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Kaas en kroket als symbolen van gezond 
of ongezond eten

Martijn B. Katan, Vrije Universiteit, Faculteit 
Aard- en Levenswetenschappen, afdeling 
Gezondheidswetenschappen

Toen ik in 2005 bij de Vrije Universiteit ging 
werken waren mijn nieuwe collega’s 
verbaasd dat ik bij de lunch wel eens een 
kroket nam. Hoe kon een voedingsprofessor 
zo ongezond doen? Kennelijk was de kroket 
hèt symbool van slecht eten. Ik verwerkte 
dat gegeven in een artikel in de Volkskrant, 
waarin ik het broodje kroket vergeleek met 
het broodje kaas (1). Een broodje kaas is in 
Nederland het symbool van goed eten. Met 
een blaadje sla er op heet het een Broodje 
Gezond. 

Kok en Hulshof hebben nu vijftien broodjes 
kroket en broodjes kaas geanalyseerd waar-
van ze het gehalte aan calorieën hebben bere-
kend en de voedingswaarde hebben bepaald 
volgens Drewnowski. Hun uitkomsten ko-
men in grote lijnen overeen met mijn bereke-
ningen uit 2007 (2): beide broodjes leveren 
een hoop calorieën, kaas levert meer verza-
digd vet en calcium, en de kroket meer ijzer. 
De hoeveelheden kaas en kroket per broodje 
waren bij Kok en Hulshof wel anders dan de 
mijne. Ik ontleende ze aan een tabel met ge-
wichten van in Nederland verkrijgbare voe-
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dingsmiddelen, opgesteld door diëtisten van 
Wageningen Universiteit en TNO (3). Die ta-
bel wordt veel gebruikt bij voedselconsump-
tieonderzoek. Er staat in dat de gemiddelde 
kroket 63 gram weegt en dat er 50 gram kaas 
op een broodje gaat. In de Wageningse mon-
sters woog de kroket echter 75 gram en de 

kaas 41 gram. Het broodje kaas kwam daar-
door bij mij 40 kilocalorieën hoger uit dan de 
kroket en bij de Wageningse onderzoekers 7 
kilocalorieën lager. Misschien is de branche 
de laatste jaren scheutiger geworden met kro-
ketten en zuiniger met kaas, of misschien 
doen alleen de snackbars die gefrequenteerd 

‘De Nutrient Rich Food Index volgens Drewnowski is ongeschikt om vast 
te stellen hoe gezond of ongezond een voedingsmiddel is’
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worden door mijn Wageningse vrienden dat. 
Het doet er niet zoveel toe, want de verschil-
len zijn marginaal. Mijn conclusie blijft dat de 
ophemeling van het broodje kaas en de ver-
doeming van het broodje kroket niet berus-
ten op objectieve wetenschap. 

NutrieNt rich Food iNdex Of je de 
verschillen tussen kroket en kaas marginaal 
vindt of niet blijft natuurlijk subjectief. Je zou 
zo’n oordeel liever baseren op een objectieve 
berekening. Kok en Hulshof hebben daarom 
voor beide broodjes de Nutrient Rich Food 
Index van de Amerikaanse onderzoeker Drew-
nowski berekend. Er zijn in Amerika veel van 
die indexen en logo’s in omloop, en ze zijn 
van groot belang voor de levensmiddelen-
industrie. Een gunstig logo kan de verkoop 
bevorderen. Overheden kunnen ook besluiten 
dat een voedingsmiddel een foute score heeft 
en dat het daarom bijvoorbeeld geen gezond-
heidsclaims mag voeren. Erger nog: er zou 
een speciale belasting kunnen komen op pro-
ducten met een fout profiel. Geen wonder dat 
de levensmiddelenindustrie in het onderwerp 
is geïnteresseerd.
Het Institute of Medicine – de Amerikaanse 
Gezondheidsraad – heeft onlangs twintig 
van die indexen beoordeeld (4). Het conclu-
deerde dat een index of logo in de eerste 
plaats de hoeveelheid calorieën en de portie-
grootte zou moeten weergeven en daarnaast 
alleen de hoeveelheden verzadigd vet, trans-
vet en natrium (zout). Het meenemen van 
suiker, eiwit, vezel, vitamines en andere mi-
neralen dan natrium wordt minder zinvol 
geacht. De Nutrient Rich Food Index (NRFI) 
krijgt in het rapport enige kritiek (5). Dat is 
begrijpelijk. De NRFI van frisdranken wordt 
bijvoorbeeld beter als de fabrikant er vitami-
ne C aan toevoegt, maar daar wordt fris-
drank niet gezonder van. Amerikanen krij-
gen al voldoende vitamine C binnen en je 
valt er niet af. 

Zuivel Ook voor zuivelproducten pakt de 
NRFI gunstig uit. Het verzadigd vet, transvet 
en zout in kaas worden in de NRFI namelijk 
gecompenseerd door het eiwit en de vitamine 
A. Amerikanen en Nederlanders eten echter 
al meer dan genoeg eiwit. Nog meer dierlijk 
eiwit is niet gezond, en misschien zelfs onge-
zond. Ook aan vitamine A hebben we geen 
gebrek. Eiwit en vitamine A compenseren ook 
niet de nadelige effecten op hart en bloedva-
ten van het verzadigd vet, transvet en zout in 
kaas. 
Op een door de Nederlandse Zuivel Organi-
satie (NZO) georganiseerd symposium stel-
de Drewnowski dat consumenten niet langer 
op de hoeveelheid calorieën hoeven te letten, 
zolang ze maar kiezen voor voedingsmidde-
len met een hoge nutriëntendichtheid, bij-
voorbeeld melk(producten) (6). Ik vind dat 
een aanvechtbare uitspraak, en ik vind Drew-

nowski’s index geen goede manier om de 
voedingswaarde van een product te beoorde-
len. Ik zie dan ook geen reden mijn eerdere 
oordeel te wijzigen: een broodje kaas en een 
broodje kroket zijn allebei niet echt gezond 
maar ook geen schoolvoorbeeld van slecht 
eten. 
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‘Een broodje kaas en een broodje kroket zijn 
beide niet echt gezond maar ook geen 

schoolvoorbeeld van slecht eten’
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