
|  m
a

a
r

t 2011  |  n
u

m
m

e
r

 3  |

3

  |  vo
e

d
in

g
 n

u
  |

Ze zijn eruit: de grote partijen die gezondheidslogo’s voeren op de 
verpakkingen van hun levensmiddelen; Albert Heijn en de aange-
slotenen van de stichting Ik Kies Bewust. Beide ‘ego’s’ voerden in 
de afgelopen jaren hun eigen gezondheidslogo om de Nederlandse 
consument wegwijs te maken tussen de schappen, om ze te helpen 
bij een gezondere voedselkeuze. AH voerde zelfs twee klavertjes, 
een groene voor een gezonde keuze en een oranje voor een bewuste 
keuze. Hoewel logo’s helderheid voor de consument zouden moeten 
scheppen, werd een gezondere keuze er niet zonder meer vanzelfspre-
kender door, zo merkte  een commissie van de Gezondheidsraad al in 
2008 op, in haar advies Logo’s onder de loep. Dat lag niet zozeer aan 
de veelheid in het aanbod van logo’s, maar in het advies concludeerde 
de commissie ‘dat bij de toekenning van de logo’s een aanscherping 
van de huidige criteria noodzakelijk is’. Met andere woorden, de 
bestaande logo’s sloten niet goed genoeg aan op de bestaande voe-
dingsvoorlichting (door het Voedingscentrum) die wordt gedaan op 
basis van de Richtlijnen goede voeding (van de Gezondheidsraad). 
In navolging van het advies drong de toenmalige minister van VWS, 
Ab Klink, erop aan dat er voor januari 2011 een nieuw gezamenlijk 
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logo zou komen. Inmiddels heeft de nieuwe VWS-minister, Edith 
Schippers, het nieuwe voedselkeuzelogo in ontvangst genomen. Het 
nieuwe vervangt de oude logo’s, de criteria zijn op elkaar afgestemd, 
maar de uitgangspunten blijven hetzelfde: de producten worden 
getoetst op vetten, zout, suiker, energie en voedingsvezel. En dat 
alles met ondersteuning van het Voedingscentrum en VWS. Zo zijn 
de criteria voor de toekenning van een logo nu ook gekoppeld aan 
de (nieuwe) Richtlijnen Voedselkeuze. Probleem bij de harmonisatie 
van de criteria zat hem vooral in de afstemming rond producten in de 
zogeheten middenweg- en uitzonderingscategorie.
De consument krijgt het iets makkelijker, het is positief dat er meer 
uniformiteit komt in gezondheidslogo’s. Uiteindelijk gaat het erom 
dat consumenten zelf doorkrijgen wat wel of niet goed of gezond 
voor hen is. Een logo kan daarbij helpen. Wordt het met minder 
logo’s in de supermarkten saaier, zozeer zelfs dat kinderen ervan 
in slaap vallen? Nee, dat geloof ik niet, wel dat een goede nachtrust 
van kinderen bijdraagt aan een betere conditie en aan minder over-
gewicht, zoals te lezen is in dit nummer. Zaken die met geen logo te 
beplakken zijn. 
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