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Highlights 

Werkpakket 1 van dit project richt zich op onderzoek om inzicht te verwerven in het 

fysiologisch effect van basisvoeding op de gezondheidsstatus. Dit wordt gedaan door 

middel van het ontwikkelen en toepassen van innovatieve individuele meetmethoden, 

om het effect van basisvoedingsmiddelen (in dit geval zuivel) op de individuele 

gezondheid vast te stellen. Metabole flexibiliteit is de mogelijkheid van het lichaam om 

snel om te schakelen van suikermetabolisme naar vetmetabolisme, en vice versa. Dit 

wordt gemeten via indirecte calorimetrie. In januari 2015 is de validatie van de 

apparatuur voor indirecte calorimetrie afgerond. In februari 2015 is een cross-over 

studie gestart waarin het effect van een laag vs. hoog zuivel dieet op de metabole 

flexibiliteit (gemeten als verandering in respiratiequotiënt na een orale glucose 

tolerantietest) wordt onderzocht in 52 proefpersonen (45-65 jaar, BMI 25-30). De 

laatste meetperiode, met 24 proefpersonen, staat gepland van januari tot juli 2016. 

  

Naast deze klinische studie zijn ook voorbereidingen voor een epidemiologische studie 

getroffen. Data uit de LifeLines cohort worden gebruikt om te onderzoeken of 

eiwitinname, en in het bijzonder zuivelinname, van invloed is op de spiermassa (>18 

jaar, clustering per leeftijdscategorie), en of dit eventueel van groter belang is bij een 

bepaalde leeftijdsgroep. De afname van spiermassa en –functionaliteit, gerelateerd aan 

veroudering, is een toenemend gezondheidsprobleem in de oudere populatie. Dit proces 

is wellicht te vertragen met behulp van voldoende beweging/spiertraining en goede 

voeding, zoals eiwitrijke producten. Zuivel is een rijke bron van eiwitten (en ook 

micronutriënten). In deze data-analyse wordt creatinine-uitscheiding in 24-uurs urine als 

maat voor spiermassa gebruikt. De uitkomsten kunnen inzicht geven in de optimale 

voeding voor spierbehoud en bijdragen aan het aanscherpen van voedingsrichtlijnen 

voor ouderen. 

 

Werkpakket 2 van dit project richt zich op onderzoek naar het effect en optimalisatie 

van prikkels (nudges) om individuen tot gezond gedrag te verleiden. Belangrijkste 

resultaten van 2015 zijn: 

- Studie naar effect van geur op looprichting in bedrijfsrestaurant (Restaurant van de 

Toekomst) en keuze voor volkorenbrood laat vooralsnog geen meetbaar effect zien 

van lokale geur op bewegingspatroon en aankoop van volkorenbrood. Publicatie 



indienen in 2016 

- Conjointstudie toont aan dat prijs, broodsoort en (on)gesneden brood de 

belangrijkste keuzecriteria zijn bij broodkeuze. Voorkeuren variëren met 

klantensegmenten, waarbij de overeenkomsten zijn groter dan de verschillen. 

Bakkersklanten vinden het type brood het belangrijkste bij hun keuze. 

Supermarktklanten vinden de prijs het belangrijkste. 

- Er is een studie uitgevoerd naar een ‘authenticiteit nudge’ als middel om 

consumenten in een lunchrestaurant (Haagse Hotelschool,Amsterdam) te verleiden 

tot volkorenbrood. Het visualiseren van het authentieke broodbakproces verleidt 

consumenten niet naar het gezondere volkorenbrood. Op de dagen dat er 

volkorenbrood werd aangeboden, werd dit wel door een aanzienlijke groep 

consumenten gekocht. Het simpelweg aanbieden van volkorenbrood is al een goede 

strategie is om de consumptie te verhogen. Een onverwachte bevinding was dat de 

verkoop van warme hartige (ongezonde) snacks zoals saucijzen- en 

worstenbroodjes verminderde wanneer deze naast een authentieke sales context 

lagen (t.o.v. neutrale sales context).  

- Goedkeuring METC en start fMRI studie naar effect van geur op “willen” & 

keuzegedrag. Analyse en deel van de metingen in 2016  

- Een nieuwe studie “Hoe ontbijt jij?” binnen het project heeft als doel de kwaliteit 

van de ontbijtkeuzes van basisscholieren te verbeteren en om vaker en gezonder te 

ontbijten. In 2015 is een vooronderzoek uitgevoerd naar ontbijtgewoontes en 

kansen voor een interventie. Een publicatie is ingediend. Op basis van de resultaten 

is een interventie opgezet die in de eerste helft van 2016 zal lopen.  

- Onderzoek uitgevoerd naar keuzegedrag consumenten voor een standaardbroodje 

met beleg (bijvoorbeeld volkoren), met de mogelijkheid te switchen naar een wit 

broodje met hetzelfde beleg (en vice versa). Analyse in 2016. 

- Opzet studie naar effect van geur priming op lunchkeuzegedrag in een 

bedrijfsrestaurant (Restaurant van de Toekomst). Uitvoer voorjaar 2016 

 

De resultaten tot nu toe laten zien dat nudging strategieën die elders effectief zijn 

gebleken, minder effectief lijken te zijn voor volkorenbrood. Mogelijke redenen zijn dat 

brood een product is dat routinematig wordt gekocht omdat het moet maar niet omdat 

men perse een specifiek brood wil. Mogelijk kan hiervan gebruik worden gemaakt door 

minder gezonde broodsoorten ongemerkt te vervangen door meer gezonde 

broodsoorten, of door gezonder brood te combineren met bepaalde soorten beleg. Deze 

alternatieve nudges zullen in vervolg onderzoek worden onderzocht.  
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