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‘verbetering van producten met de grote vier’

Meningen over verzadigd vet, zout,  
suiker en vezel

Van verzadigd vet, zout en suiker krijgen Nederlanders meer 
binnen dan gewenst. Van vezel krijgen we te weinig binnen. In de 
afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven genomen om de 
samenstelling van producten te verbeteren om een gezonde 
inname van deze voedingsstoffen te bevorderen. Wat is er in de 
afgelopen vijf jaar veranderd? Waar staan we nu, en wat moet er 
nog verbeteren om bij te dragen aan een positieve verandering  
van de inname van zout, verzadigd vet, suiker en vezel. 
Vertegenwoordigers van drie sectoren geven hun mening. 

Vanuit de consumentenvoorlichting is dat Valérie Klostermann, pro
jectmanager van het Voedingscentrum; vanuit de wetenschap Frans 
Kok, hoofd afdeling Humane Voeding, Wageningen Universiteit; van
uit de industrie Christine Grit (manager Voeding & Gezondheid) Fede
ratie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). 

Zout/natrium Volgens de Richtlijnen goede voeding van de Ge
zondheidsraad en de Richtlijnen Voedselkeuze zou de maximale zout
inname van de Nederlanders maximaal 6 gram per dag mogen zijn 
(2,4 gram natrium per dag). De inname is ongeveer 9 gram (3,9 gram 
natrium).
Wat is er in de afgelopen vijf jaar veranderd, waar staan we nu, en wat 
moet er nog verbeteren (aan producten) om een positieve verandering 
van de inname te bevorderen? 

Valérie Klostermann: ‘Het VWArapport waarin 
het zoutgehalte in diverse levensmiddelen is 
bepaald laat helaas nog geen dalende trend 
zien. Ten opzichte van de 0meting uit 2009, 
was in diezelfde steekproef (kleine 1000 pro
ducten) uit 2010, geen significant verschil in 
het zoutgehalte. Ook eerder uitgevoerd Con
sumentenbondonderzoek (Consumentengids 
nov. 2009) liet zien dat, met uitzondering van 
de categorie brood, er nog geen sprake was van een dalende trend. 
Dit is jammer, want de Taskforce zout van de FNLI is al sinds 2007 aan 
de slag, maar dat heeft nog geen duidelijk aantoonbaar resultaat op
geleverd. Dat neemt niet weg dat er diverse bedrijven zijn die serieus 
werk maken van zoutreductie, maar over de hele linie is het te weinig. 
Dat is waar de Taskforce zout zich voor moet inspannen: dat álle be
drijven en sectoren er serieus mee aan de slag gaan. 
Dat in brood het zoutgehalte is verlaagd is het gevolg van wetgeving 
(op verzoek van de sector zelf). Dit is belangrijk omdat brood een be
langrijk basisvoedingsproduct is waarvan niet minder gegeten zou 
moeten vanwege het zoutgehalte. Deze zoutreductie is al twee jaar  
geleden doorgevoerd, maar heeft nog geen duidelijk vervolg gekregen. 
We zien dan ook graag wat meer vaart en ambitie bij het formuleren 
van doelstellingen, met name ook voor die sectoren die achterblijven 
bij het realiseren van de in 2008 door de FNLI geformuleerde doelstel
ling van 12%.’  

Frans Kok: ‘Over zoutreductie hoor ik wisse
lende verhalen, maar recent onderzoek van de 
Consumentenbond en de VWA laat zien dat er 
weinig beweging in zit. Er zijn door de Task
force zout van de FNLI streefwaarden gefor
muleerd: tussen 2007 en 2009 is 10% zout
vermindering gerealiseerd, maar daarna is er 
weinig meer gebeurd. De enorme variatie in 
het zoutgehalte binnen een productgroep valt 
op; voor kaassoorten is deze variatie 40%, voor pizza’s 60% en voor 
sauzen 80%. Het kan dus wel degelijk met minder zout. Vrijwillige 
zoutverlaging via convenanten werkt hiervoor onvoldoende. Er zijn be
drijven die zoutreductie serieus nemen, maar er zijn ook spelers die 
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niet willen meewerken. Als de FNLI er niet in slaagt om alle partijen 
mee te krijgen, dient de overheid duidelijke regels te stellen, dat zet 
meer zoden aan de dijk. Het zoutbeleid is nu nog te vrijblijvend.’ 

Christine Grit: ‘Zout staat nu hoog op de 
agenda van bedrijven. Daar heeft de Gezond
heidsraad aan bijgedragen door in de RGV 
expliciet het bedrijfsleven op te roepen pro
ductaanpassingen door te voeren. Er kan nog 
wel veel worden verbeterd, maar er is al veel 
in gang gezet. De FNLI heeft veel geleerd van 
de eerste fase van het actieplan zout in le
vensmiddelen, gelanceerd in 2008, waarin 
we er toch in slaagden vermindering van 10% te bewerkstelligen. Wij 
zoeken nu naar de beste manier om dat momentum vast houden en te 
versnellen. Belangrijke elementen zijn daarbij transparantie over de 
commitments van bedrijven en branches en een nauwe samenwerking 
met de retail.’ 

VerZadigd Vet Volgens de Richtlijnen goede voeding van de Ge
zondheidsraad zou het verzadigd vetgehalte zo laag mogelijk gehou
den moeten worden met een aanvaardbare bovengrens van 10 ener
gieprocent. De gemiddelde inname in Nederland is nog te hoog (14,5 
procent, 14). 
Wat is er in de afgelopen vijf jaar veranderd, waar staan we nu, en wat 
moet er nog verbeteren (aan producten) om een positieve verandering 
van de inname te bevorderen? 

Valérie Klostermann: ‘De Taskforce Verantwoorde Vetzuursamenstel
ling (20052010) heeft bewezen dat zelfregulering effectief kan zijn. 
De transparante manier van werken, met alle betrokken partijen uit de 
keten van plantaardige vetten aan tafel en de bereidheid ambitieuze 

doelstellingen te formuleren, heeft voor het 
succes gezorgd. Maar we zijn er nog niet. Om 
een verdere verlaging te realiseren is het es
sentieel dat de Taskforce een vervolg krijgt en 
de reeds betrokken sectoren zijn daarvoor al 
gepolst. Daarnaast zijn ook de koepels die de 
zuivel, vlees en vleesproducten vertegen
woordigen gevraagd om aan te sluiten, want 
in een gemiddelde voeding leveren deze pro
ducten iets meer dan de helft (VCP2003) van het verzadigd vet. De 
aanpak zal wel anders moeten zijn, want de mogelijkheden om de vet
zuursamenstelling van dierlijk vet aan te passen zijn beperkt. Er zal 
meer gestuurd moeten worden op verlagen van het vetgehalte (en/of 
verkleinen van de portiegrootte). De kansen liggen bij vers vlees voor
al in het segment van veel gegeten bewerkte producten, zoals gehakt, 
hamburgers en saucijzen. In de productgroep zuivel kan gekeken wor
den of een verdere verlaging van het vetgehalte van melk haalbaar is. 
In de UK en de Scandinavische landen bestaat dit (0,7 à 1%) al en 
slaat het aan bij de consument. Ook het stimuleren van een ruimer 
aanbod en gebruik van minder vette kaas blijft de moeite waard. Ver
der zijn er binnen de categorie koek en gebak nog mogelijkheden het 
verzadigd vetgehalte te verlagen, zoals ook bleek uit het VWArapport 
over de vetzuursamenstelling van bakkerswaren uit november 2010.’ 

Frans Kok: ‘Het verzadigd vetgehalte in onze 
voeding is de afgelopen vijf jaar niet wezenlijk 
verminderd is mijn indruk. Uitzondering is het 
project Verstandig Frituren dat heeft geleid tot 
het gebruik van gezonde oliën in ambachtelij
ke en fabrieksmatige frituurproducten. 
Belangrijke verzadigde vetbronnen zijn vette 
vleessoorten, volle zuivelproducten, koekjes, 
gebak, chocola en snacks. Productverbetering 
blijft hier hard nodig, maar stagneert omdat het dikwijls gaat om van 
nature aanwezig verzadigd vet. Voor de branche is het ingewikkelder 
om hier veranderingen te bewerkstelligen. Daarnaast zal een aan
scherping van de criteria voor het ‘gezonde keuze’ logo nodig zijn om 
in de komende jaren duidelijke stappen te zetten. Ten slotte kunnen 
via prijsbeleid consumenten gestimuleerd worden om meer plantaar
dig voedsel en minder vetrijke producten van dierlijke oorsprong te 
eten. De consumptie van transvetten is sterk verlaagd. Een punt van 
aandacht is het transvetgehalte in koekjes en andere luxeproducten. 
Inspanningen in de bakkerijsector blijven hiervoor nodig. Veel snack
bars zijn overgegaan op vloeibaar vet zonder transvetzuren. Controle 
door de VWA blijft van belang omdat hier sprake is van vrijwilligheid.’
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Christine Grit: ‘Transvet zoveel mogelijk uit de 
voeding weghalen was een eerste – en zeer 
belangrijke – stap, nu moet ook het verzadigd 
vetgehalte naar beneden. Geen simpele opga
ve en moeilijker dan het verminderen van het 
transvet. De belangrijkste reden is de functio
naliteit van verzadigde vetten. Vetten die bij 
kamertemperatuur hard zijn, zijn nu eenmaal 
anders in de verwerking dan oliën. Bij sommi
ge productcategorieën is dat niet zo problematisch, maar zeker in 
meer complexe productcategorieën – waaronder koek en gebak – is de 
mate van hardheid bij aanvang van het productieproces van groot be
lang. Niemand zit te wachten op een product waarbij het vet uit de 
vulling loopt. Dat neemt niet weg dat de samenstelling van producten 
moet verbeteren. Misschien met behulp van nieuwe technologieën, 
misschien met veel volledig nieuwe producten, zodat er geen bevoor
oordeelde consumentenverwachtingen zijn over smaak en textuur.’

toegeVoegde suiker De inname van koolhydraten (totaal aan 
verteerbare koolhydraten, inclusief mono en disacharinden) zou ten
minste 40 energieprocent moeten zijn. De inname van toegevoegde 
suikers is redelijk constant (2325 en%), maar zou beperkt mogen 
worden voor mensen met een te hoog gewicht. 
Wat is er in de afgelopen vijf jaar veranderd, waar staan we nu, en wat 
moet er nog verbeteren (aan producten) om een positieve verandering 
van de inname te bevorderen? 

Valérie Klostermann: ‘Koolhydraten worden 
door verschillende diëten – dr. Frank, Montig
nac, Atkins – ten onrechte in een kwaad dag
licht gesteld. Het probleem zit bij teveel toe
gevoegde suikers. Producten met veel 
toegevoegd suiker leveren over het algemeen 
vooral ‘lege’ calorieën. Daarbij, aan producten 
waarvan je dat totaal niet verwacht, wordt nog 
suiker toegevoegd, bijvoorbeeld gekookte 
ham. Afhankelijk van de productsoort kan er stapsgewijs wat minder 
suiker toegevoegd worden of (zoals in dranken) zoetstof toegevoegd 

worden. In het algemeen geldt dat veel producten (stapje voor stapje) 
wat minder zoet kunnen worden, denk aan alle toetjes of ontbijt
granendrankjes die daarvoor op de markt worden gebracht. Er zijn al 
bedrijven die hieraan werken, maar net als bij zoutreductie is het beter 
als alle betrokken sectoren met reductie van toegevoegd suiker aan de 
slag gaan.’ 

Frans Kok: ‘De consumptie van mono en  
disacchariden zoals fructose, glucose en sac
charose (tafelsuiker) is de afgelopen 2030 
jaar redelijk constant gebleven. De hoeveel
heid suikers die in de huishouding wordt toe
gevoegd is gedaald, maar deze daling wordt 
gecompenseerd door de hoeveelheid die door 
de industrie aan producten wordt toegevoegd. 
Het is de vraag of de huidige consumptie de 
wenselijke is. De Gezondheidsraad heeft geen bovengrens geformu
leerd voor toegevoegd suiker omdat hiervoor de wetenschappelijke 
basis ontbreekt en er zijn geen afspraken over een vermindering ge
maakt in een convenant. Voor mensen met een ongewenste ge
wichtstoename is een beperking van de hoeveelheid kale calorieën, 
waaronder toegevoegde suikers, gewenst. De kreet “geen suiker toe
gevoegd” verkoopt weliswaar goed, maar kan tegelijkertijd misleidend 
zijn. De suggestie wordt gewekt dat zo’n product minder calorieën  
bevat en dat is niet altijd waar. Fabrikanten stoppen bijvoorbeeld in 
plaats van mono en disacchariden, zetmeel (en een kunstmatige 
zoetstof) in hun producten, die eveneens 4 kilocalorieën per gram le
veren. Ook worden wel vruchtenconcentraten toegepast. De energeti
sche waarde van het product komt daarmee niet lager uit, soms zelfs 
hoger. Als het gaat om de zoete smaak zien we een ontwikkeling naar 
het vervangen van suiker door kunstmatige zoetstoffen, vooral in 
dranken en zuivelproducten. Net als voor vet is wel aandacht nodig 
voor suiker als bron van energie. Suikerhoudende frisdranken en sap
pen en andere zoete en vette snacks (ijs, candybars, gebak, zuivel
toetjes) die gemakkelijk weg eten en drinken kunnen een risico vor
men voor overgewicht.’

Christine Grit: ‘Suiker is alleen relevant bij 
energiereductie en het beperken van de fre
quentie van gebruik (mondgezondheid en 
tandcariës). Met andere woorden: een doel
stelling over de toevoeging of reductie van 
suiker in het algemeen is weinig relevant voor 
het bereiken van een betere voedingsstatus 
van de bevolking. In bepaalde productcatego
rieën kan zelfs het dalen van de hoeveelheid 
suiker leiden tot méér kcalorieën per verstrekkingseenheid van de in
dividuele producten. Dat is een ongewenste ontwikkeling. Vanuit een 
perspectief van gezond gewicht, is het belangrijk dat zowel naar por
tiegrootte als naar energiedichtheid wordt gekeken. In het Convenant 
Gezond Gewicht hebben zowel de levensmiddelenindustrie als de  
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bevorderen de stoelgang en verlagen het risi
co op hart en vaatziekten. We schieten niet 
veel op met stoffen die chemisch gezien tot 
vezel gerekend mogen maar die geen bijdrage 
leveren aan het voldoen aan de vezelaanbeve
ling. Mijn indruk is dat het bij “extra vezel” 
dikwijls om deze laatste categorie gaat. Ook 
hier zijn het de  
gewone plantaardige basisvoedingsmiddelen 
zoals volkoren graan producten, groenten en fruit, waarin vezel van na
ture aanwezig is, die het verschil maken.’  

Christine Grit: ‘De verhoging van de inname 
van vezel staat op de agenda van het voedings
middelenbedrijfsleven. Er is in de praktijk spra
ke van drie belemmeringen. Ten eerste de defi
nitie van voedingsvezel. Er is gelukkig een 
Europese definitie (een belangrijk verschil met 
vijf jaar geleden) maar de methodiek daarvoor 
is omslachtig en onvoldoende gevalideerd. Er 
wordt dus vaak met andere methoden gewerkt 
die niet alle componenten meenemen. Een tweede belemmering is dat 
vezels niet alleen verschillende (functionele) eigenschappen hebben in 
producten maar ook verschillende gezondheidseffecten. De doelstelling 
ligt op het totaal, maar als een producent vezel toevoegt aan een pro
duct die afwijkt van de oorspronkelijke wordt er al gauw negatief op ge
reageerd door de media en consumentenorganisaties. Terwijl de hoe
veelheid voedingsvezel wel degelijk is gestegen. Bij veel 
tussendoorproducten is de kcalorische waarde per portie zo hoog, dat 
deze nooit in aanmerking kunnen komen voor een verschuiving van bij
voorbeeld uitzondering naar middencategorie in de indeling van het 
Voedingscentrum. Waarom zou je het product dan nog met vezel verrij
ken? Wat jammer is, is dat vezel enigszins is ondergesneeuwd in al het 
(media)geweld over zout, kcalorieën en verzadigd vet. Hopelijk gaat dit 
de komende vijf jaar veranderen. Als dan ook nog de belemmeringen 
ter hand worden genomen …’
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retailers dit in het actieplan opgenomen. Ook in de catering en horeca 
wordt hier naar gekeken. Vijf jaar geleden was dit een stuk minder, al 
was er in het eerste convenant ook aandacht voor.’ 

VeZel De aanbeveling voor de inname van vezel in Nederland is 
3045 gram per dag (3,4 gram voedingsvezel per megajoule/14 gram 
voedingsvezel per 1000 kcal). De inname is lager, zo’n 2,12,3 gram 
per megajoule per dag (46).
Wat is er in de afgelopen vijf jaar veranderd, waar staan we nu, en wat 
moet er nog verbeteren (aan producten) om een positieve verandering 
van de inname te bevorderen? 

Valérie Klostermann: ‘In Nederland is het ge
lukkig al een goede gewoonte te kiezen voor 
vezelrijkere broodsoorten, zoals tarwe
(‘bruin’), volkoren of meergranenbrood. Aan 
de andere kant wordt er minder dan de aanbe
volen hoeveelheid brood gegeten. Het imago 
van brood is nog te veel: ‘daar wordt je dik 
van’. Dat zou meer moeten worden: ‘(volko
ren)brood eten helpt om op gewicht te blij
ven’. Een boterham kun je prima tussendoor eten. De richtlijn van de 
GR is alleen te halen door een keuze voor meer volkorenproducten 
met complexe koolhydraten en minder geraffineerde producten met 
enkelvoudige suikers.    
Ook groente en fruit zijn een belangrijke bron van vezel. Productinno
vaties die consumenten helpen vaker groenten of fruit te eten (en dus 
meer vezel) zijn daarom ook welkom. Verder kunnen peulvruchten, of 
producten waarin deze verwerkt zijn, een aanzienlijke bijdrage leveren 
aan de vezelinname.’

Frans Kok: ‘De inname van vezel is in Nederland te laag, maar fabri
kanten hebben voedingsvezel ontdekt, lijkt het. Etiketten en reclame 
wijzen steeds vaker op “met extra vezel”. Essentieel is over wat voor 
vezel we het hier hebben. Vezel is een containerbegrip voor allerlei ty
pen verbindingen met verschillend fysiologisch effect. Als we het heb
ben over de vezelaanbeveling gaat het om vezels die van nature voor
komen in volkorengraanproducten, groente en fruit. Dit type vezels 
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