Overgewicht

Hoe meer, hoe beter?
Portiegrootte legt gewicht in de schaal
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De portiegrootte van ons eten heeft tot
nog toe relatief weinig aandacht gekregen
in de discussie over hoe overgewicht het
beste kan worden voorkomen. Dit terwijl
de porties de afgelopen jaren veelal groter
geworden zijn. Wetenschappelijk onderzoek
heeft aangetoond dat de consumptie stijgt
naarmate de porties die consumenten
voorgeschoteld krijgen groter zijn en daar
compenseren zij op een later tijdstip niet
voor. Tijd om portiegrootte eens nader te
beschouwen.
Buitenlands onderzoek laat zien dat de por
ties van vooral energiedichte voedingsmid
delen de afgelopen decennia flink in omvang
zijn toegenomen (1, 2). Fastfoodrestaurants
hebben bijvoorbeeld large en supersize
maten geïntroduceerd, van candybars is een
kingsize formaat op de markt gekomen en
sinds enige tijd worden in de supermarkt
anderhalve en twee liter flessen frisdrank
verkocht. Dit gebeurt niet alleen in de Ve
renigde Staten, ook in Europa zijn de porties
de afgelopen dertig, veertig jaar steeds groter
geworden (3).
Portiegrootte en energie-inname Stijgt de calorie-inname als gevolg van
grotere porties? Uit een serie experimenten
blijkt dat dit inderdaad het geval is. Als men
sen een warme maaltijd krijgen voorgezet die
twee keer zo groot is dan normaal, krijgen ze
uiteindelijk 30 procent meer calorieën binnen
(4). Dit effect is niet alleen aangetoond voor
warme maaltijden, maar ook voor frisdrank,
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snacks en lunchpakketjes (5-7). Onderzoek
heeft zelfs aangetoond dat wanneer mensen
in een bioscoop popcorn van twee weken
oud aangeboden kregen, ze er meer van
consumeerden naarmate de verstrekte portie
groter was (8). Saillant detail is dat het niet
alleen van de daadwerkelijke hoeveelheid
aangeboden voedsel afhangt, maar ook van
de grootte van de verpakking. Een experiment
waarbij alleen de verpakking vergroot werd,
en niet de inhoud ervan, leidde tot een ho
gere consumptie (9). Ook is aangetoond dat
een verhoogde calorie-inname als gevolg van
een grotere portie niet wordt gecompenseerd
op een later tijdstip (10).

Waar voor ons geld Hoe groter de
portie, hoe meer we eten dus. Daar gaat
echter nog een moment aan vooraf: de
aankoopbeslissing. Mensen zijn geneigd
om de grotere portie of verpakking te kopen,
simpelweg omdat dit relatief goedkoper is.
Bij het aanschaffen van een grotere hoeveel
heid daalt de prijs per eenheid. Dit is een
mechanisme waar consumenten vertrouwd
mee zijn (9, 11). Zij willen zoveel mogelijk
waar voor hun geld en dat bereiken ze door
de grotere porties en verpakkingen te kopen.
Etikettering De consument is zo
langzamerhand het zicht kwijtgeraakt op wat

Grote portie is relatief goedkoper
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Interventies Er zijn verschillende
mogelijkheden voor interventies die gericht
zijn op portiegrootte. De effectiviteit van deze
interventies is echter nog nauwelijks onder
zocht. Dat is wel nodig om de trend van een
hogere calorie-inname door grotere porties te
kunnen keren.
De interventies die geopperd worden in on
derzoeksliteratuur, kunnen worden onderver
deeld in educatieve interventies en omge
vingsinterventies. Educatieve interventies zijn
erop gericht om de consument meer bewust
te maken van het feit dat portiegrootte een
belangrijke invloed heeft op de consumptie.
Te vaak nog denkt de consument dat vooral
‘wat’ hij eet van belang is, en niet ‘hoeveel’
(11). Daarnaast is het belangrijk de consu
ment te laten zien wat een normale, gezonde
portie is. Educatieve strategieën kunnen
er ook op gericht zijn om de consument
te helpen zijn portiegroottes te reguleren,
bijvoorbeeld door voorraden niet zichtbaar
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een normale portiegrootte is. Grote porties
zijn de norm geworden, en deze norm wijkt
nogal af van de, vanuit gezondheidsoogpunt,
aanbevolen hoeveelheden (12). Etiketten op
verpakkingen leiden vaak tot nog meer ver
warring. Daarop wordt onder andere ook het
aantal calorieën per portie gegeven, waarbij
een portie vaak niet een reële consumptieeenheid weerspiegelt, maar een veel kleinere
hoeveelheid, waardoor het product gunstig
afsteekt tegen andere producten (12). Een
kingsize candybar bijvoorbeeld bestaat tegen
woordig meestal uit twee delen. De achterlig
gende gedachte daarbij is dat een deel een
logische consumptie-eenheid is en dat het
andere deel eventueel kan worden bewaard
tot een later moment, of door iemand anders
gegeten kan worden. Op de verpakking staat
het aantal calorieën per deel genoemd, terwijl
uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel
van de mensen die een kingsize candybar
kopen deze in een keer helemaal zelf opeten
(13). Verpakkingseenheden spelen hierbij ook
een rol omdat zij een bepaalde consumptie
norm suggereren (9).

Grote portie is de norm

te bewaren en niet rechtstreeks te eten uit de
verpakking (9).
Omgevingsinterventies trachten de omgeving
zodanig in te richten dat de gezonde keuze
ook de gemakkelijke en aantrekkelijke keuze
is. In het geval van portiegrootte zijn er tal
van mogelijkheden. De porties en verpakkin
gen zijn vaak ongemerkt groter geworden en
kunnen ook weer verkleind worden. Boven
dien zouden er naast de grotere porties ook
altijd kleine porties beschikbaar kunnen zijn,
zodat mensen kunnen kiezen voor een kleine
re portie. Dit geldt voor allerlei plaatsen waar
eten te koop is zoals in restaurants, bedrijfs
restaurants, bij tankstations of in verkoopau
tomaten. Daarbij moet duidelijke informatie

worden gegeven over het aantal calorieën per
portie op basis van een reële portiegrootte
(12). Aangezien ‘waar voor je geld’ een
belangrijke factor is bij de aankoopbeslissing
voor een grotere portie, is prijsbeleid een
goede mogelijkheid om gedrag te beïnvloe
den. Nu zijn kleinere porties vaak onaantrek
kelijk geprijsd. Het relatieve prijsverschil met
grotere porties zou veel kleiner moeten wor
den en zelfs moeten worden weggenomen
(14). Een andere optie is om niet de porties
zelf te verkleinen maar de energiedichtheid
ervan. Mensen kunnen dan dezelfde hoeveel
heid blijven consumeren, maar met een lager
caloriegehalte. Amerikaans onderzoek in een
laboratoriumsetting laat zien dat het serveren
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van kleinere porties de calorie-inname met
een kwart verlaagt, en dat het serveren van
minder energiedichte porties een nog groter
effect had (15). Beide maatregelen lijken
dus positief te werken. De effectiviteit moet
echter nog wel nader bestudeerd worden in
realistische settings. Er zijn tot nu toe twee
studies beschikbaar waarbij in de kantine van
een school en van een universiteit de porties
van bepaalde producten verkleind werden.
Dit leidde tot verschuivingen in het eetpa
troon, maar niet tot een daling in de totale
energie-inname (16, 17).
Hoewel er dus tal van interventies mogelijk
zijn die zijn gericht op portiegrootte, zijn
er nog maar weinig goed bestudeerd in
gecontroleerde studies. Behalve dat de ef
fectiviteit goed onderzocht moet worden, is
ook de haalbaarheid om dergelijke maatre
gelen te implementeren een belangrijk punt.
Nederlands onderzoek onder consumenten
en vertegenwoordigers van retail laat zien
dat interventies gericht op portiegrootte als
innovatief beschouwd worden, en dat vooral
meer keuze in portiegroottes en het labelen
van portiegroottes (aangeven wat een reële
portie is) gesteund worden door beide groe
pen. Het doorvoeren van prijsmaatregelen
ligt gecompliceerder, maar is niet onmogelijk
in bijvoorbeeld bedrijfsrestaurants. Consu
menten vinden dit een aantrekkelijke optie
(11, 18).
Conclusie De afgelopen decennia zijn
de porties groter geworden. Dit leidt tot
een hogere calorie-inname, die op een later
moment niet gecompenseerd wordt. Prijs
beleid is ook van invloed. Het zorgt ervoor
dat mensen door grotere porties en verpak
kingen te kopen meer ‘waar voor hun geld’
krijgen. Daarnaast is het voor de consument
niet altijd duidelijk wat een normale, gezonde
portie is. Zowel educatieve als omgevings
interventies kunnen ingezet worden om de
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calorie-inname als gevolg van de steeds
grotere porties te verminderen. Deze moeten
wel eerst in gecontroleerde interventiestudies
op hun effectiviteit onderzocht worden.
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Consument kent normale portie niet meer
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