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de effectiviteit van een prijsmaatregel  
gericht op portiegrootte
Waar voor je geld? 

Willemijn M. Vermeer en Ingrid H.M.  
Steenhuis, Vrije Universiteit Amsterdam

In de afgelopen jaren zijn mensen steeds 
vaker buitenshuis gaan eten (1). Daarnaast 
is de portiegrootte van ons eten en drinken, 
met name van energiedichte producten, 
sinds begin jaren 80 fors toegenomen 
(2,3). Deze ontwikkeling stimuleert 
mensen om meer te eten dan zij nodig 
hebben, waardoor ze het risico lopen op 
overgewicht. 

Toegenomen portiegroottes vormen een 
risico voor overgewicht omdat mensen het 
moeilijk vinden om de hoeveelheid die ze 
eten af te stemmen op hun energiebehoefte. 
Onderzoek laat zien dat mensen geneigd zijn 
om meer te gaan eten naarmate de portie 
die zij geserveerd krijgen groter wordt (4,5). 
Dit betekent dat als mensen hun inname van 
hoog calorische producten willen beperken, 
zij dit op het moment van aankoop zouden 
moeten doen door kleinere porties te kopen. 
Het probleem hierbij is echter dat de huidige 

prijsopbouw zodanig is dat juist het kopen 
van grote porties wordt gestimuleerd. In het 
algemeen is de prijs per gram voor grote 
porties lager dan voor kleine porties. Deze 
marketingstrategie wordt ook wel kwantum-
voordeel genoemd. Voor consumenten speelt 
prijs een belangrijke rol bij hun aankoop-
beslissing (6) en zij willen zoveel mogelijk 
“waar voor hun geld”. Dit zorgt ervoor dat 
consumenten geneigd zijn grotere porties 
van voedingsmiddelen aan te schaffen dan zij 
nodig hebben. 

onderzoek laat zien dat 

mensen geneigd zijn meer te 

gaan consumeren naarmate 

de portie die zij geserveerd 

krijgen groter wordt.
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ProPortionele Prijzen  Als kwan-
tumvoordeel ertoe bijdraagt dat consumen-
ten grotere hoeveelheden kiezen, dan zou 
het principe wellicht ook omgekeerd kunnen 
werken. Dus door het kwantumvoordeel on-
gedaan te maken zou ook de stimulans weg-
genomen kunnen worden om grote porties te 
kiezen. Het wegnemen van kwantumvoordeel 
kan gerealiseerd worden door ‘proportionele 
prijzen’ te hanteren. Proportioneel prijzen wil 
zeggen dat eenzelfde prijs per gram wordt 
gehanteerd, ongeacht de portiegrootte. 
Om te achterhalen of het toepassen van 
proportionele prijzen consumenten stimu-
leert om kleinere porties van hoog calorische 
voedingsmiddelen te kiezen, is er een verken-
nend experimenteel onderzoek uitgevoerd. 
Voor dit onderzoek werden vragenlijsten 
ingevuld door 150 volwassen bezoekers van 
een fastfoodrestaurant en 141 bezoekers 
van een bedrijfsrestaurant. Onderzoekers 
vroegen de bezoekers zich voor te stellen 
dat ze van een drietal voedingsmiddelen 
een portie mochten uitkiezen. De verschil-
lende voedingsmiddelen waren frisdrank en 
kipnuggets (beschikbaar in de porties klein, 
middelgroot en groot) en een warme maaltijd 
(beschikbaar in de porties middelgroot en 
groot). 

onderzoek De voedingsmiddelen en 
de portiegroottes werden door middel van 
foto’s op de vragenlijsten weergegeven. 
Onder elke foto stond de prijs van het betref-
fende product vermeld. Niet elke deelnemer 
aan het onderzoek kreeg dezelfde prijzen 
voorgelegd. De ene helft van de deelnemers 
werd ingeloot in een groep die geconfron-
teerd werd met kwantumvoordeel en de 
andere helft werd ingeloot in een groep die 
proportionele prijzen bij de voedingsmidde-
len te zien kreeg. De prijzen in de kwantum-

voordeelgroep waren marktconform. In de 
proportionele prijzengroep was de prijs voor 
de middelste portie ook marktconform, maar 
werden de prijzen voor de kleine en grote 
portie berekend op basis van de prijs van de 
middelste portie.
Ter verduidelijking van bovenstaande, een 
voorbeeld met betrekking tot de frisdrankprij-
zen. Bezoekers die geconfronteerd werden 
met de proportionele prijzen zagen op de 
vragenlijst dat de prijs voor een kleine beker 
frisdrank €1,15 was, voor een middelgrote 
beker €1,80 en voor een grote beker €2,25. De 
prijzen in de kwantumvoordeelgroep waren 
respectievelijk €1,65, €1,80 en €2,00. De 
middelgrote beker had dus in beide groepen 
dezelfde prijs. Wanneer er proportionele prij-
zen werden gehanteerd, was de grote beker 
duurder en de kleine beker juist goedkoper 
dan wanneer er sprake was van kwantum-
voordeel. 
Nadat de deelnemers de foto’s en de prijzen 
hadden bekeken, vroegen de onderzoekers 
hen welke portiegrootte zij zouden kiezen 
van deze producten. Om te onderzoeken of 
proportionele prijzen effectiever waren bij be-
paalde groepen consumenten, zijn bovendien 
nog enkele achtergrondvragen gesteld (onder 
andere met betrekking tot prijsbewustzijn, 
sekse, lengte en gewicht). 

overgewicht Uit de resultaten blijkt dat 
proportionele prijzen niet van invloed waren 
op de portiekeuze in de algemene deelne-
mersgroep. Bij mensen met overgewicht of 
obesitas werden echter wel effecten gevon-
den. Ten eerste leidden bij deze deelnemers 
proportionele prijzen tot een afname van de 
keuze voor de grootste portie frisdrank. Een 
dergelijk effect werd niet gevonden bij men-
sen met een gezond gewicht, zie afbeelding 
1. Ook kozen deelnemers met overgewicht bij 

‘In het algemeen is de prijs per gram voor grote 
porties lager dan voor kleine porties’ 
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cietere aanprijzing van proportionele prijzen 
of een langdurigere blootstelling hieraan leidt 
tot grotere effecten. Nog belangrijker is het 
om te onderzoeken of proportionele prijzen 
ook daadwerkelijk gedrag beïnvloeden, 
aangezien in dit onderzoek alleen de intentie 
tot gedrag is gemeten. Ten slotte is het van 
belang inzicht te krijgen in de vraag waarom 
mensen met overgewicht gevoeliger lijken 
voor prijsmaatregelen gericht op portiegroot-
te dan andere mensen. 
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‘Mensen met overgewicht lijken gevoeliger te 
zijn voor prijsmaatregelen dan mensen met een 

gezond gewicht’ 

proportionele prijzen vaker de kleinste portie 
kipnuggets dan wanneer er sprake was van 
kwantumvoordeel. Bij deelnemers met een 
gezond gewicht werd geen effect waargeno-
men.

enkele conclusies Uit dit onderzoek 
blijkt dat er nog geen overtuigend bewijs is 
dat prijsmaatregelen gericht op portiegrootte 
effectief zijn onder een algemene groep 
consumenten. Wel zijn er aanwijzingen dat 
mensen met overgewicht gevoeliger zijn 
voor dergelijke maatregelen dan mensen 
met een gezond gewicht. Het is positief dat 
proportionele prijzen positieve effecten lijken 
te hebben bij mensen met overgewicht. Dit 
is immers de doelgroep die het meeste baat 
van een dergelijke maatregel zou kunnen 
hebben. Om een verklaring te vinden voor dit 
resultaat, is er onderzocht of deelnemers met 
overgewicht hoger op prijsbewustzijn scoor-
den dan mensen met een gezond gewicht. 
Dit was niet het geval.
Wat betreft de bevinding dat prijsmaatregelen 
gericht op portiegrootte niet effectief waren 
bij een algemene groep consumenten, zou 
een verklaring kunnen zijn dat veel men-
sen ervan uitgaan dat zij kwantumvoordeel 
krijgen en niet de tijd nemen om de prijs-
verhoudingen na te rekenen (7). Dit is niet 
zo verwonderlijk als je bedenkt dat mensen 
per dag meer dan 200 voedingsbeslissingen 
moeten nemen (8). Hierdoor zou het kunnen 
zijn dat de deelnemers aan dit onderzoek die 
geconfronteerd werden met proportionele 
prijzen, niet gemerkt hebben dat zowel de 
grote als de kleine portie dezelfde relatieve 
prijs had. Ook is het mogelijk dat consumen-
ten vaker moeten worden blootgesteld aan 
proportionele prijzen voordat dergelijke prijs-
maatregelen hun keuzegedrag beïnvloeden. 

toekomstig onderzoek Toekomstig 
onderzoek zou moeten uitwijzen of een expli-
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