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‘Wilt u de promotie doen voor een ginsengkroket met lycopeencola?’

De redactie van deze Voeding Nu legde 
vier afgestudeerden van de studierichting 
Voeding en Gezondheid een casus voor. 
Alle vier hebben ze in hun huidige werk te 
maken met communicatie over voedsel en 
voeding.
 
Casus  Uw bedrijf is noodlijdend. U wordt 
verzocht extra positieve voedingsvoorlichting 
te verzorgen voor een product dat niet vol-
doet aan de Richtlijnen goede voeding van de 
Gezondheidsraad. Het gaat om het product 
Healthy Mealdeal, een lunchkoffertje met 
daarin de verrijkte producten ginsengkroket en 
lycopeencola. Het bedrijf dat dit verzoek doet, 
schuift behoorlijk wat vermogen in uw rich-
ting. Wat is uw reactie. Waarom wel, waarom 
niet?                                      

Marcel Schuttelaar, coMMunica-
tieadvieSbureau Schuttelaar en 
PartnerS
‘Eigenlijk kun je een product niet vergelijken 
met de richtlijnen, die gaan namelijk over de 
dagconsumptie. Dit illustreert mijn mening 
dat men in de voedingswereld soms te zeer 
geneigd is over details te vallen, waardoor 
men effect en richting uit het oog verliest 
(minder overgewicht, betere producten). 
Op zich heb ik niets tegen lycopeencola en 
een ginsengkroket.  Als ze maar lekker zijn, 
een betere samenstelling hebben en niet als 
supergezond worden aangeprezen! 
In de twaalf jaar dat Schuttelaar & Partners 
bestaat, hebben wij nog nooit zo’n vraag 
gekregen, laat staan dat iemand heeft aan-
geboden flink wat vermogen onze kant op te 
schuiven! Wel heeft de tabaksindustrie ons 
eens gevraagd te lobbyen tegen het verbod 

op tabaksreclame, wat we geweigerd hebben.
In de missie van Schuttelaar & Partners staat 
dat wij willen bijdragen aan een gezondere 
en duurzamere samenleving. Wanneer de 
wetenschappelijke onderbouwing van een 
gezondheidseffect niet op orde is, kunnen 
(en willen) wij daar in de communicatie 
weinig mee, daarin voorziet ook de wet. In 
de toekomst zal ook de samenstelling van 
een product gaan meetellen (nutriënten-
profielen), waardoor de bewegingsruimte 
kleiner wordt. Voor de Healthy Mealdeal zou 
ik ervoor kiezen geen PR te verzorgen. Wel 
kunnen we Warenwetadvies geven en een 
risicoanalyse doen. Onze ervaring leert dat 
juist door de dialoog met zo’n klant, we er re-
gelmatig in slagen ze voor al te enthousiaste 
ideeën te behoeden.’ 

boudewijn breedveld, Manager 
kenniS Stichting voedingScentruM 
nederland
‘Geld is niet zaligmakend maar wel belangrijk 
want voor niets gaat nog steeds alleen de 
zon op; de kosten gaan nog altijd voor de 
baat uit. In het regeerakkoord van dit kabinet 
staat:  “Voorkomen is beter dan genezen. De 
beste garantie voor beheersing van de zorg-
kosten vormt een effectief preventiebeleid”. 
In dit licht is het wel jammer dat preventie 
wat betreft de verdeling van de beschikbare 
middelen het stiefkindje van de zorg is. 
Vanuit dit oogpunt gezien, kan gezondheids-
bevorderend Nederland - waarvan het Voe-
dingscentrum onderdeel uitmaakt - als een 
noodlijdende bedrijftak worden gezien. Zeker 
als wordt gekeken naar de problemen waar 
we met zijn allen voor staan, zoals de proble-
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matiek van overgewicht, chronische ziekten 
gekoppeld aan slechte voedingsgewoonten, 
te geringe participatie bij borstvoeding, 
voedselallergieën, kwaliteit van leven, enz., 
om maar een paar zaken te noemen waar de 
taakstelling zich op richt. Een effectieve aan-
pak daarvan vraagt om niet geringe inspan-
ningen en dus (veel) geld.  Maar heiligt het 
doel dan alle middelen?
In de visie van het Voedingscentrum is het 
antwoord daarop een eenduidig nee.  Niet 
voor niets zijn de eerste kernwaarden van het 
Voedingscentrum “onafhankelijk, integer en 
betrouwbaar” met als goede tweede “geba-
seerd op actuele wetenschappelijke kennis”. 
Met andere woorden: geen gesjoemel over 
de vraag of een ginsengkroket gezondheids-
bevorderend werkt. Het Voedingscentrum 
is bovenal aangewezen op het vertrouwen 

dat men in het Voedingscentrum stelt. De 
slogan is niet voor niets Eerlijk over eten. 
Om dit vertrouwen te waarborgen heeft het 
Voedingscentrum een gedragscode voor 
samenwerking met externe partijen.  Daarin 
staat onder andere dat het Voedingscentrum 
altijd onafhankelijk dient te kunnen blijven 
opereren, uitingen wetenschappelijk objectief 
moeten zijn, het samenwerkingsverband niet 
schadelijk voor de eigen naam en reputatie 
mag zijn en we altijd open en transparant 
over de samenwerkingsactiviteiten zijn.

gert jan hiddink, nederlandSe Zuivel 
organiSatie
‘Na mijn afstuderen heb ik bewust geko-
zen te gaan werken voor een sector die 
een belangrijke bijdrage levert aan het 
Nederlandse voedingspatroon, die smake-
lijke producten voortbrengt, met een hoge 
nutriëntendichtheid. Melk bezit een hoge 
nutriëntendichtheid en vervult daardoor een 
belangrijke functie in de voorziening van 
essentiële voedingsstoffen in de voeding van 
de Nederlander. Over de gestelde vragen kan 
ik kort zijn. Ik heb mijn geloofwaardigheid als 
voedingsdeskundige en wetenschapper hoog. 
Geld is minder belangrijk dan geloofwaardig-
heid en vertrouwen. Vertrouwen komt te voet 
en gaat te paard, zo luidt het gezegde. Het 
is in mijn optiek dan ook onmogelijk extra 
positieve voedingsvoorlichting te verzorgen 
voor het product Healthy Mealdeal dat niet 
voldoet aan de Richtlijnen goede voeding van 
de Gezondheidsraad, zonder je geloofwaar-
digheid als voedingsdeskundige te riskeren. 
Dat zou ik dus niet doen.

Marianne StaSSe-wolthuiS, StaSSe 
conSultancy  
‘Niet aan beginnen’, zou mijn advies zijn in 
de voorgelegde casus. Je kunt een maaltijd 
met een ongunstige samenstelling niet 
gezonder maken door wat gezondheidsbe-
vorderende stofjes toe te voegen, laat staan 
dat de gezondheidseffecten in dit geval zeker 
niet wetenschappelijk te onderbouwen zijn. 
De consument wordt op het verkeerde been 
gezet en daarmee komt de integriteit van de 
voedingskundige in het geding. Als voeding-
kundige heb je niet alleen verantwoordelijk-

boudewijn breedveldmarcel Schuttelaar

marianne StaSSegert jan hiddink

heid naar jezelf en het bedrijf waarvoor je 
werkt, maar ook naar de maatschappij en de 
beroepsgroep als geheel. Ongeloofwaardige 
boodschappen ondermijnen het vertrouwen 
van de consument in de voedingsweten-
schap. Ligt het er bij deze casus duimendik 
bovenop, in de praktijk zullen collega’s 
waarschijnlijk voor subtieler dilemma’s 
komen te staan. De Nederlandse Academie 
van Voedingswetenschappen (NAV) heeft 
een gedragscode opgesteld, die in moeilijke 
situaties leidraad kan zijn (www.voedingsaca-
demie.nl). 
De toepassing van gezondheidsclaims leidt 
niet alleen tot innovatie in voedingsonder-
zoek en productontwikkeling, maar stimu-
leert ook de belangstelling voor voeding en 
gezondheid bij consumenten. Voorwaarde 
is wel dat claims goed onderbouwd zijn. Als 
adviseur ben ik betrokken geweest bij een 
aantal beoordelingsprocedures in het kader 
van de Gedragscode Gezondheidsclaims van 
het Voedingscentrum. Boeiend werk, met 
heel wat discussie om precies te formule-
ren voor welk gezondheidseffect wel of niet 
voldoende bewijs is. 
Bij de vertaalslag naar consumentenbood-
schappen gaat uiteraard veel wetenschap-
pelijke nuance verloren, maar fabrikanten 
moeten niet meer willen suggereren dan hard 
te maken valt. De dialoog tussen voedings-
kundigen en communicatiedeskundigen 
zou meer in het openbaar moeten worden 
gevoerd. De NAV kan hierin het voortouw 
nemen.
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