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‘industrie in gesprek met de consument’

Lotje van de Poll, Schuttelaar & Partners

Voorlichtings- en informatiecampagnes 
zijn steeds vaker een interactief proces 
in plaats van eenrichtingsverkeer. De 
voorlichter vraagt eerst de consument 
zijn of haar mening, om daar vervolgens 
mee aan de slag te gaan. Op basis van de 
resultaten genereert een organisatie (de 
zender) niet alleen nieuws, maar maakt hij 
ook communicatiebeleid, campagnes en 
nieuwe producten. Hanneke Kolthof vertelt 
hoe vanuit Becel de consument wordt 
betrokken. 

Om voorlichting aan te laten sluiten bij de 
kennis en houding van de consument, peilen 
voorlichtende instanties en beleidsmakers 
steeds vaker eerst de mening van de consu-
ment. Vervolgens koppelen ze de resultaten 
aan een boodschap. ‘Kennis over vetten 
steeds beter’, verschijnt dan bijvoorbeeld in 
het nieuws. Gevolgd door bijbehorende uitleg 
van het Voedingscentrum over de gunstige 
effecten van onverzadigd vet en de gevaren 

van verzadigd vet. Om vervolgens te testen 
hoe het met jouw eigen kennis gesteld is, kun 
je meteen de ‘Vetwijzer’ op de site invullen. 
Zelfs de Europese Commissie vraagt de bur-
ger tegenwoordig om mee te praten over de 
plannen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de 
publicatie van het witboek over overgewicht 
en obesitas. 
Nieuws gaat leven naarmate het beter aan-
sluit bij de beleving van de lezer. De meeste 
dagbladen bieden tegenwoordig de mogelijk-
heid om meer informatie te achterhalen op 
de website en om via internet mee te praten 
over actuele onderwerpen. Dat gebeurt ook in 
de voedingskundige vakpers. Bijvoorbeeld via 
de elektronische nieuwsbrief en op de web-
site van Elsevier Voedingsmiddelenindustrie; 
lezers kunnen reageren op stellingen, waarna 

de resultaten teruggekoppeld worden. Wat 
dan weer nieuws oplevert. 
Organisatoren van debatten gebruiken 
dezelfde methode om te kijken of deelnemers 
hun mening bijstellen naar aanleiding van het 
debat. Zo bleek dat deelnemers voorafgaand 
aan het Maatschappelijk Café van Schuttelaar 
& Partners over CO2-labeling grotendeels 
vóór etikettering waren, terwijl men na afloop 
twijfelde.

LeefstijL  Ook de marketeers uit de voe-
dingsmiddelenindustrie gaan steeds vaker 
in gesprek met de consument. Zo communi-
ceert Becel binnen de ‘Hou van je hart’-cam-
pagne met de consument via bijvoorbeeld 
de Hartmonitor, de ‘Hoe oud is je hart-test’ 
en de Nationale Cholesteroltest. Hanneke 
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Je kunt mensen aanspreken op datgene wat 
ze echt belangrijk vinden en ze een persoonlijk 

antwoord of advies geven
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Kolthof, woordvoerder van Becel: ‘Op basis 
van de resultaten bedenken we campagnes 
waarmee we mensen in staat willen stellen 
echt iets aan hun leefstijl te doen, zoals de 
stappencoach of de fietscomputer.’ 
Becel heeft als missie de Nederlandse harten 
gezonder te maken. ‘Dit doen we op verschil-
lende manieren’, vertelt Kolthof. ‘Allereerst 
natuurlijk door de voedingsmiddelen die we 
maken, maar daarnaast ook door interactieve 
voorlichtingscampagnes gericht op bewust-
wording’. 
Onderzoek, zowel op wetenschappelijk 
als op consumentenniveau, legt de basis 
voor de voorlichting. Om aan te sluiten bij 
kennis, houding en gedrag van mensen ten 
aanzien van (hart)gezondheid, heeft Becel 
de Hartmonitor ontwikkeld (zie kader). Wat 
weten mensen van factoren die van invloed 
zijn op hun hartgezondheid? Wat vinden ze 
hiervan? Maken ze zich zorgen om hun hart? 
‘Met het antwoord op deze vragen kun je 
beter inspelen op wat er leeft bij de mensen’, 
legt Kolthof uit. ‘Je kunt mensen aanspreken 
op datgene wat ze echt belangrijk vinden en 
ze een persoonlijk antwoord of advies geven. 
Als je weet dat vrouwen zich met name 
zorgen maken om het cholesterolgehalte van 
hun man en niet om hun eigen cholesterolge-
halte, kun je ze daarop aanspreken.’

toepassing   Becel gebruikt de resulta-
ten van de Hartmonitor (zie kader voor een 
aantal bevindingen) niet alleen om nieuws 
te genereren maar ook om ideeën op te 
doen voor een nieuwe actie. Kolthof: ‘Omdat 
mensen in de Hartmonitor aangaven graag 
meer te willen bewegen, mits ze dat kunnen 
toepassen in hun dagelijkse leven, hebben 
we een campagne met fietscomputer gestart. 
Wandelen stimuleren we met een stappen-
coach in combinatie met een soort persoon-
lijk dagboek op internet, dat je vorderingen 
bijhoudt.’ 
Ook bepalen de gegevens uit de Hartmonitor 
mede de communicatiestrategie. Vrouwen 
in de overgang blijken er nauwelijks van op 
de hoogte te zijn dat het cholesterolgehalte 
in deze fase vaak stijgt. Deze informatie was 
de aanleiding voor een speciale campagne 
gericht op deze doelgroep. 

ZeLftest  Een andere vorm van mas-
samediale communicatie is de zelftest op 
internet. Op www.becel.nl kunnen mensen 
testen wat de echte leeftijd van hun hart is. 
Tegelijkertijd doen ze er informatie op over 
hartgezondheid. ‘Het invullen van de test 
geeft inzicht in het effect van een gezonde of 

ongezonde leefstijl en voeding op de gezond-
heid van het hart. Ook stimuleert het mensen 
om hierover na te denken, hen te motiveren 
en in staat te stellen eraan te werken’, aldus 
Kolthof. 
Behalve dat het leerzaam is voor de deel-
nemer, levert de communicatie rond zo’n 

nationale hartmonitor

Sinds 2006 laat Becel ieder kwartaal door TnS-niPo de mening van circa 500 
volwassenen over een thema rond hartgezondheid peilen (nationale Hartmoni-
tor). de vragenlijst bestaat uit een set vaste vragen om trends te meten en een 
set vragen over een specifiek thema. de thema’s die in 2007 aan de orde kwamen 
waren kennis over hartgezondheid, kennis over cholesterol, beweging, en het hart 
en emoties. de eerste peiling in 2008 had cholesterol in relatie tot de menopauze 
als thema.

opvallende resultaten hartmonitor

– 89% van de mensen zou zijn gedrag willen veranderen om vijf jaar langer te 
leven. 

– mensen willen hun leefstijl wel verbeteren maar zijn op zoek naar concrete 
handvatten hiervoor.

– Slechts 30% van de mensen weet wat zijn cholesterolgehalte is. van degenen 
die dit niet weten, wil 70% het graag weten maar vindt de barrières om het 
cholesterolgehalte te laten meten te hoog.

– vrouwen maken zich meer zorgen over het hart van een ander dan over hun 
eigen hart.

– Slechts 4% van de nederlandse vrouwen weet dat een verhoging van het cho-
lesterolgehalte te maken heeft met de menopauze. 
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internettest Becel veel media-aandacht 
op. De toepassingsmogelijkheden van de 
informatie uit de ‘Hoe oud is je harttest’ 
gaan echter verder dan het genereren van 
media-aandacht over de test zelf. Becel is van 
plan de verkregen gegevens over hartleeftijd, 
voeding en leefstijl en de relatie hiertussen 
te publiceren in een internationaal tijdschrift 
voor cardiologie. Om te garanderen dat er 
geen misleidende boodschappen naar de 
media gaan, is een standaard vastgelegd over 

representativiteit en betrouwbaarheid van de 
gegevens. 
Ook hier bepalen de resultaten mede de 
communicatiestrategie, zegt Kolthof. ‘De 
informatie uit de test gebruiken we om 
elementen te kiezen die interessant zijn om 
bewustzijn rond hartgezondheid te creëren.’

VoorZichtige trend  Is er al iets te 
zeggen over het effect van deze inspannin-
gen? Volgens Kolthof is het nog te vroeg om 

al echt conclusies te trekken, maar is er wel 
een voorzichtige trend te bespeuren. Kennis, 
houding en gedrag zijn op een aantal punten 
veranderd tussen eind 2006 en eind 2007, zo 
blijkt uit de Hartmonitor. Zo maken mensen 
zich in toenemende mate zorgen om hun 
hart (56% eind 2006, naar 66% eind 2007, 
zie afbeelding 1). Ook de zorgen om het hart 
van geliefden, zoals ouders, partner en kin-
deren is gemiddeld met zo’n 20% toegeno-
men. ‘Naarmate we over een langere periode 
gegevens verzamelen, kunnen we steeds 
beter aan de resultaten van de Hartmonitor 
aflezen of de missie van Becel succesvol is’, 
besluit Kolthof. 

rekenmethode van de ‘hoe oud is je harttest’

de ‘Hoe oud is je harttest’ is ontwikkeld door Becel in samenwerking met de 
universiteit van Boston. de rekenmethode achter de test is gebaseerd op de 
Framingham risico Score. Al sinds 1948 onderzoekt de universiteit van Boston 
één keer per jaar een groep van 5000 mensen op het gebied van hartgezondheid: 
het Framingham hartonderzoek. op basis van deze gegevens heeft de universiteit 
van Boston een rekenmethode ontwikkeld om het risico voor de gezondheid van 
het hart van een individu te kunnen bepalen. Wereldwijd gebruiken artsen deze 
rekenmethode om risicofactoren voor de gezondheid van hart en bloedvaten van 
hun patiënten in kaart te kunnen brengen.
de gemiddelde hartleeftijd van deelnemers aan de test in juli 2007 (n=150.000) 
bleek 5 jaar ouder te zijn dan hun werkelijke leeftijd. opvallend is dat de gemid-
delde hartleeftijd van alle europese deelnemers (inclusief nederland) één jaar 
jonger is dan de nederlandse hartleeftijd. 
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