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Consumenten vinden de balans tus-
sen een gezonde voeding en gezond
bewegen belangrijk. Graag zouden ze
hierover meer informatie en tips krij-
gen, bijvoorbeeld via een website. Dit
komt naar voren uit het onderzoek
dat het Voedingscentrum en het Ne-
derlands Instituut voor Sport en
Bewegen (NISB) dit jaar hielden
onder de bezoekers van de Calorie-
checker en de Beweegwijzer. De Ca-
loriechecker (www.caloriechecker.nl)
is een instrument op de website van
het Voedingscentrum, waarmee
bezoekers onder meer kunnen nagaan
hoeveel calorieën ze dagelijks inne-
men en er kan worden opgezocht
hoeveel calorieën er in een product
zitten. Op de site van NISB
(www.flash123.nl) staat de beweegwij-
zer. Hiermee kunnen consumenten

nagaan hoeveel ze bewegen.
Het merendeel van de bezoekers van

de Caloriechecker is vrouw (90 pro-
cent), van de bezoekers van de
Beweegwijzer is 84 procent vrouw. De
helft van de respondenten is tussen de
twintig en veertig jaar oud, met een
gemiddelde leeftijd van 32 jaar. Ook
zijn er veel jonge bezoekers, 23 pro-
cent is jonger dan twintig jaar, 28 pro-
cent ouder dan veertig.

Aan bezoekers van de Calorie-
checker en aan bezoekers van de Be-
weegwijzer is gevraagd om mee te
doen aan een enquête waarmee onder
meer de BMI van de deelnemers is
berekend.

Ongeveer de helft van de responden-
ten heeft een normaal gewicht. Een
groot deel van de bezoekers gebruikt
de Caloriechecker en de eraan gekop-

pelde Productchecker en Dagchecker
als hulpmiddel om het aantal calo-
rieën voor een dag bij te houden, om
een indruk te krijgen of gezond wordt
gegeten of om een goede keuze te
maken tussen producten. Als het gaat
om kennis over eten en bewegen, dan
blijkt het merendeel van de respon-
denten te weten dat je voor een
gezonde leefstijl per dag minstens 30
minuten beweging en 2000/2500 kcal
nodig hebt.

Het onderzoek vond dit voorjaar
plaats onder 1.017 bezoekers van de
Caloriechecker. Gemiddeld wordt de
site door 5.000 mensen per dag be-
zocht. Het Voedingscentrum en NISB
werken aan een internetpagina waarin
beweging en gezonde voeding samen-
gaan.
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