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Personalisatie van voedingsadviezen

Voedingsadvies is tot nog toe al-
tijd gebaseerd geweest op richt-
lijnen voor gezonde voeding op 
populatieniveau, hoogstens ge-
differentieerd naar geslacht en 
levensfase. Recente ontwikkelin-
gen in voedings-, communica-
tie- en marketingwetenschap-
pen maken het mogelijk om 
adviezen persoonlijker te ma-
ken. Dit past binnen de bredere 
trend van het toesnijden van 
producten en diensten op de 
specifieke behoeften van (seg-
menten van) consumenten. 
Denk aan Amazon.com (‘ande-
ren die dit boek kochten, koch-
ten ook…’), of aan het intensie-
ve, individuele contact tussen 
therapeuten en consumenten, 
bijvoorbeeld om gewicht te ver-
liezen. 

Hoe kan personalisatie van voe-
dingsadviezen in de praktijk 
worden ingevuld, zodat ze de 
gebruiker op de juiste manier 
bereiken? In het artikel ‘Nutrige-
nomics-based personalised nu-
tritional advice: in search of a 
business model?’ analyseren de 
auteurs de verschillende vor-
men van gepersonaliseerd voe-
dingsadvies naar de business-
modellen die eraan ten 
grondslag liggen.  
In het onderzoek is eerst geïn-
ventariseerd hoe persoonlijke 
voeding momenteel op de inter-
nationale markt wordt aangebo-
den. Er zijn 76 businesscases 
geselecteerd, waarvan vele zich 

baseren op meer dan voedselin-
name alleen, bijvoorbeeld ook 
BMI of bloedcholesterolwaarde. 
Slechts een klein aantal neemt 
de genetische constitutie van de 
consument als basis voor      
personalisatie, waarmee dit 
businessmodel, gebaseerd op 
nutrigenomics, nog in de kin-
derschoenen lijkt te staan. 

Negen archetypes
Vanuit deze inventarisatie zijn 
negen verschillende business-
model archetypes geïdentifi-
ceerd, bijvoorbeeld de Employee 
lifestyle guidance, waarbij de 
werkgever gepersonaliseerd ad-
vies voor zijn werknemers laat 

opstellen door een derde partij. 
Kenmerken waarop de archety-
pes zich van elkaar onderschei-
den zijn bijvoorbeeld het type 
informatie waarop de personali-
satie is gebaseerd (voedselinna-
me, fysieke gezondheidspara-
meters, of DNA), de doelgroep 
(bijv. mensen met overgewicht), 
het communicatiekanaal (per-
soonlijk contact, of internet), en 
de samenwerkingsverbanden 
die de aanbieder aangaat (bijv. 
met een supplementenprodu-
cent). Verder onderzoek is no-
dig om duidelijk te krijgen welke 
businessmodellen al dan niet 
aanslaan bij consumenten, en 
waarom. Dit onderzoek alsook 

het vervolgonderzoek naar con-
sumentenreacties zijn onder-
deel van het Europese project 
Food4Me (www.food4me.org).   

Ronteltap A, van Trijp H, Berezowska A, 
Goossens J. Nutrigenomics-based persona-
lised nutritional advice: in search of a busi-
ness model? Genes & Nutrition:1-11. 
doi:10.1007/s12263-012-0308-4
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Gezondheidsbevordering op de werkplek 
via internet 

Zowel voor de werknemer, werkgever als op 
maatschappelijk niveau wordt het steeds 
belangrijker dat werknemers langer gezond 
kunnen doorwerken. Vele bedrijven bieden 
hiervoor activiteiten aan om de leefstijl van 
werknemers te verbeteren. Er is echter be-
perkt inzicht in het bereik, gebruik, en de 
langetermijneffecten van dergelijke activitei-
ten. 

Deze onderwerpen komen aan bod in on-
derzoek van de afdeling Maatschappelijke 
Gezondheidszorg van het Erasmus MC met 
als doel inzicht te krijgen in:
- Determinanten van deelname aan gezond-
heidsbevordering op het werk;
- De effectiviteit van een twee jaar durend 
programma ter bevordering van een gezon-
de leefstijl op het werk. 
Werknemers van zes bedrijven uit diverse 
sectoren zijn benaderd mee te doen aan dit 
onderzoek. Deelnemers werden door rando-
misatie verdeeld in twee groepen: een con-
trole- en interventiegroep. Alle deelnemers 
konden meedoen aan een fysieke gezond-
heidsmeting, gevolgd door een persoonlijk 
leefstijladvies. Daarnaast hadden beide 
groepen toegang tot een persoonlijke web-
site. Deelnemers in de interventiegroep had-
den extra mogelijkheden op deze website:  
a. een uitgebreid advies-op-maat met actie-
georiënteerde feedback; b. mogelijkheid om 
lichamelijke activiteit en groente- en fruit-
consumptie gedurende twee jaar te monito-
ren en; c. de mogelijkheid om vragen te stel-
len aan gezondheidsprofessionals. 
Daarnaast ontvingen zij tijdens de eerste 12 
maanden maandelijks motiverende e-mail-
berichten. Na 12 en 24 maanden vonden 
metingen plaats om te onderzoeken of het 
programma tot een leefstijlverbetering leidt.

Resultaten
Niet alle uitgenodigde werknemers namen 
deel aan het programma. Redenen om niet 
mee te doen waren dat men al gezond was 
en praktische redenen, zoals tijdgebrek. 
Ook lijken morele overwegingen een rol te 
spelen, waarbij werknemers het liever zelf 
regelen en privé en werk graag gescheiden 

houden. De meeste werknemers vinden het 
echter goed dat de werkgever probeert de 
gezondheid van werknemers te verbeteren. 
Hoewel meer oudere werknemers weer-
stand hadden tegen bemoeienis van de 
werkgever met hun gezondheid, waren ze 
eerder geneigd aan het programma deel te 
nemen. In totaal namen 924 werknemers 
deel. Het gebruik van de persoonlijke web-
site was beperkt, met een minderheid van 
de deelnemers die gebruikmaakte van de 
specifieke interventiecomponenten. In de 
eerste periode leidden de maandelijkse e-
mailberichten tot een verhoogd websitebe-
zoek, maar deelnemers met een ongezonde 
leefstijl waren minder geneigd om op de 
website terug te komen. Meer vrouwen dan 
mannen gebruikten de website voor per-
soonlijk advies. Na twee jaar werd er geen 
grote verbetering in leefstijl of gezondheid 
gevonden. Het programma in zijn huidige 
vorm wordt daarom niet aanbevolen voor 
implementatie in de praktijk. 

Robroek SJW. Workplace health promotion: 
participation and effects. PhD Thesis. Rotter-
dam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 2011. 

Robroek SJW, Polinder S, Bredt FJ, Burdorf A. Cost-effective-
ness of a long-term Internet-delivered worksite health pro-
motion programme on physical activity and nutrition: a 
cluster randomized controlled trial. Health Education Re-
search 2012;27:399-410.
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