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evaluatie ik Kies Bewust-logo

Ellis L Vyth, Ingrid HM Steenhuis, Annet JC Roodenburg, Johannes 
Brug, Jaap C Seidell. Afdeling Gezondheidswetenschappen en het 
EMGO Instituut voor onderzoek naar Gezondheid en Zorg, Vrije Uni-
versiteit en VU Medisch Centrum, Amsterdam

Stimuleert een gezondheidslogo producenten daadwerkelijk om 
gezondere producten te ontwikkelen? De Vrije Universiteit (VU) 
evalueerde het IKB-logo. Conclusies: vooral bewuste consumenten 
gebruiken het IKB-logo om een gezonde keuze te maken. Een groter 
aanbod van gezondere producten zou een effectieve manier zijn 
om alle consumenten te bereiken.  

Het Ik Kies Bewust-logo (IKB-logo) heeft twee doelen: consumenten 
helpen om gezondere voedingskeuzes te maken én producenten 
stimuleren om gezondere producten te ontwikkelen. Wetenschappers 

van de Vrije Universiteit in Amsterdam evalueren of deze twee doelen 
behaald worden in een vierjarig promotietraject.   
Onderzoek laat zien dat vooral gezondheidsbewuste consumenten het 
IKB-logo gebruiken om een gezonde keuze te maken (1,2). Een groter 
aanbod van gezondere producten zou een effectieve manier zijn om 
alle consumenten te bereiken, ook diegenen die minder aandacht 
schenken aan hun gezondheid. 

OnderzOek Alle 119 producenten van Stichting Ik Kies Bewust in 
Nederland zijn benaderd tussen mei 2007 en augustus 2009. In totaal 
waren 47 producenten bereid om deel te nemen aan het onderzoek, 
waarvan één retailer en twee cateraars. Via telefoon en email gaven de 
producenten aan tot welke productgroep hun IKB-producten behoren 
en gaven ze de productsamenstelling (aantal calorieën, verzadigd vet, 
transvet, toegevoegd suiker, natrium, voedingsvezel en portiegrootte). 

Afbeelding 1. 

gemiddelde 

nAtriumreductie 

om iKb-logo 

te verKrijgen 

(uitgedruKt in 

percentAges en 

Absolute getAllen).

verwerKt vlees 

(n=11)

18% minder nAtrium

(vAn 1017 nAAr 834mg/100g)

sAndwiches 

(n=12)

42% minder nAtrium

(vAn 471 nAAr 273mg/100g

soepen (n=68)

13% minder nAtrium

vAn 372 nAAr 322 mg/100g
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Verder gaven de producenten aan waarom het product het IKB-logo 
had verkregen. Er waren drie mogelijkheden:
– Het product was al op de markt en voldeed aan de IKB-criteria.
– De productsamenstelling van een bestaand product was veranderd 

zodat het product nu voldeed aan de IKB-criteria (voorbeeld: het 
toegevoegd suiker in een yoghurtdrank was verlaagd).

– Een nieuw product was ontwikkeld dat voldeed aan de IKB-criteria.
Producenten die de productsamenstelling van hun product hadden 
veran derd, werden gevraagd om zowel de oude als de nieuwe product-
samenstelling te geven. Zo kon onderzocht worden welke voedings-
stoffen in het bijzonder aangepast zijn om het IKB-logo te verkrijgen. 
Het resultaat van deze dataverzameling was een omvangrijke datafile 
met productinformatie van 821 producten. Dit was 23,5% van het totaal 
aantal IKB-producten dat in augustus 2009 op de markt was.

Minder zOut en Meer vOedingsvezel Van de 821 producten 
was 51% al op de markt en voldeed aan de IKB-criteria, 20% bestond 
uit bestaande producten die aangepast waren om aan de criteria te 
voldoen en 29% bestond uit nieuw ontwikkelde producten. De meeste 
producten die aangepast waren om aan de criteria te voldoen waren 
soepen (n = 68), sandwiches (n = 16) en verwerkt vlees (n = 11). De 
meeste nieuw ontwikkelde IKB-producten waren snacks (n = 50), 
verwerkte groente en fruit (n = 32) en vruchtensappen (n = 32).
Bij de aangepaste producten viel op dat vooral het zoutgehalte be-
hoorlijk verlaagd was, zoals in verwerkt vlees, sandwiches en soepen 
(afbeelding 1). Ook andere voedingsstoffen waren in gunstige richting 
veranderd, zoals minder toegevoegd suiker in zuivel en sauzen (af-
beelding 2) en minder verzadigd vet in verwerkt vlees, zuivelproduc-
ten en broodbeleg (afbeelding 3).
Bij de nieuw ontwikkelde IKB-producten viel op dat er vaak voedings-
vezel aan toegevoegd was om aan de criteria te voldoen. Soms was 
voedingsvezel toegevoegd, terwijl er voor de desbetreffende pro-
ductgroep geen vezelcriterium bestaat, zoals aan zuivel en bepaalde 
vleesproducten. Dit kan technologische of marketingredenen hebben. 
Verder zag men ook bij de nieuw ontwikkelde IKB-producten positieve 
productontwikkelingen. Voorbeelden zijn minder verzadigd vet en toe-
gevoegd suiker in zuivel en minder zout in verwerkte vleesproducten 
en soepen (bovengenoemde veranderingen betreffen een selectie van 
de gevonden veranderingen).

OvercOnsuMptie De meeste nieuw ontwikkelde IKB-producten 
waren snacks en deze bevatten over het algemeen minder calorieën 

dan reguliere snacks (afbeelding 4). Ook voor andere nutriënten was 
de samenstelling vaak gunstiger. Hoewel aangeraden wordt om zo 
min mogelijk tussendoortjes te eten, dragen snacks ongeveer voor 
30% bij aan de dagelijkse energie-inname in Nederland (3). Er is dis-

‘Bij de aangepaste producten viel 
op dat vooral het zoutgehalte 

behoorlijk verlaagd was’

Afbeelding 2. reductie vAn toegevoegd suiKer om iKb-logo te 

verKrijgen.

Afbeelding 3. reductie vAn verzAdigd vet om iKb-logo te verKrijgen.

0

1

2

3

4

5

6

7
Aangepaste samenstellingOude samenstelling

Sauzen (n=10)Zuivelproducten (n=10)

To
eg

ev
oe

gd
 s

ui
ke

r 
(g

ra
m

/1
00

gr
am

)

Productgroepen

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5
Aangepaste samenstellingOude samenstelling

Broodbeleg (n=8)Zuivelproducten (n=10)Verwerkt vlees (n=11)

To
eg

ev
oe

gd
 s

ui
ke

r 
(g

ra
m

/1
00

gr
am

)

Productgroepen

VNU_022-024.indd   23 09-12-2010   10:36:08



GezondheidsloGo
|  

vo
e

d
in

g
 n

u
  |

24

|  
d

e
c

e
m

b
e

r
 2

01
0 

 | 
 n

u
m

m
e

r
 1

2 
 |

cussie in Nederland of het juist is een gezondheidslogo op een snack 
te zetten. Het zou overconsumptie kunnen stimuleren. 
Wanneer proefpersonen echter twee keer exact dezelfde IKB-choco-
ladetaart voorgezet werd – één keer zonder logo en één keer met logo 
– aten de proefpersonen niet meer taart “met logo” vergeleken met 
“zonder logo” (4). Toch is voorzichtigheid geboden. De deelnemers 
aan dit onderzoek zagen de taart niet als “gezond”. In een ander 
onderzoek in Canada aten de proefpersonen een grotere hoeveelheid 
mueslikoeken omdat de (hoog calorische) koek als “gezond” werd 
aangeprezen, en zo ook werd beoordeeld (5). Deze onderzoekers heb-
ben overigens niet onderzocht of mensen vaker op een dag een snack 
eten als er een logo op staat. Meer onderzoek daarnaar is vereist.

pOtentiële gezOndheidswinst Uiteraard kan men zich afvra-
gen: hoe representatief is deze database voor het productaanbod in 
Nederland? De data zijn zelf-gerapporteerd door een selectief aantal 
producenten: waarschijnlijk juist die producenten die gezondere pro-
ducten hebben ontwikkeld.
Hoeveel ongezondere producten die niet aan de IKB-criteria voldoen 
hebben de producenten tegelijkertijd op de markt geïntroduceerd? 
Daar zijn geen data over verzameld. Maar het feit dat gemotiveerde 
producenten actief aan de slag gaan met de IKB-criteria en gezondere 
producten ontwikkelen, is een goede eerste stap. Een veelbelovend 
begin om het aanbod in de supermarkt, het bedrijfsrestaurant en op 
het station gezonder te maken. 
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‘De meeste nieuw ontwikkelde IKB-producten waren snacks en deze 
bevatten over het algemeen minder calorieën dan reguliere snacks’ 
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Afbeelding 4. energiedichtheid vAn nieuw ontwiKKelde iKb-snAcKs 

vergeleKen met referentie snAcKs1. 
1 de subcAtegorieën vAn iKb-snAcKs en het gebruiKte referentie 

product, AfKomstig uit nevo (2006):

iKb: drop – referentie: drop gemiddeld

iKb: wAterijs – referentie: wAterijs

iKb: hArtige snAcK – referentie: KroKet bereid

iKb: fruit-drAnK snAcKs – referentie: fruit2dAy 

iKb: ijs (melKbAsis) – referentie: vAnille ijs

iKB-logo

het ik Kies bewust-logo is in mei 2006 in nederland geïntro-
duceerd en is een samenwerkingsverband van producenten, 
retail en cateringorganisaties. het ik Kies bewust-logo staat 
op producten die minder verzadigd vet, transvet, zout, toe-
gevoegd suiker en calorieën bevatten en meer voedingsvezel 
vergeleken met andere producten binnen dezelfde product-
categorie. het logo kan op deze manier consumenten helpen 
om binnen een categorie van producten een gezondere keuze 
te maken en gezondere productontwikkeling stimuleren. 
de productcriteria zijn ontwikkeld door een internationale 
wetenschappelijke adviesraad en zijn gebaseerd op interna-
tionale richtlijnen van onder andere de who.
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