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Consumentenonderzoek naar de  
alledaagse betekenis van gezond eten
‘ik eet gezond, maar ben geen freak’

Laura Bouwman, Hedwig te Molder, Maria Koelen en Cees van 
Woerkum, Sectie Communicatiewetenschap, Wageningen Universiteit, 
Wageningen

De huidige voedingsrichtlijn voor gezond eten gaat uit van een 
focus op biomedische gezondheid. Nu zou het voor consumenten 
ook een vanzelfsprekende zaak (moeten) zijn dat voedingskeuze 
direct te linken is aan fysieke gezondheid. Andere, sociale, culturele 
en economische aspecten spelen echter ook een rol in de keuze voor 
bepaald voedsel. Hoe kan voedingscommunicatie worden ingezet 
om daadwerkelijk een gedragsverandering teweeg te brengen bij 
consumenten, inpasbaar in hun alledaagse leven? 

Een centraal vraagstuk in de gezondheidsbevordering is hoe kennis en 
motivatie om gezonder te eten kan worden omgezet in gedragsveran-
dering. Een perspectief dat over het algemeen wordt beschouwd als 
veelbelovend, is het toespitsen van advies op iemands persoonlijke 
kenmerken, behoeften, wensen en situatie. Zo’n ‘advies op maat’ 
wordt door cliënten ervaren als meer persoonlijk relevant. Dit houdt 
in dat geïndividualiseerd advies hen effectiever overtuigt van de 
noodzaak om gezonder te gaan eten dan algemeen advies. Toch wordt 

in het kort

Consumenten houden bij hun voedselkeuze niet alleen rekening met gezondheid, maar wegen ook sociale, culturele en 
economische factoren af. in de voedingsrichtlijn voor gezond eten wordt met die laatste aspecten echter geen rekening 
gehouden. mede daardoor is het voor consumenten lastig die voedingsrichtlijn in het dagelijkse leven toe te passen. 
de sectie Communicatiewetenschap van Wageningen universiteit verrichte, naast literatuuronderzoek, een consumen-
tenonderzoek naar hoe consumenten in het alledaagse leven omgaan met voeding en gezondheid. 
Belangrijkste conclusies: 
– voor een structurele verandering van eetgewoonten moet de strikte focus op biomedische gezondheid in de huidige 

voedingscommunicatie kritisch onder de loep worden genomen;
– de bij veel consumenten aanwezige notie dat gezond eten al gerealiseerd is, dan wel gemakkelijk te bereiken is, 

moet nader worden bekeken. 
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de inpassing van voedingsriChtlijnen in het alledaagse 

leven is voor velen geen eenvoudige zaak.
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ook via deze methode vaak niet het gewenste gedragseffect bereikt. 
Blijkbaar is het advies niet ‘op maat’ voor het alledaagse leven. 
Een onderzoek van de sectie Communicatiewetenschap van Wage-
ningen Universiteit belichtte dit issue vanuit het perspectief van het 
alledaagse leven. Dit houdt in dat de manier waarop consumenten in 
het leven van alledag zelf omgaan met vraagstukken over voeding en 
gezondheid centraal staat. Op basis van literatuur- en consumenten-
onderzoek is onderzocht hoe dit alledaagse perspectief zich verhoudt 
tot het dominante perspectief in de voedingswetenschap en -commu-
nicatie. 

Huidige voedingscommunicatie Op basis van de literatuur-
studie plaatsen de onderzoekers twee kanttekeningen bij de huidige 
communicatie over voeding en gezondheid. Ten eerste, bij het uit-
gangspunt dat gezond eten voor consumenten een vanzelfsprekende 
zaak zou zijn omdat het helpt fysiek gezond te blijven. Onderzoek 

wijst echter uit dat dit biomedische uitgangspunt vaak niet strookt 
met de betekenis die consumenten zelf aan eten geven. Zij streven 
via voedselkeuze weliswaar een goede fysieke gezondheid na, maar 
wegen ook sociale, culturele en economische ambities af. Het ge-
zondheidsaspect legt het vaak af tegen deze andere ambities, zo blijkt 
uit het lage percentage consumenten dat eet conform de richtlijnen 
gezonde voeding. De vraag is daarom in hoeverre de focus op voeding 
en de fysieke gezondheid in advies – ook nutritionisme genoemd – 
relevant is in het dagelijkse leven.   
De tweede kanttekening plaatsen de onderzoekers bij het gebrek 
aan aandacht voor de toepassing van voedingsaanbevelingen. In het 
dagelijkse leven is voedselkeuze – kopen, bereiden, eten – verbonden 
met een reeks andere sociale activiteiten, zoals kinderen opvoeden, 
het onderhouden van vriendschappen en het opbouwen van een 
identiteit. De sociale aard van voeding en voedselkeuze wordt echter 
niet of nauwelijks geadresseerd in de richtlijnen voor gezond eten, die 

‘Gezond eten vereist een goed georganiseerd leven, maar veel 
consumenten lijken hiertoe niet in staat’
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voedselkeuze is 

verBonden met 

soCiale aCtiviteiten 

zoals kinderen 

opvoeden en het 

opBouWen van een 

identiteit.
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een weerspiegeling vormen van het onderzoek naar eten en fysieke 
gezondheid. Hierdoor is de inpassing van voedingsrichtlijnen in het 
alledaagse leven geen eenvoudige zaak. 

de sociale betekenis van (on)gezond eten Onderzoek 
wijst uit dat de beschikbaarheid van sociale netwerken en ondersteu-
nende normen de motivatie om gezond te eten gunstig beïnvloeden. 
Er is echter weinig kennis over de sociale betekenis van (on)gezond 
eten, bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag hoe mensen in het leven 
van alledag omgaan met verantwoordelijkheid of identiteit in relatie 
tot voeding en gezondheid. Dit onderzoek beoogde het overheer-
sende uitgangspunt van communicatie over voeding, dat gezond 
eten vanzelfsprekend is omdat het helpt fysiek gezond te blijven, 
te toetsen aan het alledaagse leven van consumenten. Hiertoe zijn 
dertig diepte-interviews met Nederlandse consumenten gehouden, 
waarbij hen werd gevraagd a) welke waarden hun voedselkeuze 
beïnvloeden; b) wat zij recent aten tijdens diverse eetmomenten; c) 
waarom genoemde waarden hier wel/niet in terugkwamen. Voor de 
analyse is gebruikgemaakt van de zogenoemde discourse analyse. Bij 
dit perspectief ligt de focus op de doelen die mensen willen bereiken 
door iets op een specifieke manier te beschrijven. Als onderzoeker 
kijk je dus niet naar de letterlijke betekenis van een uitspraak, maar 
naar de betekenis in sociale interacties. Mensen construeren met hun 
taalgebruik verschillende, en soms tegenstrijdige versies van een en 
hetzelfde fenomeen (bijvoorbeeld gezond eten) om zo verschillende 
doelen te bereiken: bijvoorbeeld schuld aan iemand toe te wijzen of 
een bepaalde identiteit te creëren. In de analyse werd gezocht naar 
de betekenis die participanten geven aan gezond eten en voor welke 
interactionele doelen zij deze beschrijvingen inzetten. Er werden drie 
thema’s gebruikt om betekenis te geven aan gezond eten, de zogehe-
ten interpretatieve repertoires:  
– gezond eten is vanzelfsprekend en een kwestie van routine;
– gezond eten, en genieten, zijn ongecompliceerde zaken; 
– ongezond eten vereist compensatie en is eenvoudig te realiseren. 
Binnen het eerste thema, dat vrijwel alle deelnemers gebruikten, 
bestond overeenstemming over gezondheid als vanzelfsprekend 
criterium voor voedselkeuze. Dit repertoire associeerde gezond eten 
met algemene kennis, hiermee suggererend dat deze manier van eten 
vanzelfsprekend is en niet moeilijk. De andere repertoires spreken dit 
niet tegen, maar expliciteren hoe gezondheid ook genieten toelaat. 
Het ‘ontspannen’ repertoire (2) benadrukte dat gezond eten niet 
zo vanzelfsprekend is dat genieten wordt uitgesloten. Genieten van 
chocolade, ijs en koekjes is gewoon, en niet iets waar je moeilijk over 
doet. Genieten betreft niet alleen een lekkere smaak, maar ook de 
keuze voor een snelle snackmaaltijd zodat je tijd en energie bespaart 
om dingen te doen waar je van geniet. Dit repertoire suggereert dat je 
hier relaxed mee omgaat, je doet er niet moeilijk over. Het houdt niet 
in dat er ongelimiteerd ongezond wordt gegeten. Dit wordt beperkt tot 
niet te vaak en niet te veel. 
Het ‘compensatie’ repertoire (3) complementeert het tweede en werd 
door ruim de helft van de deelnemers gebruikt. Gezond eten betekent 

dat als je toch teveel of te vaak ongezond eet, je je daarvan bewust 
bent en het compenseert met het eten van een specifiek product, 
zoals komkommer bij pizza. De suggestie wordt gewekt dat eventuele 
schade aan de gezondheid eenvoudig wordt voorkomen.  
De repertoires werden alle drie gebruikt om te benadrukken dat 
gezondheid belangrijk is, maar dat hier niet te strikt mee moet worden 
omgegaan. Als je overdreven met gezondheid omgaat, loop je risico 
te worden gezien als iemand die niet geniet, als een gezondheids-
freak. Het gelijktijdig inzetten van de drie repertoires ontkent niet 
zozeer het belang van gezond eten, maar benadrukt het eenvoudige 
en verworven karakter ervan.

stimuleren van gezonder eten De resultaten kunnen 
worden gezien als een reflectie van de behoefte van consumenten om 
‘simpelweg’ gezond te willen eten. De inspanningen van de voor-
lichting en de industrie om gezond eten tot een vanzelfsprekende, 
logische en makkelijke keuze te maken, sluiten hierbij aan. En, indien 

‘Onderzoek wijst uit dat de 
beschikbaarheid van sociale 

netwerken en ondersteunende 
normen de motivatie om gezond te 

eten gunstig beïnvloeden’
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Bij veel Consumenten heerst de notie dat gezond eten een makkelijk 

te Bereiken doel is.
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hun lichaamsgewicht te beheersen door de balans in calorie-inname 
te bewaken. Incidenteel ongezond eten kan worden gecompenseerd 
door reductie van calorieën, en gezond eten. Deelnemers associeer-
den compensatie echter met losse producten, die relatief eenvoudig 
de balans konden herstellen. Dit kan het gevolg zijn van intensieve 
blootstelling aan onderzoeksresultaten over de relatie tussen speci-
fieke voedingsstoffen en de fysieke gezondheid. In de zoektocht naar 
nieuwe wegen om de behoefte aan compensatie bij consumenten te 
adresseren zou het nut of onnut van de huidige focus op nutriënten 
en producten in onderzoek en advies centraal moeten staan. Deze lijkt 
moeilijk te vertalen naar het alledaagse leven. 
Voor een structurele verandering van eetgewoonten zal dus in ieder 
geval moeten worden geïnvesteerd in het kritisch belichten van de 
eenzijdige focus op biomedische gezondheid in de huidige voe-
dingscommunicatie, en de veelvoorkomende notie bij consumenten 
dat gezond eten in het dagelijkse leven een al gerealiseerd, dan wel 
eenvoudig te bereiken doel, is.  

Bouwman, L.I., te Molder H., Koelen, M., & van Woerkum, C. (2009) I eat healthfully but 
I am not a freak. Consumers’ everyday-life perspective on healthful eating. Appetite, 53(3), 
390-398.

nodig, zijn producten met gezondheidsclaims of natuurlijke produc-
ten beschikbaar die instant compensatie voor gezondheidsschade 
bieden. Dit sluit aan bij de behoefte aan compensatie die in het derde 
repertoire naar voren wordt gebracht. Vanuit dit perspectief moeten 
gezondheidsbevorderende activiteiten zich blijven richten op ‘making 
the healthy choice, the easy choice’. 
De onderzoekers zetten geen vraagtekens bij de noodzaak hiervan, 
maar wijzen op een mogelijke consequentie ervan. Het groeiende in-
zicht in de relatie tussen gezondheid en voeding heeft de specificiteit, 
en hiermee de complexiteit van advies over wat wel en niet te eten ten 
gunste van de gezondheid, vergroot. Gezond eten vereist een goed 
georganiseerd leven, maar veel consumenten lijken hiertoe niet in 
staat. De complexiteit wordt deels verminderd door bovengenoemde 
activiteiten van voedingsexperts en voorlichters. Dit geeft consumen-
ten echter het signaal dat kritisch nadenken over de organisatie van 
gezond eten aan experts kan worden overgelaten. Gezond eten wordt 
ervaren als eenvoudig realiseerbaar, of als een al bereikt doel.
De strategie van ‘makkelijk gezond’ lijkt niet afdoende. Daarom is 
een tweede perspectief nodig dat de sociaal-interactionele kant van 
voeding en eten belicht. De deelnemers aan het onderzoek vonden 
het belangrijk tegenover de interviewer over te komen als relaxed, 
iemand die niet moeilijk doet over zowel gezond eten, als over genie-
ten. Structurele veranderingen in ons eetgedrag vereisen een andere 
beeldvorming met betrekking tot gezond eten. Kritisch nadenken 
over wat gezond eten in het dagelijkse leven nu eigenlijk inhoudt, en 
erkennen dat het soms ook inspanning vereist, lijken de belangrijkste 
uitdagingen op dit gebied. De primaire taak van voedingsadvies is om 
deze nieuwe norm mogelijk te maken. 
Deze verandering kan alleen worden bewerkstelligd als er aan be-
paalde sociale voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste, voedingsadvie-
zen moeten meer flexibiliteit toelaten, om beter aan te kunnen sluiten 
bij het gecompliceerde leven van alledag waar naast gezondheid ook 
andere doelen meespelen. Het startpunt ‘Wie beter weet, die beter 
eet’, heeft bijvoorbeeld beperkte waarde in het dagelijkse leven. Ten 
tweede is het van belang om een debat op gang te brengen over de 
schijnbare vanzelfsprekendheid en ongecompliceerdheid van gezond 
eten. Deze discussie betreft niet zozeer het belang van gezond eten – 
hierover lijkt men het eens – maar de daadwerkelijke en de gewenste 
invulling ervan in het dagelijkse leven. Ten derde zou er moeten 
worden nagedacht over de invulling van het concept ‘energiebalans’ 
door consumenten zelf. Dit concept beoogt consumenten te leren 

‘Als je overdreven met gezondheid omgaat, loop je risico te worden 
gezien als iemand die niet geniet, als een gezondheidsfreak’
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