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Voedingswaarde informatie wordt –geheel volgens de 
Europese richtlijnen- op de achterkant van een product 
geplaatst. Deze informatie kan soms lastig zijn en wordt niet 
altijd door alle consumenten gebruikt.

Een voedselkeuze logo wordt een FOP label genoemd.
FOP = Front of Pack

Het doel van een voedselkeuze logo is een 
snelle interpretatie van de 
voedingskundige status op de voorkant van 
een product, een eenvoudige hulp bij het 
maken van de gezonde keuze.

voedingswaarde tabel op de 
achterkant van een product

Wat is een voedselkeuzelogo



• Eerlijk en in lijn met bestaande voedings-
adviezen (NL; schijf van vijf) 

Een FOP label heeft twee lagen

Voedsel
keuze
logoV

• Kan positief, neutraal en negatief sturen
• Gebruik van kleuren, percentages etc

• Eenvoudig, eenduidig en intuïtief
• Door de consument te begrijpen

Het onderliggende voedingsprofiel

Wat is een voedselkeuzelogo

De visuele expressie

• Het algoritme (rekenlogica) dat bepaalt 
welk label er bij een product hoort

• Wetenschappelijk onderbouwd



Als in Nederland een keuze voor een 
voedselkeuzelogo gemaakt wordt, dan is dat een 
beslissing over een voedselkeuzelogo op de 
voorkant van producten.

Maar, wat is het effect op andere gebieden?

• Belasting op ongezonde producten?
• Beperking van promotie ongezonde 

producten?
• Gezondheidsclaims regelgeving?
• Marketing naar kinderen?
• Adverteren in de buurt van scholen?

Een dergelijke keuze kan andere lopende 
discussies beïnvloeden.

Wat is een voedselkeuzelogo



De Rijksoverheid wil een 
nieuw voedselkeuzelogo 
invoeren. Zodat mensen zelf 
nog beter voor gezonde 
voeding kunnen kiezen

staatssecretaris Paul Blokhuis

Waarom is deze discussie actueel?



Het krachtenveld is zowel divers als complex

LOGO?Overheid

Wetenschap

Industrie

Retail

Consumenten
organisaties

Waarom is deze discussie actueel?

De volgende logo's zijn op dit moment in 
Nederland ter discussie



Discussie wordt vooral gestuurd door een aantal grotere 
spelers, deze spreken zich uit vóór Nutri-Score

Waarom die aandacht voor Nutri-Score? 



Vanuit de wetenschap is er grote zorg over afwijkende 
adviezen (schijf van vijf) en de gevolgen voor het 
vertrouwen van de consument in een nieuw logo

Vier topwetenschappers uit de Nederlandse voedingswereld 
(Jaap Seidell, Tini van Boekel, Annet Roodenburg, Kees de 
Graaf) en de consultants van Voedingsjungle (Michelle van 
Roost en Manon van Eijsden) hebben een brandbrief gestuurd 
naar VWS om toch vooral goed na te denken alvorens een keuze 
te maken welk logo in Nederland ingevoerd gaat worden. Hun 
brandbrief is als opiniestuk in het NRC geplaatst

Waarom die aandacht voor Nutri-Score? 
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Het algoritme dat gebruikt wordt om te berekenen welk 
label een product krijgt is gebaseerd op het zogenaamde 
UK Ofcom Nutrient Profiling Model (M. Rayner et al, 
Oxford University)

Hoe werkt Nutri-Score? De details



Het is echter bijna onmogelijk voor de consument om het 
label zelf na te rekenen:
• Complexe berekening tegen verschillende 

grenswaarden
• Logica met meerdere excepties
• Niet alle benodigde data is beschikbaar op het 

product

Hoe werkt Nutri-Score? De details

o Het Nutri-Score model is dus gebaseerd op een Engels 
model, maar is door Prof Serge Hercberg (Epidemioloog, 
Universiteit Parijs) verder ontwikkeld specifiek voor de 
Franse markt. 

o De inzet is eenvoud, zodat het begrepen wordt in alle 
lagen van de bevolking. Dit is ook getest en het blijkt dat 
er inderdaad een kleine voorkeur was voor het Nutri-
Score model, vooral bij lage SES. 



Bijzondere labels op echte producten

De normale variant krijgt hetzelfde label als de volkoren 
variant, waarin tweemaal zoveel vezel per 100g zit. Het 
advies om meer vezel te consumeren wordt niet gestuurd 
door het Nutri-Score label. 

Volkoren spaghetti Normale spaghetti



Bijzondere labels op echte producten

Bij koffie en thee zonder toevoegingen worden de 
nutriëntwaarden opgeteld.  0 punten (want geen 
nutriënten) levert volgens het model een B op. 
Mineraalwater wordt echter geforceerd naar een A score

Mineraalwater Thee en koffie zonder 
melk en suiker



Bijzondere labels op echte producten

Het Nutri-Score label geeft de consument geen hulp om 
te sturen naar variaties met minder (verzadigd) vet De 
Nutri-Score blijft een D, ook al levert deze variant bijna 4* 
minder verzadigd vet

Volvette mayonaise Verminderd vet 
mayosaus



Bijzondere labels op echte producten

Een pizza (420 g). Deze levert 76% (!) van de verzadigd vet 
inname die per dag aanbevolen wordt en 77% van het 
zout. Toch krijgt deze pizza een B, vooral omdat Nutri-
Score een product berekent alsof het geconsumeerd 
wordt per 100 gram.

Pizza



Bijzondere labels op echte producten

Beide dranken bevatten evenveel suiker, maar 
melkdranken worden berekend alsof het vaste voeding is, 
de strengere tabellen voor dranken zijn voor melkdranken 
niet van toepassing. 

Glas Chocolademelk Glas Coca cola



Bijzondere labels op echte producten

Omdat melkdranken worden berekend alsof het vaste 
voeding is, is de score veel te positief. Hoe kan een 
consument het Nutri-Score label gebruiken om een 
gezondere keuze te maken? Dit helpt echt niet.

Chocolademelk Thee zonder melk en 
suiker



Aangezien op dit moment niet helder is wat er op ons 
afkomt, is het goed om de modellen te begrijpen.

Wellicht heeft u bijvoorbeeld reformuleringen gepland.

Dan is het relevant om te weten wat de gevolgen kunnen 
zijn van bepaalde keuzes.

1. Lopende/geplande reformuleringen. Hoe pakt dat 
uit op het label?

2. Toekomstige reformuleringen, waar op letten?

Waarom kan het nuttig zijn om uw 
portfolio te bekijken?



Graag kijk ik samen met u naar de specifieke vragen die er 
zijn in uw product portfolio. 
Nutrition Scoring Solutions kan bijvoorbeeld de scores 
voor uw producten berekenen, maar daarbij ook een 
analyse uitvoeren op producten die eventueel kans maken 
op een beter label bij reformulering. 

Bel gewoon en we kijken naar uw situatie en hoe Nutrition 
Scoring Solutions u verder kan helpen.

Ik hoor u graag!

Volgende stappen


