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Draagt consumptie van lightproducten bij 
aan het bestrijden van overgewicht?

Ton Luijten, GfK Panel Services Benelux en 
Hogeschool Utrecht, Martin de Boer, Hoge-
school Utrecht, Marcel Temminghoff, GfK 
Panel Services Benelux

Lightvarianten van producten kunnen 
helpen bij het reduceren van calorie-
inname en daarmee in de strijd tegen 
overgewicht, zo is de veronderstelling. Aan 
de hand van gegevens over aankoopgedrag 
van levensmiddelen op huishoudniveau 
werd bekeken of er een relatie is tussen 
het al dan niet kopen van lightproducten 
en de gekochte hoeveelheid. Ook wordt 
de relatie onderzocht tussen het al dan 
niet voorkomen van overgewicht binnen 
huishoudens en de gekochte volumes, 
uitgesplitst naar soorten.

Vanuit marktonderzoeksbureau GfK is studie 
gedaan naar aankoopgedraggegevens zoals 
die geregistreerd zijn door leden van het 
ConsumerScan panel van GfK Panel Services 
Benelux in 2006. Op basis hiervan kunnen 
geen uitspraken worden gedaan over het con-
sumptiegedrag op individueel niveau, maar 
wel over het aankoop- en consumptiegedrag 
op huishoudniveau. Aangezien op huishoud-
niveau bekend is of in de onderzoeksperiode 
binnen de huishoudens al dan niet één of 
meer personen met overgewicht aanwezig 
zijn, worden in deze studie verschillen in 
aankoopgedrag geanalyseerd vanuit twee 
invalshoeken:
1. Wijkt het aankoopgedrag van huishou-

dens die uitsluitend of onder andere hun 
behoefte aan producten binnen een cate-
gorie indekken met lightproducten af van 
huishoudens die uitsluitend hun behoefte 

In huIshoudens waarbInnen een of meer personen met overgewIcht zIjn, wordt meer 

geconsumeerd In vergelIjkIng met huIshoudens zonder personen met overgewIcht, ongeacht 

het feIt of het product al dan nIet lIght Is.

indekken met niet-lightproducten?
2. Wijkt het aankoopgedrag van huishou-

dens waarbinnen tenminste 1 persoon 
met overgewicht (Body Mass Index > 
25.0) voorkomt af van het aankoopgedrag 
van huishoudens waarbinnen geen over-
gewicht voorkomt?

AnAlyse productcAtegorieën Voor 
de productgroepen tafelgeelvet, frisdranken 

en vruchtensappen, chips en hartige snacks 
en kaas zijn op huishoudniveau gegevens 
over het aankoopgedrag vastgelegd op basis 
van volume/gewicht. Deze gegevens zijn 
uitgesplitst naar de onderliggende groepen 
light/minder vet versus niet-light/regulier 
product. Door deze gegevens te koppelen 
aan de socio-demografische kenmerken als 
grootte van het huishouden, leeftijd en oplei-
ding van de referentiepersoon, en het district, 
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kan worden ingegaan op de eerste vraag.  
Bij de vier gepresenteerde productcatego-
rieën zien we in tabel 1 dat de groep die light-
producten koopt gemiddeld significant meer 
koopt, dan de groep huishoudens die uitslui-
tend niet-light koopt. Anderzijds zien we dat 
het kopersaandeel van de kopers van light-
producten sterk varieert tussen de productca-
tegorieën. Ook de volumeaandelen van light 
binnen de kopersgroepen variëren sterk. Op 
basis van de tabel wordt de indruk gewekt dat 
uitsluitend binnen tafelgeelvetten er sprake is 
van een belangrijke mate van substitutie. Bij 
de drie andere productcategorieën krijgt men 
de indruk dat de lightgebruikers het lightpro-
duct als extra boven op het volume van het 
reguliere product aanschaffen. 

overgewicht  Voor de vier productca-
tegorieën is te zien dat de jaarpenetratie in 
huishoudens varieert tussen de 89 en 99.6 
procent. Dit rechtvaardigt ons inziens de 
tweede vraag te beantwoorden; of het al dan 
niet voorkomen van personen met overge-
wicht in een huishouden invloed heeft op het 
aankoopgedrag. We gaan daarbij uit van alle 
huishoudens waarvan bekend is of er al dan 
niet personen met overgewicht voorkomen. 
Ook niet-kopers van de categorie worden in 
de analyse meegenomen. Ook wordt reke-
ning gehouden met verschillen in structuren 
tussen de twee groepen op het gebied van de 
socio-demografische huishoudkenmerken. 
In tabel 2 worden uitsluitend huishoudens 
meegenomen waarvan bekend is dat alle 
gezinsleden geen overgewicht hebben dan 
wel huishoudens waarvan bekend is dat 
minstens 1 gezinslid overgewicht heeft. Dit 
leidt er wel toe dat in de analyses de grotere 
huishoudens ondergerepresenteerd worden, 
met als gevolg een drukkend effect op het ge-
schatte gemiddelde, rekening houdend met 

meerd, zodat op totaalniveau geen significant 
verschil ontstaat.

conclusie Op basis van gegevens 
over huishoudelijk aankoopgedrag van vier 
productcategorieën hebben we de vraag: 
‘Draagt consumptie van light-producten 
bij aan het bestrijden van overgewicht?’,  
proberen te beantwoorden. De uitgevoerde 
studie kent zondermeer beperkingen. Ten 
eerste beschikken we in de nu uitgevoerde 

De groep die lightproducten koopt, koopt gemiddeld meer dan de groep 
huishoudens die uitsluitend niet-light koopt

tabel 1: gemIddeld gekochte hoeveelheId naar wel en nIet-kopers lIght.

productgroep kopersgroep kopers-

aandeel 

(%)

gemIddeld volume (l)/ge-

wIcht (kg) In 2006

volumeaan-

deel lIght/

mInder vet (%)lIght nIet-

lIght

totaal

tafelgeelvet kopende hh 

(89%) 

kopers lIght 43 5,1 5,2 10,3 49

nIet-kopers 

lIght

57 9,4 9,4

frIsdranken en 

vruchtensappen

kopende hh 

(99.6%) 

kopers lIght 72 51,5 182,2 233,7 22

nIet-kopers 

lIght

28 177,6 177,6

chIps en hartIge 

snacks

kopende hh 

(94%) 

kopers lIght 24 0,8 7,6 8,4 9

nIet-kopers 

lIght

76 6,6 6,6

kaas kopende hh 

(99%) 

kopers mInder 

vet

56 3,9 19,6 23,5 17

nIet-kopers 

mInder vet

44 19,9 19,9

andere factoren. De interpretatie is overigens 
overduidelijk. Voor frisdranken en vruchten-
sappen, chips en hartige snacks en kaas geldt 
dat in huishoudens met minstens 1 persoon 
met overgewicht significant meer light, meer 
niet-light en in totaliteit meer geconsumeerd 
wordt dan in huishoudens zonder personen 
met overgewicht. Voor tafelgeelvetten ligt dit 
anders: in huishoudens waarbinnen overge-
wicht voorkomt, wordt significant meer light, 
(niet significant) minder niet-light geconsu-
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studie niet over totale consumptiedata op het 
niveau van de individuele consument, maar 
over data met betrekking tot het huishoude-
lijke aankoopgedrag. Aankoop- of consump-
tiegedrag buitenshuis valt dus buiten ons 
gezichtsveld. Een tweede beperking schuilt 
in de beschouwde periode. Ontwikkelingen 
in aankoopgedrag op huishoudniveau als 
functie van de tijd werden niet beschouwd. 
Desondanks zijn de conclusies helder: voor 
de productcategorieën frisdranken en vruch-
tensappen, chips en hartige snacks en kaas 
vonden we dat de kopers van lightproducten 
binnen de categorie significant meer in de 
categorie kochten dan de andere kopers. De 
consumptie van lightproducten lijkt boven 
op die van het niet-lightproduct te komen. 
Voor deze categorieën zagen we ook dat in 
huishoudens waarbinnen een of meer perso-

nen met overgewicht zijn, dat meer geconsu-
meerd wordt in vergelijking met huishoudens 
zonder personen met overgewicht ongeacht 
het feit of het product al dan niet light is. Al-
leen voor tafelgeelvetten vinden we duidelijke 
aanwijzingen voor substitutiegedrag.

trends  In de studie naar het aankoop-
gedrag over het jaar 2006 werden ook nog 
andere productvelden betrokken. Vermel-
denswaard is dat in huishoudens waarbin-
nen overgewicht voorkomt significant meer 
gemaksvoeding in de vorm van kant-en-klaar-
maaltijden en kant-en-klaar-pizza’s gekocht 
worden dan in huishoudens waarbinnen 
niemand overgewicht heeft. Ook zien we een 
significant hoger volume aan zuivelproducten 
met gezondheidsclaims binnen dergelijke 
huishoudens.

Voor de tafelgeelvetten, fris-/vruchtendranken 
en chips/snacks werden over het jaar 2005 
soortgelijke analyses uitgevoerd. Dit stelt ons 
in staat uitspraken te doen over  trends in 
consumptie voor de bedoelde categorieën.
Voor de markt van tafelgeelvetten valt op te 
merken dat de populariteit ervan tanende is, 
aangezien het percentage huishoudens dat in 
de categorie koopt afnemend is.
Ook op volumebasis zien we een lichte 
afname. Binnen deze categorie kan de soort 
light rekenen op zowel een forse groei in 
kopersaandeel als ook in marktaandeel.
Voor de markt van fris-/vruchtendranken 
wordt opgemerkt dat de totaalmarkt op 
volumebasis licht onder druk staat. Niet is 
bekend of dit te maken heeft met ontwik-
kelingen in consumptiegewoontes, dan wel 
met externe klimatologische invloeden. Wel 
kan worden opgemerkt dat de lightdranken 
een geringe toename in populariteit kennen. 
Het aandeel lightkopers blijft gelijk, doch het 
volume toont een licht positieve groei.
Ook voor de markt van chips en andere 
hartige snacks geldt dat de totaalmarkt op 
volumebasis onder druk staat. Voor het light-
segment daarentegen geldt dat er sprake is 
van een substantiële groei, zowel in termen 
van marktaandeel als in termen van kopers-
aandeel.
De hier beschouwde cijfers geven de ontwik-
kelingen weer op geaggregeerd niveau en 
zeggen niets over de dynamiek op het indivi-
duele huishoudensniveau.
In vervolgonderzoek willen wij daarop de 
aandacht richten.
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tabel 2: gemIddeld 

gekochte 

hoeveelheId naar 

aanwezIgheId van 

personen met 

overgewIcht. 

Huishoudens met overgewicht kopen meer 
gemaksvoeding, zoals kant-en-klaarmaaltijden 

en pizza’s

productgroep mInstens 1 

persoon met 

overgewIcht 

aanwezIg In 

hh

gemIddeld volume (l)/gewIcht 

(kg) In 2006

lIght nIet-

lIght

totaal

tafelgeelvet ja  (34%) 2,2 6,8 9,0

nee (66%) 1,6 7,2 8,8

sIgnIfIcantIe ++ 0 0

frIsdranken en 

vruchtensappen

ja  (34%) 42,8 185,8 228,7

nee (66%) 23,1 153,0 176,1

sIgnIfIcantIe ++ ++ ++

chIps en hartIge 

snacks

ja  (34%) 0,2 6,6 6,8

nee (66%) 0,1 5,7 5,8

sIgnIfIcantIe ++ ++ ++

kaas ja  (34%) 2,6 20,5 23,1

nee (66%) 1,9 18,9 20,9

sIgnIfIcantIe ++ ++ ++
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