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Product en ontwikkeling

Binnen de productgroepen wordt onder-
scheid gemaakt tussen basisvoedings-
middelen en overige productgroepen.
Basisvoedingsmiddelen zijn brood,
broodvervangers, (ontbijt)granen, aard-
appelen, rijst, pasta, peulvruchten,
groente, fruit, groente- en vruchtensap-
pen, melk- en melkproducten, kaas,
vlees, vleeswaren, vis, kip, ei, plantaardi-
ge vleesvervangers, smeervetten, berei-
dingsvetten en dranken. Overige pro-
ductgroepen zijn koek en gebak, snoep,
zoet beleg, noten en zoutjes, snacks, har-
tig beleg, en hartige sauzen.
Een gevarieerde keuze uit alle groepen

basisvoedingsmiddelen is de eerste en
belangrijkste stap voor het samenstellen
van een verantwoorde voeding. In aan-
vulling hierop kan uit de overige product-
groepen worden gekozen. Hierbij geldt
dat dit niet mag leiden tot een te hoge
energie-inname en de voorziening van
microvoedingsstoffen niet in het gedrang
mag brengen.
Door vervolgens een gerichte keuze te
maken binnen elke productgroep kan de
voeding nog verder aansluiten bij de aan-
bevelingen gericht op de preventie van
chronische ziekten. Voor de voorlichting
hierover is per productgroep een driede-

Clustering criteria
Omwille van de overzichtelijkheid
zijn de criteria voor de verschil-
lende productgroepen waar
mogelijk geclusterd. Clustering
maakt het tevens mogelijk om
dwarsverbanden te leggen op
grond van het gebruik. Bijvoor-
beeld als de criteria voor snacks
en vleeswaren gelijk zijn, maakt
het niet uit of worst als broodbe-
leg of als snack wordt gebruikt.

Tabel 1   De criteria per productgroep
Productgroep Voedingsstof A: ‘bij voorkeur’ B: ‘middenweg’ C: ‘bij uitzondering’

Aardappelen, rijst, pasta, Vezel Min. 3 g/100 g 2-3 g/100 g < 2 g/100 g
peulvruchten Verzadigd vet Max. 1 g /100 g Max. 1 g /100 g
Brood, broodvervangers, Vezel Min. 6 g/100 g 5-6 g/100 g of Min. 6 g/100 g < 5 g/100g
ontbijtgranen Verzadigd vet Max. 1 g/100 g Min. 1 g/100 g
Groente, fruit en VitaMine C Min. 1 mg/100 g Min. 1 mg/100 g Niet aanwezig
vruchtensappen Foliumzuur Min. 1 µg/100 g Min. 1 µg/100 g

Vezel Min. 1 g/100 g
Verzadigd vet Max. 1 g/100 g
Suikers niet toegevoegd

Melk(producten) Verzadigd vet Max. 0,5 g/100 g 0,6-1 g/100 g of Max. 0,5 g/100 g > 1 g/100 g of 0,6-1 g/100 g
Suikers Max. 6 g/100 g > 6 g/100 g > 6 g/100 g

Koffiemelk Verzadigd vet Max. 1 g/100 g 1-3 g/100 g > 3 g/100 g
Kaas en room Verzadigd vet Max. 12 g/100 g 13-18 g/100 g of Max. 12 g/100 g > 18 g/100 g

Energie Max. 300 kcal/100 g > 300 kcal/100 g
Vlees(waren), vis, kip, Verzadigd vet Max. 4 g/100 g 4-5 g/100 g > 5 g/100 g
eieren, snacks, hartig 
beleg
Smeer- en bereidings- Verzadigd vet Max. 16 g/100 g 17-24 g/100 g > 24 g/110 g
vetten
Sauzen Verzadigd vet Max. 2 g/100 g 2-4 g/100 g > 4 g/100 g
Koek, gebak, noten, Verzadigd vet Max. 6 g/100 g Max. 6 g/100 g of 6-9 g/100 g > 6 g/100 g
zoutjes Vezel Min. 2 g/100 g Min. 2 g/100 g
Snoep, zoet beleg Verzadigd vet Max. 3 g/100 g Max. 4 g/100 g > 4 g/100 g

Vezel Min. 1 g/100 g
Dranken Energie Max. 4 kcal/100 g > 4 kcal/100 g
Onder verzadigd vet wordt steeds verstaan het gehalte aan verzadigd vet en transvet samen.

Voedingsmiddelen worden in groepen ingedeeld bij de voorlichting over gezonde voeding. De

daarbij gehanteerde criteria zijn ook geschikt als uitgangspunt voor productontwikkeling in de

voedingsmiddelenindustrie. Ze geven aan aan welke voedingskundige eisen afzonderlijke voe-

dingsmiddelen en maaltijden moeten voldoen om een positieve bijdrage te leveren aan een

gezonde voeding. Het Voedingscentrum heeft deze criteria onlangs aangepast.

Nieuwe criteria voor indeli
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ling gemaakt in subgroep A ‘bij voorkeur’
(producten die een positieve invloed heb-
ben op het realiseren van een voeding die
voldoet aan de aanbevelingen ter preven-
tie van chronische ziekten); subgroep B
‘middenweg’ (neutraal) en subgroep C ‘bij
uitzondering’ (negatieve invloed).
Deze driedeling geeft gunstige en minder
gunstige keuzes binnen de afzonderlijke
productgroepen aan, zonder producten in
de ban te doen. Door vaker gunstige keu-
zes te maken, wordt ruimte gecreëerd voor
minder gunstige keuzes of een mogelijk-
heid om ongunstige keuzes te compense-
ren. Het streven is de totale voeding op te
laten schuiven in de richting van meer
voorkeurproducten. Tabel 1 geeft een over-
zicht van de criteria per productgroep.

Criteria voor voedingsmiddelen
Hieronder worden de belangrijkste uit-
gangspunten voor het vaststellen van de
criteria voor het indelen van voedings-
middelen binnen productgroepen
beschreven.

Voedingsstoffen
Voor de algemene bevolking is een
belangrijke gezondheidswinst te realise-
ren door beperking van verzadigd vet en
stimulering van voedingsvezel. Daarom
zijn deze voedingsstoffen gekozen als
basis voor de criteria. Voor de product-
groep ‘groente en fruit’ komt daar nog
bij het van nature aanwezig zijn van vita-
mine C en foliumzuur. Deze voedings-
stoffen worden samen met de van nature
aanwezige voedingsvezel beschouwd als

indicator voor de aanwezigheid van bio-
actieve stoffen. 
Omdat het effect van transvetzuren op de
bloedlipiden vergelijkbaar is met dat van
verzadigd vet, is er voor gekozen om de
verzadigde vetten en de transvetten
samen te nemen. Als producten worden
ingedeeld op basis van verzadigd vet is
dat altijd op basis van het gehalte aan
verzadigd vet en transvet samen.

Energie
Gezien de overgewichtproblematiek is
aandacht voor de energetische waarde
van voeding van belang. Toch is voor de
meeste productgroepen geen extra crite-
rium voor energie nodig omdat in de
praktijk beperking van verzadigd vet in
zeer veel gevallen automatisch leidt tot

Tabel 2   De criteria voor maaltijden
Maaltijd Voedingsstof A: ‘bij voorkeur’ B: ‘middenweg’ C: ‘bij uitzondering

Ontbijt Verzadigd vet Max. 8 energie% 9 – 12 energie% > 12 energie%
Vezel Min. 4 g/MJ 3-4 g/MJ
Energie 210 -350 kcal / 880-1460 kJ per maaltijd 

Broodmaaltijd Verzadigd vet Max. 9 energie% 10 – 14 energie% > 14 energie%
Vezel Min. 3 g/MJ 2-3 g/MJ
Energie 370 – 620 kcal / 1550 – 2580 kJ per maaltijd

Warme maaltijd, Verzadigd vet Max. 16 energie% 17 – 23 energie% > 23 energie%
hoofdgerecht Vezel Min. 4 g/MJ 3 – 4 g/MJ

Groente Min. 150 g Min. 115 g
Energie 460 – 770 kcal/3230 kJ per hoofdgerecht

Warme maaltijd, totaal Verzadigd vet Max. 11 energie% 12 – 16 energie% > 16 energie%
Vezel Min. 4 g/MJ 3- 4 g/MJ
Groente Min. 150 g Min. 115 g
Energie 570 – 950 kcal / 2380 – 3970 kJ per maaltijd

Onder verzadigd vet wordt steeds verstaan het gehalte aan verzadigd vet en transvet samen. 

ng voedingsmiddelen

Voorbeelden van basisvoedingsmiddelen. Voorbeelden van de overige productgroepen.
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minder totaalvet en daardoor tot minder energie. Magere vlees-
waren bevatten bijvoorbeeld minder verzadigd vet en leveren
minder energie dan de vettere vleeswaren. Ook bevatten vezel-
rijke producten vaak minder toegevoegd suiker en minder vet
waardoor ze relatief minder energie leveren. Ontbijtkoek bevat
bijvoorbeeld meer vezel, maar levert minder energie dan cake.
Bij enkele productgroepen is een extra criterium voor energie wel
zinvol. Bijvoorbeeld als er sprake is van toegevoegde suiker (bij-
voorbeeld magere yoghurt versus magere vruchtenyoghurt). Een
criterium voor energie is verder zinvol als er binnen een product-
groep producten zijn die weinig verzadigd vet bevatten, maar wel
een hoog totaalvetgehalte hebben en daardoor duidelijk energie-
rijker zijn (bijvoorbeeld kaasproducten met plantaardige olie).

Criteria voor maaltijden
Maaltijden bestaan uit een combinatie van afzonderlijke voe-
dingsmiddelen en gerechten. Hierbij is het totaal meer dan de
som van de delen. Daarom moet bij een voedingskundige
beoordeling van een maaltijd naar het totaal worden gekeken.
Ook maaltijden kunnen worden ingedeeld naar de invloed die
ze hebben op het realiseren van een voeding die preventief is
ten opzichte van chronische ziekten (tabel 2). Gezien de ver-
schillen in grootte, samenstelling en plaats van een maaltijd in
een dagvoeding zijn er afzonderlijke criteria voor ontbijt,
broodmaaltijd en warme maaltijd. Aangezien maaltijden bedui-
dend in hoeveelheid kunnen variëren, is het niet zinvol om cri-
teria per 100 gram op te stellen. Daarom is gekozen voor rela-
tieve criteria: verzadigd vet in energie%, en vezel in gram per
micro-Joule. Dit naar analogie van de aanbevelingen voor dag-
voedingen. Om een richtlijn te hebben voor de omvang van de
verschillende maaltijden, is aangegeven binnen welke grenzen
de energetische waarde moet liggen.

Het stimuleren van de groente- en fruitconsumptie is een
speerpunt in de voedingsvoorlichting. Omdat in Nederland de
groente voornamelijk bij de warme maaltijd wordt gegeten, is
er een criterium voor de hoeveelheid groente in deze maaltijd
vastgesteld. De (tweede) broodmaaltijd biedt ook mogelijkhe-
den om de consumptie van groente en fruit te stimuleren. Daar-
om geldt voor deze maaltijd eveneens een criterium voor de
hoeveelheid groente en/of fruit. Bij de warme maaltijd is onder-
scheid gemaakt in criteria voor de totale maaltijd (hoofdgerecht
en voor- en/of nagerecht) en criteria voor alleen het hoofdge-
recht. Deze laatste bieden de mogelijkheid om kant-en-klaar-
maaltijden, die in de praktijk alleen uit een hoofdgerecht
bestaan, te beoordelen. 

Bedrijven

Trendbox is weer Trendbox
Trendbox in Amsterdam is via een management buy out weer
geheel op eigen benen komen te staan. Sinds 1998 maakte Trend-
box onderdeel uit van NFO Worldgroup, dat in 2000 werd aange-
kocht door Interpublic Group (IPG). Begin 2003 werd NFO door IPG
verkocht aan TNS. Daar zou Trendbox worden geïntegreerd in TNS
Nipo, waardoor Trendbox naar de mening van het management te
veel van haar eigen karakter zou moeten opgeven. Vandaar de
management buy out.

MBO Reko Bedrijven voltooid
De management buy out van de Reko Bedrijven in Stellendam is
nagenoeg afgerond. De scheidende directeur, W.W. Reneman,
draagt met een herstructurering van het aandeelhouderschap de
zeggenschap over aan een nieuw managementteam onder leiding
van C.H. van Leeuwen.

DWA introduceert Enerlyse
Gebaseerd op de laatste eisen van de Wet Milieubeheer ontwikkel-
de DWA installatie- en energieadvies in Bodegraven een standaar-
donderzoeksmethode Enerlyse, bedoeld voor middelgrote energie-
gebruikers.
Met Enerlyse geeft DWA snel, effectief en compleet inzicht in het
energiegebruik van gebouwen, installaties, productieprocessen en
faciliteiten. Met de analysegegevens definieert DWA vervolgens
passende en praktische maatregelen om de energiekosten te ver-
minderen. Enerlyse is al interessant vanaf een energiegebruik circa
¤ 10.000 per jaar.

Verhuizingen
Begin dit jaar is Inventech Benelux verhuisd naar een nieuw kantoor
aan de Mechelaarstraat 17, 4903 RE Oosterhout. Het postbusnum-
mer is vervallen en het nieuwe faxnummer is: 0162-421944. Tele-
foonnummer (0162-472478), e-mailadressen en website zijn niet
gewijzigd.

Overnames
Eind vorig jaar nam Balti-
more Aircoil International
NV, met hoofdzetel in
Heist-op-den-Berg (B), de
activiteiten over van Balti-
co. Daarnaast richt Balti-
more zich sinds kort met
B.A.C. Balticer op de servi-
cemarkt in België, Luxem-
burg en Noord-Frankrijk.
De klant heeft hiermee
voortaan een aanspreek-
punt voor verdampings-
koeling, waterbehande-
ling en service.

Samenwerkingen
Elopak heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met het
Nederlandse bedrijf Variopak. De bedrijven gaan samen de ontwik-
keling van nieuwe verpakkingsactiviteiten ter hand nemen. De
overeenkomst versterkt de positie van Elopak in gevelverpakkingen
voor vloeibare producten als zuivel, vruchtensappen en andere
dranken zonder koolzuur. Variopak, gevestigd te Nijmegen, produ-
ceerde vorig jaar 700 mln kartonnen drankenverpakkingen.

Verrijkte producten
Voedingsmiddelen die zijn verrijkt met vitamines, mine-
ralen en/of andere bestanddelen worden ingedeeld op
basis van de criteria die gelden voor de productgroep
waar het verrijkte product in valt. Bijvoorbeeld melk met
extra calcium wordt net als andere melksoorten inge-
deeld op basis van het gehalte aan verzadigd vet. Dit laat
onverlet dat het op individueel niveau zinvol kan zijn om
aandacht te besteden aan de toegevoegde voedingsstof.

Joke Hammink
Ir. J. Hammink, Voedingscentrum, Den Haag, 070-3068844,

hammink@voedingscentrum.nl.
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Omdat maaltijden in hoeveelheid sterk 
variëren, is gekozen voor relatieve criteria

Toestelinspectie en onderhoud door mensen
van Baltimore Aircoil.


