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Korte omschrijving inhoud  Grote voedingsvraagstukken van dit moment haken in 

op productie èn consumptie, maar een integrale aanpak 

ontbreekt. SUSFANS formuleert een EU standaard voor 

de analyse van gezonde en duurzame diëten en van 

handelings-perspectief voor bedrijfsleven, civil society 

en overheden. 

 

 

 

Highlights 

1. Het streven naar duurzame voedselzekerheid in de EU vraagt om gezonde 

voedingspatronen in samenhang met een duurzaam voedselproductiesysteem in de 

EU. Een conceptueel kader,  ontworpen voor de analyse van deze samenhang in 

SUSFANS, is door een groep van 30 Europese stakeholders (food companies, 

producenten, NGO, beleid) aangescherpt en bekrachtigd.  

2. Vanuit de visie van het SUSFANS project dient een Nederlands/Europees 

voedselbeleid uit te gaan van een integraal systeemperspectief, met een heldere 

onderbouwing van beleidsdoelen met indicatoren, rekenschap gevend van de 

diversiteit aan belangen onder ketenpartijen, bij consumenten en bij overheid en 

maatschappelijk middenveld. De visie is onder het voetlicht gebracht en 

bediscussieerd in relatie tot het WRR rapport over een voedselbeleid. 

3. Zelfs zonder aanpassingen in het consumentengedrag is het mogelijk om met 

herformulering substantiële gezondheidswinst te behalen. Er is een eerste 

economische analyse uitgevoerd van de mogelijke bijdrage van herformulering van 

producten aan een gezond dieet in Frankrijk. De modeluitkomsten suggereren een 

aantal van circa 2400 tot 3500 voorkomen sterfgevallen op jaarbasis, ofwel een 

vermindering van 3.7–5.5% voor bepaalde ziekten. 

4. Er is een begin gemaakt met het inrichten en operationaliseren van een toolbox van 

rekenmodellen voor evaluatie en beleidsanalyse van sustainable nutrition security in 

4 Europese landen, met een combinatie van micro-data op voedingsinname met 

data over milieu- en economische prestaties op het niveau van producten, ketens en 

sectoren. 
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