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Wageningen University & Research: Nicole de Wit, Sander Biesbroek

Voedingscentrum: Gerda Feunekes, Liesbeth Velema

WUR en Voedingscentrum over uitdagingen van 
gezonde voeding

AgriFood Top 6 oktober 2021  (13.45-15.10) Wat eet Nederland?

Deze foto is onderdeel van het Hungry Planet project. © Peter Menzel & © Faith D’Aluisio. www.menzelphoto.com.

Goede voeding
volgens de wetenschap: 

Schijf van Vijf.

Gezond én duurzaam.

2/3 van voedsel (grammen) uit Schijf van Vijf

2/3 vancalorieënechter buiten de Schijf van Vijf

Twee 
oplossingsrichtingen

• Individuen
Motiveren om goed te eten & voorzien van 
kennis en vaardigheden om betere keuzes te 
kunnen maken

• Eetomgeving 
Zo inrichten dat de gezonde en duurzame keus 
vanzelfsprekend en bereikbaar is. 

Programma

13.50 Introductie

• Gerda Feunekes (Voedingscentrum)

14.00 Persoonlijk voedingsadvies

• Nicole de Wit (WUR)

• Sander Biesbroek (WUR)

14.25 Eetomgeving

• Liesbeth Velema (Voedingscentrum)

14.50 Discussie & wrap up

• Nicole & Gerda

15.10 Close

Mentimeter poll      www.menti.com 8621 5766

Om een idee te krijgen van de samenstelling van de groep; wat is uw 

affiliatie? 
• Voedingsmiddelenbedrijf

• Retail

• Catering/horeca

• Branchevereniging

• Overheid (Rijk, provincie, gemeente)

• Wetenschap

• NGO

• Anders.....
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Persoonlijk Voedingsadvies

AgriFoodTop – oktober 2021

Gezonde voeding en de consument / het individu

8

Persoonlijke aanpak en gedragsverandering Waarom een persoonlijke aanpak?

10

Elk individu is anders:

genetisch, fysiek, mentaal, kennis, gewoontes, 

voorkeuren, cultuur, sociale omgeving (SES), etc

Inhoud van 
het advies

Vorm van het 
advies

BEHOEFTE

(wie, hoe, wanneer?)

Advies personaliseren – vele mogelijkheden

gerichte stapjes  gekoppeld aan een reële doelstelling
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Gezond en duurzaam: hand in hand
Tools van het Voedingscentrum

‘Kies Ik Gezond?’‐app

Tools van het Voedingscentrum

Mijn Eetmeter‐app

17

SHARP diet: trade-offs between values

18

Planetary health 
for biodiversity 

and future 
generations

Personal health 
and well-being 
for me and my 

family

Public health 
and equity 

for all people

Foods & diets 

from our food 

environment

SHARP diet: trade-offs between values
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Optimising advise for different peer groups 
and different objectives

My 
future
diet

Best practices from peer 
groups
• Separate for m/f
• Allow wider EU eating culture

Optimising advise for different 
objectives
- Health
- Sustainability
- Change

Summary trade-off of P with H and S

‘Nearest’ healthier diet
• NRD + 6%
• GHGE -4% 

Most Healthy diet
• NRD +16% 
• GHGE -3%

Most Sustainable diet 
• NRD +9%
• GHGE -21%

Moving forward: what is needed?

Individual level: Personalised dietary advise 
Algorithm with specific advise: ...”people like you also...”
use of FBDGs for risk groups (CVD risk, obese ...) 
Evaluate advise in practice 

Nutrition level: Protein quality

Protein transition and recommended diets on diet 
quality, 
including protein quantity and quality

Behaviour level: Weighing values
Provide weight to personal ‘values’: taste profile, health, 
environment, diet-costs, using individual preferences

Persoonlijk advies via Vezel-UP tool

Persoonlijk advies via Vezel-UP tool

Huidig eetpatroon
• focus op vezels
• eetmomenten

Vezel-rijke alternatieve
producten

Aanbevolen
hoeveelheden vezels

Hoe om te gaan met de complexiteit?

Agile approach (in stapjes)

 Leren van ‘living labs’  optimaliseren advies
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Vezel-UP tool

Persoonlijke feedback!!

Persoonlijk advies via Vezel-UP tool effectief?

Algemeen advies 
(GA)

Persoonlijk advies
(PDA)

Zelfrapportage door deelnemers:

• Meer kennis over HOE vezelinname te 

verhogen

• Meer motivatie om te kiezen voor 

vezelrijke alternatieven

• Advies paste goed bij hun voorkeuren

Rijnaarts et al. Public Health Nutr. 2020 Sep 18;1-12

Uitdagingen persoonlijk advies

• Hoe te bereiken verschillende doelgroepen (bv ouderen, lage

SEP, etc)

• Blijvende veranderingen in eetpatroon – motivatie vasthouden

• Up-to-date kennis(regels) voeding & gezondheid

• Aanbod gezonde producten (incl. prijs, smaak, gemak)

Gezonde keus = Gemakkelijke keus

• Etc....

Dank voor uw
aandacht!

28

De invloed van de eetomgeving

6 oktober 2021

Liesbeth Velema, expert voeding en gedrag

Onze missie:

Het Voedingscentrum informeert consumenten over en stimuleert hen tot 

een gezonde en meer duurzame voedselkeuze.
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De aanpak van het Voedingscentrum: individuen

Alléén informatie geven is bijna nooit genoeg
om gedrag te veranderen

Weten Doen

Het individu – de consument

De aanpak van het Voedingscentrum: de omgeving Toen..

Nu… Hoeveel eetbeslissingen maak je op een dag?
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Twee beslissystemen

Rationeel
 Langzaam

• Bewust

• Nadenken/overwegen

• Moeilijkere beslissingen

Automatisch
 Snel

• Onbewust

• Automatisch

• Dagelijkse eenvoudige 

beslissingen

Twee beslissystemen

Rationeel
 Langzaam

• Bewust

• Nadenken/overwegen

• Moeilijkere beslissingen

Automatisch
 Snel

• Onbewust

• Automatisch

• Dagelijkse eenvoudige 

beslissingen

Twee beslissystemen

Automatisch
 Snel

• Onbewust

• Automatisch

• Dagelijkse eenvoudige 

beslissingen

Foto: Jan Dirk van der Burg

Small, medium, large

‘standaard’ 1981

2001

2014
Portiegrootte
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De omgeving zó vormgeven dat de gewenste keuze, 
de makkelijke keuze wordt.
De keuzevrijheid blijft in tact.

‘Een duwtje in de 

goede richting’

Richtlijn Eetomgevingen: voor álle eetomgevingen

www.voedingscentrum.nl/eetomgeving

De essentie van de Richtlijn Eetomgevingen:

maak je eetomgeving gezonder en duurzamer

en schuif op richting de Schijf van Vijf 
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De essentie van de Richtlijn Eetomgevingen De Checklist geeft inzicht: waar sta je?

Partijen bepalen 
vervolgens zelf hun 
ambitie

X
X

X
X

X

X

X

Interventies en programma’s in de Eetomgeving Hele keten kan helpen met keuze consument

Wat is nodig?

Bewuste aanbieder
Groter aanbod gezonde en 
duurzame snacks

Waar ligt volgens U de verantwoordelijkheid voor de (versnelling van 

de) transitie gezonde en duurzame voeding? 
• Voedingsmiddelenbedrijven

• Retail

• Catering/horeca

• Brancheverenigingen

• Overheid

• Voedingscentrum

• Wetenschap

• Consument

• (Social) media

• Anders......

Meerdere antwoorden mogelijk

Mentimeter poll      www.menti.com 8621 5766

Hoe kunt U bijdragen aan gezonde (en duurzame) voeding?
• Open vraag - woordenwolk

Mentimeter poll      www.menti.com 8621 5766
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Wat heeft U daarvoor nodig?
• Open vraag - woordenwolk

Mentimeter poll      www.menti.com 8621 5766

Wrap up

55 56


