
In een onderzoek door de Voedsel
en Waren Autoriteit (VWA) in
2002 werden bij 502 personen, via

de telefoon en op basis van open vra-
gen, opvattingen over voedselveilig-
heid gepeild. In een onderzoek in
datzelfde jaar, uitgevoerd door het
Voedingscentrum (VC), werd een
steekproef bestaande uit 1.089 perso-
nen via internet geënquêteerd aan de
hand van een vragenlijst met overwe-
gend vaste antwoordcategorieën. Het
VC-onderzoek werd door de auteurs
van dit artikel uitgevoerd. De enquête
werd digitaal uitgezet in de laatste
week van januari. Dit tijdstip corre-
spondeerde met de eerste meting
door NFO Trendbox in opdracht van
de VWA. In het VC-onderzoek werd
met stellingen gewerkt, in het VWA-
onderzoek met ‘statements’. Een
aantal uitspraken heeft een vergelijk-
bare strekking.

Nog nooit zo veilig
In vergelijking met de spontane reac-
ties van de respondenten in het VWA-
onderzoek op statement i, zijn de
leden van het VC-onderzoekspanel
minder uitgesproken en meer voor-
zichtig in hun reactie op stelling 1
dat voeding nog nooit zo veilig is
geweest als nu (zie figuur). Het aan-
tal neutraalstemmers (46%) is hier
vrijwel even groot als het aantal
tegenstemmers (47%) in het VWA-

onderzoek. Aardig is dat in het VC-
onderzoek de globale relatie tussen
vertrouwen in voedselveiligheid in
het algemeen en zorgen over afzon-
derlijke productgroepen een verloop
kent waarin groot algemeen vertrou-
wen gepaard gaat met zorgen op pro-
ductniveau. In de VWA-studie is ook
een dergelijk verband te leggen. De
percentages gaan nu echter in de
omgekeerde richting. De algemene
houding van respondenten in het
VWA-onderzoek, gepeild via state-

ment i, is somberder dan de reacties
op stelling 1. Elders in het VWA-
onderzoek geven de respondenten er
echter blijk van dat hun vertrouwen
in diverse soorten levensmiddelen
zich juist in behoorlijk hoge percen-
tages laat uitdrukken.

Vertrouwen (in de tijd)
Statement a en stelling 7 gaan over
vertrouwen in voedselveiligheid. De
formuleringen zijn algemeen, waar-
bij de stelling wordt voorzien van een
‘basis’ die de veiligheid van voedsel
helpt borgen, namelijk kennis. In het
statement blijft het in het ongewisse
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waar de standpuntbepaling op
berust. De gedeelde stemming waar-
in statement en stelling resulteren, is
een positieve: een kleine meerderheid
spreekt het vertrouwen uit over de
kwaliteit en veiligheid van etenswa-
ren. Dit is een percentage dat aan-
zienlijk meer blijk geeft van vertrou-
wen dan de ruim 30% die werd
gevonden naar aanleiding van state-
ment i of stelling 1. Over een vergelij-
king tussen stelling 1 en 7 kunnen we
nog zeggen dat een deel van de neu-
tralen tijdens stelling 1 is overgelo-
pen naar het kamp van de voorstem-
mers toen stelling 7 aan bod kwam.
Becommentariëren van de verschillen
tussen de percentages die statements
i en a laten zien, wijst er eerder op
dat respondenten met een groot wan-
trouwen jegens de veiligheid van
voedsel van vandaag (statement i)
blijkbaar met een geruster hart naar
de toekomst kijken (statement a). De

populatie van het VWA-onderzoek
heeft kennelijk een optimistischer
blik op de toekomst in vergelijking
met de (argus)ogen die op vandaag
zijn gericht: 53% heeft vertrouwen in
de toekomst van voedselkwaliteit ter-
wijl 31% de voedselveiligheid van
vandaag vertrouwt (zie statement i).

Hebben de statements i en a respec-
tievelijk betrekking op het heden en
de toekomst, statement b voegt het
recente verleden aan de tijdsdimensie
toe. Ook stelling 17 bezit het element
van het recente verleden en de impact
daarvan op voedselveiligheid. Opval-
lend aan de resultaten van statement
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Voedingsmiddelen zijn nog nooit zo veilig geweest als 
vandaag de dag

Ons voedsel is nog nooit zo veilig geweest als nu

Ik denk dat de kwaliteit van voeding steeds beter zal worden

Met de huidige kennis zijn we heel goed in staat om te 
bepalen wat veilig is om te eten en wat niet
De laatste jaren is mijn vertrouwen in levensmidelen minder 
geworden

De gekkekoeienziekte en de dioxinekippen laten zien dat 
de intensieve veehouderij slecht is voor de voedselveiligheid
Ik sta positief ten opzichte van genetischemodificatie
in de landbouw

Genetisch aanpassen van planten is goed te keuren als dit 
de veiligheid van voedsel bevordert
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oplevert is slechts vier procent groter
dan het percentage dat uit de bus
kwam naar aanleiding van statement
k. Het percentage ‘technofoben’
stijgt zelfs met een vijftal procenten
als de resultaten van statement k en l
naast elkaar worden gezet. De VWA-
respondenten hebben dus kennelijk
meer twijfels bij ‘prefab foods’ dan
de VC-onderzoekspopulatie.

Verantwoordelijkheid
Het is leuk te zien dat statement c en
stelling 23 tot de meest uitgesproken
antwoorden hebben geleid. In elk
van beide enquêtes zijn dit de uit-
spraken die op de grootste instem-
ming mogen rekenen. Mensen geven
er blijk van verantwoordelijkheid te
willen zijn voor hoe ze met voedsel
omgaan. Ze schetsen daarmee een
ander beeld dan er ook wel van ze
wordt geschilderd en waarin onver-
schillig- en onverantwoordelijkheid
of gemakzucht kleurbepalend zijn.
Met dit beeld voor ogen is het
gemakkelijk meer cynisch te reage-
ren door de resultaten af te doen met
typische voorbeelden van sociaal
wenselijke antwoorden. Maar voor
hetzelfde geld is op basis van de cij-
fers te benadrukken dat voedings-
consumenten aangeven eigen verant-
woordelijkheid te willen dragen. ■

b is dat de VWA-populatie terug in de
tijd blikkend veel minder aanleiding
ziet om te somberen over voeding
dan het VC-panel, terwijl ze ook met
optimisme naar de nabije toekomst
kijken (statement a). Wordt evenwel
gevraagd naar het hier en nu (state-
ment i), dan zijn de aarzelingen gro-
ter. Een dip in het vertrouwen bestaat
dus kennelijk vooral als het over het
voedsel van vandaag gaat. In relatie
tot de VC-onderzoekspopulatie is er
oog voor dat stelling 17, die reflec-
teert op in het recente verleden, uit-
komsten geeft die verhoudingsgewijs
juist zorgelijker zijn dan de antwoor-
den op stellingen als 1 en 7, die
betrekking hebben op het heden. 

Gentech en plant of dier
Opvallend is dat de weerstand ten
opzichte van statement g veel groter
is dan die stelling 6 ondervindt: 61%
tegenover 29%. Uiteraard wordt de
vergelijkbaarheid aangetast door de
andere formulering, waarbij in stel-
ling 6 expliciet een voordeel van gen-
technologie voor de voedselveiligheid
wordt genoemd. Het aantal tegen-
stemmers is toch weer wel opvallend
groot (29%) als een dergelijk (fictief )
voorbeeld aan de orde wordt gesteld.

De formuleringen van statement h
en stelling 20 zijn verschillend van
toon. Het statement is positief gefor-
muleerd, de stelling negatief. Dit
betekent dus dat diegenen die state-
ment h onderschrijven vergelijkbaar
zijn met de tegenstemmers als het
gaat om stelling 20. In beide gevallen
geldt dat degenen die argwaan koes-
teren tegen het gebruik van gentech
in relatie tot dieren tot de grootste
groep behoren en de voorstanders tot
de kleinste. Ook nu zien we dat de
respondenten in het VWA-onderzoek
kritischer staan ten opzichte van

genetische modificatie
dan de VC-onderzoeks-
populatie. De kritische
kijk op gentech komt
ook tot uitdrukking in
het VWA-onderzoek
doordat de statements g
en h de laagste scores
van instemming boeken
van alle statements.

Vergelijken we vervol-
gens statement g en h
en stelling 6 en 20, dan
lopen de hoofdlijnen
parallel: de negatieve
houding ten aanzien
van gentechnologie ver-
sterkt zich als de over-
gang wordt gemaakt
van plant naar dier (van
61% naar 67% voor wat
de statements betreft
en kijkend naar de stel-
lingen stijgt het percen-
tage zelfs van 29% naar
47%) en voor het per-
centage instemmers
geldt het omgekeerde
(van 21% naar 16% voor
wat de statements
betreft en kijkend naar
de stellingen daalt het percentage op
drastische wijze van 40% naar 14%).
Dergelijke patronen stemmen over-
een met uitkomsten van ander consu-
mentenonderzoek naar opvattingen
over moderne biotechnologie.

Technologisering van voedsel
Ondanks het feit dat het accent in het
statement k onmiskenbaar op
gezondheid ligt en stelling 3 over vei-
ligheid spreekt, zijn beide tot elkaar
te brengen vanwege de gedeelde
focus op technologie. De VWA-
respondenten zijn duidelijk meer
technofobisch. Een hogere mate van
technofilie is aanwezig in de VC-stu-
die, alhoewel het aantal mensen dat
kiest voor de neutrale antwoordoptie
(wederom) aanzienlijk is (37%).

Wordt technologisering toegespitst
op gefabriceerde voedingsproducten,
dan neemt het vertrouwen in de vei-
ligheid toe volgens de VC-onder-
zoeksuitkomsten en blijkt dat het
percentage respondenten (66%) dat
aangeeft het (bijzonder) eens te zijn
met stelling 12 groter is dan het per-
centage dat naar aanleiding van stel-
ling 3 aangeeft op technologie te ver-
trouwen (44%). Eenzelfde verband is
geenszins te leggen tussen de uit-
komsten van statement k en l: de
37% ‘technofielen’ die statement l
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Ik sta positief ten opzichte van genetische modificatie 
in de veeteelt

Genetische modificatie van dieren voor de
voedselproductie zou verbonden moeten worden
Door de nieuwe technieken worden producten steeds 
gezonder
Technologische ontwikkelingen dragen ertoe bij dat ons 
voedsel steeds veiliger wordt

Ik heb veel vertrouwen in kant-en-klare producten

Zelfgemaakt eten is niet zonder meer veiliger dan eten 
dat uit de fabriek komt

Ik probeer zo bewust mogelijk met eten om te gaan

Als consument draag je bij aan de veiligheid van voedsel 
door het zorgvuldig bewaren en bereiden van voeding


