
28 VOEDING NU | MEI 2006 | NUMMER 5

Voedselveiligheid

‘    wetenschappelijke
literatuur al heel wat informatie

rond voedselveiligheid en -crisises
voorhanden’, aldus Ellen van Kleef,
‘maar wat we nog niet weten, is of de
consument ervaart of de processen
rond voedselcrises, die zich hebben
voorgedaan, naar tevredenheid zijn
waargenomen. Vinden ze nu wel of
niet dat zaken rond bijvoorbeeld
waargenomen verontreinigingen in
voedsel goed zijn geregeld? Ontstaat
er dan meer of minder vertrouwen in
hoe de processen zijn gemanaged
door bijvoorbeeld de overheid.’

Het onderzoek van Van Kleef maakt
deel uit van het grootschalige
Europese project Safe Foods en bestaat
uit twee onderdelen: een kwali- en

kwantitatief onderzoek onder experts
en consumenten in vijf landen:
Engeland, Denemarken, Duitsland,
Slovenië en Griekenland. Het kwalita-
tieve onderzoek werd in 2004 onder
46 personen in deze landen uitge-
voerd. Het is afgerond en gepubli-
ceerd in Appetite (1). Voor het kwan-
titatieve onderdeel werden vervolgens
per land met vragenlijsten gegevens
verzameld van 500 mensen, die nu

worden verwerkt voor een publicatie
in het najaar. ‘We hebben in het kwa-
litatieve deel gekozen om voedselex-
perts in focusgroepen bij elkaar te
zetten omdat we benieuwd waren
naar de mening van deskundigen over
crises, afgezet tegen die van consu-
menten’, meldt Van Kleef. ‘De logische
uitkomst is dat zij de problematiek
wat rationeler bekijken dan consu-
menten. Ze hebben meer weet van
voedselonveiligheid. Zo vinden
experts dat sommige maatregelen,
zoals destijds in de BSE-crisis geno-
men, bijvoorbeeld om iedere koe te
testen, overdreven. Ook vinden ze dat
de rol van de media voor wat onrust
zorgt in de berichtgeving. Ze signale-
ren dat vaak de nadruk op sensatio-
nele zaken wordt gelegd, wat de uitleg
niet ten goede komt. Daarbij zou vol-
gens hen ook uitgelegd moeten wor-
den dat niet alles altijd bekend is. De
consumenten geven vooral aan dat ze
van de overheid of instanties bij een
crisis een pro-actieve houding ver-
wachten. Ze willen niet op informatie
hoeven te wachten, maar wel dat er
aan hen gedacht wordt. Ze willen
zekerheden hebben over wat er wel en
niet bekend is. Het vertrouwen wordt
geschaad als ze het idee hebben dat
informatie wordt achtergehouden,
bijvoorbeeld omdat er een econo-
misch belang meespeelt. Aan de ande-
re kant zien ze dat ze ook zelf een ver-
antwoordelijkheid hebben als het gaat

om het maken van de gezonde keuze,
bijvoorbeeld in relatie tot overge-
wicht, want ook dat hebben we als
een aspect van voedselonveiligheid
meegenomen. Ze zien graag dat er
concrete maatregelen genomen wor-
den, zodat ze het gevoel krijgen dat er
verantwoordelijkheid wordt genomen
voor hun gezondheid.’

De experts bestonden uit foodasses-
sors, voedingswetenschappers en
managers. Binnen deze groep werden
geen sterk verschillende opvattingen
gevonden. Zowel bij de experts als bij
de consumenten is naar voren geko-
men de wetenschappelijke vooruit-
gang op voedselgebied ook weer nieu-
we problemen met zich mee kan
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brengen die tot onzekerheden kunnen
leiden. In beide groepen is hiervoor
begrip te vinden.

Media    Volgens Van Kleef zelf kun-
nen de media er weinig aan doen dat
de berichtgeving onrust veroorzaakt.
Van Kleef: ‘Ik stel me op als consu-
ment en constateer dan dat het hun
taak is om gevarieerd bericht te geven
en om zaken van verschillende kanten
te belichten. Ik ben het op dit punt
niet zo met de experts eens. Ik denk
ook dat er weinig aan gedaan kan
worden om de werking van de media
te veranderen, om zodoende onrust
weg te nemen. Het is veel belangrijker
dat overheidsinstanties zich goed

beseffen dat het zo werkt en dat hier-
mee rekening gehouden wordt in de
communicatie rond voedselveilig-
heid.’

Momenteel zet Van Kleef binnen het
EU-project Safe Foods nog een experi-
ment op om te achterhalen wat het
effect is van zekere of onzekere infor-
matie op consumenten. In twee sce-
nario’s krijgen deelnemers informatie
over een voedselveiligheidsissue voor-
gelegd. In het ene zijn de wetenschap-
pers het over het onderwerp eens, in
het andere zijn ze het niet eens. De
consumenten krijgen de informatie
voorgeschoteld, waarna het effect op
hun waarneming wordt gemeten. ‘We
kijken naar de perceptie, niet naar het
gedrag’, aldus Van Kleef. ‘De vraag is
wat er gebeurt als je eerlijk toegeeft
dat je iets niet weet. En als dat het
geval is, of daarmee dan het managen
van een voedselveiligheidsprobleem
positief of negatief wordt beoordeeld.
Ik denk wel dat mensen heel goed
kunnen snappen dat je niet alles kunt
weten en dat er verschillen in opvat-
ting blijven, maar de vraag is of we
dat hard kunnen maken.’

Kwalitatief Voor het kwantitatieve
onderzoek zijn op basis van de uit-
komsten van het kwalitatieve onder-
zoek vragenlijsten gemaakt die via
internetpanels zijn verspreid. Hoewel
de informatieverwerking nog in volle
gang is, licht Van Kleef een tipje van
de sluier op: ‘We zien het beeld dat
het in de noordelijke landen, waarin
veel geregeld is, het met vertrouwen
over het algemeen wel goed gesteld is.
Voedselveiligheid is daar een soort
recht waar je je als consument niet
druk over zou moeten maken. De
eisen zijn hoog gesteld. Alleen de
Grieken waren wat pessimistischer.
Zij vertrouwen er minder op dat
voedsel altijd veilig is, er komt bij

deze consumenten naar voren dat ze
het misschien beter zelf kunnen pro-
duceren, bijvoorbeeld als het gaat om
het houden van kippen. In Duitsland
zien we dat er, behalve aan een pro-
actieve houding, ook veel waarde
wordt gehecht aan de eerlijkheid in
de berichtgeving. Zodra de consu-
ment daar de indruk heeft dat state-
ments over voedselveiligheid niet ver-
antwoord en eerlijk worden gedaan,
heeft dit een negatieve invloed op de
beoordeling van de risico-evaluatie.
De Duitsers hechten ook een groot
belang aan transparantie.’

Bij de spreiding van de landen in
het onderzoek is Nederland niet mee-
genomen. Wel signaleert Van Kleef
dat de Voedsel en Waren Autoriteit al
pro-actief handelt. ‘De VWA brengt
zelf berichten naar buiten en neemt
niet altijd een afwachtende houding
aan. Dat is wat consumenten bedoe-

len met pro-activiteit. Met onze twee
survey’s en de experimenten hopen
we aan te tonen wat voor consumen-
ten een optimale behandeling van een
voedselveiligheidsrisico is, zodat con-
sumenten vertrouwen houden in de
processen die daarbij spelen, de risi-
cobeoordeling, het management
ervan en de communicatie 
erover.’
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De Grieken verbou-

wen het liefst hun
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