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  onder-
zoek blijkt dat de toename van de

gebruikelijke portiegrootte in de
Verenigde Staten samengaat met de
toegenomen prevalentie van overge-
wicht (1). Hoewel er nog een belang-
rijk verschil is in portiegroottes tus-
sen de VS en Nederland, is er ook in
ons land een verschuiving in de rich-
ting van steeds grotere porties waar te
nemen. Vooral bij producten met een
relatief hoge energiedichtheid, die
worden gemaakt in de snack-, snoep-
en fastfoodsector. Volledig inzicht in
de Nederlandse situatie ontbreekt
echter.

Uit experimenteel onderzoek naar
de relatie tussen de portiegrootte en
de energie-inneming blijkt dat portie-
grootte een belangrijke factor is voor
de energie-inneming (2). Neemt de
portiegrootte toe, dan neemt ook de
energie-inneming toe. In dit verband
is ook de invloed onderzocht van het

gemak waarmee de portiegrootte kan
worden herkend. Hierbij werd onder-
scheid gemaakt tussen amorfe gerech-
ten (bijvoorbeeld pasta), voedsel met
een duidelijke vorm (bijvoorbeeld
sandwiches) en voorverpakt voedsel
(bijvoorbeeld candybars of zakjes
chips).

Proefpersonen bleken significant
meer van een amorf gerecht te consu-
meren wanneer ze een grotere portie
kregen, dan wanneer ze een kleinere

hoeveelheid kregen. Maar hun gevoe-
lens van verzadiging en volheid ble-
ken niet te verschillen bij de verschil-
lende portiegroottes. Bij sandwiches
bleek er wel een verschil te zijn in
gevoelens van verzadiging, na con-
sumptie van sandwiches van verschil-
lende dikte. De hongergevoelens
namen af naarmate de sandwiches
dikker waren. Hetzelfde gold ook
voor chips als snack aan het eind van
de middag. Hoe groter de zak, hoe
minder hongergevoelens net voor de
volgende maaltijd. Waarschijnlijk
worden hongergevoelens beïnvloed
door het gemak waarmee men kan
zien hoeveel men heeft gegeten.

Als de hoeveelheid (portiegrootte)
die aan mensen aangeboden wordt,
groter is dan die ze normaal eten, dan
blijken ze toch meer te eten dan ze
gewend zijn. Dit ondanks het feit dat
men zich bewust is van de grotere
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Streven naar kleinere porties van producten

met hoge energiedichtheid
Amerikaans onderzoek laat zien dat de porties van voedingsmiddelen aanzienlijk groter zijn dan

ze in het verleden waren. De grootte van de porties begon te groeien in de jaren zeventig en steeg

sterk in de jaren tachtig. De grootste toename van de portiegrootte heeft betrekking op produc-

ten als zoute snacks, frisdranken, desserts, frites of hamburgers, die thuis en in fastfoodrestau-

rants worden gegeten. Wat zijn hiervan de consequenties op de energie-inneming in de bevolking

en hoe gaan bedrijven er anno nu mee om?
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portie. Met andere woorden: cognitie-
ve waarneming van verschillen in
hoeveelheid en volume leidt er niet
toe dat mensen hun voedselinne-
mingsgedrag aanpassen.

Energiedichtheid    Ook is onder-
zoek gedaan naar de invloed van een
snack, van wisselende grootte, op de
energie-inneming, via de snack plus
de daaropvolgende maaltijd (3).
Hieruit bleek dat naarmate de snack
groter was, de energie-inneming van
de snack plus de maaltijd, significant
hoger was. De beschikbaarheid van
grote porties energiedichte snacks kan
dan ook worden gezien als een van de
omgevingsfactoren die verband hou-
den met een overmatige energie-inne-
ming.

Behalve een toename van de portie-
grootte, zorgt ook een hogere energie-
dichtheid van een voedingsmiddel
voor een toename van de energie-
inneming. Het effect van een combi-

natie hiervan op de energie-inneming
is nagegaan in een onderzoek met
voorgerechten met verschillende
energiedichtheid en verschillende
portiegrootte (4). De proefpersonen
die de grootste portie van de variant
met de hoogste energiedichtheid
gebruikten, namen beduidend meer
energie op dan degenen die de klein-
ste portie van de variant met de laag-
ste energiedichtheid gebruikten. De
uitkomsten van dit onderzoek laten
zien dat grote porties van energie-
dichte voedingsmiddelen gemakkelijk
tot ‘overconsumptie’ van energie kun-
nen leiden.

In dit onderzoek is ook nagegaan of
er een relatie was tussen de hoeveel-
heid energie die met de lunch werd
opgenomen en de energie die met de
avondmaaltijd werd ingenomen.
Hieruit bleek dat wanneer er bij de
lunch meer energie werd opgenomen
dit niet werd gecompenseerd bij het
diner.

De hoeveelheid waarin voedingsmid-
delen worden aangeboden blijkt een te
beïnvloeden determinant van de ener-
gie-inneming te zijn. Voor de preventie
van overgewicht is het dan ook van
belang te streven naar kleinere por-
ties, vooral van producten met 
een hoge energiedichtheid.
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  McDo-
nald’s wordt vanuit een grond-

houding over de problematiek van
overgewicht gehandeld bij de verkoop
van zijn producten. Daarbij staat de
keuze van de consument centraal.
Communicatie Manager Patrick van
Gils van McDonald’s Nederland licht
dit toe. ‘Wetenschappelijk is het bewe-
zen dat overgewicht ontstaat door te
veel en onvoldoende gevarieerd eten,
naast (structureel) te weinig bewe-
ging. Wij vragen ons af, hoe is het bij
mensen een probleem geworden? En
hoe kunnen we daar pro-actief iets
aan doen? We denken dat te doen
door het stimuleren van een gezonde
leefstijl, waarin gezond eten en vol-
doende bewegen centraal staat. Als ik
dan kijk naar ons assortiment, dan
vertaalt zich dat in de variatie. Zo
hebben we voortaan twee soorten
salades, maaltijdsalades en side salads.

Als het gaat om de portiegroottes dan
bieden we onze menu’s bijvoorbeeld
in twee formaten aan. Dat geldt ook
voor onze dranken, die eveneens in
lightvorm beschikbaar zijn. Daarnaast
hebben we een kindermenu, het
Happy Meal, met maten afgestemd op
het kind.’

Wie in een restaurant van
McDonald’s komt zal het misschien
niet direct opvallen, maar in het aan-
bod van de menu’s wordt op grote
schermen altijd het mediummenu
getoond. ‘We zijn in Nederland nooit
drastisch grotere of kleinere porties
gaan voeren’, vervolgt Van Gils. ‘Het
gaat niet alleen om wat je hebt, maar
ook om hoe je het communiceert. Wij
promoten niet het grootste formaat.
En vanaf deze zomer zullen we op al
onze verpakkingen per portie de hoe-
veelheid kilocalorieën gaan aangeven
in relatie tot de dagelijks benodigde

hoeveelheid energie. Via kleurenbalk-
jes, met energie, vetten, eiwitten en
koolhydraten, kan de consument een-
voudig zien wat hij of zij eet als hij
een bepaald product neemt. De keuze
is aan de consument. Dit idee wordt
wereldwijd uitgewerkt. We willen
graag dat consumenten op eigen
kracht een verantwoorde keuze kun-
nen maken, waarbij wij ze door onze
communicatie meer bewust willen
maken van hun positie.’

Van Gils merkt verder op dat ‘zelf-
regulering’ ook voor zijn bedrijf lei-
dend is. ‘Het Convenant Overgewicht
dat wij steunen is voortgekomen uit
de samenwerking van verschillende
partijen, dit heeft inmiddels geresul-
teerd in een actieplan Energie in
Balans, waarbij het streven is de con-
sument bewust te maken van het 
in balans brengen van zijn 
energie.’

McDonald’s wil de consument laten kiezen

 



 -  koekproducent
Danone/Lu heeft de portiegrootte

ook de aandacht bij de ontwikkeling
van producten. Nutrition Manager
George de Bekker kent de onderzoe-
ken die het verband leggen tussen
obesitas en de portiegrootte. ‘We
moeten daarbij wel goed onderschei-
den dat de verbanden vooral betrek-
king hebben op maaltijden, gerela-
teerd aan snacks’, aldus De Bekker.
‘Ook wij houden wel rekening met de
grootte van de porties van onze pro-
ducten in relatie tot de obesitasepid-
emie. Maar in onze keuze voor pro-
ducten zijn we ook afhankelijk van
technische, milieu- en kostenfactoren.
Dan moet je een afweging maken.
Daarbij is het niet altijd nodig om te
streven naar verkleining, ook de con-
sument moet zijn eigen verantwoor-
delijkheid (kunnen) nemen. Bij bis-

cuits bieden we een breed assortiment
producten aan, sterk variërend in
grootte en caloriegehalte. Binnen de
sector zuivel is daarnaast bovendien
een aantal producten te verkrijgen in
een lightversie. In de loop der tijd zijn
de porties beslist niet groter gewor-
den.’

In de productontwikkeling van Lu
en Danone wordt onder meer geke-
ken naar een verlaging van de ener-
giedichtheid. Het is niet mogelijk om
lightbiscuits te maken. ‘In onze Liga
Milkbreak is onlangs het verzadigd
vetgehalte met 30 procent verlaagd en
is de calorische waarde per biscuit
tegelijkertijd met 6 procent vermin-
derd. Dat noem ik wel wat, maar op
een totaal dagmenu is dat natuurlijk
niet zo veel. Een koekje heeft daarin
geen grote betekenis. Onze Evergreens
zijn nog per twee verpakt. De discus-
sie spitst zich soms toe op het enkel
verpakken ervan, maar dat brengt
voor ons enorme kosten en produc-
tietechnische lasten met zich mee en
voor het milieu een extra belasting
met afval. We hebben wel een bewaar-
doosje ontwikkeld; het heeft onze
aandacht. We hebben ook producten
die niet passen in een ‘beste keuze’
van een dagvoeding, maar hierop zul
je dan ook geen informatie op de ver-

pakking vinden die gericht is op de
gezondheid. Ook bij deze producten
hebben we een breed assortiment dat
sterk varieert in grootte en calorieën.
Voor al onze producten geldt dat we
de voedingswaarde vermelden; dat
maakt dat de consument zelf een
keuze kan maken.’

Behalve via het etiket geeft
Danone/Lu informatie over een
gezonde leefstijl en overgewicht via
zijn website en tal van andere kanalen
en acties. Het bedrijf steunt onder
andere het Victory Camp, waar obese
kinderen leefstijltraining krijgen. Ook
geeft het  informatie aan professione-
le beroepsgroepen, zoals medici en
paramedici, over zijn producten en
werkwijze. En binnenkort zullen de
Lu-producten het nieuwe energielogo
dragen, waardoor de consument snel
kan zien wat een product voor zijn
energie-inname betekent.

‘Ik vind het ook niet altijd leuk als
ik een te grote portie krijg’, aldus De
Bekker. ‘Ik was onlangs in Ahoy waar
ik alleen een glas bier van bijna een
halve liter in mijn handen kon krij-
gen, ik houd best van bier, maar wel
uit een kleiner glas. Die keuze moet er
wel zijn.’

Een sprekend voorbeeld van 
cognitie en verzadiging?

Breed aanbod van verschillende portiegroottes

en verschillende caloriegehaltes
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  Vrumona,
onderdeel van Pepsico, waar dage-

lijks vele flessen frisdrank van de
band rollen, wordt vanaf deze maand
ook het nieuwe energielogo op de
verpakkingen aangebracht, waardoor
de consument in een oogopslag kan
zien hoeveel kilocalorieën naar bin-

nen worden gedronken per portie.
‘Wij verpakken onze frisdranken in
veel maten’, aldus Vrumona-woord-
voerder Hans Sjouke Koopal. ‘We
hebben in de loop der jaren ook gro-
tere flessen gekregen, maar we zien
nu ook een trend naar kleinere ver-
pakkingen. Een groot deel van onze

producten is light. En als het om
Pepsi gaat, dan maken we in
Nederland alleen reclame voor Pepsi
Max of Pepsi Light, waarin slechts 1
kcal zit. Marktcijfers kan ik niet
geven, maar ik kan wel zeggen dat
deze producten in populariteit 
toenemen.’

Vrumona maakt alleen reclame voor Pepsi light en max
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