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Voedselveiligheid & Kwaliteit
Thema: Voedselveiligheid

Het Voedingscentrum heeft drie jaar 
geleden een onderzoek gedaan naar hoe 
consumenten voedselrisico’s inschatten 
(Voeding Nu, oktober 2009). Daarbij gaat 
het dus om perceptie. Hoe groot de voed-
selrisico’s daadwerkelijk zijn, wordt ver-
wezen naar het rapport ‘Ons eten geme-
ten’ (RIVM, 2004). Daarin zijn met behulp 
van modellen de grootte van risico’s 
berekend en hoe deze zich verhouden tot 
andere gezondheidsrisico’s. 

DALY’s maken risico’s vergelijkbaar
Voor het vergelijken van de ziektelast van 
de verschillende risico’s is de kwantita-
tieve parameter DALY (Disability Adjusted 
Life Year) gebruikt. Het aantal DALY’s is 
een maat voor de last van de Nederland-
se bevolking door ziekte en dood als 
gevolg van het risico. Zo kun je bijvoor-
beeld zeggen dat de negatieve effecten 
van overgewicht op de volksgezondheid 
qua grootte overeenkomen met die van 

longkanker; in beide gevallen wordt het 
aantal DALY’s geschat op 100.000 tot 
300.000. 
Op dezelfde manier kan er naar de cijfers 
in tabel 1 worden gekeken. Daaruit blijkt 
bijvoorbeeld dat de negatieve effecten 
van ongezond eten van de Nederlandse 
bevolking overeenkomen met die van 
roken. Ook is daarin te zien dat de effec-
ten van overgewicht en ongezonde voe-
ding (totaal) ruwweg 100 keer groter zijn 
dan die van voedselvergiftiging. Die van 
voedselvergiftiging zijn weer 10 keer gro-
ter dan die van allergenen en acrylamide.

Residuen in groente, fruit en vis
Voor PCB’s en dioxines zijn de risico’s op 
de volksgezondheid zo klein dat het RIVM 
deze niet in DALY’s kon kwantificeren. Als 
je voor beide 300 DALY’s aan gezond-
heidsverlies als worstcase scenario zou 
gebruiken en deze vergelijkt met die van 
het te weinig eten van vis (30.000-

100.000 DALY’s) dan is het verschil hier 
dus minimaal een factor 100. Met andere 
woorden: het is niet verstandig om vis te 
laten staan uit angst voor milieuveront-
reinigingen, want de negatieve effecten 
voor je gezondheid door het niet binnen-
krijgen van de gezonde stoffen die vis 
bevat, zijn meer dan 100 keer groter  
dan die van PCB’s en dioxines (in deze 
afweging zijn niet de duurzaamheids-
aspecten van de consumptie van vis  
meegenomen). 
Voor bestrijdingsmiddelen geldt een nog 
grotere marge. Hierbij kunnen we zeggen 
dat de negatieve effecten van residuen 
van bestrijdingsmiddelen in groente en 
fruit verwaarloosbaar klein zijn ten 
opzichte van de gezondheidsvoordelen 
van groente en fruit. Dit is nog eens 
bevestigd door een recent onderzoek van 
het Voedingscentrum op basis van 
meetresultaten van de NVWA in groente 
en fruit (Voeding Nu, maart 2012).

Wetenschappers versus consumenten
In 2009 heeft het Voedingscentrum aan 
zowel consumenten als wetenschappers 
gevraagd de effecten van acht verschil-
lende voedselrisico’s op hun gezondheid 
te schatten (op een schaal van 1 ‘geen 
risico’ tot 5 ‘erg groot risico’). De vragen 
zijn voorgelegd aan 2004 leden van het 
CentER data panel (representatieve 
steekproef onder de Nederlandse bevol-
king), aan 62 senior voedings- en toxico-
logiewetenschappers uit Nederland en 
40 QA-managers en R&D-medewerkers 
van Nederlandse voedingsmiddelenfabri-
kanten. De resultaten zijn weergegeven 
in tabel 2.

Rangorde
Wat in de eerste plaats opvalt, is dat de 
rangorde van wetenschappers exact het-
zelfde is als die in ‘Ons eten gemeten’ 
(zie ook tabel 1). Nanotechnologie (niet 
meegenomen in ‘Ons eten gemeten’, 
maar wel in ons onderzoek als nulme-
ting) wordt als klein, doch niet te ver-
waarlozen risico geschat. Wetenschap-
pers zijn het dus wel met elkaar eens over 
de risico’s. 

Consumenten maken zich onterecht druk over de 

gezondheidsrisico’s van E-nummers en resten van 

bestrijdingsmiddelen in groente en fruit. Wetenschappers 

daarentegen zijn bezorgd over ons voedingspatroon en 

voedselinfecties. Hoe schatten fabrikanten die risico’s in? Lijken 

zij meer op de consument of de wetenschapper?

Fabrikant lijkt angst voor
E-nummers te bevestigen
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Consumenten denken heel anders over risico’s dan wetenschappers.
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Consumenten denken volgens tabel 2 
echt anders over risico’s. Bij hen staan 
milieuverontreinigingen op een onbe-
twist eerste plaats. Ook schatten ze de 
risico’s van bestrijdingsmiddelen, addi-
tieven en GMO hoger in dan wetenschap-
pers. De effecten van een ongezond voe-
dingspatroon of voedselinfecties worden 
door consumenten lager ingeschat, ter-
wijl wetenschappers vinden dat juist op 
die zaken de meeste gezondheidswinst 
valt te behalen. Het is dus niet te hopen 
dat consumenten op basis van een te 
hoge risicoschatting gezonde producten 
als vis en groente of fruit gaan mijden.

Foodprofessionals uit industrie
We hebben dezelfde vragen ook voorge-
legd aan 40 QA-managers en R&D-mede-
werkers van Nederlandse voedingsmid-
delenfabrikanten. Doordat de steekproef 
te klein was, kunnen we geen statistische 
uitspraken doen. Wel kunnen we zeggen 
dat deze foodprofessionals de risico’s 

ongeveer op dezelfde manier inschatten 
als wetenschappers. Dat was natuurlijk te 
verwachten. 
Opvalt dat foodprofessionals de risico’s 
van additieven (E-nummers) het laagst 
inschatten. Waarschijnlijk omdat zij goed 
op de hoogte zijn van de veiligheidseva-
luaties die achter E-nummers zitten. 
Bovendien zijn zij gewend met additieven 
te werken. Wat verder in het oog springt 
is dat de communicatie van fabrikanten 
richting consumenten niet in lijn is met 
hun eigen risicoperceptie. Op de etiket-
ten van levensmiddelen zie je steeds 
vaker dat daarop de E-nummers worden 
vermeden. Deze worden slinks vervangen 
door andere ingrediënten (gist in plaats 
van E621) of met naam in plaats van het 
E-nummer (citroenzuur in plaats van 
E330) genoemd. Fabrikanten communi-
ceren blijkbaar wat de consument wil 
horen: geen E-nummers, zonder kunst-
matige toevoegingen, alleen maar 
‘natuurlijk’, terwijl zij zelf beter weten. 

Daarmee wordt de consument niet gehol-
pen met het bijstellen van zijn inschat-
ting van de risico’s. Door de handelswijze 

rond additieven, waar fabrikanten eigen-
lijk niet zonder kunnen, bevestigen zij 
richting de consument dat zijn onterech-
te angst voor E-nummers terecht is. Bijt 
de fabrikant op deze manier uiteindelijk 
zichzelf niet in eigen staart?

Fabrikant lijkt angst voor
E-nummers te bevestigen
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‘Fabrikanten omzeilen de 
E-nummers op slinkse wijze’

Tabel 1. Gezondheidsverlies van de Nederlandse bevolking in DALY’s per jaar door voedings- en andere factoren

Aantal verloren DALY’s Voedingsfactoren Leefstijlfactoren Ziekten

>300.000 Ongezonde voeding totaal Roken Hart- en vaatziekten (totaal)

Kanker (totaal)

100.000 - 300.000 Overgewicht Weinig bewegen Longkanker

Diabetes

30.000 - 100.000 Te weinig groente/fruit

Te weinig vis

Alcoholgebruik Verkeerongevallen (totaal)

Borstkanker

10.000 - 30.000 Te veel verzadigd vet Fijnstof in buitenlucht Influenza

Prostaatkanker

3.000 – 10.000 Voedselvergiftiging Passief roken HIV/AIDS

Bovenste luchtweginfecties 

1.000 – 3.000 - - -

300 – 1.000 Campylobacter in voeding Allergenen

Acrylamide

<300 PAK’s

(Bron: Ons eten gemeten, RIVM, 2004.)

Tabel 2. Rangorden van de inschatting door consumenten, wetenschappers en fabrikanten van de grootte van het risico 
voor de in de tabel genoemde acht factoren op hun gezondheid

Rangorde consumenten n=2004 (gemiddel-
de score)

Rangorde wetenschappers n=62 (gemiddel-
de score)

Fabrikanten n=40 (gemiddelde score)

1* Milieuverontreinigingen (3.10) 1* Ongebalanceerd dieet (3.81) 1 Ongebalanceerd dieet (3.67)

2 Ongebalanceerd dieet (2.94) 2 Voedselvergiftigingen (3.11) 2 Voedselvergiftigingen (3.44)

3* Bestrijdingsmiddelen (2.92) 3 Procescontaminanten (als acrylamide) (2.81) 3 Procescontaminanten (3.12)

4 Procescontaminanten (2.91) 4 Nanotechnologie (2.54) 4 Milieuverontreinigingen (3.00)

5* Voedselvergiftigingen (2.80) 5* Milieuverontreinigingen (2.42) 5 Bestrijdingsmiddelen (2.53)

6* Additieven (2.68) 6* Bestrijdingsmiddelen (1.9) 6 Nanotechnologie (1.94)

7* GMO (2.59) 7* Additieven (1.67) 7 GMO (1.87)

8 Nanotechnologie (2.58) 8* GMO (1.67) 8 Additieven (1.69)

Tussen haakjes staan de gemiddelde scores. Schaal: 1=geen risico voor mijn gezondheid; 5=zeer groot risico voor mijn gezondheid. Bij alle opties koos <10% voor de optie ‘ik weet 
niet/geen mening’ behalve bij nanotechnologie (24%). * = significant verschil tussen consument en wetenschapper.
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