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Voeding & Gezondheid

Niets lijkt moeilijker dan een nieuwe 
organisatie op te tuigen en deze naams-
bekendheid te geven onder het grote 
publiek. Boudewijn Breedveld was erbij 
ruim tien jaar geleden toen het toenma-
lige Voorlichtingsbureau voor de Voe-
ding, het landelijke informatiecentrum 
Voedselveiligheid, Stichting Voeding 
Nederland en de stuurgroep Goede Voe-
ding opgingen in een nieuwe organisatie: 
het Voedingscentrum.
Je moet het allemaal opnieuw neerzetten, 
herinnert Breedveld, nu waarnemend 
directeur van het Voedingscentrum, zich. 
“Ik geloof dat de eerste keer gemeten we 
een naamsbekendheid van 5% hadden, 
nu is die 73%. Het streefgetal is 80% en 
daar zitten we netjes bij in de buurt.”

Informatieverschaffer
Het Voedingscentrum heeft als primaire 
taak van de overheid meegekregen om 
de informatieverschaffer over voeding 
voor de consument te zijn. De naamsbe-
kendheid is goed, maar maken consu-
menten wel gebruik van de expertise van 
het voedingsinstituut? Ja, meent Breed-
veld. En om zo veel mogelijk mensen te 
bereiken zette het Voedingscentrum vol 
in op digitalisering. “We hebben daar 
een goede keuze in gemaakt. Onze site 
trekt jaarlijks zo’n 9 miljoen bezoeken. 
Een heleboel internetsites zullen jaloers 
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In tien jaar tijd heeft het Voedingscentrum een goede structuur neergezet, aldus interim-
directeur Boudewijn Breedveld.
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op ons zijn als het gaat om de informatie-
dichtheid en het aantal bezoeken.” 
Ook print speelt nog steeds een krachti-
ge rol in de communicatie. “In ons twee-
de meerjarenplan zagen we dat schrifte-
lijk materiaal, zoals boeken of brochures, 
wel degelijk een functie hield. We kozen 
er dus ook voor om dit verder door te 
ontwikkelen.” Om een gezonde leef-
stijl te bevorderen bij het Nederlandse 
publiek is het belangrijk dat er voldoende 
gezonde voedingsmiddelen op de markt 
komen. Daarvoor is er een duidelijke 
push- en pullstrategie ontwikkeld.  

Samenwerking
Het Voedingscentrum werkt daartoe 
nauw samen met de voedingsmiddelen-
industrie. Wat precies onder de noemer 
gezond valt, is moeilijk te vatten, weet 
Breedveld. Hij signaleerde zo’n tien jaar 
geleden wel dat naar Amerikaans voor-
beeld de portiegroottes toenamen. Dat 
wordt als één van de obesogene factoren 
gezien. Blikjes veranderden in halve liter-
flesjes, anderhalve literflessen gingen over 
in twee literflessen en er kwamen kingsize 
snacks. Maar gelukkig zette deze ontwik-
keling zich niet door, integendeel, stelt 
Breedveld. “We zijn in Nederland niet van 
die wagenwielen van pizza’s gaan verko-
pen. We zien juist dat men de porties is 
gaan verkleinen. Er is vanuit de energiebe-
hoefte geredeneerd, dat wil zeggen: niet 
meer ruimte dan 300 tot 400 calorieën 
voor tussendoortjes per dag.”
Op het gebied van zout- en vetverlaging 
ziet hij grote vorderingen. Maar als het 
om de reductie van zout gaat, valt er nog 
wel veel te verbeteren. “We zijn nog maar 
net begonnen met dat traject.” Positief 
vindt de interim-directeur van het Voe-
dingscentrum ook dat er steeds meer 
groenten komen in kant-en-klaarmaaltij-
den. Om gezonde productontwikkeling 
te stimuleren bestaat er de Jaarprijs Voe-
dingscentrum. Vreemd genoeg komen 
hier ook producten voor in aanmerking 
die niet echt bekendstaan als gezond, 
zoals snacks. “Alleen als een product bin-
nen een productgroep aan de strenge cri-
teria voldoet qua bijvoorbeeld verzadigd 
vet en zout komt het in aanmerking.” 
Breedveld: “Je honoreert zo wel de fabri-
kant die zijn best doet gezondere vetten 
in het product te stoppen of geen of wei-
nig zout in een voedingsmiddel te doen.”
Het Voedingscentrum vindt het goed dat 
er gezondheidslogo’s op voedingsmid-
delen staan zoals het IKB-logo en het 
Klavertje van Albert Heijn om de gezonde 

keuze makkelijker te maken. Deze keur-
merken zijn gebaseerd op de zogenoem-
de drie-indeling en bijbehorende criteria 
die het voorlichtingsorgaan ontwikkelde. 
Hierin implementeerde het Voedingscen-
trum de richtlijnen Goede Voeding van de 
Gezondheidsraad. “Wij zeggen keihard 
of een product bij uitzondering gegeten 
mag worden, als middenweg of als voor-
keur. Dat is best een stevig oordeel, maar 
wel één die duidelijk wetenschappelijk 
onderbouwd is.” 

Gezondheidslogo’s
Terug naar de logo’s. Ook hier loopt de 
discussie: wel of geen logo voor als onge-
zond bekendstaande producten. Stich-
ting Ik Kies Bewust kiest voor de eerste 
optie. Breedveld zucht. Hierover hoor je 
niemand als het gaat om basisvoedings-
middelen. Vreemd, vindt hij, want ook in 
kaas of brood kan teveel zout of vet zitten. 
“Binnen de categorie chips of snacks heb 
je wel degelijk grote verschillen. Het VWA 
heeft pizza’s onderzocht, en heeft geke-
ken naar het zoutgehalte binnen pizza’s. 
Daar zit een wereld van verschil tussen 
het ene merk en het andere merk. Dus als 
je zegt, ik wil degenen die het goed doen 
honoreren, dan is daar op zich niets mis 
mee. Wij volgen daarin toch min of meer 
het advies van de Gezondheidsraad. Die 
heeft bij het aanbieden van het advies 
aangegeven dat je voor de tussendoortjes 
strenger zou moeten zijn dan voor de 
basisproducten en alleen maar de heel 
goede een logo zou moeten geven.”
Het liefst ziet het Voedingscentrum één 
alomvattend logo, maar daarvoor is het 
wellicht nog te vroeg. “Met het feit dat we 
voor één logo zijn, geven we aan dat we 
de consument bij zijn keuze willen helpen. 
Dat geldt ook voor de keuze voor meer 
duurzame producten. Je geeft hem zo een 
stukje uniformiteit en duidelijkheid.” 
Het Voedingscentrum houdt het aantal 
introducties scherp in de gaten. En levert 
soms kritiek. “Er is een margarinefabri-
kant geweest en die heeft over de hersen-
functie van bepaalde vetzuren iets geroe-
pen. Daar hebben we wat van gezegd. We 
zijn daarom erg blij met de EFSA die alle 
claims op een weegschaal legt en beoor-
deelt. Zo scheid je het kaf van het koren.” 
Volgens fabrikanten oordeelt de EFSA 
soms te streng. “Ja, daar zijn het fabrikan-
ten voor om dat te zeggen.” 

Kabinet Rutte
Het Voedingscentrum is een uitvoe-
ringsinstituut van de overheid dat wordt 

betaald om “een aantal klussen te kla-
ren”. Maar het Voedingscentrum doet dit 
wel met een belangrijke mate van onaf-
hankelijkheid. “Als het gaat om bijvoor-
beeld het stimuleren van borstvoeding, 
de preventie van overgewicht of het op 
de agenda zetten van duurzaamheid, dat 
zijn zaken die wij namens de overheid 
uitvoeren. Maar de manier waarop we dat 
doen bepalen we zelf.” 
Sinds kort heeft het Voedingscentrum 
een nieuwe baas: premier Mark Rutte. 
Breedveld kwam in het nieuwe regeerak-
koord nauwelijks iets tegen over voeding. 
En daar maakt hij zich zorgen over. 
Studies wijzen immers uit dat er veel 
winst valt te behalen door in te zetten 
op preventie. “Als je kijkt welke budget-
ten er zijn voor preventie en welke voor 
zorg, dan steekt die eerste schril af bij de 
tweede”, geeft Breedveld aan. Kortom, 
in het regeerakkoord is weinig oog voor 
preventie. 

Eigen verantwoordelijkheid
“Iedereen rept altijd maar over de eigen 
verantwoordelijkheid van de consu-
ment, maar heeft niet altijd in de gaten 
welke beperkingen hieraan zitten. Het 
Voedingscentrum gaat uit van de eigen 
verantwoordelijkheid en het weerbaar 

maken van de consument. Maar als je 
kijkt in welk krachtenveld de consument 
zit en op hoeveel plekken er voor hem 
keuzes worden gemaakt.” In de horeca 
kan de consument bijvoorbeeld niet kie-
zen hoeveel zout er in zijn soep gaat of 
welk frituurvet het restaurant gebruikt, 
geeft Breedveld voorbeelden. In de 
supermarkt kan de consument wel twee 
etiketten naast elkaar houden en heeft 
zodoende meer keuzevrijheid.
In tien jaar tijd heeft het Voedingscen-
trum een goede structuur neergezet, 
vindt Breedveld. “Als het gaat om de 
kreet: eerlijk over eten, dan willen we die 
ook waarmaken. En dus gaan we ook in 
de toekomst op deze voet door.”

Interview

Boudewijn Breedveld blikt terug en kijkt vooruit

Voedingscentrum volgt  
voedingsindustrie kritisch

Maurice de Jong

‘Eigen verantwoordelijkheid 
heeft z’n beperkingen’

VMT_040-041.indd   41 18-11-2010   15:52:48


