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Nu het eerste decennium van de 21ste eeuw is afgesloten, kan 
worden teruggeblikt op enkele resultaten van Nederlands 
consumentonderzoek naar voedselveiligheid in de jaren ’. 
Opvallend hierin zijn de grote mate van overeenstemming en 
stabiliteit in de bevindingen.

In 2002 is een herkenbaar begin gemaakt met consumentenonder-
zoek naar voedselveiligheid. Toen zijn vanuit het Voedingscentrum 
(1) en de Voedsel en Waren Autoriteit (2, 3) studies geïnitieerd. De 
verschillen tussen beide onderzoeken daargelaten, stemmen ze met 

elkaar overeen in de opzet dat geïnterviewden tal van stellingen kre-
gen voorgelegd (1, 4). Op basis hiervan tekent zich een patroon af dat 
later bevestigd is en steeds herkenbaarder is geworden.

Vertrouwen De overgrote meerderheid van de ondervraagde 
consumenten geeft aan in het algemeen veel vertrouwen te hebben in 
de voedselveiligheid, maar zegt er geen absoluut vertrouwen in te heb-
ben. Dit laatste houdt in dat consumenten tegelijkertijd welgemeende 
zorgen hebben over specifieke productgroepen of productiewijzen. 
Uitspreken dat men het volste vertrouwen heeft in voedselveiligheid 
betekent dus niet dat consumenten zorgeloos zijn als het gaat om de 
veiligheid van hun eten en de wijze waarop dit wordt gefabriceerd.
De trend zoals die gezet is in het vroege onderzoek, heeft navolging 
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gekregen in de jaren daarna. In de opeenvolgende jaargangen van de 
VWA Consumentenmonitor komt het beeld terug dat consumenten 
een stevig algemeen basisvertrouwen hebben in de voedselveiligheid. 
Maar er zijn wel specifieke zorgen over bijvoorbeeld pluimveepro-
ducten, vleeswaren of kant-en-klaarmaaltijden (5, 6). Ook bestaan er 
zorgen over de aanwezigheid van stoffen in onze voeding die tijdens 
het productieproces zijn gebruikt, zoals hormonen, pesticiden, anti-
biotica en toevoegingen. Maar ook de hoeveelheid vet, zout en suiker 
in eindproducten, zijn onderwerpen van bezorgdheid. Zorgen over 
bestrijdingsmiddelen, hormonen of bacteriën in relatie tot etenswaren 
zijn een constante in het onderzoek sinds de beginjaren van de 21ste 
eeuw. 

reacties consumenten De reacties van de deelnemende 
consumenten aan de VWA Consumentenmonitor zijn ook stabiel. 
Keer op keer stemmen ze in sterkere mate in met uitspraken die een 
‘positieve’ lading hebben en reageren ze meer afwijzend op stellingen 
over voedselveiligheid die ‘negatiever’ geladen zijn. Tabel 1 laat duide-
lijk het grote verschil zien tussen de laagste score van een ‘positieve’ 
stelling (nummer 6) en de hoogste score van een ‘negatieve’ stelling 
(nummer 7).
De hoge mate van consumentenvertrouwen in voedselveiligheid 

is geruststellend. Maar er wordt niet vergeten dat een deel van de 
consumenten volmondig stelt zich zorgen te maken over de veilig-
heid van bepaalde etenswaren of productiegerichte aspecten. De rust 
en stabiliteit die momenteel troef zijn, geven geen reden het thema 
voedselveiligheid minder aandacht en prioriteit toe te kennen. De 
Nederlandse VWA en de European Food Safety Authority (EFSA) zijn 
in 2002 in het leven geroepen om de veiligheid van voedingsmidde-
len te waarborgen. Zij trekken deze conclusie dan ook niet. Ook het 
bedrijfsleven geeft te kennen dat voedselveiligheid hoog op de agenda 
blijft staan (7).

Discussie Signalen vanuit de burgerij, de beleidswereld en het 
bedrijfsleven geven aan dat het belangrijk is voedselveiligheid serieus 
te blijven nemen. Het risico van een nieuwe calamiteit ligt altijd op de 
loer en een voedselveiligheidscrisis is snel geboren. De paniekreactie 
op de kortstondige uitbraak van MKZ in Engeland is een voorbeeld 
van hoe snel voedselveiligheid kan terugkeren naar het centrum van 
de politiek-maatschappelijke aandacht. Momenteel bestaat er discus-
sie over het risico op humane antibioticaresistentie door consump-
tie van (kippen)vlees. Mocht dit effect wetenschappelijk bevestigd 
worden, dan zal het snel gedaan zijn met de opgebouwde rust ten 
aanzien van voedselveiligheid in Nederland en de rest van Europa. 
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1. ik verTrouw erop daT voedingsmiddelen veilig zijn (> 75%)

2. over heT algemeen zijn voedingsmiddelen veilig (ca. 75%)

3. ik ben Tevreden over de veiligheid van voedingsmiddelen (ca. 60%)

4. ik ben opTimisTisch over de veiligheid van voedingsmiddelen (ca. 

50%)

5. over heT algemeen zijn er weinig risico’s verbonden aan voeding 

(< 50%)

6. voedingsmiddelen worden sTeeds veiliger (ca. 45%)

7. door voedselschandalen maak ik me exTra druk over de veiligheid 

van voedsel (ca. 25%)

8. door voedselschandalen sTa ik wanTrouwend Tegenover 

bepaalde voedingsmiddelen (> 20%)

9. ik maak me zorgen over de veiligheid van voedingsmiddelen (ca. 

15%)

10. heT afgelopen half jaar is mijn verTrouwen in de veiligheid van 

voedingsmiddelen gedaald (ca. 10%)

11. ik voel me onbehaaglijk over de veiligheid van voedingsmiddelen 

(< 10%)

Tabel 1. verTrouwen van nederlandse consumenTen in de veiligheid 

van voedingsmiddelen (% (helemaal) mee eens) – gemiddelde 

percenTages over de jaren 2006-2009. bron: paulussen en Temminghoff 

2010:8.

momenTeel is er discussie over heT risico op humane 

anTibioTicaresisTenTie door consumpTie van (kippen)vlees.
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