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   gevoerd aan 
de hand van stellingen van ver-

schillende betrokken partijen. Het
doel van het forum was te achterha-
len welke principes van belang zijn bij
het opzetten van een gedegen systeem
voor voedingsprofielen en logo’s.
Tijdens deze bijeenkomst was het nog
niet bekend dat een week later het Ik
Kies Bewust logo zou worden geïntro-
duceerd, een initiatief van de indus-

trie dat wordt gesteund door het
ministerie van VWS en het Voedings-
centrum (zie het juninummer van
Voeding Nu).

Een logo op een voedingsmiddel
moet de consument op een duidelijke
en directe manier helpen een goede
keuze tussen producten te maken.
‘Keep it simple’, is de mening van
Broer Scholtens, die optrad als de
consument in het NAV-debat. Hij

pleit ervoor producten te voorzien
van duidelijke groene en rode stip-
pen, voor respectievelijk gezondere en
minder gezonde producten, en bena-
drukt dat moet worden voorkomen
dat er te veel en te ingewikkelde logo’s
worden ontworpen. De veelheid aan
logo’s zou het voor de consument te
lastig maken. Het beoogde effect, het
bevorderen van de gezonde keuze,
zou zo teniet worden gedaan. Hierbij
refereerde hij aan de vele verschillen-
de eco-keurmerken die zijn ontwor-
pen en waarvan de impact, door de
veelheid aan keurmerken, danig is
gereduceerd.

Eenduidig logo    Dat de wens tot
het ontwikkelen van een eenduidig
logo en de systematiek daarachter nog
niet zo eenvoudig is, is naar voren
gekomen door de vele stevige reacties
van de aanwezigen op het forum.
Producten simpelweg indelen in
gezondere en minder gezonde pro-
ducten is volgens de deelnemers een
moeilijke weg. Hierbij ontstaat name-
lijk de vraag of voedingsprofielen
voor alle voedingsmiddelen gelijk
moeten zijn of dat er criteria moeten
worden opgesteld per categorie van
voedingsmiddelen. Ter illustratie is de
discussie over olijfolie aangehaald.
Olijfolie heeft een aura van ‘gezond’,
maar heeft een zeker percentage ver-
zadigd vet. Binnen de categorie van
olie en vetten zou olijfolie er gunstig
uitkomen, maar binnen een overall
vergelijking van voedingsmiddelen
valt olijfolie daarmee buiten de boot.

Eén van de voordelen voor een
indeling per productgroep is dan ook
dat er heel specifiek kan worden geke-
ken naar acceptabele waarden van

Voedingsvoorlichting

Vierde forum Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen

Logo’s: het spanningsveld tussen mar-
keting en voedingswetenschap
Wat is de rol van de voedingswetenschapper bij de vertaling van voedingsprofielen naar de over-

heid en naar de consument? Wat kunnen de overheid, het bedrijfsleven en de consument met voe-

dingsprofielen? En zijn logo’s geschikt bij het vertalen van voedingsprofielen naar de consument?

Over deze vragen discussieerden de deelnemers tijdens het vierde voedingsforum van de

Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen (NAV), gehouden op 18 mei.
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Stellingen
Dr. Joyce de Stoppelaar van het ministerie van
VWS, namens de overheid:
– voedingsprofielen zijn een belangrijk instru-
ment om op verschillende manieren de gezonde
keuze de makkelijke keuze te maken;
– een positief keuzebevorderend logo is dé
manier om ingewikkelde voedingsprofielen naar
de praktijk te vertalen, zodat de gezonde keuze
de makkelijke keuze wordt;
– het bedrijfsleven is prima in staat om een
positief keuzebevorderend logo te ontwikkelen
dat breed gehanteerd wordt en wetenschappe-
lijk is onderbouwd. Dit sluit niet uit dat de over-
heid een regierol kan vervullen.
Dr. Gerda Feunekes van Unilever, namens het
bedrijfsleven:
– de systematiek van voedingsmiddelenprofie-
len moet internationaal toepasbaar zijn;
– consumenten willen graag gezonder eten,

maar weten niet precies hoe. Logo’s helpen bij
hun keuze.
Dr. Broer Scholtens van de Volkskrant, namens
de consument:
– verantwoorde keuze: een rode stip (ongezond)
en een groene (gezond) is effectiever;
– energielogo eerste van een overkill aan logo’s,
gelijk aan de vele milieu- en eco-keuren.
Ir. Ineke van Dis van de Nederlandse
Hartstichting, namens de niet-gouvernementele
organisaties (NGO’s):
– voedingsprofielen vormen voor de voedings-
wetenschapper binnen NGO’s een harde maat
bij de beoordeling of een voedingsmiddel in
principe voor een logo in aanmerking komt;
– een logo maakt voor de consument de gezon-
de keuze een makkelijke keuze, zowel bij pro-
ducten met een verantwoord voedingsprofiel als
bij functional foods.
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voedingsstoffen per categorie. Een
nadeel is dat bij de consument de
gedachte kan ontstaan dat elk meest
gezonde product in een categorie per
definitie gezond is, terwijl dit - in ver-
gelijking met een andere categorie -
niet het geval hoeft te zijn. Een meer
generieke aanpak, ook wel de “accross

the board” benadering genoemd
waarbij alle voedingsmiddelen als één
categorie worden beschouwd, lijkt tot
minder problemen bij de consument
te leiden. Deze aanpak lijkt tevens
beter internationaal toepasbaar te zijn
als verschillen in voedings- en
gezondheidsproblemen tussen landen
door de toenemende internationalise-
ring de komende jaren steeds meer
zullen afnemen.

De richtlijnen Goede Voeding en/of
internationale richtlijnen zouden de
leidraad moeten worden voor het
opstellen van acceptabele grenswaar-
den. Eventueel kunnen uitzonderin-
gen worden toegekend voor specifieke
producten en productgroepen, zoals

de genoemde olijfolie. Een logo zou
moeten impliceren dat het product
bijdraagt aan een gezond voedingspa-
troon, in plaats van het product indi-
vidueel te beoordelen.

Voedingswetenschappers    Voe-
dingswetenschappers kunnen en
moeten bij het afwegingsproces rond
het toekennen van logo’s een belang-
rijke rol spelen. In de huidige discus-
sie over voedingsprofielen en logo’s
zijn voedingswetenschappers, naar de
mening van NAV-leden, nog onvol-
doende betrokken.

De Europese Commissie zal de
European Food Safety Authority
(EFSA) de opdracht geven criteria op
te stellen waar producten in de nabije
toekomst in principe aan moeten vol-
doen. De EFSA heeft hiervoor per 1
juni 2006 een vernieuwd NDA-panel
benoemd waarin een aantal voedings-
wetenschappers, maar ook diverse
wetenschappers uit andere disciplines
plaatshebben; Nederland neemt hier-
in met vier personen deel. Het panel
houdt zich bezig met voeding, allergie
en dieetproducten en zorgt ervoor dat
de rol van voedingswetenschappers
bij het leggen van een gedegen weten-
schappelijke basis voor voedingspro-
fielen en logo’s intenser wordt.

Er is tijdens het forum nog wel een
kanttekening gezet bij deze ontwikke-
ling. Voedingswetenschappers zijn
het, zoals wetenschappers betaamt,
onderling soms niet eens of in ieder
geval communiceren ze soms geen
eenduidige boodschap. Dit reduceert
hun kracht. Het is aan de voedingwe-
tenschap de wetenschappelijke discus-
sie over logo’s op een hoger abstrac-
tieniveau te tillen, waarbij het primai-
re doel, het verbeteren van de volks-
gezondheid, meer op de voorgrond
komt.

Door als voedingswetenschapper
krachtiger en eenduidiger op te tre-
den, zal ook het risico verminderen
dat logo’s louter als marketingtool
voor de industrie worden gebruikt.
‘Voeding en gezondheid verkoopt!’,
weet een marketeer. En wanneer deze
marketeer weinig tegenspel krijgt van
de voedingskundige binnen zijn
bedrijf, zal hij dit ook doen. Een vol-
doende wetenschappelijke basis voor
dergelijke producten is echter onont-
beerlijk. Om te bewerkstelligen dat
voedingskundigen binnen de indus-
trie beter tegenspel kunnen bieden
aan marketeers, zijn duidelijke afspra-
ken en randvoorwaarden nodig.

Hetzelfde geldt voor voedingsweten-
schappers bij NGO’s. NGO’s willen
bepaalde producten graag erkennen.
Ze vinden dat het geven van logo’s
niet alleen aan de industrie is voorbe-
houden. Een voorbeeld is Becel
pro.activ dat het opschrift ‘aanbevo-
len door de Nederlandse Hartstich-
ting’ heeft meegekregen. Een erken-
ning is gerelateerd aan de voedings-
kundige en gezondheidskundige
waarde van het product, maar daar-
naast spelen ook financiële belangen
en belangen met betrekking tot het
imago van de NGO mee. Hier zit een
intern krachtenveld waarmee binnen
een NGO voorzichtig moet worden
omgegaan. Strengere externe richtlij-
nen voor voedingsprofielen, claims en
logo’s, die zijn opgesteld door onaf-
hankelijke experts, kunnen voedings-
wetenschappers ook binnen NGO’s
helpen beter tegenspel te bieden bin-
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nen hun organisatie en duidelijker
keuzes te maken.

Overheid    Tussen de aanwezige
voedingswetenschappers bleek ver-
schil van mening te bestaan over de
druk die de overheid wel of niet op
de industrie zou moeten zetten. De
overheid is van mening dat de indus-
trie aan zelfregulering zou moeten
doen. De industrie zou prima in staat
moeten zijn zelf de juiste maatregelen
te nemen om verantwoorde claims en
logo’s te ontwikkelen. De overheid
zou hierin alleen een sturende rol
moeten hebben.

Zelfregulering blijkt echter niet echt
te werken, zo menen velen uit het
publiek. Vrijwillige toetsing van nieu-
we producten gebeurt tot nu toe wei-
nig en dus zou de overheid eigenlijk
harder moeten optreden. De nieuwe
verordening over gezondheidsclaims,
waarmee het Europese Parlement op
17 mei heeft ingestemd, kan hiervoor
een bruikbaar instrument zijn. De
finale tekst van deze wetgeving is nog
niet gepubliceerd, maar gaat straks
gelden in alle 25 EU-landen.

Volgens de nieuwe wetgeving mogen
termen als ‘vetarm’ en ‘suikervrij’
alleen op producten worden geplaatst
als deze voldoen aan bepaalde richtlij-
nen, het voedingsstoffenprofiel. De
Europese Commissie zal de EFSA de
opdracht geven een lijst met generie-
ke gezondheidsclaims en voedings-
profielen op te stellen. De nieuwe
wetgeving is daarmee een stap in de
goede richting om het misleiden van
de consument te voorkomen.

Deze wetgeving gaat echter nog lang
niet ver genoeg vinden NAV-leden.
De verordening heeft namelijk de
vorm gekregen van een compromis.
Bij ‘minder gezonde’ producten mag
een voedingsclaim op een product
worden gezet, mits een disclaim met
betrekking tot suiker, zout en verza-
digde vetten, duidelijk maakt dat het
product tevens rijk is aan ‘minder
gezonde’ voedingsstoffen. Voor de
bekende lolly met vitamines betekent
dit dat dit product de claim ‘bevat

vitamine X’ mag bevatten, mits hij
ook de disclaim ‘bevat veel suiker’
draagt. Dit compromis is ontstaan
om tegemoet te komen aan de wens
van het Europees Parlement dat de
economische belangen sterk heeft
laten meewegen. Dit compromis ver-
oorzaakt onrust onder NAV-leden
aangezien de lobby van de industrie
mogelijk ook in de toekomst binnen
vergelijkbare discussies compromis-
sen tot gevolg kan hebben.

Conclusie    Al met al kan worden
gezegd dat het doel van logo’s, om de
consument op een goede en makkelij-
ke manier voor te lichten welke pro-
ducten passen in een gezond voe-
dingspatroon, het uitgangspunt is dat

voor alle aanwezigen bij het voedings-
forum duidelijk is. De manier waarop
deze logo’s vorm moeten krijgen,
blijkt echter erg moeilijk. Het is dui-
delijk dat een logo aan duidelijkere

regels moet voldoen. De wetenschap-
pelijke basis van dergelijke regels
moet gedegen zijn. Om deze reden is
een grotere betrokkenheid van voe-
dingswetenschappers in de diverse
discussies noodzakelijk. De NAV 
kan en wil hierin een rol spelen.
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