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 en obesitas vor-
men een groeiend probleem. Bij

kinderen wordt verondersteld dat de
omvangrijke marketing van energie-
rijke voedingsmiddelen een rol speelt
bij de ontwikkeling van obesitas van-
wege het effect op de eetgewoonten.

Kinderen vormen een belangrijke
doelgroep voor marketeers. IPM
Kidwise, een Nederlands mediaonder-
zoeksbureau schatte dat in de periode

1993-2001 de uitgaven aan tv-com-
mercials voor kinderen gestegen zijn
van tien miljoen naar 73 miljoen gul-
den (1). Ook productintroducties,
zoals Teletubbie-toetjes en
Spongebob-drinks, duiden op de
erkenning van kinderen als een
belangrijke doelgroep. Dat zijn zij
mede omdat ze een grote invloed heb-
ben op de aankoopbeslissingen van
hun ouders. Recent werd geschat dat
kinderen in Nederland invloed uitoe-
fenen op aankopen ter waarde van
ongeveer twee miljard euro. Een com-
mercieel interessante doelgroep voor
de voedingsmiddelenindustrie dus.

Kids, Kilo’s, Kijkcijfers    Om
zicht te krijgen op de aard en omvang
van voedingsmarketing richting kin-
deren en de trends in marketingstra-
tegieën op dit gebied is het European
Heart Network, met subsidie van de
Europese Commissie, in 2004 gestart
met een onderzoek getiteld: Childhood
obesity and other chronic avoidable
diseases. De Nederlandse
Hartstichting heeft hieraan, naast
negentien andere Europese landen,
deelgenomen onder de naam Kids,
Kilo’s en Kijkcijfers.

Nadat bestaande internationale lite-
ratuur over marketing gericht op kin-
deren in kaart was gebracht, is door
de lokale projectcoördinatoren in alle
landen informatie verzameld en
geanalyseerd op basis van een speciaal

ontwikkelde vragenlijst. Het kostte de
meeste coördinatoren veel moeite om
de relevante informatie te verzamelen
omdat die vaak moeilijk toegankelijk
was. De gegevens uit het literatuuron-
derzoek en de vragenlijsten zijn ver-
werkt in het rapport De marketing
van ongezonde voeding bij kinderen in
Europa.

Ongezonde producten    Uit inter-
nationale literatuur bleek dat in de
commerciële, op kinderen gerichte
marketing van voeding en dranken,
producten overheersen met een hoog
gehalte aan vetten, suikers en/of zout.
Uit studies van Consumers Interna-
tional (2, 3) bleek bovendien dat in
de onderzochte landen het overgrote
deel van alle productreclame tijdens
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Marketing van ongezonde voeding bij

kinderen in Europa
Reclame voor voedingsmiddelen richt zich steeds vaker

op kinderen. Vooral via de tv staan zij hieraan bloot.

Vrijwel al deze reclame gaat over ongezonde producten.

Regelgeving om dit tegen te gaan, blijkt onvoldoende. Dit

concludeert het European Heart Network op basis van

een inventarisatie in twintig Europese landen naar de

marketing van voedingsmiddelen gericht op kinderen.

 

 

, 



Voedselpromotie beïnvloedt kinderen in hun voedselvoorkeuren, aankoopgedrag en consumptie.

Voedingsmiddelenreclame vooral voor

ongezonde producten
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Consumenten

kinderprogramma’s betrekking had
op voedingsmiddelen en voorkwam
met een frequentie van een (Zweden)
tot acht (Frankrijk) reclames per uur.
Er werd vooral reclame gemaakt voor
snoep, gezoete ontbijtgranen, hartige
snacks of frisdrank. 95 Procent van
alle tv-reclame voor voedingsmidde-
len had betrekking op ongezonde
producten. (Producten met een hoog
gehalte aan vet, suiker en/of zout
worden in het onderzoek aangeduid
als ongezonde producten).

Uit de verschillende onderzoeken
naar de effecten van voedingsmarke-
ting op de eetgewoonten is het syste-

matisch zeer sterke onderzoek van
Hastings (4) als uitgangspunt geno-
men. De conclusie van dit onderzoek
luidde dat voedselpromotie kinderen
zowel op merkniveau als op catego-
rieniveau beïnvloedt in hun voedsel-
voorkeuren, aankoopgedrag en con-
sumptie. De conclusie is dus dat kin-
deren vooral op de televisie veel voe-
dingsreclames zien voor ongezonde
producten en dat dit ook daadwerke-

lijk invloed heeft op hun consumptie-
patroon.

Groeiende markt    De reclame-
markt voor voedingsmiddelen blijkt
een groeiende markt. In Groot-
Brittannië werd in 2003 in totaal 743
miljoen pond uitgegeven aan reclame
voor eten en drinken. In Nederland
namen de totale uitgaven van de voe-
dingsmiddelenindustrie aan reclame
tussen 1994 en 2003 met 128 procent
toe. Het belangrijkste medium voor
voedingsreclame is televisie; in
Nederland werden kinderen in 2002
aan ruim een uur televisiereclame per
week blootgesteld (5).

Scholen vormen een groeiend mar-
ketingkanaal voor adverteerders in de
Europese voedingsmiddelensector.
Tot de strategieën rondom scholen
behoren het sponsoren van evene-
menten en het verbinden van de aan-
koop van voedingsmiddelen aan het
aanbod van onderwijsmateriaal of
sportbenodigdheden. In Nederland
wordt in (basis)scholen weinig door
commerciële partijen gesponsord. Het
sponsoringconvenant voor scholen,
waarin gedragsregels zijn opgenomen
ter bescherming van kinderen, kan
hiervoor een reden zijn.

Ook internet is een nieuw en groei-
end medium, maar hierover zijn zeer

weinig gegevens beschikbaar. In
Nederland had in 2003 zestig procent
van de kinderen in de leeftijdscatego-
rie van 6-11 jaar thuis toegang tot
internet (6). Tot de gebruikte creatie-
ve marketingstrategieën rondom
internet behoren cartoonachtige spel-
letjes en wedstrijden, links naar de
websites van voedingsmiddelenfabri-
kanten en lesmateriaal dat interessant
is voor scholen.

Regelgeving    De regelgeving voor
marketing richting kinderen verschilt
per land en richt zich voornamelijk
op televisie. In ieder van de twintig
landen bestaat ten minste een wette-
lijke bepaling ten aanzien van tv-
reclame. Zweden en Noorwegen heb-
ben geprobeerd hun kinderen te
beschermen door een verbod op tv-
reclame binnen de landsgrenzen.
Deze pogingen worden echter onder-
mijnd door de reclame op kabel- en
satelliet-tv uit andere landen en door
andere vormen van marketing. De
meeste landen kennen een onduidelij-
ke structuur van wettelijk en vrijwillig
toezicht op reclame op televisie en
daarbuiten.

Hoewel de meeste landen de nood-
zaak ervan inzien kinderen tegen
reclame en marketing te beschermen,
hebben maar zes landen specifieke

Kinderen vooral beïnvloed door 

tv-reclame

Poster voor het Teleacprogramma Vette

Verleiders.

Ouderavond
In samenwerking met Teleac NOT hebben onder
andere de Consumentenbond, de Hartstichting
en het Voedingscentrum een ouderavond ont-
wikkeld over reclame en kinderen. Deze ouder-
avond richt zich op het weerbaarder maken van
ouders tegen het reclamegeweld zodat zij
bewustere keuzes voor een gezonde voeding
kunnen maken. Daarvoor is een Teleac-
programma getiteld Vette Verleiders ontwikkeld.
(Deze is in het kader van de Nationale
Ouderavond uitgezonden in het tv-programma
Bij ons thuis op 26 september.) Daarnaast is er
een brochure gemaakt voor scholen. Meer infor-
matie over deze materialen is te vinden op
www.teleac.nl via: de nationale ouderavond
vette verleiders.

Onderstaand voorbeeld komt uit de brochure.

Sparen? Calorieën vergaren!

De Rocket Power rugzak.
Op iedere verpakking van drie kleine pakjes Fristi
zat eind 2004 een spaarpunt. Voor acht spaar-
punten kon tegen bijbetaling van € 3,50 een
Rocket Power rugzak worden afgehaald bij het
postkantoor. De pakjes Fristi, 24 in totaal, bevat-
ten 3.168 kilocalorieën. Een kind van zeven jaar
moet bijna 15 uur fietsen om deze calorieën weer
te verbranden. Voor de kosten van de 24 pakjes
Fristi € 8,64 en de € 3,50 bijbetaling kan boven-
dien met gemak een rugzak worden aangeschaft. 
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wetgeving voor voedingsmarketing
(Denemarken, Duitsland, Finland,
Groot-Brittannië, Ierland en Spanje).
Bovendien is radio- en tv-reclame aan
strengere regels gebonden dan andere
reclamemedia. Hoewel internet zeer
populair is bij kinderen is de regelge-
ving op het gebied van betaalde inter-
netreclame zeer beperkt.

In Nederland is wetgeving rondom
reclame geregeld in de mediawet en
het mediabesluit. Hierin zijn regels
opgenomen rondom de sponsoring
en het uitzenden van reclame, maar
niet voor de inhoud van promoties.
De Nederlandse Reclame Code, een
zelfreguleringcode van de industrie,
heeft betrekking op reclame in de
breedste zin van het woord en richt
zich meer op het reguleren van de
inhoud. Aan deze code is onlangs een
code voor voedingsmiddelen toege-
voegd met een specifiek onderdeel
voor kinderen. Daarin staat bijvoor-
beeld: ‘er mag niet de indruk worden
gewekt dat het eten van een bepaald
voedingsmiddel ervoor zorgt dat kin-
deren meer status krijgen of populair-
der worden; kinderidolen mogen niet
meer worden ingezet in radio- of tele-
visiereclames gericht op kinderen;
adverteren op basisscholen is verbo-
den; in het voortgezet onderwijs
mogen promotieacties niet aanzetten
tot overconsumptie, terwijl alleen
kleine verpakkingen mogen worden
aangeprezen’.

Verschillende belangen    In het
omgaan met voedingsmarketing en
kinderen kiest iedere betrokken partij
zijn eigen standpunt. De voedings-
middelenindustrie en de media ver-
dedigen hun commerciële belangen,
mensen die zich bezighouden met de
gezondheid van kinderen willen een
optimale bescherming en regeringen
hanteren weer een eigen beleid. Toch
bestaat er ondanks het ontbreken van
consensus over maatregelen tegen
ongezonde voedingsmarketing wel
overeenstemming op bepaalde pun-
ten, vooral als het gaat om onderwijs
en educatie. Bovendien erkennen alle

partijen dat obesitas onder kinderen
meerdere oorzaken heeft, zodat een
breed pakket maatregelen wenselijk
is, waaronder zowel het stimuleren
van lichaamsbeweging als verande-
ring van voedingsgewoonte. Maar al
is men het in principe wel eens, de
praktijk wijst uit dat geen van de lan-
den, met uitzondering van Finland en
Noorwegen, een totaalbeleid voert
waarmee alle kinderen verzekerd zijn
van:
– kennis en op school aangeleerde
praktische vaardigheden die hen sti-
muleren en in staat stellen om gezond
te eten en goed om te gaan met
tegenstrijdige boodschappen in een
multimediale wereld;
– gezonde voeding op school, die
wordt aangeboden op basis van hoge
kwaliteitsnormen, als onderdeel van
een maaltijd, of via verkoopautoma-
ten of andere verkooppunten.

Aanbevelingen    Alle partners van
het project waren onder de indruk
van de omvang van de marketing van
ongezonde voeding gericht op kinde-
ren. Kinderen vormen een bijzondere
groep en verdienen daarom bijzonde-
re bescherming tegen commerciële
communicatie. Om de toename van
obesitas te bestrijden, is het noodza-
kelijk dat er nationaal en internatio-
naal een uitgebreid scala aan strate-
gieën wordt uitgewerkt en dat die ook
worden ingezet. Een factor die van
invloed is op de consumptiepatronen
van kinderen is de op kinderen
gerichte marketing van ongezonde
voeding. Op dat vlak adviseert het
European Heart Network onder
andere de volgende maatregelen:
– tv-reclame voor ongezonde voeding
die is gericht op kinderen zou verbo-
den moeten worden. Om te voorko-
men dat zo’n verbod wordt onder-
mijnd door zenders van buiten de
grenzen en door andere marketing-
media is een Europese benadering
noodzakelijk;
– er zouden aanvullende maatregelen
moeten worden ingevoerd om kinde-
ren te beschermen tegen alle andere

vormen van ongezonde voedingsmar-
keting waaronder marketing op
school, op internet en via alle andere
media;
– voor alle toekomstige plannen om
kinderen in heel Europa te bescher-
men tegen de marketing van onge-
zonde voedingsmiddelen is een
gemeenschappelijke definitie in EU-
verband nodig van ongezond voedsel.

Hoewel er in Nederland al wat stap-
pen zijn gezet in de richting van het
beschermen van kinderen in de vorm
van een specifieke reclamecode voor
voedingsmiddelen met een apart
onderdeel voor kinderen, is de

Hartstichting van mening dat kinde-
ren niet optimaal worden beschermd
tegen de effecten van promotie. De
Hartstichting onderschrijft dan ook
bovenstaande aanbevelingen.

Het onderzoeksrapport De marke-
ting van ongezonde voeding bij kinde-
ren in Europa en een aantal aanver-
wante rapporten zijn te vin-
den op www.hartstichting.nl.
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