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medicalisering van  
voedingsmiddelenadvertenties
voeding neergezet als medicijn

Sandra Zwier, Universiteit van Amsterdam

In reclames zijn voedingsmiddelen met gezondheidsclaims in de 
afgelopen decennia als een soort medicijnen gepositioneerd. Dit 
blijkt uit onderzoek naar advertenties in verschillende soorten 
tijdschriften, die verschenen van 1990 tot 2008. In 2008 bevatte 
meer dan de helft van voedseladvertenties in de supermarkt- en 
vrouwenbladen gezondheidsclaims.

We hebben ze allemaal weleens gezien: een advertentie zoals die van 
CoolBest (afbeelding 1). Dit drankje bevat volgens de reclametekst “de 
prebiotische vezels Vivinal GOS, die de groei van goede bacteriën in je 
darmen stimuleren. Dit bevordert een evenwichtige darmflora en dat 
is goed voor de weerstand”. Het drankje is alvast voorverpakt in twee 
kleinere porties die men tweemaal daags kan innemen – bijna alsof 
het een medicijn is. 
In een artikel dat is verschenen in het Engelstalige wetenschappelijke 
tijdschrift Appetite, laat Sandra Zwier, onderzoeker aan de Universiteit 
van Amsterdam, zien dat reclamemakers voedselproducten in de loop 
der jaren steeds meer als een soort medicijnen zijn gaan neerzet-
ten (1). Medicijnen hoeven op zich niet gezond te zijn en kunnen 
bijwerkingen hebben, maar dat neemt niet weg dat iemand ze op een 
bepaald moment nodig kan hebben. Op dezelfde manier kan iemand 
door een reclame worden overtuigd dat hij een fruitkoekje nodig heeft 
vanwege de vitamines die het koekje bevat, hoewel er in het koekje 
misschien ook veel suikers en verzadigde vetten zitten.

Steekproef Medicalisering is oorspronkelijk een begrip van 
de socioloog Ivan Illich, waarmee wordt aangegeven dat mensen 
bepaalde ongemakken (bijvoorbeeld slapeloosheid of jeugdpuistjes) 
steeds meer zijn gaan zien als een aandoening die om medische 
behandeling vraagt (2). Met de ‘medicalisering van voedselreclame’ 
wordt bedoeld dat reclamemakers voedingsmiddelen door middel van 
gezondheidsclaims steeds vaker neerzetten als medicijn. Dit is onder-
zocht in een steekproef van voedseladvertenties die zijn verschenen in 
Nederlandse tijdschriften vanaf 1990 tot 2008. 
Er zijn voor dit onderzoek 422 verschillende advertenties voor voed-

afbeelding 1. advertentie in een supermarktblad, 2008.

‘De afgelopen 20 jaar heeft er een 
medicalisering van voedselreclame 

plaatsgevonden’  
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sel- of drinkproducten onderzocht. Deze advertenties zijn aselect 
geselecteerd via een gestratificeerde spreekproef van vier jaargangen 
(1990, 1996, 2002 en 2008) van drie verschillende tijdschriftgenres: 
supermarktbladen (Allerhande en Boodschappen), vrouwenbladen 
(Margriet en Libelle), en gezondheidsbladen (Santé en Top Santé; 
deze bladen zijn pas vanaf 1994 op de markt gebracht, dus ontbraken 
advertenties uit dit genre in de steekproef voor 1990). 

Coderingen Iedere advertentie uit de steekproef is door twee 
onafhankelijke personen gecodeerd op een aantal aspecten die erop 
kunnen wijzen dat de advertentie het voedselproduct als een soort 
medicijn neerzet. Op basis van deze coderingen zijn statistische ana-
lyses uitgevoerd om verschillen over de tijd heen en tussen tijdschrift-
genres vast te stellen. 
Eén van de aspecten waarop de advertenties zijn gecodeerd is of er 
melding wordt gedaan van de aanwezigheid of de afwezigheid van 

voedingsstoffen in het product. Medicijnen worden primair gebruikt 
omdat ze bepaalde werkzame stoffen bevatten, en niet omdat ze geen 
slechte stoffen bevatten. Niemand neemt bijvoorbeeld een paraceta-
mol omdat er geen stoffen in zitten waar je dik van wordt, maar wel 
omdat er stoffen in zitten die pijn kunnen verzachten. In advertenties 
waarin een voedselproduct als een soort medicijn wordt neergezet, 
zal vooral worden benadrukt dat het product bepaalde voedingsstof-
fen bevat, en niet dat andere voedingsstoffen verminderd aanwezig 
zijn of ontbreken. In de advertentie van afbeelding 1 zien we dit terug: 
er wordt vermeld dat het product ‘Vivinal GOS’ en de vitamines A, C 
en E bevat, maar of het product “geen suikers” of “weinig fruitzuren 
bevat” wordt niet benoemd. 
Uit het onderzoek bleek dat dit type advertentie in 1990 nog uitzon-
derlijk was geweest, want toen werd nog maar in zo’n 10% van de 
onderzochte voedseladvertenties iets gezegd over welke voedings-
stoffen er in het product aanwezig zijn. In 1996 en 2002 was dit al 
gestegen naar eenderde van de advertenties en in 2008 vermeldde 
bijna de helft van de advertenties voor voedingsmiddelen welke in-
grediënten er in het product zitten. In 1990 werd juist vaker vermeld 
dat het product geen of verminderde hoeveelheden van bepaalde 
voedingsstoffen bevat, in het bijzonder suikers, vet en conserveer-
middelen. 

In afbeelding 2 zien we zo’n advertentie uit 1990. Het gaat net zoals 
bij CoolBest om een vruchtensap, maar in plaats van te vermelden 
welke goede ingrediënten het product bevat, benadrukt deze adver-
tentie voor Natrena-vruchtennectar wat het product niet bevat: “50% 
minder calorieën”. 

LiChaamSfunCtie Medicijnen zijn bedoeld om een bepaalde 
klacht te verhelpen zoals een ontsteking of hoge bloeddruk, en niet 
alleen om “gezonder te worden”. Dit is het tweede aspect waarop de 
advertenties uit de steekproef zijn gecodeerd. Als een voedseladver-
tentie een product neerzet als een soort medicijn, zal de advertentie 
de lichaamsfunctie vermelden waar het product goed voor is, bijvoor-
beeld “voor sterkere botten” of “cholesterolverlagend”. 
In de CoolBest-advertentie uit 2008 zien we dit terug: er wordt ver-
meld dat de groei van goede bacteriën in de darmflora wordt gesti-
muleerd door het gebruik van dit product. De CoolBest-advertentie is 
daarin beslist niet uniek: meer dan eenderde van de advertenties uit 
de steekproef van 2008 vermeldde dat het product goed is voor een 
bepaalde lichaamsfunctie. Achttien jaar eerder, in 1990, was dat nog 
minder dan 5% van alle advertenties uit de steekproef. De afgebeelde 
Natrena-advertentie uit 1990 zegt daarover bijvoorbeeld alleen: “Best 
mooi dat lekker en gezonder samen kunnen gaan”. 

‘Medicijnen worden primair gebruikt omdat ze bepaalde werkzame 
stoffen bevatten, niet omdat ze geen slechte stoffen bevatten’

afbeelding 2. advertentie in een supermarktblad, 1990
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SnaCkS en koek De genoemde veranderingen in voedseladver-
tenties in Nederlandse tijdschriften wezen al op een ‘medicalisering’ 
van voedseladvertenties. Daarvoor vond het onderzoek ook andere 
aanwijzingen: in de advertenties uit de jaren negentig werden vooral 
gezondheidsclaims gedaan in advertenties voor fruit, groente, granen 
en andere producten die volgens de meeste officiële voedingswijzers 
een gezonde keuze zijn. In 2008 was dit nog steeds zo, maar door de 
jaren heen werden in toenemende mate ook gezondheidsclaims ge-
daan in advertenties voor producten die in de meeste voedingswijzers 
niet voorkomen, zoals snacks of koek. In de meeste voedingswijzers 
vinden we geen chocoladekoek, maar Verkade Crunchsticks kunnen 
volgens deze advertentie dienen als een middel om extra granen bin-
nen te krijgen.
We hebben geconstateerd dat de voedseladvertenties in de gezond-
heidsbladen, in dit onderzoek Santé en Top Santé, vanaf het begin al 
veel gezondheidsclaims bevatten. Dat lijkt logisch, want lezers van 
een gezondheidsblad zijn waarschijnlijk ook geïnteresseerd in ‘gezon-
de voeding’. De lezers van de supermarktbladen en de vrouwenbladen 
kregen in de jaren 90 vaker andere voedseladvertenties te zien, waarin 
bijvoorbeeld werd verteld dat het product “lekker smeuïg” is of dat het 
“in een handomdraai op tafel staat”. 
Met de medicalisering van voedselreclame verschijnen er ook in de 

supermarkt- en vrouwenbladen in de loop der jaren steeds vaker ge-
zondheidsclaims in advertenties. In 2008 was dit niet meer uitzonder-
lijk en bevatte meer dan de helft van advertenties in de supermarkt- en 
vrouwenbladen gezondheidsclaims.

geen voLLedig beeLd Al met al laten de in Nederlands gepu-
bliceerde voedseladvertenties duidelijk zien dat er in de afgelopen 
twintig jaar een medicalisering van voedselreclame heeft plaatsgevon-
den. Technologische ontwikkelingen hebben er misschien ook voor 
gezorgd dat voedselproducten daadwerkelijk meer op medicijnen zijn 
gaan lijken. Zo kennen we al enige tijd ‘functionele voedingsmiddelen’ 
die mede vanuit technologische ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren zijn ontstaan. Daarbij moeten we echter in het oog houden dat 
reclame niet hetzelfde doel heeft als informatieverstrekking en zelden 
een volledig beeld van een product geeft.
Een reclame kan dus de nadruk leggen op de gezonde stoffen die een 
product bevat, maar kan zich ook richten op de stoffen en eigenschap-
pen die het product niet bevat, op de smaak, het gebruiksgemak en 
een eindeloze hoeveelheid andere – vermeende – producteigenschap-
pen. Daarachter zit een keuze die niet door de technologie wordt 
afgedwongen. 
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veranderende ideeën

een belangrijk gevolg van medicalisering is volgens veel 
sociologen dat onze ideeën over wat normaal is, veranderen 
[3, 4]. als cellulitis bijvoorbeeld steeds meer wordt gezien 
als een medische aandoening, zijn bobbelige dijen niet meer 
‘normaal’ en zou de persoon zich moeten laten behandelen 
om weer ‘gewoon’ te worden. op dezelfde manier kan de 
medicalisering van voedselreclame ertoe leiden dat men-
sen denken dat zij ongezond zijn, tenzij ze de geadverteerde 
voedselproducten gebruiken. botten worden in de beeldvor-
ming dan bijvoorbeeld niet ‘slechts’ sterker door het gebruik 
van producten die met calcium zijn verrijkt, maar zullen 
verzwakken zonder het gebruik van deze producten. Zulke 
ideeën over wat men nodig heeft om gezond te blijven zullen 
de verkoop van de geadverteerde producten zeker bevor-
deren, maar staan niet altijd in verhouding tot de officiële 
inzichten over gezonde voeding. 
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