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‘ Fabrikanten  
ondermijnen  
volksgezondheid’

drinks 5,2% respectievelijk 2,4%; verpakt 
voedsel 1,9% en 0,4%; oliën en vetten 1,6% en 
0,1% en verwerkte voedingsmiddelen 2,0% 
respectievelijk 1,4%.

Multinationals
De onderzoekers richten zich vooral op de 
grote internationale foodconcerns. Als voor-
beeld noemen zij Amerika waar de tien 
grootste fabrikanten verantwoordelijk zijn 
voor meer dan de helft van alle voedselverko-
pen; nummer één, Kraft Foods, heeft een 
marktaandeel van 6,8%. 
Wereldwijd is de top 10 verantwoordelijk 
voor 15% van de verkopen en dit percentage 
stijgt volgens de onderzoekers snel. Zij wijzen 
ook op de grote marktaandelen (> 50%) van 
grote frisdrankenproducenten, die vooral 
gedomineerd worden door Coca-Cola en 
PepsiCo. Circa 75% van de wereldwijde 
voedselafzet betreft verwerkt voedsel; het 
marktaandeel van de grootste producenten 
daarin bedraagt circa een derde.

Retail ontbreekt volledig
Opvallend genoeg gaan de onderzoekers in 
hun artikel geheel voorbij aan de retail. Noch 
aan de probleemkant, als fabrikant van eigen 
merken, noch bij het vinden van oplossingen, 
wordt deze genoemd. Dat is, op zijn zacht 
gezegd, een ‘major’ omissie. Zeker de interna-

De publicatie is geschreven door acht weten-
schappers uit Australië (2), Brazilië, Groot-
Brittannië (3), Nieuw-Zeeland en Thailand. 
Het is de vierde in een reeks van vijf artikelen 
over niet-infectieziekten. 
Op de UN high-level-bijeenkomst in 2011 
werd afgesproken dat alle stakeholders zich 
zouden inspannen om de toename van niet-
infectieziekten te reduceren met 25% in 2025. 
Jaarlijks sterven hieraan wereldwijd naar 
schatting ruim 18 miljoen mensen, verdeeld 
over oorzaken als hoge bloeddruk (9,4 mln), 
overgewicht (3,4 mln), diabetes (3,4 mln) en 
hart- en vaatziekten (2,0 mln). Een groot deel 
daarvan wordt toegedicht aan ‘ultra pro-
cessed food and drinks’ (zie kader). Ter ver-
gelijking: door tabak sterven jaarlijks 6,3 mil-
joen wereldburgers en nog eens 4,9 miljoen 
door alcohol. Deze twee genotsmiddelen zijn 
jaarlijks verantwoordelijk voor 12% van de 
Daly’s, een maat voor verloren gezonde 
levensjaren als gevolg van sterfte en ziekte. 

Brits medisch tijdschrift The Lancet publiceerde op 12 februari 
een artikel waarin de voedingsmiddelenconcerns verantwoorde-
lijk worden gesteld voor de epidemie aan ‘welvaartsziekten’. 
gepleit wordt voor strengere regelgeving en marktinterventies 
want de lobby en reclames zijn te machtig en zelfregulering werkt 
niet. de retail blijft volledig buiten beeld. voedingswetenschapper 
Frans Kok van wageningen universiteit en FNLi-directeur Philip 
den ouden reageren.

Ultra processed voedsel
Deze voedingsmiddelen kenmerken zich 
volgens de onderzoekers vaak door een 
hoge energiedichtheid, snelle beschikbaar-
heid van energiedragers, relatief weinig 
gezonde nutriënten als eiwitten, vezels,  
vitamines en mineralen, maar wel veel ver-
zadigd vet, vrije suikers en zout. Ook ham-
burgers, diepvriespizza’s, pastamaaltijden,    
biscuits, zoetwaren, gezoete dranken        
en diverse snacks vallen hieronder.

Samen met voeding wordt 65% van alle 
doden verklaard. In hogelonenlanden zijn de 
markten voor voedings- en genotmiddelen al 
vrijwel verzadigd, vandaar dat grote multina-
tionals uitwijken naar opkomende markten. 
Daar stijgt, door toegenomen welvaart, de 
vraag naar ultra processed voedsel – in navol-
ging van tabak en alcohol – veel sterker. Soft 
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tionale retailketens, maar ook de meer regio-
naal opererende ketens, kunnen als geen 
ander het aanbod van (on)bewerkte voe-
dingsmiddelen sturen. Zo spelen zij in 
Nederland al vele jaren een bedenkelijke rol 
door juist op onbewerkte, (koel)verse pro-
ducten (zeer) hoge marges te zetten. 

Vraag en aanbod
Veel factoren stimuleren de vraag naar ultra 
processed voedsel in de zich ontwikkelende 
landen. Met de stijgende welvaart krijgen 
mensen minder tijd waardoor ook daar de 
behoefte aan gemaksvoeding stijgt. Dit ver-
band is vooral sterk in markten waar grote 
concerns gemakkelijk toegang hebben en/of 
lokale producenten overnemen, al dan niet 
geholpen door deregulering, vrijhandelsak-
koorden en agressieve, grootschalige marke-
tingcampagnes. 
Overheden en andere beleidsmakers hebben 
de stijgende vraag naar verwerkte voedings-
middelen in de opkomende economieën niet 
kunnen stoppen. Als oorzaken van dit falen 
noemen de onderzoekers: 1. het door de 
industrie initiëren van onderzoeken die de 
resultaten van onafhankelijk, wetenschappe-
lijk onderzoek tegenspreken, daarmee bewust 
voor verwarring/discussie en dus vertraging 
zorgend bij het instellen van wet- en regelge-
ving; 2. de industrie mee laten helpen bij het 
tot stand brengen van wet- en regelgeving; 3. 
lobbyen (inclusief dreigen/machtsmisbruik) 
bij politiek en consumentenvertegenwoordi-
gers voor zelfregulering in plaats van officiële 
wet- en regelgeving en daarnaast zitting 
nemen in organisaties die daarover moeten 
adviseren. Ook worden kiezers gestimuleerd 
om tegen wetgeving te stemmen en daarbij te 
wijzen op de vrijheid/zelfverantwoordelijk-
heid van het individu. 

Voorgestelde veranderingen
Om de situatie te verbeteren dringen de 
onderzoekers er bij overheden op aan dat zij 
via wet- en regelgeving en marktinterventies 
(heffingen/belastingen) paal en perk stellen 

aan de opkomst van ultra processed voedsel. 
Zelfregulering lijkt veelbelovend, maar deze 
populaire aanpak is volgens hen op dit punt 
nauwelijks effectief. De wetenschappers drin-
gen daarom aan op het instellen van onaf-
hankelijke monitoringsprogramma’s waar-
mee de voortgang objectief kan worden 
gemeten.
Veel voorgestelde oplossingen liggen besloten 
in de eerder genoemde tekortkomingen: 
weren van de industrie bij het opstellen van 
beleid voor niet-infectieziekten en dat beleid 
veel meer baseren op overtuigend bewijs; 
terugdringen van verwevenheid van de 
tabaks-, alcohol- en voedingsmiddelenindus-
trie; vergroten van maatschappelijk bewust-

Frans Kok: ‘Industrie kan  
dit niet negeren’ 

“Het artikel is een scherp geformuleerde 
analyse die de voedingsmiddelenindustrie 
niet zo maar naast zich neer kan leggen”, 
aldus Frans Kok, hoogleraar Voeding en 
Gezondheid van Wageningen Universiteit. 
“Zelfregulering is goed, maar gaat veelal 
niet ver en snel genoeg. De overheid moet 
meer regie nemen en regels/kaders stellen. 
Dat gebeurt bij veel dreigende gevaren, bij-
voorbeeld asbest, waarom een uitzondering 
maken voor voeding? Zolang de industrie 
economische winst voorop stelt, zal deze 
de geboden ruimte maximaal benutten. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
houdt ook in dat je als industrie je verant-
woordelijkheid richting de (gezondheid van 
de) burger invult, ook die van hen in de 
opkomende markten. Alle stakeholders zou-
den om tafel moeten om na te gaan wat we 
aan deze dreigende situatie kunnen doen. 
Daarmee kan Nederland de rol van gids-
land invullen.”

Philip den Ouden: ‘Scherpe 
niet onderbouwde opinie’

FNLI-directeur Philip den Ouden bestempelt 
het artikel in The Lancet als een “niet onder-
bouwde, scherpe opinie die getuigt van een 
vooringenomenheid die niet bij de weten-
schap hoort.” Als voorbeeld noemt hij de uit-
wisseling op directieniveau tussen bedrijven 
uit de tabaks- en voedingsmiddelenindustrie 
die door de wetenschappers als middel 
wordt genoemd om daar dezelfde succes-
volle strategie te kunnen voeren. Hij bestem-
pelt deze verdachtmaking als ‘pure complot-
theorie’. “Of je onderbouwt deze bewering 
of je noemt deze geheel niet! Hetzelfde geldt 
voor het pleidooi om de markt via fiscale 
maatregelen te sturen. Ik ken geen onder-
zoek dat daarvoor het wetenschappelijk 
bewijs levert. Met dit artikel kunnen we in 
West-Europa, waar behalve de industrie ook 
de ngo’s en consumentenorganisaties volop 
lobbyen, helemaal niets.”
“Wat wij ons als industrie wel moeten aan-
trekken is dat we weinig communiceren over 
hoe volgens ons grote vraagstukken als 
overgewicht, minder verzadigd vet en zout 
moeten worden aangepakt. We weten lang 
niet altijd of iets werkt. Dat gaat soms ten 
koste van de voortgang. Zo laten de op 18 
februari bekend geworden resultaten over 
zoutreductie zien dat we er nog lang niet zijn, 
maar dat we de goede richting opgaan.”

zijn en daarmee indirect de industrie onder 
druk zetten haar ongezonde beleid aan te 
passen. Verder moet het op de markt brengen 
en verkopen van ultra processed voedsel wor-
den ontmoedigd via prijsbeleid en door eisen 
te stellen aan reclame en sponsoring.

• Hans Damman •


