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Ingrediënt & Product
Thema: Zero met smaak

“Zowel in herformuleringen als bij 
nieuwe producten vond er veel innovatie 
plaats op het gebied van zout”, consta-
teert Ellis Vyth, een van de onderzoeks-
ters van de VU die samen met collega’s 
onderzoek deed in hoeverre producenten 
gezonde producten ontwikkelen aan-

gejaagd door het IKB-logo. De meeste 
Nederlanders krijgen nog steeds meer 
dan de toegestane dagelijkse hoeveel-
heid van 6 gram zout per dag binnen. 
Logisch dat producenten daar dus op 
inspringen. 

“De hele wereld is met zout bezig”, 
signaleert Vyth. Zo stimuleerde het 
gezondheidslogo fabrikanten om de 
hoeveelheid natrium in vleesproducten 
met 18% en soepen met 13% te verla-
gen. Het natriumgehalte in sandwiches 
ging zelfs met 42% omlaag. Daarbij 
dient te worden aangetekend dat sand-
wiches een combinatie zijn van brood en 
beleg. Bij nieuwe marktintroducties viel 
op dat fabrikanten voedingsvezel toe-
voegden om aan de IKB-criteria te vol-
doen. Producenten stopten in sommige 
gevallen extra vezel in producten, terwijl 
er voor de betreffende productgroepen 
helemaal geen vezelcriterium bestaat. 
Dit kan zowel een technologische als 
marketingreden hebben, stellen de 
VU-onderzoekers in hun onderzoek dat 
onlangs werd gepubliceerd in the Inter-
national Journal of Behavioral Nutrition and 
Physical Activity. 

VU-onderzoek
Volgens de wetenschappers is een groter 
aanbod van gezondere producten een 
effectieve manier om alle consumenten 
te bereiken. Zelfs voor degenen die min-
der aandacht besteden aan het aspect 
gezondheid. De VU-onderzoekers bena-
derden daarom 119 producenten tussen 
mei 2007 en augustus 2009 om erachter 
te komen in hoeverre het IKB-logo ervoor 
zorgt dat er meer gezondere producten 
op de markt komen.
Uiteindelijk besloten 47 fabrikanten 
mee te doen aan het VU-onderzoek dat 
geschiedde per telefoon en e-mail. In 
totaal namen de wetenschappers 821 
producten onder de loep, 23,5% van het 
totaal aantal IKB-voedingsmiddelen die 
in augustus 2009 op de markt waren. 
Hoewel dit nog geen kwart vormt van het 
totaal, overheerste toch tevredenheid 
bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Een 
goede respons van de benaderde fabri-
kanten, vindt onderzoekster Vyth. De 
ondernemingen gaven ten behoeve van 
de studie de productsamenstelling van 
hun IKB-producten en vertelden waarom 
ze het gezondheidslogo hadden gekre-
gen. Het onderzoeksteam van de VU 
onderscheidde drie mogelijkheden: 
– Het product was op de markt en vol-

deed aan de IKB-criteria.

Het Ik Kies Bewust (IKB)-logo wil consumenten stimuleren 

om een gezondere voedingskeuze te maken. Dan moeten er 

natuurlijk wel voldoende van deze voedingsmiddelen op de 

markt zijn. De Vrije Universiteit (VU) onderzocht of het IKB-logo 

bedrijven stimuleert om gezonde producten te ontwikkelen.

VU-onderzoek: IKB geeft push aan gezonde productontwikkeling

‘Veel IKB-producten met 
minder zout en extra vezel’

‘IKB kan leiden tot aanzienlijke 
gezondheidswinst’

Veel snackproducten kregen het IKB-logo.

Wetenschap
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deze eigenlijk voor het productaanbod 
in Nederland, vragen ze zich af. De 
data zijn immers zelf-gerapporteerd 
door een selectief aantal fabrikanten. 
“Waarschijnlijk juist die producenten die 
significant gezondere producten hebben 
ontwikkeld”, stellen de VU-wetenschap-
pers. Bovendien, hoeveel ongezonde 
producten die niet aan de IKB-criteria 

voldoen brachten fabrikanten tegelij-
kertijd met hun IKB-producten op de 
markt?, is een andere vraag die het VU-
onderzoeksteam zich stelt. De data om 
deze vragen te beantwoorden ontbreken. 
Verder onderzoek hiervoor is nodig. Dat 
het IKB-logo fabrikanten motiveert om 
gezondere producten te ontwikkelen 
geldt als veelbelovend begin om het aan-
bod in supermarkt, bedrijfsrestaurant en 
op het station gezonder te maken.

Dit artikel is gebaseerd op de wetenschappelijke 
publicatie:
Ellis L Vyth, Ingrid HM Steenhuis, Annet JC 
Roodenburg, Johannes Brug, Jacob C Seidell. 
Front-of-pack nutrition label stimulates 
healthier product development: a quantita-
tive analysis. IJBNPA 2010, In Press.

– De productsamenstelling was veran-
derd, zodat het product nu aan IKB-
voorwaarden voldoet.

– Een productintroductie dat aan de 
IKB-criteria voldeed.

Snacks
Ruim 51% van de producten was al op de 
markt, 20% werd tussentijds aangepast 
en 29% kwam nieuw in de winkelschap-
pen. Een opvallende productcategorie 
bij de nieuwe introducties vormen de 
snacks. Fabrikanten hebben het aantal 
calorieën in deze producten sterk terug-
gedrongen ten opzichte van degene zon-
der IKB-logo. Een belangrijke stap omdat 
snacks voor 30% bijdragen aan de dage-
lijkse energie-inname in Nederland. De 
vraag dringt zich wel op of het goed is om 
als ongezond bekend staande producten 
een gezondheidslogo te geven? Dit zou 
overconsumptie in de hand werken. 

Er valt inderdaad wat op af te dingen, 
meent Vyth. Maar tegelijkertijd vallen er 
in de snackcategorie nog heel wat slagen 
te maken als het gaat om gezondheid. De 
IKB-criteria stimuleren juist de innovatie 
in deze categorie, vindt Vyth. “Het is 
nooit bewezen dat mensen meer produc-
ten consumeren als deze het IKB-logo 
dragen. Je wilt dit natuurlijk weten, maar 
daarvoor heb je verkoopcijfers nodig en 
die worden niet makkelijk gegeven.” 
Canadese onderzoeken laten een diffuus 
beeld zien. Proefpersonen kregen een 
taart met en zonder gezondheidslogo 
voorgeschoteld. Ze zagen de logotaart 
niet als gezond. Bij een andere studie 
aten respondenten meer mueslikoeken 
die als gezond werden aangeprijsd. De 
onderzoeken geven geen uitsluitsel of 
consumenten vaker op een dag snacks 
eten omdat er een gezondheidslogo 
opstaat. 

IKB-logo stimulans
Volgens Vyth stimuleert het IKB-logo wel 
degelijk gezonde productontwikkeling 
bij bedrijven. “Ze nemen het op in hun 
MVO-beleid.” Of de gezonde productont-
wikkeling van bedrijven daadwerkelijk 
gezondheidswinst oplevert, is niet dui-
delijk. Dit moet nog worden onderzocht, 
reageert Vyth. Wel toont onderzoek 
aan “dat een IKB-consumptiepatroon 
potentieel kan leiden tot een aanzienlijke 
gezondheidswinst”. 
Volgens Vyth ligt de uitdaging nu bij 
het in kaart brengen van het werke-
lijke effect van IKB op de gezondheid 
van de Nederlandse bevolking. De 
VU-onderzoekers plaatsen nog enkele 
kritische kanttekeningen bij de aange-
leverde data. Hoe representatief zijn Maurice de Jong

Het Ik Kies Bewust (IKB)-logo is in mei 2006 in 
Nederland geïntroduceerd en is een samen-
werkingsverband van producenten, retail en 
cateringorganisaties. Het IKB-logo staat op 
producten die minder verzadigd vet, transvet, 
zout, toegevoegd suiker en calorieën bevatten 
en meer voedingsvezel vergeleken met andere 
producten binnen dezelfde productcategorie. 
Het logo kan op deze manier consumenten 
helpen om binnen een categorie van producten 
een gezondere keuze te maken en gezondere 
productontwikkeling stimuleren. De product-
criteria zijn ontwikkeld door een internationale 
wetenschappelijke adviesraad en zijn gebaseerd 
op internationale richtlijnen van onder andere 
de WHO.

IKB-logo

‘Verkoopcijfers worden niet 
makkelijk gegeven’

Figuur 1. Reductie van toegevoegd suiker om IKB-logo te verkrijgen.
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Figuur 2. Reductie van verzadigd vet om IKB-logo te verkrijgen.
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