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  presenteerde 
vorige maand op de Vrije Univer-

siteit in Amsterdam de nieuwe criteria
voor het Ik Kies Bewust-logo aan de
vakpers. Seidell is voorzitter van de
wetenschappelijke commissie van de
Stichting Ik Kies Bewust. De belang-
rijkste wijzigingen ten opzichte van
het voorgaande systeem (1) zijn: de
aangescherpte criteria voor verzadigd
vet en transvetten, toegevoegd suiker
en zout, de uitbreiding naar andere
productgroepen, een onderscheid in
basisgroepen en non-basisgroepen,

het gebruik van generieke en product-
specifieke criteria en het meenemen
van criteria op het gebied van energie-
inname en vezels.

Door het toevoegen van basisgroe-
pen is het Ik Kies Bewust-programma
ook uitgebreid naar verse producten.
Dit betekent dat ook slagers en groen-
teboeren het logo kunnen voeren. ‘De
criteria voor deze producten zijn min-
der scherp dan voor de non-basis-
groepen omdat ze veelvuldig worden

gegeten en in hoge mate bijdragen aan
de inname van essentiële nutriënten’,
liet Seidell weten.

Op dit moment zijn er zo’n 350 pro-
ducten op de markt met het Ik Kies
Bewust-logo. Door de nieuwe, stren-
gere criteria mogen tientallen produc-
ten het logo niet meer voeren of moet
de samenstelling op korte termijn
worden aangepast. Desondanks ver-
wacht de Stichting Ik Kies Bewust dat
er eind 2007 ongeveer 1000 producten
het logo zullen dragen. Het systeem
zal om de twee jaar geëvalueerd wor-
den. In dit artikel worden de achter-
gronden bij het nieuwe systeem toege-
licht.

Uitgangspunten    De wetenschap-
pelijke commissie heeft het afgelopen

half jaar het systeem van criteria geë-
valueerd en aangepast. Allereerst zijn
de doelstellingen van het systeem uit-
gebreid naar vier:
– vermindering van de inname van
nutriënten met een voldoende bewe-
zen ‘negatief ’ effect op de gezondheid;
– bevorderen van de inname van
nutriënten zoals vezel en vitamines
conform internationale voedings-
richtlijnen;
– het stimuleren van de industrie om
het aantal gezondere producten door
innovatie en verbetering te laten stij-
gen;
– het stimuleren van een geschikte
energieopname.

Het systeem moest aan een aantal
basisvoorwaarden voldoen. Het moet
toepasbaar zijn voor alle voedings-

Voeding en gezondheid

Achtergronden bij de nieuwe criteria voor Ik Kies Bewust-logo 

Scherpere criteria voor 

meer productgroepen
Vorig jaar werd het Ik Kies Bewust-logo geïntroduceerd,

maar de criteria ervoor bestonden destijds nog uit twee

pijlers. Nu heeft een onafhankelijke wetenschappelijke

commissie ze getoetst en uitgebreid. Er zijn onder andere

criteria opgesteld voor productgroepen zoals groente,

fruit, brood en vlees. En in het systeem zijn nu ook de

energie-inname en vezelintake meegenomen.
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Logo ook voor verse producten

Met het logo kan de consument gemakkelijker een gezondere keuze maken.
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middelen en drank, met uitzondering
van alcohol, supplementen, producten
die onder medische supervisie genut-
tigd worden en voedsel voor kinderen
jonger dan 1 jaar. Het systeem moet
gebaseerd zijn op wetenschappelijk

bewijs; het moet gemakkelijk te
begrijpen en te implementeren zijn;
en het systeem moet internationaal
toepasbaar zijn.

Productgroepen    Er is een opde-
ling gemaakt in basisproductgroepen
en extra productgroepen. De basis-
productgroepen zijn geselecteerd
overeenkomstig internationaal
gebruikte opdelingen en voedings-
kundige richtlijnen. Daar waar de
inname van essentiële nutriënten te
gering is (brood moet bijvoorbeeld
bijdragen aan de vezelinname) zijn
extra criteria voor deze nutriënten
gedefinieerd. Naast de basisproduct-
groepen zijn enkele extra product-

groepen gedefinieerd voor producten
die niet tot de basisproducten beho-
ren (tabel 1).

De commissie heeft besloten om uit
te gaan van generieke criteria die voor
de meeste van de producten moeten
gelden. Daarnaast kunnen er product-
specifieke criteria gebruikt worden ter
vervanging van een of meer van de
generieke nutriëntencriteria. Deze
productspecifieke criteria kunnen
strenger zijn voor extra productgroe-
pen ten opzichte van basisproduct-
groepen, maar moeten wel technolo-
gisch haalbaar en sensorisch accepta-
bel zijn.

Criteria    Het streven was om gene-
rieke criteria te gebruiken. Product-
groep specifieke criteria werden opge-
steld als er binnen een productgroep
minder dan ongeveer 20% van de
basisproducten aan de criteria konden
voldoen, of minder dan 10% van niet-
basisproducten. Voor vier nutriënten
waarvan een WHO/FAO-werkgroep
heeft geconstateerd dat de inname
beperkt moet worden, werden criteria
opgesteld (2). Deze nutriënten zijn
transvetzuren (TFA), verzadigde vet-
zuren (SAFA), natrium (Na) en vrij
suiker. De commissie heeft gezien het
moeilijke begrip ‘vrij suiker’ ervoor
gekozen om zich hier te richten op
toegevoegd suiker. Toegevoegd suiker
wordt gerelateerd aan negatieve
gezondheidseffecten (cariës, obesitas)
en dit is ook waar de industrie op kan
ingrijpen in de receptuur. Stukjes fruit
worden niet als toegevoegd suiker
gerekend aangezien ze vaak nog aan-
zienlijke hoeveelheden micronutriën-

ten bevatten. Dit in tegenstelling tot
diksap, siropen of toevoegingen zoals
honing.

Verschillende organisaties zoals de
WHO en de Nederlandse Gezond-
heidsraad (3) hebben aanbevelingen
voor hoeveelheden van SAFA, TFA,
Natrium en/of toegevoegd suiker in
de gemiddelde, totale dagelijkse voe-
ding. Niet ieder product bevat echter
al deze voedingsstoffen. Producten
waar een van deze nutriënten wel in
zit mogen dus wat meer dan de aan-
beveling voor de dagelijkse voeding
bevatten om toch op een totale dagin-
name in de buurt van de (internatio-
nale) aanbevelingen te komen. De
commissie heeft daarom de criteria
voor de nutriëntenhoeveelheid van
genoemde voedingsstoffen op pro-
ductniveau 30% boven de dagelijkse
aanbevelingen vastgesteld (zie tabel
2). Deze getallen worden als generieke
criteria zoveel mogelijk gebruikt. De
volledige beschrijving van de criteria
zijn te vinden op
www.ikkiesbewust.nl.

Naast deze generieke criteria zijn
insignificantieniveaus gedefinieerd.
Dit omdat anders producten met wei-
nig energie niet aan de criteria kun-
nen voldoen. Een product met heel
weinig energie, die voornamelijk van
SAFA afkomstig is, kan zo toch aan de
criteria voldoen. De insignificantieni-
veaus zijn gedefinieerd als 5% van de
dagelijkse maximale aanbevolen hoe-
veelheid in 100 gram product, geba-
seerd op een energie-inname van
2000 kcal. Voor SAFA betekent 13%
van 2000 kcal = 260 kcal =28,88 g
SAFA/dag. Het insignificantieniveau is
dan 5% hiervan, wat overeenkomt
met 1,4 g SAFA/100g product.

Marktfactoren    Uitgaande van
deze criteria is per productgroep
bekeken of van de producten die op
de markt aanwezig zijn ongeveer 20%
(basisproducten) of 10% (extra pro-
ducten) aan de criteria voldeden.
Hiervoor werden productdatabestan-
den uit diverse landen (Nederland,
België, Denemarken en USA) en van

Systeem internationaal toepasbaar

Tabel 1: Product-

groepen waarvoor

criteria zijn vastge-

steld.

Basisproductgroepen Extra productgroepen

Fruit en groenten Soepen

Brood, graan(producten), pasta, aardappels Sauzen

Vlees, vis, gevogelte, eieren Snacks (inclusief ijs, zoute en zoete snacks)

Melk en melkproducten Dranken

Vetten, oliën en (op vet gebaseerde) smeersels

Alle overige producten

Samengestelde producten

Hoofdmaaltijden

Belegde broodjes/boterhammen
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verschillende bedrijven gebruikt.
Indien een lager percentage aan de
criteria voldeed, werd voor de pro-
ductgroep gekeken welk criterium de
beperkende factor was en in welke
mate deze moest worden bijgesteld
om in de buurt van de streefwaarden
te komen. Wanneer een criterium erg
streng was in vergelijking met de pro-
ducten die momenteel op de markt
zijn, is gekozen voor een stapsgewijze
aanscherping van het criterium. Op
deze wijze worden producenten gesti-
muleerd om mee te doen met het ini-
tiatief en is de drempel om in te stap-
pen niet te hoog. Bovendien schept dit
de mogelijkheid voor consumenten
om geleidelijk te wennen aan bijvoor-
beeld een verminderde zoete of zoute
smaak van een product. Om een ver-
andering in consumentengedrag naar
gezondere producten te krijgen, is
smaakacceptatie namelijk een essenti-
eel aspect. Een voorbeeld hiervan is
het natriumcriterium voor brood.

Energie    Ook heeft de commissie
bestudeerd in welke mate energie als
criterium kon worden meegenomen
in de criteria. Uitgangspunt was een
dagelijkse behoefte van 2000 kcal
waarvan 200 kcal door dranken wordt
geleverd (4). De overige 1800 kcal
werden verdeeld over ontbijt (20%),
lunch en diner (beide 30%) en snacks
(3 maal, totaal 20%). Rekening hou-
dend met de spreiding tussen oude-
ren, volwassenen en kinderen kwam
de commissie op een energiecriterium
voor het hoofdgerecht van de lunch of
avondmaaltijd van 400 tot 700
kcal/portie en voor snacks op een
maximum van 110 kcal/portie.
Bovendien zijn er energiecriteria
opgenomen voor dranken, soepen en
sauzen.

Samengestelde producten    Van-
wege het (toenemende) belang van
kant-en-klaarmaaltijden en belegde
broodjes in de maaltijden zijn ook
voor deze productgroepen criteria
opgesteld, inclusief criteria voor vezel
en energie. Indien deze samengestelde

producten bestaan uit onderdelen die
ieder binnen hun productgroep het
logo zouden krijgen, en het totaal vol-
doet aan het vezel- en het energiecri-
terium van het samengestelde pro-
duct, dan krijgt ook het totale product
een logo.

Betekenis daginname    Om te
controleren of deze criteria leiden tot
een inname van genoemde nutriënten
in hoeveelheden die overeenkomen
met de aanbevolen hoeveelheden, zijn
op basis van de VCP 1998 drie dagme-
nu’s samengesteld. In deze menu’s zijn
producten vervangen door producten
die voldoen aan de criteria van het
logo. De berekeningen geven aan dat
een menu met producten met het Ik
Kies Bewust-logo in de buurt van de
aanbevelingen komt van de WHO, en
een aanzienlijke verbetering is van het
huidige menu (zie tabel 3). Alleen het
natriumgehalte is nog te hoog in de Ik
Kies Bewust-menu’s. Dit is het gevolg
van de trapsgewijs ingevoerde verla-
ging van sommige natriumcriteria. In
de toekomst zal de natriuminname
hierdoor verder verlagen.

Tot slot    Doel van het systeem is
om de consument te helpen met het
maken van een gezonde keuze, om zo
de dagelijkse voeding te laten ver-
schuiven in de richting van de aanbe-
velingen van WHO en Gezondheids-
raad. Als relatief veel producten in een
productgroep in aanmerking komen
voor het logo kunnen de criteria ver-
der worden aangescherpt. Iedere twee
jaar zullen de criteria geëvalueerd

worden zodat zowel de laatste weten-
schappelijke inzichten als de markt-
ontwikkelingen op deze wijze in de
criteria verwerkt kunnen worden. Het
is dus een dynamisch systeem. Duide-
lijk is dat de criteria van het Ik Kies
Bewust-logo zijn aangescherpt en uit-
gebreid vergeleken met de vorige set
criteria (1,5). Met het Ik Kies Bewust-
logo kunnen consumenten nu in 
meer productgroepen in één oog-
opslag kiezen voor een gezon-
dere keuze.

Voor meer informatie:www.ikkiesbewust.nl.
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Tabel 2: Afleiding

van generieke pro-

ductcriteria

Nutriént Aanbeveling voor voeding (2) 30% Generieke criteria voor product

SAFA 10 en% 3 en% 13 en%

TFA 1 en% 0,3 en% 1,3 en%

Natrium 2.4 g/d = 1.2 mg/kcal 0,36 mg/kcal 1,6 mg/kcal

(energie aanbeveling vrouwen = 

2000 kcal/d)

Toegevoegd 10 en% (free sugar) 3 en% 13 en%

suiker

Vezel 25g/dag = 1.3g/100kcal 1,3g/100kcal

(energieaanbeveling vrouwen = 

2000 kcal/d)

Tabel 3: Doorreke-

ning van 3 dagme-

nu’s in vergelijking

met aanbevelingen.

Nutriënt WHO Ik Kies Bewust menu* Gemiddeld menu*

Energie 2000/2500 2058 kcal 2421 kcal

SAFA 10 en% 7.1 en% 10.9 en%

TFA 1  en% 0.1 en% 0.4 en%

Vrij suiker** 10 en% 7.8 en% 19.1 en%

Vezel >25 g 38 gram 27 gram

Natrium 2400 mg 2773 mg 3579 mg

* Gemiddelde van drie menu’s

** Aangenomen is: vrij suiker = toegevoegd suiker.


