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Product en ontwikkeling

De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie erkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid

in het terugdringen van overgewicht bij de bevolking. Hoe dat zich precies vertaalt in actie, is nog

niet bekend. Producenten krijgen al wel het advies te investeren in gezonde producten. Verder zul-

len consumentenvoorlichting, heldere productinformatie en zelfregulering van reclameactivitei-

ten ter hand worden genomen om overgewicht te bestrijden.

Dr. Theo Ockhuizen, voorzitter van de
inmiddels ingestelde VAI-bestuurscom-
missie Verantwoord Gewicht, pleitte tij-
dens de uitreiking van de Jaarprijs Goe-
de Voeding 2003 op 29 oktober in de

Cruise terminal in Rotterdam voor
samenwerking tussen levensmiddelen-
industrie, overheid en maatschappelijke
organisaties om gezamenlijk tot oplos-
sing van het overgewichtvraagstuk te
komen.
Veertig procent van de Nederlanders
heeft last van overgewicht en 10% heeft
zelfs last van ernstig overgewicht ofwel
obesitas. 14% van de Nederlandse jeugd
is te zwaar. Er worden te veel verzadigde
vetten en te weinig groente en fruit

gegeten. De Jaarprijs Goede Voeding is
bedoeld om initiatieven voor het verbe-
teren van het voedingspatroon te stimu-

leren én in een brede belangstelling te
plaatsen. Vifit Optimel-vla van Campina
viel dit jaar in de prijzen (zie kader).

Gezamenlijk
Dat de voedingsmiddelenindustrie haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid
in de strijd tegen overgewicht neemt, is
volgens Ockhuizen duidelijk. “De discus-
sie over hoe we dat moeten doen, is ech-
ter nog niet afgerond. De diverse bran-
ches binnen de industrie moeten nog
worden geconsulteerd voordat we verder
kunnen. De industrie pleit wel voor een
gezamenlijke oplossing en wil graag
samenwerken met overheid en maat-
schappelijke organisaties om barrières te
nemen”, aldus de bestuursvoorzitter van
de nieuw in het leven geroepen VAI-com-
missie.
Ockhuizen adviseerde bedrijven te inves-
teren in producten die een gezond voe-

Industrie gaat
overgewicht te lijf

Investeer in producten 
die een gezond voedingspatroon

ondersteunen

Kosten overgewicht
Effectieve preventiemaatregelen
kunnen volgens het Voedingscen-
trum in een periode van vier jaar
de kosten die voortvloeien uit
overgewicht en verkeerde voe-
dingsgewoonten met 10 tot 20%
terugbrengen. De directe kosten
voor de gezondheidszorg van
deze factoren samen worden
becijferd op meer dan ¤ 0,8 mrd
per jaar. De indirecte kosten,
zoals ziekteverzuim, verloren
arbeidsjaren en uitkeringen, lig-
gen waarschijnlijk nog een factor
vier hoger. 

De andere genomineerden voor de Jaarprijs Goede
Voeding 2003
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dingspatroon ondersteunen. Daarnaast
wil de voedingsmiddelenindustrie graag
een bijdrage leveren aan het oplossen
van het overgewichtprobleem door con-
sumentenvoorlichting, heldere produc-
tinformatie en zelfregulering van recla-
meactiviteiten. Dit laatste moet worden
vastgelegd in maatregelen, waaraan
iedereen zich zal conformeren. Bij de
consumentenvoorlichting is het voorstel
van de industrie om generieke voorlich-
ting over te laten aan voorlichtingsin-
stanties als het Voedingscentrum en
onderwijs, terwijl productspecifieke
informatie moet komen van brancheor-
ganisaties en producenten/aanbieders.
Alle voorlichtingsprogramma’s moeten
op elkaar worden afgestemd, waarvoor

dus een goede coördinatie nodig is.

Verborgen vetten
Het ministerie van VW gaf in haar
beleidsvoornemen aan dat het accent
komt te liggen op de vetzuursamenstel-
ling van de voeding. De inname van ver-
zadigde vetten en transvetten moet
omlaag en van onverzadigde vetten rela-
tief omhoog. Om dit te bereiken moeten
meer producten op de markt komen met
een goede vetzuursamenstelling en moet
de consument beter worden geïnfor-
meerd over ‘gezonde’ en ‘ongezonde’
vetten.
In aansluiting hierop is het Voedingscen-
trum gestart met het plan ‘Verborgen vet-
ten’. Het plan kent een ‘push’-strategie

gericht op het aanbod en een ‘pull’-stra-
tegie gericht op de consument. De
‘push’-strategie houdt richting bedrijfsle-
ven in een (her)formulering van het pro-
ductaanbod naar een optimale vetzuur-
samenstelling, verzadigd en transvet ver-
vangen, zonder verlies van smaak,
houdbaarheid en textuur, en de vetzuur-
samenstelling op het etiket declareren.
In vijf jaar tijd moet zo een reductie van
de inname van verzadigd vet met 2,5 en%
worden gerealiseerd. Horeca, instellin-
gen en detailhandel moeten bij de berei-
ding van voedingsmiddelen de juiste vet-
ten gebruiken.

Ank Louwes

Jaarprijs Goede Voeding voor Vifit Optimel-vla
Vifit Optimel vla van Campina Nederland is uitgeroepen tot winnaar
van de Jaarprijs Goede Voeding 2003. Volgens de jury kan Vifit Opti-
mel-vla, gezien de hoge toetjesconsumptie in Nederland, bijdragen
aan het beperken van de hoeveelheid calorieën in de voeding van de
Nederlandse bevolking.
Uit het juryrapport: “Vifit Optimel-vla is een zuivelproduct dat nul
procent vet bevat en waaraan geen suiker is toegevoegd. Binnen de
categorie vla is nog niet eerder een verse halfvolle of magere variant
zonder suiker gerealiseerd. Hiermee wordt het voor consumenten
gemakkelijk gemaakt om vla in te passen in een gezond en geva-
rieerd voedingspatroon. Bovendien heeft de jury waardering voor de
consistente en eerlijke marketingstrategie rondom de productlijn
Vifit, waarbij in reclame-uitingen consumenten er op worden gewe-
zen dat ook bewegen noodzakelijk is om een gezond gewicht te ver-
krijgen of te handhaven.”
De Jaarprijs Goede Voeding wordt uitgereikt door het Voedingscen-
trum en is onderdeel van de campagne ‘Maak je niet dik!’. De prijs
wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Hart-
stichting en ZonMw. Vorig jaar ging de prijs naar Iglo Mora voor de
zelfmaakgerechten. Optimel werd in 1999 ook al bekroond.

Edwin van Dijken (senior productmanager Vifit van Cam-
pina Nederland) ontvangt de schaal die hoort bij de Jaar-
prijs Goede Voeding 2003, uit handen van de goochelaar. 

Congres
Op 3 februari 2004
vindt het congres
‘Overgewicht in
Nederland: gedeelde
verantwoordelijk-
heid?’ in ’t Spant in
Bussum plaats.
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