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Suiker, zout en vet zijn makkelijke smaakmakers voor de voedingsindustrie waarmee ze de 

verkoop van hun producten stimuleren. Aan heel veel producten zijn suikers toegevoegd en 

vaak in grote hoeveelheden. Een overdaad aan suikers zorgt voor gezondheidsproblemen 

als diabetes type 2, hartziekten en diverse vormen van kanker. De overheid erkent dit 

probleem maar laat het zoeken naar een oplossing over aan de voedingsindustrie zelf: 

zelfregulering. foodwatch wil er met campagne-acties en onderzoek voor zorgen dat de 

overheid zelf beleid gaat ontwikkelen voor een gezonder voedselaanbod. Dit onderzoek 

dient om te onderzoeken in welk deel van het voedselaanbod in Nederland de 

voedingsindustrie suikers toevoegt. 

 

Productselectie 

Van elke euro die aan voeding wordt besteed, komt 77 cent bij supermarkten terecht.1 Van 

deze supermarkten hebben de drie grootsten - Albert Heijn, Jumbo en Lidl – een 

gezamenlijk marktaandeel van 63,9%2. Zodoende geeft onderzoek binnen deze drie 

supermarkten een redelijk beeld van het voedselaanbod in Nederland. 

 

Om een beeld van het ‘gemiddelde’ product van deze supermarkten te krijgen is een 

aselecte steekproef genomen. Dit heeft plaats gevonden in de webshops van Albert Heijn en 

Jumbo, en bij gebrek aan webshop van Lidl, fysiek in een winkel van Lidl. Om de 50 

voedselproducten is een product gekocht (dec’16-jan’17). Alcoholproducten zijn niet 

meegenomen omdat hiervoor andere etiketteringsregels gelden en de ingrediënten en de 

voedingswaarden vaak niet op het etiket staan. Deze methode selectie methode heeft 

geleid tot het selecteren en onderzoeken van in totaal 651 producten.  

 

Beoordeling van de producten op toevoeging van suikers 

De geselecteerde producten zijn, aan de hand van de ingrediëntenlijst, beoordeeld op de 

toevoeging van suikers. Suikers zijn gedefinieerd als alle mono- en disachariden3 of 

ingrediënten waarin deze in geconcentreerde vorm aanwezig zijn, zoals honing of 

vruchtensapconcentraat. Om te beoordelen of een suiker(houdend ingrediënt) als 

toegevoegde suiker kon worden beschouwd, werd de reden van toevoeging van 

suikerhoudende ingrediënten beoordeeld zoals ook de Reclame Code hanteert.4 Daar waar 

een ingrediënt vooral als middel wordt gebruikt om het hoofdproduct zoeter te maken, is 

                                                             
1 http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Consumenten/Mijn%20boodshappen/Duurzamer%20eten/smakelijk-weten.pdf  
2 http://www.distrifood.nl/service/marktaandelen  
3 http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/suiker.aspx  
4 https://www.reclamecode.nl/webuitspraak.asp?ID=154048&acCode  



het als toegevoegde suiker beschouwd. Denk bijvoorbeeld aan geconcentreerd druivensap 

in koekjes of honing in repen. Wanneer het vooral om andere redenen is toegevoegd dan is 

het niet als toegevoegde suiker beschouwd. Bij 32 producten bestond twijfel hierover en 

moest een keus worden gemaakt. 19 Keer (2,9% van de 651 producten) is gekozen om het 

niet als toegevoegde suiker te beschouwen, 13 keer (2,0%) wel. Deze twijfelgevallen kunnen 

het eindresultaat in beperkte mate beïnvloeden.  

 

Beoordeling van de producten op categorie voedsel 

Omdat steeds meer deskundigen5, overheden6 en wetenschappers7 hun zorgen uitspreken 

over de gezondheidseffecten van een specifiek deel van het voedselaanbod – de zogeheten 

ultra-processed foods – hebben we hier nog specifiek naar gekeken. Dit typische 

‘fabrieksvoedsel’ is sterk bewerkt. Deze sterke bewerking hoeft niet per definitie ongezond 

te zijn; denk bijvoorbeeld aan het langer houdbaar maken van producten of het toevoegen 

van ingrediënten die niet ongezond, of zelfs gezond, zijn. Om die reden verdedigen 

sommigen deze groep voedsel. Velen uiten echter hun zorgen dat juist dit deel van het 

voedselaanbod sterk bijdraagt aan opkomende ziektes in de westerse wereld, zoals 

hartziektes, diabetes (type 2) en diverse vormen van kanker. Belangrijkste oorzaak hiervan is 

dat de voedselindustrie over het algemeen calorierijke maar weinig voedzame – 

bijvoorbeeld vezelarme - ingrediënten gebruikt.  

 

Alle producten werden daarom ingedeeld in vier categorieën, op basis van de mate van 

bewerking van het product: verse onbewerkte producten (cat1), bewerkte ingrediënten 

(cat2), bewerkte producten (cat3), en sterk bewerkte producten (cat4). Hiervoor werd de 

voedselindeling volgens de NOVA systematiek8 (zie pagina 3) gebruikt. Deze indeling wordt 

onder meer toegepast door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), 

Wereldvoedselorganisatie (FAO) en door enkele overheden.9 

 

In de meeste gevallen was duidelijk tot welke categorie het product behoorde op basis van 

de NOVA categorie omschrijving. Bij een deel van de producten was dit echter niet geheel 

zeker, mede omdat de definitie van de categorieën die duidelijkheid niet altijd geeft. Dan 

moest een keus worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan producten waarin bepaalde 

toevoegingen zitten. In dat geval is niet altijd duidelijk of ze in de categorie 3 of 4 vallen. 

Voor 25 producten was het onduidelijk of deze in de categorie vers dan wel ingrediënt (1 of 

2), of bewerkt (fabrieksvoedsel: categorie 3 of 4) viel. Bij 18 (2,8% van het totaal van 651 

producten) van deze producten werd categorie 1 of 2 passender gevonden dan categorie 3 

of 4. Bij 7 producten (1,1%) werd categorie 3 of 4 passender gevonden. Deze keuzes kunnen 

het resultaat enigszins hebben beïnvloed. Gelet op het feit dat de omschrijvingen in de 

categorieën van het NOVA model niet alle producten (kunnen) dekken, is deze 

onnauwkeurigheidsmarge onvermijdelijk.   

 

                                                             
5 http://vancouversun.com/storyline/doctors-to-canadian-women-eat-real-unprocessed-foods  
6 file://vs635/userdata$/fdwwous001/Downloads/Congresso%20Nutri%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o%20SA%20Carlos.pdf en 

https://health.gov/dietaryguidelines/2015-scientific-report/  
7 http://www.foodlog.nl/artikel/let-op-ultra-processed-foods/  
8 http://wphna.org/wp-content/uploads/2016/01/WN-2016-7-1-3-28-38-Monteiro-Cannon-Levy-et-al-NOVA.pdf pagina 31-33 
9 http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7699/9789275118641_eng.pdf  



Tabel 1: De NOVA indeling in een verkorte tabelvorm10.  

Voor ons onderzoek is de meer preciezere update van de NOVA indeling uit 2016 gebruikt11. 
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10 http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7699/9789275118641_eng.pdf pagina 59 
11 http://wphna.org/wp-content/uploads/2016/01/WN-2016-7-1-3-28-38-Monteiro-Cannon-Levy-et-al-NOVA.pdf  


