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Algemene Introductie
In dit proefschrift is het gezondheidslogo “Ik Kies Bewust” geëvalueerd. Doel van de 
evaluatie was om het effect van het logo te onderzoeken op consumentengedrag, 
productontwikkeling en gezondheid van de Nederlandse bevolking. Hoofdstuk 1 be-
gint met een algemene introductie over gezondheidslogo’s op productverpakkingen 
van voedingsmiddelen. Deze logo’s hebben twee doelen: consumenten helpen een 
gezondere keuze te maken, en producenten stimuleren om gezondere producten te 
ontwikkelen. Het Ik Kies Bewust logo staat op producten die minder natrium, toege-
voegd suiker, verzadigd vet, transvet en calorieën bevatten, en meer voedingsvezel, 
vergeleken met vergelijkbare producten binnen dezelfde productgroep. Het Ik Kies 
Bewust logo wordt momenteel internationaal geïmplementeerd.

Onderzoeksresultaten
Om de effectiviteit van het Ik Kies bewust logo op consumentengedrag te onderzoe-
ken, zijn drie studies gedaan. hoofdstuk 2 beschrijft een consumentenonderzoek 
waarin gebruik is gemaakt van consumentenpanels (n=2159) en focusgroep inter-
views met 41 consumenten. De analyses laten zien dat de bekendheid met het logo 
groot is. Consumenten geïnteresseerd in gezondheid gaven aan het logo meer te 
gebruiken dan consumenten die in mindere mate geïnteresseerd zijn in gezondheid. 
Verder bleek het voor het begrip van het logo essentieel uit te leggen dat het logo op 
gezondere producten binnen een productgroep staat. hoofdstuk 3 beschrijft een 
tweede consumentenonderzoek (n=404), waarin consumentenprofielen, onderzocht 
met behulp van vragenlijsten, gekoppeld zijn aan aankoopgedrag in 9 supermark-
ten. De resultaten laten zien dat consumenten geïnteresseerd in gezondheid de 
meeste producten met het logo gekocht hadden, en hedonisten de minste. hoofd-
stuk 4 beschrijft het derde consumentenonderzoek. Verkoopcijfers zijn bijgehouden 
in een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek in 25 bedrijfsrestaurants. Bedrijfs-
restaurants die hun producten labelden met het Ik Kies Bewust logo zijn vergeleken 
met restaurants zonder labels om het effect van het logo te onderzoeken op de 
lunchkeuzes van werknemers. Er werden geen effecten gevonden van het logo op 
de verkoopcijfers. Wel laten de resultaten opnieuw zien dat consumenten geïnteres-
seerd in gezondheid aangaven het logo te gebruiken. In hoofdstuk 5 is de imple-
mentatie van het logo in bedrijfsrestaurants geëvalueerd door middel van een vra-
genlijstonderzoek onder 316 catering managers. Om de implementatie te 
optimaliseren, bleek dat catering managers een positieve houding moesten hebben 
ten opzichte van het logo en de tijdsinvestering voor implementatie moest minimaal 
zijn. Ook bleek het van belang voor de implementatie van het logo om dit in het ge-
zondheidsbeleid van de cateraar op te nemen. hoofdstuk 6 beschrijft een studie 
waarin ditmaal de focus op de producent ligt. Het effect van het logo op herformule-
ring en gezondere productontwikkeling is onderzocht door data te verzamelen van 
de productsamenstelling van 821 producten; de data zijn geleverd door 47 produ-
centen die deelnemen aan Stichting Ik Kies Bewust. De resultaten laten zien dat het 
logo producenten gestimuleerd heeft om gezondere producten te ontwikkelen, voor-
al wat betreft natriumreductie en toevoeging van voedingsvezel. In hoofdstuk 7 is 
het potentiële effect van een voedingspatroon dat voldoet aan de Ik Kies Bewust 
criteria gemodelleerd. De berekeningen laten zien dat zo’n voedingspatroon het 
cholesterolgehalte van de Nederlandse bevolking zou kunnen laten dalen. Ten slotte 
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beschrijft hoofdstuk 8 een overzicht van de methodologische kwaliteit van onder-
zoek naar gezondheidslogo’s. Het meeste onderzoek blijkt van beperkte methodolo-
gische kwaliteit te zijn. De onderzoeksuitdaging voor de toekomst is het meten van 
het daadwerkelijke effect van gezondheidslogo’s op de gezondheid, bijvoorbeeld 
door het meten van bloeddruk en cholesterol.

Algemene Discussie
Dit proefschrift wordt afgerond met een algemene discussie in hoofdstuk 9. In het 
algemeen laten onze onderzoeken zien dat de bekendheid met het Ik Kies Bewust 
logo groot is. Echter, het daadwerkelijke gebruik van het logo is laag, met uitzonde-
ring van consumenten die al geïnteresseerd zijn in gezondheid: zij geven in verschil-
lende onderzoeken aan het logo te gebruiken om een gezondere keuze te maken. 
Verder laat dit proefschrift zien dat het Ik Kies Bewust logo producenten gestimu-
leerd heeft om gezondere producten te ontwikkelen. We concluderen dat de meeste 
gezondheidswinst van gezondheidslogo’s te behalen valt door de focus te leggen op 
de producent en het aanbod van gezondere producten te vergroten. Op deze manier 
kunnen we zowel de in gezondheid geïnteresseerde als de minder geïnteresseerde 
consument bereiken.
In de algemene discussie formuleren we ook een aantal aanbevelingen voor onder-
zoek en praktijk. Ten eerste bevelen we aan om in de toekomst de daadwerkelijke 
effecten van gezondheidslogo’s op de gezondheid te meten, bijvoorbeeld door het 
meten van bloeddruk en cholesterol. Ten tweede zou het interessant zijn om ge-
zondheidslogo’s te combineren met andere marketing technieken zoals prijsstrate-
gieën. Men zou kunnen onderzoeken of consumenten meer logoproducten kopen 
als deze producten goedkoper worden. Ten derde wordt aanbevolen om het effect 
van gezondheidslogo’s in andere settings te onderzoeken, bijvoorbeeld in de hore-
ca. Ten vierde zien wij een grote behoefte om compensatiegedrag te onderzoeken. 
Het zou kunnen zijn dat men meer gaat eten van logoproducten dan van dezelfde 
producten zonder logo, omdat men denkt dat meer eten van een gezonder product 
niet zoveel kwaad kan. Ten slotte bevelen we overheden aan om meer regulering te 
ontwikkelen voor wat betreft gezondheidslogo’s. Het verplicht maken van een ge-
zondheidslogo kan verwarring wegnemen waarom producten met dezelfde product-
samenstelling niet allemaal hetzelfde logo dragen. Verder zou het verschaffen van 
financiële beloningen, bijvoorbeeld wanneer 80% van de producten van een bedrijf 
voldoet aan logo criteria, gezondere productontwikkeling extra kunnen stimuleren.

Algemene Conclusie
Bij gezondheidslogo’s gaat het over meer dan alleen gezondheid: het gaat over lob-
byen, belangenverstrengeling en geld. Momenteel is er een hevig internationaal de-
bat gaande over het optimale format en de mogelijke impact van gezondheidslogo’s. 
In dit politieke spel hebben beleidsmakers, wetenschappers, de voedingsmiddelen-
industrie en consumentenorganisaties ieder hun eigen belangen. Ik denk dat de 
meeste gezondheidswinst van gezondheidslogo’s te behalen valt door de focus te 
leggen op de producent en het vergroten van het aanbod van gezondere producten. 
Uiteraard speelt de consument ook een belangrijke rol: als deze de gezondere pro-
ducten niet koopt, stopt de producent met de verkoop. Ik denk daarom dat we ge-
zondheidslogo’s in een breder kader moeten plaatsen: wanneer een product met 
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gezondheidslogo gecombineerd wordt met andere marketing technieken, zoals een 
aantrekkelijke verpakking, een lage prijs en een goede smaak, en wanneer de pro-
ducent een betrouwbaar imago heeft, is de kans groot dat de consument dit product 
koopt. Hogere consumptie van producten met gezondheidslogo kan resulteren in 
een gezondere bevolking, mits men niet meer van deze producten gaat eten dan 
van producten zonder logo. Onze modelleringstudie laat zien dat consumptie van 
een voedingspatroon dat voldoet aan de criteria van een gezondheidslogo effect kan 
hebben op het cholesterolgehalte. De vraag die nu rest voor alle partijen – weten-
schappers, beleidsmakers, voedingsmiddelenindustrie en consumentenorganisa-
ties – is: wat is de daadwerkelijke impact van gezondheidslogo’s op de gezondheid 
van onze maatschappij? Het antwoord op deze vraag zal essentieel zijn voor de 
toekomst van gezondheidslogo’s.


