Onderzoeksmethode
Ultra-processed foods in de supermarkt
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Omdat steeds meer deskundigen1, overheden2 en wetenschappers3 hun zorgen uitspreken over een
deel van het voedselaanbod – de zogeheten ultra-processed foods – heeft foodwatch specifiek
gekeken naar het aandeel van deze groep in de dagelijkse boodschappen. Dit typische
‘fabrieksvoedsel’ is sterk bewerkt. Deze sterke bewerking hoeft niet per definitie ongezond te zijn,
denk aan het langer houdbaar maken van producten, of het toevoegen van ingrediënten die niet
ongezond of zelfs gezond zijn. Hoewel dit type voedsel in theorie niet ongezond hoeft te zijn, is de
praktijk anders. Bovengenoemde personen en instanties uiten hun zorgen dat juist dit deel van het
voedselaanbod buitenproportioneel bijdraagt aan sterk opkomende ziektes in de westerse wereld
zoals hartziekten, diabetes (type 2) en diverse vormen van kanker. Dit ligt vooral aan een overdaad
aan suiker, vet en zout in deze producten en ontbreken van voldoende gezonde stoffen als vezels,
vitaminen en mineralen. Om een beter beeld te krijgen van deze groep voedsel, onderzocht
foodwatch welk deel van het supermarktassortiment bestaat uit deze ultra-processed foods.
Productselectie
Van elke euro die aan voeding wordt besteed, komt 77 cent bij supermarkten terecht.4 Van deze
supermarkten hebben de drie grootsten - Albert Heijn, Jumbo en Lidl – een gezamenlijk
marktaandeel van 63,9%5. 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. Deze 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. Alcoholproducten zijn niet meegenomen omdat hiervoor andere
etiketteringsregels gelden, zoals het ontbreken van de verplichting tot vermelding van ingredienten
en voedingswaarde. Deze selectiemethode heeft geleid tot het selecteren en onderzoeken van in
totaal 651 producten.
Beoordeling van de producten op categorie voedsel
Alle geselecteerde producten werden, op basis van de mate van verwerking van het product, in vier
categorieën ingedeeld: verse onbewerkte producten (cat1), bewerkte ingrediënten (cat2), bewerkte
producten (cat3), en sterk bewerkte producten (cat4). Hiervoor werd de voedselindeling volgens de
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NOVA systematiek6 (zie tabel 2) gebruikt. De NOVA systematiek wordt onder meer toegepast door
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Wereldvoedselorganisatie (FAO) en door enkele
overheden en geldt als de standaard bij dit type onderzoeken .7
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. In die gevallen moest een keus
worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan weinig bewerkte producten waarin bepaalde chemische
additieven zitten. Het is in dat geval niet altijd duidelijk of ze logischerwijs in de categorie 3, of in
categorie 4 vallen. Voor 37 producten (6%) was het onduidelijk of deze in de categorie ultraprocessed foods of een andere categorie vielen. Hiervan werden uiteindelijk 13 producten (2%) tot
de categorie 4 gerekend en 24 producten (4%) tot een andere categorie. Deze keuzes kunnen het
resultaat enigszins hebben beïnvloed, maar niet met meer dan enkele procenten. Gelet op het feit
dat de omschrijvingen in de NOVA categorieën niet alle producten (kunnen) dekken, is deze
onnauwkeurigheidsmarge onvermijdelijk.
Beoordeling van de producten op toevoeging van suikers en zout
De ultra-processed foods zijn, aan de hand van de ingrediëntenlijst, beoordeeld op de toevoeging
van suikers (gedefinieerd als alle mono- en disachariden8) of ingrediënten waarin deze in
geconcentreerde vorm zitten, zoals honing of vruchtensapconcentraat. Om te beoordelen of een
suiker(houdend ingrediënt) als toegevoegde suiker kon worden beschouwd, en niet een van nature
aanwezige suiker, werd de reden van toevoeging beoordeeld, zoals de Reclame Code deze ook
hanteert9: als een ingrediënt vooral wordt gebruikt als middel om het hoofdproduct zoeter te
maken, wordt het als toegevoegde suiker beschouwd. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van
geconcentreerd druivensap in koekjes, of honing in repen. Als vruchtensap vooral om andere
redenen is toegevoegd of het hoofdingrediënt is, dan is het niet als toegevoegde suiker beoordeeld.
Bij 18 producten in de categorie ultra-processed foods (4%) was sprake van een dergelijk
twijfelgeval en moest een keuze worden gemaakt. 9 Keer (2%) is gekozen om het niet als
toegevoegde suiker te beschouwen, 9 keer (2%) wel. Ook deze twijfelgevallen kunnen het
eindresultaat in zeer beperkte mate beïnvloeden.
Voor wat betreft de toevoeging van zout is alleen gekeken naar het daadwerkelijk ingrediënt, zout,
zonder rekening te houden met of er overige stoffen zijn toegevoegd met als doel het product
zouter te maken.
Resultaten:

Totale steekproef
Cat1: licht/onbewerkt
voedsel
Cat2: bewerkt ingrediënt
Cat3: bewerkt voedsel
Cat4: sterk bewerkt voedsel

Aantal
producten10
651
106 (16%)

Suikers
toegevoegd
365 (56%)
0 (0%)

Zout
toegevoegd
353 (54%)
0 (0%)

Geen suiker of
zout toegevoegd
174 (27%)
106 (100%)

19 (3%)
67 (10%)
459 (71%)

4 (21%)
11 (16%)
350 (76%)

2 (11%)
38 (57%)
315 (69%)

13 (68%)
23 (34%)
30 (7%)
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Percentage op basis van aantal producten in deze categorie gedeeld door alle beoordeelde producten (651).

Tabel 1: De oorspronkelijke NOVA indeling in een verkorte tabelvorm11.
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Tabel 2: De bij dit onderzoek gebruikte recente NOVA indeling uit 2016–meer
gedetailleerd. 12
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