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Zelf de gezonde 
keuze bepalen

Kees (55, single, licht verhoogde bloeddruk, 
allergisch voor noten en beginnend buikje) 
vindt het lastig te bedenken wat voor een 
maaltijd er ‘s avonds op tafel komt. Hij heeft 
met zijn drukke baan weinig tijd om te 
koken, maar wil wel gezond en lekker eten. 
Gelukkig heeft hij een smartphone en een 
smartwatch vol handige Apps die zijn 
bloeddruk in de gaten houden, en of hij 
voldoende beweegt. Ze waarschuwen hem 
als het tijd is voor een Balansdag en advise-
ren hem welke producten te kopen. De 
Apps werken samen met zijn koelkast, die 
een seintje geeft als zijn favoriete producten 
op dreigen te raken. Een druk op de knop, 
en ze worden de volgende dag thuis- 
bezorgd. Een speciale bril helpt Kees  
vervolgens bij de bereiding van een  
gezonde maaltijd. 
Verre toekomstmuziek? Liesbeth Luijen-
dijk, business development manager bij 
Food & Biobased Research, denkt van niet. 
“Of Kees over tien jaar echt al deze tools tot 
zijn beschikking heeft, durf ik niet te zeg-
gen. Zeker is wel dat de digitalisering een 

revolutie teweeg gaat brengen in hoe  
consumenten voedingsmiddelen kiezen, 
kopen en gebruiken.”

Gezonde keuze
Mensen kunnen straks voedselkeuzes 
maken die naadloos aansluiten bij hun leef-
tijd, gezondheid en persoonlijke voorkeu-
ren als smaak, prijs of duurzaamheid. En 
dat is een belangrijke stap voorwaarts, vindt 
Luijendijk. “Anno 2014 zien mensen die 
gezond willen eten door de bomen het bos 
niet meer. Ik verwacht dat die gezonde  
keuze over tien jaar aanzienlijk sneller en 
beter te maken is; de afstand tussen ICT  
en de consument wordt steeds kleiner.”
Sanne Minten, net als Luijendijk business 
development manager bij Food & Biobased 
Research: “Nu ligt in voorlichting nog het 
accent op de langetermijneffecten van 
gezonde voeding. Met sensoren en Apps die 
bijvoorbeeld het bloedsuiker- of choles-
terolgehalte meten, kun je aan mensen ook 
de directe impact van voeding laten zien. 
Ze kunnen dan snel ingrijpen, bijvoorbeeld 

Van ZoutverlagingsApp tot bloeddrukmeter. Dankzij moderne 
ICT-toepassingen kan de consument straks voedselkeuzes 
maken die naadloos aansluiten bij zijn persoonlijke wensen en 
behoeftes. Dat biedt marktkansen voor partijen die transparant 
durven zijn, zeggen Liesbeth Luijendijk en Sanne Minten van 
Wageningen UR Food & Biobased Research. 

Intelligente consument van de toekomst

door de volgende dag minder zout of meer 
groenten te eten of een keertje extra naar de 
sportschool te gaan. Dat werkt motiverend.”
Ook voor fabrikanten en retailers brengen 
ICT-toepassingen nieuwe mogelijkheden 
met zich mee. “Denk aan de ontwikkeling 
van personalized voedingsconcepten en 
voorlichting op maat”, illustreert Luijendijk. 
“Veel bedrijven zijn tot nog toe wat huiverig 
vanwege de grotere transparantie die digi- 
talisering met zich meebrengt. Maar die 
transparantie biedt ook mogelijkheden om 
je positief te onderscheiden.” Zo kunnen 
retailers ervoor zorgen dat Kees zijn weke-
lijkse bestelling alleen notenvrije producten 
bevat en hem een seintje geven als hij pro-
ducten met te veel zout bestelt. Kees heeft 
hier dan zelf geen omkijken meer naar. Hij 
zal met deze personalized service minder 
snel geneigd zijn naar de concurrent over te 
stappen.

Stap voor stap
Food & Biobased Research brengt dergelijke 
ontwikkelingen stap voor stap dichterbij. De 
organisatie is betrokken bij uiteenlopende 
projecten op het snijvlak van food, ICT en 
consumer sciences. Die lopen uiteen van 
onderzoek naar het genereren en de selectie 
en integratie van voedings- en gezondheids-
data, het personaliseren van informatie, tot 
de interpretatie en presentatie van data aan 
de consument. Ook wordt gekeken naar de 
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‘Food & Biobased Research       
 werkt op dit moment aan   
 een Motivatie-App’

impact van ICT-gedreven voedingsadvies 
op consumentengedrag.
Food & Biobased Research brengt daar-
naast partners bijeen om ideeën te genere-
ren en uit te voeren. “We organiseren bij-
voorbeeld bijeenkomsten over customized 
nutrition en de toekomstige rol van 3D 
printing in het geheel”, vertelt Minten.  
Een ander voorbeeld waarin ketenpartners 
samenwerken, is het project Intelligent con-
sumer systems, dat consumenten moet hel-
pen bij het maken van een gezonde voe-
dingskeuze. “We onderzoeken, ontwikkelen 
en toetsen oplossingen die helpen bij het 
bieden van personalized informatie op het 
moment en in de vorm die bij de doelgroep 
past”, vertelt Luijendijk. Doelgroepen die in 
het project worden betrokken, zijn mensen 
met allergie, vitale ouderen en mensen met 
een lage sociaaleconomische status. “We 
richten ons eerst op specifieke doelgroepen 
met een bepaalde wens. Die kennis kunnen 
we later integreren in een complexere  
toepassing voor een bredere doelgroep”,  
legt ze uit.  

Apps
Binnen het project Intelligent consumer 
systems zijn slimme toepassingen ontwik-
keld waarmee mensen gemakkelijk,  
bijvoorbeeld via barcode scanning van  

verpakkingen in de supermarkt, zien welk 
product voor hen geschikt is. Experts van 
Food & Biobased Research werken ter 
ondersteuning van een gezond eet- en 
kookgedrag bij ouderen ook aan een Recep-
tenChecker. Deze controleert of een geko-
zen recept past in een dieet met minder 
zout of cholesterol, of met extra eiwit en 
geeft advies. “We willen dit concept nog 
intelligenter maken”, vertelt Luijendijk. 
“Denk aan een App die recepten automa-

tisch aanpast aan je persoonlijke profiel en 
je voorkeuren, zonder dat de kwaliteit en 
authenticiteit van het recept verloren gaan.”
Er zijn nog wel wat hobbels te overwinnen 
voordat de ReceptenChecker en andere 

ICT-toepassingen het 
verschil kunnen gaan 
maken. Een grote uitda-
ging is de beschikbaar-
heid van digitale voe-
dingsinformatie van alle 
producten in de super-
markt. “Deze gegevens 
zijn nu nog niet open-

baar”, zegt Luijendijk. “Onze prototypes zijn 
gebaseerd op informatie uit databases van 
consortiumpartners. Daarmee dekken we 
nog maar 30% van alle verpakkingen in de 
supermarkten. Dat is te weinig. Dergelijke 
Apps worden pas echt effectief en succesvol 
met een dekking van 100%.”
 
Betrouwbare data
Luijendijk vindt de invoering van de  
nieuwe etiketteringswetgeving die 

Binnen het project Intelligent consumer systems zijn slimme toepassingen ontwikkeld waarmee mensen gemakkelijk zien welk product voor hen geschikt is. Mensen kunnen straks 

voedselkeuzes maken die naadloos aansluiten bij hun leeftijd, gezondheid en persoonlijke voorkeuren als smaak, prijs of duurzaamheid. 
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fabrikanten verplicht productinformatie op 
hun site te zetten een goede eerste stap. “De 
informatie is daarmee in ieder geval digitaal 
en staat ergens online. Maar daarmee zijn 
we er nog niet. Wij moeten straks – net als 
andere organisaties – bij ons onderzoek nog 
steeds veel moeite doen om de verschillen-
de databronnen te raadplegen, koppelen en 
ontsluiten.” Ze pleit voor oprichting van een 
open fooddataplatform, waarin voedings-
waardedata van etiketten voor iedereen 
gemakkelijk toegankelijk zijn. “Hiertoe 
moeten ketenpartners samen afspraken 
maken over hoe data worden aangeleverd. 
Ook moet er worden nagedacht over de 
waarborging van de kwaliteit van de data. 
Daar moeten we niet te lang mee wachten, 
anders nemen commerciële partijen als 
Google het over en dat maakt data er niet 
geloofwaardiger op.” 

Privacy
Parallel aan de discussie over de beschik-
baarheid van voedingsdata is het zaak dat 
ketenpartners nadenken over aspecten als 
privacy. “Dergelijke informatie mag niet op 
straat komen te liggen. We moeten zorg- 
vuldig omgaan met persoonlijke profielen 
met gezondheidsdata”, zegt Minten. 
Ook op het gebied van voedselconsumptie-
data ligt er nog het nodige werk. Hoe meet 
je eenvoudig en betrouwbaar wat iemand 
heeft gegeten en hoe koppel je dit vervol-
gens terug naar een persoonlijk voedings-
advies? Om tot goede methoden te komen, 
is aanvullend onderzoek nodig naar bij-
voorbeeld nieuwe sensortechnieken en naar 
methoden om data uit verschillende bron-
nen te vertalen naar zinvolle indicatoren 
voor voedselinname.

Intelligent consumentengedrag
Andere uitdagingen liggen op het vlak van 
consumer sciences. “Hoe kunnen we met 
behulp van ICT consumenten stimuleren 
tot gedragsverandering en een gezonder 
eetgedrag? Accepteert een consument een 
sensor- of App-advies zomaar? Of is hier 

meer voor nodig?”, illustreert Luijendijk.
Food & Biobased Research werkt op dit 
moment aan een Motivatie-App die mensen 
moet helpen zich aan hun goede voorne-
mens rond eten en bewegen te houden. Er 
wordt onderzocht en getoetst welke psycho-
logische mechanismen op welke manier in 
te zetten zijn om structurele gedragsveran-
deringen te bewerkstelligen. 
Niet alleen de consument wordt intelligen-
ter, ook de omgeving verandert. Er zijn 
meerdere veranderingen gaande in de 
samenleving – variërend van de opkomst 
van online shopping en de intelligente con-
sument tot de toenemende populariteit van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Om hier goed op in te kunnen spelen is 
nieuwe kennis nodig. Fabrikanten lopen 
aan tegen vragen als: waar zoekt en vindt de 
intelligente consument mijn product? Via 
welke nieuwe (media)kanalen bereik ik 
mijn consumenten? Wanneer gaat hij daad-
werkelijk over tot aankoop? En blijft hij het 
kopen? “Wij onderzoeken nu bijvoorbeeld 
hoe online aankoopgedrag van consumen-
ten verschilt van aankoopgedrag in de 
supermarkt”, illustreert Minten. 

Nieuwe onderzoeksmethoden
ICT-innovaties spelen ook een belangrijke 
rol bij de ontwikkeling en verbetering van 
consumer science-onderzoeksmethoden bij 
Food & Biobased Research – dat de ambitie 

heeft zijn positie als marktleider op dit 
gebied te versterken. Zo is er een systeem 
ontwikkeld dat tegelijkertijd de gezichtsuit-
drukkingen, hartslag en huidweerstand van 
consumenten monitort, terwijl ze voedings-
middelen proeven. “Hiermee krijgen we 
inzicht in onbewuste processen bij consu-
menten, naast de klassieke, bewuste reac-
ties”, vertelt Minten. “Dit is enorm belang-
rijke informatie, omdat mensen de meeste 
voedingsgerelateerde beslissingen onbewust 
nemen.” 
Het zijn allemaal uitdagingen waarmee 
Food & Biobased Research de komende 
tien jaar, met partners door de hele keten, 
aan de slag wil. Luijendijk: “We hopen dat 
we organisaties, bedrijven en retailers met 
onze business cases kunnen inspireren en 
overtuigen van de waarde van ICT in food.”

Binnen handbereik
Niet alleen voor Kees en andere consumen-
ten, maar ook voor fabrikanten en retailers 
liggen er veel kansen in het verschiet,  
benadrukt Minten: “Pakken we deze geza-
menlijk op, dan komt het toekomstbeeld 
van de intelligente, gezondheidsbewuste 
consument snel binnen handbereik.”

• LISETTE DE JONG •

Ir. L. de Jong, in opdracht van Wageningen UR  

Food & Biobased Research

Liesbeth Luijendijk (links) en Sanne Minten, beiden business development manager bij Food & Biobased 

Research: “Digitalisering gaat een revolutie teweegbrengen in hoe consumenten voedingsmiddelen kiezen, 

kopen en gebruiken.”


