
VoedingsVoorlichting
|  

vo
e

d
in

g
 n

u
  |

26

|  
a

p
r

il
 2

01
1 

 | 
 n

u
m

m
e

r
 4

  |

Actualisering richtlijnen Voedselkeuze

Andrea Werkman, Henk van den Berg en 
Boudewijn Breedveld, 
Voedingscentrum, Den Haag

De Richtlijnen Voedselkeuze zijn per 1 
maart 2011 aangepast. Belangrijke reden 
voor de actualisering van de indelings
criteria en het opnieuw vaststellen van 
productgroepen is harmonisatie tussen 
voorlichting en criteria voor een voedsel
keuzelogo in het kader van de bijdrage aan 
de preventie van chronische ziekten. 

De herziening van de Richtlijnen Voedsel keuze 
komt voort uit de wens de indelings criteria 
van voedingsmiddelen binnen productgroe-
pen voor de voorlichting en logo’s te harmo-
niseren. Uniformiteit en eenduidigheid zijn 
belangrijke randvoorwaarden om verwarring 
bij de consument te voorkomen. De Richtlij-
nen Voedselkeuze zijn een vertaling van de 

Richtlijnen Goede Voeding (2006) van de Ge-
zondheidsraad. Het doel is ten eerste om te 
zorgen voor een goede voorziening met mi-
cro- en macrovoedingsstoffen en ten tweede 
om via een gezonde(re) keuze binnen pro-
ductgroepen een bijdrage te leveren aan de 
preventie van chronische ziekten. Uitgangs-
punt van de vertaalslag is het Nederlandse 
voedingspatroon zoals bekend uit de voed-
selconsumptiepeilingen. 
In afbeelding 1 staat de opbouw van de Richt-
lijnen Voedselkeuze uitgewerkt. Eerst vindt een 
onderverdeling in productgroepen plaats: 
producten die overeenkomsten vertonen qua 
herkomst, gebruik en/of samenstelling. 
Op basis van de bijdrage van een product-
groep aan de voedingsstoffenvoorziening 
wordt het tot de basis- of de niet-basis-
productgroep gerekend. De bijdrage van de 
basis aan essentiële voedingsstoffen is – op 
basis van het Nederlandse voedingspatroon 

harmoniseren

op 1 maart 2011 zijn de geactualiseerde Richtlijnen Voedselkeuze gepubliceerd. deze 
actualisering van de versie uit 2009 kwam voort uit de oproep om in nederland te 
komen tot één set criteria waarmee voedingsmiddelen kunnen worden ingedeeld 
volgens hun bijdrage aan de preventie van chronische ziekten. de Richtlijnen Voed-

selkeuze zijn complex en dienen als basis voor de totale voedingsvoorlichting van 
het voedingscentrum. de voornaamste aanpassingen in de nieuwe versie zijn ge-
daan in de indeling in productgroepen en de indelings criteria. deze aanpassingen 
zijn, in het kader van bovengenoemde oproep om te harmoniseren, afgestemd in 
een onafhankelijke wetenschappelijke commissie van Stichting ik Kies Bewust. 
Het voedingscentrum heeft hierin geparticipeerd.

alleen zuivel, vrucHtenSap (en groenteSap) 

en water zijn nog ‘BaSiSdranKen’, 

friSdranKen niet meer.
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productgroep met eiwitbronnen is meer aan-
dacht voor de bewerking van vlees (zie verder 
de indelingscriteria). Tot slot is vanwege de 
potentiële bijdrage van (fris)dranken aan het 
ontstaan van overgewicht besloten om fris-
dranken tot de niet- basisproductgroepen te 
rekenen. Alleen zuivel, vruchtensap (en 
groentesap) en water zijn dan nog ‘basis-
dranken’. 

Niet-basisproductgroepen 
Een van de meest in het oog springende ver-
anderingen in de richtlijnen is het toevoegen 
van een productgroep broodbeleg. Er zijn 
aparte criteria voor opgesteld. In de Richtlij-
nen Voedselkeuze van het Voedings centrum 
blijven de sauzen als één groep weergegeven, 
omdat dit voor de generieke voorlichting vol-
doende onderscheid geeft tussen, simpel ge-
zegd, de rode en de witte sauzen. 

– groot, de niet-basis draagt relatief weinig bij 
aan deze voorziening. Niet iedereen heeft 
evenveel voedingsstoffen nodig: de behoefte 
is afhankelijk van leeftijd en geslacht. Binnen 
de basisproductgroep zijn aanbevolen hoe-
veelheden voedingsmiddelen per product-
groep opgesteld om aan te geven hoeveel 
voedingsmiddelen nodig zijn om de essen-
tiële voedingsstoffen binnen te krijgen. Tot 
slot wordt op basis van indelingscriteria  
binnen de productgroepen een verdere  
uitsplitsing gemaakt. 

AAnpAssingen indeling product-
groepen
Hieronder staan aanpassingen in de indeling 
in productgroepen.

Basisproductgroepen 
In de groep groente en fruit gelden vruchten-
sappen (Warenwet) nu als een aparte groep 
en niet meer als subverdeling van fruit. 
Groentesappen vallen nog onder bewerkte 
groente. Voor beide sappen geldt dat ze, mits 
ze voldoen aan de equivalentiecriteria, de 
helft van de aanbevolen consumptie kunnen 
vervangen. 
De koolhydraatbronnen zijn nu verdeeld in 
een groep ‘aardappelen, pasta en andere tar-
weproducten’, ‘rijst’ en ‘overige graanproduc-
ten’. Nieuwe NEVO-cijfers tonen namelijk 
aan dat het vezelgehalte voor aardappelen 
vergelijkbaar is met dat van pasta. De nieuwe 
subgroep ‘overige graanproducten’ bevat  
onder andere meel en broodbakmix en is 
voor de generieke voorlichting minder van 
toepassing, maar vooral relevant op het aan-
koop beslismoment. 
Peulvruchten zijn een aparte hoofdproduct-
groep geworden omdat ze zowel een goede 
eiwitbron als een goede vezelbron zijn. Bij de 

‘Vanwege de potentiële bijdrage van frisdranken 
aan het ontstaan van overgewicht is besloten 

om ze tot de nietbasisproductgroepen te 
rekenen’  

de ScHijf van vijf
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MAAltijden
Bij de indeling van de maaltijden zijn niet 
veel wijzigingen doorgevoerd, afgezien van 
de toevoeging van een groep voor ‘gemengde 
salades’; hieronder vallen groene salades met 
een beetje dressing. Een energiecriterium  
beteugelt hier de toevoeging van al te uitbun-
dige dressings. In de Richtlijnen Voedselkeuze 
zijn de uitgebreide indelingscriteria zo veel 

nieuwe nevo-cijferS tonen aan dat Het 

vezelgeHalte voor aardappelen 

vergelijKBaar iS met dat van paSta. 

mogelijk gegroepeerd weergegeven. Zo staan 
belegde broodjes en kleine lunchgerechten 
bij elkaar, maar ze zijn niet helemaal gelijk. 

AAnpAssingen indelingscriteriA 
De wetenschappelijke commissie van Ik Kies 
Bewust heeft zich gebogen over de criteria 
voor de toekenning van een voedselkeuze-
logo: deze ligt op de grens tussen uitzonde-
ring en middenweg van het Voedingscen-
trum. Ten behoeve van de eenduidigheid in 
de voedingsvoorlichting is deze set criteria 
afgestemd met de indelingscriteria die het 
Voedingscentrum hanteert in de Richtlijnen 
Voedselkeuze. Daarnaast is het voor de voor-
lichting belangrijk om voldoende keuze te 
bieden in de drie verschillende categorieën 
‘bij voorkeur’, ‘middenweg’ en ‘bij uitzonde-
ring’. Om deze keuze te kunnen bieden heeft 
het Voedingscentrum soms ook de grens tus-
sen voorkeur en middenweg moeten aan-
scherpen. Ter illustratie volgen hieronder een 
aantal veranderingen in de indelingscriteria. 
– Toegevoegd suiker is als extra criterium 

aan bijna alle productgroepen toegevoegd, 
soms productgroepspecifiek, soms als ge-
neriek criterium voor toegevoegd suiker 
(2,5 g/100 g).

– Het generieke criterium voor natrium is 
vanwege internationale uitgangspunten 
verlaagd van 120 mg/100 g naar 100 
mg/100 g. Soms is er een productgroep-

voor BroodBeleg iS een eigen productgroep 

gemaaKt, met aparte criteria.  

specifiek criterium gedefinieerd, zoals bij 
groente- en fruitconserven van 200 
mg/100 g. Verdere verlaging wordt nage-
streefd.

– Doordat de ondergrens van de vezelaan-
beveling in Nederland is toegepast, is het 
generieke criterium voor vezel iets veran-
derd,  namelijk van 1,4 g/100 kcal naar 1,3 
g/100 kcal. Bij ontbijtgranen zijn zeer ver-
gaande veranderingen doorgevoerd. De 
nieuwe criteria sluiten beter aan op het 
aanbod, er is zo voldoende keuze-
mogelijkheid gecreëerd en het stimuleert 
tot verdere product innovatie. 

– Het criterium voor verzadigd vet op de 
B/C-grens bij samengestelde hoofd-
gerechten is verlaagd van 16en% naar 
13en%; een aanzienlijke afname. Maaltij-
den die volgens losse componenten zijn 
in te delen, zijn ook als zodanig te beoor-
delen. Hierbij geldt de ‘zwakste’ schakel 
als bepaler voor de indeling.

De Richtlijnen Voedselkeuze zijn te vinden op de 
website www.voedingscentrum.nl onder professi-
onals. Hier zijn ook extra bijlagen te vinden.

afBeelding 1. overzicHt van de verScHillende onderdelen van de ricHtlijnen voedSelKeuze.

Onderscheid tussen productgroepen met basis en niet-basisbevoegdheden

Basisvoedingsmiddelen
(nutriëntrijk, relatief laag in energie)

Niet-basisvoedingsmiddelen
(energierijk, relatief laag in nutriënten)

Aanbevolen hoeveelheden
basisvoedingsmiddelen

(naar leeftijd en geslacht)

Indelingscriteria
Criteria op basis van voedingsstoffen waarover consensus is over de bijdrage 

aan de preventie van chronische ziekten: verzadigd vet, transvet, natrium,
toegevoegd suiker, vezel

Adviezen binnen productgroepen:
voorkeur, middenweg en uitzondering
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