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Marktactueel

Stelling: ‘De consument verpest al het werk 
van fabrikanten op het gebied van voedsel-
veiligheid’

a)  Eens. Consumenten hebben geen idee 
hoeveel tijd en geld fabrikanten spen-
deren om hun voedsel veilig te produ-
ceren.

b)  Oneens. De meeste consumenten 
weten heus wel hoe ze veilig moeten 
koken. 

c)  Consumenten moeten beter worden 
voorgelicht.

d)  Anders, namelijk …

Rijkelt Beumer, levensmiddelenmicrobioloog aan de Wage-
ningen Universiteit, ziet het anders. “Onderzoek heeft aan-
getoond dat autorijders minder voorzichtig zijn gaan rijden, 
nadat auto’s veiliger zijn geworden. Die groep mensen heeft 
kennis van zaken: ze hebben ooit een rijbewijs behaald, ze 
zien en horen wat er aan ongelukken gebeurt. Er zijn elk jaar 
minder doden. De doorsnee consument heeft geen flauw 
benul van micro-organismen en hygiëne. Hij heeft er ook 
geen diploma voor. De LEI-onderzoekers willen bepalen wat 
het meest risicovolle gedrag is, en bij welke doelgroep dat 
optreedt. Daarna moet een strategie worden ontwikkeld 
om het onjuiste gedrag te veranderen. Het lijkt mij verspilde 
moeite. Je moet niet aan ouderen willen meten. Breng basis-
schoolleerlingen een goede hygiënische kennis bij op zo’n 
indringende manier dat dit nooit meer wordt vergeten.”

Dolf Eshuis, gepensioneerd levensmiddelentechnoloog, is het 
hartgrondig oneens met de stelling. “Wat een miskenning van 
talloze zorgvuldige en serieuze consumenten. Fabrikanten 
leveren consumenten producten met Salmonella en Campy-
lobacter en niet te vergeten Listeria, afkomstig uit hun eigen 
proces of uit hun grondstof. De top van de besmetting komt 
uit het ‘meest veelzijdige stukje vlees’ en niet van de consu-
ment! Laten we ons iets minder druk maken om de voedsel-
veiligheidshype. Met steriel voedsel kweken we afweerloze 
mensen. De overdreven strenge eisen zijn een wrede non-
tariff barrier voor exporteurs uit derde wereldlanden. Boven-
dien gaan er in onze samenleving meer mensen dood aan te 
veel voedsel dan aan te weinig voedselveiligheid.”

Louis van Nieuwland, voedselveiligheidsexpert van het Voe-
dingscentrum: “Het is niet zo dat het levensmiddelenaanbod 
een stuk veiliger is dan het tot voor kort was. Incidenteel zijn 
er kleine verbeteringen, maar in het geheel is het niet beter. 
Kijk maar naar de verslagen van de VWA en de EFSA. Daar-
naast zijn wij er nog niet van overtuigd dat de consument slor-
diger wordt, ondanks het signaal van het LEI. Toevallig wordt 
juist nu een slag gemaakt naar betere handhygiëne, dankzij 
de Mexicaanse griep. “Verpesten” suggereert moedwillig 
kapot maken, maar zo gaat dat niet. De consument heeft zeer 
slecht zicht op oorzaak en gevolg van voedselinfecties en 
maakt daardoor fouten, of verzuimt iets te redden wat eerder 
in de keten fout is gegaan. Meer voorlichting kan veel aan de 
situatie verbeteren. Veelal wordt geschat dat de consument de 
helft van de voedselinfecties in eigen hand heeft, op de ande-
re helft heeft hij geen invloed. Verbetering is hier eenzijdig in 
handen van het aanbod.”
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Veilig voedsel leidt tot 
onveilig kookgedrag
Consumenten tonen minder veilig kookgedrag als de voedselpro-
ductieketen veiliger wordt. Dit blijkt uit een literatuurstudie van het 
Landbouw Economisch Instituut (LEI).
De maatschappelijke wens is om besmetting in dierlijke productie-
ketens zo veel mogelijk te voorkomen. Voedingsmiddelenbedrijven 
hebben de besmettingsgraad van producten met Salmonella en 
Campylobacter verlaagd. De vraag die het LEI stelde was welk effect 
het streven naar een zo laag mogelijke of nulbesmetting heeft op 
de perceptie en het gedrag van de consument.
Het LEI stelt voor om verder onderzoek te doen naar welke doel-
groepen ongewenst kookgedrag vertonen en om de effectiviteit van 
interventiemaatregelen te meten. Bovendien raden ze de minis-
teries van VWS en LNV aan om samen een slag te maken in duur-
zaamheid en voedselveiligheid door synergie tussen de communi-
catieboodschappen van beide ministeries te creëren en potentiële 
conflicten tussen deze boodschappen te voorkomen. 
• www.lei.wur.nl

Palmolieplantages 
Unilever heeft zijn palmolie-
plantages in Congo verkocht. 
Eerder stootte de multinational 
al de plantages in Ivoorkust af. 
Het bedrijf bezit nu nog alleen 
plantages in Ghana. Unilever 
besloot dat het zelf geen palm-
olie meer wilde produceren. 
De voedingsmiddelengigant 
verbruikt jaarlijks 1,5 miljoen 
ton palmolie in onder andere 
margarine en soepen.
• www.unilever.nl

Eetmeter
Het Voedingscentrum presen-
teert een nieuwe online tool: 
De Eetmeter. Consumenten 
kunnen bijhouden hoeveel 
vitaminen, mineralen en andere 
voedingsstoffen ze dagelijks 
binnenkrijgen. Ze kunnen een 
persoonlijk dagboek aanmaken 
en bijhouden. In De Eetmeter 
kunnen consumenten hun eten 
en drinken voor verschillende 
dagdelen invullen: ontbijt, 
lunch, avondeten en tussen-
door. De Eetmeter geeft een 
persoonlijk advies. Tijdens het 
invullen van een product is te 
zien hoeveel energie, verzadigd 
vet, natrium of vezels het pro-
duct levert. 
• eetmeter. 

voedingscentrum.nl

Activia
Activia van Danone helpt de 
darmgezondheid van vrouwen 
met alledaagse spijsverterings-
problemen verbeteren. Dit blijkt 
uit onderzoek van de zuivelfa-
brikant dat onlangs gepubli-
ceerd is in het tijdschrift ‘British 
Journal of Nutrition’. “Deze 
data, samen met eerder ver-
kregen data over darmpassage 
en prikkelbare darmsyndroom, 
suggereren dat dit specifieke 
probiotische product een veel-
belovende, voedzame en veilige 
oplossing kan vertegenwoor-
digen voor het beheersen van 
darmsymptomen”, aldus de 
wetenschappers.
• www.activia.nl


