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Colofon

Er bestaan geen gezonde of ongezonde producten is de opvatting in 
voedingsland, want het gaat om het voedingspatroon of het voedings-
gedrag dat iemand heeft. Producten ongezond noemen is min of meer 
taboe, want ook niet aardig voor de producent. Er zijn wel binnen een 
productgroep qua samenstelling (0n)gezondere producten te benoe-
men. Inmiddels spreekt de overheid, bij monde van het ministerie van 
VWS, in de nieuwe landelijke nota over het gezondheidsbeleid Gezond-
heid Dichtbij over een ‘herkenbaar aanbod van gezonde producten in de 
supermarkt en kantines’ als het gaat om de intentie van het beleid dat 
erop gericht is, ‘dat mensen zo min mogelijk drempels ondervinden 
wanneer ze ervoor kiezen om gezond te leven’. Gezondere producten 
horen daar dus bij, het aanbod moet aantrekkelijk en beschikbaar zijn; 
de gezonde keuze, de makkelijke keuze. Logo’s die de gradaties tussen 
ongezond en gezond aangeven, kunnen de consument daarbij helpen. 
Gezondheid loont, want steeds meer bedrijven spannen zich in om pro-
ducten gezonder te maken, waardoor ze mogelijk gebruik kunnen ma-
ken van een ´gezonde keuze logo´. 
De vraag naar gezondere producten stimuleert innovatie en aanbod. In 
vakjargon hebben we het dan over de herformulering van producten, 

het thema van dit nummer. Volgens de analyse van Innova Market In-
sights (p. 22-24) lijkt er echter een verschuiving te zijn van productintro-
ducties met een ‘actieve gezondheidspositionering’ (bijvoorbeeld ver-
rijkte voedingsmiddelen met een specifiek gezondheidsdoel) naar 
‘passieve gezondheidspositionering’ (producten met bijvoorbeeld min-
der vet of suiker). Het afgelopen jaar was er respectievelijk een daling 
van 4 procent en een stijging van 25 procent te zien. Ook was er ten op-
zichte van 2009 een toename van producten met minder zout.
Als het gaat om een gezondere samenstelling signaleert het kabinet in 
de nota Gezondheid Dichtbij dat er nog een extra stap gezet moet wor-
den bij het terugdringen van verzadigd vet, transvet en zout in produc-
ten. Als het gaat om een betere vetzuursamenstelling, dan is ‘resultaat 
halen goed mogelijk gebleken’, als het gaat om zout ‘is het beoogde re-
sultaat nog niet gehaald’. Door publiek-private samenwerking wil het 
kabinet meer vaart zetten achter het halen van resultaten. Gezondere 
producten lonen, zeker als de vraag toeneemt, maar die gaat niet meer 
gestimuleerd worden door massamediale campagnes, omdat twijfel 
heerst over de effectiviteit ervan. Informatie zou van dichtbij moeten ko-
men, uit de leefwereld van de consument zelf.
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