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nieuwe criteria
voor de driedeling van productgroepen

Joke Hammink, Boudewijn Breedveld, Henk van den Berg  
(Voedingscentrum Den Haag)

Onderdeel van de nieuwe Richtlijnen voedselkeuze, zoals 
beschreven op de vorige pagina’s, vormen de adviezen aan 
consumenten voor het maken van een goede keuze binnen 
productgroepen. Hierbij wordt vastgehouden aan een driedeling 
omdat dit recht doet aan de variatie binnen de productgroepen en 
in de praktijk van de voorlichting goed blijkt te werken. 

De driedeling houdt in:
– Subgroep A, ‘bij voorkeur’: producten die binnen hun product-

groep een positieve invloed hebben op het realiseren van een 
voeding die is gericht op de preventie van chronische ziekten;

– Subgroep B, ‘middenweg’: producten die binnen hun productgroep 
neutraal zijn bij het realiseren van een voeding die is gericht op de 
preventie van chronische ziekten; 

– Subgroep C,  ‘bij uitzondering’ : producten die binnen hun pro-
ductgroep een negatieve invloed hebben op het realiseren van een 
voeding die is gericht op de preventie van chronische ziekten.

Generieke en productspecifieke criteria Voor de driede-
ling zijn per productgroep nieuwe criteria opgesteld, uitgaande van 
Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad (RGV). Deze criteria 
hebben betrekking op de gehaltes aan voedingstoffen die van belang 
zijn in verband met de preventie van chronische ziekten. Nieuw is dat, 
naast verzadigd vet, transvet, en voedingsvezel, nu ook het gehalte voor 
natrium (zout) als criterium is meegenomen. De RGV bevatten geen ad-
vies over de hoeveelheid toegevoegde suikers. Toch zijn hiervoor criteria 
gemaakt, omdat toegevoegde suikers een ongunstig effect hebben op 
de energiedichtheid. Voor de productgroepen van de niet-basisvoedings-
middelen is steeds een energiecriterium afgeleid. 
Bij het opstellen van de criteria is waar mogelijk gestreefd naar generieke 
criteria, dat wil zeggen dat ze op zo veel mogelijk productgroepen toe-
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pasbaar zijn. Dit blijkt in de praktijk, gelet op de grote variatie in gehaltes 
binnen en tussen productgroepen, niet steeds haalbaar, omdat dit kan 
leiden tot situaties waarin de consument te weinig keuzemogelijkheden 
heeft. In dat geval zijn productspecifieke criteria afgeleid, op basis van 
de RGV en gegevens over voedselconsumptie. Ook zijn, waar relevant, 
zogeheten insignificantieniveaus als generiek criterium toegepast. Dit 
zijn criteria voor voedingsstoffen die van nature niet of in lage gehaltes 
voorkomen en waarvan toevoeging niet wenselijk is.    
Om vervangingsproducten voor basisvoedingsmiddelen te kunnen 
positioneren worden voor een aantal groepen basisvoedingsmiddelen 
zogeheten ‘borderline’-criteria ontwikkeld. Producten die aan deze 
criteria voldoen, kunnen tot de betreffende groep basisvoedingsmid-
delen worden gerekend. Hierbij valt te denken aan vleesvervangers die 
ook ijzer bevatten. In sommige productgroepen bleek het wenselijk 
om een rangorde te hanteren bij het afleiden van de criteria. Zo rees 
bij brood de vraag of het vezelgehalte belangrijker is dan eventueel 
toegevoegde suiker. Op basis van de RGV is hierbij de volgende 
rangorde aangehouden: verzadigd vet en transvetten > voedingsvezel 
> visvetzuren> natrium > toegevoegd suiker. 

niet-basisvoedinGsmiddelen Voor de niet-basisvoedings-
middelen zijn zowel criteria afgeleid voor de energetische waarde 
per portie als voor de voedingskundige kwaliteit. Het gaat hierbij om 
dezelfde voedingsstoffen als die voor de basisvoedingsmiddelen.  
maaltijden Behalve criteria voor de basis en niet-basisvoedings-
middelen (productgroepen), zijn aparte criteria afgeleid voor het 
beoordelen van maaltijden. Deze gaan over de warme maaltijd, de 
broodmaaltijd en belegde broodjes. De criteria voor de maaltijden zijn 
op dezelfde wijze afgeleid als die voor de productgroepen.
Groente en fruit De RGV geven voor groente en fruit een 
aanbevolen hoeveelheid, met hierbij het advies om gevarieerd te 
kiezen. Er wordt echter geen uitspraak gedaan over de positie van de 
bewerkte groente- en fruitproducten. Hiervoor acht de Gezondheids-
raad de wetenschappelijke informatie over de invloed van bewerking 
op de gezondheidsaspecten van groente en fruit nog te beperkt. In 
de driedeling per productgroep wordt, op basis van pragmatische 

overwegingen, de mate van bewerking wel meegenomen.
Dit leidt tot de volgende uitgangspunten voor de driedeling:
Categorie A :
Hierin vallen alle vormen van groente en fruit waarvan de oorspron-
kelijke structuur nog (grotendeels) in tact is. Dat zijn: alle onbewerkte 
groente en fruit (inclusief diepvries-, blik- of glas, zonder toevoegin-
gen). De groente mag gesneden of gehakt zijn. Het fruit mag geschild 
of gesneden zijn.
Categorie B en C: 
Hierin vallen de vormen van groente en fruit die industrieel zijn bewerkt 
en/of waaraan stoffen toegevoegd zijn (suiker, zout, vet), en voldoen 
aan specifieke (borderline) criteria. Het gaat hierbij om sap, puree 
(smoothies), moes, en groente- en fruit-conserven met toevoegingen.
Gezien het verschil in voedingskundige samenstelling tellen niet alle 
categorieën binnen de productgroepen groente en fruit in gelijke mate 
mee bij het realiseren van de aanbevolen hoeveelheden. De produc-
ten uit categorie A tellen volledig mee. De producten uit categorie B 
tellen voor maximaal de helft van de aanbevolen hoeveelheid mee, 
dat wil zeggen voor maximaal 100 gram groente of 100 gram fruit. De 
producten uit categorie C tellen niet mee als groente en fruit.

vis De RGV geven een gewenste visconsumptie van twee keer per 
week vis, waarvan een keer vette vis. Gezien het gemiddeld lage visge-
bruik houdt dit in eerste instantie een stimulering van de visconsump-
tie in. Daarom is ervoor gekozen om alle verse vis zonder toevoegin-
gen per definitie in A te laten vallen en daarmee stimulering van de 
visconsumptie voorrang te geven boven beperking van de hoeveelheid 
verzadigd vet via de visconsumptie. Vis met toevoegingen en vispro-
ducten vallen in B of C. Voor de grens B/C zijn criteria voor verzadigd 
vet, transvet en natrium afgeleid.

overzicht criteria overiGe productGroepen Een vol-
ledig overzicht van de criteria en de wijze van afleiden, is te vinden op 
de website van het Voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl.  Een 
voorbeeld voor de productgroep ‘brood en graanproducten’ staat in 
tabel 1. 

categorie a b c

criteria VV ≤ 1.4 g /100 g

tV ≤ 0,14 mg/100 g

Na ≤ 600 mg/100 g

Vezel ≥ 2,4 g/ 

100 kcal

VV ≤ 1.4 g /100 g

tV ≤ 0,14 mg/100 g

Na ≤ 600 mg/100 g

toegeV. suiker  

≤ 3,25 g/100 g

Vezel ≥ 1.3 g/100 

kcal

VV > 1.4 g /100 g

tV > 0,14 mg/100 g

Na > 600 mg/100 g

toegeV. suiker 

>3,25 g/100 g

Vezel <1.3 g/100 

kcal

plaatsiNg 

producteN

VolkoreN 

brood, 

roggebrood

bruiN brood wit brood

VV= Verzadigd Vet; tV = traNsVet; Na = Natrium

toegeV suiker: toegeVoegde suikers
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tabel 1: Voorbeeld VaN criteria eN plaatsiNg VaN eeN productgroep 

VaN de basisVoediNgsmiddeleN iN de iNdeliNg ‘bij Voorkeur (a), 

middeNweg (b) eN bij uitzoNderiNg (c)’.


