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Voeding & Gezondheid

Om de consument gezonder te laten eten 
zet het Voedingscentrum in op zowel de 
aanbod- als afnamekant. Enerzijds willen 
we consumenten handelingsperspectief 
bieden in de vorm van onafhankelijke  
en betrouwbare informatie over een 
gezonde leefstijl. Anderzijds proberen  
we producenten te stimuleren gezondere 
en meer duurzame producten te ontwik-
kelen.  
Met deze push-en-pullstrategie bevordert 
het Voedingscentrum naast gedrags-
verandering bij de consument ook een 
verantwoord voedselaanbod in de schap-
pen. Een ruim aanbod gezonde produc-
ten maakt het voor de consument 
gemakkelijker om te kiezen.

Gezonde keuze, makkelijke keuze
De tendens om het voedingspatroon via 
twee kanten aan te pakken is wereldwijd 

in opkomst. De belangrijkste boodschap 
van de WHO tijdens het laatste voedings-
congres in Parijs was ‘reformulation of 
the mainstream’, oftewel verbeter de 
samenstelling van veel gegeten produc-
ten, zodat de consument automatisch 
gezonder eet.
Reden te over dus om als fabrikant nog 
eens kritisch naar de bestaande product-
lijn te kijken. Kunnen er betere vetten 
worden gebruikt, iets minder zout mis-
schien? Of is er een mogelijkheid om een 
compleet nieuw product te ontwikkelen? 
Dit gebeurt gelukkig al veel.

Jaarprijs winnen
Fabrikanten die hun producten aanpas-
sen kunnen zich inschrijven voor de Jaar-
prijs (www.voedingscentrum.nl/jaar-
prijs). Met deze prijs zet het Voedings-
centrum al 15 jaar bedrijven in de 
schijnwerpers die oog hebben voor een 
gezonder eetpatroon. Uit een selectie van 
drie genomineerde producten kiest het 
publiek hun favoriet. De winnaar van de 
Jaarprijs mag een jaar lang het beeld-
merk ‘Winnaar Jaarprijs Voedingscen-
trum 2011’gebruiken en krijgt met het 
winnende product ruime aandacht in de 
pers.  
Winnaar van vorig jaar was het extra 
magere vlees van Albert Heijn, een pro-
duct dat valt onder de noemer ‘hybride’ 
vlees. Het bevat 30% minder verzadigd 
vet op basis van magere vleescomponen-
ten en 30% plantaardige ingrediënten. 
Het jaar daarvoor droeg VollerKoren 
brood van Gb Plange het rode Jaarprijs-
lintje met het brood dat 35% meer vezels 
bevat dan gewoon volkorenbrood. Het 
Voedingscentrum geeft dit soort innova-
ties graag een duwtje in de rug.
 

Het heeft resultaat
Hoe fabrikanten hun producten herfor-
muleren of nieuwe producten samenstel-
len, is volledig aan henzelf. Het Voe-
dingscentrum zag wel een aantal trends 
voorbij komen. 
Een aantal jaar geleden was het vermin-
deren van calorieën door gebruik van 
minder (trans)vet en suikers een populai-
re ingreep. Nu ligt er ook nadruk op het 
verminderen van verzadigd vet en zout in 
voedingswaren. 
Gezonde vernieuwing heeft haar vruch-
ten afgeworpen. Tussen 2003 en nu is bij-
voorbeeld het aantal gebruikers van 

vloeibaar frituurvet gestegen van 10  
naar 58% en is 76% van het frituurvet 
vloeibaar. Het Warenwettelijk toegestane 
zoutgehalte in brood is inmiddels ver-
laagd en het maximale toegestane  
vet gehalte in mager gehakt is mede op 
initiatief van het Voedingscentrum even-
eens teruggebracht. Het blijft evenwel 
nog een flinke uitdaging om de richt-
lijnen Goede Voeding te bereiken.
We werken met kleine beetjes en mini-
stapjes samen aan een gezonder aanbod. 
En wat voor bijdrage gaat u leveren? 

Een consument in de supermarkt moet nogal wat keuzes maken. Wat is gezond, hoe duurzaam is dit 

product? Met het huidige overheidsbeleid is gezondheid de verantwoordelijkheid van de consument 

zelf geworden. Hier is echter ook een taak weggelegd voor producenten. Doordat steeds meer 

fabrikanten hun producten verbeteren, eten mensen ongemerkt steeds een beetje gezonder. 

Wie innoveert met grootste 
gezondheidswinst?

Opinie

‘Gezonde vernieuwing heeft 
inmiddels haar vruchten 
afgeworpen’

Felix Cohen
F. Cohen, directeur Voedingscentrum, 070-3068821, 

essers@voedingscentrum.nl

Felix Cohen, directeur Voedingscentrum: 
“Hoe fabrikanten hun producten herformu-
leren of nieuwe producten samenstellen, is 
volledig aan henzelf”.
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