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Voeding & Gezondheid

Onderwijs, marketing en wetgeving zijn 
belangrijke middelen om consumenten 
te motiveren tot gezonde voedselkeuzes. 
Het gebruik van deze hulpmiddelen 
hangt af van de motivatie, gelegenheid 
en het vermogen van consumenten 
om gezond voedsel te kiezen én van de 
ambitie en mogelijkheden van retailers 
en foodbedrijven om deze keuzes te 
bevorderen. Een belangrijk punt is echter 
dat de drijfveren van de betrokken keten-
partijen niet op elkaar zijn afgestemd. 
Dit kan conflicteren met het streven naar 
volksgezondheid. Retailers concurreren 
vooral op prijs om hun marktaandeel te 
vergroten en niet op andere waarden, 

zoals kwaliteit of gezondheid. Omdat zij 
moeten concurreren voor winstmaximali-
satie, kunnen fastfoodbedrijven gezond-
heidbevorderende initiatieven ondermij-
nen met agressieve marketingtactieken. 
Prijs, gemak en smaak beïnvloeden het 
keuzegedrag sterk, gezondheid niet. 

Veel consumenten met een ongezond 
eetpatroon associëren gezonde alterna-
tieven met duurder, minder smakelijk en 
minder gemakkelijk. Daarnaast kan eti-
ket- of productinformatie voor verwarring 
zorgen. En niet op de allerlaatste plaats 
zijn voedingsgewoonten moeilijk te door-

Meer wetenschappelijk onderzoek met inbegrip van keiharde data om onderbouwd en gericht 

maatregelen te kunnen nemen. Dat was de belangrijkste aanbeveling uit een bijzonder 

rondetafelgesprek, gehouden op initiatief van Wageningen UR en Ahold. Een internationale 

groep topmensen uit de industrie, universiteiten en onderzoekswereld inventariseerde de 

redenen waarom er in de westerse wereld steeds minder gezond wordt gegeten en formuleerde 

oplossingsrichtingen om mensen aan te zetten tot een gezondere voedselkeuze. Aanwezig waren 

onder meer Gerda Verburg (minister LNV), Louise Fresco (Universiteit van Amsterdam) en Frans 

Kok (Wageningen Universiteit).

Internationale top over ongezonde levensstijl westerse consument

Naar een gezondere  
voedselkeuze

Foto: Paul Ridderhof

Wetenschap en bedrijfsleven waren bijeen tijdens de Roundtable Healthy Food Choices die op 
initiatief van Ahold en Wageningen UR begin dit jaar werd gehouden. 

Vooraf aan de conferentie is de 
deelnemers gevraagd drie oorzaken 
te benoemen voor de (on)gezonde 
voedingskeuze van mensen. Ook 
moesten zij aangeven op welke 
drie manieren consumenten tot een 
gezonde levensstijl zijn te motiveren. 
Deze ideeën werden tussen de ple-
naire programmaonderdelen van de 
conferentie in groepjes besproken, 
met als doel tot nieuwe oplossingen 
te komen voor zowel bedrijfsleven 
als overheden.
• www.roundtablefoodchoices.org.
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breken. Smaak, gemak en prijs zijn ook 
tastbaar voor de consument die door de 
winkel loopt en zijn karretje vult, terwijl 
de gevolgen van zijn huidige gedrag voor 
de toekomstige gezondheid dit niet zijn. 
Bovendien is er geen sprake van een 
(echte) keuze tussen onderling vergelijk-
bare alternatieven voor de consument. 
Tot slot, eten is een noodzaak maar toch 
kan een lage sociaaleconomische status 
de toegang tot gezondere alternatieven 
beperken. 
 
Focus op genieten
De gezonde keuze is op diverse manieren 
aantrekkelijker te maken. Een oriën-
tatie op alleen gezondheid werkt niet. 
Veel voedselbeslissingen zijn eerder 
gebaseerd op aspecten als genieten dan 
op gezondheid. Het gezondheidsargu-
ment op zichzelf is niet effectief. Maar 
gezonde voeding kan in de marketing 
wel geplaatst worden in de context van 
genieten of het geven van energie. Het is 
ook mogelijk gezonde keuzes te promo-
ten door de positieve bijdrage ervan aan 
bijvoorbeeld uiterlijk of teint, of door het 
benutten van de identificatie met rolmo-
dellen en/of de peer groep.
 
Marketing is key
Bij het streven naar een gezonde levens-
stijl is marketing één van de strategische 
middelen. Omdat retailers als portiers 
naar de consument fungeren hebben ze 

daarmee de verantwoordelijkheid om 
drijfveren in de keten – en daarbuiten – 
op elkaar af te stemmen. Zij kunnen dit 
echter niet alleen. Om de gezonde keuze 
daadwerkelijk mogelijk te maken is een 
coalitie van bereidwilligen nodig, met 
bedrijven, overheden en consumentenor-
ganisaties. Een mentaliteitsverandering 
is nodig, van een focus op omzetverho-
ging naar een focus op het vergroten van 
de winst en het marktaandeel op basis 
van gezonde producten en assortimen-
ten. Het zou tevens een einde maken aan 
het misverstand dat gezond eten noodza-
kelijkerwijs altijd duurder is. 
Partijen hebben laten zien dat ze een 
gezondere voedselkeuze willen bevorde-

ren, maar de deelnemers aan de ronde 
tafel vinden dat het niet snel genoeg 
gaat. Een grote rol zien zij weggelegd 
voor de supermarkt. De industrie is van 
oudsher gericht op het verlagen van kos-
ten in plaats van op waarde toevoegen. 
Retailers moeten meer variatie in het 
schap aanbrengen en bouwen aan nieu-
we assortimenten. Fabrikanten zouden 
eten lekker én gezond moeten maken, 
met de nadruk op het hele product of 
maaltijd in plaats van op ingrediënten.
 
Rol industrie en detailhandel
Een belangrijke positieve bijdrage zou 
het aanpassen van de portiegrootte zijn. 
Verpakkingen moeten worden herijkt 

Opinie & Debat

Tabel 1. Belangrijkste oorzaken ongezond voed-
selkeuzegedrag. 

HEALTHY

Gezond eten is duurder.

Gezond eten is minder toegankelijk.

Gezond eten is minder lekker.

Gezond eten is minder gemakkelijk.

FOOD

Calorische dichtheid is te hoog.

Porties zijn te groot.

Voedingsmiddelenbedrijven gaan uit van ingrediënten in plaats 

van voedsel.

Supermarkten concurreren op prijs, niet op kwaliteit.

Fastfoodbedrijven passen agressieve marketing toe.

CHOICES

Voedingsgewoonten zijn moeilijk te veranderen.

Veel mensen hebben niet echt een keuze.

Toekomstige gevolgen voor gezondheid zijn op korte termijn 

niet tastbaar, terwijl het dagelijkse gedrag dat wel is.

Onvermogen om belangrijkste hulpmiddelen toe te passen: 

onderwijs, marketing en wetgeving.

Verwarring door informatie op producten dan wel labeling.

Subsidies zijn er, maar… ter bevordering van ongezonde ingre-

diënten.

Tabel 2. Oplossingsrichtingen voor de problematiek van de steeds minder ge-
zonde voedselkeuze in de westerse wereld.

Oplossingsrichtingen Duur (jr)

Allianties

Formeer een coalitie van bereidwilligen en ga sneller. < 1

Bedrijfsleven en wetenschap moeten samen optrekken en experimenten opzetten om alterna-

tieve maatregelen te evalueren.

1-5

Retail oefent invloed uit op het gedrag van de consument. Haar poortwachtersfunctie zou in-

gevuld moeten worden door positieve incentives voor een gezonde keuze te bedenken, samen 

met of door het bij elkaar brengen van ketenpartners en ngo’s. 

1-5

Educatie, marketing en wetgeving

Implementeer instrumenten die in verschillende domeinen passen. 1-5

Introduceer ‘Know your calories’-initiatieven om mensen te leren hoe ze informatie op het 

etiket moeten lezen en beoordelen. Begin per direct met kinderen.

< 1

Focus op gezondheid is niet effectief bij jongeren. Communiceer op basis van genot, uiterlijk 

en rolmodellen.

1-5

Introduceer internationale science-based gezondheidsclaims. > 5

Retailers moeten betrouwbare maaltijdsuggesties aanbieden over gezond voedsel en scholen, 

de medische sector en media hierbij betrekken.

1-5

Geef consistente informatie over labels, liefst op internationale basis. 1-5

Informeer mensen over de positieve waarde van gezond voedsel. 1-5

Een paradigmaverschuiving in bedrijven is nodig, van meer omzet naar meer sociale baten en 

duurzaamheid; om consumenten te helpen meer bewuste keuzes te maken en om het misver-

stand weg te werken dat gezond voedsel duurder is.

> 5

Voedselbonnen en andere subsidies meer richten op gezonde voedselkeuzes voor arme gezin-

nen.

1-5

Innovatie

Retailers overschakelen van een eenzijdige kostenoriëntatie naar ontwikkelen van nieuwe 

assortimenten en recepten.

1-5

Retailers moeten recepten aanbieden over gezond en smakelijk voedsel en zoeken naar alter-

natieven voor overmatige en ongezonde toevoegingen als zout.

1-5

Foodbedrijven moeten zich focussen op gezonde producten om ongezonde keuzes te beper-

ken. 

1-5

Bedrijven moeten minder op ingrediënten focussen en meer op voedsel. 1-5

Beperk de portiegroottes en de caloriedichtheid per eenheid product. > 5

Maak producten stapsgewijs gezonder. 1-5

Definieer gezondheid op verschillende niveaus, met inbegrip van voedsel, maaltijd en voed-

selpatroon.

> 5

Herformuleer de balans tussen nutriënten en calorieën. > 5
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naal gelden en op wetenschap gebaseerd 
zijn. 

Oplossingen
Het is vooralsnog een uitdaging om mid-
delen te identificeren die kunnen worden 
ingezet. Het creatieve gebruik van etiket-
teringregelgeving kan productherformu-
lering bevorderen. Sociale strategieën 
moeten worden ontwikkeld die gezonde 

voedselkeuzes stimuleren. We dienen 
consumenten zodanig te informeren dat 
zij in staat zijn de waarde van gezonde 
voeding te beoordelen. Er is behoefte aan 
initiatieven om mensen te leren hoe ze 
informatie op het etiket moeten beoorde-
len. Het concept van de caloriedichtheid 
is belangrijk. Het effect van onvoldoende 
kennis hierover wordt onderschat. Men-
sen moeten (weer) leren om de inhoud 
en de hoeveelheid voedsel te herken-
nen in een normale 500-calorie lunch. 
Voedingseducatie gericht op kinderen 
heeft een langetermijneffect en kan snel 
worden gestart. Sociale netwerken (van 
kerken tot Twitter) kunnen krachten bun-
delen en mobiliseren.

Experimenten
De deelnemers benadrukten het belang 
van (kei)harde data. Er zijn geen gege-
vens beschikbaar over de effectiviteit 
van interventies. Ook gegevens over de 
optimale calorische dichtheid, de voor 
verzadiging benodigde hoeveelheid 
fruit, groenten of vlees, ontbreken. Door 
wetenschappelijke kennis te verbinden 
met het feitelijke gedrag van consumen-
ten in de supermarkt, is beter te ontdek-
ken hoe mensen tot een gezondere keuze 
zijn te stimuleren. Het bedrijfsleven en 
de wetenschap zouden gezamenlijk expe-
rimenten moeten opzetten om educa-
tieve en sociale marketingcampagnes in 
de context van de gezonde voedselkeuze 
te ontwikkelen. 

Productherformulering om het evenwicht 
tussen voedingsstoffen en calorieën te 
optimaliseren moet een prioriteit van de 
private sector zijn. Technologie kan daar-
aan bijdragen. Een alternatieve aanpak 
is om producten geleidelijk gezonder te 
maken, bijvoorbeeld door het stapsge-
wijs verlagen van het zoutgehalte.
Informatie op etiketten zou moeten aan-
sluiten bij (informatie over) gezonde voe-
dingspatronen en consistent met elkaar 
zijn. Het is ook denkbaar dat gasten hun 
keuze aanpassen als restaurants het 
aantal calorieën per gerecht op de menu-
kaart vermelden. Evenzo zouden retailers 
consumenten betrouwbare informatie 
moeten verschaffen op etiketten. Gezond 
eten moet worden gedefinieerd op ver-
schillende niveaus, met inbegrip van 
voedsel, maaltijd en voedselpatroon. 
Gezondheidsclaims moeten internatio-

naar meer gematigde porties en de calo-
rische dichtheid per product verlaagd. 
Informatieve verpakkingen ten aanzien 
van de calorische samenstelling kunnen 
ook helpen.
Waar ongezond voedsel vaak wordt 
geserveerd in grote hoeveelheden, zijn 

de hoeveelheden gezond (lagere calori-
sche dichtheid) voedsel in veel gevallen 
te klein. Er is een verschuiving noodza-
kelijk in de samenstelling van gerechten. 

‘Retailers moeten meer variatie 
in het schap aanbrengen’

Beeldmerk van het Roundtable Healthy Food Choices-initiatief.

Mariët de Winter, Anima Ruissen en Onno 
Franse
Ir. M.A. de Winter, LEI Wageningen UR en A. Ruissen, MSc. 

en O. Franse, beide Royal Ahold. mariet.dewinter@wur.nl

‘Prijs, gemak en smaak 
beïnvloeden het keuzegedrag 
sterk, gezondheid niet’
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