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Voeding & Gezondheid

Het Voedingscentrum werkt al jaren van-
uit de push- en pullstrategie om een 
gezond eetpatroon van de bevolking te 
bevorderen. Enerzijds wordt de bewust-
wording bij consumenten vergroot, zodat 

zij in staat zijn om op basis van relevante 
informatie te kiezen (pull). Hiervoor is 
ook de campagne ‘Het Nieuwe Eten’ ont-
wikkeld (zie kader). Anderzijds wordt de 
levensmiddelenindustrie en -handel 
gestimuleerd het productaanbod gezon-
der te maken (push) door gezonde pro-

ductinnovaties, verbetering van de pro-
ductsamenstelling van het bestaande 
assortiment (herformulering), aanpas-
sing van portiegrootte en vergroting van 
de beschikbaarheid van de gezonde keu-
ze. Dit vanuit de wetenschap dat gezond 
eten niet alleen afhangt van het gedrag 
van de consument zelf, maar ook van het 
aanbod. Het aanbod moet de gezonde 
keuze gemakkelijk maken. Dat geldt met 
name voor zout, want onder de zoutaan-
beveling van 6 gram per dag blijven, is 
met het huidige productaanbod  lastig. 
Gemiddeld ligt de consumptie 50% 
hoger (1,2).

Verzadigd vet, zout en vezel
Levensmiddelenbedrijven zijn individueel 
of georganiseerd via koepels al jaren 
bezig om de productsamenstelling uit 
gezondheidsoogpunt te verbeteren. Zo 
was de Task Force Verantwoorde Vetzuur-
samenstelling een succesvol initiatief. De 
opvolger hiervan, het Netwerk Herformu-
lering Productaanbod, gaat behalve met 
verzadigd vet, ook aan de slag met zout 

en vezel. In het GfK onderzoek 2011 
(n=2.202) is onderzocht wat de kennis en 
houding van consumenten is op het 
gebied van deze specifieke nutriënten in 
relatie tot gezondheid. 

Minder kennis vetzuren
De kennis over vetzuursamenstelling is 
de afgelopen vier jaar licht gedaald. In 
een open vraag naar het verschil tussen 
verzadigd en onverzadigd vet legt bijna 
een kwart van de Nederlanders (23%)  
het verschil in relatie tot gezondheid 
goed uit, dat is iets minder dan in 2007 
(27%). Bijna eenderde legt het verschil 
tussen de twee soorten vet niet goed uit 
of legt geen relatie met gezondheid. De 
groep die aangeeft het niet te weten, is 
nu iets groter dan in 2007 (figuur 1). 
Mensen uit hogere welstandsklassen  
leggen vaker het verschil tussen verza-
digd en onverzadigd vet in relatie tot 
gezondheid goed uit. Bij een meerkeuze-
vraag welk vet het gezonde vet is, geeft 
tweederde van de consumenten het juis-
te antwoord. 

Hoe staat het met de kennis en houding van consumenten als het gaat over de herformulering van 

voedingsmiddelen? Onderzoeksbureau GfK heeft in 2011 in opdracht van het Voedingscentrum 

een grootschalig consumentenonderzoek uitgevoerd dat meer inzicht verschaft in onder meer dit 

onderwerp. In 2007 en 2009 werden soortgelijke onderzoeken uitgevoerd, zodat duidelijk wordt 

hoe een en ander zich in de loop der jaren ontwikkelt. Opvallende uitkomst: de behoefte van 

consumenten aan een gezonder aanbod neemt toe.

Gevraagd: gezonder aanbod

‘Meer mensen willen dat 
producten minder zout  
worden gemaakt’

Figuur 1. Spontane bekendheid met verschil verzadigd en 
onverzadigd vet in relatie tot gezondheid.

Figuur 2. Producten waarin volgens consumenten veel of weinig zout zit. Melk is als controle-
vraag toegevoegd.
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Meer bewust van zout
De bewustwording over zout is juist toe-
genomen (figuur 2). Meer mensen willen 
dat producten minder zout worden 
gemaakt. Dat geldt voor kant-en-klaar-
maaltijden, soepen, pizza en sauzen, en 
steeds meer ook voor brood en koekjes. 
De groep die geen behoefte heeft aan 
minder zoute producten is gedaald van 11 
naar 6% (figuur 3). Consumenten vinden 
dat op de eerste plaats kant-en-klaar-
maaltijden minder zout moeten worden, 
gevolgd door soep, brood (!), kaas en 
sauzen. 

Gezonder, maar niet duurder
Een opvallend resultaat uit het onderzoek 
is dat steeds meer consumenten een 
gezonder aanbod willen: ruim de helft 
heeft daar behoefte aan, in 2009 was dat 
nog 42%. In de supermarkt is de behoef-
te aan een gezonder aanbod het grootst. 
Zo vindt ongeveer driekwart dat fabrikan-
ten producten minder vet moeten maken 
en minder suiker moeten toevoegen. Het 
vezelrijker maken van producten wordt 
minder vaak genoemd, maar toch nog 
door 60%. 
Het gezonder maken van producten  
(in het algemeen) vindt drie op de vier 
Nederlanders belangrijk, 18% zelfs zeer 
belangrijk (figuur 4). Als producten ge - 
zon der zijn gemaakt, wil de consument 
dat graag weten, bij voorkeur via een 
tekst op de verpakking of anders via een 
logo. Tweederde wil wel iets meer beta-
len voor een gezonder product, maar niet 
veel meer. Slechts 10% wil een prijsver-
hoging van meer dan 10% betalen. Res-
pondenten is ook gevraagd vijf aspecten 

van voedselkeuze op volgorde van be -
lang rijkheid te zetten. De volgorde van 
deze ordening is: ‘of het lekker is’, ‘of het 
gezond is’, gevolgd door ‘dat het niet te 
duur is’. Gemak en dierenwelzijn sluiten 
de rij. In de Voedselbalans 2011, gepubli-
ceerd door WUR/LEI, komt gezondheid 
zelf als belangrijkste voedselkeuzemotief 
naar voren, gevolgd door aantrekkelijk-
heid en prijs (3). Een gezond(er) aanbod 
is dus relevant voor consumenten. Het 
Voedingscentrum kan hierbij helpen, 
zowel bij (voedings)inhoudelijke vragen 
als bij het communiceren van verbeter-
stappen. Met producten die consumen-
ten helpen gezonder te kiezen, is met een 
campagne aan te haken bij het commu-
nicatieplatform Nieuwe Eten. 
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Gevraagd: gezonder aanbod
Om consumenten te helpen bij het maken van een 
gezonde(re) keuze heeft het Voedingscentrum Het Nieuwe 
Eten ontwikkeld, een communicatieplatform dat consu-
menten stimuleert gezond te kiezen (4). De doelgroep van 
Het Nieuwe Eten zijn consumenten die openstaan voor ver-
beteringen van hun eetpatroon (5). Het Nieuwe Eten gaat 
uit van het eigen eetpatroon, waarbij men kleine verbeter-
stappen kiest, en zo de dagelijkse eetgewoonten stap voor 
stap gezonder maakt. Verschillende middelen helpen de 
consumenten een verbeterstap te kiezen, zoals de test ‘Wat 
wordt jouw eerste stap?’ en de maandelijkse tipmail met 
daarin een praktische verbeterstap. Daarnaast zijn er de 
‘Eetwijzer’-app, website en folder. Fabrikanten en andere 
aanbieders van producten die consumenten helpen hun 
eetpatroon gezonder te maken, kunnen – op voorwaarden 
– aanhaken bij Het Nieuwe Eten. 
•	www.hetnieuweeten.nl

Het Nieuwe Eten

Figuur 3. Producten die volgens consumenten minder zout kunnen 
worden gemaakt.

Figuur 4. De mate waarin consumenten het belangrijk vinden dat 
fabrikanten voedingsmiddelen gezonder maken, van heel belangrijk 
tot heel onbelangrijk.

Valérie Klostermann en Andrea Werkman
Ir. V. Klostermann en dr. ir. A. Werkman, Voedingscentrum, 

Den Haag, klostermann@voedingscentrum.nl
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