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Abstract 

Het is wetenschappelijk aangetoond dat functionele voedingsmiddelen een gunstig effect 

hebben op de gezondheid of op bepaalde vitale lichaamsfuncties. Om de consument bewust te 

maken van de gezonde eigenschappen van het product, worden voedings- of gezondheidclaims 

prominent vermeld op de verpakking. Hierdoor kan de fabrikant zich differentiëren van de 

concurrent. Maar in hoeverre kunnen voedings- of gezondheidclaims dienst doen als halo bij 

een risicosituatie? Met andere woorden kunnen functionele ingrediënten het basisproduct 

beschermen bij negatieve berichtgeving of  bij voedselschandalen? Wetenschappers erkennen 

al lang dat mensen door het halo-effect een voedingsmiddel ophemelen. Denk hierbij aan 

biologische voeding, die als gezonder en natuurlijker aanzien wordt. Bij voedselschandalen 

zijn mensen zich meer bewust van voedselveiligheid en gezondheid. In dat opzicht kunnen 

functionele voedingsmiddelen belangrijk worden in het consumentenperspectief.  

 

In het kader van het EU-project FoodRisc wordt in Vlaanderen een consumentenonderzoek 

uitgevoerd. Op basis van twee pretesten en een grootschalige consumentenenquête worden 

respectievelijk 40, 101 en 247 respondenten bij deze studie betrokken. De verzamelde 

gegevens worden met behulp van SPSS statistisch verwerkt. Eerst wordt gekeken wat het 

effect is van negatieve berichtgeving op de aanvaarding van het product en als een visuele 

weergave van het product in het risicobericht, een effect heeft op de risicoperceptie. 

Daarnaast wordt ook getest of de aanwezigheid van kinderen in het gezin een effect heeft op 

de voedselveiligheidsperceptie. Centraal wordt bestudeerd of een functioneel nutriënt de 

risicoperceptie significant verlaagt in vergelijking met het conventioneel product. Daarbij 

wordt er gekeken of dit afhankelijk is van het soort functioneel nutriënt. Typisch voor een 

voedselschandaal is, dat het zich uitbreidt naar andere producten die gelinkt zijn aan het 

getroffen product. Dit wordt het ‘ripple-effect’ genoemd. In deze studie wordt verder nog 

onderzocht of functionele nutriënten bescherming kunnen bieden tegen de stigmatisering ten 

gevolge van een voedselschandaal. 

 

Uit de analyse van de gegevens kan besloten worden dat een negatieve boodschap omtrent 

een voedingsproduct een effect heeft op de risicoperceptie en dat een afbeelding van het 

product in de boodschap het voedselveiligheidsgevoel niet significant doet stijgen. Daarnaast 

kon er geen significant verschil in risicoperceptie tussen vrouwen met en zonder kinderen 

worden aangetoond. Verder blijkt dat voor mensen met een positieve houding ten opzichte 

van functionele voeding, vertrouwde functionele nutriënten beschermen tegen negatieve 

berichtgeving. Opvallend is dat  vertrouwde functionele claims eenzelfde gunstig effect 

hebben op de risicoperceptie als biologische claims. Het feit dat voedingsmiddelen via claims 

over een functioneel nutriënt tegen het ‘ripple-effect’ kunnen beschermd worden, wordt door 

deze studie niet bevestigd. 

 

Kernwoorden: Functionele voeding, consument, risicoperceptie  
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1 Inleiding 

Het globale gezondheidsbewustzijn is de afgelopen decennia sterk toegenomen (Siro et al., 

2008). Het betreft gezondheidsbewustzijn in de breedste zin van het woord: behalve het 

voorkomen of genezen van welvaartziekten, zijn nu ook gezondheid en vitaliteit belangrijke 

waarden. Iedereen wil gezond blijven en men erkent de essentiële rol die voeding hierbij 

speelt. Een verkeerd voedingspatroon met een teveel aan vetten, suikers, zout en dierlijke 

eiwitten heeft een aantal welvaartzieken tot gevolg. Voorbeelden zijn; obesitas, diabetes, 

botontkalking, kanker en cardiovasculaire ziekten ten gevolge van aderverkalking. Deze 

beschavingsziekten vormen een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid. Voeding is 

niet de enige bepalende factor voor het ontstaan van dergelijke ziekten, maar speelt naast de 

genetische achtergrond wel een grote rol (Von Schacky, 2000). Aan heel wat voedingsstoffen, 

micronutriënten en spore-elementen worden gunstige gezondheidseffecten toegeschreven. Zo 

hangt het risico op hart- en vaatziekten nauw samen met voeding die rijk is aan verzadigde 

vetzuren en transvetzuren (Hu, 2008) en men stelt dat omega-3 vetzuren en phytosterolen 

een bescherming bieden tegen cardiovasculaire aandoeningen. Anti-oxidanten, vitamines en 

vezels worden naar voor geschoven als elementen die het risico van bepaalde kankers kunnen 

reduceren (Van den Cruyce en Steyaert, 2006). Osteoporose komt meer voor bij een voeding 

die arm is aan calcium en vitamine D (Keen, 2007). Obesitas zou bestreden kunnen worden 

met eiwitten die het verzadigingsgevoel versterken (Van den Cruyce en Steyaert, 2006). Het 

is duidelijk dat we deze beschavingsziekten binnen de context van de hedendaagse 

consumptiesamenleving moeten plaatsen. In het verleden dacht men vooral dat de 

hoeveelheid energie die gegeten werd, teruggebracht moest worden. Tegenwoordig zijn er 

steeds meer aanwijzigen dat de samenstelling van het levensmiddel een belangrijkere rol 

speelt dan de absolute hoeveelheid. Er wordt dus alsmaar meer gezocht naar mogelijkheden 

om gezondere levensmiddelen te produceren. Door verschillende grondstoffen en technieken te 

combineren kan men “spelen”, om zodoende de samenstelling van een eindproduct te 

beïnvloeden. “Margarines met plantensterolen die cholestorolverlagend werken, 

sinaasappelsap met extra vitamine C en E, yoghurtdrankjes die de weerstand versterken en 

de darmwerking verbeteren, ontbijtgranen met extra mineralen, brood met visvetzuren…” 

Voedingsmiddelen met een gewijzigde samenstelling rijzen als paddestoelen uit de grond.  

 

Het bedrijf Yakult lanceerde in 1935 in Japan het gelijknamige melkdrankje en zo ging de bal 

aan het rollen. In België is Yakult sinds 1995 op de markt en daarmee is de hype rond 

functionele voedingsmiddelen gestart (Van Dooren en Maessen, 2005). Deze functionele 

zuivelproducten met een positieve invloed op het menselijke darmstesel werden gevolgd door 

de margarines met plantensterolen die ‘passen in een cholesterolverlagend dieet’. De afgelopen 

jaren kwamen ook voedingsmiddelen, zoals eieren en magarine met omega-3 vetzuren op de 

markt. Bij de lancering eind jaren negentig werd functionele voeding hoopvol ‘de voeding van 

de 21e eeuw’ genoemd  (Childs en Poryzees, 1997). In 1999 werd wereldwijd voor bijna 24 

miljard euro aan functionele voeding verkocht. In Europa bedroeg dit 2 miljard euro, wat 1% 
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is van de totale Europese voedingsmarkt (Menrad, 2003). De Europese markt voor 

functionele voeding wordt gedomineerd door de probiotica. In 2003 waren de vier grootste 

functionele voeding consumerende landen: Groot-Brittannie, Duitsland, Italie en Frankrijk. 

Ze waren samen goed voor een omzet van 7,6 miljard euro (Costa en Jongen, 2007). De 

laatste jaren treedt er echter een potentiele groeivertraging in de functionele voedingsmarkt 

op. In september 2007 groeide de markt op 1 jaar tijd met 8,3%. Op zich nog een goede 

groeimarge, ware het niet dat het voorgaande jaar nog een groei van 22,1% werd vastgesteld. 

De markt lijkt dus te stabiliseren, maar dit blijft nog steeds heel groot vergeleken met 

groeipercentages van 2-3% per jaar voor de voedingsindustrie in het algemeen (Verbeke, 

2005).  

 

De functionele voedingsmarkt is dus nog een jonge en lichtgroeiende markt met verschillende 

opportuniteiten voor onderzoekers en bedrijven. Door de toenemende vergrijzing van de 

bevolking wordt geen daling verwacht. Ondanks de prognose van een mooie toekomst voor 

functionele voedingsmiddelen, rijst de vraag of deze voedingscategorie de beloften zal 

waarmaken. De realisatie van de marktontwikkeling hangt af van het gedrag van de 

consument, meer bepaald van het vertrouwen en de aanvaarding van functionele 

levensmiddelen (Verbeke, 2005). In de reclame wordt men dagelijks overspoeld met slogans 

die consumenten willen overtuigen van het nut van functionele voeding. De marketing speelt 

in op het bewustzijn dat de gezondheid in verband staat met voeding. Ook de vergrijzing en 

de bijhorende stijging van kwaaltjes zijn een invalshoek voor de producenten. De consument 

stelt zich echter vragen over slogans die een gezondheidsvoordeel beloven (Bech-Larsen en 

Scholderer, 2007). Is het te vertrouwen of is het een verkoopargument? Wou men het 

potentieel aan gezondheidsvoordelen die functionele voedingsmiddelen kunnen bieden niet 

verloren laten gaan door een onherstelbare desinteresse en wantrouwen, dan drong zich een 

duidelijk wetgevend kader op. Na jaren van overleg werd eind 2006 de wetgeving betreffende 

de voedings- en gezondheidsclaims op Europees niveau geharmoniseerd en werd het gebruik 

van claims aan banden gelegd (verordening nr. 1924/2006). Deze verordening moet 

consumenten beter beschermen tegen claims die misleiden of niet waarmaken wat ze beloven.  

 

Consumentenonderzoeken met betrekking tot functionele voedingsmiddelen hebben zich tot 

dusver hoofdzakelijk gericht op perceptie, attitudes en socio-demografische gegevens 

(Verbeke, 2005). Gezondheids- en voedingsclaims werden in het verleden reeds door 

verschillende studies uitgebreid onderzocht. In het algemeen werd geconcludeerd dat deze 

claims een invloed hebben op de consumentenperceptie. (Garretson en Burton, 2000; Roe, 

1999; Van Trijp en Van der Lans, 2007). Toch is er rond deze geclaimde voordelen en hun 

impact op attitude, gepercipieerde gezondheid en hun invloed op de aankoopintentie nog heel 

wat ruimte voor verder onderzoek. Zo zijn de verkregen resultaten vaak afhankelijk van de 

productcategorie, het claimtype en de natuurlijke band van het geclaimde nutriënt met het 

voedingsproduct (Burton et al., 2000).  
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Het komt vaker voor dat mensen denken dat bepaalde voedingsmiddelen gezond zijn, terwijl 

ze dat eigenlijk niet zijn (Schuldt en Schwartz, 2010). In de studie van Schuldt en Schwartz 

(2010) wijst men op onrechtvaardigde gevolgtrekkingen van claims, zoals ‘biologisch’. Dit is 

het zogenaamde halo-effect. Dit effect is het verschijnsel waarbij de aanwezigheid van een 

bepaalde kwaliteit, de waarnemer de suggestie geeft dat andere kwaliteiten ook aanwezig zijn. 

De consument zal de positieve percepties generaliseren naar andere productattributen. In 

deze studie wordt onderzocht of dit effect ook aanwezig is bij de aanrijking met functionele 

nutriënten aan voeding. Functionele producten kunnen daardoor beter geaccepteerd worden 

dan het conventionele product op gebied van voedselveiligheid en gezondheid bij negatieve 

berichtgeving. Het feit of functionele voedingsmiddelen tot een halo-effect kan leiden, kreeg 

op enkele uitzonderingen na, nog maar weinig aandacht onder academici. Studies van Ford et 

al. (1996) en Andrews et al. (1998) onderzochten hoe consumenten de nutritionele informatie 

op de verpakking interpreteren in aanwezigheid van functionele claims. Ze wijzen erop dat de 

gezondheidsvoordelen van functionele voedingsmiddelen gedeeltelijk uit de gedachten 

voortkomen. 

 

Bij voedselschandalen kan ook het zogenaamde ‘ripple-effect’ ontstaan. Vrij vertaald uit het 

engels betekent het ‘ripple-effect’: steeds uitbreidende effecten veroorzaakt door één 

losstaande gebeurtenis. De EHEC crisis in Duitsland illustreert dat ‘ripple-effect’. Door de 

sociale versterking van risico wordt het voedselschandaal doorgetrokken naar andere 

producten, landen en industrieën die al dan niet gekoppeld zijn aan het aanvankelijk 

getroffen product. Dit brengt natuurlijk ernstige economische gevolgen met zich mee. De 

vraag rijst nu of producten beschermd kunnen worden tegen het ‘ripple-effect’ via functionele 

claims. Tijdens de Duitse dioxinecrisis in 2011 steeg de vraag naar biologische producten. Dit 

toont aan dat de claim "biologisch", consumenten geruststelt. Deze claim straalt 

natuurlijkheid en zuiverheid uit (Rozin, 2005). Zo beschermde de claim “biologisch”, 

biologische eieren van de dioxine crisis. Deze studie gaat na of dit ripple-effect ingetoomd kan 

worden door het aanrijken van voeding met functionele nutriënten. 

 

In het eerste deel van dit eindwerk volgt een literatuurstudie gebaseerd op wetenschappelijke 

publicaties. Dit omvat een beschrijving van het concept functionele voeding en de definiëring 

van functionele voedingsmiddelen. Verder wordt er specifiek ingegaan op wetgeving inzake de 

etikettering van functionele voeding. Vervolgens wordt ook de risicoperceptie van 

consumenten en het consumentengedrag ten aanzien van functionele voeding beschreven. 

Naast de definiëring van negatieve en positieve voedingsclaims, komen elementen als 

geloofwaardigheid en de mogelijke invloed van een negatieve en een positieve voedingsclaim 

op de consument aan bod. Er wordt beschreven wat de invloed is van het basisproduct 

waarop de claim betrekking heeft; diverse productattributen worden alsook besproken. In 

deze studie ligt de focus op de risicoperceptie van functionele voedingsproducten bij negatieve 

berichtgeving. De daaruit verkregen data wordt in de rubriek resultaten en discussie 

uitgebreid geanalyseerd. Het laatste deel omvat de algemene conclusie en suggesties voor 

verder onderzoek.  
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2 Literatuurstudie 

2.1 Evolutie in de voedingsindustrie met aandacht voor gezondheid 

Tot de jaren vijfig was zorgen voor voldoende eten de belangrijkste bekommernis. Voeding 

diende om te overleven. Bovendien was het voedingpakket eerder beperkt en 

voedingskwaliteit was op dat moment geen prioriteit. Hoewel dit voor veel mensen in 

ontwikkelingslanden nog zo is, is de relatie met voeding voor mensen in de industrielanden 

veel complexer geworden. De laatste decenia gaat de aandacht vooral naar voedselveiligheid 

en gezondheid. Een groeiend aantal consumenten wordt zich bewust van de belangrijke rol 

die voedingsmiddelen spelen in het onderhouden of verbeteren van de algemene gezondheid 

(Gilbert, 2000; Burton et al., 2000; Lappalainen et al., 1998). Voeding wordt niet alleen als 

een basisbehoefte beschouwd, maar wordt steeds vaker aanzien als iets dat kan bijdragen tot 

het behoud van een goede gezondheid. Het zwaartepunt van de voedingsleer is opgeschoven 

van de klassieke concepten, als het vermijden van nutritionele deficiënties en het voorzien 

van een adequate basisvoeding, naar het concept van een "positieve" of "optimale" voeding  

 

De eetgewoonte bepaalt, naast andere leefstijlfactoren zoals roken, bewegen en erfelijke 

factoren,  de gezondheid, groei en ontwikkeling van mensen. Voeding helpt actief mee in de 

strijd tegen welvaartziekten. Uit cijfers van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2010) 

blijkt dat hart- en vaatziekten veruit één van de belangrijkste doodsoorzaken zijn. In Europa 

zijn deze aandoeningen jaarlijks verantwoordelijk voor vier miljoen sterfgevallen 

(EUROSTAT, 2011), om dan niet te spreken over de talrijke personen die er langdurige 

gevolgen aan overhouden. Ook in Vlaanderen zijn cardiovasculaire aandoeningen (33%) 

doodsoorzaak nummer één, gevolgd door kanker (28%). Welvaartziekten zoals hart- en 

vaatziekten, obesitas, diabetes mellitus type 2 en osteoporose zijn het resultaat van een 

overvloedige voeding met een verkeerde samenstelling en een levensstijl die gekenmerkt wordt 

door onvoldoende fysieke activiteit. Kärner et al. (2002) vermelden dat een evenwichtig dieet 

preventief kan werken ter voorkoming van een cardiovasculair incident.  

 

Omdat de bevolking dezer dagen steeds meer voedings-en gezondheidsbewust wordt en steeds 

meer mensen geconfronteerd worden met de gevolgen van slechte eetgewoonten, is het voor 

de voedingsindustrie dan ook belangrijk om daarop in te spelen. Consumenten menen dat ze 

over het algemeen gezonde voedingsproducten kopen, maar tegelijkertijd zijn ze echter niet 

bereid hun eetgewoontes aan te passen, zelfs wanneer ze weten dat deze eetgewoontes 

ongezond zijn (Williamson et al., 2000). Daarom is de voedingsindustrie gestart met de 

productie van nieuwe soorten levensmiddelen, met name functionele voedingsmiddelen of 

functional foods. 
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2.2 Definitie van functionele voeding 

Functionele voedingsmiddelen bevatten naast de basisvoedingsstoffen ook 

gezondheidsbevorderende ingrediënten. Het kan ook zijn dat ongezonde voedingsstoffen eruit 

verwijderd worden (Messens, 2008; Menrad, 2003). Functionele voedingsmiddelen zijn 

bedoeld om een extra fysiologisch gezondheidsvoordeel te leveren of om in te spelen op de 

risicofactoren van de bedreigende welvaartsziekten (Van den Cruyce en Steyaert, 2006). Het 

gaat om voedingsmiddelen waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze door hun (gewijzigde) 

samenstelling, in een normaal ingenomen hoeveelheid en bij een voldoende 

voedselvoorziening, een positief effect kunnen hebben op het functioneren van het menselijk 

lichaam en op de gezondheid (Messens, 2008). In de literatuur vindt men nog geen algemeen 

aanvaarde definitie van functionele voeding. Roberfroid (2002) beschrijft een overzicht van 

alle definities. Het ILSI (International Life Sciences Institute Europe) definieert functionele 

voeding als volgt: ‘Voeding kan beschouwd worden als ‘functioneel’ als het door 
wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat het een of meerdere doelfuncties in het lichaam 
voordelig beïnvloedt, op een manier dat het relevant is voor een verbeterde 
gezondheidstoestand en welzijn en/of een ziekterisicoreductie. Functionele voeding moet 
voeding blijven en het moet zijn effect demonstreren in hoeveelheden die normaal 
geconsumeerd kunnen worden in een dieet. Het zijn geen pillen, poeders, tabletten en 
capsules, maar een onderdeel van een normaal voedingspatroon. Functionele voeding kan 
natuurlijke voeding zijn, voeding waar een component aan is toegevoegd, of voeding waar de 
oorsprong van één of meerdere componenten is aangepast, of elke combinatie van deze. 
Functionele voeding kan functioneel zijn voor de hele populatie of voor een specifieke 
doelgroep, die mogelijk gedefinieerd kan worden, bijvoorbeeld volgens leeftijd of genetische 
achtergrond.’ 
 

Een voedingsmiddel kan die gezondheidsbonus op verschillende manieren verkrijgen. 

Sommige voedingsmiddelen bezitten van nature een kleine hoeveelheid van het 

gezondheidsbevorderende component. In dit geval opteert men ervoor de concentratie van het 

bestaande voedingscomponent te verhogen, bijvoorbeeld fruitsap dat met extra vitamine C 

aangerijkt wordt. Daarnaast kan men ook vreemde bestanddelen toevoegen die het 

voedingsmiddel oorspronkelijk niet bevat. Zo voegen sommige merken aan hetzelfde fruitsap 

nog mineralen toe. Een derde mogelijkheid is het partieel elimeren uit voedingsmiddelen van 

elementen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Voorbeeld hiervan zijn de voedingsmiddelen 

waarin men verzadigde vetzuren vervangt door onverzadigde, die de cholesterol verlagen 

(Messens, 2008; Haak et al., 2008). Dit gebeurt bij de zogenaamde lightproducten. Als laatste 

mogelijkheid kan men ook de biobeschikbaarheid van het voedingsmiddel wijzigen. De 

aanrijking van levensmiddelen kan op verschillende manieren gebeuren. In voorgaande 

voorbeelden wordt het levensmiddel op een directe wijze aangerijkt. Dierlijke producten, zoals 

vlees, zuivel en eieren kunnen ook indirect aangerijkt worden via het diervoeder (Raes et al. 

2004).  
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2.3 Voedings- en gezondheidsbeweringen op etiketten: wat zijn claims? 

In de General Guidelines on Claims (CAL/GL 1-1979) van de Codex Alimentarius wordt de 

term ‘claim’ gedefinieerd als: ‘Elke niet-verplichte boodschap of bewering die aangeeft, de 
indruk wekt of impliceert dat een levensmiddel bepaalde eigenschappen heeft, gerelateerd aan 
zijn origine, voedingswaarden, productie, samenstelling of andere kwaliteiten’. Hieronder 

vallen ook illustraties, logo’s, grafische voorstellingen of symbolen. In de nieuwe Europese 

verordening worden verschillende soorten beweringen onderscheiden: voedings- en 

gezondheidclaims. 

 

2.3.1 Voedingsclaim 

Een voedingsclaim zegt iets over de voedingskundige samenstelling van het product. Het stelt 

dat een voedingsmiddel beschikt over een nutritionele eigenschap die te danken is aan een 

verlaagde of verhoogde hoeveelheid energie, nutriënten of andere stoffen of de afwezigheid 

ervan (Kelly et al., 2009). Tot de voedingsbeweringen behoren inhoudsbeweringen en 

vergelijkende beweringen tussen voedingsmiddelen die tot dezelfde voedingsmiddelencategorie 

behoren. Voorbeelden van inhoudsbeweringen zijn: ‘bron van calcium’, ‘rijk aan vezels’. 

Vergelijkende claims luiden als volgt: ‘verlaagd’, ‘meer dan’. 

  

2.3.2 Gezondheidsclaim 

Een gezondheidsclaim is een bewering die stelt dat er een bevorderende relatie bestaat tussen 

een voedingsmiddelencategorie, een voedingsmiddel of een bestanddeel daarvan en de 

gezondheid (Kelly et al., 2009). Er bestaan drie soorten gezondheidsclaims: generieke 

gezondheidsclaims, ziekterisicoreductieclaims en claims gericht op groei en ontwikkeling van 

kinderen. Generieke gezondheidsclaims zijn beweringen omtrent de fysische rol van 

nutriënten bij de groei, ontwikkeling en functies van het lichaam. Voorbeelden zijn: ‘calcium 

helpt bij de opbouw van een stevige botten’, ‘niet-verteerbare oligosacchariden kunnen de 

groei van bifidobacteriën stimuleren in de dikke darm’. Het zijn ook claims over 

psychologische functies, gewichtsbeheersende effecten en vermindering van hongergevoel. Een 

ziekterisicoreductieclaim is een gezondheidsbewering die impliceert dat de consumptie van een 

voedingsmiddel of een bestanddeel daarvan de risicofactor voor het ontstaan van ziekte op 

betekenisvolle wijze beperkt. Voorbeelden zijn: ‘levensmiddelen die de bloeddruk verlagen’, 

‘voldoende calcium inname kan bijdragen tot een lager risico op osteoporose op latere 

leeftijd’. Het gebruik van een bewering over de vermindering van ziekterisico moet altijd een 

uitgebreide autorisatieprocedure doorlopen. Deze beweringen vormen een aparte categorie 

met speciefieke etiketteringsvoorschriften, omdat het voedingspatroon slechts één van de 

factoren is die invloed heeft op het ontstaan van bepaalde ziekten. In beweringen die 

verwijzen naar de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen komt expliciet het woord kind 

of kinderen voor. Een voorbeeld is: ‘calcium is goed voor de groei van de botten van 

kinderen’. Voor de claims gericht op kinderen gelden zwaardere goedkeuringsprocedures.  
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2.4 Het wetgevend kader en voorwaarden voor gebruik 

Voor een lange periode bestond er in Europa geen wetgeving inzake voedings- en 

gezondheidsbeweringen. Daardoor vielen deze claims onder de nationale wetten van elke 

Europese lidstaat afzonderlijk. Door aparte reglementeringen zijn verschillen onstaan tussen 

de landen omtrent de voorwaarden voor het gebruik van claims. Hierdoor konden allerlei 

claims geuit worden zonder verplichte wetenschappelijke onderbouwing. Om tot een 

harmonisatie op Europees niveau te komen, heeft de Europese Commissie in 2003 een 

voorstel voor een verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims in de etikettering en de 

reclame voor levensmiddelen en voedingssupplementen goedgekeurd. Deze Verordening (EG) 

Nr. 1924/2006 is eind 2006 gepubliceerd en sedert 1 juli 2007 van toepassing.  

 

De verordening biedt rechtszekerheid en  bepaalt specifieke voorwaarden voor het gebruik 

van voedings- en gezondheidsclaims waarmee de consument beschermd wordt tegen 

misleiding. Hierbij krijgt de Europese Commissie onafhankelijk wetenschappelijk advies van 

de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) over alles wat verband houdt met 

voedselveiligheid. Er wordt daarbij rekening gehouden met de richtlijnen van de Codex 

Alimentarius. EFSA beoordeelt de claims op wetenschappelijke onderbouwing en 

begrijpelijkheid voor de consument. Na de inwerkingtreding van de verordening begon de 

Commissie een positieve lijst op te stellen van bewezen claims, die toegestaan worden. De 

Commissie had tegen het eind 2011 een eerste lijst met voedings- en gezondheidsclaims klaar.  

De lijst vermeldt duidelijk welke claims en onder welke voorwaarden ze mogen gebruikt 

worden. Vanaf dat moment mogen alleen claims worden gebruikt die op deze gepubliceerde 

lijst staan. De wet voorziet een ruime overgangsperiode voor producten die reeds op de markt 

zijn. Afhankelijk van het soort product schommelt de deadline tussen 2009 en 2022. Nieuwe 

producten moeten onmiddellijk aan de nieuwe voorwaarden voldoen. Elk voorstel tot 

uitbreiding van de lijst zal een specifieke vergunningsprocedure moeten ondergaan.  

  

Een voedings- of gezondheidsclaim mag enkel gebruikt worden indien de claim 

wetenschappelijk bewezen is door eigen onderzoek of door research van anderen. Het nutriënt 

waarvoor de claim gemaakt wordt, moet in een dusdanige vorm aanwezig zijn dat het door 

het lichaam kan opgenomen worden. De hoeveelheid die je van het voedingsmiddel moet 

drinken of eten om van het effect te kunnen genieten, moet redelijk zijn. Een claim mag nooit 

impliceren dat een evenwichtige en gevarieerde voeding niet toereikend is voor een goede 

gezondheid. In het algemeen mogen voedings- en gezondheidsclaims niet onjuist, dubbelzinnig 

of misleidend zijn. Typebewering zoals  ‘90 % vetvrij’ kan misleidend zijn. Een product dat 

voor 90 % vetvrij is, bevat nog 10 % vet, wat relatief veel kan zijn. Als laatste moet een 

product ook aan bepaalde voedingseisen voldoen vooraleer het mag uitpakken met een 

bepaalde bewering. Producten die geen ‘wenselijk’ nutritioneel profiel hebben, zoals snoep, 

koekjes en snacks met een hoog zout- of vetgehalte, mogen geen beweringen dragen. Het 

levensmiddel waarvoor de claim wordt gemaakt moet dus voldoen aan een door de Commissie 

opgesteld voedingsprofiel. De voedingsprofielen werden in 2009 bekend gemaakt. Men heeft 
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hierop toch enkele uitzonderingen voorzien. Producten waarvan maar één nutriënt de 

limieten van het opgelegde voedingsprofiel overschrijdt, zullen toch mits vermelding een 

voedingsbewering mogen dragen. 

 

2.5 Functionele voeding, een noodzaak of een modezaak volgens deskundigen? 

De meeste voedingsdeskundigen zijn van mening dat functionele voedingsmiddelen geen 

essentieel onderdeel moeten uitmaken van het gezondheids- en preventiebeleid, maar dat ze 

er wel deel van kunnen zijn (Mullie, 2000). De term functionele voeding is eigenlijk 

verwarrend. Zo zou men de indruk kunnen krijgen dat andere voeding niet functioneel is 

(Van den Cruyce en Steyaert, 2006). De functionele voedingsmiddelen staan naast onze 

dagelijkse voedingsproducten waar, indien men de voedingspiramide respecteert, eigenlijk 

alles in zit. Echter voor bepaalde doel- of risicogroepen (ouderen, zwangere vrouwen en jonge 

kinderen) en in specifieke gevallen kunnen functionele voedingsmiddelen bijdragen tot het 

bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van ziekten (Kreijl en Knaap, 2004). Mullie 

(2000) waarschuwt ervoor dat het gebruik van functionele voedingsmiddelen een vals gevoel 

van veiligheid kan creëren. Het gevaar bestaat dat consumenten die functionele 

voedingsmiddelen gebruiken, minder aandacht zullen besteden aan een gezonde en 

evenwichtige voeding en levensstijl. Sommige consumenten interpreteren een voedingsclaim 

als een aanzet om meer van een product te consumeren. Dit kan dus resulteren in 

omgekeerde negatieve gezondheidseffecten (Chan et al., 2005). Functionele voedingsmiddelen 

zijn geen gemakkelijkheidsoplossingen en mogen geenszins een excuus worden voor ongezonde 

eet- en leefgewoonten (Chadwick et al., 2003).  

 

Koeman en Vermeulen  (2000) wijzen erop dat het gebruik van functionele voedingsmiddelen, 

naast hun positieve effecten ook gezondheidsrisico’s met zich kan meebrengen. Consumenten 

die meerdere producten gebruiken die verrijkt zijn met dezelfde stof, kunnen zo worden 

blootgesteld aan aanzienlijke hoge dosissen. Volgens hen moet er meer aandacht worden 

besteed aan de mogelijke negatieve bijverschijnselen van functionele voedingsmiddelen. Zij 

wijzen erop dat vetoplossende vitaminen, zoals A en D, en aminozuren in grote hoeveelheden 

giftig zijn. Ze hebben ook aangetoond dat flavonoïden niet altijd werken als anti-oxidanten, 

maar soms ook als pro-oxidanten. Vandaar dat sommige voedingsdeskundigen kritisch staan 

ten opzichte van functionele voeding.  
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2.6 Claims op voedingsmiddelen vanuit consumentenperspectief 

2.6.1 Consumentenprofiel 

De gebruiker van functionele voeding is moeilijk te beschrijven. Verscheidene studies spreken 

elkaar tegen over het socio-economische profiel van de consument. In de volgende 

hoofstukken worden enkele belangrijke socio-demografische variabelen besproken. 

 

2.6.1.1 Geslacht 

Er bestaat een verschil in gepercipieerde gezondheid en aankoopintentie volgens geslacht. 

Volgens meerdere studies in de VS tussen 1992 en 1996 is de consument van functionele 

voeding vrouwelijk (Childs, 1997). Ook Poulsen (1999) bevestigt dat vrouwen van 55 jaar de 

belangrijkste functionele voedingsgebruikers zijn. Bech-Larsen en Grunert (2003) komen tot 

de conclusie dat vrouwen een grotere interesse hebben in bepaalde functionele 

levensmiddelen, dat zij meer vertrouwd zijn met deze voeding en dat zij er meer van gebruik 

maken dan mannen. Het is echter te eenvoudig hieruit te besluiten dat vrouwen meer 

geïnteresseerd zijn in functionele levensmiddelen. Er zijn duidelijk productafhankelijke 

verschillen tussen de geslachten. Arès en Gámbaro (2007) nemen waar dat vrouwen een 

positieve houding hebben tegenover producten verrijkt met vezels en ijzer, welke kunnen 

gelinkt worden aan een hogere nood voor deze nutriënten in vergelijking met mannen. Bech-

Larsen en Grunert (2003) hebben aangetoond dat mannen meer geneigd zijn dan vrouwen om 

cholesterolverlagende margarines te gebruiken. Smaak lijkt belangrijker te zijn voor mannen 

dan voor vrouwen (Lappalainen et al., 1998; Verbeke, 2006). Hier staat tegenover dat 

vrouwen gezond eten belangrijker vinden dan mannen. Ze zijn meer bereid om in te leveren 

op smaak en zo een gezondere voeding te bereiken (Lappalainen et al., 1998). 

 

2.6.1.2 Leeftijd 

Volgens onderzoek van Gilbert in 1997 blijkt dat leeftijd en de gezondheidstoestand een 

belangrijke rol speelt bij de keuze voor functionele voeding. Volgens hem behoren 35- tot 55-

plussers tot de gebruikers van functionele voedingsmiddelen. Wanneer consumenten de 40 

naderen, worden ze zich bewuster van hun gezondheid en ondergaan ze actie om deze te 

onderhouden. Wanneer ze de 50-60 naderen, hebben de meesten al met eet- of 

leeftijdgerelateerde gezondheidsproblemen te maken. Na de leeftijd van 70 jaar leven ze meer 

van dag tot dag (Gilbert, 1997). Poulsen (1999) bevestigt dat vrouwen en 55-plussers het 

meest functionele voeding consumeren. Het onderzoek door IFIC in 1999 stelt vast dat 

consumenten tussen 45 en 74 jaar functionele voeding kopen. Ook een opvolgstudie van IFIC 

(2000) bevestigt dat de grootste groep consumenten die gebruikt maakt van functionele 

voedingsmiddelen, 55 jaar en ouder is. Uit de studie van Menrad et al. (2000) blijkt dat 

vooral hooggeschoolde vrouwen tussen 30 en 50 jaar functionele levensmiddelen consumeren. 

Indien men de aandacht vestigt op de begrijpbaarheid van de voedingsclaims, stelt men vast 

dat oudere mensen minder goed presteren dan jongere mensen. Levy en Fein (1998) toonden 
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geen verschil in geloofwaardigheid naargelang de leeftijd aan. Integenstelling vonden Urala en 

Lähteenmäki (2005) dat het geloof in functionele voeding groter is bij de 35-64-jarigen dan bij 

jongere en oudere leeftijdgroepen. Dit kan liggen aan het feit dat jongeren nog niet echt bezig 

zijn met ziektepreventie, en de ouderen niet meer geïnteresseerd zijn in preventie, maar in 

effectieve remedies tegen ziekten. Smaak en andere zintuigelijke aspecten van 

voedingsproducten, lijken voor ouderen minder belangrijk te zijn. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is de achteruitgang van zintuiglijke mogelijkheden (Caroline, 2000). Krystallis et al., 

(2008) toont aan dat jonge volwassenen kiezen voor functionele voedingsmiddelen die claimen 

voor een energieaanrijking en extra vitamines en mineralen. In tegenstelling daarmee 

verkiezen consumenten van middelbare leeftijd eerder ziektepreventieclaims. 

 

2.6.1.3 Sociaal-economische status 

Uit de studie van Urala en Lähteenmäki (2005) blijkt dat de aanvaarding van bepaalde 

functionele levensmiddelen afhankelijk is van het geslacht, leeftijd, opleiding en achtergrond. 

Volgens Gilbert (1997), Childs (1997) en Menrad et al. (2000) en de studie uitgevoerd door 

IFIC in 1999 behoren hooggeschoolden tot de gebruikers van functionele levensmiddelen.  Uit 

de studies van Hilliam (1996) en Childs (1997) blijkt dat de hogere socio-economische klasse 

een grotere bereidheid vertoont tot het betalen van een hogere prijs en meer afweet van de 

effecten van functionele voeding.  

 

Een andere relevante sociaal-demografische factor heeft betrekking op de aanwezigheid van 

jonge kinderen in het huishouden. Deze factor heeft een invloed op de voedingskeuze, daar 

ouders een hoog risico- en kwaliteitsbewustzijn ontwikkelen (Verbeke et al., 2000). 

Consumenten met kinderen worden verondersteld naar gefortificeerde levensmiddelen te 

grijpen (Gilbert, 1997). Peng et al. (2005) onderzocht het effect van de aanwezigheid van 

kinderen in het huishouden op de aankoopintenties. Dit effect hangt af van de leeftijd van de 

aanwezige kinderen. Onder de leeftijd van 12 jaar zouden kinderen een negatieve invloed 

hebben op de aankoopintenties van aangepaste voedingsproducten. Een positieve invloed valt 

vast te stellen bij de aanwezigheid van kinderen ouder dan 12 jaar.  

 

2.6.1.4 Nationaliteit 

Uit onderzoek blijkt ook dat er opmerkelijke nationale verschillen zijn met betrekking tot 

geloofwaardigheid en consumentenaanvaarding. Dit is te wijten aan de vroegere verschillende 

nationale wetgevingen, alsook aan de verschillen in eetgewoonten en cultuur. Een voorbeeld 

hiervan is de studie van Bech-Larsen en Grunert (2003). Zij hebben onderzoek gedaan naar 

de invloed van de aanwezigheid van gezondheidsclaims op functionele voeding. Zij voerden 

hun onderzoek uit onder Amerikanen, Denen en Finnen. In alle drie landen leidde de 

aanwezigheid van een gezondheidsclaim tot een positievere perceptie van de gezondheid van 

het product. Verder bleek dat Finse consumenten functionele voeding geloofwaardiger vinden 

en gemakkelijker aanvaarden, dan de consumenten in Denemarken of de Verenigde Staten. 

Finse consumenten hebben veel vertrouwen in de informatie vrijgegeven door de autoriteiten 
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en hechten ook geloof aan de informatie komend van kranten en zelfs van 

levensmiddelenproducenten. Functionele voeding lijkt de status van conventionele voeding 

aan te nemen in Finland. Finland was bovendien het eerste Europese land waar functionele 

voeding geïntroduceerd werd en is bijgevolg ook het verst gevorderd op dat vlak. 

 

2.6.1.5 Persoonlijke relevantie 

Via een consumentenonderzoek uitgevoerd in Vlaanderen toont Verbeke (2005) op zijn beurt 

aan, dat de keuze voor functionele voeding afhangt van het feit of men iemand kent met een 

beschavingsziekte. Ook in het onderzoek van Van Kleef et al. (2005) blijkt dat de 

persoonlijke relevatie met een ziekte een effect heeft op de koopintentie. Er wordt daarbij aan 

de deelnemers gevraagd of zij zelf of iemand uit de nabije omgeving last heeft van stress, 

hart- en vaatziekten, gebrek aan energie of osteoporose. Vervolgens wordt getoetst of de 

persoonlijke relevantie van deze ziektebeelden van invloed was op de houding ten opzichte 

van de gezondheidsclaims. Daaruit blijkt dat gezondheidsclaims over persoonlijk relevante 

ziektebeelden als aantrekkelijker, geloofwaardiger en overtuigender worden beschouwd. 

Daarbij komt nog eens dat er een grotere koopintentie is. Het soort claim was niet van 

invloed als het een persoonlijk relevante claim betrof, zowel de preventie- als de fysiologische 

claim zijn aantrekkelijk en overtuigend. Ook het verlies van een familielid kan aanleiding 

geven tot het aannemen van gezondere voedingsgewoonten (Childs, 1997). Aangezien 

preventie een belangrijke motivator is voor het gebruik van functionele voeding, is het logisch 

dat ervaring met ziekten de acceptatie van functionele voeding mogelijk verhoogt (Wrick, 

1995). Als besluit kan men stellen dat de mate waarin een gezondheidsclaim persoonlijk 

relevant is, een invloed heeft op de attitude ten opzichte van het product en de koopintentie 

(Dean et al., 2011). 

 

2.6.2 Kennis en vertrouwdheid 

Naast sociaal-demografische gegevens, blijkt dat kennis, overtuigingen en de houding mee de 

aanvaarding van functionele voedingsmiddelen bepaald. In de studie van IFIC (1999) wordt 

aangegeven dat kennis en overtuigingen de belangrijkste motivaties zijn voor het kopen en 

consumeren van functionele producten. IFIC (1999) wijst dat een gebrek aan kennis de 

belangrijkste reden is voor het niet nuttigen van functionele voedingsmiddelen. Volgens 

Verbeke (2005) daarentegen daalt de aanvaarding van functionele voeding wanneer 

consumenten veel kennis hebben over de geclaimde informatie. Uit een studie van Hilliam 

(1996) blijkt dat kennis van voedingsmiddelen en voedselingrediënten een positieve bijdrage 

leveren aan het succes van functionele voedingsmiddelen op de Britse markt. Hij voert een 

onderzoek uit naar de consumentenhouding van Franse, Duitse en Britse consumenten 

tegenover functionele voeding. Hoewel 75% van hen de term ‘functionele voeding’ niet kende, 

was toch 50% vertrouwd met het concept van voeding verrijkt met bestanddelen dat actief 

bijdraagt tot de gezondheid. Functionele ingrediënten waarmee de consument al enige tijd 

vertrouwd is (bvb. vitamines, vezels, mineralen) worden sneller aanvaard dan functionele 

ingrediënten die de consument nog niet zo lang in de oren bekend klinkt (bvb. carotinoïde, 
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flavonoïde). Consumenten kennen de heilzame effecten van de groep onbekende ingrediënten 

niet en zijn dus niet in staat om de gezondheidsvoordelen ervan vast te stellen (Menrad et 

al., 2000).  

 

Uit onderzoek van Grunert et al. (2009) blijkt dat de bekendheid van het actieve ingrediënt 

(vb. omega-3 of calcium) een belangrijkere rol speelt dan de voedingsclaim zelf. Eenmaal een 

nutriënt meer vertrouwd klinkt bij de consumenten als een ingrediënt met bepaalde 

gezondheidseffecten, dan is het benoemen van dat nutriënt, zonder daarbij bijkomende 

informatie te geven, vaak genoeg om de gezondheidsgerelateerde associaties (vb. goed voor 

het verlagen van de cholesterol) in het geheugen van de consument op te roepen. Men kan 

dus stellen dat de bekendheid en de vertrouwdheid met een bepaald nutriënt een grote rol 

speelt bij de aanvaarding van een functioneel  voedingsproduct (Urala en Lätheenmäki., 

2003).  

 

Krutulyte et al, (2011) hebben de consumentenaanvaarding van verschillende nutriënt- 

levensmiddelen combinaties bij Deense respondenten onderzocht. Hun doel is om na te gaan 

welke functionele ingrediënten geaccepteerd worden door de consumenten in bepaalde 

productcategorieën. Producten zoals yoghurt, mueslirepen, vis, brood, spek en paté worden 

aangerijkt met omega-3, visolie, vitaminen, mineralen, plantensterolen en vezels.  Uit de 

resultaten blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen de mate van bekendheid en 

vertrouwdheid met de nutriënt-product combinatie en de aankoopintentie. Algemeen kan 

gesteld worden dat de passendheid van het levensmiddel met het functionele ingrediënt een 

sterke voorspeller van aankoopintentie is(Krutulyte et al. 2011). Ook Van Kleef et al. (2005), 

Arès en Gambaro (2007) bevestigen dat vertrouwde ingrediënten en claims (zoals calcium en 

probiotica) positieve reacties teweeg brengen, dit zelfs zonder enige vermelding van de 

positieve gevolgen. 

 

2.6.3 Effect van claims 

Hoewel voedingslabels en de nutritionele informatie op de verpakkingen ontworpen zijn om 

de consument te helpen gezondere voedingskeuzes te maken, blijkt uit een onderzoek dat de 

meerderheid van de consumenten de voedingslabels verwarrend vindt (Garretson en Burton, 

2000). Dit kan leiden tot misinterpretatie. Vaak leidt een verhoogd of verlaagd nutriënt tot 

een foutieve veralgemening van de algemene gezondheid van het voedingsproduct (Kelly et 

al., 2009). Roë et al. (1999) onderscheiden in dit verband drie effecten die kunnen optreden 

bij functionele voedingslabels: het magic bullet effect, het mere-label effect en  het halo-effect. 

Het magic bullet effect treedt op wanneer consumenten het product associëren met ongepaste 

of foutieve gezondheidsvoordelen. Zo kan men denken dat voedingsproducten met een 

gezondheids- of voedingsclaim een ‘magic bullet’ bieden tegen alle gezondheidsproblemen of 

dat deze producten in het algemeen superieur zijn aan hun conventionele altenatieven 

(Lähteenmäki et al., 2010).  
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Een tweede mogelijke effect, is het mere-label effect. Hierbij overschatten de consumenten de 

voordelen van een product naar alle productattributen enkel door de aanwezigheid van een 

claim, die niet noodzakelijk een gezondheids- of voedingsclaim hoeft te zijn (Van Trijp en 

Van der Lans, 2007). Consumenten blijken namelijk sowieso bepaalde gezondheidswaarden 

aan producten toe te kennen zonder dat dit iets te maken heeft met de claim. 

 

Als laatste er er nog het halo-effect. Zo komt vaker voor dat mensen denken dat bepaalde 

voedingsmiddelen gezond zijn, terwijl ze dat eigenlijk niet zijn. Dit wordt beschreven met de 

term ‘health halo’, waarbij ‘halo’ verwijst naar de ring die een engel boven zijn hoofd heeft 

zweven. Zo wordt het product ook hoger beoordeeld op andere gezondheidsattributen dan 

opgenomen in de voedingsclaim (Roë et al., 1999). Men beoordeelt één eigenschap en trekt 

meerdere conclusies over allerlei andere eigenschappen. Voorbeelden van producten met een 

health halo zijn: Muesli repen (die vaak veel suiker en calorieen bevatten), vers geperst 

vruchtensap (je drinkt in een korte tijd veel suikers. Eet liever de hele vrucht, zodat je de 

vezels binnenkrijgt), broodje gezond (met groenten en flinke laag mayonaise). Ook 

voedingsmiddelen waarop een label staat als: mager, natuurlijk, vetarm, rijk aan vitamines, 

rijk aan omega-3,…kunnen dienst doen als health halo. Zelfs een kleine hoeveelheid gezonde, 

natuurlijke, organische of duurzame ingrediënten op een productverpakking zorgen voor een 

halo-effect. Het zal het algemene beeld die de consumenten hebben van het product op een 

positieve manier beïnvloeden. Verder blijkt ook dat de consument de voedingsinformatie op 

de verpakking vaak wel bekijkt, maar deze tijdens het moment van aankoop niet verder 

cognitief verwerkt (Higginson et al., 2002). Higginson et al, (2002) stelt vast dat 

consumenten, om hun aankoopbeslissingen te vereenvoudigen, slechts een nutriënt (zoals vet) 

als maatstaf in achting nemen om een voedingsproduct op gezondheidsbasis te beoordelen. 

Dit kan als gevolg hebben dat zij verkeerde keuzes zullen maken. Een product kan namelijk 

laag in vetgehaltezijn, maar tegelijk mogelijk hoge concentraties van andere nutriënten 

bevatten, zoals suiker of zout (cf. halo-effect). 

 

2.6.4 Geloofwaardigheid 

Het geloof dat het consumeren van functionele voeding werkelijk bijdraagt tot een betere 

gezondheid is de laatste jaren gedaald. Hoewel de consument zich meer bewust is van het 

belang van voeding voor de gezondheid, blijkt uit een studie van Verbeke (2006) dat de 

kritische houding tussen 2001 en 2004 is toegenomen. Hij stelt zowel in 2001 en 2004 vast dat 

het geloof in de gezondheidsvoordelen de meest cruciale factor is opdat de consument 

functionele voeding zou accepteren, gevolgd door de aanwezigheid van een ziek familielid. 

Volgens Urala en Lähteenmäki (2005) is het geloof in werking van functionele 

voedingsmiddelen afhankelijk van persoonlijke relevantie en andere socio-demografrische 

kenmerken als: geslacht, leeftijd, opleiding en inkomen. Er blijkt een positieve correlatie te 

zijn tussen het geloof en de aankoopintentie van functionele voeding. Uit onderzoek van 

Drichoutis (2005) komt naar voren dat 78% van de consumenten wantrouwig staan ten 

opzicht van gezondheids- en voedingsclaims. Dit zou mede een gevolg kunnen zijn van 
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negatieve berichtgevingen omtrent voeding in de media, waardoor het 

consumentenscepticisme stijgt (Garretson en Burton, 2000; Van Trijp en Van der Lans, 

2007). Hoewel wetenschappelijk bewijs omtrent de werking van functionele voeding nodig is 

vooraleer een claim mag gebruikt worden, vertrouwt de consument niet alle 

gezondheidsclaims. De consument vraagt zich af of het niet gewoon een marketingstunt is 

(Garretson en Burton, 2000). In de huidige wetgeving kan de strenge evaluatie van de 

gezondheidsclaims de geloofwaardigheid van functionele voeding doen verhogen. Volgens 

Chadwick et al. (2003) is goede en duidelijke informatie via dokters, nutritionisten, diëtisten, 

onderwijs en overheidscampagnes meest aangewezen om de bevolking voldoende en 

waarheidsgetrouw te informeren. Een andere tendens is dat consumenten zoveel mogelijk 

controle over hun leven willen hebben. Ondanks het scepticisme, zijn consumenten van 

nature uit nieuwsgierig (Sanders, 1998). Ze hopen dat de beweringen juist zijn en proberen 

het toch maar eens. 

 

De aanvaarding en geloofwaardigheid van functionele voedingsingrediënten wordt bovendien 

beïnvloed door de manier waarop consumenten hun informatie en kennis verkrijgen (Del 

Giudice en Pascucci 2010). De rol van informatie is heel belangrijk, want consumenten 

kunnen het gezondheidsvoordeel niet rechtstreeks waarnemen, dit in tegenstelling tot de 

smaak of andere zintuiglijke eigenschappen. Vooral bij nieuwe producten die nog nooit eerder 

geproefd zijn geweest, kan informatie een belangrijke impact hebben op de bereidheid om het 

product uit te proberen (Urala en Lähteenmäki, 2003). Uit onderzoek van Roë et al. (1999) 

blijkt dat 75% van de consumenten claims op de verpakking gelijkstellen aan reclame. 

Hiermee samenhangend zou 30% zich ernstige vragen stellen bij de geloofwaardigheid van de 

voedingsclaims. Het feit dat de producenten de producten vooral aan de man brengen via 

reclame, komt de geloofwaardigheid niet ten goede (Chan et al., 2005). 

 

2.6.5 Attitude en invloedsfactoren 

De attitude heeft een invloed op de gedachten en het koopgedrag van consumenten. Volgens 

Hirahara (2004) zijn er drie voorwaarden die moeten voldaan zijn om over een succesvol 

functioneel levensmiddel te beschikken, nl.: gezondheidsvoordelen die het conventionele 

levensmiddel overtreffen, verbeterde smaak die de preferenties van de consument tegemoet 

komen en de aanwezigheid van voedingswaarde. Voedselveiligheid is een basisvoorwaarde, 

gevolgd door smaak, prijs, gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid, uitzicht en gezondheid. 

Producten die sterk moeten inboeten op deze kenmerken, zullen moeilijker aanvaard worden. 

Zo zullen functionele voedingsmiddelen, die als extra kenmerken het verhogen van de 

weerstand bieden en bijgevolg een gunstige invloed op de verbruiker hebben, niet aanvaard 

worden door de consument wanneer zij te sterk inboeten op deze primaire kenmerken (Urala 

en Lähteenmäki, 2003). De terughoudendheid van de Vlaamse consument tegenover 

functionele levenmiddelen kan verschillende oorzaken hebben. Volgens Poulsen (1999), 

Bench-Larsen en Grunert (2003)  en Urala en Lähteenmäki (2003) zijn smaak, kwaliteit, 
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prijs, gebruiksgemak, gezondheidsvoordelen, veiligheid en vertrouwdheid, de factoren die de 

aankoopintentie van functionele voeding bepalen.  

 

2.6.5.1 Smaak 

Bij de aankoop van functionele voeding wordt vooral op basis van smaak beslist (Urala en 

Lähteenmäki, 2003). Consumenten zijn nauwelijks bereid om in te leveren op de smaak van 

een bepaald product in functie van geclaimde gezondheidsvoordelen (Gilbert, 2000). 

Consumenten verwachten in het algemeen dat functionele voedingsmiddelen een slechtere 

smaak hebben dan gangbare producten (Menrad, 2003). Uit studie Haak et al. (2008) blijkt 

dat een omega-3 afkomstig van visolie in bepaalde levensmiddelen leidt tot een visachtige 

smaak en geur. Consumenten zijn er dus van overtuigd dat smaak en gezondheid 

noodzakelijkerwijs moeten worden ingeruild. Uit een studie van Verbeke (2006) beweert 54% 

van de respondenten functionele voeding niet te accepteren indien deze slechter smaakt dan 

conventionele voeding. Laat je een Belgische consument kiezen tussen gezondheid en smaak, 

dan haalt smaak het.  

 

Hoewel smaak vaak het belangrijkste is, zijn er toch situaties waarbij de gezondheid primeert 

(Verbeke, 2006). In 2001 was 48% van de ondervraagden niet bereid om smaak in te ruilen 

voor een gezonder product. In 2004 steeg dat aantal tot bijna 63%. Dat komt omdat het 

redelijk goed gaat met onze voedselveiligheid. In 2001 zat België nog in de nasleep van de 

dioxine- en BSE-crisis. Bij voedselcrisissen zijn mensen zich meer bewust van 

voedselveiligheid en gezondheid. Smaak komt dan eerder op de tweede plaats. Maar als de 

crisissen wegebben, wordt gezondheid minder belangrijk. Verbeke (2006) vermeldt er ook bij 

dat smaak in de toekomst een minder belangrijke factor zal worden. Consumenten geraken er 

meer van overtuigd dat een goede smaak en gezondheid niet noodzakelijk tegenover elkaar 

moeten worden afgewogen (Urala en Lähteenmäki, 2003). Een verklaring hiervoor is de 

verbeterde productinnovatie, waarbij men steeds minder verschil in smaak merkt tussen 

conventionele voedingsproducten en hun alternatieve ‘gezondere’ varianten.  

 

2.6.5.2 Gezondheid 

Gezondheid is ook één van de doorslaggevende factoren wanneer levensmiddelen door 

consumenten worden aangekocht (Lappalainen et al., 1998). Het geloof in voordelen voor de 

gezondheid van functionele levensmiddelen is de belangrijkste positieve determinant van 

aanvaarding (Verbeke, 2005). Meermaals wordt duidelijk dat consumenten voedingsproducten 

met een gezondheids- of voedingsclaim als gezonder beschouwen dan hun reguliere product 

(Bech-Larsen en Grunert, 2003; Roe, 1999; Urala en Lähteenmäki, 2003; Verbeke, 2005). De 

gezondheidsgevolgen van voedsel zijn slechts op lange termijn zichtbaar en dus onbekend op 

het moment van aankoop, waardoor ze het product evalueren op basis van o.a. 

gezondheidsbeweringen, smaak en uitzicht. Mensen worden verondersteld zelf 

verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gezondheidstoestand. De kans op aanvaarding van 
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functionele voedingsmiddelen stijgt met de aanwezigheid van een ziek familielid (Verbeke, 

2005). 

 

Uit het onderzoek over functionele voeding in het algemeen, leert men ook dat hoe groter het 

gezondheidsvoordeel wordt ingeschat, hoe groter de bereidheid is om een goede smaak op te 

geven. Uit onderzoek van Urala en Lähteenmäki (2003) blijkt dat voor bepaalde functionele 

productcategorieën er wel een grotere bereidheid tot compromis bestaat tussen smaak en 

gezondheidsvoordeel. Producten zoals cholesterolverlagend broodsmeersel en bloeddruk-

verlagende melk blijken over een zeer sterke gezondheidsbewering te beschikken, waardoor de 

consument zelfs bereid is een slechtere smaak te aanvaarden. 

 

2.6.5.3 Prijs 

Dan is er nog de hoge prijs die consumenten afschrikken, want deze is vaak dubbel zo hoog 

als die van klassieke producten. Dit komt omdat bedrijven van functionele voeding heel wat 

meer moeten investeren in ‘Research and Development’. De Vlaamse consumenten vinden 

functionele voeding te duur in verhouding tot het gezondheidsvoordeel. Als de consument 

niet overtuigd is van de kwaliteit, zal hij moeilijk de gezondheidsvoordelen erkennen en zal de 

bereidheid om meer te betalen klein zijn. Dit blijkt ook uit een onderzoek van Verbeke 

(2006). Wanneer consumenten gevraagd werden of ze de functionele variant van een product 

zouden kopen indien er geen prijsverschil zou zijn, antwoordde 81% positief. Bijna 12% 

bekende geen functionele voeding te kopen omdat zij die te duur vond.  Menrad (2003) 

concludeert echter iets anders. Mocht een functioneel voedingsmiddel dezelfde prijs hebben of 

goedkoper zijn dan zijn gangbare tegenhanger, dan zou de consument veronderstellen dat het 

functioneel product zowiezo inboet op andere kenmerken zoals smaak en uitzicht. Daardoor 

mag men niet veronderstellen dat de consument niet bereid is om een meerprijs te betalen 

voor de ‘extra’ eigenschap dat een functioneel voedingsmiddel bezit. Menrad (2003) besluit 

echter wel dat de relatief hoge prijs van functionele voeding bijdraagt tot het beperkte succes 

van sommige functionele voedingsproducten. Childs en Poryzees (1997) zijn van mening dat 

prijs en prijsperceptie betere voorspellers zijn van de toekomstige aankoopintentie van de 

consument dan het geloof in functionele voeding. Daarom raden zij verder onderzoek naar 

prijsgevoeligheid aan als een determinant van acceptatie. Hun hypothese is dat als de 

consument functionele voedingsmiddelen als te duur beschouwt, de aankoopintentie afneemt. 

Volgens Verbeke (2005) wordt prijs en prijsperceptie van ondergeschikt belang, voor zover 

consumenten in voldoende mate geloven in de gezondheidsvoordelen.  

 

2.6.5.4 Natuurlijkheid 

Natuurlijkheid heeft een hoge conceptuele waarde voor de consument (Siegrist, 2008). De 

beschouwde natuurlijkheid blijkt een belangrijke beïnvloedende factor te zijn voor de 

acceptatie van nieuwe innoverende voedingsproducten (Frewer et al., 2003). Mensen hebben 

de neiging een groot vertrouwen te hebben in natuurlijke producten en de manier waarop dit 

soort producten geproduceerd of verwerkt worden. Tegelijkertijd zijn ze wantrouwig ten 
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opzichte van nieuwe voedingsproducten en de wijze van verwerking. Het blijkt voor de 

consument belangrijk te zijn, te weten hoe een eventuele verrijking met een bepaald nutriënt 

bekomen wordt (Bech-Larsen en Grunert, 2003). Knoeien met de natuur blijkt voor de 

consument een goede voorspeller voor het beschouwde risico dat gepaard gaat met het 

consumeren van aangepaste voedingsmiddelen (Sjöberg, 2000). De consument kan denken dat 

functioneel voedsel “versleuteld” voedsel, onnatuurlijk en zelfs genetisch gemodificeerd is. 

Functionele voeding heeft voor sommige consumenten een negatieve connotatie door de 

chemische toevoegingen (Poulsen, 1999).  Het produceren van functionele voeding vereist 

vaak moderne voedingstechnologieën. De consument raakt langzamerhand vervreemd van de 

complexe voedselproductie. Dit betekent dat de kans bestaat dat functionele voeding 

beschouwd wordt als minder natuurlijk dan conventionele voeding en dus kan vermeden 

worden door mensen die natuurlijkheid in voeding waarderen (Frewer et al., 2003). De 

innovativiteit of kunstmatigheid, kan dus een negatieve impact hebben op de beschouwde 

natuurlijkheid van het product. Het is echter moeilijk te voorspellen hoe groot deze impact is, 

en hoe die varieert tussen verschillende nutriënten en een specifiek basisproduct 

(Lähteenmäki et al., 2010).  

 

2.6.6 Acceptatie van functionele voeding 

Aanvaarding door de consument is cruciaal voor het succes van functionele voedingsmiddelen 

(Verbeke, 2005). Volgens een studie van Verbeke (2005), die in 2001 bij Belgische 

consumenten uitgevoerd werd, blijkt dat 46,5 % van de consumenten functionele voeding 

accepteren. Verder blijkt dat de consumentenacceptatie in de EU verschilt van die in de VS. 

Hoewel  geacht wordt dat consumenten in de VS een groot geloof hechten aan de heilzame 

effecten van functionele voeding en meer moeite doen om deze in hun voedingsgewoonten te 

incorporeren (IFIC, 2000), blijkt uit een Health Focus-studie (Gilbert, 2000) dat er minder 

‘gezond voedsel’ wordt geconsumeerd dan vroeger, bij gelijkblijvende intentie om gezond te 

eten en het blijvend geloof dat men zijn eigen gezondheid in de hand heeft. 

 

Het basisproduct waaraan het gezondheidsvoordeel is toegevoegd kan de acceptatie en 

geloofwaardigheid beïnvloeden (Poulsen, 1999; Dean et al., 2011). De productcategorie draagt 

bij aan de mate waarin een concept als aantrekkelijk ervaren wordt. Uit 

consumentenonderzoek uitgevoerd door Urala en Lähteenmäki (2003) blijkt dat consumenten 

functionele voeding niet als één homogene groep beschouwen.  

 

Onderzoeken naar de meest geschikte voedingsproducten voor gezondheids- en voedingsclaims 

zijn gering en de resultaten spreken elkaar vaak tegen. In deze context werd ook door Van 

Kleef et al. (2005) een onderzoek uitgevoerd, met als doel de passendheid van verschillende 

gezondheidsclaims in combinatie met verschillende producten te onderzoeken. Uit de 

resultaten bleek dat consumenten de voorkeur geven aan producten die een gezond imago en 

een voorgeschiedenis in gezonde voeding hebben. Producten die reeds uit zichzelf als een 

gezond product worden gepercipieerd zijn het meest geschikt voor het dragen van een 
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gezondheidsgerelateerde claim. Ook de studies van Siegrist et al. (2008) en Balasubramanian 

en Cole (2002) tonen aan dat gezondheidsclaims beter aanslaan als het gaat om een gezond 

basisproduct. Gezonde producten worden gezien als geloofwaardige dragers van claims. 

Producten als snoep en chocolade worden als snacks gezien en daarom niet als geloofwaardig 

beschouwd als ze pretenderen een gezond effect te hebben. Het gevolg daarvan is dat 

voedingsclaims hierop mogelijk minder relevant zijn (Balasubramanian  en Cole, 2002). 

Producten die intrinsiek gezond zijn, zoals yoghurt, muesli, brood en sap zijn geloofwaardige 

dragers voor functionele boodschappen. De studie van Bech-Larsen en Grunert (2003) sluit 

niet aan bij de voorgaande onderzoeken. Uit hun resultaten blijkt dat consumenten 

verrijkende stoffen acceptabeler vinden bij producten die niet als typisch gezond worden 

gezien. Producten met een gezond imago hebben geen toevoeging nodig, hierbij kunnen 

claims echter overbodig lijken. Producten die geen gezond imago hebben, kunnen door een 

functionele toevoeging wel gezonder worden. De geschiedenis van producten als functioneel 

product is mede verklaring voor de populariteit. Zo wordt margarine als een aantrekkelijke 

drager van gezondheidsclaims ervaren.  

 

Het is ook belangrijk dat er een natuurlijk band tussen het voedingsproduct en een 

aangepaste nutriënt is (vb. calcium-melk, vetgehalte voedingsclaims in producten met hoger 

vetgehalte) (Arès en Gámbaro, 2007; Chan et al., 2005). Dit blijkt de determinerende factor 

te zijn in de gepercipieerde gezondheid ervan en de bereidheid om het uit te proberen. Voor 

producten waarbij de natuurlijke link met het verrijkte nutriënt ontbreekt, wordt de 

voedingsclaim als minder geloofwaardig ervaren en eerder als een reclame-instrument gezien. 

Daardoor wordt het voedingsproduct minder aanvaard (Singer et al., 2006). 

 

Verder blijkt dat de acceptatie ook beïnvloed wordt door het soort claim dat op de 

verpakking staat. Uit een studie van Van Kleef et al. (2005) blijkt ook dat producten die een 

verlaging cholesterolgehalte en een verbetering van de darmtransit beloven een groot 

consumentenvertrouwen genieten. Deze worden gevolgd door producten die claimen te zorgen 

voor een betere weerstand en het regelen van de bloeddruk. Functionele voeding die een 

verhoogde intelligentie, gewichtverlies en een mooiere huid beloven, staan daarentegen 

helemaal onderaan op de vertrouwensladder van de consument. Ook Van Trijp en Van der 

Lans (2007) komen tot hetzelfde besluit. Bech-Larsen en Grunert, (2003) concluderen dat 

beweringen over hart- en vaatziekten als meest invloedrijk mogen beschouwd worden, gevolgd 

door maagkanker. Siegrist et al (2008) toonde aan dat Zwitserse consumenten eerder 

voedingsmiddelen kopen met fysiologische claims dan met psychologische claims.  

 

2.6.7 Formulatie en presentatie van claims 

Inzicht in hoe claims bij mensen overkomen, is belangrijk om te begrijpen hoe consumenten 

zich door die claims laten beïnvloeden. Een studie van Van Trijp en Van der Lans (2007) 

toont aan dat geloofwaardigheid en de mate waarin de claim begrepen wordt, afhankelijk is 

van de wijze waarop de claim geformuleerd wordt. Verbeke et al., (2009) bestudeerde de 
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aantrekkingskracht van voedings- en gezondheidsclaims in drie bestaande productconcepten. 

Daarbij komt men tot de conclusie dat voedingsclaims overtroffen worden door 

gezondheidsclaims. Een claim kan in een positief of een negatief frame geplaatst worden 

(Meyerowitz en Chaiken, 1987). Fysiologische claims hebben een positief frame en beschrijven 

een positief effect op de gezondheid. Preventieclaims hebben een negatief frame en 

beschrijven wat voorkomen kan worden. Een gezondheidsclaim over cholesterol kan dus een 

negatief of een positief frame hebben. Bijvoorbeeld: ‘Goed voor hart en bloedvaten’ (positief 

frame) of ‘Tegen hart- en vaatziekten’ (negatief frame). Uit consumentenonderzoeken van 

Meyerowitz en Chaiken (1987), Maheswaran en Meyers-Levy (1990) en Van Kleef et al. 

(2005) blijkt dat een negatieve voedingsclaim meer invloed heeft op de koopintentie dan een 

positieve voedingsclaim. Negatieve frames zijn effectiever dan positieve frames, waarbij het 

tegengaan van een ziekte een gewenste uitkomst is. De wetenschappers geven als reden dat 

informatie met een negatief frame als informatiever wordt gezien dan vergelijkbare informatie 

met een positief frame.  

 

Uit onderzoek van Russo et al. (1986) blijkt dat negatieve nutriënten meer invloed hebben op 

de aankoopintentie dan positieve nutriënten. Een negatief nutriënt (vb. vet, calorieën, suiker 

zout en cholesterol) dient immers verminderd te worden in concentratie (negatieve ‘50% 

minder vet’-claim) om een product gezonder of aantrekkelijker te maken. Het 

tegenovergestelde geldt voor een positief nutriënt. Positieve nutriënten (vitaminen en 

mineralen) kunnen omschreven worden als nutriënten die in verhoogde concentratie de 

algemene gezondheid verbeteren, vb. calcium, vezels anti-oxidanten en vitaminen. De 

motivatie van de consument om negatieve nutriënten te vermijden is veel hoger dan de 

motivatie om op zoek te gaan naar producten die extra positieve nutriënten bevatten 

(Garretson en Burton, 2000).  

 

Hierbij aansluitend leert onderzoek van het Food Marketing Institute (1996) dat 60% van de 

consumenten aangeeft het vetgehalte van een product als hun grootste nutritionele zorg te 

zien, gevolgd door cholesterol en zoutgehalte met 25%. Gelijklopend hiermee, geeft 56% aan 

dat voedingsclaims rond vet de meest bruikbare claims zijn (Kemp et al., 2007). Voorts 

blijken calcium en vezels de meest aantrekkelijke verrijkingen te zijn voor consumenten. Dit 

kan worden toegeschreven aan de algemene kennis, als gevolg van voorlichtingscampagnes 

(Arès en Gámbaro, 2007).  

 

Consumenten blijken tevens meer sceptisch te staan tegenover algemene voedingsclaims (vb. 

100% natuurlijk) in vergelijking met specifieke voedingsclaims (vb. % minder vet) (Andrews 

et al., 1998; Burton et al., 2000). Dit omdat specifieke voedingsclaims geen ruimte laten voor 

individuele interpretatie. Er moet ook een onderscheid gemaakt worden tussen functionele 

claims en gezondheidsclaims. Als een bepaald product beweert dat het de cholesterol 

verlaagt, dan kan het effect van dat product nagegaan worden. Men kan het meten in de 

bloedbanen. Maar de gezondheidsclaim, bijvoorbeeld dat men door dat product ook minder 

kans maakt op hart- en vaatziekten, is minder zeker en ook veel moeilijker te bewijzen.  
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2.7 Consumentenvertrouwen en risicoperceptie  

2.7.1 Risicoperceptie van voedselveiligheid 

Voedselveiligheid krijgt tegenwoordig veel aandacht en is een basisvoorwaarde voor het 

bereiken van een acceptabele voedselconsumptiekwaliteit. De consument verwacht dat 

voeding bestemd voor menselijke consumptie, veilig en voedzaam is. Ondanks het feit dat 

onze voeding de laatste jaren veiliger geworden is en beter gecontroleerd wordt, is het 

vertrouwen van consumenten niet evenredig gestegen (Van Kleef et al.,2006; Frewer et al., 

1998). De consumenten zijn onzekerder en kritischer geworden over de kwaliteit en de 

veiligheid van hun voeding. Risicoperceptie van voedselveiligheid is het beeld dat 

consumenten hebben van voedselkwaliteitswaarden.  

 

Een oorzaak voor het verminderde consumentenvertrouwen is de toegenomen complexiteit 

van de voedselproductie. Doordat productieketens langer en technischer worden, wordt de 

productie van voedsel voor de consument ondoorzichtig. Hierdoor zijn de kwaliteit en 

veiligheid van voedingsmiddelen voor de consument moeilijk te beoordelen. De Jong et al. 

(2004) stelden vast dat de perceptie van voedselveiligheid bij de consumenten afhankelijk is 

van drie factoren. Ten eerste speelt het inkomen en de opleiding een belangrijke rol. Een 

tweede belangrijke factor is het vertrouwen van de consument in de actoren binnen het 

voedselproductieproces. Ten derde zullen de voedselveiligheidsincidenten, de kennis van de 

consument over labels en de verslagen van de media over voedselveiligheidsproblemen een 

grote rol spelen. 

 

Als er concrete informatie gegeven wordt om de onzekerheid over voedselveiligheid te 

verminderen, besteden de meeste consumenten hier geen aandacht aan of gaan ze deze 

informatie niet verwerken. De meeste consumenten zullen bij onzekerheid eerder het voedsel 

schrappen dan actief op zoek te gaan naar informatie (Verbeke et al., 2002). Sterke initiële 

meningen over risico’s zijn erg resistent tegen verandering omdat ze de manier waarop nieuwe 

informatie wordt behandeld, beïnvloeden. Wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt 

die in overeenstemming is met het initiële idee dan wordt deze informatie als betrouwbaar en 

informatief beschouwd. Wanneer de nieuwe informatie het initiële idee echter tegenspreekt 

dan wordt deze informatie als onbetrouwbaar, foutief of onrepresentatief beschouwd (Slovic, 

1987). Consumenten geven daarbij ook meer om informatie die hun gezondheid negatief zou 

kunnen beïnvloeden of die hen zou kunnen beschermen tegen negatieve effecten, dan om 

informatie die hen positief zou beïnvloeden of positieve gezondheidseffecten zou geven 

(Swinnen en Francken, 2002).  

 

Mensen overschatten systematisch sommige risico’s in verhouding met de kans dat het 

effectief voorkomt, terwijl andere risico’s onderschat worden (Slovic, 1987). Ze hechten te 

veel belang aan factoren die niet bijdragen tot de echte risicoschatting. Terwijl andere 

factoren, die wel een bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid, geminimaliseerd 
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worden (Miles en Frewer, 2001; Verbeke, 2005). Hart- en vaatziekten, gerelateerd aan 

levensstijl en dieet en longkanker door roken zijn grote risico’s voor de gezondheid maar 

worden door veel consumenten verwaarloosd. Nieuwe technologieën of ziekten door chemische 

contaminanten in voedsel zijn relatieve kleine risico’s maar worden door de consumenten dan 

weer overschat (EFSA, 2010). Consumenten gaan zich sneller zorgen maken over risico’s die 

door externe factoren veroorzaakt worden, waarover ze geen controle hebben. Ze zullen zich 

veel minder zorgen gaan maken over persoonlijke factoren of factoren gelinkt met hun eigen 

gedrag of levensstijl. 

 

2.7.2 Uitdijen van risico tot crisis 

Naast de toegenomen complexiteit van de voedselproductieketen zijn ook de vele 

voedselschandalen zoals de dioxinecrisis in 1999, de BSE-crisis in 1996, de vogelgriep in 2003 

en de EHEC-bacterie in 2011, een oorzaak voor de daling van het consumentenvertrouwen in 

voeding. Deze incidenten hebben een belangrijke invloed op de risicoperceptie van 

consumenten en beschadigen het consumentenvertrouwen in voeding.  

 

Een model dat inzicht geeft in de collectieve en dynamische processen bij voedingsincidenten 

is het sociale amplificatiemodel van Kasperson et al. (1988). Het wordt gebruikt als 

denkmodel voor mogelijke effecten die voedselincidenten kunnen hebben op het vertrouwen in 

voedselveiligheid en op het vertrouwen in informatie over voeding. Zo kan de invloed op 

risicogerelateerd gedrag zoals, het niet meer aankopen van bepaalde producten, nagegaan 

worden. Dit model kan een verklaring bieden voor het feit dat relatief kleine risico’s of 

incidenten vaak sterke reacties bij het publiek teweeg kunnen brengen. Figuur 1 geeft een 

schematische voorstelling van dit model. Het model van sociale amplificatie van risico’s gaat 

er vanuit dat de wijze waarop een incident in de media belicht wordt en de manier waarop 

informatie sociaal en psychologisch verwerkt wordt, van groter belang zijn voor de beleving 

van risico’s dan de aard en de grootte van de gevolgen van het incident. Deze risicoanalyse 

geeft een beeld van de impact van een nadelige gebeurtenis (zoals contaminatie van 

producten) in termen van directe schade aan slachtoffers. De impact van dergelijke 

gebeurtenissen kan soms grotere gevolgen hebben dan deze directe schade en kan significante 

indirecte kosten met zich mee brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Het sociale amplificatie model (Poortinga et al., 2000) 
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Mensen ontvangen informatie vanuit hun eigen ervaringen, media, vrienden, wetenschappers 

of maatschappelijke organisaties (Renn en Levine, 1991). Individuen selecteren en 

interpreteren gebeurtenissen, zoals voedselschandalen volgens hun eigen mening en 

opvattingen. Hierdoor kan informatie gefilterd en verdraaid worden. De interpretatie van 

voedselincidenten en de daar aan gerelateerde reacties (bijvoorbeeld: het laten staan van 

bepaalde producten, het kopen van biologisch geteelde groenten en fruit of juist een 

onverschillige reactie zonder gedragsverandering) zullen dus voor een belangrijk deel 

afhankelijk zijn van de manier waarop de informatie verwerkt wordt. Verder speelt ook het 

vertrouwen in de verschillende bronnen een rol. De interpretatie wordt vervolgens aan 

anderen doorgegeven bij wie het een bepaalde reactie veroorzaakt. De effecten van een 

incident kunnen zich op deze manier verspreiden (ripple-effect) over andere personen, 

locaties, producten, technologiën en industriën. Vrij vertaald uit het engels betekent ripple-

effect, het ‘rimpel effect’: steeds uitbreidende effecten veroorzaakt door één losstaande 

gebeurtenis. Een nadelige gebeurtenis kan dus vergeleken worden als een steen die in het 

water valt en verschillende rimpels veroorzaakt (Slovic, 1987). De rimpels verspreiden zich 

naar buiten en raken eerst het bedrijf die direct betrokken is, daarna de sector tot zelfs 

bedrijven buiten de sector. Door de sociale versterking van risico kan het voedselschandaal 

worden doorgetrokken naar andere producten, landen en industrieën. Zo kan een consument 

die bezorgd is over dioxines in kippen, zich ook zorgen gaan maken over andere vleessoorten. 

De BSE crisis in 1996, de dioxinecrisis in 1999 en de EHEC crisis in Duitsland in 2011 

illustreren dit ‘ripple-effect’ in het sociale amplificatiemodel. Door de BSE crisis in 1996, 

daalde de  vleesconsumptie sterk in België (Verbeke et al., 2000). Als gevolg van de 

dioxinecrisis daalde de consumptie van gevogelte en varkensvlees in 1999 tot respectievelijk 

69% en 93% van de consumptiegehalten in 1998 (Verbeke, 2001). 

 

Zoals aangehaald in het sociale amplificatie model kan de media een boodschap vergroten, 

verkleinen of transformeren. De media heeft een uitgesproken impact op de risicoperceptie 

van de consument (Kasperson et al., 1988). Een voorbeeld in de voedingssector is de sociale 

amplificatie bij genetisch gemodificeerde voedingsproducten. De uiteindelijke economische, 

maatschappelijke en politieke effecten zijn afhankelijk van de interpretatie van het incident, 

vermoedens over de oorzaak ervan en de beoordeling van verschillende informatiebronnen 

(Lofstedt, 2006).  
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3 Doelstelling  

Het doel is om na te gaan wat de  impact is van vertrouwde en onvertrouwde functionele 

nutriënten op de risicoperceptie van voeding na negatieve berichtgeving. Op deze manier 

wordt er inzicht verworven in de perceptie en het gedrag van consumenten inzake de 

voedselveiligheid van functionele levensmiddelen. Er wordt onderzocht in hoeverre het 

toevoegen van gezonde nutriënten kan bijdragen tot een positief halo-effect in een risico-

situatie. Dit halo-effect kan ervoor zorgen dat levensmiddelen aangerijkt met functionele 

nutriënten, beter geaccepteerd worden op gebied van voedselveiligheid en gezondheid bij 

negatieve berichtgeving in vergelijking met het coventionele product. Ook al hebben deze 

nutriënten geen invloed op het risico. Bij voedselcrisissen zijn mensen zich meer bewust van 

voedselveiligheid en gezondheid. Zo kunnen functionele varianten belangrijk worden in het 

consumentenperspectief. Centraal wordt de impact van de functionele nutriënten op de risico-

perceptie bestudeerd, want het is belangrijk te weten hoe deze nieuwe generatie 

voedingsproducten gepercipieerd en geëvalueerd worden bij negatieve berichtgeving. Een 

eerste onderzoeksvraag klinkt daarom als volgt: kunnen functionele nutriënten het 

basisproduct beschermen bij negatieve berichtgeving? Ten tweede wordt onderzocht of de 

vertrouwdheid met het functionele nutriënt hier invloed op heeft. Verder kan het zogenaamde 

‘ripple-effect onstaan bij voedselchandalen. Dit zorgt ervoor dat het voedselschandaal zich 

uitbreidt naar andere producten die gekoppeld zijn aan het aanvankelijk getroffen product. 

Een derde onderzoeksvraag is: kunnen voedingsmiddelen beschermd worden tegen het ‘ripple-

effect’ via een functioneel nutriënt? Dit onderzoek zal hiernaast een vergelijking maken in 

risicoperceptie bij vrouwen van 20 tot 40 jaar oud met of zonder kinderen. Er wordt ook 

bestudeerd of de risicoperceptie beïnvloed kan worden door een foto van het product. 

 

Deze onderzoeksvragen worden bestudeerd aan de hand van een consumentenstudie, 

bestaande uit meerdere pretesten en één finale enquête. Deze pretesten dienen eerst en vooral 

om te onderzoeken of specifieke functionele voedingsmiddelen verschillen in hun 

waargenomen vertrouwdheid en in welke mate ze als positief worden geëvalueerd. Ten tweede 

wordt de risicoperceptie voor een producttype dat geassocieerd wordt met een risicobericht 

nagegaan.  
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4 Materiaal en methoden 

4.1 Hypothesen 

Aan de hand van de literatuur worden hypothesen geformuleerd die getest worden. 

· Negatieve berichtgeving heeft een effect op de aanvaarding van het basisproduct. 

· De visuele weergave van het product in een bericht zal de risicoperceptie beïnvloeden. 

· De risicoperceptie zal hoger zijn bij vrouwen met kinderen 

· Voor mensen met een positieve houding ten opzichte van functionele voeding beschermt 

een claim tegen negatieve berichtgeving. Deze bescherming is afhankelijk van de soort 

claim (vertrouwd/onvertrouwd functioneel voedingsmiddel). 

· Risicoperceptie zal lager zijn door de aanwezigheid van een biologische claim. 

· Voedingsmiddelen kunnen beschermd worden tegen het ‘ripple-effect’ via een functioneel 

nutriënt. 

 

4.2 Proefopzet consumentenenquête 

4.2.1 Between design 

Dit experiment heeft een opzet waarbij drie berichten worden getest bij 2 groepen 

consumenten.  De drie berichten zijn: (i) een neutraal tekstbericht, (ii) een risico tekstbericht 

en (iii) een risico tekstbericht ondersteund met beeldmateriaal. Deze berichten zijn terug te 

vinden in de enquête onder bijlage 9.3. De twee consumentgroepen zijn: (i) moeders en (ii) 

vrouwen zonder kinderen. De verschillende steekproeven worden schematisch weergegeven in 

tabel 1. Per cel worden er 40 consumenten gecontacteerd (n= 40). De gebruikte afkortingen 

staan voor: 

· NBK: Neutrale Boodschap, Kinderen 

· NBGK: Neutrale Boodschap, Geen kinderen 

· RBK: RisicoBoodschap, Kinderen 

· RBGK: RisicoBoodschap, Geen Kinderen 

· RBFK: RisicoBoodschap met Foto, Kinderen 

· RBFGK: RisicoBoodschap met Foto, Geen Kinderen 

 

Tabel 1: De verschillende groepen respondenten. 

 

 
Neutrale boodschap Risico-boodschap 

Risico-boodschap + 
foto 

Moeders 
NBK 

n = 40 

RBK 

n = 40 

RBFK 

n = 40 

Niet-moeders 
NBGK 

n = 40 

RBGK 

n = 40 

RBFGK 

n = 40 
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4.2.2 Within design 

Er wordt consumenten gevraagd om, na het lezen van een bericht omtrent yoghurt ad 

random de voedselveiligheid van 16 verschillende producten te beoordelen. De reeks van 

producten bestaat uit 3 productsoorten. Deze producten worden met 4 types additieven 

gecombineerd. De proefopzet wordt schematisch weergegeven in tabel 2. 

 

 • De product types zijn: (i) in het bericht centraal product (yoghurt) (ii) gerelateerde 

producten (melk en room) en (iii) ongerelateerd product (brood). 

 

 • De additieven bestaan uit: (i) geen additief, (ii) een vertrouwd additief: omega-3, (iii) een 

onvertrouwd additief: plantensterolen en (iv) biologisch 

 

Tabel 2: Proefopzet 

 

 Centraal Gerelateerd Ongerelateerd 

Geen additief Yoghurt Melk Room Brood 

Vertrouwd additief 
Yoghurt + 

omega-3 

Melk +  

Omega-3 

Room + 

Omega-3 

Brood + 

Omega-3 

Onvertrouwd 

additief 

Yoghurt + 

Plantensterolen 

Melk + 

Plantensterolen 

Room + 

Plantensterolen 

Brood + 

Plantensterolen 

Biologisch 
Biologische 

yoghurt 

Biologische 

melk 

Biologische 

room 

Biologisch 

brood 

 

De verschillende producten worden op een 7 punten schaal beoordeeld, van 'heel onveilig' tot 

'heel veilig' voor consumptie, zoals in volgend voorbeeld: 

 

Bijvoorbeeld: In welke mate is het volgens u veilig om “Product 1” te consumeren? (7sec) 

 

Heel 

onveilig 
Onveilig 

Eerder 

onveilig 
Neutraal 

Eerder 

veilig 
Veilig Heel veilig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

De vragenlijst wordt in qualtrics opgesteld en elektronisch beschikbaar gesteld. De enquête 

wordt afgenomen door een erkend consumentenbureau, waarbij de respondent persoonlijk 

benaderd wordt. De enquête wordt digitaal afgenomen en individueel ingevuld. Op deze 

manier wordt het interviewer-effect tot het minimum beperkt. Aan dit onderzoek nemen 240 

proefpersonen deel. Als steekproefprocedure wordt gekozen voor een quota-steekproef. 

Dergelijke niet-toevalssteekproef houdt rekening met vooraf gedefinieerde quota die in de 

steekproef gerealiseerd moeten worden (in dit geval een gelijke verdeling tussen deelnemers 

met versus zonder kinderen). Het heeft als voordeel dat men een relatief groot aantal mensen 
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met het juiste profiel kan bereiken. Het nadeel is echter dat het een hogere kostprijs heeft. Er 

wordt het rektruteringsbureau een aantal restricties opgelegd waaraan de steekproef moet 

voldoen. 

 

· De respondenten worden geacht verantwoordelijk te zijn voor de aankopen van voeding in  

het huishouden zonder daarom de hoofdverantwoordelijke hiervoor te zijn. Proefpersonen 

die (mede) verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse boodschappen kijken wellicht anders 

naar functionele voeding dan personen die niet verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse 

boodschappen. Mensen die vaak boodschappen doen, zien welke producten er in de handel 

zijn. 

 

· De populatie van dit onderzoek omvat Vlaamse volwassen vrouwen tussen de 20 en 40 

jaar, waarvan de helft moeders en de andere helft niet-moeders. Uit de literatuur blijkt 

dat er een relatie is tussen het moederschap en de attitude ten opzichte van functionele 

voeding (Gilbert, 1997). Het is de bedoeling om te testen of er een significant verschil is 

in risicoperceptie tussen vrouwen met en zonder kinderen. Eerder onderzoek bevestigt dat 

volwassenen met kinderen een hogere risicoperceptie vertonen dan mensen zonder 

kinderen (Hamilton et al., 1985.; Dosman et al., 2001). Daarbij komt nog eens dat de 

risico-perceptie hoger is bij moeders dan bij vaders (Hamilton et al., 1985). Onderzoek 

van Davidson en Freudenburg (1996) wees uit dat bij gescheiden koppels, de ouder die 

verantwoordelijk is voor de opvoeding van de kinderen, gezondheid-en voedings-

gerelateerde risico's als belangrijker beschouwen dan een ouder die niet verantwoordelijk 

is voor de zorg van kinderen. Algemeen kan men stellen dat de aanwezigheid van jonge 

kinderen een invloed heeft op de risicoperceptie van voeding (Verbeke et al., 2000). Uit 

eerdere wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de consument van functionele voeding 

hoofdzakelijk vrouwelijk is. Daarom wordt enkel vrouwen in deze consumentenenquête 

opgenomen. De leeftijdscategorie van 20 tot 40 wordt gekozen omdat de nadruk van dit 

onderzoek niet ligt op de leeftijd van consumenten in relatie tot de risicoperceptie en hun 

mening over functionele voeding. De leeftijd kan weldegelijk samenhangen met de 

persoonlijke relevantie van ziektebeelden. Want hoe ouder iemand is, hoe groter de kans 

dat hij of zij problemen krijgt op het gebied van cholesterol en hart- en vaatziekten 

 

4.3 Toelichting vraagstelling 

De enquête is terug te vinden onder bijlage 9.3. In de vragenlijst zijn de meeste vragen 

opgesteld met de zevenpunten Likert-schaal. De zevenpunten Likert-schaal is gekozen omdat 

deze schaal een neutraal punt heeft en een iets ruimere interpretatie toelaat in vergelijking 

met een vijfpuntenschaal. De afstand tussen twee opeenvolgende punten in de Likert-schaal 

wordt verondersteld gelijk te zijn zodat de meest gebruikelijke parametrische statistische 

procedures kunnen toegepast worden. Deze veronderstelling is enkel mogelijk wanneer de 
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schaal voldoende grote onderverdelingen heeft en wanneer er voldoende respondenten zijn 

(De Pelsmacker en Van Kenhove, 2002). 

 

De vragen in de enquête kunnen opgesplitst worden in verschillende delen. Het eerste deel 

van de enquête peilt naar de bevindingen van de respondenten over de neutrale of de 

risicoboodschap. Aan de hand van verschillende stellingen wordt de inhoud van de boodschap 

getest. Daarnaast wordt ook de effectiviteit van de boodschap getest. Hierbij wordt nagegaan 

in welke mate de respondenten de boodschap als geloofwaardig, waardevol, duidelijk, oprecht, 

volledig en betrouwbaar beoordeelt. Na het lezen van de boodschap wordt in het tweede deel 

van de enquête de risicoperceptie van een aantal producten gemeten. Er wordt de respondent 

gevraagd of deze producten veilig zijn voor consumptie. Daarbij wordt de nodige 

antwoordtijd geregistreerd. Naast het product staat ook een timer om de respondenten erop 

te wijzen dat het belangrijk is om snel en volgens hun intuïtie te antwoorden.  

 

In een derde deel wordt het doorlopen heuristisch en systematisch proces van de respondent 

onderzocht. De heuristische vragen gaan na in welke mate het risicobericht relevante 

informatie en kennis verschaft om de voedselveiligheid van de producten te beoordelen. De 

tweede vraag toest of de respondenten het risico-bericht systematisch kaderen in hun 

dagelijkse leven of relateren aan eigen ervaringen en kennis. Dit deel van de enquête valt 

buiten het bereik van het onderzoek van deze thesis. In een volgend deel wordt aan de hand 

van verschillende stellingen de houding ten aanzien van functionele voeding getoetst. 

Daarnaast wordt ook de houding tegenover nieuwe technieken in de voedingsindustrie 

nagegaan. Verder wordt gevraagd hoe vaak de respondenten yoghurt consumeren. Want 

indien een proefpersoon nooit yoghurt consumeert, kan dit een invloed hebben op het 

voedselveiligheidsoordeel. De respondent kan het product negatiever beoordelen, omdat hij 

het bijvoorbeeld niet lekker vindt. 

 

In het laatste deel wordt geïnformeerd naar het socio-demografisch profiel van de deelnemer. 

Daarin wordt gevraagd wat het geslacht, de leeftijd, woonomgeving, beroepssituatie, 

opleidingsniveau, financiële situatie, gezinsgrootte en gezinssamenstelling is van de 

respondent. Om te achterhalen of een claim persoonlijk relevant is, wordt gevraagd of de 

proefpersoon te kampen heeft met een beschavingsziekte. Het socio-demografisch profiel 

wordt opgesteld om eventuele verbanden te kunnen bepalen. 

 

4.4 Pre-test 1 

Vooraleer gestart wordt met het verzamelen van definitieve onderzoeksgegevens vindt er een 

testfase plaats. Deze testfase werd uitgevoerd om mogelijke fouten uit de vragenlijst te halen. 

Het is immers van groot belang om deze fouten uit de vragenlijst te halen alvorens te starten 

met het onderzoek.  
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Een eerste pre-test (zie bijlage 9.1) wordt opgesteld om de vertrouwdheid met verschillende 

product-functionele ingrediënt combinaties na te gaan. Er wordt onderzocht of specifieke 

functionele voedingsmiddelen verschillen in hun waargenomen bekendheid en de mate waarin 

ze als positief geëvalueerd worden. Er wordt daarbij gevraagd naar de mate waarin de 

proefpersonen vertrouwd zijn met het functionele product. Verder wordt gevraagd of ze er al 

van gehoord en geconsumeerd hebben. Resultaten van Krutulyte et al. (2011) tonen een 

duidelijk verband aan tussen de mate van bekendheid van de combinatie product- functioneel 

ingrediënt en de koopintentie. In geval van yoghurt, was er een significant verschil tussen de 

koopintentie en de waargenomen passendheid van omega-3 en plantensterolen. Vandaar ook 

de focus van dit onderzoek op yoghurt met omega-3 en plantensterolen, dit significant 

verschil in vertrouwdheid wordt opnieuw gecontroleerd in de eerste pretest. Beide functionele 

ingrediënten claimen een zelfde gevolg: namelijk een reductie van cardiovasculaire 

aandoeningen. Hieronder worden de functionele ingrediënten nader toegelicht.  

 

· Omega-3 (vertrouwd): Dit zijn overzadigde vetzuren die niet door de mens zelf kunnen 

aangemaakt worden. Ze zijn echter wel noodzakelijk voor het gezond functioneren van het 

lichaam. Het betreft de zogenaamde PUFA’s: LA (omega-6) en ALA (omega-3). LA en 

ALA zijn voorlopers van allerlei onmisbare stoffen, zoals LC-PUFA’s (EPA en DHA) en 

eicosanoïden. De omega-6-vetzuren komen vooral voor in zonnebloemolie, noten, maïsolie, 

sojaolie en zacht smeerbare minarines en margarines. Bronnen van omega-3-vetzuren zijn 

onder meer lijnzaadolie, raapzaadolie, sojaolie, groene groenten, walnoten en vette vis (bv. 

forel, haring, zalm, enz.). Recente studies hebben aangetoond dat de consumptie van 

omega-3 vetzuren, mits een goede verhouding van de omegavetzuren, kan bijdragen tot 

een reductie van hart- en vaatziekten (Messens, 2008). 

 

· Plantensterolen (onvertrouwd): Plantensterolen of fytosterolen genoemd, vormen een 

groep van cholesterolachtige stoffen die in de celmembranen van bepaalde plantensoorten 

(noten, soja) zitten. Deze stoffen blokkeren het opnamesysteem van cholesterol in de 

darm. Cholesterol is een precursor voor andere moleculen zoals vitamine D, galzouten en 

steroïde hormonen. Ondanks de vele essentiele eigenschappen van cholesterol, speelt het 

een belangrijke rol bij cardiovasculaire aandoeningen (Steinberg, 2006). De onderliggende 

oorzaak van cardiovasculaire aandoeningen is atherosclerosis. Dit houdt het vernauwen en 

verharden van de slagaders in. Volgens Davidson (2007) is dit te wijten aan een hoge 

hoeveelheid LDL-cholesterol in het bloed. Door plantensterolen wordt niet alleen het 

voedselcholesterol tegengehouden, maar ook cholesterol dat via de lever en de gal in de 

darm is gekomen. Behalve dat er geen nieuw cholesterol wordt opgenomen, wordt ook 

overtollig cholesterol uit het lichaam verwijderd. Hierdoor daalt het LDL-cholesterol-

gehalte. 

 

De pretest bestaat uit drie verschillende delen waarin men de vertrouwdheid met functionele 

ingrediëten nagaat, nl.: vrije associaties, een vergelijking met het basisproduct en peiling naar 

de vertrouwdheid met een functioneel product. Als eerste wordt er gepeild naar de vrije 
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associaties die de deelnemers maken met een functioneel product en de waarde ervan. Er 

wordt de deelnemers gevraagd welke begrippen ze associëren met gekende en onbekende 

functionele voedingsmiddelen. De basis voor de meting van de specifieke associaties met 

functionele voedinsmiddelen is voortgekomen uit eerder onderzoek van Conner en Siegrist 

(2011). Dit onderzoek geeft een overzicht van begrippen die bij mensen opkwamen als ze 

denken aan genetisch gemanipuleerd voedsel. Dit idee wordt verder uitgewerkt met de focus 

op functionele voedingsmiddelen met de nadruk op yoghurt. 

 

Het is bekend dat consumenten niet zomaar producten kiezen. Ze kiezen voor een product 

dat hen ‘aanspreekt’. Die beleving kan zichtbaar gemaakt worden door consumenten te 

vragen naar de associaties die zij hebben bij merken of producten. Wat je in een product 

aanspreekt, wordt bepaald door de associaties die je bij dat product hebt. Een woord, een 

product of merk roept een associatie op bij mensen. Associaties zijn automatische gedachten 

of gevoelens die worden opgeroepen door een prikkel (Bless et al., 2004). Het zien, horen, 

voelen van of denken aan iets, zorgt ervoor dat er in gedachten direct een verband gelegd 

wordt met al de bekende informatie of herinneringen. Het gelegde verband kan wel of niet 

terecht zijn. Een associatie is gebaseerd op een veralgemening of op een vooroordeel. 

Associaties zijn belangrijk voor het vormen van een mening of houding  en spelen een rol bij 

het uiteindelijke menselijke gedrag (Karpinski en Hilton, 2001). Al de associaties van een 

consument wordt een attitude genoemd (Petty en Wegener, 1998). De attitudes die mensen 

hebben, zijn gevormd door ervaringen. Omdat iedereen verschillende ervaringen heeft en zich 

herinnert, hebben mensen ook verschillende attitudes. Attitudes bevatten naast dit cognitief 

component ook een affectief component. Dit geeft aan of de associatie positief of negatief is. 

Beide componenten zijn belangrijke invloedsfactoren voor gedrag. Voor het in kaart brengen 

van de associaties bij verschillende functionele voedingsmiddelen wordt een semi-kwalitatieve 

ondervraagmethode gebruikt. De deelnemers van de enquête krijgen enkele levensmiddelen 

voorgelegd, waarbij ze moeten aangeven wat hun intuïtieve associaties daarbij zijn, dit is het 

cognitieve aspect van de attitude. Vervolgens kunnen ze ook aangeven of de betreffende 

associaties positief, neutraal of negatief geladen zijn. Zo wordt het affectieve component van 

de associaties gemeten. 

 

Verder wordt er in de eerste prestest getoetst of er een significant verschil op te merken is in 

de consumentenperceptie van de algemene productkwaliteit en de gezondheid, tussen het 

oorspronkelijke product en zijn functioneel alternatief. Er wordt nagegaan of de respondenten 

de producten met functionele additieven als gezonder beschouwen dan de producten zonder 

de functionele additieven. Verder wordt aan de hand van verschillende stellingen de houding 

van de respondent ten opzichte van functionele voeding getoetst (Krutulyte et al. 2011). 

Tenslotte wordt er ook gepolst wat de redenen zijn om een functioneel product boven zijn 

alternatief basisproduct te verkiezen (en omgekeerd). Dit wordt gevraagd aan de hand van 

een lijst met items gebaseerd uit onderzoek van Conner en Siegrist (2011). 
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Deze gegevens worden verzameld aan de hand van face-to-face interviews van 40 jonge  

Vlaamse moeders. Als steekproefprocedure wordt gekozen voor een niet-restrictieve 

gemakkelijkheidssteekproef of ‘convenience sample’. De steekproefelementen die ‘voor het 

grijpen liggen’ worden in de steekproef opgenomen. Iedereen die bereid is de testen te doen en 

in aanmerking komt (jonge moeder die verantwoordelijk is voor de aankopen in het gezin) 

wordt aan de vragenlijst onderworpen. Een gemakkelijkheidssteekproef is niet gegarandeerd 

accuraat. Er kan geen enkele uitspraak gedaan worden over de representativiteit van de 

steekproef (De Pelsmacker en Van Kenhove, 2002). Dit soort steekproef heeft wel als voordeel 

dat men tegen een lage kostprijs een relatief groot aantal mensen kan bereiken. Elk interview 

gebeurt thuis en duurt ongeveer 10 minuten. De deelnemers worden in 2 groepen van 20 

deelnemers verdeeld. Één groep (Groep 1) krijgt vragen, over een bekend toegevoegd 

ingrediënt, namelijk omega-3. De andere groep personen (Groep 2) ontvangt vragen over een 

minder bekend ingrediënt, namelijk plantensterolen. De producten die besproken worden zijn: 

yoghurt, melk, room en brood. Bij de vraagstelling wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van 

een zevenpunten Likert schaal. Dit zorgt voor een ruime interpretatie van de antwoorden en 

bevat een neutraal standpunt. De gegevens van de enquête worden verder verwerkt in SPSS. 

 

4.5 Prestest risicoboodschappen 

Vooraleer risicoboodschappen in de hoofdenquête gelanceerd worden, wordt nagegaan welke 

risicoboodschappen het meest effect hebben en welke risicoboodschappen significant 

verschillen in risicoperceptie van de neutrale boodschap (zie bijlage 9.2). Daarbij worden vier 

boodschappen op basis van voedselveiligheidsperceptie getest. De neutrale boodschap gaat 

over een verzonnen bestanddeel LC230 in yoghurt. Daarna worden twee risico-berichten over 

LC230 in yoghurt verspreid, met respectievelijk milde en sterke gevolgen voor de gezondheid. 

Tenslotte wordt nog een referentie risicoboodschap opgesteld met mycotoxines als bestaand 

schadelijk bestanddeel. 

 

Als steekproefprocedure wordt terug gekozen voor een ‘convenience sample’. Deze pre-test 

enquête wordt opgesteld in qualtrics waarvan de link per e-mail verspreid wordt. Via 

kennissen wordt de internetlink van de enquête verspreid. Proefpersonen zijn ad random 

toegewezen aan een enquête. Aan dit onderzoek nemen 101 proefpersonen deel. Bij de 

vraagstelling wordt  gebruik gemaakt van een zevenpunten Likert schaal. De gegevens van de 

enquête worden terug in SPSS verwerkt. 
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4.6 Statistische dataverwerking 

De gegevens van de consumententesten worden met behulp van het statistisch 

softwareprogramma SPSS statistics 19 geanalyseerd. Bij de interpretatie van de resultaten 

wordt met een 95%-betrouwbaarheidsniveau (p ≤  0,05) gewerkt. Wanneer de p-waarde 

kleiner is dan 0,05 dan wordt het effect als statistisch significant beschouwd. Tijdens de 

analyse werden volgende procedures en testen toegepast: 

 

· Beschrijvende statistiek voor gemiddelden, standaardafwijkingen en frequenties. 

 

· Independent-samples T-test voor vergelijking van gemiddelden voor interval- of 

ratiogeschaalde variabelen tussen twee groepen respondenten. 

 

· Factoranalyse met Principal Component Analyse als extractiemethode en Varimax als 

rotatiemethode. Dit reduceert variabelen tot factoren met een gemeenschappelijke 

betekenis. Er wordt geopteerd om gebruik te maken van een cut-off waarde van 0,30 om 

de praktische significantie te garanderen en de interpretatie van de factoren duidelijker te 

maken. 

 

· Reliability analysis om na te gaan of de resulterende factoren uit de factoranalyse 

betrouwbaar zijn. Cronbach’s Alpha voor de betrouwbaarheidsanalyse van bepaalde 

constructen moet groter zijn dan 0.6 om te kunnen stellen dat verschillende variabelen 

hetzelfde uitdrukken. 

 

· Paired-Samples T-test voor de vergelijking van de gemiddelde waarde van twee gepaarde 

variabelen. Hiermij kan nagegaan worden of er een significant verschil bestaat tussen de 

twee gemiddelde waarden. Observaties zijn gepaard wanneer ze op hetzelfde onderwerp of 

hetzelfde staal gebruikt zijn. 

 

· One-way ANOVA vergelijkt de gemiddelde waarde van een interval- of ratio geschaalde 

variabele voor een variabele met meer dan twee antwoordmogelijkheden. Via Post Hoc 

testen wordt nagegaan tussen welke groepen een significant verschil opgemerkt kan 

worden. Als de foutenvariantie van de afhankelijke variabele gelijk verdeeld is over de 

verschillende groepen wordt gebruik gemaakt van de Scheffé test. Bij ongelijke variantie 

wordt de Dunnett T3 gebruikt. De resultaten van een one-way ANOVA moeten als volgt 

geïnterpreteerd worden: verschillende letters in superscript betekent dat er een significant 

verschil is tussen de groepen. Er is geen significant verschil indien dezelfde letter 

voorkomt. 
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5 Resultaten  

Hieronder zijn de resulaten terug te vinden van de consumentenenquête en de voorafgaande 

pretesten. In het eerste hoofdstuk worden de resultaten van de eerste pretest geanalyseerd. 

Hierbij wordt de vertrouwheid met functionele ingrediëten op drie verschillende wijzen 

onderzocht; via vrije associaties, een vergelijking met het basisproduct en peiling naar de 

vertrouwheid met een functioneel product. Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk het 

effect van risicoboodschappen op de voedselveiligheidsperceptie bestudeerd. Als laatste 

worden de resultaten van de grote consumentenenquête weergegeven en onderzocht. Hierbij 

wordt het effect van claims op de risicoperceptie bestudeerd. 

  

5.1 Pretest 

5.1.1 Attitude ten aanzien van functionele voeding 

De perceptie van functionele toevoegingen in voeding wordt bij twee verschillende 

steekproeven gemeten. Om beide steekproeven te kunnen vergelijken wordt nagegaan of de 

algemene attitude ten aanzien van functionele voedingsmiddelen al dan niet verschilt. Met 

behulp van zes stellingen wordt de algemene houding van de respondent ten opzichte van 

functionele voeding onderzocht. Met deze vraag probeert men te achterhalen in welke mate 

de respondent functionele voeding aantrekkelijk, interessant en belangrijk vindt. Deze 

attitudevraag is relevant, aangezien de houding mede bepalend is hoe de respondent 

tegenover gezondheidsbeweringen staat. Na hercodering van de stellingen wordt een 

exploratieve factoranalyse uitgevoerd (tabel 3). Hierbij worden de verschillende stellingen 

herleid tot een nieuwe variabele.  

 
Tabel 3: Resultaten exploratieve factoranalyse attitude ten opzichte van fucntionele voeding. 

 

Stelling Component 
1 2 

Levensmiddelen verrijkt met gezonde nutriënten zijn tegen mijn 

persoonlijke waarden. 
0.820  

Het is nutteloos om voedsel aan te rijken met extra gezonde nutriënten. 0.766  

Het is goed om voedingsmiddelen met gezonde nutriënten te verrijken  -0.707  

Voeding verrijkt met gezonde nutriënten is gezonder dan traditionele 

voeding. 
-0.548  

Ik ben goed op de hoogte over het gamma aan levenmiddelen verrijkt 

met gezonde ingrediënten.  
0.216 0.816 

Ik kan me goed voorstellen dat ik levensmiddelen verrijkt met gezonde 

nutriënten zou kopen. 
-0.423 0.725 
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Uit tabel 3 blijkt dat de stelling ‘Ik kan me goed voorstellen dat ik levensmiddelen verrijkt 

met gezonde ingrediënten zou kopen’ en ‘Ik ben goed op de hoogte over het gamma aan 

levenmiddelen verrijkt met gezonde ingrediënten’ factorladingen heeft op factor 1 en 2. Door 

deze stellingen weg te laten wordt een Cronbach’s Alpha waarde van 0.697 bekomen. De 

overblijvende vier stellingen worden dan ook samen genomen als een nieuwe variabele; 

‘attitude ten opzichte van funcitionele voeding’. De algemene attitude ten opzichte van 

functionele voeding wordt vergeleken tussen de 2 steekproeven die repectievelijk gefocust zijn 

op omega-3 en plantensterolen. Uit Independent-samples T-test blijkt dat er geen significant 

verschil is in houding ten aanzien van functionele voeding tussen de twee steekproeven (tabel 

4). Verder blijkt dat de respondenten eerder een negatieve houding vertonen ten opzichte van 

functionele voeding. 

 
Tabel 4: Attitude ten opzichte van functionele voeding. 

 

Attitude Gemiddelde 
(stdv) p-waarde 

Groep 1 (enquête omega-3) 2.80 (1.54) 
0.471 

Groep 2 (enquête plantensterolen) 2.50 (1.00) 

 

5.1.2 Aankoopredenen 

Via frequenties wordt nagegaan wat de voornaamste aankoopredenen voor functionele en 

conventionele levensmiddelen  zijn (figuur 2). Via een Pearson Chi-Square test blijkt dat er 

geen significant verschil is in aankoopreden tussen respondenten die een enquête kregen dat 

respectievelijk gefocusd is op omega-3 en plantensterolen. Dit toont aan dat mensen in het 

algemeen dezelfde mening dragen over functionele voeding, ongeacht ze nu nadenken over 

omega-3 of plantensterolen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 2: Aankoopredenen functioneel/conventioneel product in percentages. 
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Opvallend is dat 100% van de respondenten aangeeft dat gezondheid de voornaamste reden is 

voor de aankoop van functionele voeding  (figuur 2). Dit wordt gevolgd door advies van 

andere, ziektepreventie en omwille van medische redenen. Een andere belangrijke 

aankoopreden is nieuwsgierigheid.  Wanneer de respondenten gevraagd worden om welke 

aankoopreden ze het conventioneel product boven het functionele product verkiezen (figuur 

2) blijkt dat prijs een doorslaggevende factor is. Verder geeft 100% van de respondenten ook 

aan dat men de conventionele producten uit gewoonte koopt. Ook een hoog aantal van de 

respondenten meldt dat de smaak en de productkwaliteit van de conventionele producten 

invloedrijke factoren zijn voor de aankoop. 

 

5.1.3 Vrije associatie 

Er bestaan veel kenmerken op basis waarvan men voedingsproducten kan onderscheiden. 

Daarom is het belangrijk na te gaan welke aspecten het product of de productgroep zo 

bijzonder, aantrekkelijk, nuttig of geschikt maken. Omwille daarvan wordt in de eerste 

pretest gemeten welke associaties gemaakt wordt bij een gegeven functioneel product. In 

figuur 3 en 4 worden de resultaten voor het basisproduct yoghurt met de twee functionele 

ingrediënten geschetst. Deze figuren geven een overzicht van de meest frequent genoemde 

woorden uit de associatietest bij de 2 functionele ingrediënten bij yoghurt. De meest 

genoemde associaties worden als grootste weergegeven in de ‘word-cloud’. De associaties van 

de andere producten met respectievelijk omega-3 en plantensterolen zijn niet verschillend van 

deze van yoghurt, omdat deze waarschijnlijk beïvloed zijn door de eerste associatie. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figuur 3: Gemaakte associaties voor yoghurt aangerijkt met omega-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Gemaakte associaties voor yoghurt aangerijkt met plantensterolen. 
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Uit de ‘word-clouds’ blijkt dat er gelijkenissen en verschillen zijn tussen de associaties van 

yoghurt met omega-3 en plantensterolen. Opvallend is dat beide functionele ingrediënten die 

het zelfde effect beoogen (cholesterolverlangend) op een andere manier geassocieerd worden. 

Reclame is een veelvoorkomende associatie als men denkt aan yoghurt aangerijkt met omega-

3. Uit figuur 4 blijkt echter dat combinatie yoghurt met plantensterolen geassocieerd wordt 

met onbestaand. Daarnaast brengen ze plantensterolen ook in verband met bewerkte en 

aangepaste producten. Yoghurt met plantensterolen wordt als onnatuurlijk, 

wetenschappenlijk en gemanipuleerd aanzien. Algemeen kan er besloten worden dat beide 

producten verschillen in vertrouwdheid. Toch kan uit de resultaten afgeleid worden dat zowel 

yoghurt met omega-3 als met plantensterolen frequent geassocieerd wordt met gezondheid, 

cholesterol en hartziekten.  

 

Verder wordt ook gevraagd hoe ze de associaties ervaren, waarbij men kan antwoorden op 

een schaal gaande van -3 naar 3 (met -3: zeer negatief; 0: neutraal; 3: zeer positief). Er is 

geen significant verschil waar te nemen via een Independent-samples t-test tussen de mate 

waarin met omega-3 en plantensterolen ervaart. (tabel 5).  

 
Tabel 5: Gemiddelde associatiewaarden met de verschillende producten (mate waarin men het positief 

associeert). 

 

Product Gemiddelde 
(stdv) 

p-waarde 

Yoghurt 
Omega-3 1.43 (1.03) 

0.056 
Sterolen 0.70 (1.30) 

Room 
Omega-3 0.13 (1.53) 

0.950 
Sterolen 0,17 (1.75) 

Melk 
Omega-3 0.25 (1.50) 

0.640 
Sterolen 0.02 (1.61) 

Brood 
Omega-3 0.38 (1.39) 

0.110 
Sterolen -0.35 (1.44) 

 

 

5.1.4 Vergelijking met conventioneel product 

Wanneer de respondenten in de pretest gevraagd worden in welke mate ze het functionele 

alternatief gezonder vinden dan het conventionele (tabel 6), blijkt dat functionele 

voedingsmiddelen als gezonder beschouwd worden. Via Independent-samples t-test is er een 

significant verschil waar te nemen tussen de gezondheidperceptie van producten aangerijkt 

met omega-3 en plantensterolen. Opvallend hierbij is dat bij alle producten omega-3 een 

hogere score behaald dan plantensterolen op basis van  de gezondheid. De resultaten tonen 

ook aan dat op niveau van productkwaliteit de aangerijkte voedingsmiddelen niet beter 

scoren dan hun conventioneel alternatief (lage gemiddelden). De algemene productkwaliteit 

wordt echter laag ingeschat. Opvallend hoge waarden zijn te zien bij de gezondheidperceptie 

van yoghurt en room met omega-3.  
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Tabel 6: Vergelijking perceptie algemene productkwaliteit en gezondheidsaspect met het conventioneel 

product.  

 

Product 
Productkwaliteit Gezondheidsaspect 

Gemiddelde 
(stdv) 

p-waarde Gemiddelde 

(stdv) 

p-waarde 

Yoghurt 
Omega-3 3.60 (1.43) 

0.016* 
5.00 (1.03) 0.032* 

Sterolen 2.55 (1.19) 4.20 (1.24) 

Room 
Omega-3 3.15 (1.60) 

0.100 
5.10 (1.45) 0.007* 

Sterolen 2.45 (0.94) 3.85 (1.35) 

Melk 
Omega-3 3.45 (1.23) 

0.070 
4.70 (0.92) 0.000* 

Sterolen 2.80 (0.95) 3.15 (1.04) 

Brood 
Omega-3 3.75 (1.52) 

0.003* 
4.60 (1.10) 0.000* 

Sterolen 2.50 (0.83) 2.15 (0.99) 
 

 

5.1.5 Vertrouwdheid 

Het doel van de eerste pretest is om na te gaan of er een verschil is in vertrouwdheid tussen 

de functionele ingrediënten (tabel 7). Verder wordt ook getest of er een verschil is in 

vertrouwheid met verschillende product-ingrediënt combinaties. Uit de resultaten blijkt dat 

functionele voedingsmiddelen verschillen in hun waargenomen bekendheid en in de mate 

waarin ze als positief geëvalueerd worden. Via een Independent-samples t-test blijkt een 

significant verschil in vertrouwdheid tussen plantensterolen en omega-3 bij alle gevraagde 

producten. Daarbij is opvallend dat omega-3 steeds als meer vertrouwd wordt beschouwd in 

vergelijking met plantensterolen. Yoghurt met omega-3 is het meest vertrouwde functionele 

product bij de respondenten. Op de vraag hoe vaak men al iets gehoord heeft over een 

omega-3 of met plantensterolen aanrijkt product, blijkt yoghurt met omega-3 opnieuw de 

hoogste waarde te bezitten. Yoghurt haalt daarbij een waarde van 5.10, wat staat voor 

regelmatig. Er wordt opnieuw een significant verschil bekomen in de bekendheid van 

plantensterolen en omega-3. 

 

Ten slotte wordt ook nog weergegeven hoe vaak de respondenten een functioneel alternatief 

product consumeren. Ook daarbij behaalt yoghurt met omega-3 terug een opmerkelijk hogere 

waarde dan de rest. Yoghurt met omega-3 krijgt een gemiddelde waarde van 2.45 en bevindt 

zich in de zone van ‘reeds geprobeerd’ en ‘ik consumeer het soms (minder dan 1x per week). 

De rest van de producten zijn ofwel nog nooit geconsumeerd of reeds geprobeerd. Er is via 

een een Independent-samples t-test opnieuw een significant verschil aangetoond in de 

consumptiefrequentie van yoghurt, room en brood met omega-3 en met plantensterolen. Men 

kan besluiten dat consumenten meer vertrouwd zijn met voedingsmiddelen die rijk zijn aan 

omega-3 dan levensmiddelen verrijkt met plantensterolen. 
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Tabel 7: Resultaten vertrouwdheid met bepaald functioneel product en consumptiefrequentie.  

 

Product Vertrouwdheid Gehoord Consumptiefrequentie 
Gemiddelde 

(stdv) 

p-waarde Gemiddelde 

(stdv) 

p-waarde Gemiddelde 

(stdv) 

p-waarde 

Yoghurt Omega-3 3.35 (1.63) 0.000* 5.10 (1.65) 0.000* 2.45 (0.94) 0.000* 
Sterolen 1.40 (0.50) 2.35 (1.73) 1.40 (0.68) 

Room Omega-3 2.65 (1.50) 0.007* 3.45 (1.50) 0.001* 1.50 (0.61) 0.014* 
Sterolen 1.60 (0.60) 2.00 (0.79) 1.10 (0.31) 

Melk Omega-3 2.45 (1.39) 0.001* 3.80 (1.32) 0.000* 1.15 (0.37) 1.000 
Sterolen 1.20 (0.41) 1.35 (0.49) 1.15 (0.37) 

Brood Omega-3 2.85 (1.66) 0.000* 3.90 (1.86) 0.000* 1.85 (0.88) 0.001* 
Sterolen 1.20 (0.41) 1.65 (1.23) 1.05 (0.22) 

 

5.2 Pretest berichtgeving 

Vooraleer risicoboodschappen gelanceerd worden in de hoofdenquête wordt nagegaan welke 

risicoboodschappen het meest effect hebben en welke risicoboodschappen significant 

verschillen in risicoperceptie van een neutrale boodschap. Doordat er bij een eerste test via 

een independent-samples t-test geen significant verschil aangetoond kan worden tussen de 

neutrale en de milde risicoboodschap over LC230, worden 2 nieuwe risicoberichten opgesteld. 

Via een Independent-samples t-test blijkt dan dat de sterke risicoboodschappen over LC230 

en mycotoxines significant verschillen op basis van voedselveiligheid in vergelijking met de 

neutrale boodschap (tabel 8). Er wordt gekozen om verder te werken met de sterke 

risicoboodschap over LC230 omdat het gaat over de zelfde contamineerde stof als in de 

neutrale boodschap. 
 

Tabel 8: Resultaten voedselveiligheid van yoghurt bij verschillende risico-boodschappen. 

 

Voedselveiligheid Gemiddelde
(stdv) p-waarde 

Neutrale boodschap LC230 in yoghurt 
Milde risico-boodschap LC230 in yoghurt 
Sterke risico-booschap LC230 in yoghurt 
Sterke risico-boodschap mycotoxines in yoghurt 

5.57 (1.14)  
5.39 (1.07) 0.547 
4.10 (1.58) 0.001* 
4.00 (1.56) 0.000* 

 

  



Masterproef Functionele voeding als halo bij negatieve berichtgeving 2011-2012 

 

38 

 

5.3 Consumentenenquête 

5.3.1 Socio-demografisch profiel 

Tabel 9 geeft een overzicht van de eigenschappen van de ondervraagde populatie. In totaal 

zijn er 247 respondenten die de enquête volledig hebben ingevuld. Een aantal enquêtes 

worden verwijderd wegens ontbrekende waarden. Daardoor zijn er nog respectievelijk 37, 46, 

42, 40, 42 en 40 deelnemers in de zes verschillende steekproeven. 

 

De respondenten zijn allemaal vrouwen tussen de 20 en 40, waarvan de helft met kinderen 

onder de 12 jaar. Dit komt overeen met de doelgroep gedefinieerd voor deze studie. 

 

De gemiddelde leeftijd van de zes steekproeven ligt tussen de 27 en 30 jaar. De gemiddelde 

leeftijd van alle respondenten samen bedraagt 29 jaar. 35,6 % van de respondenten woont 

landelijk, gevolgd door 35.2% en 29.1% die respectievelijk in een stad en verstedelijkte 

gemeente wonen. 

 

Bij het opleidingsniveau valt op te merken dat iets meer dan de helft van de respondenten 

een hogere opleiding aan de hoge school of universiteit heeft gevolgd. De overgrote 

meerderheid van de respondenten (62.8%) werkt. Daarnaast zoekt 13.4% werk,  12.6% is 

student en 11.3% is niet werkzoekend. Deze laatste groep komt hoogst waarschijnlijk overeen 

met fulltime huismoeders. 

 

Gemiddeld bestaat een huishouden uit 3.18 ± 1.37 personen. Hierbij dient er wel een 

onderscheid gemaakt te worden tussen respondenten met en zonder kinderen jonger dan 12 

jaar. Bij respondenten zonder kinderen bestaat het huishouden telkens uit minder personen. 

Bij de financiële situatie wordt voor elke groep een gemiddelde tussen de 4 en 5 bekomen. Dit 

komt overeen met een goed tot redelijk goede financiële situatie. Dit betreft wel een 

subjectieve inschatting van de respondent zelf. 
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5.3.2 Boodschap beoordeling 

Aan de hand van verschillende stellingen wordt de inhoudelijkheid van de boodschap getest. 

Daarnaast wordt ook  de effectiviteit van de boodschap nagegaan. Via een exploratieve 

factoranalyse worden de verschillende stellingen herleid tot onderliggende dimensies. Een 

factoranalyse is enkel zinvol als de betrokken variabelen onderling voldoende gecorreleerd 

zijn. De verschillende testen om dit na te gaan zijn positief, wat aangeeft dat een 

factoranalyse zinvol is voor de beschikbare dataset (Wijnen et al., 2002).  

 

Uit de factoranalyse van de verschillende stellingen omtrent de inhoud van de boodschappen 

blijkt dat de zes stellingen allemaal geladen worden op 1 factor (tabel 10). Een 

betrouwbaarheidsanalyse geeft een Cronbach’s alpha-waarde van 0.895, wat als ‘heel goed’ 

wordt geklasseerd (Wijnen et al., 2002). Deze zes stellingen vormen samen een nieuwe 

variabele ‘inhoudelijkheid van de boodschap’. Uit beschrijvende statistiek blijkt dat de 

inhoudelijkheid van de boodschap een gemiddelde haalt van 4.54 ± 1.23. Hieruit kan men 

besluiten dat in het algemeen de respondenten de inhoud van de boodschappen goed en 

verstaanbaar vinden.  
 

Tabel 10: Resultaten exploratieve factoranalyse inhoudelijkheid van de boodschappen. 

 

Stelling Component 
1 

Ik vind de boodschap overtuigend 0.899 
Ik vind de boodschap duidelijk 0.854 
De boodschap spreekt mij aan 0.825 
Ik vind de boodschap goed 0.805 
Ik begrijp de boodschap 0.771 
De boodschap is relevant voor mij 0.698 

 

Verder wordt ook nagegaan in welke mate de respondenten de boodschap effectief vinden. 

Hierbij wordt onderzocht in welke mate de boodschap geloofwaardig, waardevol, duidelijk, 

oprecht, volledig en betrouwbaar overkomt bij de respondent. Ook hierop wordt een 

factoranalyse uitgevoerd (tabel 11). Opnieuw blijkt dat de zes vragen geladen worden op 

eenzelfde factor. De betrouwbaarheidsanalyse geeft een Cronbach’s alpha-waarde van 0.909, 

wat als ‘heel goed’ wordt geklasseerd (Wijnen et al., 2002). Deze zes stellingen vormen samen 

een nieuwe variabele ‘effectiviteit van de boodschap’. Uit beschrijvende statistiek blijkt dat 

de effectiviteit van de boodschap een gemiddelde behaalt van 4.34 ± 1.34. Hieruit kan 

besloten worden dat in het algemeen de respondenten de boodschappen eerder effectief  

vinden.  
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Tabel 11: Resultaten exploratieve factoranalyse effectiviteit van de boodschappen. 

 

Stelling Component 
1 

Betrouwbaar 0.879 
Oprecht 0.873 
Volledig 0.851 
Waardevol 0.822 
Geloofwaardig 0.807 
Duidelijk 0.753 

 

Vervolgens wordt een one-way ANOVA-test uitgevoerd. Hierbij worden de gemiddelde 

waarden van de inhoudelijkheid en effectiviteit van de drie verschillende boodschappen 

onderling met elkaar vergeleken. Aangezien voldaan is aan de assumptie van gelijke 

varianties wordt er gekeken naar de Scheffe’s testmethode. Uit tabel 12 blijkt dat er een 

significant verschil is in inhoudelijkheid (p= 0.020) tussen de groepen en dat elke boodschap 

een gemiddelde hoger dan 4 heeft. De resultaten tonen aan dat de risico-boodschap significant 

(p= 0.023) hoger scoort op basis van inhoudelijkheid dan het controle bericht. Er wordt  geen 

significant verschil op gemerkt in inhoudelijkheid tussen het risicobericht met en zonder foto 

(p= 0.628) en tussen het risicobericht met foto en het controle bericht (p=0.199). Met een 

one-way ANOVA-test kan geen significant verschil (p= 0.889) aangetoond worden in 

effectiviteit van de drie soorten berichten.  

 
Tabel 12:  Resultaat one-way ANOVA- test inhoudelijkheid en effectiviteit van de boodschappen. 

 

Boodschap Inhoudelijkheid Effectiviteit 
Controle bericht 4.26a (1.27) 4.28a (1.43) 
Risico-bericht 4.78b (1.23) 4.35a (1.34) 
Risico-bericht + foto 4.60ab (1.14) 4.38a (1.32) 

 

  

5.3.3 Attitude  

Hierbij wordt ingegaan op de houding van de consument tegenover functionele voeding. In 

een volgende stadium kan de invloed van de attitude op de risicoperceptie bestudeerd 

worden. Aan de hand van de zes stellingen, die in de eerste pretest gebruikt werden, wordt de 

houding van de respondent ten opzichte van functionele voeding onderzocht. Met deze vraag 

probeert men te achterhalen in welke mate de respondent functionele voeding aantrekkelijk, 

interessant en belangrijk vindt. Deze attitudevraag is relevant, aangezien de houding 

bepalend is voor hoe de respondent tegenover gezondheidsbeweringen staat. Na hercodering 

wordt een exploratieve factoranalyse uitgevoerd (tabel 13). Hierbij worden de verschillende 

stellingen herleid tot een nieuwe variabele. De verschillende testen om de correlatie van de 

betrokken variabelen onderling na te gaan bleken positief, wat aangeeft dat een factoranalyse 

zinvol is (Wijnen et al., 2002). De correlatie tussen de variabelen is echter niet exclusief. Om 
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de exclusiviteit tussen de variabelen en de factoren beter te garanderen wordt gebruik 

gemaakt van de ‘geroteerde’ factorstructuur (Wijnen et al., 2002). Dit gebeurt door middel 

van een varimax rotatie. Tabel 13 is een weergave van de geroteerde componentenmatrix. 

Daaruit blijkt dat de stelling ‘Ik ben goed op de hoogte over het gamma aan levenmiddelen 

verrijkt met gezonde ingrediënten’ factorladingen heeft die niet sterk van elkaar verschillen 

op factor 1 en 2. Daarom wordt deze variabele weggelaten. De andere stellingen hebben goede 

resulaten met betrekking tot de factorladingen. Uit de factoranalyse blijkt dat er twee 

factoren kunnen onderscheiden worden. De eerste factor omvat de drie stellingen: ‘Ik kan me 

goed voorstellen dat ik levensmiddelen verrijkt met gezonde nutriënten zou kopen’, ‘Voeding 

verrijkt met gezonde nutriënten is gezonder dan traditionele voeding’ en ‘Het is goed om 

voedingsmiddelen met gezonde nutriënten te verrijken’. Een tweede factor omvat de twee 

stellingen: ‘Het is nutteloos om voedsel aan te rijken met extra gezonde nutriënten’ en 

‘Levensmiddelen verrijkt met gezonde nutriënten zijn tegen mijn persoonlijke waarden’.  
 

Tabel 13: Resultaten exploratieve factoranalyse attitude tegenover functionele voeding.  

 

Stelling Component 
1 2 

Het is goed om voedingsmiddelen met gezonde nutriënten te verrijken  0.868  

Voeding verrijkt met gezonde nutriënten is gezonder dan traditionele 

voeding. 
0.866  

Ik kan me goed voorstellen dat ik levensmiddelen verrijkt met gezonde 

nutriënten zou kopen. 
0.782  

Levensmiddelen verrijkt met gezonde nutriënten zijn tegen mijn 

persoonlijke waarden. 
 0.804 

Het is nutteloos om voedsel aan te rijken met extra gezonde nutriënten.  0.769 

Ik ben goed op de hoogte over het gamma aan levenmiddelen verrijkt 

met gezonde ingrediënten.  
0.496 -0.599 

 

Op beide factoren wordt een betrouwbaarheidanalyse uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de eerste 

factor een Cronbach’s Alpha heeft van 0.839 en de tweede factor een Cronbach’s Alpha van 

0.679. Daar factoren met alpha-waarden groter dan 0.80 als ‘heel goed’ worden geklasseerd 

(Wijnen et al., 2002), wordt de eerste factor gebruikt om de nieuwe variabele ‘attitude ten 

opzichte van functionele voeding’ te vormen.  

 

Via een one-way ANOVA blijkt dat er geen significant verschil (p= 0.955) is in de houding 

ten aanzien van functionele voeding tussen de zes verschillende groepen respondenten (tabel 

14). Verder blijkt dat de attitude van de groepen zich tussen de 4.10 en 4.29 bevindt. Het 

algemeen gemiddelde voor de attitude is 4.19 ± 0.97. Daaruit blijkt dat de respondenten 

gemiddeld gezien neutraal tegenover functionele voeding staan.  
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Tabel 14: Resultaat one-way ANOVA-test attitude ten opzichte van functionele voeding. 

 

Attitude Gemiddelde 
(stdv) RBGK 4.24 (1.06)a 

RBK 4.19 (0.94)a 

RBFGK 4.10 (0.86)a 

RBFK 4.16 (1.05)a 

CBGK 4.29 (0.94)a 

CBK 4.14 (1.02)a 

Algemeen 4.19 (0.97) 
 

5.3.4 Risicoperceptie van yoghurt 

In dit deel wordt ingegaan op het voedselveiligheidsgevoel van consumenten bij negatieve 

berichtgeving. Het doel hierbij is om inzicht te verwerven in de perceptie en het gedrag van 

consumenten inzake de voedselveiligheidswaarden van functionele levensmiddelen bij 

negatieve berichtgeving. Alle testen worden uitvoerd met yoghurt als centraal product. Nadat 

respondenten een risicobericht of een neutrale boodschap hadden gelezen wordt hen gevraagd 

in welke mate het veilig is om bepaalde producten te consumeren.  

 

5.3.4.1 Invloed van de boodschap 

Eerst wordt onderzocht of negatieve berichtgeving over yoghurt een effect heeft op de 

aanvaarding van yohurt. Daarvoor wordt er nagegaan of er een significant verschil is in de 

riscioperceptie van yoghurt na het lezen van de verschillende soorten boodschappen en of een 

visuele weergave in een risicobericht, de risicoperceptie doet dalen. De risicoperceptie wordt 

gescoord op een schaal van 1 (heel onveilig voor consumtpie) tot 7 (heel veilig voor 

consumptie). Op de data wordt een one-way ANOVA-test uitgevoerd. Hierbij wordt de 

gemiddelde waarde van de risicoperceptie van yoghurt voor elke boodschap onderling met 

elkaar vergeleken. Aangezien voor deze variabele niet voldaan is aan de assumptie van gelijke 

varianties, wordt gekeken naar de Dunnett T3-testmethode. Tabel 15 toont dat de twee 

risicoberichten significant verschillen van de controle boodschap. Daarbij heeft het controle 

bericht een significant hoger score dan het risicobericht met (p=0.001) en zonder (p= 0.015) 

foto. Daarnaast blijkt dat de risicoboodschappen met en zonder foto niet significant (p= 

0.848) van elkaar te verschillen.  
 

Tabel 15: Resultaat one-way ANOVA-test voor risicoperceptie bij  verschillende boodschappen.  

 

Risicoperceptie 
yoghurt 

Gemiddelde 
(stdv) 

Risico-bericht 4.33a (1.84) 
Risico-bericht met foto 4.12a (1.81) 
Controle bericht 5.05b (1.35) 
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5.3.4.2 Invloed van kinderen 

Via een independent samples t-test wordt er nagegaan of er een significant verschil is in de 

risicoperceptie van yoghurt voor de verschillende boodschappen bij respondenten met of 

zonder kinderen. Uit de resultaten (tabel 16) blijkt dat er bij geen enkel soort bericht een 

significant verschil is in de risicoperceptie van yoghurt bij vrouwen met en zonder kinderen. 

 
Tabel 16: Resultaat indenpendent t-test voor invloed van kinderen op risicoperceptie. 

 

Respondentengroep Gemiddelde
(stdv) p-waarde 

Risicobericht 
Kinderen 4.52 (1.95) 

0.330 
Geen kinderen 4.13 (1.71) 

Risicobericht + foto 
Kinderen 4.21 (1.91) 

0.638 
Geen kinderen 4.03 (1.72) 

Controle bericht 
Kinderen 5.14 (1.23) 

0.602 
Geen kinderen 4.98 (1.45) 

 

 

5.3.4.3 Invloed van claims 

Centraal wordt de impact van de functionele nutriënten op de risico-perceptie van yoghurt 

bestudeerd. Hierbij wordt onderzocht in hoeverre het toevoegen van gezonde nutriënten kan 

bijdragen tot een positief halo-effect in een risicosituatie. Er wordt m.a.w gekeken of er een 

significant verschil (p>0.05) kan aangetoond worden met betrekking tot de risicoperceptie 

van yoghurt ten opzichte van yoghurt met omega, yoghurt met plantensterolen en biologische 

yoghurt. 

 

Omdat er geen significant verschil is in risicoperceptie van yoghurt bij het risicobericht met 

en zonder de foto worden beide risicoberichten samen genomen tot een nieuwe variabele. Een 

independent t-test wijst op een significant verschil (p=0.000) in risicoperceptie van yoghurt 

tussen de controle- en risicoboodschap. 

 

Tevens speelt de attitude ten opzichte van functionele voeding een belangrijke rol bij de 

risicoperceptie van functionele voeding. Daarom worden de respondenten gesplitst in twee 

groepen. Enerzijds de groep respondenten die een positieve houding hebben ten opzichte van 

functionele voeding en anderzijds diegene die een negatieve tot neutrale houding hebben. Er 

wordt verondersteld dat de respondenten een positieve houding hebben ten aanzien van 

functionele voeding, indien ze meer dan vier behalen op de variable ‘attitude tegenover 

functionele voeding’ (Figuur 5). De respondenten die vier of minder scoren, behoren tot de 

groep met een negatieve tot neutrale houding. Er wordt met andere woorden een nieuwe 

variabele gecodeerd, namelijk: ‘attitude positief’.  
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Beschrijvende statistiek duidt aan dat 42.5% van de respondenten een positieve houding 

hebben (Figuur 5). Een independent samples t-test toont dat de gemiddelde attitude voor 

mensen met een positieve houding tegenover functionele voeding (5.05 ± 0.69) significant 

verschilt van diegenen met een negatieve tot neutrale houding (3.58 ± 0.64).  Uit een 

indenpendent t-test blijkt dat er verder geen significant verschil is (p= 0.693) in de 

risicopercpetie van yoghurt tussen mensen met een positieve (4.55 ± 1.73 ) en negatieve tot 

neutrale attitude (4.46 ± 1.72). 

 

 
 

Figuur 5: Grafiek van de attitude ten opzichte van functionele voeding in percentage. 

 

Via een Paired samples t-test blijkt dat, indien er rekening gehouden wordt met de attitude,  

de risicoperceptie van yoghurt significant verschilt ten opzichte van yoghurt met claims bij 

negatieve berichtgeving (tabel 17). Opmerkelijk is, dat bij de risicoboodschap yoghurt met 

omega-3 significant (p= 0.029) beter scoort dan conventionele yoghurt voor mensen met een 

positieve houding ten aanzien van functionele voeding. Voor yoghurt met plantensterolen is 

dit echter niet het geval (p= 0.202). Yoghurt met plantensterolen behaalt zowel bij de 

controle boodschap als bij de risicoboodschap een lager gemiddelde dan conventionele 

yoghurt. Dit gemiddeld voedselveiligheidsgevoel van yoghurt met plantensterolen is zelfs 

significant lager dan van conventionele yoghurt indien de respondenten een negatieve 

houding hebben tegenover functionele voeding (p= 0.002 bij controle bericht en p= 0.026 bij 

risico bericht). Bij mensen die ten opzichte van functionele voeding positief staan, blijkt dat 

yoghurt met omega-3 in het algemeen beter beoordeeld wordt dan conventionele yoghurt.  
 

Een Paired samples t-test toont aan dat yoghurt met omega-3 in het algemeen significant (p 

=0.000)  beter scoort dan yoghurt met plantensterolen, daarbij geen rekening houdend met 

het berichttype en de attitude. Wanneer wel rekening wordt gehouden met attitude en 
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berichttype, dan blijkt bij mensen met een positieve houding ten opzichte van functionele 

voeding, yoghurt met omega-3 een significant hogere waarde behaalt dan planensterolen 

zowel bij het controle bericht (p= 0.007) als bij het risicobericht (p= 0.000) (tabel 17). Er 

kan ook een significant verschil aangetoond worden bij het controle bericht tussen omega-3 

en plantensterolen voor mensen met een negatieve houding (p= 0.003). Dit laatste kan niet 

bij het risicobericht (p= 0.387) aangetoond worden. 

 

Verder wijzen de resultaten erop dat biologische yoghurt beter scoort dan conventionele 

yoghurt. Wanneer consumenten een positieve houding hebben ten opzichte van functionele 

voeding dan heeft biologische yoghurt een significant hogere waarde dan conventionele 

yoghurt (p= 0.013 bij risico bericht, p= 0.040 bij controle bericht). Indien er geen rekening 

gehouden wordt met de attitude tegenover functionele voeding, dan blijkt uit een Paired 

Samples t-test dat een biologische claim significant (p= 0.029) hoger scoort dan 

conventionele yoghurt bij een risico bericht. Verder blijkt ook uit een Paired Samples t-test 

dat biologische yoghurt significant (p= 0.017) beter scoort dan conventionele yoghurt, 

onafhankelijk of de respondenten een positieve of negatieve houding hebben en onafhankelijk 

of men een risico of neutraal bericht kreeg.  

 

Wanneer biologische claims vergeleken worden met functionele claims, dan blijkt dat voor 

mensen met een positieve attitude er geen significant verschil is in de risicoperceptie voor 

biologische yoghurt en yoghurt met omega-3 en dit zowel bij de controle boodschap (p= 

0.077) als bij de risicoboodschap (p=0.786) (tabel 17). Voor mensen met een negatieve 

houding ten opzichte van functionele voeding wordt yoghurt met omega-3 significant (p= 

0.035) lager gepercipieerd dan biologische yoghurt bij negatieve berichtgeving. Verder toont 

een Paired samples t-test aan dat yoghurt met plantensterolen altijd significant lager scoort 

dan biologische yoghurt.  
 

Tabel 17: Paired Samples t-test voor invloed van claims op risicoperceptie. 

(Verschillende letters in superscript per kwartiel betekent dat er een significant verschil 

tussen de groepen is. Er is geen significant verschil indien dezelfde letter voorkomt.) 

 

Risicoperceptie 
Positieve attitude Negatieve attitude 

Gemiddelde 
(stdv) 

Gemiddelde 
(stdv) 

C
on

tr
ol

e Yoghurt 5.09 (1.40)ba 5.02 (1.33)b 
Yoghurt + omega-3 5.26 (0.95)bc 4.81 (1.10)b 

Yoghurt + plantensterolen 4.57 (1.24)a 4.29 (1.07)a 
Biologische yoghurt 5.54 (1.01)c 4.92 (1.29)b 

R
is

ic
o 

Yoghurt 4.29 (1.83)a 4.18 (1.83)bc 
Yoghurt + omega-3 4.67 (1.61)b 3.96 (1.67)ba 
Yoghurt + plantensterolen 4.06 (1.38)a 3.83 (1.40)a 
Biologische yoghurt 4.71 (1.69)b 4.27 (1.58)c 
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5.3.5 Ripple –effect 

Een independent t-test toont aan dat er geen significant verschil is in de risicoperceptie van 

verschillende producten tussen de controle- en risicoboodschap (tabel 18). De risicoboodschap 

over yoghurt heeft geen effect op de risicoperceptie van gerelateerde en ongerelateerde 

producten. Er wordt dus geen ripple-effect waargenomen, waardoor het effect van functionele 

claims niet kan nagegaan worden. 

 
Tabel 18:  Resultaat independent t-test voor risicoperceptie bij verschillende boodschappen. 

 

 

 

  

Product Risico bericht Controle-bericht Significantie 
Yoghurt 4.23 (1.82) 5.05 (1.35) 0.000* 
Melk 5.39 (1.36) 5.48 (1.24) 0.607 
Room 4.76 (1.44) 4.14 (1.36) 0.787 
Brood 5.60 (1.24) 5.66 (1.06) 0.684 
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6 Discussie 

Het onderzoek gaat na welke impact functionele nutriënten hebben op de risicoperceptie van 

voedingsproducten. In een eerste fase van de studie wordt functionele voeding van naderbij 

bestudeerd. De peiling naar de voornaamste aankoopredenen van functionele voeding toont 

aan dat gezondheid de doorslaggevende factor is. Dit wordt gevolgd door advies van andere, 

ziektepreventie en omwille van medische redenen (figuur 2). Daardoor is het echter duidelijk 

dat we functionele voedingsmiddelen in onze hedendaagse consumptiemaatschappij moeten 

kaderen. Dit komt overeen met de studie van Lappalainen et al. (1998) waaruit men besluit 

dat gezondheid één van belangrijkste factoren is om functionele levensmiddelen aan te kopen. 

Een andere belangrijke aankoopredenen is nieuwsgierigheid. Zoals reeds vermeld hopen 

consumenten dat de beweringen waar zijn en dus proberen consumenten de functionele 

producten wel eens uit. Dit blijkt ook uit tabel 7. De respondenten geven aan dat ze  

bepaalde functionele producten toch al eens uitgeprobeerd hebben. Iets minder dan de helft 

van de ondervraagden (40%) gaf aan functionele voedingsmiddelen aan te kopen door reclame 

(figuur 2). Ook bij de vrije associaties kwam reclame naar boven. 

 

Prijs lijkt een belangrijke factor te spelen voor het niet aankopen van functionele 

levensmiddelen (figuur 2). Dit wordt ook eerder aangehaald in de studie van Verbeke (2006). 

Daaruit blijkt dat een hoge prijs consumenten afschrikt. Ook Menrad (2003) vemeldt dat de 

relatief hoge prijs van functionele voeding bijdraagt tot het beperkte succes van sommige 

functionele voedingsproducten. Alle respondenten geven aan dat ze de conventionele 

producten uit gewoonte kopen (figuur 2). Dit komt namelijk omdat deze voedingsproducten 

als traditie ingeburgerd zijn. Een groot percentage van de respondenten duidt aan dat smaak 

en productkwaliteit van de conventionele producten invloedrijke factoren zijn voor de 

aankoop ervan (figuur 2). Dit kan gelinkt worden aan de lage inschatting van de algemene 

productkwaliteit van functionele voedingsmiddelen in tabel 6. De resultaten tonen aan dat op 

niveau van productkwaliteit de aangerijkte voedingsmiddelen slechter scoren dan hun 

coventioneel alternatief. Eerdere studies van Urala en Lähteenmäki (2003); Gilbert (2000); 

Menrad (2003) en Verbeke (2006) bevestigen dat bij de aankoop van functionele voeding 

voornamelijk op basis van smaak en productkwaliteit beslist wordt. Een onderzoek uit 2010 

van het onderzoekers-en Informatiecentrum van Verbruikersorganisaties (OIVO) toont aan 

dat prijs (28%) het belangrijkste keuzecriterium is voor de Belgische consument, gevolgd door 

kwaliteit (24%) en versheid (20%). 

 

Indien het functionele product op niveau van gezondheid met zijn conventioneel alternatief 

vergeleken wordt, dan valt op dat functionele voedingsmiddelen als gezonder beschouwd 

worden (tabel 6). Yoghurt met omega-3 wordt als gezonder beschouwd dan de conventionele 

yoghurt. Ook room behaalt een hoge gezondheidsperceptie. Melk en brood met omega-3 

bevinden zich tussen de neutrale en positieve zone. Dit komt overeen met voorgaande 

onderzoeken van Van Kleef et al. (2005), Balasubramanian en Cole (2002) en Siegrist et al. 

(2008), waarbij wordt aangetoond dat consumenten de voorkeur geven aan basisproducten 
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die een gezond imago hebben en een voorgeschiedenis hebben in gezonde voeding. Producten 

die reeds uit zichzelf als een gezond product worden gepercipieerd zijn het meest geschikt 

voor het dragen van een gezondheidsgerelateerde claim. Vandaar dat yoghurt hoog 

gewaardeerd wordt als functioneel voedingsmiddel. Het feit dat room met omega-3 in deze 

studie gunstig ervaren wordt, kan verklaard worden door de bevindingen van  Bech-Larsen 

en Grunert (2003). Zij geven als verklaring dat consumenten verrijkende stoffen acceptabeler 

vinden bij producten die niet als typisch gezond worden gezien. Producten met een gezond 

imago hebben geen toevoeging nodig en hierbij kunnen claims echter overbodig lijken. 

Producten die niet gezond zijn, kunnen wel gezonder worden door een functionele toevoeging. 

De perceptie van de gezondheid van een functioneel product heeft volgens deze onderzoekers 

meer te maken met de gezondheidsclaim en de functionele toevoegingen dan met de perceptie 

van de originele voedingswaarde van het product. Algemeen kan men stellen dat net als in 

andere studies, zoals van Bech-Larsen en Grunert (2003); Roë (1999); Urala en Lähteenmäki 

(2003) en Verbeke (2005), ook hier in deze studie consumenten voedingsproducten met een 

gezondheidclaims- of voedingsclaim als gezonder beschouwen dan hun reguliere 

productalternatieven. 

 

Opvallend is het significant verschil in gezondheidsperceptie tussen omega-3 en 

plantensterolen. Daarbij behalen alle producten met omega-3 een hogere score dan 

plantensterolen (tabel 6). Dit kan verklaard worden door het verschil in vertrouwdheid. Men 

kan besluiten dat consumenten meer vertrouwd zijn met voedingsmiddelen die rijk zijn aan 

omega-3 dan levensmiddelen verrijkt met plantensterolen. Deze conclusie bevestigt de 

verwachtiging van dit onderzoek, want resultaten van Krutulyte et al. (2011) tonen een 

duidelijke verband aan tussen de mate van bekendheid van de combinatie product- 

functioneel ingrediënt en de koopintentie. Bij Krutulyte et al. (2011) is er bij yoghurt een 

significant verschil aangetoond tussen de koopintentie en waargenomen passendheid van 

omega-3 en plantensterolen. Ook de resulaten van de studie uitgevoerd door Hilliam (1996) 

sluiten aan bij de uitkomst van de pretest. Hilliam (1996) besluit dat functionele ingrediënten 

waarmee de consument al enige tijd vertrouwd is sneller aanvaard worden dan functionele 

ingrediënten die de consument nog niet zo lang in de oren bekend klinkt. Vandaar ook de 

negatievere bijklank van sterolen bij associaties (figuur 4). 

 

Uit de associaties blijkt dat zowel yoghurt met omega-3 als met plantensterolen frequent 

geassocieerd worden met gezondheid, cholesterol en hartziekten (figuur 3 en 4). Consumenten 

zijn dus op de hoogte van het nut van deze nieuwe voedingsproducten. Reclame is een 

veelvoorkomende associatie als men denkt aan yoghurt aangerijkt met omega-3. Uit figuur 4 

blijkt echter dat combinatie yoghurt met plantensterolen vaak geassocieerd wordt met 

onbestaand. Daarnaast brengen consumenten plantensterolen ook in verband met bewerkte 

en aangepaste producten. Yoghurt met plantensterolen wordt als onnatuurlijk, 

wetenschappenlijk en gemanipuleerd aanzien. Recente consumentenstudies geven aan dat de 

onnatuurlijkheid van voedsel als problematisch wordt ervaren. Het is echter nog niet 

helemaal duidelijk wat mensen, in positieve zin, als 'natuurlijk' voedsel percipiëren (Rozin, 
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2005; Rozin et al., 2004). De toevoeging van kleurstoffen, functionele ingrediënten en 

houdbaarheidsstoffen lijken een negatief effect te hebben op de waardering van de 

natuurlijkheid van een product (Evans et al., 2010). Het algemene beeld is dat mensen een 

intuïtief idee hebben van de authenticiteit van de natuur, maar dat zij moeilijk precies 

kunnen aangeven wanneer de grenzen van deze authenticiteit worden overschreden. Uit 

onderzoek naar de aankoopmotieven van biologisch voedsel blijkt dat de consument 

gezondheid en natuurlijkheid vaak als redenen noemt. Zoals reeds vermeld is men mogelijk 

bang dat functioneel voedsel “versleuteld” voedsel is en daardoor beschouwt men functioneel 

voedsel vaak onterecht als minder natuurlijk dan conventioneel voedsel. 

 

Uit de associaties die gemaakt worden met yoghurt met omega-3 en yoghurt met 

plantensterolen kan besloten worden dat de respondenten zich onzekerder voelen wanneer ze 

aan plantensterolen denken dan aan het meer ingeburgerde begrip omega-3. Uit het feit dat 

‘onbestaand’ voorkomt in de ‘word-cloud’ van plantensterolen kan men stellen dat 

consumenten minder vertrouwd zijn met het begrip plantensterolen. Dit wijst erop dat 

omega-3 reeds stevig ingeburgerd is en de hype rond plantensterolen nog in opmars is. 

Daardoor kunnen consumenten die weinig weten over plantensterolen zich baseren op hun 

emoties bij het aangeven van de associatie-waarden. Er moet daarbij in het achterhoofd 

gehouden worden dat emoties geen impulsieve reactie zijn, maar diep wortelen in waarden en 

opvattingen zoals vertrouwen in techniek, gezondheid en gemak. De emoties beïnvloeden het 

aankoopgedrag significant; marketeers dienen er dus zeker rekening mee te houden. Men kan 

besluiten dat de respondenten minder vertrouwd zijn met voedingsmiddelen verrijkt met 

sterolen en dat omega-3 hen vertrouwder in de oren klinkt, wegens reclame. Dit bewijst dat 

consumenten functionele voeding niet als één homogene groep beschouwen zoals Urala en 

Lähteenmäki (2003) al eerder vaststelden. 

 

In de tweede fase van de studie worden enkele risicoboodschappen gelanceerd. Daarbij wordt 

nagegaan welke risicoboodschappen het meest effect hebben op de voedselveiligheidsperceptie 

en welke risicoboodschappen significant verschillen in risicoperceptie van een neutrale 

boodschap. De resultaten tonen aan dat negatieve berichtgeving een effect heeft op de 

aanvaarding van het product. Hoe sterker de boodschap wordt verwoord, hoe groter het 

effect op het voedselveiligheidsgevoel (tabel 8).  

 

Met de conclusies uit de pretesten wordt in de laaste fase van dit onderzoek de impact van 

functionele nutriënten op de risicoperceptie van voedingproducten onderzocht. Centraal 

wordt de risicoperceptie van yoghurt bestudeerd. Als eerst wordt de boodschap beoordeeld. 

Daarbij wordt de inhoudelijkheid en effectiviteit van de boodschap getest. De resulaten tonen 

enkel een significant verschil aan in inhoudelijkheid en niet in effectiviteit (tabel 12). Uit 

resultaten blijkt dat de risicoboodschap significant hoger scoort op basis van inhoudelijkheid 

dan het controle bericht. Deze uitkomst kan te wijten zijn aan het feit dat mensen eerder oog 

hebben voor negatieve informatie. Ook heel wat studies toonden aan dat negatieve informatie 

meer de aandacht trekt dan positieve informatie en dat mensen meer waarde hechten aan 
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negatieve informatie dan aan positieve informatie (Lau, 1985). Een negatieve formulering van 

een boodschap blijkt de betrokkenheid en gedragsverandering meer te stimuleren dan 

positieve informatie. 

 

Uit de resultaten blijkt dat de inhoud van de boodschap een effect heeft op de riscoperceptie 

van yoghurt (tabel 15). Negatieve berichtgeving omtrent yoghurt doet het 

voedselveiligheidsgevoel van yoghurt significant dalen. De aanwezigheid van een visuele 

weergave van yoghurt in de boodschap beïnvloedt het voedselveiligheidsgevoel niet 

significant. Er wordt in deze studie nochtans voorspeld dat het beeldcomponent meer 

aandacht zou krijgen dan het bijhorende tekstblok en zo de risicopercpetie significant kan 

beïnvloeden. Want onderzoek van Schilperoord en Maes (2005) toont aan dat een visuele 

weergave in boodschappen een effect heeft op de attitude van de consument.  

 

Verder wordt verwacht dat de aanwezigheid van kinderen in het gezin de risicoperceptie kan 

beïnvloeden. Dit kan aan de hand van deze dataset niet waargenomen worden (tabel 16). 

Nochtans wordt in de literatuur het tegenovergestelde beweerd. Volgens Verbeke et al. (2000) 

heeft de aanwezigheid van jonge kinderen een invloed op de risicoperceptie van voedsel. 

Risico’s worden echter verschillend geinterpreteerd afhankelijk van de categorie waartoe men 

behoort, zoals gezinnen met kleine kinderen, zwangere vrouwen, ouderen, of alleen levende 

mannen. Hamilton et al. (1985) en Dosman et al. (2001) kwamen tot de conclusie dat 

volwassenen met kinderen een hogere risicoperceptie ervaren dan mensen zonder kinderen. 

Jonge gezinnen zijn bekommerd om de effecten van voeding op hun kinderen. Bovendien ligt 

de risicoperceptie hoger bij moeders dan bij vaders (Hamilton et al., 1985). Rozin et al. 

(1999) stelt een verschil in risicoperceptie vast tussen vrouwen en mannen, waarbij mannen 

ernstige voedselrisico’s aanvaardbaarder achten dan vrouwen. Onderzoek van Davidson en 

Freudenburg (1996) wijst uit dat bij gescheiden koppels, de ouder die verantwoordelijk is 

voor de opvoeding van de kinderen, gezondheid-en voedsel-gerelateerde risico's als 

belangrijker beschouwt dan een ouder die niet verantwoordelijk is voor de zorg van kinderen.  

 

Vervolgens wordt de impact van functionele nutriënten op de risicoperceptie van yoghurt 

bestudeerd. Daarbij moet rekening gehouden worden met de attitude ten opzichte van 

functionele voeding. Uit de eerste pretest blijkt dat de respondenten zich eerder negatief 

opstellen tegenover functionele voeding (tabel 4). Ook eerder onderzoek toont aan dat 

consumenten eerder kritisch en wantrouwig staan ten opzichte van functionele voeding. 

Hoewel de consument overtuigd is van het verband tussen een goede gezondheid en een 

gezonde voedingscomsuptie, blijkt uit een studie van Verbeke (2006) dat de kritische houding 

tegenover functionele voeding tussen 2001 en 2004 is toegenomen. Dezelfde attitudestellingen 

van de eerste pretest worden opnieuw gevraagd in de hoofdenquête en dit resulteert in een 

hoger algemeen gemiddelde (tabel 14). Er wordt vervolgens een onderscheid gemaakt tussen 

mensen met een positieve en negatieve tot neutrale houding ten aanzien van functionele 

voeding.   
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Uit tabel 17 blijkt dat het toevoegen van van gezonde nutriënten kan bijdragen tot een 

positief halo-effect in een risico-situatie. Dit halo-effect is echter wel afhankelijk van de 

vertrouwdheid met het nutriënt. De resultaten tonen aan dat yoghurt met omega-3 

significant beter scoort dan yoghurt met plantensterolen. Voor mensen met een positieve 

houding ten opzichte van functionele voeding beschermt het vertrouwd functioneel nutriënt 

(omega-3) yoghurt tegen negatieve berichtgeving. 

 

Er kan verder nog geconcludeerd worden dat biologische yoghurt altijd beter scoort dan 

conventionele yoghurt (tabel 17). Wanneer biologische yoghurt vergeleken wordt met 

functionele claims dan blijkt yoghurt met plantensterolen significant lager te scoren. Indien 

biologische yoghurt vergeleken wordt met yoghurt met omega-3 (vertrouwd functioneel 

nutriënt) dan blijkt dat de biologische claim in het algemeen eenzelfde effect heeft op de 

risicoperceptie als een functionele claim. Bij mensen met een positieve attitude ten opzichte 

van functionele voeding is er geen significant verschil in de risicoperceptie van biologische 

yoghurt en yoghurt met omega-3. Voor mensen met een negatieve houding ten opzichte van 

functionele voeding blijkt dat yoghurt met omega-3 significant lager gepercipieerd wordt dan 

biologische yoghurt bij negatieve berichtgeving. Het voedselveiligheidsgevoel is bij dit soort 

consumenten dus hoger door de aanwezigheid van een biologische claim. Volgens Saher et al. 

(2006) geeft een biologische claim de consumenten een goed gevoel. Biologische claims  

hebben een overwegend positief imago bij de kritische consument. En dit in tegenstelling met 

conventionele producten die door de consument veeleer gewantrouwd worden, door de 

opeenvolging van negatieve berichten over misbruiken en contaminaties. Ritson en Oughton 

(2007) tonen aan dat biologisch door de consumenten geassocieerd wordt met minder 

toevoegingen en chemicaliën in het voedsel en met de natuurlijke productie van het voedsel. 

 

Ten slotte wordt verwacht dat het risicobericht omtrent yoghurt (centraal product) het 

voedselveiligheidsgevoel van melk en room (verwante producten) significant doet dalen. Want 

het is mogelijk dat een voedselschandaal zich uitbreidt naar andere producten die aan het 

oorspronkelijk getroffen product gelinkt zijn. In deze studie wordt er echter geen significant 

verschil aangetoond in de risicoperceptie van de verschillende producten tussen de controle– 

en risicoboodschap (tabel 18). Er wordt dus met andere woorden bij deze data-set geen 

‘ripple-effect’ waargenomen. Daardoor kan het halo-effect van functionele nutriënten tegen de 

uitbreiding de risico-situatie niet onderzocht worden. Dit resultaat kan gekoppeld worden aan 

de gegevens van de Eurobarometer 49.0 (EFSA, 1998). Daaruit blijkt dat de Belgische 

consumenten vertrouwen hebben in brood (86%), kaas (80%), vers fruit (79%), eieren (78%) 

en verse groenten (76%). Iets minder Belgen hebben vertrouwen in de veiligheid van verse 

melk (67%), verse vis (65%) en diepvriesproducten (57%). Verder blijkt dat Belgen het 

minste vertrouwen hebben in de veiligheid van levensmiddelen in blik (53%), vers vlees 

(40%), kant-en-klare producten (37%) en andere voorverpakte producten (38%). Daar de 

producten van dit onderzoek gezien worden als behoorlijk veilige producten, kan een 

verklaring zijn voor het niet waarnemen van een ‘ripple-effect’.   
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7 Conclusie en suggesties voor verder onderzoek 

Dit onderzoek kadert in het EU-project van FoodRisc waarbij nagegaan wordt of functionele 

voedingsmiddelen dienst kunnen doen als halo bij negatieve berichtgeving. Aan de hand van 

de resultaten wordt een eerste inzicht verkregen in hoe mensen het risico van functionele 

voedingsmiddelen percipiëren. Een functionele claim heeft een effect op de 

consumentenperceptie wat de algemene veiligheid, kwaliteit en gezondheid van een product 

betreft. Deze claims kunnen zorgen voor onrechtvaardige gevolgtrekkingen en 

bevooroordeelde conclusies. Dit zogenaamde halo-effect is een psychisch effect waarbij de 

aanwezigheid van een bepaalde kwaliteit, de waarnemer de suggestie geeft dat andere 

kwaliteiten ook aanwezig zijn.  

 

Uit de studie blijkt dat consumenten functionele voedingsproducten als gezonder beschouwen 

dan hun conventionele productalternatieven. Men zal voornamelijk functionele voeding 

aankopen om gezondheidsredenen. Daarnaast is prijs een belangrijke factor voor het niet 

aankopen ervan. Verder wordt er ook op basis van smaak en productkwaliteit beslist. Er kan 

echter wel besloten worden dat op niveau van productkwaliteit de aangerijkte 

voedingsmiddelen slechter scoren dan hun coventioneel alternatief. Uit de studie blijkt dat 

consumenten meer vertrouwd zijn met voedingsmiddelen die rijk zijn aan omega-3 dan 

levensmiddelen verrijkt met plantensterolen. Ook de gemaakte associaties wijzen erop dat 

consumenten zich onzekerder voelen wanneer ze aan plantensterolen denken dan aan het 

meer ingeburgerde begrip omega-3. Dit bewijst dat consumenten functionele voeding niet als 

één homogene groep beschouwen. 

 

De resultaten tonen aan dat negatieve berichtgeving een effect heeft op de aanvaarding van 

het product. Er kan geconcludeerd worden dat negatieve berichtgeving het 

voedselveiligheidsgevoel significant doet dalen. De aanwezigheid van een visuele weergave in 

de boodschap beïnvloedt het voedselveiligheidsgevoel in deze studie niet significant. Ook de 

aanwezigheid van kinderen in het gezin beïnvloedt de risicoperceptie niet, nochtans wordt het 

tegenovergestelde in de literatuur beweerd. Verder kan men besluiten dat voor mensen met 

een positieve houding ten opzichte van functionele voeding, vertrouwde functionele 

nutriënten beschermen tegen negatieve berichtgeving. Vertrouwde functionele 

voedingsmiddelen worden op gebied van voedselveiligheid in een risicosituatie beter 

geaccepteerd.  Verder is opvallend dat een biologische claim eenzelfde effect heeft op de 

risicoperceptie als een vertrouwde functionele claim en de consumenten geruststelt. Als 

laatste wordt er bij deze studie geen ripple-effect waargenomen waardoor het positief halo-

effect van functionele nutriënten tegen de uitbreiding van het risico niet onderzocht kan 

worden. 

 

Naast deze conclusies is er nog heel wat ruimte om rond de risicoperceptie van functionele 

voedingsmiddelen verder onderzoek te voeren. De opgestelde enquête is heel uitgebreid en 

slechts een eerste deel van de resultaten wordt binnen deze thesis onderzocht. Als eerste zou 
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men de persoonlijke invloed op de risicoperceptie kunnen nagegaan. Er kan onderzocht 

worden of bepaalde socio-demografische kenmerken een effect hebben op de risicoperceptie. 

Dosman et al. (2001) en Kuttschreuter (2006) stellen vast dat de risicoperceptie van voeding 

volgens bepaalde sociodemografische karakteristieken varieert. Dosman et al. (2001) en 

Kuttschreuter (2006) wijzen op een negatieve relatie tussen het aantal jaren educatie en de 

risicoperceptie. Mensen met een hogere opleiding denken namelijk meer bewust te zijn van 

voedselveiligheid. Ze begrijpen de risico’s die hiermee samengaan beter en weten meer hoe die 

aan te pakken en gaan dus het risico lager inschatten. Verder kan de impact van de 

consumptiefrequentie van yoghurt op het voedselveilgheidsgevoel van naderbij bestudeerd 

worden. Want iemand kan het product negatiever beoordelen, omdat hij/zij het bijvoorbeeld 

niet lekker vindt. Vervolgens kan gekeken worden of er correlatie bestaat tussen persoonlijke 

relevantie met bepaalde ziektes en het halo-effect die vertrouwde functionele nutriënten 

teweegbrengen in een risicosituatie. In de enquête wordt ook gevraagd naar de houding 

tegenover nieuwe technieken in de voedingsindustrie. Het kan interessant zijn om te 

onderzoeken of consumenten bang zijn om nieuwe dingen te proberen en of ze een afkeer 

hebben van nieuwe zaken in de voedselindustrie. Daarbij kan onderzocht worden of er een 

correlatie is tussen de voedingsneofobie en de risicoperceptie van functionele 

voedingmiddelen. Ook het doorlopen heuristisch en systematisch proces van de respondent 

kan onderzocht worden. Verder wordt bij het meten van de risicoperceptie de nodige 

antwoordtijd geregistreerd en het kan ook interessant zijn om na te gaan wat de gemiddelde 

antwoordtijd is en of er een verband bestaat met het gepercipieerd risico. Kortom veel data 

om verder onderzoek uit te voeren. 

 

Tenslotte zou het misschien leerrijk kunnen zijn om diezelfde studie eens uit te voeren met 

andere producten die minder veilig gepercipieerd worden (zoals vlees). Daarbij kan het ripple-

effect misschien wel waargenomen worden en zo kan dan het eventuele halo- effect van 

functionele nutriënten op gerelateerde producten bestudeerd worden. 
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9 Bijlagen 

9.1 Pretest 1 

Aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent doet men onderzoek 

naar de consumentenperceptie wat betreft functionele voeding.  Bent u moeder en de 

voornaamste verantwoordelijke voor de aankoop van voeding voor uw gezin? Indien nee, 

hartelijk dank. Indien ja, bent u bereid om gedurende enkele minuten op volgende vragen te 

antwoorden?  

 

Het is algemeen geweten dat omega-3/plantensterolen het risico op cardiovasculaire 

aandoeningen doet dalen 

 

1. Welke woorden komen bij u op als u denkt aan yoghurt aangerijkt met omega-

3/plantensterolen. Geef de eerste 3 woorden die spontaan bij u opkomen.  

 

Ik associeer omega-3/plantensterolen aangerijkte yoghurt met: 

 

 Woorden 

1.  

2.  

3.  

 

Zou u deze 3 woorden kunnen beoordelen op een schaal gaande van zeer negatief naar zeer 

positief. 

 
Zeer 

negatief 
Negatief 

Eerder 

negatief 
Neutraal 

Eerder 

positief 
Positief 

Zeer 

positief 

1. -3 -2 -1 0 1 2 3 

2. -3 -2 -1 0 1 2 3 

3. -3 -2 -1 0 1 2 3 

 

2. Welke woorden komen bij u op als u denkt aan room aangerijkt met omega-

3/plantensterolen. Geef de eerste 3 woorden die spontaan bij u opkomen.  

 

Ik associeer omega-3/plantensterolen aangerijkte room met: 

 

 Woorden 

1.  

2.  

3.  
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Zou u deze 3 woorden kunnen beoordelen op een schaal gaande van zeer negatief naar zeer 

positief. 

 
Zeer 

negatief 
Negatief 

Eerder 

negatief 
Neutraal 

Eerder 

positief 
Positief 

Zeer 

positief 

1. -3 -2 -1 0 1 2 3 

2. -3 -2 -1 0 1 2 3 

3. -3 -2 -1 0 1 2 3 

 

 

3. Welke woorden komen bij u op als u denkt aan melk aangerijkt met omega-

3/plantensterolen. Geef de eerste 3 woorden die spontaan bij u opkomen.  

 

Ik associeer omega-3/plantensterolen aangerijkte melk met: 

 

 Woorden 

1.  

2.  

3.  

 

Zou u deze 3 woorden kunnen beoordelen op een schaal gaande van zeer negatief naar zeer 

positief. 

 
Zeer 

negatief 
Negatief 

Eerder 

negatief 
Neutraal 

Eerder 

positief 
Positief 

Zeer 

positief 

1. -3 -2 -1 0 1 2 3 

2. -3 -2 -1 0 1 2 3 

3. -3 -2 -1 0 1 2 3 

 

 

4. Welke woorden komen bij u op als u denkt aan brood aangerijkt met omega-

3/plantensterolen. Geef de eerste 3 woorden die spontaan bij u opkomen.  

 

Ik associeer omega-3/plantensterolen aangerijkt brood met: 

 

 Woorden 

1.  

2.  

3.  
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Zou u deze 3 woorden kunnen beoordelen op een schaal gaande van zeer negatief naar zeer 

positief. 

 
Zeer 

negatief 
Negatief 

Eerder 

negatief 
Neutraal 

Eerder 

positief 
Positief 

Zeer 

positief 

1. -3 -2 -1 0 1 2 3 

2. -3 -2 -1 0 1 2 3 

3. -3 -2 -1 0 1 2 3 

 

5. In welke mate is volgens u het met omega-3/plantensterolen aangerijkt alternatief 

product beter of slechter dan het originele product? 

 

 Veel slechter                           Neutraal                               Veel beter 

Yoghurt 1 2 3 4 5 6 7 

Room 1 2 3 4 5 6 7 

Melk 1 2 3 4 5 6 7 

Brood 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

6. In welke mate is volgens u het met omega-3/plantensterolen aangerijkt alternatief 

product gezonder of ongezonder dan het originele product? 

 

 Veel ongezonder                      Neutraal                         Veel gezonder 

Yoghurt 1 2 3 4 5 6 7 

Room 1 2 3 4 5 6 7 

Melk 1 2 3 4 5 6 7 

Brood 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

7. Wat zijn de redenen om het functioneel alternatief met omega-3/plantensterolen te 

verkiezen boven het gewone product? 

 

□  Gezondheid 

□  Voedzaam 

□  Uit nieuwsgierigheid 

□  Smaak 

□  Natuurlijker 

□  Door advies van artsen of andere medici 

□  Reclame 

□  Milieuvriendelijker 

□  Versheid 
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□  Ziektepreventie 

□  Ambachtelijk 

□  Productkwaliteit 

□  Prijs 

□  Dierenwelzijn 

□  Biologisch 

□  Voedselveiligheid 

□  Medische redenen 

□  Voor de ontwikkeling 

□  Gewoonte 

 

 

8. Wat zijn de redenen om gewone product te verkiezen boven het omega-3/plantensterolen 

aangerijkt alternatief? 

 

□  Gezondheid 

□  Voedzaam 

□  Uit nieuwsgierigheid 

□  Smaak 

□  Natuurlijker 

□  Door advies van artsen of andere medici 

□  Reclame 

□  Milieuvriendelijker 

□  Versheid 

□  Ziektepreventie 

□  Ambachtelijk 

□  Productkwaliteit 

□  Prijs 

□  Dierenwelzijn 

□  Biologisch 

□  Voedselveiligheid 

□  Medische redenen 

□  Voor de ontwikkeling 

□  Gewoonte 
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9. In welke mate gaat u akkoord met de volgende uitspraken? 

 

 
Volledig                   Neutraal 

oneens        

Volledig  

eens 

Het is nutteloos om voedsel aan te rijken met 

extra gezonde nutriënten. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ik kan me goed voorstellen dat ik 

levensmiddelen verrijkt met gezonde nutriënten 

zou kopen. 

1 2 3 4 5 6 7 

Voeding verrijkt met gezonde nutriënten is 

gezonder dan de gewone traditionele 

voedingsmiddelen. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik ben goed op de hoogte over het gamma aan 

levensmiddelen verrijkt met gezonde nutriënten. 
1 2 3 4 5 6 7 

Het is goed om voedingsmiddelen met gezonde 

nutriënten te verrijken. 
1 2 3 4 5 6 7 

Levensmiddelen verrijkt met gezonde nutriënten 

zijn tegen mijn persoonlijke waarden. 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

10. In welke mate bent u familiair met het omega-3/plantensterolen aangerijkte product? 

 

 Niet familiair                          Neutraal                                 Familiair 

Yoghurt 1 2 3 4 5 6 7 

Room 1 2 3 4 5 6 7 

Melk 1 2 3 4 5 6 7 

Brood 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

11. Hoe vaak heb u al gehoord van het omega-3/plantensterolen aangerijkt alternatief?  

 

 Nooit                                     Neutraal                                Frequent 

Yoghurt 1 2 3 4 5 6 7 

Room 1 2 3 4 5 6 7 

Melk 1 2 3 4 5 6 7 

Brood 1 2 3 4 5 6 7 
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12. Hoe vaak eet u het omega-3/plantensterolen aangerijkt alternatief? 

 

 Nooit 

Reeds 

geprobeerd 

 

Soms 

(minder dan 1x 

per week) 

Frequent 

(meer dan 1x 

per week) 

Yoghurt 1 2 3 4 

Room 1 2 3 4 

Melk 1 2 3 4 

Brood 1 2 3 4 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking. Deze enquête wordt strikt vertrouwelijk verwerkt! 
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9.2 Pretest berichtgeving 

Beste,   

In deze korte enquête willen we u vragen om uw mening te geven over een tekstbericht. Dit 

onderzoek maakt deel uit van een Europese studie rond de communicatie van voeding. 

 

Gelieve volgend bericht te lezen en hierover een vraag te beantwoorden:  

(1 van de 4 berichten wordt getoont): 

Neutrale boodschap met LC 230 1ste test: 

Yoghurt is een voedingsmiddel dat bijna in elk land van de wereld  geconsumeerd wordt. 

Onlangs hebben wetenschappers ontdekt dat yoghurt in  sommige gevallen het bestanddeel 

LC230 kan bevatten. Een recent bericht bevestigt officieel dat na de analyse van enkele 

stalen yoghurt, het bestanddeel LC230 teruggevonden werd. Uit verdere analyses blijkt dat er 

geen negatieve gevolgen voor de gezondheid zijn bij het consumeren van yoghurt met deze 

stof. Consumenten worden aangeraden hun consumptiepatroon niet te wijzigen. 

 

Risico boodschap met LC 230 1ste test: 

Yoghurt is een voedingsmiddel dat bijna in elk land van de wereld geconsumeerd wordt. 

Onlangs hebben wetenschappers ontdekt dat yoghurt in sommige gevallen het bestanddeel 

LC230 kan bevatten. Een recent bericht bevestigt officieel dat na de analyse van enkele 

stalen yoghurt, het bestanddeel LC230 teruggevonden werd. Verdere analyse toont aan dat 

dit bestanddeel negatieve effecten op de gezondheid kan hebben. Er wordt consumenten 

aangeraden hun consumptie van yoghurt te minderen tot verdere testen worden uitgevoerd. 

 

Risico boodschap met LC 230 2de test: 

Yoghurt is een voedingsmiddel dat bijna in elk land van de wereld geconsumeerd wordt. 

Onlangs hebben wetenschappers ontdekt dat yoghurt de chemische stof LC230 kan bevatten. 

Een recent bericht van het voedselveiligheidsagentschap bevestigt officieel dat na de analyse 

van yoghurt, LC230 teruggevonden werd. Verdere analyse toont aan dat deze chemische stof 

negatieve effecten heeft op de gezondheid. Er wordt consumenten sterk aangeraden hun 

consumptie van yoghurt te stoppen tot verdere testen worden uitgevoerd. 

 

Risico boodschap met mycotoxines 2de test: 

Yoghurt is een voedingsmiddel dat bijna in elk land van de wereld geconsumeerd wordt. 

Onlangs hebben wetenschappers ontdekt dat yoghurt mycotoxines kan bevatten. Een recent 

bericht van het voedselveiligheidsagentschap bevestigt officieel dat na de analyse van 

yoghurt, mycotoxines teruggevonden werden. Verdere analyse toont aan dat deze toxines 

negatieve effecten hebben op de gezondheid. Er wordt consumenten sterk aangeraden hun 

consumptie van yoghurt te stoppen tot verdere testen worden uitgevoerd. 
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In welke mate is het volgens u veilig om yoghurt te consumeren? 

 

Heel 

onveilig 
Onveilig 

Eerder 

onveilig 
Neutraal 

Eerder 

veilig 
Veilig Heel veilig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! Mogen wij er u op wijzen dat vorig bericht volledig 

fictief is en niet gebaseerd is op bestaande feiten. Deze vragenlijst en boodschap werden enkel 

opgesteld voor wetenschappelijk doeleinde. (LC230 is geen bestaande stof die in yoghurt 

aanwezig kan zijn / Mycotoxines kunnen in geen geval in yoghurt aanwezig zijn). Indien u 

toch nog verdere vragen heeft, kan u terecht op het volgende email-adres: 

foodrisc.be@gmail.com. Om deze enquête te beëindigen, gelieve verder te klikken.  
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9.3 Enquête 

Beste deelnemer, Hartelijk dank om deel te nemen aan deze enquête. In deze vragenlijst 

wordt uw mening gevraagd over de veiligheid van voedingsproducten. Dit onderzoek maakt 

deel uit van een Europese studie rond de communicatie omtrent voeding. 

 

1. Doet u het vaakst de voedingsaankopen voor uw huishouden? 

Een huishouden wordt gedefinieerd als het geheel van personen, al dan niet behorend tot een 

zelfde familie, met een gemeenschappelijke woonplaats en budget. 

 

□  Neen 

□  Ja 

□  Even vaak als iemand anders in mijn huishouden 

 

Op de volgende pagina van deze vragenlijst krijgt u een nieuwsbericht te zien. Gelieve dit 

bericht aandachtig te lezen. Verder in deze enquête worden er vragen over dit bericht gesteld. 

 

Yoghurt is een voedingsmiddel dat bijna in elk land van de wereld geconsumeerd wordt. 

Onlangs hebben wetenschappers ontdekt dat yoghurt in sommige gevallen het bestanddeel 

LC230 kan bevatten. Een recent bericht van het Federaal Agentschap voor de 

Voedselveiligheid bevestigt officieel dat na de analyse van enkele stalen yoghurt, het 

bestanddeel LC230 teruggevonden werd. Uit verdere analyses blijkt dat er geen negatieve 

gevolgen voor de gezondheid zijn bij het consumeren van yoghurt met deze stof. 

Consumenten worden aangeraden hun consumptiepatroon niet te wijzigen. 

 

Yoghurt is een voedingsmiddel dat bijna in elk land van de wereld geconsumeerd wordt. 

Onlangs hebben wetenschappers ontdekt dat yoghurt de chemische stof LC230 kan bevatten. 

Een recent bericht van het voedselveiligheidsagentschap bevestigt officieel dat na de analyse 

van yoghurt, LC230 teruggevonden werd. Verdere analyse toont aan dat deze chemische stof 

negatieve effecten heeft op de gezondheid. Er wordt consumenten sterk aangeraden hun 

consumptie van yoghurt te stoppen tot verdere testen worden uitgevoerd. 

 

Yoghurt is een voedingsmiddel dat bijna in elk land van de wereld geconsumeerd wordt. 

Onlangs hebben wetenschappers ontdekt dat yoghurt de chemische stof LC230 kan bevatten. 

Een recent bericht van het voedselveiligheidsagentschap bevestigt officieel dat na de analyse 

van yoghurt, LC230 teruggevonden werd. Verdere analyse toont aan dat deze chemische stof 

negatieve effecten heeft op de gezondheid. Er wordt consumenten sterk aangeraden hun 

consumptie van yoghurt te stoppen tot verdere testen worden uitgevoerd. 
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2. Gelieve aan te geven in welke mate u akkoord bent met volgende stellingen betreffende de 

vorm van de boodschap. 

Let op: het gaat hier om uw mening ten opzichte van de boodschap zelf en niet ten opzichte 

het product waarover in de boodschap geadverteerd werd. 

 

 
Helemaal 

niet akkoord 
Neutraal 

Helemaal  

akkoord 

Ik vind de boodschap duidelijk 1 2 3 4 5 6 7 

Ik vind de boodschap goed 1 2 3 4 5 6 7 

De boodschap spreekt mij aan 1 2 3 4 5 6 7 

Ik vind de boodschap overtuigend 1 2 3 4 5 6 7 

De boodschap is relevant voor mij 1 2 3 4 5 6 7 

Ik begrijp de boodschap 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

3. Gelieve op de volgende schaal het woord aan te duiden dat het best uw gevoel omschrijft. 

Ik beschouw de boodschap als... 

 

Ongeloofwaardig 1 2 3 4 5 6 7 Geloofwaardig 

Waardeloos 1 2 3 4 5 6 7 Waardevol 

Onduidelijk 1 2 3 4 5 6 7 Duidelijk 

Gelogen 1 2 3 4 5 6 7 Oprecht 

Onvolledig 1 2 3 4 5 6 7 Volledig 

Onbetrouwbaar 1 2 3 4 5 6 7 Betrouwbaar 

 

Op de volgende pagina's wordt u gevraagd om een aantal producten te beoordelen. We 

vragen uw mening of u deze producten veilig zijn voor consumptie met betrekking tot de 

gegeven boodschap. Per pagina zal u gevraagd worden om één product te beoordelen. Na het 

beantwoorden van de vraag verschijnt het volgende product automatisch. We willen u vragen 

de producten zo snel mogelijk te beoordelen en te antwoorden. Naast het product zal er 

tussen haakjes een timer staan die begint op 7 seconden. Op die manier zullen er 24 

producten getoond worden. Deze producten moeten beoordeeld worden op een 7 punten 

schaal van 'heel onveilig' tot 'heel veilig' voor consumptie zoals in het volgende voorbeeld: 

 

Bijvoorbeeld: In welke mate is het volgens u veilig om “Product 1” te consumeren? (7sec) 

 

Heel 

onveilig 
Onveilig 

Eerder 

onveilig 
Neutraal 

Eerder 

veilig 
Veilig Heel veilig 

1 2 3 4 5 6 7 
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Hieronder wordt de boodschap nogmaals herhaald en ad random worden onderstaande 

producten getoond. 

 

4. In welke mate is het volgens u veilig om … te consumeren? (7sec) 

 

 Heel  

onveilig 
Onveilig 

Eerder 

onveilig 
Neutraal 

Eerder 

veilig 
Veilig 

Heel 

veilig 

Biologische yoghurt 1 2 3 4 5 6 7 

Yoghurt 1 2 3 4 5 6 7 

Yoghurt aangerijkt 

 met omega-3 
1 2 3 4 5 6 7 

Yohurt aangerijkt met 

plantensterolen 
1 2 3 4 5 6 7 

Biologische melk  1 2 3 4 5 6 7 

Melk 1 2 3 4 5 6 7 

Melk aangerijkt 

 met omega-3 
1 2 3 4 5 6 7 

Melk aangerijkt met 

plantensterolen 
1 2 3 4 5 6 7 

Biologische room 1 2 3 4 5 6 7 

Room 1 2 3 4 5 6 7 

Room aangerijkt  

met omega-3 
1 2 3 4 5 6 7 

Room aangerijkt met 

plantensterolen 
1 2 3 4 5 6 7 

Biologisch brood 1 2 3 4 5 6 7 

Brood 1 2 3 4 5 6 7 

Brood aangerijkt  

met omega-3 
1 2 3 4 5 6 7 

Brood aangerijkt met 

plantensterolen 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Op de volgende pagina's volgen nog een aantal algemene vragen. 
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5. Volgende stellingen gaan over de manier waarop u bovenstaande producten beoordeeld 

hebt. In welke mate bent u het eens of oneens met deze stellingen? Gelieve één antwoord 

per rij aan te duiden. 

 

 
Volledig                   Neutraal 

oneens        

Volledig  

eens 

Ik heb mijn instinct gevolgd bij het beoordelen 

van de producten. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ik heb weinig nagedacht over de informatie die 

werd weergegeven voor het beoordelen van de 

producten. 

1 2 3 4 5 6 7 

Het gegeven bericht bestond niet uit voldoende 

informatie waarop ik mijn beoordeling voor de 

verschillende producten kon baseren. 

1 2 3 4 5 6 7 

Tijdens het beoordelen van de verschillende 

producten dacht ik niet na over de argumenten 

die in het bericht werden weergegeven. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik heb mijn intuïtie gevolgd bij de beoordeling 

van welke producten veilig waren om te eten. 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

6. In welke mate bent u het eens of oneens met deze stellingen? Gelieve één antwoord per rij 

aan te duiden. 

 

 
Volledig                   Neutraal 

oneens        

Volledig  

eens 

Ik dacht na welke acties ik zelf zou ondernemen 

bij het lezen van de boodschap. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ik was bezig met het maken van verbanden 

tussen de boodschap en wat ik elders gelezen of 

gehoord had. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik dacht na over hoe deze informatie gerelateerd 

is aan andere dingen die ik weet. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ik dacht na over het belang van dit bericht in 

mijn dagelijkse leven. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ik probeerde de ideeën van de boodschap te 

relateren aan mijn gezondheid. 
1 2 3 4 5 6 7 
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7. In welke mate bent u het eens of oneens met deze stellingen? Gelieve één antwoord per rij 

aan te duiden. 

 
Volledig                   Neutraal 

oneens        

Volledig  

eens 

Het is nutteloos om voedsel aan te rijken met 

extra gezonde nutriënten. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ik kan me goed voorstellen dat ik 

levensmiddelen verrijkt met gezonde nutriënten 

zou kopen. 

1 2 3 4 5 6 7 

Voeding verrijkt met gezonde nutriënten is 

gezonder dan de gewone traditionele 

voedingsmiddelen. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik ben goed op de hoogte over het gamma aan 

levensmiddelen verrijkt met gezonde nutriënten. 
1 2 3 4 5 6 7 

Het is goed om voedingsmiddelen met gezonde 

nutriënten te verrijken. 
1 2 3 4 5 6 7 

Levensmiddelen verrijkt met gezonde nutriënten 

zijn tegen mijn persoonlijke waarden. 
1 2 3 4 5 6 7 

 

8. In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Gelieve één 

antwoord per rij aan te duiden. 

 
Volledig                   Neutraal 

oneens        

Volledig  

eens 

De maatschappij zou niet zo sterk afhankelijk 

mogen zijn van de technologie om problemen bij 

voeding op te lossen. 

1 2 3 4 5 6 7 

Nieuwe technologieën kunnen negatieve milieu 

effecten hebben op lange termijn. 
1 2 3 4 5 6 7 

Het kan gevaarlijk zijn om te snel over te 

schakelen naar nieuwe voedingstechnologieën. 
1 2 3 4 5 6 7 

Het is onwaarschijnlijk dat nieuwe 

voedingstechnologieën negatieve 

gezondheidseffecten kunnen hebben. 

1 2 3 4 5 6 7 

Nieuwe producten geproduceerd met moderne 

voedingstechnologieën kunnen mensen helpen 

om een gebalanceerd voedingsdieet te bekomen. 

1 2 3 4 5 6 7 

Nieuwe voedingstechnologieën geven mensen 

meer controle over hun voedingskeuzes. 
1 2 3 4 5 6 7 
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9. Hoe vaak eet u yoghurt? 

□  Nooit 

□  Minder frequent 

□  1 keer per week 

□  2 keer per week 

□  3-4 keer per week 

□  Dagelijks of bijna dagelijks 

□  Meermaals per dag 

 

10. Wat is uw geslacht? 

□  Vrouw 

□  Man 

 

11. Wat is uw leeftijd? 

 

 

12. Woont u alleen, of samen met anderen? 

□  Ik woon alleen 

□  Ik woon samen met anderen (partner, ouders, kinderen, vrienden, enz.) 

 

13. Hoeveel personen (inclusief jezelf) leven er in uw huishouden? 

Een huisdhouden wordt gedefinieerd als het geheel van personen, al dan niet behorend tot 

een zelfde familie, met een gemeenschappelijke woonplaats en budget. 

 

1 2 3 4 5 6 7 of meer 

 

14. Heeft u kinderen jonger dan 12 jaar? 

□  Ja 

□  Neen 

 

15. Als er kinderen/jonge mensen in uw huishouden wonen, hoeveel zitten er dan in de 

volgende leeftijdsgroepen? ( kruis aan) 

 

 1 2 3 of meer 

0-3 jaar    

4-6 jaar    

7-9 jaar    

10-12 jaar    

13-17 jaar    

18 jaar of meer    
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16. Wat is uw hoogste behaalde diploma? 

□  Lager onderwijs of onvoltooid secundair onderwijs ( tot 15 jaar) 

□  Secundair onderwijs ( tot 18 jaar) 

□  Hoger niet-universitair 

□  Universitair 

 

17. Wat is uw beroepsactivteit? ( als hoofdsberoep) 

□  Student 

□  Fulltime betaald werk 

□  Parttime betaald werk ( meer dan 8 uren per week) 

□  Parttime betaald werk ( minder dan 8 uren per week) 

□  Werkzoekend 

□  Niet-werkzoekend 

□  Gepensioneerd 

 

18. Wat is uw woonomgeving? 

□  Stad 

□  Verstedelijkte gemeente 

□  Landelijke gemeente of platteland 

 

19. Hoe zou u de financiële situatie van uw huishouden omschrijven? 

□  Slecht 

□  Moeilijk 

□  Bescheiden 

□  Redelijk goed 

□  Goed 

□  Heel goed 

□  Weet ik niet 

 

20. Bent uzelf of personen in uw naaste omgeving reeds geconfronteerd met volgende ziekten? 

 Ja –  

mezelf 

Ja - 

 familie of kennis 
Neen 

Te hoge cholesterol    

Hart-en vaatziekten    

Vorm van kanker    

Te hoge bloeddruk    

Voedselallergie    

Diabetes    

Overgewicht/obesitas    
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Hartelijk dank voor uw medewerking! Mogen wij er u op wijzen dat het getoonde bericht over 

yoghurt fictief is en niet gebaseerd is op bestaande feiten. Deze vragenlijst en boodschap 

werden enkel opgesteld voor wetenschappelijk doeleinde. Deze enquête wordt strikt 

vertrouwelijk verwerkt. Indien u toch nog verder vragen heeft, dan kan u terecht op het 

volgend email-adres: foodrisc.be@gmail.com. Gelieve verder te klikken om deze enquête te 

beëindigen.  

 

 


