50-60% die de moeite heeft 

genomen om een recept uit te zoeken, ook zeker aan de slag gaat met het recept.  

3.6.3  Resultaten maaltijdboxen 
 

Er is een groeiende belangstelling voor de maaltijdboxen. Maandelijks zien we een lichte toename van 

bestellingen. Tijdens de looptijd van het project hebben we ruim 200 unieke klanten mogen 

verwelkomen.  Gemiddeld bestelden zij 3 maanden lang de maaltijd box en is de belangstelling nog 

groeiende. Er is ook een groep die overstapt op andere Menu’s zoals het Koolhydraatarm menu, of het 

Vegetarische menu. De klanten van het 9 Maanden Menu zijn net zulke trouwe klanten als de overige 
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maaltijdbox gebruikers. Ook de overige menu’s van Ekomenu bevatten tussen de 200-400 gr groenten 

per maaltijd.  

Nader onderzoek zou kunnen uitwijzen of de keuze voor het koolhydraatarme menu te maken heeft 

met het voorkomen van zwangerschapsdiabetes.  

3.6.4  Resultaten innovatie in personalisatie 

 
Tijdens het project is door Ekomenu een keuzetool ontwikkeld genaamd Mijn Persoonlijk Menu.  Via 

deze weg kunnen consumenten nog beter gepersonaliseerde menu’s samenstellen op basis van een 

aantal voorkeursinstellingen. Hierdoor wordt mogelijk om ook binnen het 9 Maanden Menu 

voorkeuren aan te geven voor bijvoorbeeld vegetarische recepten, of allergeen vrije recepten. Dit sluit 

aan bij de wens van de klant steeds persoonlijkere menu’s te willen kiezen. Voor de zwangeren met 

diabetes gravidarum zal het dan ook mogelijk worden een koolhydraat beperkt menu te kiezen. Wij 

verwachten dat dit ook bij onze doelgroep zeer goed zal aansluiten en zal zorgen voor meer 

deelnemers die langer blijven.  

 

Figuur 18. Mijn persoonlijk menu (in testfase) 

3.6.5  Resultaten Fruitbox 
 

Begin april 2018 zijn er 7 praktijken aangesloten die wekelijks de fruitbox in de wachtruimte hebben 

staan. Begin april 2018 zijn er nog eens 9 praktijken die een offerte hebben gevraagd. In elke 

fruit/snack box zitten gemiddeld 30 stuks dus we bereiken eind april met 10 praktijken wekelijks 300-

500 zwangeren.  

3.6.6  Resultaten Out of Home 
 

Zoals eerder genoemd is het “Out of Home” concept in een latere fase van het project opgestart. Op 
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de thema-avond waren 16 koppels en werd het 9 Maanden Menu en de voorlichting over gezonde 

voeding met veel groenten en fruit goed ontvangen. Bij het Hotel heeft men met de nieuwe Menu 

Kaart die in april 2018 is ingegaan nu ook het 9 Maanden Menu 19.   

Bij de pilot vestiging in Nieuwekerk geeft dit dagelijks een exposure van aan ruim 400-700 bezoekers 

die de menukaart inzien.  Wij denken dat dit de bewustwording voor gezonder eten bij de clientèle van 

van der Valk klanten zal vergroten.  

3.6.7  Resultaten nieuwe netwerken 

 
Naast de netwerken die ontstaan zijn met onze samenwerkingspartners, Ekomenu, Vitamine&Zo en 

van der Valk zijn er meerdere initiatieven ontwikkeld het afgelopen jaar door het 

samenwerkingsverband van het 9 Maanden Menu.  

Samen met de Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN) en de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) 

is er een interventie ontwikkeld voor een call van het diabetesfonds, Gezonde Leefstijl na 

zwangerschapsdiabetes. Helaas is de call na evaluatie van alle inschrijvingen teruggetrokken door het 

diabetesfonds.  

Het 9 Maanden Menu is aanwezig geweest op congressen van de Koninklijke Nederlandse Organisatie 

van Verloskundigen (KNOV) en de Vereniging Arts en Voeding. Met de Academie Voor verloskunde 

Amsterdam en Groningen (AVAG) en de Hoge School voor Diëtiek is er een samenwerking ontstaan op 

onderzoeksgebied. Studenten hebben tijdens hun onderzoeksstage een nulmeting gedaan, kwalitatief 

onderzoek uitgevoerd en zijn actief betrokken geweest bij de content ontwikkeling van de website en 

hebben assistentie verleend op congressen en beurzen.  

Met het Nationaal Actie Plan Groente en Fruit (NAGF) is samenwerking gezocht voor promotie- en 

effectmeting van de fruitbox in de wachtruimte. Samen met de Wageningen Universiteit is er een 

projectvoorstel geschreven. Echter is dit voorstel in een latere fase niet gehonoreerd door het NAGF. 

Tot slot wordt met de Stichting Centering Healthcare verkend in hoeverre en workshops op locatie 

gegeven zouden kunnen worden voor de groepsconsulten met zwangeren die zij organiseren. 

4. Lessons Learned 
 

Met een kleine startsubsidie is er binnen een jaar een platform gebouwd wat aan de doelstelling van 

het project voldoet. Er is een aanbod ontwikkeld van maaltijdboxen, een platform met een groot aantal 

recepten en er zijn nog extra initiatieven opgestart waaronder de fruitbox en een restaurant aanbod. 

Dit concept heeft de potentie uit te groeien tot een levensvatbaar bedrijf. Hierbij is het echter wel van 

belang om meer tijd en promotiemiddelen in te zetten om deze groei te realiseren. Op dit moment zijn 

de marges te klein om een rendabel bedrijf te zijn.  Echter is het wel goed om te constateren dat een 

groeiend aantal zwangeren het platform weten te vinden en dat het aantal gebruikers van het 

gepersonaliseerde aanbod blijft stijgen. Dit zien we terug via de maaltijdboxen, via de recepten 

downloads en via de recent opgestarte fruit en groentesnack concept en het out of home concept. De 

doelstelling om de groenten- en fruitconsumptie bij de doelgroep te verhogen is gehaald.  

 

                                                           
19 Bijlage 5: Menukaart 
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4.1  Uitdagingen en belemmeringen 
 

Echter valt er ook nog veel terrein te winnen. Er zijn een aantal uitdagingen of belemmeringen met 

betrekking tot de groei van dit concept. Dit zijn een aantal van de belangrijksten:  

• Het is onwaarschijnlijk dat de groep vrouwen met lage SES bereikt wordt met de maaltijdbox. 

De voornaamste reden hiervoor is de prijsstelling. Aangezien het wel belangrijk is om juist 

onder deze groep gezond eten onder de aandacht te brengen, verwachten wij dat hiervoor 

een gesubsidieerd aanbod nodig zal zijn.  

• Er is een continu wisselende doelgroep van zwangeren. Hierdoor vraagt marketing en 

communicatie veel (tijds) investering. Echter liggen hier ook veel kansen, door de 

mogelijkheden omtrent gepersonaliseerde marketing.  

• In de huidige situatie hebben de verloskundigen een gebrekkige scholing met betrekking tot 

gezonde voeding, onbekend maakt onbemind.  Een focus op betere scholing, zowel op de 

opleiding als voor de zittende groep, is noodzakelijk om de doelgroep beter aan te kunnen 

spreken.  

• Op dit moment ontbreken de financiële middelen voor bredere promotie en 

doorontwikkeling van het platform. 

• Daarnaast vraagt de doelstelling om een langdurig project. De reden hiervoor is dat het een 

leefstijl verandering vraagt van de doelgroep.  

• De primaire groente productiesector is zeer terughoudend in het testen en ontwikkelen van 

innovatieve B2C concepten.  

• Een belangrijke belemmering is het gebrek aan steun van de NAGF, waaronder de gemaakte 

projectvoorstellen in samenwerking met de met WUR. Hierbij komt ook dat de eisen voor 

ondersteuning niet transparant zijn.  

• De projectduur voor een succesvol Living lab project is met 1 jaar te kort. Daarnaast is de 

subsidie van 50.000 euro ontoereikend om alle uren en kosten van het 

samenwerkingsverband te dekken.  

  

4.2  Toekomstig bekostigingsmodel 
 

Ten eerste kan het toekomstige bekostigingsmodel van het platform worden gebaseerd op het 

genereren van traffic naar de logistieke partners. Hiermee wordt bedoeld dat de leads, die converteren 

in bestellingen voor een maaltijdbox- en of fruitboxabonnement, kwalificeren voor een aanbreng 

vergoeding. Doormiddel van deze vergoeding kan het platform zich bij voldoende conversies 

zelfstandig onderhouden zonder andere commerciële uitingen. Schaalvergroting en een toename aan 

traffic naar het platform is nodig om via deze wijze voldoende inkomsten te generen om het platform 

goed te kunnen onderhouden.   

Ten tweede kan het opstarten van nieuwe activiteiten zoals workshops voor groepen zwangeren en 

verloskundigen een nieuwe bron van inkomsten zijn voor het platform. Deze mogelijkheid moet nog 

worden nog onderzocht. Het out of home concept is uit te rollen over meerdere restaurants, echter is 

dit wel makkelijk te kopiëren door andere partijen. Het onderliggende verdienmodel is (nog) niet 

duidelijk en zal zeker afhangen van bekendheid van het platform bij de doelgroep.  

Leefstijl interventie heeft de aandacht van VWS, per 1 januari 2019 komt dit in het basispakket. Hier 

liggen mogelijk kansen. Onze hypothese is dat gepersonaliseerde en geportioneerde maaltijdboxen 

direct en indirect bijdragen aan een gezondere leefstijl. Direct, door samenstelling (gebalanceerd en 
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veel groenten) en indirect doordat de gebruiker minder in de winkel in verleiding komt om ongezonde 

keuzes te maken. Ook het leren koken met groenten heeft, denken wij, effect op de toekomstige 

aankoop en gebruik van groenten.   

Met de verdere personalisatie wordt de toegankelijkheid voor maaltijdboxen vergroot.  Echter, de 

meest kwetsbare groepen in de samenleving bereiken we niet met de maaltijdbox. Interventie zonder 

aanvullende subsidiering lijkt daarbij uitgesloten.  

Tot slot zou met een btw-verlaging op groenten en fruit de introductie van een groenten en fruit snack 

box bij praktijken versneld kunnen worden.  

 

5. Projectie en reflectie 

 

5.1  Reflectie Samenwerkingsverband Gezonde Start 

 
Het project Personalised Food voor zwangeren is, met veel inspanning van het 

samenwerkingsverband, tot een succesvol 9 Maanden Menu platform uitgegroeid waar maandelijks 

1400 actieve bezoekers op komen. Van deze groep zoekt 35% actief naar de recepten. Dit resulteert in 

maandelijks nog eens 490 bezoekers die geïnteresseerd zijn in het aanbod.  De doelstelling van 250 

huishoudens gedurende 12 weken van een maaltijdbox voorzien wordt net niet gehaald binnen de 

rapportage datum.  Gezien de stijgende lijn in bestellingen verwachten we dat de doelstelling binnen 

1 tot 2 maanden wel zal worden bereikt. Mede door het aantal zwangeren wat zelf aan de slag gaat 

met de 9 Maanden Menu recepten, is de doelstelling de groenten en fruitconsumptie te verhogen bij 

de doelgroep ruimschoots gehaald. Daarnaast zijn er extra inspanning verricht met de ontwikkeling 

van een 9 Maanden Menu aanbod bij van der Valk Hotel Nieuwerkerk en de fruitbox bij verloskundige 

praktijken. 

Het project is succesvol mede dankzij de vele gewerkte uren en het veel gebruikte netwerk van co-

founder en verloskundige Linda Rentes. Doorgroei is mogelijk, maar zal wel een extra investering 

vragen. Met name een communicatie-, innovatie- en onderzoeksbudget om door te ontwikkelen is 

noodzakelijk. Het 9 Maanden Menu is net uit de steigers en wil blijvend gezonde voeding voor de 

zwangeren promoten. Wij verwachten dat er nog een jaar zal moeten worden geïnvesteerd en een 

aanvullend budget van 60.000- 80.000 euro beschikbaar zal moeten worden gesteld om het platform 

zelfstandig door te kunnen zetten.  Hieronder, in figuur 20, staan de uren die op dit moment 

maandelijks worden ingezet. Daarnaast zal er nog aanvullend budget nodig zijn voor onderhoud van 

de website, promotiematerialen en deelname aan onder andere congressen en beurzen.  

Overzicht uren LR maandelijks per activiteit na opstartfase platform 9 MM 

Communicatie, website social 
media, boxbrieven 

 maandelijks  16 tot 20 uur  

Congressen /promotie   maandelijks 8 tot 16 uur 

Contacten verloskundigen, 
projectontwikkeling 

 
maandelijks 

 
24 uur 

Receptuur/ Ekomenu maandelijks 8 uur 

Stagebegeleiding maandelijks 8 uur 

Onderzoek maandelijks 4 uur 

                    Totaal Platform uren per maand Gemiddeld 68 - 80 uur per maand 
Figuur 190 Overzicht van uren 
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Een positief signaal is dat alle samenwerkingspartners hebben aangegeven door te willen gaan na 

afronding van het project. De uitdaging zal zijn om aanvullende financiering te verwerven.  

5.2  Rol van SIGN voor het project  
 

Projectleider Dewi Hartkamp heeft het project op afstand ondersteund en voor de benodigde ingangen 

en contacten gezorgd. SIGN is sparringspartner geweest voor de co-founders bij de doorontwikkeling 

van het platform.  Ook heeft SIGN een financiële bijgedragen geleverd op het gebied van 

communicatie, door de promotievideo’s te financieren, en te helpen bij het vinden van 

telers/sponsoren voor de congressen. Wij danken Dewi voor deze prettige samenwerking.   

5.3  Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
 

Opvallend is dat de uitkomst over huidige groenten consumptie tijdens ons vooronderzoek niet 

overeenkomt met werkelijke consumptie gemeten door RIVM.  Reflectie van ons expertpanel is dat 

we hier te maken hebben met, of een foutieve inschatting van eigenconsumptie, of mogelijk zijn 

zwangeren echt bewust meer groenten en fruit aan het eten.  Dit is mogelijk interessant voor verder 

onderzoek.  

Onze hypothese is dat gepersonaliseerde en geportioneerde maaltijdboxen direct en indirect bijdragen 

aan een gezondere leefstijl. Direct door samenstelling (gebalanceerd en veel groenten) en indirect 

doordat de gebruiker minder in de winkel in verleiding komt om niet gezonde keuzes te maken. Ook 

het leren koken met groenten heeft denken wij effect op de toekomstige aankoop en gebruik van 

groenten.  Hiervoor is nader onderzoek nodig.  
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6. Bijlagen  
 

Bijlage 1: Wij Special media Zwanger editorial (oplage 175.000) 
 

 
 
 
Bijlage 2: Fase nieuwsbrief distributie (1997 views) 

 

 

Bijlage 3: PP-presentatie scriptie 

Uitsluitend op verzoek  

Bijlage 4: Uitkomsten vooronderzoek  

Uitsluitend op verzoek  

Bijlage 5: Menukaart van der Valk  
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