
020

VMT FOOD   .   27 MEI 2015   .   NR 2VOEDING & GEZONDHEID

Fo
to

: T
re

nd
hu

is

Werk aan de winkel
De Kick-off van het Flanders’ FOOD Platform Evenwichtige  
Voeding kende een succes. Het platform richt zich op de  
identificatie van de noden van de industrie om te komen tot  
evenwichtigere voedingsproducten. Ook visie en strategie zijn 
punt van aandacht. Het seminargedeelte was rijkelijk gestoffeerd 
en de brainstormsessies maakten het event compleet.

Meer dan de hel! van de belangstellenden 
voor de Kick-o" van het Flanders’ FOOD 
Platform Evenwichtige Voeding op 23 april 
in de Montil in A#igem werkt in de voe-
dingsindustrie. Een kwart is werkzaam bij 
een netwerkorganisatie en een vijfde bij  
een kennisinstelling. Het seminargedeelte 
leidde tot interessante brainstormsessies 
over de platformthema’s Nutritionele  
verbeteringen, Grondsto"en plus en  
Gepersonaliseerde voeding. 

Fooddler app maakt de voedingswaarden inzichtelijk 

en koppelt porties voeding aan beweging. 

CONGRES

Platform Evenwichtige Voeding uit de startblokken

Gezondheidsenquête
De Belgische gezondheidsenquête 2013, 
van het Wetenschappelijk Instituut Volks- 
gezondheid (WIV), waarvan de resultaten 
recent werden bekend gemaakt, toont aan 
dat onevenwichtige eetgewoonten te wijten 
zijn aan uiteenlopende voedingsfactoren. 
De belangrijkste is overconsumptie van 
voeding rijk aan verzadigde vetten en  
suiker. Ook het minder bewegen van de 
consument is een factor van betekenis. 
Het resultaat? De gemiddelde Vlaming is te 
dik. Bijna de hel! van de Vlamingen (54% 
bij de mannen en 42% bij de vrouwen) hee! 
overgewicht en 13% van de Vlamingen is 
zwaarlijvig. Slechts 39% van de bevolking 
van 6 jaar en ouder eet minstens 2 porties 
groenten per dag, de dagelijks aanbevolen 
hoeveelheid. Niet meer dan 17% van de 
jongvolwassenen (15-24 jaar) eet dagelijks  
2 porties fruit. 53% van de kinderen tussen 
0-14 jaar eet dagelijks zoete of zoute snacks. 

Vraag en antwoord
Om meningen over belangrijke voedings-
thema’s bij de deelnemers aan de Kick-o" te 
peilen, stelde Charlotte Boone, coördinator 
van het Platform Evenwichtige Voeding, 
tussen de presentaties door enkele meer-
keuzevragen. Antwoorden kon elektro-
nisch. Slechts één keuze was mogelijk.
Te veel eten en te weinig bewegen is volgens 

vier op de tien aanwezigen de grootste fout 
bij het eten. Een iets kleinere groep, drie op 
tien, vindt dat we bovendien te veel suiker 
en gera$neerde koolhydraten, te weinig 
groenten en te eenzijdig eten. Slechts 9% 
wijst met de vinger alleen naar suiker en  
2% alleen naar vet. 

Goedbedoelde “fout”
De grootste goedbedoelde “fout” van de 
voedingsindustrie is voor 30% evenwel de 
vervanging van vet door koolhydraten. Een 
op vijf deelnemers kiest voor het antwoord 
‘Het vervangen van suikers door kunstma-
tige zoetsto"en’, 16% noemt het vervangen 
van boter door de eerste generatie margari-
nes. De antwoorden op de derde vraag over 
de beste keuze van de voedingsindustrie op 
gezondheidsvlak sluiten hier mooi op aan: 
45% kiest voor de eliminatie van transvet-
zuren. Voor 30% is dit zoutreductie. Niet 
meer dan 4% en 6% vinden vet- en ener-
giereductie de beste keuze, terwijl 2%  
voor de optie toevoegen van vezels en  
micronutriënten is.

Suikerreductie
Voor 36% is voor de voedingsindustrie het 
meeste werk aan de winkel op het vlak van 
suikerreductie, voor 31% is dit energie- 
reductie. Niemand kiest voor vetreductie  
en eliminatie van transvet, en niet meer dan 
2% kiest zoutreductie. Van de deelnemers 
maakt 17% de keuze voor het toevoegen 
van vezels en micronutriënten.

Verantwoordelijken
Volgens 35% is de consument zelf verant-
woordelijk voor de bestrijding van de wel-
vaartziekten. 6% en 12% wijzen naar het 
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(www.nubel.be) en een voor merkproduc-
ten (www.internubel.be). Fabrikanten en 
distributie werken actief mee aan de samen-
stelling van de database. 
Op Europees niveau noemde Van Camp  
!e European Food Information Resource 
Network (EuroFIT). Bioactieve componen-
ten en hieraan gekoppelde humane studies 
zijn in de database opgenomen. Dan is er 
nog de eBASIS database met gegevens over 
bioactieve samenstelling van plantaardige  

en dierlijke producten, 
inclusief de gezondheids-
voordelen op basis van 
klinische studies. 
Bedrijven kunnen met de 
informatie opties onder-
zoeken voor nutritionele 
verbeteringen van hun 
producten, vanuit de  

voedingsrichtlijnen en voedingsgids. Van 
Camp: “Vanuit het oogpunt van consumen-
tenacceptatie passen bedrijven hun receptu-
ren best stapsgewijs aan.” 

Grondsto!en Plus
Vooralsnog ontbreekt het volgens Van Camp, 
wanneer hij het thema Grondsto"en Plus aan-
snijdt, aan voedingsaanbevelingen voor func-
tionele ingrediënten. Bij productont-

24%. Tegelijk liet hij verstaan, dat bij de  
gezondheidsrisico’s niet voorbij kan worden 
gegaan aan de leefstijl van de consument, 
waarbij - naast voeding - beweging, rook- 
gedrag en het gebruik van alcohol van groot 
belang zijn. 

Nutritionele verbeteringen
Van Camp verwacht in het najaar de publicatie 
van de Voedselconsumptiepeiling 2014, waarin 
op productniveau het eetgedrag van de Belgen 

is geanalyseerd. Medio volgend jaar zou de 
rapportering op nutriëntenniveau volgen. 
Wat betre# nutritionele verbeteringen advi-
seert de hoogleraar in de eerste plaats om 
zo veel mogelijk kennis op te bouwen rond 
de samenstelling van de producten. Infor-
matie hieromtrent is doorgaans vrij be-
schikbaar. Zo verwees hij naar twee data-
banken, beheerd door Nubel, een voor 
generieke producten zonder merknaam 

onderwijs en de overheid, 4% naar de  
industrie. Niet minder dan 37% wijst op de 
gedeelde verantwoordelijkheid. 

Eten à la carte
Het meest waarschijnlijke eetscenario in  
de toekomst is voor twee op de drie deel- 
nemers eten à la carte, ofwel gepersonali-
seerde voeding. Bijna een op drie denkt nog 
steeds te eten zoals vandaag. Het publiek 
was dus positief ingesteld: de doemscena-
rio’s, waarbij we door voedselschaarste ge-
noodzaakt zouden zijn om terug te vallen 
op astronautenvoeding of er een erg eenzij-
dig voedingspatroon op zouden nahouden 
kenden geen bijval.

Onevenwichtige voeding
Prof. John Van Camp, hoofd van de onder-
zoeksgroep Food Chemistry and Human 
Nutrition van UGent en voorzitter van de 
Wetenschappelijke Raad van Nubel herin-
nerde eraan dat hart- en vaatziekten en 
kanker bij mannen verantwoordelijk zijn 
voor respectievelijk 27% en 30% van de 
doodsoorzaken. Bij vrouwen is dit 32% en 

‘ Een op drie consumenten 
denkt in de toekomst nog  
te eten zoals vandaag’

Brainstormsessies
Tijdens de brainstormsessies discussieer-
den de deelnemers in drie groepen over  
de thema’s. Drie bevindingen voor de drie 
thema’s:
•  Een reden dat valorisatie van kennis over 

suiker- en vetreductie of -verbetering uit-
blijft, is dat kleine verbeteringen niet door 
claims ondersteund kunnen worden;

•  De agrarische sector kan bij de ontwikke-
lingen van gezondheidbevorderende 
ingrediënten een rol spelen door bij de 
selectie van grondstoffen ook rekening  
te houden met het nutriëntgehalte;

•  Apps worden belangrijker voor  
gepersonaliseerde voeding. 

Meer informatie: www.flandersfood.com/
platformen/evenwichtige-voeding-0 

Deelnemers aan de 

Kick-off maakten hun 

gepersonaliseerde 

broodje.
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vergelijking met bijvoorbeeld vitamines en  
mineralen. Over gepersonaliseerde voeding 
liet de hoogleraar weten dat er nog onder-
zoek nodig is naar consumentengedrag. Van 
Camp: “De consument kan moeilijk met 
claims omgaan.” Zo is bijvoorbeeld gebleken 
dat 21% van de Vlaamse pre-school kinde-
ren en 28,5% van de Vlaamse volwassenen 
producten met plantensterolen eet, terwijl 
81% van de volwassenen die plantensterolen 
eet geen last hee! van verhoogd cholesterol, 
en de kinderen al helemaal niet. 

Partnerschap overheid-industrie
Fevia-adviseur voedingsbeleid Nick De-
schuy"eleer benadrukte in zijn inleiding de 
goede relatie van de voedingsindustrie met 
de federale en Vlaamse overheden. In 2009 
sloot de sector met succes een convenant 
over zoutreductie. 
Ook voor de strijd tegen overgewicht en een 
onevenwichtig voedingspatroon is er sprake 
van een partnerschap, dat langer terug in de 
tijd gaat. Zo is er het Handvest Nutritioneel 
Beleid met 6 engagementen. De voedings- 
industrie stelde dit op in overleg met de  
federale overheid als onderdeel van het  

Trendsettende 50+’ers 
Volgens trendonderzoeker Nathalie Bekx van 
Trendhuis zijn de vijftigplussers de trendset-
ters voor de ontwikkelingen in voeding en 
gezondheid. “Een evenwichtige levensstijl  
én voeding is voor de consument steeds 
belangrijker, maar mensen willen zich geen 
patiënt, maar consument voelen”, weet Bekx 
uit consumentenonderzoek. Voeding- en 
gezondheidscampagnes zadelen consumen-
ten op met een schuldgevoel, waardoor de 
campagnes volgens Bekx minder efficiënt 
zijn. Consumenten willen steeds meer 
gewoon weten wat ze eten. Verwarrende 
informatie, onduidelijke informatie, te veel 
aan informatie, stress op het moment van 
aankoop leiden er volgens de trendonder-
zoeker toe dat de consument op zijn honger 
blijft zitten. Overheid en industrie erkennen 
volgens haar dit probleem en nemen ook 
hun verantwoordelijkheid. Voedingsbedrijven 
werken aan herformulering, de overheid wil 
betere informatie. 
Allerlei nieuwe commerciële initiatieven dui-
ken op, waaronder ook digitale tools, zoals 
123feelfree. Deze internettool, die ook als 
Fooddler app op de markt komt, maakt de 
voedingswaarden inzichtelijk en koppelt  
porties voeding aan beweging. De ener-
gie-inhoud en de belangrijkste nutriënten, 
positief (vezels) of negatief geassocieerd 
met beschavingsziekten worden vertaald 
naar vijf begrijpbare niveaus. Dit gebeurt via 
een algoritme, gebaseerd op de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid (ADH) van elke com-
ponent. Belangrijk is dat iedere gebruiker, 
die kampt met een voedselprobleem, -nood 
of -allergie het systeem individueel kan aan-
passen aan zijn behoefte of medisch profiel.

Nationaal Volksgezondheidplan 2006.  
Tweejaarlijks rapporteert Fevia de openbare 
resultaten op haar website. Op Vlaams  
niveau kwam hier het Vlaams actieplan voe-
ding & bewegen 2009-2015 uit voort. Doel 
is Vlamingen aan te zetten tot meer bewe-
ging en evenwichtiger eten, volgens de  
Voedingsdriehoek. In combinatie met het 
Gezondheidsplan resulteerde dit in de vijf- 
jarige Collectieve Gezondheidsovereen-
komst (CGO) die nog tot eind dit jaar loopt. 
Voor de komende jaren verwacht Deschuy"e-
leer het nodige van de FOD Werkgroep Ener-
gie, die tot een actieplan zou moeten komen, 
gericht op verbetering productsamenstelling 
en een energiebalans. Deschuy"eleer: “Ver-
wacht wordt dat de voedingsindustrie verdere 
stappen zet in het terugdringen van de hoe-
veelheid vet, suiker, energie in de voeding. 
Herformulering zou voor de periode 2016-
2020 op de agenda van de voedingsindustrie 
moeten staan.” Ook al is dat voedingsbeleid 
om technologische, microbiologische, com-
merciële, economische reden en wettelijke 
beperkingen niet altijd even evident.

• YVES DE GROOTE •

Nathalie Bekx: “Mensen willen zich geen patiënt, maar consument voelen.”

wikkeling is het volgens hem belangrijk niet 
alleen rekening te houden met synergieën tus-
sen componenten, maar eveneens met de bio-
logische beschikbaarheid en het metabolisme  
in het lichaam van de consument. Hij wees  
tevens op de complexe samenstelling van 
plantmetabolieten en bioactieve eiwitten in 

CONGRES


