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  Academie 
van Voedingswetenschappen

(NAV) hield op 17 november haar
eerste Voedingsforum, over het thema
‘voeding in de media’. ‘De consument
is gediend met een meer verantwoor-
de berichtgeving’, aldus Frans Kok, de
voorzitter van de NAV die de discus-
sie leidde. Het debat werd gevoerd
aan de hand van stellingen van de
wetenschapsjournalisten Simon

Rozendaal van het weekblad Elsevier
en Wim Meij van het Algemeen
Dagblad. Zij leidden de stellingen
kort in. Wim Saris (Universiteit
Maastricht), Paulus Verschuren
(Unilever), Jan-Benedict Steenkamp
(Universiteit van Tilburg) en Paul van
der Stoel (McDonald’s ) waren uitge-
nodigd om een spontane reactie te
geven op de stellingen. Vooraf kregen
zij geen inzage in deze stellingen.
Vervolgens konden de aanwezige voe-
dingswetenschappers, voorlichters en
functionarissen uit de voedingsindus-
trie hun bijdrage aan de discussie
leveren.

Rozendaal: ‘Een beetje kijken als
buitenstaander, dat zie ik als een van
de taken van een wetenschapsjourna-
list. Als ik dan naar de voedingswe-
tenschap kijk, kom ik tot de conclusie
dat u tamelijk weinig weet. Maar u
vertelt dat niet aan de media.’ Hij
heeft de slagen om de arm gemist. Zo
had over zout en bloeddruk naar de
media moeten worden gecommuni-
ceerd: ‘Dat zeggen we nu wel, maar ...’
Eigenlijk moeten er volgens
Rozendaal steeds vlaggetjes bij wor-
den gezet, die aangeven hoe zeker je
van je verhaal bent. ‘Maar de meeste

mensen hebben er moeite mee om
toe te geven dat ze iets niet zeker
weten, ze willen wel als autoriteit
overkomen.’ Wim Meij tegen de voe-
dingswetenschappers: ‘Ik ga uit van
uw autoriteit. “Let op vet” is een
voorbeeld waar het fantastisch fout is
gegaan. We moesten niet op vet, maar
op verzadigd vet letten. Je wordt door
de wetenschappers voortdurend heen
en weer geslingerd.’ Maar volgens
wetenschapper Wim Saris worden
over voeding in de media veel absolu-
tere uitlatingen gedaan dan over
andere biomedische wetenschappen,
waar de stand van de kennis vergelijk-
baar is. Bij een ontdekking op het ter-
rein van voeding wordt deze meteen
als een waarheid beschreven, terwijl
in de geneeskunde veel eerder zal
worden gezegd dat het nog wel lang
zal duren voordat blijkt of het werke-
lijk een goede behandeling is. ‘Er is
door de wetenschap over zout en vet
gecommuniceerd in termen van
“beperkt”, maar de media hebben dit

Discussie

Hoe is de berichtgeving over gezonde voeding te verbeteren? Op uitnodiging van de Nederlandse

Academie van Voedingswetenschappen openden twee wetenschapsjournalisten een debat over

voeding en de media. Hierin werd duidelijk dat er behoefte is aan meer nuancering en meer aan-

dacht voor positieve aspecten van de informatie. En om gedrag te veranderen zou de voedings-

voorlichting meer een beroep moeten doen op emotie. Naar aanleiding van het debat zal de

Academie een actiedocument opstellen.
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Discussie

in extremen doorverteld. Het is de
verantwoordelijkheid van journalisten
om met terughoudendheid te reage-
ren en dat doen ze vaak niet.’ Paulus
Verschuren: ‘Het is de media eigen
om het meer over controverses te
hebben dan over consensus, dat wil
de consument graag lezen.’

Over voedingswetenschappers die de
publiciteit zoeken, zegt Rozendaal:
‘Publiciteit helpt om aan onderzoeks-
geld te komen. Kijk maar naar BSE,

dat heeft enkele wetenschappers een
goed gevuld laboratorium opgele-
verd.’ Volgens Daan Kromhout
(RIVM) bekijken wetenschappers hun
werk vaak te geïsoleerd vanuit een
bepaalde discipline. De totale context
ontbreekt dan. Evert Schouten
(Wageningen Universiteit) voegt
daaraan toe: ‘Onderzoekers geven erg
veel gewicht aan hun eigen resultaten,
dat is aan de wetenschappelijke kant
het grote probleem.’ Verschuren:
‘Bedrijven zijn juist zeer terughou-
dend met wat ze naar buiten brengen.
De regels zijn er anders.’ Volgens Meij

ligt daar dan ook weer juist een
gevaar. ‘Dat men  bijvoorbeeld maar
maximaal drie gram plantensterolen
mag gebruiken, is dat omdat planten-
sterolen misschien toch schadelijk
zijn?’ Saris: ‘Dat is weer zo’n voor-
beeld dat vooral de minimale negatie-
ve aspecten worden belicht van een
nieuwe ontwikkeling en niet de veel
belangrijker positieve aspecten. Van
geneesmiddelen worden de bijwerkin-
gen vrijwel nooit besproken.’

Ook positief Waarom brengen de
media zo veel ‘slecht nieuws’?
Rozendaal: ‘Niet alleen de media voe-
ren een slechtnieuwsshow op, de
wetenschap kan er ook wat van. Wij
hebben echt niet verzonnen hoe
slecht het is: PCB’s, dioxine, etc.
Wetenschapsbladen komen met pers-
berichten en journalisten reageren
daarop. Het RIVM-rapport ‘Ons eten
gemeten’ was een verademing, omdat
het naast negatieve aspecten ook de
positieve kanten gaf.’ Yvonne van
Sluijs (Voedingscentrum): ‘Er is
genoeg goed nieuws, het Voedings-
centrum bericht er al jaren positief
over.’ Maar over de rol die de voe-
dingsvoorlichting heeft gespeeld, zegt
Rozendaal: ‘Kilo’s boter op het hoofd,
ze zijn keer op keer in de fout gegaan:
wel eieren, geen eieren, en buitenge-

woon anti-vet.’ Ook hier zouden
voortdurend van die vlaggetjes moe-
ten worden geplaatst met de bood-
schap ‘We weten het niet helemaal
zeker.’ Van Sluijs: ‘Vanuit de commu-
nicatiewetenschappen weten we dat
we een duidelijke mening moeten
hebben. Met oneliners verlies je welis-
waar nuance, maar houd je wel de
aandacht. En achter de oneliners zit-
ten de website, de brochures, etc.’
Volgens Rozendaal wordt er overigens
in de media ook wel steeds meer
gecommuniceerd over onzekerheden
en voortschrijdend inzicht. En over
het afwegen van bronnen, merkt hij
op: ‘Dagbladjournalistiek is snel werk,
je zult wel eens de fout ingaan.’

Belangen    In zijn toelichting bij de
stelling dat de voedingsindustrie halve
waarheden en leugens verkoopt, geeft
Wim Meij als voorbeeld de zogeheten
verantwoorde tussendoortjes: ‘De
consument wordt bij de neus geno-
men. Er moeten middelen komen
voor de consument om zulke bedrij-
ven aan te pakken, civielrechtelijk.’
Volgens marketinghoogleraar Jan-
Benedict Steenkamp heeft de indus-
trie zeker haar eigen verantwoorde-
lijkheid. ‘Er zijn wel excessen, maar
bij de meeste bedrijven niet. Halve
waarheden worden overigens door de

Vier stellingen van
Simon Rozendaal
(weekblad Elsevier)
1. De voedingswetenschap
is nog onrijp. Er is meer
niet dan wel bekend.
Media zouden dit vaker
moeten benadrukken.
2. Voedingswetenschap-
pers zouden zich moeten beheersen en niet
te snel de publiciteit moeten zoeken.
3. Te vaak voeren voedingswetenschap en
media een slechtnieuwsshow op. Te weinig
wordt geprobeerd niet alleen de negatieve,
maar ook de positieve aspecten van een voe-
dingsmiddel te benadrukken.

4. De rol van de voedingsvoorlichting in de
afgelopen decennia was een kwalijke. In de
behoefte om gedragsverandering te realise-
ren, zijn bij het voorlichten nuances uit het
oog verloren en onwaarheden verteld.

Twee stellingen van Wim Meij
(Algemeen Dagblad)
1. De invloedrijke voe-
dingsindustrie verkoopt
halve waarheden en soms
hele leugens ter meerdere
eer en glorie van de omzet.
De industrie moet zelf ver-
antwoordelijkheid nemen
voor correcte berichtge-

ving over hun producten.
2. De Nederlandse voedingssector is incestu-
eus en daarom is de voorlichting niet onaf-
hankelijk en objectief.

Twee stellingen van
Frans Kok c.s.
1. De industrie beheerst
het speelveld van emo-
tionaliteit en subjectivi-
teit, terwijl de overheid
het vooral via rationaliteit en objectiviteit
probeert.
2. Voedingskundige misinformatie in de
media kan de volksgezondheid ernstige scha-
de toebrengen.

Stellingen

‘Wetenschappers bekijken hun werk te

geïsoleerd’
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voedingswetenschap aangereikt. Voor
de consument zijn fun en enjoyment
belangrijk, allerlei technische infor-
matie over voeding, dat is verknoeid
geld.’ McDonald’s-directeur Paul van
der Stoel kan zich niet vinden in de
halve waarheden en leugens in de
stelling van Meij. ‘Het probleem is nu
dat, ondanks het aanbod, de consu-
ment niet de goede keuze maakt, hij
gaat toch voor de dingen die lekker
zijn.’

Meij ziet ook belangenverstrengeling
als een probleem van de voedingssec-
tor. Als het om voeding en gezond-
heid gaat, kent iedereen elkaar uit
Wageningen. Een aantal aanwezigen
herkent hier wel iets in, maar Wim
Bosman (Gezondheidsraad) merkt op

dat het ook positief kan zijn dat de
drempel om elkaar aan te spreken als
zaken verkeerd gaan, zo laag is. Vanuit
de NAV zal overigens het initiatief
worden genomen om een beroeps-
code op te stellen. Volgens Saris is het
ook typisch Nederlands om te probe-
ren tot consensus te komen en zo
dingen te bereiken: ‘De media en de
Consumentenbond zijn mans genoeg
om belangenverstrengeling aan de
kaak te stellen.’

Emotie    Kan de consument met
meer emotie tot een beter voedings-
gedrag worden gebracht? Volgens Van
der Stoel lukt het McDonald’s
ondanks emotionaliteit en subjectivi-
teit toch niet om de consument tot de

goede keuze te brengen: ‘De mensen
willen keuze, maar het is de kunst om
dit om te zetten in de goede keuze.’
Verschuren hierover: ‘De consument
moet eerst wíllen. Als de overheid
emotie in de voorlichting kan bren-
gen, is dat misschien beter te berei-
ken.’ Rob Top van het ministerie van
VWS vraagt zich af of het onderwerp
voeding zich wel leent voor veel emo-
tie. Vuurwerk en alcohol ja, maar voe-
ding?  Steenkamp: ‘De consument
prefereert kortetermijnvoordelen
boven langetermijnvoordelen. Maar
zeker bij kinderen kun je niet ver-
wachten dat zij die afweging maken.
Als je als samenleving dan de geva-
ren ziet, dan mag je er ook wel 
wat emotie inbrengen.’

De conclusie van dit Voedingsforum is dat
alle partijen - media, wetenschap, industrie
en overheid - ieder hun eigen, maar ook een
gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben
voor maatschappelijk verantwoorde bericht-
geving over gezonde voeding. Naar aanlei-
ding van dit debat zal de NAV een actiedocu-
ment opstellen en hiervoor aandacht vragen
bij overheid, wetenschappelijke instellingen,
de beroepsorganisatie van wetenschapsjour-
nalisten, koepelorganisaties van het bedrijfs-
leven en andere maatschappelijke organisa-
ties. Hieronder zijn alvast enkele kernpunten
aangegeven.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
– De consument centraal stellen.

• wat betekenen nieuwe onderzoeksresul-
taten voor de consument en de maat-
schappij, rekeninghoudend met weten-
schappelijke onzekerheden?;

• eenvoudig en begrijpelijk uitleggen van
wetenschappelijke nuances en verande-
rende inzichten.

– Zorgvuldigheid en transparantie bij de
interpretatie van onderzoeksresultaten.
Nieuwe onderzoeksresultaten moeten in
een brede context worden geplaatst en
worden afgewogen t.o.v. bestaande kennis
waarover wetenschappelijke consensus
bestaat.

De NAV vraagt alle sectoren om verder invul-
ling te geven aan deze gezamenlijke verant-
woordelijkheden. Per sector is een aantal
punten voor verbetering gesignaleerd.

1. Wetenschappers 
– Meer bewust zijn van de maatschappelijke

impact van berichten over nieuwe onder-
zoeksresultaten. 

– Vermijden van overinterpretatie van eigen
onderzoeksresultaten. Geen onrijpe infor-
matie en academische discussie over de
hoofden van consumenten heen.

– Meer samenwerking tussen voedingswe-
tenschappers en  consumentenweten-
schappers (hoe kan de consument de wil
tot gedragsverandering ook omzetten in
daden?).

2. Journalisten 
– Evenwichtiger berichtgeving over positieve

en negatieve aspecten van voeding.
– Verantwoorde berichtgeving wordt geken-

merkt door: 
• een begrijpelijke weergave van zorgvul-

dig gewogen gekwalificeerd weten-
schappelijk onderzoek;

• gecombineerd met de noodzakelijke
achtergrondkennis; 

• zodat de boodschap in een correct maat-
schappelijk perspectief wordt geplaatst.

3. Industrie
– Maatschappelijke verantwoordelijkheid

nemen om de consument niet in verwar-
ring te brengen door:
• geen gezondheidsboodschappen uit te

dragen die niet wetenschappelijk onder-
bouwd zijn, en bij de beoordeling van de
wetenschappelijke onderbouwing stren-
ge criteria te hanteren;

• reclame gericht op kinderen te beperken.

4. Voedingsvoorlichters en beleidsambtena-
ren voeding
– Meer gebruik maken van marketingtech-

nieken (emotie) in de voorlichting. 
– Perceptie van belangenverstrengeling ver-

mijden door transparantie bij beleidskeu-
zen.

– Collectieve preventieve maatregelen, bij-
voorbeeld regulering van reclame gericht
op kinderen, zijn wenselijk.

– Stimuleren van integratie van de voedings-
wetenschap en de consumentenweten-
schap.

De NAV is graag bereid om met de verschil-
lende partijen van gedachten te wisselen hoe
deze verbeterpunten kunnen worden gecon-
cretiseerd.

Informatie: www.voedingsacademie.nl.
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