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op een dieet met 2000 of 2500 calorieën. 
De FDA lanceert daarom een onderzoek 
of er niet een simpeler labelingssysteem 
moet komen. Het kan dan gaan om logo’s 
of symbolen. Maar tegelijkertijd moet zo’n 
systeem dan ook weer niet zo simpel zijn dat 
het tegenstrijdig is met de voedingswaarde 
van een product.’

Negatieve beNaderiNg Het is volgens 
Drewnowski niet alleen de complexiteit die 
consumenten parten speelt, maar ook de ne-
gatieve benadering van voedingsstoffen.  ‘Con-
sumenten hebben het gehad om te horen wat 
ze niet mogen eten’, verzekert de bedeesde 
geleerde. Daarbij doelt hij op de huidige etiket-
teringssystemen zoals de Dagelijkse Voedings-
richtlijn (GDA), die in Amerika door het leven 
gaat onder de naam Nutrition Facts Panel. 
Ook het simpele stoplichtensysteem kan niet 
op zijn goedkeuring rekenen. Op de voorkant 
staat informatie over hoeveel calorieën, vet, 
verzadigd vet en natrium een portie bevat. Zo 
staat er hoeveel procent een portie bijdraagt 
aan wat de consument dagelijks binnen mag 
krijgen als het gaat om bijvoorbeeld vet. De 
voedingsrichtlijn stelt bijvoorbeeld niet meer 
dan 6 gram zout per dag en niet meer dan 70 
gram vet per dag. Van die negatieve benade-
ring moeten we echt af vindt Drewnowski. Om 
de positieve aspecten van voeding te bena-
drukken ontwikkelde hij de NRF-index. De in-
dex rangschikt aanbevolen voedingsmiddelen 
naar de hoeveelheid ‘goede’ voedingsstoffen 
die ze bevatten in relatie tot de hoeveelheid 
energie. Negen voedingsstoffen staan in de 
NRF-index te weten: eiwitten, vezels, drie vita-
mines (A, C en E) en vier mineralen (calcium, 
kalium, magnesium en ijzer). De te vermijden 

amerikaanse professor wil af van negatieve 
benadering bij etikettering
‘leg de nadruk op positieve voedingsstoffen’

Maurice de Jong

Hoe groot dienen de letters op de 
verpakking te zijn en hoe vermeldt je de 
herkomst van een voedingsmiddel op het 
etiket. Over deze en andere zaken vinden 
verhitte debatten plaats in de Europese 
hoofdstad Brussel. Pas in 2011 komt er 
uitsluitsel hoe de voedingsinformatie op 
het etiket eruit gaat zien. De Amerikaanse 
professor Adam Drewnowski volgt de 
verwikkelingen met argusogen. ‘Benadruk 
de hoeveelheid goede voedingsstoffen.’

Weinig consumenten zijn echt geïnteresseerd 
in voedingsinformatie. En hebben ze hier 
wel interesse voor dan kijken ze vooral op 
de verpakking en internet. Deze uitslag van 

een studie van onderzoeksbureau GfK onder 
duizend Franse en eenzelfde aantal Neder-
landse consumenten moet de Amerikaanse 
voedingsprofessor Adam Drewnowski van 
Washington University in Seattle verbazen. 
De wetenschapper hield op uitnodiging van 
de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) 
een presentatie over zijn eigen recent ontwik-
kelde etiketteringssysteem de Nutrient Rich 
Food Index (NRF). Maar verbaast was hij 
geenszins, zo liet hij gelijk doorschemeren. 
‘De FDA ( de Amerikaanse voedselautoriteit 
red.) kwam tot dezelfde conclusies. Consu-
menten kijken helemaal niet naar voedingsin-
formatie op de achterkant van de verpakking. 
Het is gewoonweg te gecompliceerd. Je hebt 
zoveel voedingsstoffen: zout, koolhydraten, 
suiker enzovoort die dan weer gebaseerd zijn 
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niet gebruikt in Noord-Amerikaanse super-
markten. Bij Canadese winkels loopt wel 
een pilotproject om te kijken in hoeverre 
consumenten het waarderen. En ze leken 
het inderdaad te waarderen. Het is nog 
niet duidelijk wanneer en of de NFR-index 
gebruikt gaat worden. De FDA onderzoekt of 
consumenten het systeem vertrouwen en of 
het niet in conflict komt met het eigen etiket-
teringssysteem van de voedselautoriteit, het 
Nutrients Facts Panel. Drewnowski ziet graag 
‘zijn’ NFR-index op de voorkant van verpak-
kingen en de uitgebreide voedingsinformatie 
van de FDA aan de achterzijde. De NFR-index 
dient consumenten te helpen om een ge-
zonde voedingskeuze te maken. Drewnowski 
ziet de index dan ook als veel meer dan een 
etiketteringssysteem. ‘We willen consumen-
ten onderwijzen hoe ze met behulp van de 
index een gezonde maaltijd kunnen samen-
stellen, hiervoor willen we het systeem ook 

amerikaanse professor wil af van negatieve 
benadering bij etikettering
‘leg de nadruk op positieve voedingsstoffen’

stoffen zijn: verzadigd vet, toegevoegde suiker 
en zout. 

NrF-iNdex Een groot voordeel van zijn 
systeem is dat het gebaseerd is op de hoe-
veelheid voedingsstoffen ‘nutrient density’ 
in een product. De nadruk ligt dus op de 
positieve aspecten ervan. ‘Het is simpel’, legt 
de van oorsprong Poolse wetenschapper uit. 
‘De formule is gebaseerd op 100 calorieën uit 
voeding. Je neemt de som van het dagelijkse 
percentage aanbevolen hoeveelheden van 
de negen positieve voedingsstoffen en trekt 
daarvan de som van het dagelijks percentage 
aanbevolen negatieve voedingstoffen af. De 
som van negen minus drie.’ Drewnowski: 
‘Concreet betekent dit bijvoorbeeld als in een 
product 25 gram eiwit zit en je hebt dagelijks 
50 gram nodig dan zit je op 50%.’ Ondanks 
dat de NRF-index het goede onderstreept 
en niet het slechte klinkt het nog aardig 
ingewikkeld. Zitten consumenten hier wel 
op te wachten? Is ondanks dat het volgens 
Drewnowski ‘negatieve’ stoplichtensysteem 
geen betere, simpelere, optie? Rood is een 
slecht voedingsmiddel en groen een goed. 
‘Nee’, zegt hij resoluut. ‘Mensen besteden 
aandacht aan het rood en niet aan het groen. 
Zelfs als groen betekent geen vet, geen 
suiker, dan is dit ‘voeding bij gebrek’. Met 
andere woorden voeding gestoeld op welke 
voedingsstoffen een product niet heeft, ter-
wijl andersom het geval hoort te zijn.’ 

riNgeN eN kleureN De NRF-index is 
eenvoudig te communiceren naar de consu-
ment, meent de Amerikaan. Hij grijpt naar 
een pen en krabbelt vijf cirkels op een klad-
blaadje opeenvolgend van klein naar groot. 
De kleinste heeft één ring plus een bleke 
kleur, terwijl de grootste vijf ringen telt en een 
veel donkerder kleur heeft (zie afbeelding 1 
en 2). ‘Een hogere dichtheid van voedings-
stoffen betekent meer ringen en meer intense 
kleuren’, verklaart Drewnowski. Voedingsmid-

delen kunnen een score krijgen tussen de één 
(hoge energiedichtheid, lage nutriëntendicht-
heid en lichte kleur) en vijf (hoge nutriënten-
dichtheid, lage energiedichtheid en donkere 
kleur.). Zo scoort romige maïs een twee 
( twee ringen), het product heeft dus een 
relatief lage dichtheid van voedingsstoffen 
en hoge energiedichtheid. Wortels halen een 
vijf (vijf ringen, donkere kleur) en bevatten 
juist veel nutriënten en weinig energie. ‘De 
kleuren geven de intensiteit van de voedings-
stoffen aan. We zeggen niet dit is goed of dit 
is slecht. Het moet allemaal in proportie. En 
variatie is belangrijk door uit iedere pro-
ductgroep wat te eten of te drinken’, aldus 
Drewnowski. In zijn index onderscheidt hij de 
volgende productgroepen: granen, melk, fruit 
en vlees en bonen. 

Meer daN eeN etiketteriNgssy-
steeM Drewnowski’s index wordt nog 

aFbeelding 1. hoe hoger de score van een Product, hoe hoger de nutriëntendichtheid.
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uitbreiden’, stelt de wetenschapper. Het 
huidige voedingsonderwijs leert mensen net 
als bij de etiketteringssystemen om bepaalde 
nutriënten beter te mijden. Dit heeft er niet 
voor gezorgd dat Amerikanen gezonder zijn 
gaan eten, aldus de professor. ‘Daarom kij-
ken we hoe ons systeem kan worden gebruikt 
om gezonde betaalbare voeding te identifice-
ren. Over het algemeen is energierijk voedsel 
duurder dan energiearm voedsel. Je kunt 
bijvoorbeeld kijken naar nutriënt per dollar, 
nutriënt per calorie.’ 

duurzaaM eN rijk aaN voediNgs-
stoFFeN Ook zou je voedingsstoffen kun-
nen relateren aan duurzaamheid bijvoorbeeld 
door de koolstofdioxide-uitstoot te meten 
(afbeelding 3). ‘CO2-emissie wordt meestal 
berekend aan de hand van transport, produc-
tie en verpakking, schetst Drewnowski. ‘Maar 
er wordt niet gekeken wat er in de verpak-
king zit: een nutriëntdicht of –arm product.’ 
De Amerikaan geeft een voorbeeld. ‘Melk 
heeft een hogere CO2-afdruk dan frisdrank. 
Daarentegen is de nutriëntendichtheid bij 
dit zuivelproduct stukken hoger. Misschien 
is een product met meer voedingsstoffen de 
hogere CO2-afdruk wel waard.’ Hoe hij dit 
naar consument wil communiceren dat weet 
hij niet precies. ‘Ik zou nog niet weten hoe we 
dat in een logo moeten plakken. We moeten 
eerst de koolstofdioxideafdruk relateren aan 
de dichtheid van voedingsstoffen. En daar 
zijn we druk mee bezig. Tot voor kort waren 
er nog maar weinig data beschikbaar over 
CO2-uitstoot.’ De NRF-index is alleen maar 
een middel om Amerikanen en wellicht in de 
toekomst ook Europeanen gezonder te laten 
eten. Beroemdheden als de Amerikaanse 
presidentsvrouw Michelle Obama kunnen 
daarbij helpen. Zij begon onlangs een project 
om schoolkinderen meer te laten bewegen en 
de verkrijgbaarheid van gezonde voeding in 
schoolkantines te vergroten. ‘Consumenten 
willen allereerst smakelijk eten, dan komt 
prijs, gevolgd door gemak en daarna draait 
het pas om gezonde nutriëntenrijke voeding. 
Er zijn nog slagen te maken. We hebben wat 
dat betreft meer rolmodellen nodig zoals 
Michelle Obama.’

aFbeelding 3. de verticale as geeFt de kosten van de koolstoFdioxide-uitstoot (in gram) aan Per 

100 gram Product. de verticale as stelt de nutriëntendichtheid voor Per Portie.

aFbeelding 2. de nrF-index geeFt niet alleen scores (1-5) voor individuele Producten, maar ook 

voor maaltijden oF voor het dagelijks voedingsPatroon. Zo kan de consument Zien oF hij wel 

genoeg voedingsstoFFen en calorieën binnenkrijgt.
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