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1 Samenvatting
• 76% van de ondervraagden is het (helemaal) eens met de stelling ‘Het is een

2 Resultaten kwantitatief
onderzoek

goede zaak als Nutri-Score op producten wordt vermeld’, slechts 5% is het hier
(helemaal) niet mee eens.

Wat is uw indruk van het voedselkeuzelogo Nutri-Score? (N=1029)

• 72% van de consumenten is (heel) positief over Nutri-Score. Slechts 3% is (heel)
negatief.
 Heel positief (23%)
• Het globaal vergelijken en kiezen van producten op het aspect ‘gezond’ wordt
door Nutri-Score sneller en makkelijker.

 Positief (49%)
 Neutraal (24%)
 Negatief (2%)

• De Nutri-Score behoeft nadere uitleg, onder meer over de manier waarop de
scores worden berekend.

 Heel negatief (1%)
 Weet ik niet/geen mening (2%)

• Als afzender van de Nutri-Score verwachten consumenten een betrouwbare
partij; een overheidsinstantie.
Het is een goede zaak als de Nutri-Score op producten wordt vermeld (N=1029)
Over het onderzoek
In augustus en september 2019 deed de Consumentenbond onderzoek
onder consumenten naar hun wensen en behoeften omtrent Nutri-Score.
De Consumentenbond vroeg ruim 1000 consumenten naar hun mening over

 Helemaal mee eens (30%)

Nutri-Score. Ook nam de Consumentenbond interviews af in een supermarkt

 Mee eens (46%)

waarbij producten in het schap met ontbijtgranen waren voorzien van

 Neutraal (18%)

Nutri-Score, om inzicht te krijgen in hoe consumenten dan kiezen en welke

 Oneens (3%)

informatie ze daarbij nodig hebben.

 Helemaal oneens (2%)
 Weet ik niet/geen mening (2%)

Ik denk dat de Nutri-Score op producten consumenten in het algemeen
helpt om bewuster te kiezen (N=1029)

 Helemaal mee eens (27%)
 Mee eens (48%)
 Neutraal (17%)
 Oneens (5%)
 Helemaal oneens (2%)
 Weet ik niet/geen mening (1%)
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Ik denk dat de Nutri-Score op producten mij persoonlijk helpt om

Ik heb genoeg aan de informatie op de achterkant van de verpakking,

bewuster te kiezen (N=1029)

de Nutri-Score voegt voor mij niets toe (N=1029)

 Helemaal mee eens (24%)

 Helemaal mee eens (8%)

 Mee eens (42%)

 Mee eens (14%)

 Neutraal (20%)

 Neutraal (30%)

 Oneens (8%)

 Oneens (38%)

 Helemaal oneens (5%)

 Helemaal oneens (8%)

 Weet ik niet/geen mening (1%)

 Weet ik niet/geen mening (1%)

Als de Nutri-Score wordt ingevoerd, moeten alle fabrikanten en

De Nutri-Score vind ik betuttelend (N=1029)

supermarkten meedoen (N=1029)

 Helemaal mee eens (5%)
 Helemaal mee eens (39%)

 Mee eens (10%)

 Mee eens (40%)

 Neutraal (26%)

 Neutraal (15%)

 Oneens (41%)

 Oneens (2%)

 Helemaal oneens (14%)

 Helemaal oneens (2%)

 Weet ik niet/geen mening (3%)

 Weet ik niet/geen mening (1%)

De Nutri-Score moet vermeld worden op alle producten en niet alleen
op gezonde(re) producten (N=1029)

 Helemaal mee eens (39%)
 Mee eens (40%)
 Neutraal (16%)
 Oneens (2%)
 Helemaal oneens (2%)
 Weet ik niet/geen mening (2%)
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3 Resultaten kwalitatief
onderzoek

3b Resultaten kwalitatief onderzoek – uitgebreid
Keuze ontbijtgranen algemeen
Men kiest uit gewoonte uit een (evoked) set van producten

3a Resultaten kwalitatief onderzoek - in het kort

• Overall heeft men een set van drie tot vier producten waar
men uit kiest. Gebaseerd op smaak en/of merkvoorkeur.
Soms van één productsoort, muesli, cruesli, havermout of met

Keuze ontbijtgranen algemeen

één producttoevoeging zoals chocolade of noten. Een paar

• Overall wordt de categorie ontbijtproducten als gezond gezien en
kiest men uit een set van drie tot vier producten op basis van smaak
of merk. Aanbiedingen kunnen ook leidend zijn bij de keuze (voor

respondenten letten op de hoeveelheid vezels in een product.
• Aanbiedingen (of prijs) kunnen voor sommige consumenten leidend
zijn of kunnen een reden zijn om een nieuw product te proberen.

prijskopers of om nieuwe producten uit teproberen).
worden door hen alleen gekozen als het nodig is (vanwege

Overall wordt de categorie als geheel als relatief gezond
beschouwd

gezondheidsredenen).

• Ontbijtgranen in het algemeen worden gezien als een categorie met

• Mannen kiezen op smaak (lekker) en gezonde producten

• Vrouwen letten vooral op de hoeveelheid suiker als het gaat om

relatief gezonde producten.
• Binnen de categorie is in eerste instantie de productsoort leidend als

gezondheid en ontbijtproducten.
• Als men kiest voor gezond, wordt er gekeken naar pure producten

het gaat om gezond; muesli en havermout (en granola) zijn gezond

(geen toevoegingen, producten zonder chocolade en met claims als

in de ogen van de consument en cruesli en de ontbijtgranen voor

‘natural’) of kiest men voor merken met een ‘gezonde’ uitstraling.

kinderen zijn minder gezond. En dit geldt ook voor ontbijtgranen met

• En om een goede vergelijking tussen producten te maken,

chocolade als toevoeging.

bekijkt men eerst de claims op de verpakking en daarna de

Mannen kiezen alleen voor gezond als het nodig is en vrouwen letten
op suiker

ingrediëntentabel/-lijst.

Nutri-Score eerste indruk en waardering

• Mannen lijken vooral te kiezen op smaak. Om op gezondheid/

• De Nutri-Score op de verpakking valt niet direct op maar is, indien
gezien, wel direct begrijpbaar.

ingrediënten/samenstelling van het product te letten hebben zij
een directe concrete aanleiding nodig (bv. overgewicht, te hoge

• Het globaal vergelijken en kiezen van producten op het aspect
‘gezond’ wordt door de Nutri-Score sneller en makkelijker. Je hoeft
niet alle ingrediëntentabellen te lezen en je keuzeopties kunnen

bloeddruk, obstipatie, intensief sporten) .
• Vrouwen lijken meer op de hoeveelheid suiker in een product te
letten als het gaat om een gezonde keuze.

worden beperkt. Men kiest dan binnen een bepaalde, voor hen
gezonde, marge. (Bijvoorbeeld alles met een Nutri-Score A.)
• De Nutri-Score kan juist een bevestiging van een keuze zijn of een
confrontatie en dus een reden om een ander, gezonder, product te

Als men kiest voor gezond wordt er gekeken naar toevoegingen of
merken met een ‘gezonde’ uitstraling
• Claims of labels als ‘naturel’, ‘bio’ spreken aan; ze wekken de indruk
dat het product puur is, weinig of zelfs geen (slechte) toevoegingen

kiezen.

heeft. Andere toevoegingen zoals noten en fruit zijn juist gezonde

Communicatie

toevoegingen.

• De Nutri-Score behoeft wel nog uitleg als het gaat om de details.
• De basis waarop de scores worden gemaakt en de grenzen van de
scores behoeven nadere uitleg.

• Een deel van de consumenten kiest voor gezond op basis van een
merk; hierbij wordt vaak Zonnatura (puur en geen toevoegingen)
genoemd. Ook Eat Natural en Quaker worden gezien als merken met

• Daarnaast is het niet duidelijk dat naast ‘slechte’ ingrediënten ook de

gezonde producten.

‘gunstige’ ingrediënten die het product bevat zijn meegenomen in de
score.
• Als afzender van de Nutri-Score verwacht men een betrouwbare
partij; een overheidsinstantie.

Consumentenbond
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Om een goede vergelijking tussen producten te maken, bekijkt men
de ingrediëntentabel of -lijst
• Hoewel de voorkant van sommige verpakkingen ook enige informatie
bevat, zoals de eerder genoemde claims, kijkt men voor een echte
vergelijking op de achterkant of zijkant van de verpakking om de

Uitleg over de basis van de score gewenst
De Nutri-Score behoeft wel nog uitleg als het gaat om de details
• Iedereen is wel benieuwd hoe de score tot stand is gekomen; waar
zijn de scores op gebaseerd.
• Sommigen hebben behoefte om producten gedetailleerder (op

ingrediëntentabel of -lijst te bekijken.
• Dit geldt in het bijzonder voor consumenten die van een bepaald
ingrediënt willen weten of het juist wel of niet opgenomen is,
of in welke hoeveelheid het product het betreffende ingrediënt bevat.

specifieke ingrediënten bijvoorbeeld) te vergelijken. De exacte
hoeveelheid suiker of vet of zout is niet weergegeven in de score.
• Dit geldt ook voor de ‘grenzen’ tussen de letters, wanneer (bij hoeveel
suiker of zout bijvoorbeeld) wordt welke score gegeven?

Nutri-Score niet opvallend, wel begrijpbaar

• Een paar consumenten zijn daarnaast benieuwd in hoeverre
toevoegingen zoals kleur- en smaakstoffen zijn meegenomen in de
score.

De Nutri-Score op de verpakking valt niet direct op in het schap
in het schap (linksonder) valt niet op, bijna niemand merkt de score

Dat ook de ingrediënten met gunstige effecten meegenomen
worden in de score is niet duidelijk

spontaan op.

• De score wordt vooral gezien als een weergave van hoeveel slechte

• De afbeelding van de Nutri-Score op de verpakking van de producten

• Er is heel veel te zien in het schap. Men focust vooral op merk,
de labels/claims op de verpakking en men kijkt ook naar de
afbeeldingen en prijs. Pas in tweede instantie ziet men daarom de

ingrediënten er zijn uitgesloten; men denkt vooral: A is heel gezond,
het bevat niks ‘slechts’.
• Dat de score ook een weergave is van hoeveel goede stoffen er zijn
opgenomen, wordt gezien als positief maar is zonder uitleg op de

afbeelding van de Nutri-Score.
• Een enkeling denkt de score te kennen (en denkt dat deze al langer

verpakking of het schap niet duidelijk.

op de verpakking zit). Voor de overige respondenten is deze score
nieuw.

De Nutri-Score is makkelijk te begrijpen
• De Nutri-Score wordt aangeduid als een ‘gezondheidslabel’ van
producten.
• De vorm en opbouw zijn herkenbaar, vanwege het energielabel dat
men kent van o.a. de wasmachine of koelkast.
• De score is eenvoudig: het is in één oogopslag duidelijk hoe een
product scoort.
• De opbouw is logisch van groen (goed), oranje naar rood (slecht) en
van A (hoog) naar E (laag).

De breedte van factoren spreekt aan
• Het is positief dat er zowel suiker, vet, vezels, zout, in de score is
meegenomen, zo geeft een groot deel van de consumenten aan
na uitleg van de opbouw van de score. Er is op veel verschillende
aspecten gelet en dit is een pluspunt.

Consumentenbond
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“Het kan me helpen

“Ze kijken naar de

met het maken van een

voedingswaarde.

keuze voor een

Suikers en zo min

heel gezond product
“Nutriscore: Ik noem het

en een minder gezond

“Rood klinkt minder

product.”

goed dus hoe meer naar

even in een woord een

rechts hoe ongezonder

gezondheidsbalkje.”

het is.”

“Het zegt niets over
kunstmatige

mogelijk toevoegingen.
Dat denk ik.”

“Dat je niet zelf meer
onderzoek hoeft
te doen. Het wordt
makkelijker voor je

toevoegingen.”

gemaakt, dat is wel
prettig.”

“Het is een soort schaal
met verschillende

“Ik vind het handig. Ik

“Het lijkt me ook lastig

niveaus die je kan

kan in een oogopslag

om zo’n score te maken.

vertellen welke het

zien wat goed is en dat is

gezonds zouden zijn en

prettig. Maar er moet wel

welke niet op basis van

veel bekendheid aan

veel voedingswaarden

gegeven worden.”

bij elkaar.”

“Ik zou wel willen weten
wat het exact inhoudt.
Als het straks
daadwerkelijk op de
verpakkingen staat dat ik

Stel dat er in een product
heel veel gezonde
dingen zitten, maar ook
heel veel suiker...”

“Ik zou willen weten waar
het op gebaseerd is.”

weet wat ik kies.”

“Als je producten koopt
is het vaak uit impuls en

“Maar er wordt dus niet

je gaat niet een half uur

gekeken naar andere

voor het schap staan, ik

ingrediënten zoals

vind dit een hele goede

kunstmatige dingen…

oplossing.”

daar kijken ze niet naar?”

“Het product dat het

“E is slecht en A is het

gezondste is voor de

beste denk ik. Net als

mens, dat is de

koelkasten dat A+ het

Nutriscore.”

beste is.”

“Ik vind het niet veel

“Het is goed dat ik geen
getallen hoef te lezen,

“A is super gezond en E

dus dat helpt wel. Met

heeft wat meer suikers,

kleurcodes zie je het

gaat wat meer op de

allemaal wat duidelijker.”

achtergrond liggen.”

zeggen. Ik wil wel weten
hoe het in elkaar steekt.”

“Ja ik zou dan nu, als ik
prijs en merken moet
vergelijken dan zou ik
het veel sneller kunnen
doen. Dan hoef ik niet

“Het product dat ik nu
heb ik gewoon goed en

“Qua gezondste keuze.

ik heb nergens last van,

Dan denk ik dat A het

maar als ik ooit obesitas

meest gezond is en E het

heb, dan ga ik wel op dit

minst gezond.”

soort dingen letten.”

“Als ik kijk naar die
Quaker kids mix-up,
die chocolade, dan zie
ik daar een A op staan
maar ook op die noten

“Nee, ik doe er niks mee.
Ik heb jarenlang allerlei

meer ieder pak om te
draaien.”

diëten bestudeerd dus
ik weet het wel een
beetje.”

muesli. Maar dan heb ik
toch het idee dat die
muesli gezonder is dan
die Quaker.”
Consumentenbond
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Nutri-Score en Schijf van Vijf

Afzender Nutri-Score betrouwbare instantie

Schijf van Vijf bekend van vroeger, maar niet zichtbaar op
verpakkingen

Als afzender van de Nutri-Score verwacht men een
overheidsinstantie: betrouwbaar

• Iedereen kent de Schijf van Vijf, meestal ‘van vroeger’.

• Overheidsinstanties worden veel genoemd als afzender/maker van

• Men weet dat je volgens de Schijf van Vijf uit elk vak moet eten. Hierbij
wordt onder andere ‘twee ons groente en twee stuks fruit’ genoemd.
• De Schijf van Vijf is echter niet zichtbaar in supermarktcommunicatie
of op verpakkingen. Sommigen hebben er wel eens ‘reclame’

de Nutri-Score. Consumenten verwachten dat gezondheid ook een
nationaal belang is.
• Ook het Voedingscentrum wordt meerdere keren genoemd; zij zijn
immers bekende experts op dit gebied.

van gezien of gehoord maar kunnen dit niet tot op productniveau

• De afzender wordt in ieder geval als betrouwbaar gezien.

herleiden.

• Een enkeling denkt dat de supermarkten de Nutri-Score hebben

• De Schijf van Vijf is wel bekend maar niet praktisch toepasbaar in de

bedacht.

winkel op productniveau zoals de Nutri-Score.

Afwijkingen zorgen voor verwarring
• Bij vergelijking van producten en afwijkende scores ontstaat
verwarring. Bijvoorbeeld Brinta en Havermout die volgens de
Nutri-Score beiden A krijgen maar waarvan Brinta niet past in de
Schijf van Vijf door de toevoeging van zout.•
• Dit geldt ook voor producten met chocoladesmaak die toch een
Nutri-Score A krijgen (zoals de Quaker Kids crunchy mix-up). Of
producten met fruit (in perceptie gezond) die een C-score krijgt
zoals All-Bran van Kellogg’s.

Consumentenbond
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Bijlage
Over het onderzoek
A

Kwantitatief consumentenonderzoek

Toelichting Nutri-Score in kwantitatief consumentenonderzoek
Nutri-Score is een voedselkeuzelogo dat door wetenschappers in Frankrijk is
ontwikkeld. Het geeft met verkeerslichtkleuren (groen tot rood) en letters (A tot
E) een totaaloordeel over de voedingswaarde van een product.
Score A is voor producten met de meest gezonde samenstelling en score E voor
producten met de minst gezonde samenstelling.
Het ziet er als volgt uit:

• Het onderzoek vond plaats van 19 tot en met 26 september 2019.
• 1029 respondenten, representatief voor de Nederlandse bevolking
op basis van leeftijd (18 jaar en ouder), geslacht en regio, hebben een
online vragenlijst ingevuld waarvoor zij per e-mail waren uitgenodigd.

Nutri-Score staat op de voorkant van verpakkingen van voedingsmiddelen.

• 7% van de respondenten is lid van de Consumentenbond.

De score is gebaseerd op de hoeveelheid calorieën, suikers, verzadigd vet, zout,

• De respondenten zijn geworven via een extern onderzoeksbureau.

eiwit, vezels, fruit, groente, noten en peulvruchten in het product.
Nutri-Score kan op allerlei soorten voedingsmiddelen gebruikt worden. Ter
illustratie ziet u hieronder hoe het eruit zou komen te zien als de Nutri-Score
gebruikt zou worden op verschillende soorten ontbijtgranen.

In de infographic hieronder is ter illustratie te zien welke Nutri-Score
50 verschillende ontbijtgranen krijgen.

Consumentenbond
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B

Kwalitatief consumentenonderzoek

• Het onderzoek vond plaats op zondag 25 augustus in een filiaal
van Albert Heijn in Den Haag. Alle producten in het schap met
ontbijtgranen zijn tijdens het onderzoek door middel van stickers
voorzien van het Nutri-Score logo.
• Er zijn single-interviews van 30 minuten gehouden met 12
respondenten:
• Alle respondenten zijn (hoofd-)verantwoordelijk voor de
boodschappen en allen kopen wel eens ontbijtgranen en wisselen
hierin af en toe van merk/product (niet merk/productvast).
• Er is gespreid over geslacht, leeftijd, opleiding, inkomen en
gezinssamenstelling.
• Verder: 4 respondenten letten op vet, zout, suiker en 4
respondenten hebben een lage sociaaleconomische status.
• Respondenten zijn geworven door een gespecialiseerd
selectiebureau en hebben voor deelname een vergoeding
ontvangen.
• Het onderzoek is uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau.
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Contact
Consumentenbond
Enthovenplein 1
Postbus 1000
2500 BA Den Haag
Telefoon 070 445 45 45
consumentenbond.nl
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