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minister ab Klink van vWs:
‘Gezondheid is niet alleen een zaak van 
mensen individueel’

Hans Kraak en Hans Damman*

Hij is niet zo met voeding bezig, maar gaandeweg zijn 
ministerschap steeds meer. Een interview met minister Ab Klink 
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar 
aanleiding van het verschijnen van de kabinetsnota Gezonde 
voeding, van begin tot eind. Over manieren en middelen om de 
leefstijl van de Nederlander te verbeteren door overheidsbeleid.  

Gevraagd naar de berichtgeving over de nota in de media, antwoordt 
Klink: ‘Wat altijd weer opvalt rond dit soort thema’s, is dat de sfeer al 
gauw ontstaat, dat de overheid de leefstijl van mensen wil bepalen, 
maar dat is wel het laatste wat ik zou willen, want ik vind dat de over-
heid dat niet moet doen.’

Dat klinkt een beetje tegenstrijDig, want in De nota gaat 
het erover Dat De overheiD voor een gezonDe leefstijl 
wil zorgen.
‘Wat ik wil, is eraan bijdragen dat mensen een bewuste, geïnformeer-
de keuze maken, dat vind ik wel van belang. Ook wil ik aan maat-
schappelijke organisaties laten zien dat zij er veel belang bij hebben 
dat er gezond gegeten wordt. Ik doel dan op scholen, om obesitas 
verder tegen te houden, door het schoolklimaat; op werkgevers, die 
er uit overwegingen rond arbeidsproductiviteit belang bij hebben, en 
op verenigingen. En voor de overheid speelt natuurlijk wel een rol dat 
obesitas meer om zich heen gaat grijpen in die zin dat er behoorlijke 
kosten uit voortvloeien. Dat leidt tot hogere premies die een behoor-
lijk appèl doen op de solidariteit van diegenen die gezonder leven. Als 
bevolking mag en moet je je ook daarvan bewust zijn. In deze zin is 
daar een publiek belang mee gediend.’ 

wat kan De overheiD eraan Doen, wat zijn instrumenten, 
Daarbij ook DenkenDe aan het rookverboD in De horeca? 

‘Bij het rookverbod speelt natuurlijk mee dat het schade voor derden 
oplevert, een klassiek schadebeginsel voor de overheid om aan regel-
geving te doen. Bij voeding gaat het echt om de persoonlijke leefstijl, 
waarmee je niet per definitie een ander schade aandoet. Ik vind dat 
de overheid hier terughoudend moet zijn en mensen bewust moet 
maken van hun keuzes. Bovendien kun je je afvragen hoe effectief het 
is als de overheid echt gaat interveniëren. Als de overheid leefstijlen 
zou gaan afdwingen, denk ik dat je een enorme reactie krijgt. Ik denk 
dat je beter de gerechtvaardigde belangen van mensen zelf, gezond-
heid nu en in de nabije toekomst, kunt benadrukken. Bijvoorbeeld 
door gezondheid op scholen en een gezonder aanbod van bedrijven te 
stimuleren.’

u zet in op grootschalige informatie-overDracht, via 
campagnes, maar Die zijn ook niet altijD effectief geble-
ken.
‘Op dit moment doet het Sociaal Cultuureel Planbureau een onder-
zoek naar wat helpt als je mensen wilt bewegen een gezondere keuze 
te maken. De motivatie is voor de effectiviteit van maatregelen van 
belang. Esthetische effecten zouden bijvoorbeeld best eens een grote 
rol kunnen spelen. Ik geloof echt niet in het idee dat je jongeren kunt 
vertellen: “Laat die kroket staan, neem fruit, want dan word je 86 in 
plaats van 84”. Ik vind het erg belangrijk te achterhalen hoe je mensen 
kunt motiveren om hen een gezondere leefstijl te laten kiezen.’

De consumentenbonD vinDt Dat De overheiD geen stok 
achter De Deur heeft als het gaat om het bereiken van 
een gezonDe leefstijl? 
‘Ik wil dat de overheid helpt bij het inzichtelijk maken van een 
gezonde keuze. Daarnaast moeten we partners zoeken met wie we 
samenwerken op het gebied van preventie. Je zou ook prijsmaatrege-
len kunnen nemen, dat wordt onderzocht door de Vrije Universiteit. 
Ik vraag me echter af of het effectief is. Je zou kunnen denken aan 

‘Dat mensen een bewuste, geïnformeerde keuze maken, vind ik van 
belang’
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premieverlaging voor mensen die gezond leven, maar de vraag is waar 
de grens ligt. Moet je dan ook iemand die zestig uur werkt per week 
zwaarder gaan belasten of iemand die weinig sport? Ik vrees dat dan 
het einde zoek is en ben daar niet voor. In de loop van dit jaar worden 
de resultaten van het onderzoek bekend.’

in De nota staat Dat het van belang is Dat beDrijven 
gestimuleerD worDen gezonDere proDucten te maken. 
wanneer bent u tevreDen op Dit punt? 
‘Ik zoek naar belangen van de sector zelf die kunnen motiveren om er 
wat aan te doen. Bedrijven hebben er ook belang bij als hun medewer-
kers een gezonde leefstijl hebben. De arbeidsproductiviteit is daarmee 
gediend. Bij fabrikanten speelt meer de reputatiewinst.’ 
‘De belangen die er vanuit voedingsoogpunt zijn, zou je ook in 

verbinding kunnen brengen met de belangen van de industrie of 
bijvoorbeeld de visserij. Dat is interessant, want ik sluit niet uit dat 
er op het gebied van gezonde voeding een groeimarkt aankomt. Ook 
op Europees niveau is obesitas immers een probleem. Het is daarom 
niet gek voorop te lopen. Een land dat voorop loopt heeft altijd een 
voorsprong als er zo’n groeimarkt aankomt. Hier zou je het publiek en 
privaat belang kunnen zwaluwstaarten. Het belang van het individu en 
dat van de voedingsindustrie samenbrengen.’ 
‘Ik ben niet van mening dat de belangen van de industrie altijd haaks 
op die van mij staan. Uiteraard zijn onze hoofddoelstellingen anders, 
namelijk volksgezondheidswinst ten opzichte van economische winst. 
Maar in de manier om die winst te bereiken kunnen we elkaar ook 
vaak wel goed vinden, namelijk het aanbod van gezondere, lekkere 
producten. Innovatie is voor iedere industrie van belang voor de 
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continuïteit en innovatie is ook van groot belang voor de gezondheid. 
Daarnaast staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op 
de agenda, verantwoorde producten produceren past daar goed in. 
Zo zie ik dus wel degelijk parallellie en daar wil ik dan ook op inzetten, 
dus niet het benadrukken van de verschillen, maar het zoeken naar 
gezamenlijke doelen.’
‘Qua reclame heeft de industrie een reclamecode. Ik zou graag willen 
dat de industrie zich voor kinderen tot 12 jaar zou onthouden van re-
clame. Voor volwassenen hoop ik dat de reclamebudgetten van de in-
dustrie zich ook vooral zullen gaan richten op het gezondere aanbod.

in De nota worDt De naDruk gelegD op het hele voeDings-
patroon. wat is Daar anDers Dan anDers aan? in De voor-
lichting Draait het altijD al hierom, Denk aan De schijf 
van vijf. 
‘Nou, niet zoveel anders, dat valt continu binnen het bestaande 
beleid. Het is wel een belangrijk aspect. Ik kijk in dit verband ook naar 
mezelf. Voordat ik hier kwam, had ik ook echt niet de schijf van vijf in 
mijn hoofd zitten.’ 

u bent niet zo met voeDing bezig?
‘Nee, nee… gaandeweg meer. Aardig is wel om onder de aandacht te 
brengen, dat er een hele wereld achter de voeding steekt, van mensen 
die er heel bekend mee zijn, terwijl het voor veel anderen om iets gaat 
dat echt een tabula rasa is. Ik heb zelf de indruk dat er bijna een soort 
subcultuur is van mensen die veel met voeding bezig zijn, en er veel 

van weten, maar dat er geen vloeiende overgang is naar de rest van de 
samenleving. Hierom is voorlichting wel belangrijk.’
‘Ook op de logo’s op de verpakking let ik meer; persoonlijk let ik dan 
vooral op de kilocalorieën. Wat ik wel zie, is dat sommige van die 
dingen, zoals een Dagelijkse Voedingsrichtlijn, echt wel werken. Zelf 
was ik laatst bij McDonalds en bestelde een grote friet. Wat ik sterk 
van McDonalds vind, is dat het bedrijf het aantal calorieën meldt. 
500 calorieën in dit geval. Mijn zoontje die een dag mee was geweest 
en op de terugreis graag naar McDonalds wilde, nam de kipnuggets. 
Daar zaten weer een stuk minder calorieën in, ongeveer 200. Dit soort 
informatie werkt toch.’

wat wilt u absoluut beslist bereikt hebben aan het einD 
van Deze kabinetsperioDe als het gaat om De voeDings-
nota? 
‘Dat gezondheid niet alleen een zaak is van mensen individueel, maar 
dat allerlei instellingen zoals bedrijven zien dat ook hun eigen belang 
er gebaat bij is. Daarnaast de verbinding van op genezing gerichte 
zorg en preventie maken, op het niveau van de huisarts en het verze-
keringspakket.’

*Hans Damman is redacteur van het vaktijdschrift VMT. In editie 16/17 die 8 augustus 
verschijnt, staat ook een interview met de minister waarin de nadruk meer ligt op de 
gevolgen voor de voedingsmiddelenindustrie.

Gezonde voeding, van begin tot eind

inde nota Gezonde voeding, van begin tot eind, die het kabinet begin deze maand aan de leden van de tweede Kamer aanbood, legt 
de overheid de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van consumenten en instellingen. Het document past in de Preventievisie 
van het kabinet (waarin de visie op gezondheid en preventie staat), die eerder door de regering is gepresenteerd. de overheid wil 
voor een aantal zaken zorgen: 
– Consumenten moeten een bewuste en geïnformeerde keuze kunnen maken. 
– Preventie en zorg worden meer en meer aan elkaar gekoppeld, waarbij de inzet van huisartsen en diëtisten van belang is.
– Het stimuleren van ondernemers en producenten tot productinnovatie  voor groeimarkten op van de toekomst.
– een appèl op de verantwoordelijkheid van werkgevers en gemeenten.
in de Preventievisie constateert het kabinet de ongezonde leefstijl van nederlanders. Het beleid om deze situatie te verbeteren 
werkt de regering uit op verschillende beleidsterreinen: gezonde jeugd, overgewicht en voeding. na de nu verschenen nota over 
voeding, verschijnen in het najaar nota’s over overgewicht, een gezonde jeugdcultuur en een over voedsel en consumptie. 

Samenwerking  opvallend in de nota is het integrale voedingsbeleid dat het kabinet wil voeren en wil uitdragen via verschil-
lende ministeries, maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven. onderdeel hiervan is dat de ministeries van vWs, lnv 
en economische Zaken in de komende jaren gezamenlijk programma’s aansturen bij onderzoeksinstituten als tno, universiteiten, 
rivm en de gezondheidsraad. vWs en lnv zullen samen één programmalijn jeugd en voedsel uitzetten voor het onderwijs. vanuit 
lnv wordt nog een speciaal programma gestart om het contact tussen jongeren, voedsel en natuur te verbeteren. en vanuit vWs 
wordt bekeken of er binnen de opleidingen in de gezondheidszorg voldoende aandacht is voor voeding. ook zal vWs de voorlichting 
door verschillende instanties (voedingscentrum, productvoorlichtingsbureau’s) beter op elkaar af laten stemmen. 
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