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Het aantal consumenten met overgewicht en obesitas blijft

groeien en daarmee het koperspotentieel voor dieetvoeding. In

theorie groeit de afzetmarkt voor slankproducten met de dag.

Dat lijkt toch iets te vroeg gejuicht. Het op de markt zetten van

laagcalorische producten wordt pas echt een succes als de

industrie er een goed verhaal bij weet te vertellen.

Dat de dieetmarkt ‘serious business’ is,
blijkt uit de bevindingen in het rapport
‘Diet Watchers’ van het Britse markton-
derzoeksbureau Datamonitor. De markt-
analisten brachten begin dit jaar de Euro-
pese dieetmarkt in kaart. Consumenten-
trends in Frankrijk, Duitsland, Italië,
Nederland, Spanje, Zweden en het Ver-
enigd Koninkrijk werden diepgaand
onderzocht. De Europese dieetindustrie
zette vorig jaar ¤ 93 miljard om. Tot de
markt rekent Datamonitor namelijk alle
levensmiddelen met een verlaagd calo-
riegehalte. Het spectrum loopt van vet-
arme bakkerijproducten, frisdranken met
zoetstoffen, magere melk en zuiveltoe-
tjes tot verantwoorde koekjes met meer

vezels, suikerarm snoep, light snacks,
speciale kant-en-klaarmaaltijden en
maaltijdvervangers. Dat dieetproducten

de komende jaren zullen doorgroeien
staat wel vast. In 2007 is een kwart van de
Europese bevolking te zwaar of kampt
zelfs met obesitas. Wordt de huidige
opwaartse trend in deze markt voor
slankvoeding doorgetrokken, dan is het
segment in 2007 goed voor ¤ 101,1 
miljard.

Investeren
Daarmee zou de industrie volgens Data-
monitor onderpresteren. Wordt het huis-
werk goed gedaan, dan zit er veel meer in
het vat. Dat vereist een veel actievere
benadering van de markt. Alleen dan kan
de voedingsmiddelenindustrie een nieu-
we groep serieuze dieetkandidaten aan-
boren. Nu is slechts 1% van de lijners
‘succesvol’, stellen de marktanalisten.
Een belachelijk klein aantal mensen weet
zijn gewicht te reduceren. De rest is part-
time op dieet zonder veel resultaat. Juist
in die overige groep zitten veel kapitaal-
krachtige consumenten die de dieet-
markt een flinke impuls zouden kunnen
geven als ze dieetvoeding in hun eet-
patroon zouden inpassen. Dat gaat niet
vanzelf. De industrie zal veel moeten
investeren in voedingskundige voorlich-
ting om deze potentiële kopersgroep te
overtuigen. Lukt dat, dan betaalt dit zich
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Meer beweging en minder en gezonder eten zijn de meest gebruikte methoden
om af te vallen in Nederland. Het gebruik van maaltijdvervangers is sinds vorig
jaar gestegen, wijzen cijfers van Research International uit. SlimFast was de
opdrachtgever van dit onderzoek onder 1.005 personen tussen 20 en 49 jaar.

Dieetafhakers
Waarom consumenten stoppen
met hun dieet:
– Te zwaar (32%)
– Ineffectief (21%)
– Doelgewicht bereikt (18%)
– Dieet niet lekker (12%)
– Te duur (6%)
– Diverse redenen (11%)
Bron: Datamonitor

In 2007 is een kwart van de Europese bevol-
king te zwaar of kampt zelfs met obesitas.

Potentieel dieetmarkt onderschat

Strijd om de dikke
consument
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in klinkende munt terug. Datamonitor
rekent voor dat als de industrie er in
slaagt om 5% van de consumenten die
nu onregelmatig dieetproducten koopt,
warm te maken voor echte gewichtbe-
heersing, de dieetmarkt met ¤ 6,14 mil-
jard extra zou groeien. Het segment zou
dan uitkomen op ¤ 107,2 miljard in 2007.

Duurzame relatie
De dieetmarkt mag dan een aantrekkelij-
ke groeimarkt zijn, een gemakkelijk
marktsegment is het allerminst. Om
dieetproducten te kunnen verkopen zal
de industrie haar claims in de schappen
waar moeten kunnen maken. Door scha-
de en schande wijs geworden, hebben
veel consumenten ontdekt dat lijnen zel-
den het gewenste resultaat oplevert. Pro-
ducenten lopen dus tegen een muur van
ongeloof op als ze dieetproducten lance-
ren die spectaculaire gewichtsverlaging
in het vooruitzicht stellen. Het vertrou-
wen winnen van consumenten is cruciaal
om tot een duurzame relatie te komen.
Zo niet, dan wordt dieetvoeding geen
trend maar een hype.
Het aanspreken van de potentiële 5% van
de consumenten die de dieetindustrie
blijvend voor zich kan winnen, vereist
volgens Datamonitor een speciale strate-
gie. De focus op dieet spreekt deze groep
niet aan. Beter is om bij het benaderen
van deze consumenten een gezonde voe-
dingsstijl als uitgangspunt te nemen.
Immers, consumenten die de voordelen
zien van een bewust voedingspatroon
voor hun eigen gezondheid, gaan auto-
matisch hun koopgedrag veranderen.

SlimFast
Ook met de juiste voorlichting zullen
consumenten eerder baat hebben bij
dieetvoeding. Dat verhoogt de kans op
herhalingsaankopen. De filosofie van
Unilevermerk ‘SlimFast’ sluit hier op aan.
Het assortiment maaltijdvervangers
omvat kant-en-klare drinkmaaltijden,
soepen, pasta’s, maaltijdrepen en tus-
sendoortjes. Belangrijkste doelgroep zijn
vrouwen in de leeftijd van 20 tot 49 jaar
die tussen de 1 en 10 kilo willen afvallen.
De voedingskundige samenstelling van
de dieetproducten is dusdanig dat ook
bij een verlaging van de calorische inna-
me met 600 tot 800 kcal nog alle noodza-
kelijke voedingsstoffen op evenwichtige
wijze worden binnengekregen. Daartoe
vervangt de consument twee maaltijden

per dag door SlimFast. Daarnaast eet
deze persoon nog drie gezonde tussen-
doortjes, één gezonde, zelfgemaakte
maaltijd en drinkt veel caloriearme dran-
ken. Unilever biedt zo volgens voedings-
kundige Simone Broxks een gezonde
manier van leven aan. Gratis advies via
publicaties, telefoon en website bieden
de consument gericht hulp bij het afval-
len. Bovendien staat het Voedingscen-
trum achter de productrange. Belangrijk
is ook dat er niet te veel wordt beloofd.
Broxks: “SlimFast onderscheidt zich van
andere methoden in ‘tone of voice’, een
positieve uitstraling en het in kunnen
passen in je normale leven. Daardoor is
het langer vol te houden Bij ons geen
superslanke modellen, geen beloftes
over snel afvallen, maar juist de nadruk
op realistisch en verantwoord.”

Méér serieuze lijners
De benadering van SlimFast lijkt een
schot in de roos. In 2002 probeerden

maar liefst 216,8 miljoen Europeanen
zich aan een bepaalde vorm van dieet te
houden, stelt Datamonitor. Het gros,
namelijk 99%, haakte vermoedelijk
teleurgesteld af. De circa 20 miljoen con-
sumenten die wel succesvol waren, zijn
de doorzetters. Zij hebben een vermin-
derde calorie-inname tot levensstijl
gemaakt. Datamonitor verwacht dat er
de komende jaren meer serieuze lijners

zullen komen. Een groep die beseft dat er
voor echt afvallen meer nodig is dan het
drinken van Diet Coke. Trendwatchers
verwachten dat het zo nu en dan lijnen,
geleidelijk plaats zal maken voor meer
structureel dieetgedrag. Voor producen-
ten van bijvoorbeeld snacks en zoetwaren
is dit slecht nieuws, omdat de verkoop
van hun dieetvarianten waarschijnlijk zal
teruglopen. Fabrikanten die zich op de
meer serieuze lijners richten, plukken
hier de vruchten van. Zij profiteren van
consumenten die meer gaan uitgeven
aan kant-en-klaarproducten met een
laagcalorische en tegelijkertijd uitgeba-
lanceerde samenstelling.

Vincent Hentzepeter
Drs. V.H.J. Hentzepeter is freelance journalist.

De Europese 
dieetindustrie zette vorig jaar
€ 93 miljard om

Claims aan banden
Ter versterking van zijn marktpo-
sitie kan de voedingsindustrie de
komende jaren profiteren van
nieuwe regelgeving binnen de EU
die claims rond dieetsupplemen-
ten aan banden legt. De werking
van allerlei kruidenpreparaten
moet getest en bewezen worden,
alvorens reclameslogans te lance-
ren. Het nieuwe wetgevende
kader zet de pillenmarkt onder
druk. Dat biedt de voedingsmid-
delenindustrie extra kansen om
een tijdelijke vacuüm met goede
dieetproducten op te vullen.

Dieettype en populariteit (M/V)
Vrouwen lijnen, mannen vrijwel nooit. Dit
stereotype beeld kwam naar voren uit een
groot onderzoek naar de Europese dieet-
markt door het Britse marktonderzoeks-
bureau Datamonitor. Veel vrouwen hebben
afslankmenu’s uit de damesbladen
gevolgd, bepaalde onderdelen uit de maal-
tijdschijf weggelaten of speciale supple-
menten of maaltijdvervangers gekocht om
gewicht kwijt te raken. Voeding met een
hoog koolhydraat-, maar laag vetgehalte
scoort bij beide geslachten redelijk. Een
kleine 30% van de mannen en ruim 50% van
de vrouwen zegt zo te eten. Opvallend is
dat 14% van de mannen op dit moment zo’n
koolhydraatrijk dieet volgt. Het omgekeer-
de dieet, eiwit- en vetrijk en laag in koolhy-
draten, is duidelijk minder populair. Toch

zegt een kwart van de vrouwen en circa 5%
van de mannen dit eetpatroon te volgen.
Het gaat hier om het Atkins-dieet dat nu
waarschijnlijk stukken populairder is dan in
de periode waarin dit onderzoek werd uit-
gevoerd. Zo schijnen in het Verenigd
Koninkrijk drie miljoen mensen te eten vol-
gens de aanwijzingen van de dieetgoeroe.
Ook in de VS is ‘Atkins’ hot en wordt flink
gepromoot op televisie. Er zijn zowel in de
Britse als Amerikaanse supermarkten At-
kins-maaltijden te koop, zoals een koolhy-
draatarme lasagne op basis van tomaten en
spinazie. Volgens het Voedingscentrum is
het Atkins-dieet in Nederland nog geen
hype, maar dat kan snel veranderen, zoals
het Montignac-dieet jaren geleden liet zien.
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