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vergroot het kennisniveau van consumenten over zoetstoffen

onbekend maakt onbemind

Ir. Stefan Ronsmans, International Sweete-
ners Association/Coca-Cola Europe

Internationale voedselautoriteiten hebben 
het gebruik van laagcalorische zoetstoffen 
uitgebreid geëvalueerd, veilig bevonden   
en goedgekeurd. Maar wanneer Neder-
landers specifiek naar hun opinie over 
zoetstoffen worden gevraagd, geeft zo’n 
70% aan twijfels te hebben of laagcalo-
  rische zoetstoffen wel absoluut veilig zijn. 
Deze latente ongerustheid maakt hen 
gevoelig voor negatieve geruchten. 
Hoe komt dit, welke informatiebronnen 
worden door hen gebruikt en wat is de rol 
van de media, gezondheidsprofessionals 
en voorlichtingsinstanties in het adequaat 
informeren over laagcalorische zoet-
stoffen? De resultaten van diverse 
marktonderzoeken geven hier meer 
inzicht in. 

Een belangrijke barrière voor het consume-
ren van (producten met) zoetstoffen is de 
perceptie dat laagcalorische zoetstoffen on-
veilig zouden zijn. Deze perceptie blijft hard-
nekkig aanwezig, ondanks alle wetenschap-
pelijke evaluaties en goedkeuringen voor 
toegepaste lage doses door voedselautoritei-
ten wereldwijd, zoals de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO), de Europese Autoriteit 
voor Voedselveiligheid (EFSA) en de Food 
and Drug Administration (FDA). Pas na uit-
gebreid wetenschappelijk onderzoek en onaf-
hankelijke evaluatie worden additieven zoals 
laagcalorische zoetstoffen goedgekeurd en 
toegelaten op de Europese markt. 

Mening nederlanders Bij specifieke 
navraag naar hun opinie over laagcalorische 
zoetstoffen, geeft slechts een kleine groep 
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van de Nederlandse consumenten (circa 
20%) aan absoluut geen twijfels te hebben 
(afbeelding 1). Zo’n 70% van de Nederlan-
ders geeft aan niet helemaal zeker te weten 
of zoetstoffen wel veilig zijn, maar ze wel te 
gebruiken. 
Ander kwantitatief onderzoek van Millward 
Brown (mei 2012) geeft een vergelijkbaar 
beeld: 50% van de Nederlanders heeft de 
perceptie dat light-dranken ongezond zou-
den kunnen zijn. Twee jaar geleden lag dit 
percentage nog op 40%. Andere Europese 
landen laten dezelfde trend zien. Deze onze-

kerheid maakt hen extra gevoelig voor ver-
ontrustende berichten in de media en op 
websites, waarvan de wetenschappelijke on-
derbouwing vaak gebrekkig is.
 

gezondheidsvoordelen onderge-
sneeuwd Waarom worden laagcalori-
sche zoetstoffen niet veel meer als een kans 
gezien, in plaats van als een reden tot be-
zorgdheid? Resultaten uit Nederlands con-
sumentenonderzoek illustreren dat de ge-
zondheidsperceptie van laagcalorische 
zoetstoffen niet optimaal is (afbeelding 2). 
Daarbij wordt bijvoorbeeld door 28% van de 
respondenten onderscheid ervaren tussen 
‘natuurlijke zoetstoffen’ en ‘kunstmatige 
zoetstoffen’, alhoewel hier vanuit weten-
schappelijk oogpunt geen reden voor is. De 
terughoudendheid ten opzichte van alles 
wat ‘kunstmatig’ is speelt bij voeding blijk-
baar een grote rol, wat dan ook wordt ver-
taald naar laagcalorische zoetstoffen.  
De rol van zoetstoffen in een gezond voe-
dingspatroon wordt volledig onderge-
sneeuwd door de discussies over aspecten 
zoals veiligheid en kunstmatigheid. Dit is 
jammer, gezien de positieve bijdrage die 
laagcalorische zoetstoffen kunnen leveren in 
relatie tot bijvoorbeeld overgewicht, diabe-
tes en cariës. Dit aspect blijft daardoor on-
derbelicht in de maatschappelijke discussie. 
Afbeelding 3 illustreert op welke wijze laag-
calorische zoetstoffen op een eenvoudige 
manier kunnen bijdragen aan het verminde-
ren van de dagelijkse calorie-inname. 

verschillen binnen europa Data 
van negen Europese landen laten zien dat 
de perceptie van zoetstoffen bij consumen-
ten ook binnen Europa van land tot land 
verschilt (afbeelding 4). Nederland is in dit 
onderzoek niet meegenomen, maar uit het 
Millward Brown-onderzoek blijkt dat de per-
cepties tussen België en Nederland sterk 
vergelijkbaar zijn. In een land als Zweden 
staan consumenten eerder negatief ten op-
zichte van de consumptie van laagcalori-
sche zoetstoffen, terwijl consumenten in 
landen als Spanje en Italië positiever zijn. 

Afbeelding 2. gezondheidsperceptie vAn lAAgcAlorische zoetstoffen in nederlAnd bij 

consumenten.

Afbeelding 1. de meeste nederlAndse consumenten zijn onzeker over de 

veiligheidsAspecten vAn zoetstoffen. (bron: onderzoek fWs, uitgevoerd door gfk, 2010) 

‘Er is behoefte aan begrijpelijke en 
betrouwbare informatie richting consumenten 

en media’

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Consumenten algemeen (n=200)Consumenten die (meestal) de booschappen doen (n=100)

Ik maak me ernstige zorgen over 
de veiligheid van zoetstoffen en 
zal daarom nooit dranken met 
zoetstoffen drinken.

Ik weet niet zeker of zoetstoffen 
veilig voor de gezondheid zijn, 
maar dit heeft geen invloed op 
mijn consumptie van dranken die 
zoetstoffen bevatten.

Ik ben er van overtuigd dat 
zoetstofen niet gevaarlijk zijn voor 
de gezondheid en het is voor mij 
geen probleem om dranken met 
zoetstoffen te drinken.
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71%
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Helemaal oneensOneensNeutraalEensHelemaal eens

Dranken gezoet met 
natuurlijke zoetstoffen zijn 
gezonder dan dranken 
gezoet met kunstmatige 
zoetstoffen.

Dranken gezoet met suiker 
zijn gezonder dan dranken 
gezoet met zoetstof.

3% 25% 56% 12% 3%

3% 12% 41% 34% 10%
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Ook is nagegaan hoe media- en gezond-
heidsprofessionals in diverse Europese lan-
den denken over laagcalorische zoetstoffen. 
De resultaten hiervan tonen dat de mening 
van de mediaprofessionals/journalisten in 
het algemeen veel negatiever is dan die van 
gezondheidsprofessionals. Mediaprofessio-
nals bepalen echter wat consumenten lezen 
in de krant en voor een deel ook op het in-
ternet. Zij hebben op die manier veel in-
vloed op de publieke perceptie rond zoet-
stoffen. Het blijkt eveneens belangrijk om 
de stem van de gezondheidsprofessionals 
een forum te geven zodat ook zij deel van 
de maatschappelijke discussie kunnen zijn. 

perceptie is de realiteit van de 
Markt Ondanks alle positieve evaluaties 
door autoriteiten wereldwijd, blijft de markt-
perceptie de realiteit waarmee de levens-
middelenbranche te maken heeft. Het is 
daarom belangrijk na te gaan wat de belang-
rijkste oorzaken en bronnen van deze per-
ceptie zijn. Het is duidelijk dat de informa-
tiebronnen die worden gebruikt door 
journalisten, gezondheidsprofessionals en 
consumenten totaal verschillend zijn. Ge-
zondheidsprofessionals gebruiken met 
name de wetenschappelijke tijdschriften en 
medische bladen als informatiebron en ba-
seren zich op wetenschappelijk getoetste in-

Afbeelding 3. 

voorbeeld vAn 

reductie vAn 

dAgelijkse 

energie-innAme met 

behulp vAn 

lAAgcAlorische 

zoetstoffen. 

Afbeelding 4. reActie vAn consumenten in diverse europese lAnden die (meestAl) de 

boodschAppen doen op de vrAAg: WAt vindt u vAn de AAnWezigheid vAn lcz in voeding en 

drAnken. (bron: kWAntitAtief onderzoek in opdrAcht vAn cocA-colA europA onder 300 

consumenten per lAnd en 70 key opinion formers per lAnd, november 2011)

formatie ter zake. Consumenten baseren 
hun mening vaak in de eerste plaats op in-
formatie die zij vinden op het internet en 
daarnaast ook op informatie van voedings- 
en gezondheidsprofessionals. Ook journa-
listen maken veel gebruik van bronnen op 
het internet.  
De informatie die op het internet te vinden 
is, is veelal niet onderworpen geweest aan 
het grondige peer-review proces waaraan we-
tenschappelijke publicaties worden onder-
worpen. Veel (negatieve) informatie die men 
over laagcalorische zoetstoffen op het inter-
net kan vinden, is dan ook niet wetenschap-
pelijk onderbouwd of gebaseerd op weten-
schappelijke consensus. Spijtig genoeg is 
het ook in de praktijk gebleken, dat negatie-
ve berichtgeving in de media het potentieel 
heeft om het consumentengedrag ten aan-
zien van laagcalorische zoetstoffen direct te 
beïnvloeden. 

betrouwbare inforMatie Uit de 
uitgevoerde onderzoeken blijkt dat er een 
verkeerde perceptie leeft onder consumen-
ten over laagcalorische zoetstoffen. Binnen 
alle informatiebronnen waarover mediapro-
fessionals en consumenten beschikken, is 
er duidelijk behoefte aan een betere toegan-
kelijkheid tot de betrouwbare en relevante 
informatie over laagcalorische zoetstoffen. 
De wetenschappelijke informatie ten aan-
zien van veiligheid is duidelijk, relevant en 
aanwezig, maar bereikt vaak niet de consu-
ment en de mediaprofessionals/journalis-
ten. Hetzelfde geldt voor de informatie be-
treffende de positieve rol die laagcalorische 
zoetstoffen kunnen spelen in het dagelijkse 
consumptiepatroon van de consument. 
Consumenten baseren hun mening met 
name op onduidelijke bronnen op het inter-
net waarvan de betrouwbaarheid voor de 
consument moeilijk is in te schatten. Ge-
zondheidsprofessionals en consumentge-
richte voorlichtingsorganisaties kunnen hier 
een belangrijke rol vervullen. 

Meer inforMatie:
www.zoetstoffen.nl

2 tabletjes LCZ in de ochtend – 2 kopjes koffie

+ 1 glas (200 ml) light zuiveldrank bij de lunch

+1 stick LCZ in de fruitsalade als dessert

+ 1 glas (200 ml) light frisdrank

-40 kcal

-70 kcal

-20 kcal

-80 kcal

-210 kcal
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