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Meer evenwicht in   
voedingsproducten  

Op 24 april werd het platform Evenwichtige 
Voeding gelanceerd met een kick-o! event in 
het Vlaamse A"igem. Flanders’ FOOD wil in 
het ondernemersgedreven platform de vragen 
benoemen die er bij de industrie leven om te 
komen tot evenwichtiger voedingsproducten. 
Ook visie en strategie zijn een punt van aan-
dacht en het vertrekpunt voor concrete acties 
als onderzoeksprojecten, studiedagen, oplei-

Er is werk aan de winkel voor de voedingsindustrie want de 
samenstelling van de voeding moet verder worden verbeterd.  
Dit was de boodschap eind april tijdens de kick-off meeting van 
het platform Evenwichtige Voeding, initiatief van Flanders’ FOOD.

Vlaams platform van Flander’s FOOD uit startblokken

2013 van het Wetenschappelijk Instituut  
Volksgezondheid (WIV). Die laten zien  
dat onevenwichtige eetgewoon  ten te wijten 
zijn aan uiteenlopende voedingsfactoren. 
De belangrijkste is overconsumptie van 
voeding, rijk aan verzadigde vetten en 
suiker. Ook minder bewegen is een factor 
van betekenis. Het resultaat? De gemiddel-
de Vlaming is te dik: 54% van de mannen 
en 42% van de vrouwen hee# overgewicht 
en 13% is zwaarlijvig. Slechts 39% van de 
bevolking van 6 jaar en ouder eet de dage-
lijks aan bevolen twee porties groenten.  
Niet meer dan 17% van de jongvolwassenen 
(15-24 jaar) eet dagelijks twee porties fruit. 
53% van de kinderen (0-14 jaar) eet elke 
dag zoete of zoute snacks. 

Voedingskundige verbeteringen
De eerste stap voor voedingskundige verbete- 
ringen is zoveel mogelijk kennis opbouwen 
over de samenstelling van de producten, zo 
stelde professor John Van Camp, hoofd van 
de onderzoeksgroep Food Chemistry and 
Human Nutrition van de Universiteit Gent 
en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad 
van Nubel. “Deze informatie is doorgaans  
vrij beschikbaar.” Zo verwees hij naar de  
twee databanken voor generieke producten 
zonder merknaam (www.nubel.be) en voor 
merkproducten  (www.internubel.be).  
Fabrikanten en distributie werken actief  
mee aan de database. Op Europees niveau 
noemde Van Camp $e European Food 
Information Resource Network (EuroFIT). 

dingen en informatieverspreiding. In de  
kick-o! werden kader en doelstelling  
van het platform geschetst en bedrijven en 
stakeholders bijeengebracht in brainstorm-
sessies over evenwichtige voeding.

Gezondheidsenquête
Recent werden de resultaten bekend  
van de Belgische gezondheidsenquête  
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De in België toegepaste actieve voedingsdriehoek geeft aan iedereen ouder dan zes jaar aanbevelingen voor 

evenwichtig eten en voldoende bewegen.
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Ruim de helft van de kinderen in Vlaanderen eet dagelijks zoete of zoute snacks, zo blijkt uit de Belgische gezondheidsenquête. 

In de database zijn bioactieve componenten 
en hieraan gekoppelde humane studies opge-
nomen. Dan is er nog de eBASIS- database 
met gegevens over bio actieve samenstelling 
van plantaardige en dierlijke producten, 
inclusief de gezondheidsvoor delen op basis 
van klinische studies. In het najaar verwacht 
de hoogleraar de publicatie van de Voedsel-
consumptiepeiling 2014. Daarin is het eet- 
gedrag van de Belgen op productniveau  
geanalyseerd. Medio volgend jaar zou de 
rapportage op nutriëntenniveau volgen. 
Vooralsnog ontbreken volgens hem aan- 
bevelingen voor functio nele ingrediënten.  
Bij productontwikkeling moet volgens hem 
niet alleen rekening worden gehouden met 
synergiën tussen componenten, maar even-
eens met biologische beschikbaarheid en 
metabolisme in het lichaam van de con- 
sument. Hij wees daarbij op de complexe 
samenstelling van plant metabolieten en  
bioactieve eiwitten in vergelijking met  
bijvoorbeeld vitamines en mineralen.

Partnerschap overheid-industrie
Nick Deschuy!eleer, Fevia-adviseur 
Voedings beleid, benadrukte de goede,  
langdurige relatie tussen voedingsindustrie 
en federale en Vlaamse overheden. In 2009 

sloot de sector met succes een convenant 
over zoutreductie. Ook voor de strijd  
tegen overgewicht en een onevenwichtig 
voedingspatroon is er sprake van een  
partnerschap dat verder in de tijd terug-
gaat. Zo is er het Handvest Nutritioneel 
Beleid met zes engagementen. Dit stelde  
de voedingsindustrie op in overleg met  
de federale overheid als onderdeel van  
het Nationaal Volksgezondheidplan 2006.  
Fevia rapporteert de resultaten elke twee 
jaar op zijn website. 
Op Vlaams niveau kwam hieruit het actie-
plan Voeding & Bewegen 2009-2015 voort, 
met het doel Vlamingen aan te zetten tot 
meer beweging en evenwichtiger eten.  
In combinatie met het Gezondheidsplan  
resulteerde dit in de vij%arige Collectieve 
Gezondheidsovereenkomst. Deschuy!eleer 

ver wacht de komende jaren het nodige  
van de Werkgroep Energie van de Federale 
overheidsdienst, die moet komen tot een 
actieplan voor verbetering van product   - 
samenstelling en energiebalans. “Verwacht 
wordt dat de voedingsindustrie verder gaat 
met het terugdringen van vet, suiker en 
energie. Herformulering zou op haar  
agenda moeten staan voor 2016-2020.”

Themagroepen
Het platform Evenwichtige Voeding kent  
al drie themagroepen. Dat zijn Nutritionele 
Verbeteringen, Grondstoffen Plus en 
Gepersonaliseerde Voeding. Inspelend  
op de behoeften van de voedings industrie 
kunnen er nog themagroepen bijkomen, 
maar ook afvallen. Het platform wil vooral 
inspelen op veranderende eisen van de 
consument en overheidsbeleid rondom 
obesitas. Deelname aan het platfom   
Evenwichtige Voeding staat open voor  
alle voedingsbedrijven, ook vanuit andere 
landen zoals Nederland.
Meer informatie: Charlotte Boone, coördi-
nator platform Evenwichtige Voeding,  
charlotte.boone@flandersfood,com,  
www.flandersfood.com.

‘ In najaar analyse eetgedrag 
Belgen op productniveau’ 

Vraag en antwoord
Ook onder de deelnemers aan de kick-o! 
werden de meningen gepeild over belang-
rijke voedingsthema’s. Van hen was 55% 
a&omstig uit de voedingsindustrie, 25% 
werkzaam bij netwerkorganisaties en 20% 
bij kennisinstellingen. 40% noemde te veel 
eten en te weinig bewegen de grootste fout. 
30% vermeldde eveneens te veel suiker en 
gera'neerde koolhydraten, te weinig 
groenten en te eenzijdig eten. 9% wijst 
alleen naar suiker en 2% alleen naar vet. 
30% betitelde de vervanging van vet door 
koolhydraten als de grootste goedbedoelde 
‘fout’ van de voedingsindustrie. Voor 20% 
was dit de vervanging van suikers door 
kunstmatige zoetsto!en en voor 16% de 
vervanging van boter door de eerste genera-
tie margarines. Voor 45% was de eliminatie 

van transvet zuren het 
grootste succes van de 
voedingsinsdustrie en 
voor 30% zoutreductie. 
4% respectievelijk 6% 
vond vet- en energie- 

reductie de beste keuze, 2% koos toevoe-
ging van vezels en micronutriënten. 36% 
gaf aan dat er nog het meeste werk aan de 
winkel is op het vlak van suiker reductie, 
voor 31% was dit energie reductie. 17% koos 
toevoeging van vezels en micronutriënten.
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