
In de agrovoedselketen bestaat de
behoefte voedselveiligheidskwes-
ties eerder te signaleren om hier-

op te kunnen anticiperen. Door het
afnemende vertrouwen in voedsel en
het toenemen van ‘consumer con-
cerns’ wordt inzicht verkrijgen in de
risicoperceptie van consumenten
steeds belangrijker. De voedingsmid-
delenketen heeft namelijk niet alleen
te maken met wetenschappelijk
bepaalde risico’s, maar evenzeer met
de consumentenperceptie van voed-
selveiligheidsrisico’s.

Om inzicht te krijgen in die relatie
tussen reële risico’s en de consumen-
tenperceptie van deze gevaren heeft
TNO Voeding de methode Risk Infor-
mation System (RIS) ontwikkeld,
waarin deze relatie wordt gevisuali-
seerd in de ‘House of Risks’. Het RIS
stelt bedrijven in staat sterkten en
zwakten ten aanzien van voedselvei-
ligheidsrisico’s in hun bedrijf, scha-
kel of keten in kaart te brengen en de
relatie tot de consumentenperceptie
van deze risico’s in kaart te brengen.

Risicobeleving
De risicobeleving van consumenten
verschilt vaak sterk van de weten-

schappelijke benadering ervan. Beide
invalshoeken zijn echter voor een
bedrijf van belang bij de beoordeling
van die gevaren. Discussies over de
veiligheid van ons voedsel roepen,
door diverse voedselschandalen zoals
dioxine en MPA in diervoeder, MKZ
en varkenspest, bij veel consumenten
een sterk emotionele reactie op. Het
is belangrijk inzicht te krijgen in de
achtergronden van risicopercepties
van de consument. Waarom maakt de
een zich veel zorgen ergens over en
de ander helemaal niet? Wat zijn ach-

terliggende factoren en kan met deze
kennis het vertrouwen worden ver-
groot?

Risicoperceptie van consumenten
wordt beïnvloed door een aantal fac-
toren. In de eerste plaats zijn dit per-
soonsgebonden kenmerken zoals
leeftijd, geslacht, opleiding en huis-
houdsamenstelling. Daarnaast
bepaalt ook het sociale en culturele
leven zijn risicobeleving. Andere fac-
toren die een rol spelen zijn onder
andere vrijwilligheid, beheersbaar-
heid, bekendheid met het risico en
aandacht in de media. Zo zijn men-
sen meer bezorgd over risico’s waar-
aan ze ongewenst worden blootge-
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steld, bijvoorbeeld aanwezigheid van
dioxine in voedingsmiddelen, dan
risico’s die ze vrijwillig accepteren,
zoals roken. Ook beheersbaarheid is
een cruciaal thema. Mensen zijn
meer bezorgd over risico’s die zij niet
persoonlijk onder controle hebben,
zoals residuen van bestrijdingsmid-
delen in voedingsmiddelen, dan risi-
co’s die zij wel persoonlijk denken te
kunnen beïnvloeden, zoals autorij-
den.

Reguliere consumentenonderzoe-
ken richten zich op het in kaart bren-
gen van risicoperceptie in meer alge-
mene zin over productcategorieën
heen. Door TNO Voeding is een vra-
genlijst ontwikkeld die zodanig is
opgesteld dat de risicobeleving van
consumenten ten aanzien van een
specifiek product of productcategorie
en de achterliggende factoren in
kaart kunnen worden gebracht. In
deze studie wordt gekeken naar de
perceptie van vers varkensvlees. Om
de vragenlijst te toetsen is deze bij
een beperkte groep consumenten
(122) afgenomen, waardoor de resul-
taten niet als representatief mogen
worden beschouwd. Een deel van de
resultaten van dit consumentenon-
derzoek is gebruikt bij de hierna
beschreven case.

Borging
De methode van het RIS is uitgewerkt
met behulp van een case in de var-
kensvleesketen (zie figuur 1). Voor
vier schakels in de varkensvleesketen,
te weten diervoederindustrie, boerde-
rij, slachterij en verwerkende indus-
trie, zijn reële voedselveiligheidsrisi-
co’s geïnventariseerd met behulp van
HACCP en GMP. Hierbij is onder
meer gebruik gemaakt van door Nut-
reco beschikbaar gestelde informatie.

De keuze voor HACCP is bewust,
omdat hiermee wordt ingespeeld op
de ontwikkeling dat HACCP in steeds
meer schakels moet worden toege-
past om de veiligheid van producten
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Fig. 1   De door TNO Voeding ontwikkelde methode wordt getoetst in de productieketen van vers varkensvlees als casestudy. 
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wees duidelijk. Hierbij is het essen-
tieel inzicht te hebben in de achter-
grond van de beleving door consu-
menten. Het is belangrijk bezorgd-
heid van consumenten niet af te doen
als overdreven of onjuist, maar juist
te respecteren. Een voedingsmiddel
kan nog zo veilig zijn, als het dat in
de ogen van de consument niet is, zal
de afzet onder druk komen te staan.

RIS is ontwikkeld voor toepassing
in alle bedrijfstakken van de agro-
voedselketen en biedt een gefundeer-
de basis voor effectiever risicoma-
nagement. Door integratie van
HACCP en risicoperceptie bij consu-
menten kunnen bedrijven een effec-
tievere keuze maken tussen gewenste
aanvullende beheersmaatregelen
en/of communicatie over voedselvei-
ligheid. ■

te beheersen en te borgen. Levens-
middelenbedrijven in Nederland zijn
al vanaf 1 december 1995 HACCP-
plichtig. In toenemende mate moe-
ten ook de voorliggende schakels aan
HACCP voldoen. 

In de diervoedersector is HACCP op
1 januari 2001 van kracht geworden.
In grote slachterijen is HACCP sinds
8 juni 2002 ingevoerd en in 2003 zal
dit ook bij kleinere slachterijen
gebeuren. De primaire sector blijft
voorlopig uitgezonderd van deze ver-
plichting.

House of Risks
In het House of Risks wordt het reële
risico gekoppeld aan de mate van
bezorgdheid van consumenten over
een risico (zie figuur 2). Het House
of Risks is opgebouwd uit diverse
kamers. In de linkerkamer (A) van
het huis staan de voedselveiligheids-
risico’s die met behulp van HACCP
voor de vier schakels zijn geïnventa-
riseerd.

De lijst van voedselveiligheidsrisi-
co’s waarvoor de risicoperceptie bij
consumenten is nagegaan, is in de
bovenste kamer (B) weergegeven.
Daarbij wordt voor elk van de geva-
ren met behulp van een classificatie
aangegeven in hoeverre consumenten
hierover bezorgd zijn.

In de centrale kamer (C) wordt,
door middel van expertdiscussies, de
relatie aangegeven tussen reële voed-
selveiligheidrisico’s en perceptie van
consumenten.

De benchmark (D), in de rechterka-
mer, visualiseert de verschillen tus-
sen consumentenperceptie en de reë-
le risico’s per schakel. Zo kan in een
oogopslag worden vastgesteld welke
risico’s in welke schakel extra aan-
dacht vragen vanuit consumenten-
perceptie.

De meerwaarde van het House of
Risks is nu dat die risico’s kunnen
worden geïdentificeerd die vanuit de
consument als (zeer) groot worden
gezien, hoewel ze volgens HACCP
goed beheersbaar zijn.

Uit de case bleek bijvoorbeeld dat
consumenten zich zorgen maken
over de aanwezigheid van residuen
van bestrijdingsmiddelen in varkens-
vlees. Het reële voedselveiligheidsri-
sico is echter kleiner dan de consu-
ment denkt; de correlatie tussen risi-
co en perceptie is laag. In dit geval
zal risicomanagement zich niet
alleen moeten concentreren op het
verkleinen van het risico op residuen
van bestrijdingsmiddelen in varkens-

vlees, maar kan tevens worden geïn-
vesteerd in betere voorlichting en
communicatie naar de consument
toe.

Communicatie
Reële risico’s worden met HACCP
goed geïdentificeerd en beheersbaar
gemaakt. Door de consumentenper-
ceptie van risico’s naast de ‘HACCP-
risico’s’ te leggen, wordt in het Hou-
se of Risks inzichtelijk gemaakt dat
het nemen van de benodigde (wette-
lijke) beheersmaatregelen niet altijd
afdoende is om bezorgdheid van
consumenten weg te nemen. De
oplossing ligt in bepaalde gevallen
eerder in voorlichting en communi-
catie over productieprocessen en risi-
co’s. Ook kan blijken dat een reëel
gevaar om maatregelen binnen een
bedrijf vraagt, terwijl de consument
aangeeft zich hierover weinig zorgen
te maken. In dit geval kunnen de
genomen beheersmaatregelen posi-
tief worden aangewend in de dialoog
met de consument. 

Communicatie is belangrijk om ver-
trouwen in veiligheid van voedsel te
bewaren. Bij communicatie met con-
sumenten zijn twee zaken van
belang. Maak informatie toegankelijk
omtrent stappen die worden geno-
men om risico’s te minimaliseren en

sen risico’s en consumentenperceptie

Fig. 2   Een

vereenvoudigde

weergave van het House

of Risks.

Risicoperceptie
Een voorbeeld waarbij de risicoperceptie van consumenten ver-

schilt van die van producenten, overheid en wetenschap, is het

gebruik van additieven (E-nummers). Bij bedrijfsleven en overheid

heerst de brede consensus dat additieven met E-nummers geen

gevaar of risico voor de volksgezondheid opleveren. Echter door

consumenten worden deze additieven juist vaak als risicovol en

ongewenst gezien. Door dit verschil te identificeren en achterlig-

gende factoren te doorgronden, kan doelgerichte communicatie

plaatsvinden.
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