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Product en ontwikkeling

“Vertel de consument eerlijk welk pro-
duct gezond is en welk ongezond”,
betoogde Daan Kromhout, sectordirec-
teur Voeding en consumentenveiligheid
van RIVM, tijdens het ‘pleitsymposium’
Transparante communicatie (zie ook VMT
nr. 26, p. 6). Volgens Kromhout wordt het
gezond of ongezond zijn van voedsel
bepaald door de samenstelling en de

hoeveelheid die de consument ervan eet.
“In ons rapport ‘Ons eten gemeten’
geven we een duidelijke definitie van
gezond voedsel. Daarin schetsen we ook
de huidige situatie, aanbevelingen en
trends van vijf voedingsfactoren (zie tabel
en VMT nr. 21, pp. 10-14). Producten met
verzadigde vetten zijn per definitie onge-
zond. De vetten moeten worden vervan-
gen door bijvoorbeeld onverzadigde vet-
ten. Positieve producten zijn vis, groente
en fruit, volkoren graanproducten en
peulvruchten. Eieren en water zijn neu-
traal. Koek, fris en vette zuivel- en vlees-
producten zijn ronduit negatief. Als men-
sen eten volgens de Schijf van Vijf en
daarmee volgens de normen van de
Gezondheidsraad, behaal je een gezond-
heidswinst van 40.000 minder ziektege-
vallen en 13.000 minder sterfgevallen per
jaar. Gezond eten loont dus wel degelijk.
Maar dan moet de consument wel weten
wat gezond is en wat ongezond.”

Etiket
Informeren van de consument over het
effect van een product op de gezondheid
kan op velerlei manieren. Een daarvan is
via het etiket. Omdat de gemiddelde
supermarkt ongeveer 20.000 verschillen-
de producten verkoopt, is informatie op
verpakkingen en etiketten voor de consu-
ment een goed hulpmiddel om uit het
enorme aanbod een gezonde keuze te
maken.
De Warenwet verplicht dat op het etiket
staat: naam van het product, naam en
adres van de producent, inhoud (hoe-
veelheid), ingrediënten, houdbaarheids-
datum en productie- of partijcode. Infor-
matie over het aantal calorieën is niet
verplicht, maar volgens het Voedingscen-
trum wel wenselijk en dan per 100 gram
of liefst nog per portie of verpakkings-
eenheid. Een kleine steekproef van het

Niet transparant zijn, is anno 

Als de industrie niet transparant is over producten, voedselke-

ten, calorieën, reclame en eetgedrag kan de consument niet de

juiste keuze maken voor een gezonde voeding. Dat bleek tijdens

een door het Voedingscentrum ter gelegenheid van de uitreiking

van de Jaarprijs Goede Voeding 2004 georganiseerd ‘pleitsym-

posium’ Transparante communicatie.

Smiths Food Group. “Wij verko-
pen chips in kleine en grote zak-
ken. Dus per zak vermelden
heeft geen zin. Voorlopig vinden
wij dan ook vermelding van het
aantal calorieën per honderd
gram de beste keuze.”
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Voedingscentrum toonde aan dat slechts
12% van de producten de voedingswaar-
de per portie vermeldt en een kwart geeft
zelfs helemaal geen informatie over het
aantal calorieën.
“Maar wat is een portie?”, vroeg iemand
van Smiths Food Group vanuit de zaal.
“Albert Heijn definieert een ‘handjevol’
als portie voor chips. Wat is een ‘handje-

vol’? Mijn hand is groter dan die van mijn
buurvrouw of van een kind. Ook verko-
pen wij chips in kleine en grote zakken.
Dus per zak vermelden, heeft ook geen
zin. We zijn hier als Smiths mee bezig.
Het is echter minder eenvoudig dan het
lijkt. Voorlopig vinden wij dan ook de ver-
melding van het aantal calorieën per
honderd gram de beste keuze.”
Naast voedingswaarde per portie pleit
het Voedingscentrum voor informatie
over de gemiddelde dagelijkse energie-
behoefte: 2.000 kcal voor vrouwen, 2.500
voor mannen. Informatie hierover kan de
consument helpen gevoel te krijgen voor
de ‘maat der dingen’. “Wanneer heb je
nu echt veel gegeten? En zijn 500 kiloca-
lorieën extra op een dag veel of weinig?
Uit recent onderzoek blijkt dat slechts
10% van de mensen weet wat gemiddeld
per dag aan calorieën nodig is”, aldus
Karin Bemelmans, projectmanager Over-
gewicht van het Voedingscentrum.
Etiketteringregelgeving is van toepassing
op verpakte producten, maar onverpakte
producten maken ook een aanzienlijk
deel uit van onze voeding. Bemelmans

vertelde dat het Voedingscentrum er bij
minister Hoogervorst op aandringt dat in
de detailhandel, horeca en catering de
verplichting gaat gelden om, naast de
prijs, ook de energetische waarde van
producten te vermelden. De consument
kan dan bewust kiezen voor een meer of
minder calorierijk product.
Dit laatste pleidooi ging veel deelnemers

in de zaal te ver. “Als ik ’s avonds lekker
met mijn vriend uit eten ga, wil ik op de
menukaart niet geconfronteerd worden
met de hoeveelheid calorieën die ik bin-
nenkrijg. Dan wil ik juist kunnen genie-
ten”, bekende een dame uit het publiek.
Instemmend gemompel viel haar ten
deel. Hoe moet het dan wel?

Databank
Het is ook mogelijk de consument te
informeren door middel van beknopte
informatie op het etiket aangevuld met
betrouwbare informatie uit een database
met gegevens van alle levensmiddelen.
Er bestaat al een logistieke database die
door middel van de streepjescode op het
etiket informatie verzamelt voor de
detailhandel en industrie.
Hein Gorter de Vries, adjunct-directeur
EAN Nederland, zag het al helemaal voor
zich: “Centraal staat een grote database
met alle informatie over levensmiddelen.
Deze informatie komt vanuit de hele
keten en gaat niet alleen over de produc-
tie en herkomst van de producten, maar
ook over de voedingskundige kant van

het voedingsmiddel. De consument kan
via een informatieverschaffer – dit kan
bijvoorbeeld een retailer zijn, maar ook
een voorlichtingsbureau of het Voedings-
centrum – alle producten toetsen aan zijn
of haar eigen voedingsprofiel. De consu-
ment kan zo vrij kiezen welke producten
hij of zij koopt, gezonde of ongezonde.”
Dat de consument deze toetsing van huis
uit doet, leek Gorter de Vries niet ver-
standig. “Bepaalde informatie heeft toch
een uitleg of vertaalslag nodig die de
consument zelf niet zo maar een, twee,
drie kan maken. Je zou ook kunnen den-
ken aan een klantenkaart van een grote
supermarkt waarmee je in die winkel
bepaalde producten kunt scannen en zo
ziet of een dergelijk product overeen-
komt met jouw voedingsprofiel. Een
mogelijkheid voor retailers om zich te
onderscheiden.”
Technisch gezien is deze ontwikkeling
mogelijk. Retailers denken echter dat de
consument hier nog niet aan toe is. Een
monitoringonderzoek van de Rijksvoor-
lichtingsdienst doet anders vermoeden.
Daarin geeft 60% van de consumenten
aan niet tevreden te zijn over de huidige

2005 onverantwoord

Tabel   Voedingsfactoren, aanbevelingen, consumptie,
trends en beleidsdoelen
Voedingsfactoren Aanbeveling Huidige Trend Beleidsdoel

Gezondheids- situatie* in 2010
raad

Verzadigde < 10 14,5 gunstig 10
vetzuren (%E)
Transvetzuren (%E) < 1 1,8 gunstig 1
Vis (keer/week- 1 à 2/week 2-3/maand gunstig
maand)
Fruit (g/dag) 200 gram 102 gram ongunstig > consumptie 

(2 stuks)
Groente (g/dag) 150-200 gram 120 gram ongunstig > consumptie 
Energiebalans: < 25 ca. 50% >25/ ongunstig geen
BMI (kg/m2) ca. 10% >30 toename
*Gebaseerd op de laatste Voedselconsumptiepeiling, 1998. 

Hein Gorter de Vries van EAN Nederland pleitte voor een
grote centrale database met technische, technologische
en voedingskundige informatie over levensmiddelen.”
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voedingsinformatie. “De waarheid zal
dus wel in het midden liggen, maar in de
toekomst zal de vraag ongetwijfeld
komen”, aldus Gorter de Vries.

Reclame
Informatie verschaffen aan de consument
via reclame is ook een optie. Of toch niet?
Volgens Melcher de Wind (directeur Local
World, www.localworld.nl) is de reclame
juist hard bezig met het vernietigen van
haar eigen podium en moet het roer dui-
delijk om. Reclame op tv zou bijvoor-
beeld veel meer dan nu rekening moeten

houden met het belang van haar doel-
groep.
“Reclamemensen zenden op dit moment
te veel en luisteren te weinig. De huidige
werkwijze is dat je als reclameman markt-
onderzoek uitvoert, een product op de
markt brengt en weer onderzoek uitvoert
om te meten in hoeverre het product
aanslaat. Voer je dat proces goed uit, dan
doe je het goed, zo lijkt de stelregel. Mijn
grote bezwaar is dat het nadenken lijkt te
zijn weggevallen en het contact met de
doelgroep helemaal verdwenen is.”
De Wind adviseerde reclamemensen dan

ook meer te luisteren naar de consument
en hem of haar transparanter en eerlijker
te informeren over de producten. “Neem
nou bijvoorbeeld de Magnum-ijsjes van
Unilever. Op zich geen gezond product,
maar ook niet superongezond, mits je
het niet te vaak eet. De consument reali-
seert zich dit waarschijnlijk niet voldoen-
de en Unilever vertelt het in haar recla-
me-uitingen niet. Unilever meldt alleen
hoe lekker de Magnum is.”

Verantwoordelijkheid
Reclamemensen binnen de voedingsmid-
delenindustrie moeten zich dus meer
onder consumenten begeven en naar hen
luisteren. De reclameboodschap moet
transparant en eerlijk zijn, inclusief infor-
matie over gezond en ongezond. Etiket-
teringdeskundigen moeten werken aan
een goed etikettering- en informatiesys-
teem. En ook over onverpakte producten
zonder etiket moet informatie worden
verstrekt. Als dat gebeurt, wordt de dis-
cussie die Wim Dubbink, universitair
docent Wijsbegeerte aan de Universiteit
van Tilburg, voerde over de morele ver-
antwoordelijkheid van de levensmidde-
lenfabrikant voor het overgewicht van de
consument, al voor een (groot) deel over-
bodig. De consument heeft dan immers
voldoende informatie om zelf bewust te
kiezen tussen gezond en ongezond.

Ank Louwes

Iets meer dan de helft van de Neder-
landse bevolking (54%) is van mening
dat de overheid zich moet bemoeien
met de (on)gezonde levensstijl van
haar burgers. Dit blijkt uit een onder-
zoek dat TNS NIPO (roe.van.kaste-
ren@tns-nipo.com) heeft gehouden
onder ruim 1.000 Nederlanders van 18
jaar en ouder. Jongeren (18-34 jaar)
vinden overheidsbemoeienis boven-
gemiddeld vaak wenselijk: 64%.
Onder ouderen (55 jaar en ouder) is
dit aandeel met 51% beduidend lager. 
Degenen die menen dat de overheid
(mede) verantwoordelijk is voor de
ongezonde respectievelijk gezonde
levensstijl van haar bevolking is een

aantal mogelijke overheidsmaatrege-
len voorgelegd. Het percentage voor-
standers loopt uiteen van 87 tot 34%.
– Goedkoper maken van gezonde

voedingsproducten (87%). 
– Voorlichting over de negatieve

gevolgen (83%). 
– Subsidie voor gezonde voeding in

schoolkantines (71%). 
– Het van de belasting aftrekbaar

maken van sportabonnementen
(64%).

– Een verbod op reclames die aan-
zetten tot ongezond voedingsge-
drag(49%).

– Health tax, een belasting op onge-
zonde producten (34%).

‘Overheid moet ingrijpen bij ongezonde levensstijl’

Het pleitsymposium Transparan-
te communicatie vond plaats in
een ‘transparante’ zaal van het
voormalige sanatorium Zonne-
straal in Hilversum.


