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Voeding en gezondheid

  verscheen het 
RIVM-rapport Ons eten gemeten.

Het RIVM concludeerde daarin dat
de belangrijkste prioriteit voor het
voedingsbeleid ligt bij het bevorderen
van gezonde voeding door het terug-
dringen van overgewicht en obesitas
en het bevorderen van een gezonde
voedingssamenstelling. Een integrale
strategie met gezamenlijke inspannin-
gen van overheid, consument en
bedrijfsleven biedt hiervoor de beste
kansen. Waarbij de overheid vooral de
voorwaarden moet scheppen en waar
nodig misschien zelfs moet afdwin-
gen.

De Wageningen Business School
hield dit voorjaar de workshop Wat
doen we met de aanbevelingen van
Ons eten gemeten? met als thema: wie
neemt de verantwoordelijkheid voor
het meesturen en beïnvloeden van
onze voedingspatronen in een gezon-
dere richting? Hierover werd gedis-
cussieerd door panelleden en deelne-
mers.

Preventie    Vertegenwoordigers van
de overheid maakten nog eens duide-
lijk dat de overheid de verantwoorde-

lijkheid voor het maken van gezonde
keuzes en het ontstaan van overge-
wicht vooral bij de consument legt en
dat zij niet van plan is met meer wet-
en regelgeving te komen. Dit kabinet
schaft juist zoveel mogelijk regels af,
zeker als ze niet te handhaven zijn, en
verwacht meer van zelfregulering bin-
nen het bedrijfsleven. Yvonne van
Sluys, directeur Voedingscentrum, liet
weten dat zij het onverantwoord
vindt te stellen dat gezonde voeding
voornamelijk de eigen verantwoorde-
lijkheid van de consument is. Uit

onderzoek blijkt dat de consument
maar voor 30 procent bewust kiest en
voor 70 procent automatisch, dus op
basis van gewoonte. Bovendien is veel
kennis nodig om verantwoorde voe-
dingskeuzes te maken. Hans de Goeij
(ministerie van VWS), was het niet
met haar eens. Consumenten zijn vol-
gens hem in staat om voortdurend
beslissingen te nemen zonder veel
kennis van zaken te hebben. Denk
aan het kopen van een huis of een
auto en het afsluiten van een hypo-
theek. Ook Cees Veerman, minister

Wat te doen met aanbevelingen van Ons et
De consument moet zijn voedingsgewoonten verbeteren.

De overheid vindt dat dat vooral de eigen verantwoorde-

lijkheid van die consument is. Daar is niet iedereen het

mee eens. Producenten, voorlichtingsinstanties, weten-

schappers, overheidsvertegenwoordigers en anderen 

discussieerden over de vraag wat zij kunnen en moeten

doen om de consument zover te krijgen dat hij een

gezondere voeding kiest.

 

 

Gezonde keuze vraagt veel kennis
Is de consument zelf verantwoordelijk voor zijn voedselkeuze?
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van LNV, die een voordracht hield,
wees de consument aan als primair
verantwoordelijke. ‘Daarbij wordt die
consument natuurlijk wel mede
gestuurd door het beschikbare aan-
bod en door reclame.’ Hij vindt daar-
om dat de producent verantwoorde-
lijk is voor de beschikbaarheid van
gezond voedsel. In een vettax ziet de
bewindsman niets. Hij verwacht niet
dat de consument zich daardoor laat
afschrikken, net zo min als door een
hogere benzineprijs of de hoge prijs
van een pakje sigaretten. Veerman wil
consumenten wel helpen, stimuleren
en overhalen om hun eetgewoonten
te verbeteren. Zijn ministerie doet dat
vooral via voorlichting (financiering
van het Voedingscentrum) en onder-
zoek.

De Goeij betoogde dat juist levens-
middelenbedrijven een belangrijke
partner zijn in de strijd tegen overge-
wicht omdat zij grote historische ken-
nis hebben over voeding en van ouds-
her producten ontwikkelen met een
hoge intrinsieke waarde. Geraldine
Huijssoon, Consumentenbond, vond
dat de branche te weinig doet aan
zelfregulering en ook zover moet gaan
om slechte bedrijven uit te stoten.
Producenten in de zaal laten weten
dat ook de voedingsmiddelenindu-
strie niet is gebaat bij een zieke con-
sument en dat er al heel veel is ge-
beurd, zoals de verbetering in vet-
zuursamenstelling van margarines.

Jaap van Binsbergen (Radboud
Universiteit Nijmegen) wees op de rol
van de huisarts. ‘Als iemand gezonde
voeding moet propageren is het de
huisarts wel’, was zijn stelling. Dat de
huisarts daarvoor geen tijd heeft,
bestrijdt hij. Met de komst van de
nieuwe zorgwet zullen er ook prak-
tijkondersteuners komen en is er
accreditatie voor interventie op leef-
stijl. Een directeur van twee gezond-
heidscentra in de zaal beaamde dat
een huisarts de patiënt als eerste kan

aanspreken op zijn voedingsgewoon-
ten, maar zei dat het de huisarts ont-
breekt aan kennis, tijd, enzovoorts om
te werken aan gedragsverandering;
dat is een totaalpakket voor alle
(para)medische disciplines.

Productaanbod    Ander onderwerp
van discussie was het productaanbod.
Erkend werd dat de supermarkt een
belangrijke rol heeft in de keuze van
de consument en die verantwoorde-
lijkheid moet nemen. Hans van Trijp
(Wageningen Universiteit): ‘Vraag en
aanbod reguleren zich niet vanzelf, je
moet ingrijpen. Er is volop gezonde
keuze in de supermarkt aanwezig,
maar candybars bij de kassa moeten
bijvoorbeeld weg.’ Maar er werden
meer voorbeelden voor verbetering
genoemd: zoals nu 80 procent van
alle reclame energiedichte producten
betreft, geldt dit ook voor de aanbie-
dingen in de supermarkten.

De kern van het probleem wordt
geïllustreerd door het gegeven dat 80
procent van de consumenten de aan-
beveling van twee ons groente en
twee stuks fruit per dag kent en dat
slechts 20 procent zich daaraan
houdt. Vele mogelijkheden om de
consument over te halen te kiezen
voor gezonde producten passeerden
vervolgens de revue, zoals gezonde
producten lekkerder maken. Maar
ook de smaakbeleving kan verande-
ren. Jongeren vinden volle melk
tegenwoordig niet lekker meer, terwijl
de oudere generatie de halfvolle melk
niet te drinken vond toen het op de
markt kwam. Communicatie speelt
een belangrijke rol. De perceptie van
wat gezond is moet veranderen.

De cateraar van de Haagse Hoge-
school haakte op de discussie in met
een praktijkvoorbeeld over het aan-
bieden van appels. ‘Wij hebben op
school eerst bijna gratis appels aange-
boden, die niemand at. Nu bieden we
appels gesneden en verpakt aan, die

zijn drie keer zo duur, en ze worden
heel veel verkocht! Ik wil daarmee
maar zeggen dat die appel iets heeft
gekregen wat hij daarvoor niet had.
Daar moet eens onderzoek naar
komen.’

De suggestie om de consument te
verleiden tot een goede keuze met
extra productinformatie, zoals de
energie werd afgewezen door de ver-
tegenwoordigers uit het bedrijfsleven
omdat dat al is geprobeerd, en tever-
geefs. De Voedingswijzer is geen suc-
ces geworden. Op de vraag vanuit de
zaal wie gaat uitmaken wat gezond is,
bleef een antwoord uit.

Consument en maatschappij
Volkskrantjournalist Marc van den
Broek vond dat overgewicht nadruk-
kelijker als een probleem moet wor-
den neergezet. Volgens hem is dikzijn
voor veel mensen geen issue, vooral
niet voor mannen. Men vindt eten
lekker en neemt de buik op de koop

toe. Dat geldt ook voor het drinken
van alcohol. In de zaal werd nog een
ander probleem aangeroerd: van de
mensen boven de 20 jaar is 1 miljoen
te dik, maar velen weten dat niet.

Wim Saris (Universiteit Maastricht)
stelde voor om kookles weer in te
voeren bij alle vormen van voortgezet
onderwijs. De directeur van een
basisschool meldde dat zulke intitia-
tieven er wel zijn bij ondernemende
scholen, maar dat daarvoor weer 
geld en bijscholing voor de 
leraren nodig zijn.

In Voeding Nu van oktober 2004 staat een artikel

over het RIVM-rapport Ons eten gemeten. De vol-

ledige toespraak van minister Veerman (datum 4

april 2005) is te vinden op  www.minlnv.nl via

‘publicaties’ en vervolgens ‘speeches’.

Ons eten gemeten?

Dikzijn is voor velen geen issue


