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Voeding en gezondheid

  voedings-
patroon en voldoende beweging

zijn belangrijke determinanten van de
gezondheid. De toenemende inciden-
tie van voedingsgerelateerde chroni-
sche ziekten, zoals hart- en vaatziek-
ten, obesitas, en osteoporose, kunnen
door een betere voeding worden
teruggedrongen. Voedingsmiddelen
die een goede bijdrage leveren aan
een gebalanceerde voeding moeten
echter beter herkenbaar worden
gemaakt voor de consument. De
Nederlandse voedingsmiddelenindu-
strie heeft zich samen met negen
andere partijen, waaronder de minis-
teries van VWS en OC&W, in het

kader van het Convenant
Overgewicht ten doel gesteld de
gezonde keuze mogelijk en tevens
makkelijk en aantrekkelijk te maken
voor de consument. Hierdoor wordt
de consument beter geholpen om zijn
of haar gedrag ook echt te veranderen
en bewust te kiezen voor een goede,
gevarieerde voeding.
Drie initiatiefnemers, te weten
Campina, Friesland Foods en
Unilever, introduceren nu het Ik Kies
Bewust-logo. Dit logo is erop gericht
de consument te helpen bewust te
kiezen door producten van een logo
te voorzien. Duidelijk is dat voor
gezond eten meer nodig is: voldoende
variatie en eten volgens de richtlijnen
Goede Voeding, vertaald in de Schijf
van Vijf van het Voedingscentrum.
Dat zal dan ook helder naar voren
worden gebracht in de publieksvoor-
lichting rond het Ik Kies Bewust-logo.

Het Ik Kies Bewust-logo staat
nadrukkelijk niet op zichzelf, maar is
bedoeld om samen met andere mid-
delen, maatregelen en voorlichtings-
activiteiten uiteindelijk te komen tot
gedragsverandering bij de consument.
Het logo heeft daarnaast als doel om
de voedingsmiddelenindustrie te sti-
muleren tot productinnovatie en 
-aanpassingen. Het Ik Kies Bewust-
logo combineert dus eigenlijk beide
WHO-doelstellingen in één, ter pre-
ventie van voedingsgerelateerde wel-
vaartsziekten. De genoemde bedrijven
hebben de ambitie om continu te
werken aan productverbetering van-

uit voedingskundig oogpunt.

Systematiek    De systematiek van
het Ik Kies Bewust-logo is gebaseerd
op het beoordelen van de nutritionele
kwaliteit van producten en hanteert
de volgende uitgangspunten:
– stimuleren van de consument tot
een bewustere keuze over alle pro-
ductgroepen heen;
– stimuleren van de industrie tot pro-
ductaanpassing en -innovatie;
– toepasbaarheid over de grens;
– voortschrijdend wetenschappelijk
inzicht.

Wetenschappelijke basis    Voor
de toekenning van het logo is onder-
meer uitgegaan van de internationaal
geaccepteerde voedingsaanbevelingen
uit het rapport van de Joint FAO/
WHO Expert Consultation Diet, nu-
trition and the prevention of chronic
disease (2003). In dit rapport wordt
een overzicht gegeven van de sterkte
van het wetenschappelijk bewijs over
gezondheidseffecten van verschillende
voedingsstoffen. Alleen de nutriënten
met een voldoende hoeveelheid
bewijs zijn in eerste instantie als crite-
rium voor toekenning van het logo
geselecteerd: verzadigd vet, transvet,
suiker en natrium. Deze WHO-basis
maakt het systeem internationaal
valide en toepasbaar. Deze algemene
voedingsrichtlijnen zijn door voe-
dingskundigen vertaald naar interna-
tionaal te gebruiken generieke pro-
ductcriteria. Voor een aantal product-
groepen zijn meer specifieke criteria
nodig bijvoorbeeld vanwege de tech-
nologische haalbaarheid.

Voor gezond eten is meer nodig dan
alleen de beperking van verzadigd vet,
transvet, (toegevoegd) suiker en natri-
um. Ook moeten er voldoende nu-
triënten in de voeding zitten die posi-
tief bijdragen aan de gezondheid,
zoals vezels, vitamines en mineralen.
Dit leidt tot een wetenschappelijk ver-

Campina, Friesland Foods en Unileve
De WHO heeft in haar ‘Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health’ de voedingsmidde-

lenindustrie opgeroepen de consument te helpen ‘to make the healthy choice the easy choice’ en

pleit tegelijkertijd voor productaanpassingen. Een aantal levensmiddelenbedrijven heeft deze

oproep ter harte genomen. Zij hebben het Ik Kies Bewust-logo ontwikkeld om de keuze voor de

consument te vergemakkelijken en tegelijkertijd productinnovaties te stimuleren met verbeterde

nutritionele samenstelling.
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antwoord systeem van productclassifi-
catie en logotoekenning, waarin zowel
de beperking van de geselecteerde
voedingsstoffen als ook de bijdrage
van essentiële voedingsstoffen wordt
meegenomen. Belangrijk is wel dat dit
internationaal toepasbaar blijft.

Logo op producten    Alle produc-
ten, ook tussendoortjes, die aan de
gestelde eisen voldoen, komen in aan-
merking voor het logo. Daarnaast is
afgesproken dat voor het verkrijgen
van een logo producten tevens in de
‘bij voorkeur’- of ‘middenweg’-cate-
gorie van de systematiek van het
Voedingscentrum moeten vallen. Dit
geldt voor die productgroepen waar-
voor het Voedingscentrum een beoor-
deling heeft gemaakt.

Het Ik Kies Bewust-logo zal op de
voorkant van de verpakking te vinden
zijn en als aanvulling dienen op de
voedingswaardedeclaratie op de ach-
terkant van het betreffende product.
In mei verschenen de eerste produc-
ten met dit logo in Nederland.
Producten die in aanmerking komen
voor het Ik Kies Bewust-logo zijn bij-
voorbeeld magere yoghurt, halfvolle
melk, zachte margarines, diepvries-
groenten, 20+- en 30+-kaas, maar
ook soepen en maaltijdgerechten.

Eén oogopslag    Het Ik Kies
Bewust-logo zorgt ervoor dat de con-
sument in één oogopslag kan zien
welke producten passen bij een
bewuste keuze. De consument van
tegenwoordig is zeer geïnteresseerd in
voeding en gezondheid, maar is tege-
lijkertijd door ingewikkelde en soms
tegenstrijdige informatie onzeker over
wat gezond is. De huidige voedings-
waarde-etikettering blijkt wel geschikt
als achtergrondinformatie, maar is
meestal niet doorslaggevend op het
moment van aankoop. Consumenten
kiezen immers in luttele seconden een
voedingsmiddel en baseren hun oor-

deel op het totaalplaatje waaronder de
merknaam, claims, symbolen en
ingrediëntendeclaratie. Hoe ze die
verschillende informatie moeten
wegen, is echter niet duidelijk.
Kortom, de consument heeft moeite
de eigen kennis over verantwoorde
voeding te vertalen naar daadwerke-
lijk gezond (aankoop)gedrag. Een
eenduidig, eenvoudig en positief
geformuleerd logo, zoals het Ik Kies
Bewust-logo, maakt dit keuzeproces
een stuk eenvoudiger. Belangrijk
voordeel van dit systeem is de inter-
nationale toepasbaarheid ervan. We
zien wereldwijd steeds meer gezond-
heidslogo’s op verpakkingen verschij-
nen en ook internationaal is de con-
sument het meest gebaat bij één dui-
delijk systeem.

Effectiviteit    Om de effectiviteit
van het Ik Kies Bewust-logo te bepa-
len, zijn meerdere kwantitatieve en
kwalitatieve consumentenonderzoe-
ken uitgevoerd gebaseerd op de vol-
gende uitgangspunten. Allereerst
moet een systeem consumentvriende-
lijk zijn: begrijpelijk, geloofwaardig
en aantrekkelijk. Daarnaast moet het
systeem helpen om gezondere pro-
ducten van minder gezonde produc-
ten te onderscheiden, zodat consu-
menten in staat worden gesteld om
een bewuste keuze te maken. De
belangrijkste resultaten uit een
Europees onderzoek naar verschillen-
de logosystemen op een rij:
– een simpel logo op de voorkant van
de verpakking is effectief om een
bewustere keuze van de consument
mogelijk te maken;
– de consument ervaart het logo als
een positieve en vriendelijke aanmoe-
diging waarvan men vrijwillig
gebruik kan maken;
– de consument kiest niet alleen bin-
nen productgroepen, maar ook over
productgroepen heen. Zij verwachten
daarom niet alleen een logo op basis-

voedingsmiddelen, maar ook op pro-
ducten die daar niet toe behoren,
zoals tussendoortjes (afbeelding);
– de consument moet vertrouwen
hebben in de herkomst van het logo.
Een referentie naar officiële richtlij-
nen of instanties is hierbij essentieel.

Stichting en adviesraad    Een
stichting gaat ervoor zorgen dat het
logo correct wordt toegepast en dat
het systeem wordt afgestemd op de
laatste wetenschappelijke inzichten.
Het Ik Kies Bewust-logo is een open
systeem. Ook andere voedingsmidde-
lenproducenten en retailbedrijven
kunnen deelnemen. De stichting
wordt aangestuurd door een bestuur.
Ook komt er een onafhankelijke
wetenschappelijke commissie die het
raamwerk en de productcriteria ver-
der ontwikkelt en die een verant-
woorde vertaling van recente weten-
schappelijke inzichten in de toepas-
sing van het logo, de kwaliteitszorg en
de voorlichting waarborgt. Een aantal
internationaal gerespecteerde
Nederlandse wetenschappers zal deze
commissie vormen. Bovendien zal de
stichting een evaluatiemonitoring
opzetten en laten uitvoeren. Een
betrouwbare afzender is essentieel om
het Ik Kies Bewust-logo niet alleen
begrijpelijk en motiverend, maar 
ook betrouwbaar te maken 
voor de consument.

Unilever komen met ‘Ik Kies Bewust-logo’

Afbeelding:

Consumenten nemen

aan dat een indicator

helpt om te kiezen

uit alle producten.
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Vraag: Ik neem aan dat de indicator helpt te kiezen:

A) binnen productgroepen (ijs, margarines, dranken, etc.)

B) over alle producten

C) Niet zo over nagedacht


