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Wens in vervulling met één voedselkeuzelogo

Maurice de Jong

Na jaren van discussie en onderzoek kwam het er afgelopen maart 
dan eindelijk van: het Ik Kies Bewust Logo (IKB) en het Gezonde 
Keuze Klavertje van Albert Heijn gingen samen tot één landelijk 
voedselkeuzelogo. Zo werd voldaan aan de wens van de overheid 
om te komen tot één logo en één set criteria voor toekenning 
hiervan.

De Gezondheidsraad was in zijn rapport Gezonde voeding: logo’s onder 
de loep (2008) kritisch over het Ik Kies Bewust Logo (IKB), geïnitieerd 
door de voedingsindustrie en het Gezonde Keuze Klavertje van  
Albert Heijn. Ze zouden beide maar gedeeltelijk in overeenstemming 
zijn met de landelijke voedingsrichtlijnen. Het IKB-logo zou onder an-
dere te coulant zijn als het gaat om voedingsvezel, terwijl voedings-
middelen met het keurmerk van AH soms nog relatief veel zout bevat-
ten. 

InformatIevoorzIenIng Ook vond de Gezondheidsraad dat 
de informatievoorziening op de etiketten van voedingsmiddelen beter 
kan. Het adviesorgaan van de overheid wil een scherpere focus op nu-
triënten die voor de gezondheid belangrijk zijn. ‘Zo is het totale vetge-
halte van minder belang dan het gehalte aan ongezonde vetten en bij 
suikers zou de nadruk moeten liggen op het beperken van vrije sui-
kers’, aldus het rapport uit 2008. De Gezondheidsraad concludeerde: 
een samenhangend beleid voor logo’s en labels is gewenst. 
Drie jaar na dato lijkt aan de wens gehoor gegeven. Minister Edith 
Schippers onthulde op 1 maart in het bijzijn van iedereen die er toe 
doet in de voedings- en gezondheidswereld het nieuwe voedselkeuze-
logo, of eigenlijk twee. Het keurmerk heeft namelijk twee verschij-
ningsvormen: groen en blauw. De eerste met de tekst ‘gezondere keu-
ze’ staat voor het maken van de gezondere keuze binnen de groep 
basisproducten. De blauwe verschijningsvorm draagt de tekst ‘bewus-
te keuze’ en helpt met het kiezen van niet-basisvoedingsmiddelen zo-
als soepen of tussendoortjes. 
Ruim twee jaar geleden begonnen Albert Heijn en Stichting Ik Kies  
Bewust gesprekken om tot één logo te komen. In een “zorgvuldig  
proces” werden de criteria van beide logo’s te zamen met de Richtlij-
nen Voedselkeuze van het Voedingscentrum geëvalueerd en geharmo-

niseerd. Doel van de productcriteria is het maken van onderscheid  
binnen de productgroepen. De nieuwe normen van de verschillende  
productcategorieën richten zich op de vermindering van de hoeveel-
heid transvet, verzadigd vet, toegevoegd suiker en natrium in  
voedingsmiddelen. 

tevredenheId logo Naar de wens van de Gezondheidsraad  
benadrukt het nieuwe voedselkeuzelogo de positieve effecten van nu-
triënten op de gezondheid. Het keurmerk houdt rekening met de inna-
me van zowel essentiële als nuttige voedingsstoffen met de geschikte 
hoeveelheid energie van een product. Schippers: ‘In 2005 riep Hoo-
gervorst (Schippers voorganger, red.) op te komen tot één logo en 
Klink deed hetzelfde in 2009 en aan mij de eer om het nieuwe logo te 
presenteren’, zo straalde een trotse  minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport tijdens de presentatie van het logo in de Haagse 
Nieuws poort. De minister roemde de  publiek-private samenwerking 

‘Het is mij een eer om Het nieuwe logo te presenteren’, straalde een 

trotse  minister van volksgezondHeid, welzijn en sport editH 

scHippers tijdens de presentatie van Het logo.
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bij de totstandkoming van het logo. ‘Dit soort resultaten zijn onder-
steuning van ons beleid.’ Het is belangrijk dat iedereen meedoet aan 
het voedselkeuzelogo, eenduidigheid en breedheid zijn essentieel, 
stelt de bewindsvrouw. Nu wacht volgens haar en voorzitter van Stich-
ting Ik Kies Bewust Cléménce Ross de uitdaging om het logo op een 
effectieve manier bekend te maken onder het Nederlandse publiek. 
‘Mijn droom is dat mijn kinderen niet meer hoeven na te denken om 
gezond te eten’, aldus een trotse Ross. 

KrItIeK  De uitgangspunten van de aangepaste criteria in het nieu-
we logo zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, toepasbaar voor 
alle voedsel en drank, en internationaal te gebruiken. Ook zijn ze een-
voudig te implementeren. Bovendien zorgt het duale karakter van het 
keurmerk ervoor dat een dropje met minder suiker niet wordt aange-
duid als de ‘gezonde keuze’, maar als de ‘bewuste keuze’. Onder het 
oude IKB-logo hadden gezondere snacks hetzelfde logo als bijvoor-
beeld brood. ‘Het was misschien lastig in het begin, maar we hebben 
met z’n allen één doel voor ogen: gezondheidswinst voor alle Neder-
landers’, reageert Jeroen Pietryga, directeur marketing en formule bij 
Albert Heijn. Hij is blij dat de duale verschijningsvorm van het Gezon-
de Keuze Klavertje ook terugkomt in het nieuwe logo. In 2009 kwam 
AH, niet lang na de publicatie van het rapport van de Gezondheids-
raad, met twee klavertjes: één met groene rand voor de gezonde keuze 
en één met een oranje rand voor de bewuste keuze. De Consumenten-
bond en de Hartstichting vinden dat de goede kanten van het Klaver-
tje van AH plaats hebben gemaakt voor nieuwe, onduidelijke richtlij-
nen. De twee partijen zien liever het oranje klavertje dan het blauwe 
voedselkeuze logo, omdat de kleur oranje beter aantoont dat een pro-
duct minder gezond is. Ook zijn op sommige punten de criteria voor 
voedingsmiddelen te soepel geworden. Zo mogen ontbijtgranen twee 
keer zoveel verzadigd vet en vier keer zoveel suiker bevatten dan bij de 
oude criteria, aldus de Consumentenbond. 

‘twIjfelachtIge producten’ ‘We zijn wel strenger voor niet-
basisproducten dan voor basisproducten’, zegt Jaap Seidell, voorzitter 

van de achtkoppige wetenschappelijke commissie, belast met het har-
moniseren van de criteria van Het Gezonde Keuze Klavertje, IKB-logo 
en de Richtlijnen Gezonde Voedselkeuze van het Voedingscentrum. 
Negentig procent van de producten vallen in dezelfde categorie, maar 
tien procent zijn grensgevallen, geeft Seidell één van de lastige aspec-
ten van het integreren van de criteria aan. ‘Is vruchtensap nu fruit of 
juist frisdrank? En een saus met een gezonde vetzuursamenstelling; 
in welke categorie plaats je die?’, geeft de hoog leraar voorbeelden van 
twijfelachtige producten. De commisie worstelde ook met het soep-
volkorenbrood-dilemma. ‘Soep heeft altijd te veel zout en dit geldt 
meestal ook voor volkorenbrood. Maar ondanks het teveel aan zout 
besloten we dit laatste product toch te stimuleren. Vroeger hadden 
soep en volkorenbrood één logo en dachten consumenten dat ze net 
zo gezond waren.´  Door het nieuwe duale logo kunnen consumenten 
steeds de gezondste of bewuste keuze maken binnen een categorie. 
‘Je kiest fruit bij fruit en soep bij soep.’ Toch valt hier nog best het één 
en ander te verduidelijken voor de consument. Want niet iedere super-
marktklant is op de hoogte van al die productcategorieën of heeft tijd 
om zich hierin te verdiepen.                                                       
‘Eerst stond dit er niet bij en vergeleek je appels en peren’, merkt Bou-
dewijn Breedveld, adjunct-directeur van het Voedingscentrum, op. De 
supermarkten zijn zeer te spreken over het duale logo. ‘We zijn de eer-
ste in Europa met een retailbreed gedragen duaal gezondheids logo’, 
vertelt een tevreden Marc Jansen, directeur consumentenzaken van 
het CBL. Binnen een half jaar verschijnen de eerste producten met het 
voedselkeuzelogo in de schappen. 

Fusie

met de fusie van het gezonde keuze klavertje van aH (2005) en het ikB-logo (2006) van de voedingsindustrie, ontstaat één 
landelijk voedselkeuzelogo dat prijkt op 6.600 producten en waaraan 106 bedrijven meedoen. Belangrijk aan het logo is dat 
het twee verschijningsvormen heeft: basis (groen) en niet-basisvoedingsmiddelen (blauw). aH had een duaal logo, maar 
maakte geen onderscheid tussen basis- en niet basisvoedingsmiddelen. ‘zo had volle melk geen logo, halfvolle melk een 
oranje logo en magere melk een groen keurmerk’, zegt jaap seidell, voorzitter van de wetenschappelijke commissie van 
het nieuwe voedselkeuzelogo. Het ikB-logo maakte dit onderscheid wel. de laatste was gebaseerd op de wereldgezond-
heidsorganisatie, terwijl aH keek naar de indeling van het voedingscentrum (bij voorkeur, middenweg of bij uitzondering). 
vanwege al deze verschillen duurde het twee jaar om tot een fusie van het gezonde keuze klavertje en het ikB-logo te  
komen, aldus seidell.

Het groene logo met de tekst ‘gezondere keuze’ staat voor Het maken 

van de gezondere keuze Binnen de groep Basisproducten. Het Blauwe 

logo draagt de tekst ‘Bewuste keuze’ en Helpt met Het kiezen van 

niet-Basisvoedingsmiddelen, zoals soepen of tussendoortjes. 
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