
De mening van 
consumenten

Factsheet Consumentenonderzoek Gezonde Keuze

 Helemaal mee eens (18,3%)
 Mee eens (51,0%)     
 Neutraal (22,5%)     
 Oneens (5,4%)
 Helemaal oneens (1,5%)

Etiketten moeten 
duidelijker aangeven 

hoe gezond 
voedingsmiddelen zijn

Over het onderzoek

• 1052 respondenten, representatief voor de Nederlandse bevolking
 op basis van leeftijd (25 jaar en ouder), geslacht en regio, hebben een online 

vragenlijst ingevuld.
• De respondenten zijn geworven via een extern onderzoeksbureau.
• Het onderzoek vond plaats van 3 tot en met 8 december 2020.

 Helemaal mee eens (15,5%)
 Mee eens (40,7%)     
 Neutraal (30,8%)     
 Oneens (10,0%)
 Helemaal oneens (1,9%)

Supermarkten 
moeten meer 

gezonde voeding 
aanbieden 

 Helemaal mee eens 
(23,0%)

 Mee eens (38,2%)     
 Neutraal (25,3%)     
 Oneens (8,2%)
 Helemaal oneens (3,2%)

Er moet minder 
reclame gemaakt 

worden voor 
ongezonde voeding

 Helemaal mee eens (15,2%)
 Mee eens (43,2%)     
 Neutraal (22,8%)     
 Oneens (15,1%)
 Helemaal oneens (3,0%)

Gezond eten 
is duurder

 Helemaal mee eens (1,8%)
 Mee eens (12,9%)     
 Neutraal (36,7%)     
 Oneens (36,2%)
 Helemaal oneens (10,0%)

Alles wat op etiketten 
van voedingsmiddelen 

staat, geloof ik 
volledig

1 Gebaseerd op antwoorden van 699 respondenten die bewust bezig (willen) zijn met 
gezond(er) eten.

2 Gebaseerd op antwoorden van 460 respondenten die bewust bezig (willen) zijn met 
afvallen.

3 Gebaseerd op antwoorden van 764 respondenten die bewust bezig (willen) zijn met 
fitter worden/blijven.

Afvallen2

Waar let u op/zou u op letten om af te vallen?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Beweging
Gezonde keuzes maken

Snacken / snoepen
Suiker

Groente
Calorieën

Fruit
Gevarieerd eten

Portiegrootte
Vezels

Alcohol
Minder frisdranken drinken

(Verzadigd) vet
Lightproducten

Producten met toevoegingen
Gebruik van maaltijdvervangers (repen, shakes)

Afslanksupplementen
Dieet volgen

73,7%

62,2%

60,7%

55,2%

54,3%

47,8%

46,5%

44,8%

42,2%

32,4%

29,8%

29,3%

20,9%

17,4%

13,7%

7,6%

5,4%

3,7%

U ziet enkele mogelijke redenen die u ervan kunnen 
weerhouden om af te vallen. Wilt u per reden 
aangeven in hoeverre het voor u van toepassing is?

0%

% respondenten dat heeft geantwoord dat een reden van toepassing 
of helemaal van toepassing is

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ongezonde verleidingen
Gebrek aan discipline/doorzettingsvermogen

Financieel (het is duurder)
Onduidelijke etiketten

Gebrek aan tijd
Gebrek aan kennis over het onderwerp

67,0%

52,4%

29,3%

24,8%

24,3%

22,4%

U ziet enkele mogelijke redenen die u ervan kunnen 
weerhouden om fit te blijven/te worden. Wilt u per reden 
aangeven in hoeverre dat voor u van toepassing is?

0%

% respondenten dat heeft geantwoord dat een reden van toepassing 
of helemaal van toepassing is

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Gebrek aan discipline/doorzettingsvermogen
Blessure(s)/lichamelijke ongemakken

Gebrek aan tijd
Financieel (het is duurder)

Gebrek aan kennis over het onderwerp

39,1%

34,9%

28,7%

20,8%

14,8%

Fitter worden/blijven3

Waar let u op om fit te blijven/te worden?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Beweging
Voeding

Slaap
Stress

Alcohol
Roken

Mindfulness/meditatie

78,7%

93,5%

63,4%

32,3%

31,0%

13,1%

13,1%

Interesses van consumenten

In welke van de volgende 
onderwerpen heeft u interesse?

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Gezond(er) 

eten
Afvallen Fitter worden/

blijven
Geen van 

deze 
onderwerpen

66,4%

45,2%

73,0%

8,6%

U ziet enkele mogelijke redenen die u ervan kunnen 
weerhouden om gezond(er) te eten. Wilt u per reden 
aangeven in hoeverre het voor u van toepassing is?

0%

% respondenten dat heeft geantwoord dat een reden van toepassing 
of helemaal van toepassing is

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ongezonde verleidingen
Gebrek aan discipline/doorzettingsvermogen

Onduidelijke etiketten
Financieel (het is duurder)

Gebrek aan tijd
Gebrek aan kennis over het onderwerp

59,7%

39,6%

29,6%

27,8%

21,6%

19,3%

Gezond(er) eten1

Waar let u op/zou u op letten om gezond(er) 
te eten?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Groente
Fruit

Gezonde keuzes maken
Suiker

Gevarieerd eten
Snacken/snoepen

Zout
Vezels

Calorieën
Portiegrootte

Alcohol
(Verzadigd) vet

Producten met toevoegingen

74,5%

64,5%

63,4%

59,8%

58,9%

52,4%

46,1%

45,8%

41,6%

40,5%

33,2%

31,2%

24,3%


