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WOORD VOORAF 

 
Gedurende mijn studie bio-ingenieurswetenschappen landbouwkunde merkte ik al snel op dat de 

landbouweconomische opleidingsonderdelen mijn voorkeur genoten. In de lijst met aangeboden 

thesisonderwerpen ging mijn aandacht dan ook snel naar de onderwerpen aangeboden door de 

Vakgroep Landbouweconomie. Hoewel ik op het moment van de keuze nog niet specifiek in 

aanraking was gekomen met het begrip ‘consumentengedrag’ sprong het huidige thesisonderwerp 

meteen in het oog. Dit leek mij namelijk een unieke kans om te onderzoeken wat consumenten 

allemaal in rekening brengen tijdens de aankoop van voeding. Bovendien zou het mogelijk zijn om 

daarvan de evoluties tijdens het voorbije decennium na te gaan. Toen bleek dat er gefocust zou 

worden op vleesconsumptie was ik helemaal verkocht. Na deze keuze kwam ik via de 

opleidingsonderdelen ‘Consumentengedrag en marketing van bio-industriële producten’ en 

‘Sensorische analyse’ nauwer in contact met onderzoek naar consumentengedrag. Zo kreeg ik de 

bevestiging dat het gekozen onderwerp voor mij het ideale zou zijn. 

 

Graag zou ik nog enkele mensen willen bedanken voor hun bijdrage tot deze masterproef, want 

zonder hen was het huidige resultaat niet mogelijk geweest. In de eerste plaats denk ik hierbij aan 

professor dr. ir. Wim Verbeke, dr. ir. Filiep Vanhonacker en ir. Ellen Van Loo voor het aanbieden van 

dit thesisonderwerp en voor de begeleiding tijdens het schrijven van deze masterproef. Ook wil ik de 

respondenten van mijn onderzoek bedanken. Tot slot wil ik een woord van dank richten aan mijn 

ouders en broer voor hun steun gedurende de voorbije maanden.  
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SAMENVATTING 
 
Doel 

Het doel van deze masterproef is na te gaan hoe de consumptie van rundvlees, varkensvlees, kip of 

gevogelte en charcuterie of vleeswaren recent gewijzigd is en nog zal wijzigen. Daarbij wordt ook 

onderzocht hoe vaak dergelijk vlees wordt aangekocht voorzien van  een kwaliteitslabel, biolabel en 

specifieke vermelding van herkomst. Ook is het de bedoeling de eventuele verschillen tussen 2004 en 

2013 te detecteren. Ten tweede wordt het belang van de verschillende productattributen en de 

motieven die spelen bij de aankoop en consumptie van vlees vergeleken tussen 2004 en 2013. Tot 

slot willen we nagaan in welke mate consumenten bereid zijn om alternatieven voor traditioneel 

vlees te consumeren en welke elementen daarbij een invloed hebben. 

Methode 

GfK-data (Gesellschaft für Konsumforschung) worden aangewend voor een eerste situatieschets van 

de evoluties in de Belgische vleesconsumptie tussen 2008 en 2012. Daarna wordt via een 

consumentenonderzoek in Vlaanderen (december 2013) specifiek gezocht naar een antwoord op de 

doelstellingen. Bovendien wordt een vergelijkbaar consumentenonderzoek uit 2004 geraadpleegd 

om evoluties te kunnen vaststellen. Voor de analyse van de data wordt gebruik gemaakt van SPSS 

Statistics 20 waarbij diverse statistische testen worden uitgevoerd zoals frequentietabellen, 

descriptieve waarden, kruistabellen met chi-kwadraat testen, correlatietesten, Paired-samples T-

testen, Independent-samples T-testen, One-way ANOVA F-testen, Factoranalyse, 

Betrouwbaarheidsanalyse en Clusteranalyse. 

Resultaten 

De consumptie van kip of gevogelte kent de laatste jaren een stijging, zowel wat de geconsumeerde 

hoeveelheden betreft als de frequentie waarmee dit geconsumeerd wordt. De consumptie van 

rundvlees daarentegen neemt af. De trend naar de consumptie van meer duurzame, minder 

milieubelastende, vleessoorten zoals kip of gevogelte zet zich voort.  

Verder gaan consumenten zich tijdens de aankoop en consumptie van vlees bewuster opstellen en 

zich meer vragen gaan stellen. Zo willen mensen weten waar het vlees vandaan komt (herkomst) en 

of het dierenwelzijn gerespecteerd wordt tijdens de vleesproductie.  

Bovendien tonen consumenten zich bereid tot de consumptie van diverse alternatieven voor 

traditioneel vlees. Naast de minder milieubelastende vleessoorten scoort biologisch vlees het best. 

In-vitro vlees en het eten van insecten kunnen op minder bereidheid tot consumptie rekenen. 
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1. INLEIDING 

 
Het hoofddoel van deze thesis is na te gaan welke de evoluties zijn in consumentengedrag ten 

aanzien van vleesconsumptie. Hierbij willen we ook te weten komen welke aspecten voor 

consumenten van belang zijn bij de aankoop van vlees en in welke mate dit veranderd is ten opzichte 

van 2004. Op het vlak van bijvoorbeeld duurzaamheid is er het voorbije decennium veel aan het licht 

gekomen en bijgevolg willen we onderzoeken welke impact dit heeft gehad op de huidige 

vleesconsumptie. Bovendien worden er nog enkele extra aspecten opgenomen in dit onderzoek die 

in 2004 niet aan bod kwamen. Heel belangrijk in deze thesis is vervolgens ook de 

consumentenperceptie ten aanzien van meer duurzame alternatieven voor vlees zoals onder andere 

in-vitro vlees en het eten van insecten. De wetenschap boekt immers steeds meer vooruitgang in de 

ontwikkeling van meer duurzame alternatieven waardoor de consumptie van traditioneel vlees in 

vraag kan gesteld worden. Daarom is het interessant na te gaan of consumenten bereidheid 

vertonen tot de consumptie van dergelijke alternatieven.  

Om dit allemaal te bewerkstelligen, wordt in deze masterproef een driedelige aanpak gehanteerd. 

Eerst is er de literatuurstudie. De analyse van secundaire bronnen vormt het tweede deel van deze 

thesis. Tot slot is er het consumentenonderzoek, namelijk de verwerking van de resultaten van de 

enquête, wat de kern is van deze masterproef. 

In de literatuurstudie wordt geopteerd voor een onderverdeling in drie secties. Er wordt een 

overzicht gegeven van het belang van vlees, want in tegenstelling tot wat velen denken, heeft vlees 

niet enkel nutritionele doeleinden. Essentieel in de literatuurstudie is echter de opsomming en de 

bijhorende uitleg van de verschillende factoren die voor consumenten van belang zijn bij de aankoop 

van vlees. Tot slot worden in dit onderdeel van de thesis enkele alternatieven voor traditioneel vlees 

voorgesteld en wordt ook al eens vooruitgeblikt naar wat de toekomst vermoedelijk zal brengen op 

het gebied van vleesconsumptie. 

Om alles beter te kaderen wordt aan de hand van cijfers, namelijk GfK-data (Gesellschaft für 

Konsumforschung), een meer concreet beeld geschetst van de bestedingen (financieel) door 

consumenten en de bijhorende hoeveelheden vlees die door consumenten worden aangekocht. 

Deze cijfers zijn van de periode van 2008 tot en met 2012. 

Aan de hand van een consumentenonderzoek wordt een concreet beeld geschetst van de perceptie, 

de attitude en het gedrag van consumenten ten aanzien van vlees in Vlaanderen. Doordat de 

afgenomen enquête bewust een aantal gelijkenissen vertoont met de enquête uit een rapport van 

2004 (De Haes, Bosmans, Verstrynge, Verbeke, & Viaene, 2004) kan bovendien de vergelijking 

gemaakt worden met de consumentenperceptie en het consumentengedrag van ongeveer 10 jaar 

geleden en kan bijgevolg onderzocht worden op welk vlak er evoluties zijn waar te nemen bij de 

aankoop en consumptie van vlees. Daarnaast wordt ook nog gepolst naar de bereidheid van 

consumenten om alternatieven voor traditioneel vlees te consumeren. 
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2. LITERATUURSTUDIE 

 
In deze literatuurstudie wordt gestart met een weergave van het belang van de consumptie van 

vlees. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de voornaamste aspecten die voor consumenten 

van belang zijn bij de aankoop van vlees. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan Europese 

consumenten en in het bijzonder aan Vlaamse/Belgische consumenten. De term vlees omvat zowel 

vers vlees, vleesbereidingen en charcuterie of vleeswaren. Bovendien omvat dit zowel rundvlees, 

varkensvlees, kip als alle overige in België courant geconsumeerd vlees. In de (Belgische) wetgeving 

wordt vlees als volgt gedefinieerd: “All by humans edible parts of slaughtered farm animals, poultry, 

rabbits and wildlife (De Smet, 2013).” 

2.1 Het belang van vleesconsumptie 
Eerst en vooral is er uiteraard het nutritioneel belang van vleesconsumptie. De realiteit is dat vlees 

nog steeds deel uitmaakt van de actieve voedingsdriehoek. In wat nu volgt, wordt toelichting 

gegeven bij de voedingswaarde van vlees op basis van (objectieve) wetenschappelijke vaststellingen. 

Vlees is namelijk een belangrijke bron van voedingsstoffen zoals eiwitten, vetten, vitamine B 

(namelijk B1, B3, B6 en hoofdzakelijk B12), vitamine D en de mineralen ijzer, zink en selenium. Een 

bijkomend voordeel is het feit dat vlees voor de mens beter verteerbaar is dan plantaardig voedsel. 

Het belang van de consumptie van voldoende dierlijk eiwit situeert zich op het gebied van de 

essentiële aminozuren (van Zessen, 2012). In menselijk eiwit zijn twintig verschillende aminozuren 

aanwezig. Daarvan zijn er acht essentieel, wat wil zeggen dat die aminozuren niet door het menselijk 

lichaam kunnen worden aangemaakt. Die essentiële aminozuren kunnen echter opgenomen worden 

in het menselijk lichaam door de consumptie van dierlijke producten zoals vis, eieren, melk, kaas en 

uiteraard vlees (van Zessen, 2012).  

Vetten zorgen op hun beurt voor een belangrijke aanvoer van energie. Een te grote opname van 

vetten dient echter vermeden te worden. Verzadigde vetten brengen immers een verhoogd 

cholesterolgehalte in het bloed met zich mee, wat kan resulteren in hart- en vaatziekten (McAfee, 

McSorley, Cuskelly, Moss, Wallace, & Bonham, 2010; De Smet, 2013; Walker, Rhubart-Berg, 

McKenzie, Kelling, & Lawrence, 2005). Het is bijgevolg aan te raden hoofdzakelijk voor magere 

vleessoorten en vleeswaren te opteren.  

Wat de kleinere bestanddelen betreft, is in de eerste plaats de aanwezigheid van vitamine B12 in 

vlees heel belangrijk, vermits voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong niet zorgen voor een 

aanvoer van dit vitamine (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2011c). Daarnaast is de 

voorziening van de mineralen ijzer, zink en selenium uit vlees van uitermate groot belang (De Smet, 

2013). De mineralen ijzer en zink worden bovendien op een meer efficiënte wijze opgenomen uit 

vlees dan uit plantaardige voedingsmiddelen (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2011c).  

Vleesconsumptie is echter niet enkel nutritioneel gerelateerd. In tegenstelling tot de periode voor de 

twintigste eeuw, waar vleesconsumptie vaak een uiting was van de rijkdom of welvaart van iemand 

en bijgevolg als het ware een statussymbool was, is dit vandaag veel minder het geval (van Dinther, 

2001). Wel is vlees van economisch belang doordat de vleesproductie in veel landen een belangrijke 

landbouwactiviteit en bijgevolg een belangrijke bron van inkomsten is (De Smet, 2013). Tot slot zijn 

er het ecologisch (milieu) en filosofisch (dierenwelzijn en vegetarisme) belang van vleesconsumptie.  
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2.2 Perceptie, attitude en gedrag van consumenten ten aanzien van vlees 
Een definitie van vlees die gebaseerd is op de perceptie van consumenten is de volgende: “‘(Red) 

muscle tissue without visible fat’ or ‘striated muscle of mammals and poultry containing visible and 

invisible fat ’(De Smet, 2013).” Wanneer we deze definitie vergelijken met de definitie uit de 

wetgeving zien we dat vlees in feite veel meer overkoepelt dan enkel datgene wat door 

consumenten gepercipieerd wordt onder de term vlees. 

Nu volgt een overzicht van de voornaamste aspecten die door consumenten geassocieerd worden 

met de consumptie van vlees en die voor hen van belang zijn bij de aankoop van vlees. De invloed 

van deze factoren op het aankoopgedrag van vlees wordt weergegeven. Hierbij ligt de focus op het 

consumentengedrag in de periode van 2004 tot op vandaag. Ook wordt aandacht besteed aan 

eventuele verschillen met het aankoopgedrag van voor deze periode. 

2.2.1 Prijs 

Het belang van de prijs bij de aankoop van voedingsproducten en vlees in het bijzonder en de impact 

daarvan op het aankoopgedrag vereisen enige toelichting. In de perceptie van Vlaamse consumenten 

is vlees duur (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2008). Door de aanhoudende (euro)crisis 

wordt dit aspect nog belangrijker. Zo wordt er bijvoorbeeld een afname waargenomen in de 

verkochte hoeveelheden van voedingswaren waaronder ook vlees, want consumenten zijn bang van 

de crisis (Le Bacq, 2013). Bovendien kent de consumptie van het relatief duurdere rundvlees een 

terugval, terwijl de minder dure vleessoorten zoals gevogelte daarvan profiteren en vervolgens meer 

worden geconsumeerd (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2012a). Prijsbewustzijn wordt 

bijgevolg steeds hoger in het vaandel gedragen. Uit Europees onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 91 

procent van de consumenten de prijs als belangrijk beschouwt bij de aankoop van een 

voedingsproduct (Van Outryve, 2012a). Op kwaliteit na is dit voor Europese consumenten het 

belangrijkste criterium. 

De rijkdom of welvaart van een bepaalde consument en de bijhorende koopkracht zijn minder sterk 

gelinkt met vleesconsumptie dan voorheen (van Dinther, 2001). Bovendien gaat iemand die zijn loon 

bijvoorbeeld ziet verdubbelen niet dubbel zoveel vlees eten (van Zessen, 2012). Wel wordt bij een 

stijgend inkomen een evolutie waargenomen in het type vlees dat geconsumeerd wordt. Waar men 

aanvankelijk voor kip opteert, zal men bij een verhoogd inkomen meer varkensvlees gaan 

consumeren en vervolgens ook meer rundvlees, wat namelijk een duurdere vleessoort is. Dit 

beschreven patroon komt vooral sterk tot uiting in ontwikkelingslanden (van Zessen, 2012).  

2.2.2 Gezondheid 

Eerder onderzoek bracht aan het licht dat in de periode tussen 2001 en 2011 steeds minder 

consumenten echt gaan letten op de keuze van voeding in functie van de eigen gezondheid (De 

Coninck, 2012). Dit blijkt uit de antwoorden van Vlaamse consumenten op de stelling ‘Ik eet wat ik 

graag eet zonder mij zorgen te maken over mijn gezondheid’. In 2001 ging een kwart van de 

respondenten akkoord met deze stelling, terwijl dit tien jaar later al het geval was voor 39 procent 

van de respondenten. Een verklaring hiervoor lag in het feit dat in 2001 respectievelijk de 

dioxinecrisis en de gekkekoeienziekte nog maar pas achter de rug waren en consumenten meer op 

hun hoede waren dan dat dit de laatste jaren het geval is (Verbeke, 2001; De Coninck, 2012). Een 

andere verklaring die werd gegeven in datzelfde onderzoek is dat consumenten de vele campagnes 

omtrent gezond eten gaandeweg beu worden.   
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Toch mogen we niet te licht gaan over het aspect gezondheid, want studies tonen aan dat bij de 

specifieke aankoop van (rund)vlees de factor gezondheid samen met het nutritionele aspect aan 

belang wint (Verbeke, 2013; Verbeke, Frewer, Scholderer, & De Brabander, 2007). Zo vindt de 

overgrote, nog steeds groeiende, meerderheid van de Belgische consumenten vlees passend binnen 

een gezonde voeding (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2011a). De gezondheid en 

voedingswaarde zijn twee begrippen die steeds meer samengaan (De Coninck, 2012; Verbeke, 2013). 

Zo hebben consumenten bijvoorbeeld een voorkeur voor magere vleessoorten, want een overmaat 

aan verzadigde vetten kan aanleiding geven tot hart- en vaatziekten. Logischerwijs bevat vlees 

minder verzadigd vet wanneer het totale vetgehalte lager ligt (Vlaams infocentrum land- en 

tuinbouw, 2011c). 

De laatste jaren wordt op het vlak van gezondheid overwegend de klemtoon gelegd op rood (en 

verwerkt) (rund)vlees. Enerzijds wordt dit door consumenten wel als positief gepercipieerd als vlees 

met een hoge voedingswaarde, maar anderzijds wordt het ook gezien als een potentiële oorzaak van 

hart- en vaatziekten en kanker (Verbeke, 2013). Een overmaat aan dergelijk rood vlees heeft volgens 

consumenten een rechtstreekse invloed op zwaarlijvigheid en zou de levensverwachting doen dalen.  

In de literatuur wordt ook het begrip natuurlijkheid vaak in verband gebracht met het aspect 

gezondheid. Bepaalde recente studies concluderen dat het toevoegen van het additief nitriet aan 

vlees een potentiële oorzaak kan zijn van kanker (De Smet, 2013). Onderzoek bevestigt dat dit ook zo 

door consumenten wordt gepercipieerd. Verwacht wordt dat consumenten, op het vlak van het 

aspect gezondheid, ten aanzien van rood en verwerkt vlees een meer positieve attitude zullen 

vertonen wanneer nitriet vervangen kan worden door natuurlijke additieven (Vlaams infocentrum 

land- en tuinbouw, 2013a).     

Tot slot blijkt er een verschil te bestaan in de consumentenperceptie ten aanzien van de 

verschillende vleessoorten op het gebied van gezondheid. De risico’s van kip zouden op dit vlak het 

kleinst zijn gevolgd door rundvlees, terwijl de consumenten het meest wantrouwig staan tegenover 

varkensvlees (da Conceiçao Pereira da Fonseca & Salay, 2008). 

2.2.3 Veiligheid 

Binnen het aspect veiligheid wordt een onderscheid gemaakt tussen toxicologische en 

microbiologische veiligheid, wat respectievelijk gerelateerd is met de afwezigheid van schadelijke 

additieven (bijvoorbeeld hormonen en antibioticaresidu’s) of contaminanten en de aanwezigheid van 

ongewenste pathogene micro-organismen (De Smet, 2013). Ook dient een onderscheid gemaakt te 

worden tussen objectieve en subjectieve veiligheid (Gellynck, Verbeke, & Vermeire, 2006). Binnen 

deze thesis is voornamelijk dit tweede type van toepassing (de consumentenperceptie ten aanzien 

van de veiligheid van vlees) en het belang hiervan neemt toe (Verbeke, Frewer, Scholderer, & De 

Brabander, 2007). 

De gekkekoeienziekte en de dioxinecrisis werden reeds aangehaald, maar uiteraard hebben beiden 

hoofdzakelijk te maken met het aspect veiligheid. Dergelijke schandalen zijn echter van alle tijden. 

Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het paardenvleesschandaal uit het voorjaar van 2013 en de ESBL-

bacterie (Pellikaan, 2013). Als gevolg hiervan kan de consumentenperceptie ten aanzien van vlees 

sterk beïnvloed worden, vaak versterkt door de al dan niet excessieve aandacht in de media. 

Onderzoek toont aan dat één eenheid negatief nieuws vijf eenheden positief nieuws nodig heeft als 

tegenreactie (Verbeke, 2013). Toch is de impact van de recente schandalen op consumenten van 



5 
 

minder grote omvang dan de vleescrisissen die dateren uit de periode rond de eeuwwisseling. Dit 

blijkt ook uit diverse studies. Aanvankelijk maakten namelijk meer consumenten zich zorgen over het 

al dan niet veilig zijn van (rund)vlees, terwijl recentere studies aantonen dat de invloed van deze 

factor daalt bij consumenten en dat hun vertrouwen in de vleessector toeneemt (Angulo & Gil, 2007; 

Verbeke, 2001; Verbeke, 2013; Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2005). 

Uit recent onderzoek aangaande rundvlees blijkt dat diverse signalen bijdragen tot het al dan niet als 

veilig percipiëren van het vlees door consumenten (Krystallis & Arvanitoyannis, 2006; Krystallis, 

Chryssochoidis, & Scholderer, 2007; Van Wezemael, Verbeke, Kügler, de Barcellos, & Grunert, 2010; 

Verbeke, 2013). Zo wordt rundvlees uit eigen land en met een kwaliteitslabel of merknaamlabel als 

gunstig gepercipieerd door consumenten op het vlak van veiligheid, net als (rund)vlees met extra 

informatie die de wettelijke vereisten inzake traceerbaarheid overstijgt (Gellynck, Verbeke, & 

Vermeire, 2006). Voorbeelden van onveilige signalen zijn vlees bewaard onder ongunstige 

omstandigheden en vlees dat de vervaldatum reeds voorbij is (Verbeke, 2013). Dit bevestigt dat 

consumenten bewust moeten zijn van hun verantwoordelijkheid op het gebied van voedselveiligheid, 

hoewel dit nog onvoldoende het geval is (Van Wezemael, Verbeke, Kügler, de Barcellos, & Grunert, 

2010).  

Consumenten willen dat de traceerbaarheid van vlees gehandhaafd wordt om zo de veiligheid aan te 

tonen, maar enkel wanneer dit gepaard gaat met betrouwbare en waardevolle indicaties daartoe 

(Hobbs, Bailey, Dickinson, & Haghiri, 2005; Verbeke & Ward, 2006). Concreet wil dat zeggen dat 

consumenten zich niet interesseren voor de productcode op zich, maar het feit dat die er is, stelt de 

consumenten toch gerust op het gebied van veiligheid (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 

2011b). Vooral met betrekking tot vleesmengelingen dringen consumenten hierop aan (Gellynck, 

Verbeke, & Vermeire, 2006). Bovendien is de Belgische wetgeving één van de strengste, wat de 

voedselveiligheid betreft. Het blijft echter een uitdaging voor de vleessector om het vertrouwen van 

consumenten in de veiligheid van vlees te waarborgen. De nodige aandacht blijft vereist. Hierbij 

wordt bijvoorbeeld gedacht aan nieuwe zich ontplooiende pathogene micro-organismen (Sofos, 

2008). 

2.2.4 Kwaliteit 

Het meest complexe, vaak in consumentenondervragingen terugkerende, aspect dat consumenten 

gaan beoordelen bij de aankoop van vlees is de kwaliteit. Dit begrip is voor consumenten vaak 

onduidelijk en iedereen interpreteert het anders zodat kwaliteit voor consumenten zeer subjectief is 

(Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2011b). Perceptie, wat een weerspiegeling is van de 

realiteit, staat hier bijgevolg centraal. Consumenten maken uiteindelijk hun beslissing van kwaliteit 

bij aankoop op basis van de subjectieve perceptie, terwijl objectieve gegevens zoals bijvoorbeeld de 

prijs in mindere mate hiertoe zullen bijdragen (Verbeke & Vanhonacker, 2013; Vlaams infocentrum 

land- en tuinbouw, 2011b). Wel is een evolutie merkbaar. Waar voedselkwaliteit enkele jaren 

geleden nog voornamelijk werd geassocieerd met veiligheid en sensorische aspecten denken 

consumenten tegenwoordig eerder aan de voedingswaarde en het gezondheidsaspect (Sarcevic, Lilic, 

Dordevic, Milicevic, Vranic, & Lakicevic, 2011). 

Naast het subjectieve aspect van kwaliteit dient ook rekening gehouden te worden met het feit dat 

kwaliteit een eindresultaat is van enerzijds intrinsieke (bijvoorbeeld de voedingswaarde) en 

extrinsieke (bijvoorbeeld de merknaam) attributen en anderzijds zoekattributen (bijvoorbeeld het 
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uitzicht), ervaringsattributen (bijvoorbeeld de smaak) en geloofsattributen (bijvoorbeeld de 

duurzaamheid) (Verbeke & Vanhonacker, 2013; Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2011b). 

Bovendien is er de invloed van vorige aankopen die niet mag onderschat worden. De ervaren en 

verwachte kwaliteit zal consequent worden afgewogen ten opzichte van elkaar (Verbeke & 

Vanhonacker, 2013; Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2011b). 

In het algemeen stelt men dat voedselkwaliteit overeenkomt met de ‘geschiktheid voor gebruik’ of 

de ‘geschiktheid voor consumptie’ (De Smet, 2013; Verbeke & Vanhonacker, 2013). Bij deze 

definiëring blijft het echter niet. Er worden namelijk vier types kwaliteit onderscheiden: product-

georiënteerde kwaliteit, proces-georiënteerde kwaliteit, gebruikers-georiënteerde kwaliteit en 

kwaliteitscontrole (Verbeke & Vanhonacker, 2013). Het eerste en tweede type kwaliteit hebben 

respectievelijk te maken met ‘feiten met betrekking tot de intrinsieke kwaliteit’ en ‘feiten met 

betrekking tot de extrinsieke kwaliteit’. Het derde type houdt de subjectieve perceptie van de 

gebruiker in, terwijl de vierde soort kwaliteit is zoals vastgelegd in normen en standaarden (Verbeke 

& Vanhonacker, 2013; Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2011b).  

2.2.5 Gebruiksgemak  

Het gebruiksgemak is een aspect waaraan steeds meer belang wordt gehecht bij de aankoop van 

voedingsproducten. Dit geldt ook voor vlees (Eilert, 2005). Concreet houdt deze factor in dat een 

bepaalde vorm van inspanning gereduceerd wordt (Scholderer & Grunert, 2005). Volgens Grunert 

(2006) omvat het gebruiksgemak van voedingsproducten elk aspect waardoor een besparing van tijd, 

fysieke of mentale energie verwezenlijkt kan worden tijdens één of meerdere van de verschillende 

stadia die aan bod komen tijdens het voedselconsumptieproces dat duurt van de aankoopbeslissing 

tot het opruimen na consumptie van het voedingsproduct. Hieruit volgde dan het begrip 

gemaksvoeding dat bijvoorbeeld kant-en-klare maaltijden omvat. Zo zullen consumenten die 

gebruiksgemak-georiënteerd gedrag vertonen sneller de neiging vertonen zich gemaksvoeding aan te 

schaffen (Grunert, 2006). 

Diverse studies hebben een poging ondernomen om met een sluitende verklaring op de proppen te 

komen voor de toenemende populariteit van dit aspect. Scholderer & Grunert (2005) besloten dat 

een combinatie van socio-demografische factoren en een verandering in de perceptie ten aanzien 

van gemaksvoeding aan de basis ligt van dit fenomeen.  Zo gaan de dag van vandaag meer vrouwen 

buitenshuis werken waardoor al eens sneller gebruik wordt gemaakt van gemaksvoeding. Bovendien 

wordt gemaksvoeding nu als minder negatief gepercipieerd en is in de loop der jaren de fierheid over 

zelfbereid voedsel afgenomen (Grunert, 2006). 

Uit onderzoek blijkt bovendien dat consumenten ook bereid zijn te betalen voor het aspect 

gebruiksgemak en dus bij uitbreiding voor gemaksvoeding op voorwaarde dat dit een oplossing biedt 

voor problemen zoals bijvoorbeeld een gebrek aan tijd (Belcher, 2006). 

Wanneer we nu meer concreet gaan kijken naar het belang van het aspect gebruiksgemak bij de 

aankoop van vlees dienen we ons vooral te richten op de consumptie van kant-en-klare maaltijden. 

Bedrijven in de vleessector hebben de trend waarbij meer en meer naar gemaksvoeding wordt 

gegrepen ook opgevolgd en trachten vooral op het gebied van die kant-en-klare maaltijden hun 

graantje mee te pikken. Dergelijke voedingswaren bevatten immers vaak een vleescomponent 

(Grunert, 2006). 



7 
 

2.2.6 Duurzaamheid 

De grootste verschuiving ten opzichte van de periode voor 2004 is te vinden op het gebied van 

duurzaamheid. Consumenten hechten steeds meer belang aan dit aspect. 

Duurzaamheid draait rond drie aspecten: economie (‘profit’), ecologie (‘planet’) en maatschappij 

(‘people’) (Vermeir & Verbeke, 2008). Consumenten, die rekening houden met de duurzaamheid van 

vlees, streven naar vleesproductie met een kleinere milieu-impact (Vanhonacker, Van Loo, Gellynck, 

& Verbeke, 2013), een beter dierenwelzijn (Carlsson, Frykblom, & Lagerkvist, 2007; Napolitano, 

Caporale, Carlucci, & Monteleone, 2007; Schröder & McEachern, 2004; Vanhonacker, Verbeke, Van 

Poucke, & Tuyttens, 2007) en een eerlijke prijs voor iedereen (Verbeke, 2013). Op het vlak van 

dierenwelzijn blijkt uit onderzoek dat consumenten dit aspect hoog in het vaandel dragen 

(Vanhonacker, Verbeke, Van Poucke, & Tuyttens, 2007). Stellingen inzake ‘de bereidheid tot het 

betalen van een meerprijs voor producten met meer dierenwelzijn’ en ‘dierenwelzijn moet strenger 

gecontroleerd worden’ behalen namelijk doorgaans hoge scores. Dierenwelzijn is tevens een 

belangrijk item bij de productie van biologisch vlees, wat aanzien wordt als een duurzaam alternatief 

voor traditioneel vlees (EC Europa, 2013). Wat voedingsproducten betreft, heeft vlees naast 

zuivelproducten de sterkste invloed op het milieu. De varkenshouderij heeft de grootste impact op 

het milieu, gevolgd door de rundveehouderij en de pluimveehouderij. Wel is de klimaatimpact per 

kilo het grootst bij rundvlees, op ruime afstand gevolgd door respectievelijk varkensvlees en kip 

(Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2011c). 

Onderzoek uit Nederland toont aan dat drie vierde van de consumenten zich zorgen maakt over het 

welzijn van de dieren, terwijl ook een meerderheid bezorgd is over de uitstoot van broeikasgassen 

ten gevolge van vleesconsumptie (World Society for the Protection of Animals, 2009). Bewuste 

consumenten opteren voor lokaal geproduceerd vlees, want zo worden de voedselkilometers 

beperkt en worden milieu- en dierenwelzijnsverplichtingen gerespecteerd tijdens het 

productieproces (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2011c). Steeds meer Vlaamse 

consumenten hebben problemen met de afstand tussen producent en consument, want geografisch 

gezien wordt die steeds groter, wat de ecologische duurzaamheid van voedingsmiddelen zeker niet 

ten goede komt. Ook op sociaal vlak is de afstand tussen producent en consument groter geworden, 

net zoals dit het geval is voor de economische afstand door de invoering van extra tussenschakels in 

het productieproces. De korte ketenverkoop biedt een alternatief en zou op het gebied van 

duurzaamheid een vooruitgang betekenen (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2010). Andere 

studies promoten biologische landbouw ter verbetering van de duurzaamheid (McEachern & Willock, 

2004; Verhoef, 2005). 

Tot slot dient hier nog even de dualiteit tussen burger en consument benadrukt te worden. Waar de 

mens als burger bijvoorbeeld begaan is met de duurzaamheid (milieu en dierenwelzijn) van 

voedingsmiddelen kan dat voor dezelfde persoon, maar dan als consument, al veel minder het geval 

zijn. Dit blijkt ook uit het feit dat weinig mensen willen betalen voor duurzaamheid (Vlaams 

infocentrum land- en tuinbouw, 2011b). De mens als consument vertoont bij zijn aankoopgedrag 

bijgevolg een andere attitude dan wanneer hij als burger handelt (Verbeke, 2013; Vermeir & 

Verbeke, 2006; Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2011b). Vaak steunt de mens een duurzame 

productie, maar is hij dan als consument uiteindelijk toch niet bereid een meerprijs te betalen 

(Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2011b). 
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2.2.7 Herkomst  

Uit onderzoek blijkt dat in 2011 46 procent van de consumenten, verantwoordelijk voor de 

voedingsaankopen in het gezin, van mening was dat de herkomst van die voedingsproducten 

belangrijk is (Van Outryve, 2012b). Dit ten opzichte van slechts 34 procent in 2007. Uit Europees 

onderzoek volgt zelfs een percentage van 71 procent (Van Outryve, 2012a). Er kan bijgevolg 

geconcludeerd worden dat consumenten steeds vaker de herkomst van voedingsmiddelen willen 

kennen.  

Wanneer een onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende types voeding komt men tot de 

conclusie dat vlees één van de voedingsproducten is waar herkomst de aankoop het sterkst 

beïnvloedt (Van Outryve, 2012b; Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2011a). Een onderzoek van 

2010 toont aan dat 57 procent van de Belgische consumenten het land van herkomst in rekening 

brengt bij de beslissing om vlees al dan niet aan te kopen, waarbij nagenoeg iedereen (98 procent) 

een voorkeur heeft voor vlees uit eigen land. Dit laatste fenomeen vindt zijn oorsprong in het feit dat 

consumenten de lokale economie willen steunen, begaan zijn met het milieu en een sterker 

vertrouwen hebben in de inlandse vleesveiligheid (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2011a). 

2.2.8 Kwaliteitslabel 

Het belang van deze topic situeert zich op het gebied van de informatievoorziening gericht aan 

consumenten. De aanwezige informatie omvat onder andere de vervaldatum, de kwaliteitsgarantie, 

de merknaam, het land van herkomst en de traceerbaarheidsinformatie (Verbeke, 2013; Verbeke & 

Ward, 2006). Studies tonen aan dat consumenten echter weinig tijd besteden aan het lezen van het 

label zodat enkel de vervaldatum, het soort vlees en het etiket in het algemeen voldoende 

geconsulteerd worden (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2011b). Onderzoek bevestigt dat 

promotiecampagnes de aandacht van consumenten meer kunnen richten op die informatie aanwezig 

op labels en dat de bekendheid van een label rechtstreeks afhankelijk is van dergelijke acties 

(Verbeke & Ward, 2006; Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2011b). Labels aanwezig op 

vleesverpakkingen blijken bovendien een goede hulp te zijn voor consumenten tijdens het 

aankoopproces (Rimal, 2005). Consumenten blijken bovendien vlees met een kwaliteitslabel of 

merknaamlabel als veiliger te beschouwen (Van Wezemael, Verbeke, Kügler, de Barcellos, & Grunert, 

2010). Dit verklaart onder andere het succes van bijvoorbeeld het Meesterlyck-label. Dit betreft een 

kwaliteitslabel voor kookham. Zowel wat het aandeel in volume betreft als het aandeel in 

bestedingen heeft Meesterlyck voor de verkoop van gekookte ham een groter marktaandeel 

verworven in 2011 in vergelijking met 2008 (Marketingdienst VLAM, 2012). Kwaliteitslabels zoals het 

Meritus-label (voor rundvlees) en het Certus-label (voor varkensvlees) zijn intussen wel al 

opgehouden te bestaan. 

Recent onderzoek bracht aan het licht dat Vlaamse consumenten in verwarring gebracht worden 

door labels. De meerderheid slaagt er immers niet in labels uit elkaar te houden. Ook werd 

geconcludeerd dat Vlaamse consumenten bereid zijn een meerprijs te betalen voor een product dat 

voorzien is van een kwaliteitsgarantie (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2012b). 

2.2.9 Productiemethode 

Op het vlak van nieuwe technologieën, toegepast in het productieproces van voeding, vertonen 

consumenten niet snel de attitude die te aanvaarden. Consumenten percipiëren dergelijke 

technologieën eerder als risicovol dan dat ze de voordelen ervan inzien (Cox, Evans, & Lease, 2007). 
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Concreet voor rundvlees werd aangetoond dat consumenten technologische innovaties niet 

enthousiast onthalen uit angst dat de natuurlijkheid van het vlees gereduceerd wordt (de Barcellos, 

Kügler, Grunert, Van Wezemael, Perez-Cueto, & Ueland, 2010). Consumenten die gebruiksgemak als 

een heel belangrijk aspect beschouwen bij de aankoop van vlees zullen nieuwe processing-

technologieën wel sneller als positief percipiëren (de Barcellos, Kügler, Grunert, Van Wezemael, 

Perez-Cueto, & Ueland, 2010; Grunert, 2006). 

Op het gebied van verpakking komt men ook steeds met nieuwe technologieën op de proppen en is 

het een trend dat steeds meer vlees kant-en-klaar verpakt wordt (Eilert, 2005).  

2.2.10 Sensorische aspecten 

Uit de literatuur blijkt dat de consumentenperceptie ten aanzien van vlees (en voeding in het 

algemeen) uiteindelijk het resultaat is van uiteenlopende waarnemingen door de verschillende 

zintuigen. Diverse studies tonen aan dat in de eerste plaats de smaak van uitermate groot belang is. 

Dit betreft een persoonlijke ervaring en is gerelateerd aan cultuur en gewoontes. Zo verkiezen 

consumenten overwegend de smaak van inlands vlees (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 

2012c). Bovendien is het wetenschappelijk bewezen dat vlees bijzonder aantrekkelijk wordt 

bevonden door onze smaakreceptoren waardoor de mens de neiging vertoont over te gaan tot 

vleesconsumptie. 

Naast smaak omvat de eetkwaliteit van vlees ook nog aroma, malsheid, sappigheid en kleur (De 

Smet, 2013; Grunert, Bredahl, & Brunso, 2004). Het is voor consumenten echter heel moeilijk voor de 

aankoop te oordelen over de meeste van deze eigenschappen, want ze zijn niet zichtbaar en zeer 

variabel (Verbeke, Perez-Cueto, de Barcellos, Krystallis, & Grunert, 2010). Enkel wat de kleur betreft, 

is een consequente beoordeling mogelijk voor aankoop, waarbij hoofdzakelijk gelet wordt op de 

hoeveelheid zichtbaar vet (wit) (De Smet, 2013). Onderzoek toont aan dat de kleur van (vers) vlees 

wordt gehanteerd door consumenten als een eerste indicatie van versheid (Sarcevic, Lilic, Dordevic, 

Milicevic, Vranic, & Lakicevic, 2011). 

Tot slot worden de zintuigen, voornamelijk het zicht, ook aangewend om de omgevingsfactoren bij 

aankoop te evalueren. Zo beweert een Nederlands onderzoek dat een ‘schone en nette’ 

vleesafdeling het belangrijkste aspect is bij de aankoop van vlees (Rensen, 2012). Hygiëne wordt door 

consumenten bijgevolg hoog in het vaandel gedragen. 

2.3 Toekomstperspectieven vleesconsumptie 

2.3.1 Alternatieven voor de traditionele vleesconsumptie 

De vleesproductie en de bijhorende vleesconsumptie heeft een grote impact op onze planeet en dit 

wordt door consumenten steeds meer in rekening gebracht. Bijgevolg besteedt de wetenschap veel 

aandacht aan het onderzoek naar alternatieven voor traditioneel vlees. Hieronder volgt een overzicht 

van enkele mogelijke alternatieven. 

Een eerste mogelijkheid is de consumptie van hybride vleesproducten als alternatief voor vlees. 

Concreet zijn dit vleesvarianten waarin een deel van het vlees vervangen wordt door plantaardige 

ingrediënten (de Bakker & Dagevos, 2010). Dit leidt tot een partiële reductie van de dierlijke 

productie en bijgevolg ook van de bijhorende hoge C02-uitstoot.  Een andere, en meest voor de hand 

liggende, mogelijkheid om de vleesconsumptie te reduceren, is de vleesconsumptie per maaltijd te 

verminderen. Dit kan, net als hybride vleesproducten, een aanzet zijn tot een verduurzaming van 
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onze eetcultuur (de Bakker & Dagevos, 2010). Daarnaast kunnen consumenten ook overwegen om te 

opteren voor minder milieubelastende vleessoorten. De productie van kip heeft namelijk een 

kleinere impact op de C02-uitstoot dan bijvoorbeeld de productie van rund- en lamsvlees (Milieu 

Centraal, 2013). Waar de dierlijke productie over het algemeen belastend is voor het milieu, is dat 

voor de plantaardige productie in mindere mate het geval. Onderzoek heeft bijgevolg geleid tot 

plantaardige vleesvervangers zoals bijvoorbeeld tofu (een eiwitrijk sojaproduct), veggieburgers en 

seitan (een eiwitrijk op vlees lijkend product) die ook een bijdrage leveren tot een meer duurzaam 

eetpatroon (Milieu Centraal, 2013). Een volgend alternatief is de consumptie van biologisch vlees 

waarbij hoofdzakelijk dierenwelzijn centraal staat (EC Europa, 2013). Om dergelijk vlees te 

produceren, worden dieren op natuurlijke wijze gevoederd en gehouden. Hierbij worden geen 

kunstmest en chemicaliën op het land gebracht en wordt er niet preventief gebruik gemaakt van 

geneesmiddelen. Ook wordt natuurlijke mest gebruikt waardoor er minder mestoverschotten zijn. 

Tot slot zijn er nog twee alternatieven die wat meer toelichting vereisen, namelijk het eten van 

insecten enerzijds en in-vitro vlees anderzijds. 

De opname van de nodige eiwitten is één van de voordelen van vleesconsumptie (van Zessen, 2012). 

Uit onderzoek blijkt dat het eten van insecten eveneens een belangrijke bron kan zijn van deze 

hoogwaardige eiwitten. De consumptie van insecten zoals mieren en sprinkhanen biedt bijgevolg een 

alternatief voor de traditionele vleesconsumptie. Het feit dat de kweek van insecten weinig ruimte 

vereist en de efficiënte voedselconversie bij insecten zijn bijkomende voordelen (Animal Project, 

2013). Hoewel dit op nutritioneel vlak een uiterst geschikt alternatief is voor traditioneel vlees, blijkt 

uit onderzoek dat consumenten, in tegenstelling tot de andere alternatieven, nog niet bereid zijn tot 

de consumptie van insecten (Vanhonacker, Van Loo, Gellynck, & Verbeke, 2013). 

Het laatste, maar tegelijkertijd ook meest revolutionaire, alternatief is de productie van in-vitro vlees, 

ook wel synthetisch vlees of kweekvlees genoemd, wat op termijn ook een oplossing zou kunnen zijn 

voor de uitdaging om de groeiende wereldbevolking te voeden (Hocquette, Mainsant, Daudin, 

Cassar-Malek, Rémond, & Doreau, 2013). In-vitro vlees is vlees dat in het laboratorium wordt 

geproduceerd, waarbij spierweefsel van een dier wordt gebruikt en waarna stamcellen uit dat 

spierweefsel worden gehaald (Bartholet, 2013). De stamcellen worden vervolgens tot spiercellen 

opgekweekt. De volgende stap is het groeien van de stamcellen onder spanning waardoor de massa 

toeneemt. Op die manier wordt vlees geproduceerd zonder dat er verder nog een dier aan te pas 

komt. In eerste instantie wil men dit vlees verwerken in producten zoals worst, gehakt en 

hamburgers (Bartholet, 2013). Op langere termijn denkt men ook aan steaks. 

2.3.2 Toekomstprognoses 

Tot slot volgt in deze literatuurstudie een overzicht van enkele prognoses. De verwachting is dat de  

wereldwijde vraag naar vlees zal blijven toenemen. Verklaringen die hiervoor gegeven worden, zijn 

de nog altijd groeiende wereldbevolking en het feit dat de aankoop van vlees voor steeds meer 

wereldburgers haalbaar wordt (van Zessen, 2012). Bovendien zouden velen onder hen zo toch 

voldoende dierlijk eiwit kunnen consumeren wat de dag van vandaag zeker niet het geval is (Vlaams 

infocentrum land- en tuinbouw, 2011c). Concreet verwacht de wereldvoedselorganisatie FAO in de 

komende decennia een stijging van 50 tot 75 procent wat de vraag naar vlees betreft. Wel dient 

benadrukt te worden dat deze toename relatief is, want de cijfers worden door enkele grote 

opkomende landen zoals Brazilië en China omhoog getrokken. Wanneer de voltallige 
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wereldbevolking ons Westerse (overmatige) consumptiepatroon zou volgen, ontstaat er een 

probleem wat de vleesproductie betreft (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2011c).  

In de Westerse landen is er tegenwoordig wel een trend naar vleesmatiging (van Zessen, 2012). 

Consumenten dragen namelijk waarden als dierenwelzijn en milieu steeds hoger in het vaandel. 

Vinnari & Tapio (2009) merkten na hun onderzoek op dat tegen het jaar 2030 consumenten nog 

meer belang zullen hechten aan de impact van vleesproductie en –consumptie op het milieu en het 

dierenwelzijn in de Westerse industriële landbouw. Ook zal nieuwe kennis over het lichamelijke en 

geestelijke welzijn als gevolg van vleesconsumptie leiden tot vleesmatiging. Bovendien krijgt ook 

vegetarisme steeds meer belangstelling. Zoals reeds eerder vermeld, is er ook de economische crisis 

die aanzet tot de consumptie van goedkopere vleessoorten (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 

2012a). Volgens voorspellingen van de Europese Commissie zal de vleesconsumptie in de Europese 

Unie tegen 2022 een daling kennen van één procent ten opzichte van 2011 (Vlaams infocentrum 

land- en tuinbouw, 2013b).  

Terwijl het bovenstaande eerder beschrijvend is, willen we nu met concrete cijfers nagaan hoe de 

situatie zal evolueren in België. Hiervoor werd de website van het Vlaams Centrum voor Agro- en 

Visserijmarketing geraadpleegd. De beschreven prognoses worden bevestigd aan de hand van Figuur 

1. Met deze grafiek, die eveneens gebaseerd is op GfK-data, kan dan een voorzichtige voorspelling 

gedaan worden van de vleesconsumptie in België voor de komende jaren. De tendens is dat, op kip 

(een goedkopere vleessoort) na, alle weergegeven vleessoorten een (lichte) daling kennen. Als die 

trend zich verder doorzet, zal de voorspelling van de Europese Commissie werkelijkheid worden en 

zal de vleesconsumptie ook in België een afname kennen. Verder valt het ook op dat het verbruik van 

kip in opmars blijft en zo het verbruik van rundvlees heeft overstegen gedurende de voorbije jaren. 

De verwachting is bijgevolg dat de consumptie van kip een toename zal blijven kennen. 

 

Figuur 1 : Langetermijn evolutie bruto vleesverbruik in België (kg karkasgewicht/capita) (Marketingdienst 

VLAM, 2013a) 

Ondanks het toenemende belang dat consumenten hechten aan de duurzaamheid en ethische 

aspecten van vleesproductie en -consumptie zijn er toch nog studies die het tegendeel beweren van 

hetgeen in bovenstaande alinea’s werd geconcludeerd en die een toename verwachten in de 

vleesconsumptie (Vinnari, 2008). 
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3. DOELSTELLINGEN 

 

3.1 Secundaire bronnen (GfK-data) 
Met behulp van de cijfers uit secundaire bronnen wordt een concreet beeld geschetst van het 

aankoopgedrag van vlees in België in de periode van 2008 tot en met 2012. Door het gebruik van die 

cijfers, namelijk GfK-data, kunnen twee doelstellingen bereikt worden. Zowel de financiële 

bestedingen van Belgische consumenten aan vlees als de volumes of hoeveelheden aangekocht vlees 

worden besproken. Vermits het onderzoek met betrekking tot de enquête zich toespitst op 

rundvlees, varkensvlees, kip of gevogelte en vleeswaren, wordt ook hier op deze zaken gefocust. 

Concreet wordt een antwoord verwacht op de volgende vragen: 

- Hoeveel besteden alle Belgische gezinnen samen aan vers rundvlees, vers varkensvlees, vers 

gevogelte (inclusief kip en kalkoen) en vleeswaren? 

- Hoe zijn deze bestedingen geëvolueerd tussen 2008 en 2012? 

- Hoeveel besteedt een Belgische consument per vleessoort? 

- Hoe is de totale besteding aan de courante vleessoorten per persoon geëvolueerd tussen 

2008 en 2012? 

- Hoeveel ton vers rundvlees, vers varkensvlees, vers gevogelte (inclusief kip en kalkoen) en 

vleeswaren kopen alle Belgische gezinnen samen aan? 

- Hoe zijn deze volumes geëvolueerd tussen 2008 en 2012? 

- Hoeveel wordt er geconsumeerd in België per persoon per vleessoort? 

- Hoe is de totale consumptie van courante vleessoorten per persoon geëvolueerd tussen 

2008 en 2012?  

 

3.2 Consumentenonderzoek 
Met behulp van de resultaten van het consumentenonderzoek wordt een concreet beeld geschetst 

van de perceptie, de attitude en het gedrag van Vlaamse consumenten ten aanzien van vlees. 

Doordat de afgenomen enquête bewust een aantal gelijkenissen vertoont met een enquête uit 2004 

wordt bovendien de vergelijking gemaakt met het consumentengedrag van ongeveer 10 jaar geleden 

en wordt bijgevolg onderzocht op welk vlak er evoluties zijn waar te nemen. Het doel van dit 

onderzoek is dan ook drieledig: 

- We gaan na hoe de consumptie van rundvlees, varkensvlees, kip of gevogelte en charcuterie 

of vleeswaren recent gewijzigd is en nog zal wijzigen. Daarbij wordt ook onderzocht hoe vaak 

dergelijk vlees wordt aangekocht voorzien van  een kwaliteitslabel, biolabel en specifieke 

vermelding van herkomst. Ook is het de bedoeling de eventuele verschillen tussen 2004 en 

2013 te detecteren. 

- We gaan na in welke mate er in 2013 een wijziging is ten opzichte van 2004 wat het belang 

betreft van de verschillende productattributen en de motieven die spelen bij de aankoop en 

consumptie van vlees. 

- We gaan na in welke mate consumenten bereid zijn tot de consumptie van alternatieven 

voor traditioneel vlees en welke elementen daarbij een invloed hebben. 
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4. MATERIAAL EN METHODE 

 

4.1 Secundaire bronnen (GfK-data) 
Om de doelstellingen te realiseren, werden GfK-data (Gesellschaft für Konsumforschung) 

geraadpleegd. GfK Panel Services Benelux is een marktonderzoeksbureau dat informatie verzamelt 

over de aankopen van consumenten en zodoende de aankopen van 5 000 Belgische gezinnen in de 

gaten houdt. Deze huishoudens vormen samen het ConsumerScanPanel. Bijgevolg bieden deze data 

de mogelijkheid inzicht te krijgen in het aankoop- en consumptiegedrag van consumenten in België. 

Deze dataset is dus een secundaire informatiebron, want het betreft een reeds bestaande bron die 

door anderen tot stand gebracht werd. Voor diverse vleessoorten waren bijgevolg de aankoop- en 

consumptiedata voorhanden van Belgische consumenten uit de periode 2008 tot en met 2012 en dit 

telkens zowel per kwartaal als per jaar.  

4.1.1 Bestedingen 

De totale bestedingen aan vlees door alle Belgische gezinnen samen en de bestedingen aan vlees per 

capita in België werden voor vijf opeenvolgende jaren (2008-2012) bestudeerd. Hierbij werd een 

onderverdeling gemaakt tussen vers rundvlees, vers varkensvlees, vers gevogelte en vleeswaren. Met 

vers gevogelte wordt verwezen naar de categorieën verse kip, verse kalkoen en vers ander gevogelte. 

4.1.2 Volume 

Het totaal volume aangekocht vlees door alle Belgische gezinnen samen en het volume aangekocht 

vlees per capita in België werden voor vijf opeenvolgende jaren (2008-2012) bestudeerd. Hierbij 

werd een onderverdeling gemaakt tussen vers rundvlees, vers varkensvlees, vers gevogelte en 

vleeswaren. Met vers gevogelte wordt verwezen naar de categorieën verse kip, verse kalkoen en vers 

ander gevogelte. 
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4.2 Consumentenonderzoek 

4.2.1 Dataverzameling 

De data werden verzameld in december 2013 via een consumentenenquête. Deelnemers uit 

Vlaanderen werden geselecteerd via een marktonderzoeksbureau, verantwoordelijk voor de 

dataverzameling. Mensen die deel uitmaken van het StudiePanel en die aangegeven hebben bereid 

te zijn dergelijke enquêtes in te vullen werden uitgenodigd via een e-mail met een hyperlink naar de 

vragenlijst in Qualtrics, een webgebaseerde survey-software. Dit resulteerde uiteindelijk in een 

steekproefgrootte van 403 respondenten. Dit betreft volledige en correct ingevulde enquêtes, 

vermits in Qualtrics gebruik werd gemaakt van de optie ‘Force Response’. De socio-demografische 

kenmerken van de steekproef worden weergegeven in Tabel 1.  

 

Tabel 1: Socio-demografische kenmerken van de steekproef in 2013 (N=403) 

Kenmerken Percentage (%) 

Geslacht 

Man 

Vrouw 

 

36,7 

63,3 

Leeftijd 

18-25 

26-35 

36-50 

51-65 

>65 

 

27,3 

15,9 

24,8 

26,1 

6,0 

Aantal personen ouder dan 15 jaar in huishouden 

1 

2 

3 

4 

>4 

 

                                 16,6 

46,7 

15,4 

12,7 

8,6 

Aantal kinderen jonger dan 15 jaar in huishouden 

0 

1 

2 

3 

4 

 

                                 73,4 

11,9 

10,9 

3,2 

0,5 

Leefomgeving 

1 (Landelijk) 

2 

3 

4 

5 (Stedelijk) 

 

22,3 

23,1 

15,4 

17,4 

21,8 
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Provincie 

West-Vlaanderen 

Oost-Vlaanderen 

Antwerpen 

Limburg 

Vlaams-Brabant 

 

20,6 

26,3 

23,3 

11,2 

18,6 

Hoogst behaalde diploma 

Lager onderwijs 

Algemeen secundair onderwijs 

Technisch secundair onderwijs 

Beroepssecundair onderwijs 

Hoger onderwijs 

Universitair onderwijs 

 

0,5 

12,4 

10,7 

3,0 

38,7 

34,7 

Beroepsstatus 

Student 

Arbeider 

Zelfstandige 

Bediende 

Huisvrouw/huisman 

Gepensioneerd 

Werkloos 

Andere 

 

15,1 

5,2 

13,4 

43,4 

2,2 

10,4 

1,5 

8,7 

Betrokkenheid bij voedingsaankopen gezin 

Hoofdverantwoordelijke 

Medeverantwoordelijke 

Niet verantwoordelijk 

 

                                 44,7 

42,9 

12,4 

Vegetariër 

Ja 

Neen 

 

5,0 

95,0 

 

Wanneer we de socio-demografische kenmerken van de steekproef eens van dichterbij bekijken, 

merken we op dat de meerderheid van de respondenten vrouwen zijn (63 procent). Wat de leeftijd 

betreft, werd geopteerd voor een verdeling van de respondenten in vijf groepen. De 

leeftijdscategorieën van 18 tot 25 jaar, 36 tot 50 jaar en 51 tot 65 jaar omvatten telkens ongeveer 

één vierde van de steekproef. Een minderheid (6 procent) van de respondenten is ouder dan 65 jaar. 

Als we kijken naar het huishouden waarbij de ondervraagde consumenten horen, zien we dat de 

kleine helft van de huishoudens (47 procent) twee volwassenen telt. Bovendien valt op dat 73 

procent van de huishoudens geen kinderen omvat. De leefomgeving van de respondenten varieert 

heel sterk van landelijk tot stedelijk. Oost-Vlaanderen is de provincie die het best vertegenwoordigd 

is met 26 procent van de respondenten, terwijl slechts 11 procent van de respondenten uit Limburg 

komt. Wat het hoogst behaalde diploma betreft, merken we op dat de steekproef niet volledig 

representatief is voor de Vlaamse bevolking, want 39 procent van de respondenten behaalde een 

diploma in het hoger onderwijs en 35 procent van de respondenten beschikt over een diploma 
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behaald in het universitair onderwijs. Hetzelfde kan gezegd worden van de beroepsstatus, want 43 

procent van de ondervraagde consumenten werkt als bediende. Vervolgens is het ook nog belangrijk 

te vermelden dat 45 procent van de respondenten de hoofdverantwoordelijke is voor de 

voedingsaankopen in het gezin, terwijl 43 procent medeverantwoordelijk is daarvoor. Dit biedt een 

verklaring voor het feit dat de meerderheid van de respondenten vrouwen zijn. Tot slot is 5 procent 

van de respondenten vegetariër. 

Naast de data, verzameld via een consumentenonderzoek in 2013, werden ook de data geraadpleegd 

van een vergelijkbaar onderzoek uit 2004. Zo kan de evolutie nagegaan worden in de houding van 

consumenten ten aanzien van vlees gedurende het voorbije decennium. Hierbij dient vermeld te 

worden dat het onderzoek van 2004 uitgevoerd werd in gans België, waarbij een steekproefgrootte 

van 409 respondenten bekomen werd. Vermits in 2013 enkel Vlamingen ondervraagd werden, werd 

de steekproef van 2004 gefilterd tot de 277 ondervraagde Vlaamse respondenten, waarvan 

uiteindelijk 220 respondenten de enquête op een correcte en analoge manier als de respondenten in 

2013 hebben ingevuld. Bijgevolg zal in mijn onderzoek vaak de vergelijking gemaakt worden tussen 

de 220 respondenten uit 2004 enerzijds en de 403 respondenten uit 2013 anderzijds.  

De socio-demografische kenmerken van de respondenten uit 2004 vertonen sterke gelijkenissen met 

die van de respondenten uit 2013. Wel dient opgemerkt te worden dat de respondenten uit 2004 

allemaal de hoofdverantwoordelijke waren in hun gezin wat de voedingsaankopen betreft. 

4.2.2 Opstellen van de enquête 

De enquête, opgesteld voor het consumentenonderzoek, omvat vijf grote onderdelen: A) Attitude 

van de consument ten aanzien van voeding, B) Algemene vragen in verband met vleesaankoop en 

vleesconsumptie, C) Attitude van de consument ten aanzien van vlees, D) Attitude van de consument 

ten aanzien van alternatieven voor de traditionele vleesconsumptie en E) Socio-demografische 

gegevens. Alvorens deze vijf delen aan te vatten, werden eerst nog twee aparte vragen gesteld. Een 

eerste om na te gaan in welke mate de respondent betrokken is bij de voedingsaankopen en een 

tweede vraag om te weten te komen of de respondent al dan niet vegetariër is. Dit betreft twee 

categorische variabelen. Per onderdeel volgt nu een toelichting van de bijhorende vragen. Voor een 

volledige weergave van de vragenlijst wordt verwezen naar de bijlage. 

4.2.2.1 Attitude van de consument ten aanzien van voeding 

Dit onderdeel onderzoekt de attitude van consumenten ten aanzien van voeding. Dit onderdeel 

wordt uitsluitend bevraagd aan de hand van stellingen die telkens gegroepeerd zijn per aspect. Dit 

betreft in hoofdzaak stellingen die uit de literatuur werden overgenomen om zodoende geen 

bestaande constructen te doorbreken. Alle stellingen dienen door de consumenten beoordeeld te 

worden aan de hand van een vijfpuntenschaal. Meer specifiek betreft dit telkens een Likert schaal 

waarbij “1 = helemaal niet akkoord”, “2 = niet akkoord”, “3 = neutraal”, “4 = akkoord” en “5 = 

helemaal akkoord”. Er werd geopteerd voor een vijfpuntenschaal om de respondenten de kans te 

geven een neutraal antwoord te geven op de vragen. Voor de statistische analyse zal het 

noodzakelijk zijn te veronderstellen dat de stellingen intervalgeschaalde variabelen zijn.  

De eerste drie stellingen hebben betrekking op General health interest. Deze stellingen vinden hun 

oorsprong in een eerdere studie (Roininen, Lähteenmäki, & Tuorila, 1999). Bovendien werden ze ook 

gehanteerd in het rapport van 2004 waarvan verderop in deze masterproef de data gebruikt zullen 

worden om de evoluties in het voorbije decennium vast te stellen (De Haes, Bosmans, Verstrynge, 
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Verbeke, & Viaene, 2004). De volgende drie stellingen behandelen het aspect convenience en werden 

overgenomen uit het rapport van 2004. Lindeman and Väänänen (2000) hanteerden een vijftal 

stellingen die gebundeld werden als zijnde Ethical Food Choice Motives (EFCM) en dit werd 

vervolgens ook opgenomen in mijn vragenlijst. Dit was ook het geval in het rapport van 2004. 

Daarnaast werd hierbij nog de stelling “Ik vind het belangrijk dat mijn dagdagelijkse voeding 

geproduceerd werd met een eerlijk inkomen voor de landbouwer” toegevoegd (Verbeke, 2013). Wat 

volgt zijn vier stellingen die onder de noemer Perceived Consumer Effectiveness (PCE) vallen en die 

eveneens dateren uit een eerdere studie (Ellen, Wiener, & Cobb-Walgren, 1991). Ook maakten ze 

deel uit van de vragenlijst in het rapport van 2004. Als voorlaatste groepering van stellingen komen 

de zes, voor deze masterproef, meest relevante formuleringen uit de Food Neophobia Scale aan bod 

(Pliner & Hobden, 1992). Tot slot werden ook vier stellingen geselecteerd uit de Food Technology 

Neophobia Scale (Cox & Evans, 2008).  

4.2.2.2 Algemene vragen in verband met vleesaankoop en vleesconsumptie 

Dit onderdeel onderzoekt het gedrag van consumenten met betrekking tot vlees. Eerst en vooral 

dient benadrukt te worden dat de ondervraagde consumenten een aantal vragen uit dit onderdeel 

niet voorgeschoteld krijgen indien ze in het begin van de enquête reeds aangaven dat ze vegetariër 

zijn. Enkel de vragen met betrekking tot vleesconsumptie in het verleden en de toekomst verschijnen 

voor iedere respondent. Voor vragen die ook voorkwamen in de enquête van het rapport uit 2004 

dient wel opgemerkt te worden dat in 2004 enkel gevraagd werd naar kip, terwijl er in de vragenlijst 

van 2013 gevraagd wordt naar kip of gevogelte. 

Dit onderdeel start met twee vragen waarbij gepolst wordt naar de frequentie van vlees als 

hoofdmaaltijd enerzijds en charcuterie of vleeswaren anderzijds. In beide gevallen betreft dit een 

zevenpuntenschaal met als antwoordmogelijkheden “Dagelijks”, “Meermaals per week”, “Eén keer 

per week”, “Eén keer per twee weken”, “Eén keer per maand”, “Minder dan één keer per maand” en 

“Nooit”.  

Vervolgens wordt een achtpuntenschaal van 0 tot en met 7 (met “0 = nooit” en “7 = dagelijks) 

gehanteerd om, net als in de enquête van het rapport uit 2004, te antwoorden op de vraag “Op 7 

warme maaltijden die U eet, hoe vaak is daar rundvlees in aanwezig?”. Dit is analoog wat 

varkensvlees, kip of gevogelte en geen vlees betreft. Daarna wordt nagegaan hoe groot de 

gemiddelde portie vers vlees is tijdens een warme maaltijd. Dit betreft een categorische variabele.  

Voor de volgende vragen worden opnieuw rundvlees, varkensvlees en kip of gevogelte beschouwd. 

Met een elfpuntenschaal (0 tot en met 10) dienen respondenten, net als in de enquête van het 

rapport uit 2004, weer te geven hoe vaak ze op 10 maal dergelijk vlees eten met aanwezigheid van 

respectievelijk kwaliteitslabel (niet bio), biolabel en specifieke vermelding van herkomst. Indien 

echter eerder werd aangegeven door de respondent in kwestie dat een bepaalde vleessoort nooit 

wordt geconsumeerd op 7 warme maaltijden, dan worden de voorgaande vragen, met betrekking tot 

deze vleessoort, niet gesteld.  

Alle respondenten (inclusief vegetariërs) krijgen, net als in de enquête van het rapport uit 2004, nu 

wel de volgende vragen voorgeschoteld en dit telkens voor rundvlees, varkensvlees, kip of gevogelte 

en charcuterie of vleeswaren. In eerste instantie wordt gepolst naar een wijziging in consumptie van 

een dergelijke vleessoort in vergelijking met drie jaar geleden. Daarop dient geantwoord te worden 

met “Ja” of “Neen”. Indien “Ja” geantwoord wordt, dient een percentage aangeduid te worden 
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tussen -100 en 100 procent voor respectievelijk een afname of toename in dergelijke consumptie 

gedurende de voorbije drie jaar. Per vleessoort werd een analoge vraagstelling ingevoegd in de 

vragenlijst om te polsen naar wijzigingen in consumptie wat het komende jaar betreft. 

4.2.2.3 Attitude van de consument ten aanzien van vlees 

Dit onderdeel onderzoekt de attitude van consumenten ten aanzien van vlees. Eerst en vooral dient 

benadrukt te worden dat de ondervraagde consumenten de vragen uit dit onderdeel niet 

voorgeschoteld krijgen indien ze in het begin van de enquête reeds aangaven dat ze vegetariër zijn. 

Voor vragen die ook voorkwamen in de enquête van het rapport uit 2004 dient wel opgemerkt te 

worden dat in 2004 enkel gevraagd werd naar kip, terwijl er in de vragenlijst van 2013 gevraagd 

wordt naar kip of gevogelte. 

Ten eerste krijgen de consumenten in dit onderdeel de volgende vraag: “Gelieve aan te duiden hoe 

belangrijk volgende kenmerken zijn voor U voor de kwaliteit van vers vlees (rund, varken en kip of 

gevogelte).” Vervolgens worden zeventien items opgelijst. De eerste twaalf zijn overgenomen uit de 

vragenlijst van het rapport van 2004 (De Haes, Bosmans, Verstrynge, Verbeke, & Viaene, 2004). De 

items “Veiligheid”, “Dierenwelzijn”, “Milieu”, “Prijs” en “Geur” werden door mezelf toegevoegd. Alle 

items dienen door de consumenten beoordeeld te worden aan de hand van een vijfpuntenschaal. 

Meer specifiek betreft dit telkens een Likert schaal waarbij “1 = helemaal niet belangrijk”, “2 = niet 

belangrijk”, “3 = neutraal”, “4 = belangrijk” en “5 = heel belangrijk”. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat in de enquête van het rapport uit 2004 er een klein nuanceverschil was met “1 = niet 

belangrijk”. Er werd geopteerd voor een vijfpuntenschaal om de respondenten de kans te geven een 

neutraal antwoord te geven. Voor de statistische analyse zal het noodzakelijk zijn te veronderstellen 

dat de items intervalgeschaalde variabelen zijn.  

De general attitudes towards meat consumption worden bepaald door de consumenten de volgende 

vraag te stellen: “Hieronder staan paren van woorden die tegenovergestelde gevoelens beschrijven. 

Welke hiervan beschrijven best hoe U zich voelt wanneer U vlees eet als hoofdmaaltijd? Duid het 

passende antwoord aan tussen de twee uitersten. Wanneer ik vlees eet, voel ik me…”. De volgende, 

ook in oudere studies reeds gehanteerde, bipolaire adjectieven worden gehanteerd: “slecht/goed”, 

“ontevreden/tevreden”, “onaangenaam/aangenaam” en “negatief/positief” (Olsen, Scholderer, 

Brunso, & Verbeke, 2007). Per paar adjectieven wordt telkens een vijfpuntenschaal gehanteerd en 

meer specifiek betreft dit een semantische differentiaal. Al deze variabelen zijn intervalgeschaald. 

De rest van dit onderdeel van de vragenlijst wordt bevraagd aan de hand van stellingen die telkens 

gegroepeerd zijn per thema. Dit betreft uitsluitend stellingen die uit eerdere studies werden 

overgenomen om zodoende geen bestaande constructen te doorbreken. Alle stellingen dienen door 

de consumenten beoordeeld te worden aan de hand van een vijfpuntenschaal. Meer specifiek 

betreft dit telkens een Likert schaal waarbij “1 = helemaal niet akkoord”, “2 = niet akkoord”, “3 = 

neutraal”, “4 = akkoord” en “5 = helemaal akkoord”. Er werd geopteerd voor een vijfpuntenschaal 

om de respondenten de kans te geven een neutraal antwoord te geven op de vragen. Er wordt 

verondersteld dat de stellingen intervalgeschaalde variabelen zijn.  

De eerste vijf stellingen vallen onder de noemer Vlees algemeen. Deze stellingen werden 

overgenomen uit de vragenlijst van het rapport van 2004 (De Haes, Bosmans, Verstrynge, Verbeke, & 

Viaene, 2004). De volgende vijf stellingen behandelen het thema attitudes in verband met de 

gezondheid van vlees en kwamen reeds aan bod in een eerdere studie (Almli, Van Wezemael, 
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Verbeke, & Ueland, 2013). Tot slot wordt bij de respondenten ook gepolst naar het belang van 

herkomst door hen negen stellingen voor te leggen. Deze formuleringen zijn allen afkomstig uit de 

vragenlijst van het rapport van 2004 (De Haes, Bosmans, Verstrynge, Verbeke, & Viaene, 2004).  

4.2.2.4 Attitude van de consument ten aanzien van alternatieven voor de traditionele 

vleesconsumptie 

Dit onderdeel onderzoekt de bereidheid van de respondenten tot de consumptie van alternatieven 

voor traditioneel vlees. In de diverse vragen komen zeven alternatieven aan bod: hybride 

vleesproducten, minder milieubelastende vleessoorten, plantaardige vleesvervangers, biologisch 

vlees, het eten van insecten, de vleesconsumptie per maaltijd verminderen en in-vitro vlees (= 

synthetisch vlees of kweekvlees).  

Op de twee voor zich sprekende alternatieven na (minder milieubelastende vleessoorten en de 

vleesconsumptie per maaltijd verminderen) wordt telkens gepolst of de consumenten reeds van het 

betreffende alternatief gehoord hebben. Per alternatief kan dan geantwoord worden met “Ja, ik heb 

erover gehoord en weet wat dit inhoudt”, “Ja, ik heb erover gehoord, maar weet niet precies wat dit 

inhoudt” en “Neen, ik heb er niet over gehoord”. Vervolgens wordt aan de respondenten uitleg 

verschaft over wat het betreffende alternatief precies inhoudt en worden per alternatief twee 

stellingen geformuleerd: “Ik zou bereid zijn dit alternatief als alternatief voor vlees te consumeren” 

en “Ik zou bereid zijn een meerprijs te betalen voor deze producten”. Deze stellingen dienen door 

consumenten beoordeeld te worden aan de hand van een vijfpuntenschaal. Meer specifiek betreft 

dit telkens een Likert schaal waarbij “1 = helemaal niet akkoord”, “2 = niet akkoord”, “3 = neutraal”, 

“4 = akkoord” en “5 = helemaal akkoord”. Er werd geopteerd voor een vijfpuntenschaal om de 

respondenten de kans te geven een neutraal antwoord te geven op de vragen. Er dient opgemerkt te 

worden dat het voor de statistische analyse noodzakelijk zal zijn te veronderstellen dat de stellingen 

intervalgeschaalde variabelen zijn.  

Zoals vermeld, worden de bovenstaande vragen ook gesteld in functie van in-vitro vlees. Er dient 

echter opgemerkt te worden dat deze vragen over in-vitro vlees slechts in één derde van de gevallen 

gesteld worden met de term in-vitro vlees vermeld in de vraag. Vermits de termen synthetisch vlees 

en kweekvlees ook frequent worden gehanteerd als synoniem voor in-vitro vlees wordt de term in de 

vraagstelling geroteerd: één derde van de respondenten krijgt de vragen in functie van in-vitro vlees, 

één derde dezelfde vragen maar dan met de term synthetisch vlees en het resterende derde van de 

respondenten ontvangt de vragen in functie van de term kweekvlees. Dit alles is ook het geval voor 

de onderstaande vragen. Uiteindelijk kan dan een nieuwe categorische variabele geconstrueerd 

worden waarbij aangegeven wordt welke term voorkwam in de vraagstelling per respondent met “1 

= in-vitro vlees”, “2 = synthetisch vlees” en “3 = kweekvlees”. 

Wat in-vitro vlees betreft, worden dus nog bijkomende vragen gesteld. Eén van deze vragen is de 

volgende: “In welke mate associeert U het idee van in-vitro vlees met de volgende zaken. Duid het 

passende antwoord aan tussen de twee uitersten”. De volgende tegenpolen worden gehanteerd: 

“niet gezond/gezond”, “niet duurzaam/duurzaam”, “niet ethisch verantwoord/ethisch verantwoord”, 

“geen echt vlees/echt vlees”, “niet veilig/veilig”, “niet voedzaam/voedzaam”, “duur/goedkoop”, 

“geen oplossing voor dierenleed/wel een oplossing voor dierenleed”, “geen oplossing voor 

milieubelasting/wel een oplossing voor milieubelasting”, “geen oplossing voor het voeden van de 

toenemende wereldbevolking/wel een oplossing voor het voeden van de toenemende 
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wereldbevolking”, “niet natuurlijk/natuurlijk” en “geen toepassing van biotechnologie/wel een 

toepassing van biotechnologie”. Per paar tegenpolen wordt telkens een vijfpuntenschaal gehanteerd 

en meer specifiek betreft dit een semantische differentiaal. Al deze variabelen zijn intervalgeschaald. 

Tot slot worden nog vijf stellingen geformuleerd waarom consumenten de consumptie van in-vitro 

vlees eventueel zouden kunnen overwegen en zeven stellingen waarom ze een dergelijke 

consumptie eventueel niet zouden overwegen. Alle stellingen dienen door consumenten beoordeeld 

te worden aan de hand van een vijfpuntenschaal. Meer specifiek betreft dit telkens een Likert schaal 

waarbij “1 = helemaal niet akkoord”, “2 = niet akkoord”, “3 = neutraal”, “4 = akkoord” en “5 = 

helemaal akkoord”. Er werd gekozen voor een vijfpuntenschaal om de respondenten de kans te 

geven een neutraal antwoord te geven op de vragen. Er dient opgemerkt te worden dat het voor de 

statistische analyse noodzakelijk zal zijn te veronderstellen dat de stellingen intervalgeschaalde 

variabelen zijn.  

4.2.2.5 Socio-demografische gegevens 

In dit onderdeel wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van categorische variabelen. Een uitzondering 

is de vraag om de leefomgeving te beoordelen. Daar wordt een vijfpuntenschaal gehanteerd waarbij 

“1 = Landelijk” en “5 = Stedelijk”. Courante vragen zoals de vraag naar geslacht, leeftijd, provincie, 

hoogst behaalde diploma en beroepsstatus komen ook aan bod. Daarnaast wordt ook gepolst naar 

de samenstelling van het huishouden. Dit wordt gedaan door specifiek te vragen naar het aantal 

personen in het huishouden ouder en jonger dan 15 jaar en de vraag naar wat de leeftijd is van het 

jongste kind. 

 

4.2.3 Onderzoeksvragen en hypotheses 

4.2.3.1 Onderzoeksvragen 

Om aan de hand van de resultaten van de enquête de houding van consumenten ten aanzien van 

vlees te onderzoeken, worden enkele onderzoeksvragen geformuleerd. Eerst gaan we na hoe het 

gedrag van consumenten gewijzigd is en nog zal wijzigen wat de consumptie van rundvlees, 

varkensvlees, kip of gevogelte en charcuterie of vleeswaren betreft. Daarbij wordt ook onderzocht 

hoe vaak dergelijk vlees wordt aangekocht met aanwezigheid van kwaliteitslabel, biolabel en 

specifieke vermelding van herkomst. Daarnaast wordt gezocht naar eventuele verschillen tussen 

2004 en 2013. Ten tweede wordt onderzocht in welke mate er in 2013 een wijziging is ten opzichte 

van 2004 wat het belang betreft van de verschillende productattributen en de motieven die spelen 

bij de aankoop en consumptie van vlees. Tot slot rest de vraag in welke mate consumenten bereid 

zijn tot de consumptie van alternatieven voor traditioneel vlees en welke elementen daarbij een 

invloed hebben. 
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4.2.3.2 Hypotheses 

Vooraleer het consumentenonderzoek aan te vatten, kunnen enkele hypotheses opgesteld worden. 

Deze worden opgelijst in Tabel 2. 

Tabel 2: Hypotheses voorafgaand aan het onderzoek 

Nummer hypothese Beschrijving van de hypothese 

 

1 

 

 

2 

Hypotheses met betrekking tot het gedrag van consumenten 

Respondenten vertonen in 2013 een sterkere intentie dan in 2004 om de 

toekomstige consumptie van vlees te verminderen. 

 

Respondenten consumeren in 2013 meer vlees met biolabel dan in 2004 

(Vanhonacker, Van Loo, Gellynck, & Verbeke, 2013). 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Hypotheses met betrekking tot het belang van productattributen (attitude) 

en motieven 

Respondenten hechten in 2013 meer belang aan de herkomst van vlees dan 

in 2004 (Van Outryve, 2012b). 

 

Respondenten hechten in 2013 meer belang aan het gebruiksgemak van vlees 

dan in 2004 (Grunert, 2006). 

 

Respondenten hechten in 2013 meer belang aan dierenwelzijn tijdens de 

vleesproductie dan in 2004 (Vanhonacker, Verbeke, Van Poucke, & Tuyttens, 

2007). 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

Hypotheses met betrekking tot de bereidheid tot consumptie van 

alternatieven voor traditioneel vlees 

Respondenten die lager scoren op de Food Technology Neophobia Scale 

zullen een sterkere bereidheid vertonen tot de consumptie van in-vitro vlees 

als alternatief voor traditioneel vlees. 

 

Er is een verband tussen de bereidheid tot consumptie van alternatieven voor 

traditioneel vlees enerzijds en de bereidheid tot het betalen van een 

meerprijs anderzijds (Vanhonacker, Van Loo, Gellynck, & Verbeke, 2013). 

 

Respondenten die lager scoren op de Food Neophobia Scale zullen een 

sterkere bereidheid vertonen tot de consumptie van alternatieven voor 

traditioneel vlees . 

 

Respondenten die een hogere EFCM-score behalen zullen een sterkere 

bereidheid vertonen tot de consumptie van alternatieven voor traditioneel 

vlees. 
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4.2.4 Verwerking resultaten en statistische methoden 

Voor de analyse van de data werd gebruik gemaakt van SPSS Statistics 20 (Statistical Package for 

Social Sciences). De resultaten van de enquête in Qualtrics konden heel eenvoudig gedownload 

worden als een dataset voor SPSS. Tijdens het analyseren van de data werden uiteindelijk de 

volgende testen toegepast: 

- Frequentietabellen om een idee te krijgen over het percentage van de respondenten dat 

voor een bepaalde antwoordmogelijkheid heeft gekozen.  

- Descriptieve waarden voor een indicatie van de gemiddelde waarde per intervalgeschaalde 

variabele of item.  

- Kruistabellen met chi-kwadraat testen voor het nagaan van een al dan niet gelijke verdeling 

van een bepaalde categorische variabele over een andere. 

- Correlatietesten om een eventueel verband na te gaan tussen diverse intervalgeschaalde 

variabelen (zowel losse items/stellingen als factoren). 

- Paired-samples T-testen om na te gaan of er een significant verschil is tussen twee 

intervalgeschaalde variabelen wat de antwoorden betreft van éénzelfde groep 

respondenten. 

- Independent-samples T-testen voor de vergelijking van twee groepen respondenten wat de 

gemiddelde waarde van een intervalgeschaalde variabele betreft. Deze testen worden steeds 

toegepast voor de vergelijking van de resultaten uit 2013 met die uit 2004. 

- One-way ANOVA F-testen voor de vergelijking van meer dan twee groepen respondenten 

wat de gemiddelde waarde van een intervalgeschaalde variabele betreft. Daarbij bepaalt het 

resultaat van de Levene test telkens welke Post Hoc test dient geraadpleegd te worden: 

Scheffe bij gelijk veronderstelde varianties of Dunnett T3 in het andere geval. 

- Factoranalyse, met de Principle Component Analysis als extractiemethode, om na te gaan 

welke stellingen of items gegroepeerd kunnen worden tot één factor. 

- Betrouwbaarheidsanalyse waarbij een Cronbach’s alpha-waarde groter dan 0,6 een indicatie 

is van een betrouwbare factor.  

- Clusteranalyse om de respondenten onder te verdelen in verschillende segmenten op basis 

van hun attitude ten aanzien van bepaalde variabelen. Hierbij worden twee stappen 

onderscheiden. Door eerst een hiërarchische clustering uit te voeren en daarna de output 

daarvan als input te gebruiken voor een K-means clustering wordt de subjectiviteit van de 

methode namelijk gereduceerd. Het optimale aantal clusters wordt bepaald door deze 

methode verschillende keren uit te voeren en daarbij steeds te vertrekken van een ander 

aantal initiële clusters. 

 

 

 

 

 

 



23 
 

5. RESULTATEN 

 

5.1 Secundaire bronnen (GfK-data) 
5.1.1 Bestedingen 

5.1.1.1 Totale bestedingen 

In Figuur 2 wordt duidelijk aangetoond dat er tussen 2008 en 2012 een toename is door alle 

Belgische gezinnen samen wat de bestedingen betreft aan vers gevogelte en vleeswaren. Enkel op 

het gebied van vers rundvlees is de omzet erop achteruit gegaan. Waar in 2008 nog 726 miljoen euro 

aan vers rundvlees werd besteed in België, was dat in 2012 nog slechts 708 miljoen euro. De 

bestedingen aan vers varkensvlees blijven nagenoeg status quo, maar bij vleeswaren wordt een 

stijging waargenomen van 6,8 procent en bij vers gevogelte zelfs een stijging van 14,1 procent. Een 

verklaring hiervoor is te vinden in het aantal Belgische gezinnen per jaar. Tussen 2008 en 2012 is dit 

aantal toegenomen van 4 564 000 tot 4 733 000, wat logischerwijs een effect op de totale 

bestedingen met zich zal meebrengen. 

Het valt ook duidelijk op dat de Belgische gezinnen vleeswaren als grootste uitgavenpost hebben op 

het vlak van vleesaankoop. Naar varkensvlees stroomt daarentegen het minst geld. 

 

 

Figuur 2: Evolutie van de totale bestedingen aan vlees door alle Belgische gezinnen samen (*10
9
 euro) 
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5.1.1.2 Bestedingen per capita 

Uit Figuur 3 kan voor elk van de vier vleessoorten afgeleid worden hoeveel geld een Belgische 

consument eraan besteedt per jaar. De bestedingen (per persoon) aan vleeswaren en vers gevogelte 

nemen toe tussen 2008 en 2012. Wat vers rundvlees betreft, is er een daling van 5,9 procent in 2012 

in vergelijking met 2008. De besteding aan vers varkensvlees schommelt gedurende de periode 

tussen 2008 en 2012 met uiteindelijk ook een daling in 2012 ten opzichte van 2008. Consumenten in 

België geven het meest geld uit aan vleeswaren en het minst aan vers varkensvlees. 

Het voordeel van een gestapeld kolomdiagram, zoals hier weergegeven in Figuur 3, zit echter in het 

feit dat, naast de waarneming van de afzonderlijke evoluties per type vleessoort, het nu ook mogelijk 

is om voor Belgische consumenten in het algemeen de evolutie in totale bestedingen (per capita) aan 

die vier courante vleessoorten vast te stellen. Voor de periode van 2008 tot en met 2012 bedraagt de 

som respectievelijk 308,58; 309,25; 312,59; 310,50 en 314,35 euro per capita. Een eerste piek werd 

bijgevolg bereikt in 2010 met een finale piek in 2012 waardoor per persoon 1,9 procent meer werd 

besteed aan deze vier vleessoorten dan in 2008. Deze stijging van bijna twee procent kan in 

hoofdzaak toegeschreven worden aan het feit dat de vleesprijzen gedurende deze periode zijn 

toegenomen. Tot slot kunnen we bijgevolg concluderen dat de totale besteding per persoon aan de 

meest courante vleessoorten een stijging kent in 2012 ten opzichte van 2008. 

 

 

Figuur 3: Evolutie van de bestedingen aan vlees per persoon in België (euro) 
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5.1.2 Volume 

5.1.2.1 Totaal volume 

De aangekochte hoeveelheden vers rundvlees en vers varkensvlees zitten in een neerwaartse spiraal 

met dalingen van respectievelijk 8,1 procent en 6,2 procent (Figuur 4). Tot en met 2011 kende de 

totale hoeveelheid aangekocht vers gevogelte een continue stijging met een piek van 91 300 ton. In 

2012 volgde weliswaar een lichte terugval. 

Op het vlak van de aangekochte en geconsumeerde volumes vleeswaren is er enigszins variatie 

merkbaar. Tussen 2008 en 2012 schommelde de hoeveelheid tussen 121 940 ton en 123 820 ton 

vleeswaren met een dieptepunt van 118 760 ton in 2009. 

Vleeswaren vormen de grootste totale hoeveelheid vlees, aangekocht door alle Belgische gezinnen 

samen. Verklaringen hiervoor zijn de hoge aankoopfrequentie (= het aantal keren dat men dat type 

vlees heeft gekocht binnen de geanalyseerde periode) en de hoge penetratie (= het aantal kopende 

huishoudens op het totale aantal huishoudens).   

 

 

Figuur 4: Evolutie van het totaal volume aangekocht vlees door alle Belgische gezinnen samen (*1000 ton) 
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5.1.2.2 Volume per capita 

Uit Figuur 5 kan voor elk van de vier vleessoorten afgeleid worden welk volume consumenten in 

België ervan aankopen per capita per jaar. Er is tussen 2008 en 2012 een zichtbare daling in kilogram 

aangekocht vers rundvlees (-11,47 procent) per persoon net zoals dit het geval is voor vers 

varkensvlees (-9,58 procent). Het volume aan vleeswaren per persoon kent aanvankelijk nog een 

heropleving in 2010, maar ligt finaal 2,07 procent lager in 2012 dan in 2008. Enkel op het vlak van 

vers gevogelte is een stijging van 2,71 procent merkbaar in 2012 ten opzichte van 2008. 

Het voordeel van een gestapeld kolomdiagram, zoals hier weergegeven in Figuur 5, zit in het feit dat, 

naast de waarneming van de afzonderlijke evoluties per type vleessoort, het nu ook mogelijk is om 

voor consumenten in België de evolutie in totaal aangekocht volume (per capita) van die vier 

courante vleessoorten vast te stellen. Voor de periode van 2008 tot en met 2012 bedraagt de som 

respectievelijk 33,39; 32,68; 32,71; 32,45 en 31,94 kg per capita. Een eerste dal werd bijgevolg 

bereikt in 2009 met een finaal dieptepunt in 2012 waardoor Belgische consumenten per persoon 

toen 4,3 procent minder courant vlees aankochten en consumeerden dan in 2008. Het dieptepunt 

van 2012, met een daling in de aankoop van vers vlees, kan onder andere toegeschreven worden aan 

een tegenvallend barbecueseizoen (Marketingdienst VLAM, 2013b). We kunnen bijgevolg 

concluderen dat tussen 2008 en 2012 de gemiddelde vleesconsumptie per persoon in België daalt 

wat de som van de courante vleessoorten betreft. 

 

 

Figuur 5: Evolutie van het volume aangekocht vlees per persoon in België (kg) 
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5.2 Consumentenonderzoek 
5.2.1 Gedrag 

5.2.1.1 Het huidige beweerd consumentengedrag ten aanzien van vlees 

 

Geplande vleesconsumptie in het komende jaar 

In de vragenlijst van 2013 werd telkens gevraagd in welke mate de respondenten van plan zijn in het 

komende jaar de consumptie van respectievelijk rundvlees, varkensvlees, kip of gevogelte en 

charcuterie of vleeswaren te veranderen. Consumenten die aangaven dergelijke consumptie te zullen 

veranderen, hebben een percentage van -100 tot 100 procent aangeduid. Voor consumenten die 

aangaven hun consumptiegedrag niet te zullen wijzigen, werden de missing values in SPSS vervangen 

door 0. Een belangrijke opmerking is het feit dat dit om een inschatting van de consumenten gaat 

over hun gedrag (= beweerd gedrag) en bijgevolg niet gaat over objectieve exacte gegevens.  

De resultaten uit Tabel 3 maken duidelijk dat zowel de consumptie van rundvlees, varkensvlees en 

charcuterie of vleeswaren zal dalen in het komende jaar, maar weliswaar in beperkte mate. Hierbij 

zal de consumptie van varkensvlees significant sterker afnemen dan die van rundvlees. Enkel de 

consumptie van kip of gevogelte zal een lichte toename kennen. De toename in de consumptie van 

kip of gevogelte, die de laatste jaren aan de gang is zoals bleek uit de analyse van de GfK-data, zal dus 

een vervolg kennen in het komende jaar.  

Tabel 3: Gemiddelde waardes van de variabelen met betrekking tot de wijziging in vleesconsumptie in het 

komende jaar in vergelijking met het huidige jaar 

Items Gemiddelde waarde (%) Standaardafwijking 

Toekomstige vleesconsumptie 

Wijziging consumptie rundvlees 

toekomst 

 

Wijziging consumptie varkensvlees 

toekomst 

 

Wijziging consumptie kip of 

gevogelte toekomst 

 

Wijziging consumptie charcuterie 

of vleeswaren toekomst 

 

-2,28b 

 

 

-4,67a 

 

 

1,30c 

 

 

-3,25a,b 

 

15,57 

 

 

17,62 

 

 

12,93 

 

 

16,29 

a, b en c duiden op het al dan niet voorkomen van significante verschillen op het 0,05 niveau resulterend uit de 

verschillende Paired-samples T-testen 

De resultaten van de KMO en Bartlett’s Test (KMO = 0,614  > 0,5 en p < 0,001) bevestigen dat het nuttig is 

een factoranalyse uit te voeren. Aan de hand van een factoranalyse wordt nagegaan of de vier items 

(vier intervalgeschaalde variabelen) gegroepeerd kunnen worden tot één factor. Deze factor zou een 

weergave zijn van de algemene geplande verandering in vleesconsumptie in het komende jaar. De 

resultaten uit Tabel 4 maken echter duidelijk dat de variabele wijziging consumptie kip of gevogelte 

toekomst apart moet beschouwd worden. Dit kan verklaard worden doordat deze variabele de enige 
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van de vier is die een procentuele toename kent (zie ook Tabel 3). Bijgevolg resulteert de 

factoranalyse in één factor (want dit dient minstens drie items te omvatten) die de overige drie 

intervalgeschaalde variabelen (= wijziging consumptie rundvlees toekomst, wijziging consumptie 

varkensvlees toekomst en wijziging consumptie charcuterie of vleeswaren toekomst) groepeert. Deze factor 

verklaart 49,50 procent van de variantie in de oorspronkelijke data. Ook de betrouwbaarheid van de 

factor wordt nagegaan en in orde bevonden (Cronbach’s alpha = 0,733  > 0,6). Door het gemiddelde van de 

drie intervalgeschaalde variabelen, behorend tot deze factor (= factor 1), te berekenen, kan nu de 

variabele Toekomstige_vleesconsumptie (= een weergave van de algemene geplande verandering in 

consumptie van minder duurzaam vlees in het komende jaar) gecreëerd worden. Deze variabele zal 

voor de clusteranalyse toegepast worden.  

Tabel 4: Resultaten factor- en betrouwbaarheidsanalyse (factor loadings) met betrekking tot het 

consumptiegedrag van vlees in het komende jaar 

Items Factor 1 Factor 2 

Toekomstige vleesconsumptie 

Wijziging consumptie rundvlees 

toekomst 

 

Wijziging consumptie varkensvlees 

toekomst 

 

Wijziging consumptie kip of 

gevogelte toekomst 

 

Wijziging consumptie charcuterie of 

vleeswaren toekomst 

 

0,807 

 

 

0,845 

 

 

 

 

 

0,753 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,938 

Verklaarde variantie (%) 

Cronbach’s alpha 

Kaiser-Meyer-Olkin measure of 

sampling adequacy 

Bartlett’s Test of Sphericity 

49,50 

0,733 

                                              0,614                                                         

 

                                        p < 0,001 

26,43 

/ 

 

 

Beweerde huidige vleesconsumptie in vergelijking met drie jaar geleden 

In de vragenlijst van 2013 werd telkens gevraagd in welke mate de respondenten hun consumptie 

van respectievelijk rundvlees, varkensvlees, kip of gevogelte en charcuterie of vleeswaren hebben 

veranderd in vergelijking met drie jaar geleden. Consumenten die aangaven dergelijke consumptie 

veranderd te hebben, hebben een percentage van -100 tot 100 procent aangeduid. Voor 

consumenten die aangaven hun consumptiegedrag niet gewijzigd te hebben, werden de missing 

values in SPSS vervangen door 0.  Een belangrijke opmerking is het feit dat dit om een inschatting van 

de consumenten gaat over hun gedrag (= beweerd gedrag) en bijgevolg niet gaat over objectieve 

exacte gegevens.  
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De resultaten uit Tabel 5 maken duidelijk dat zowel de consumptie van rundvlees, varkensvlees en 

charcuterie of vleeswaren gedaald is in vergelijking met drie jaar geleden (= periode 2010-2013). 

Hierbij is de consumptie van varkensvlees significant sterker afgenomen dan die van rundvlees. Enkel 

de consumptie van kip of gevogelte kent een toename.  

De toename in de consumptie van kip of gevogelte, die de laatste jaren aan de gang is zoals bleek uit 

de analyse van de GfK-data, wordt hier dus ook bevestigd. Concreet wordt tussen 2010 en 2013 per 

persoon een toename verondersteld van 6,27 procent wat de consumptie van kip of gevogelte 

betreft (Tabel 5). De GfK-data, met cijfers uit de periode tussen 2008 en 2012, geven een toename 

aan van 2,71 procent per persoon. Voor charcuterie of vleeswaren wordt uit de GfK-data (= periode 

2008-2012) een daling in consumptie afgeleid van 2,07 procent per persoon, terwijl uit het 

consumentenonderzoek een afname volgt van 11,41 procent per persoon. De afnames in rundvlees- 

en varkensvleesconsumptie, afgeleid uit de GfK-data voor de periode tussen 2008 en 2012, bedragen 

respectievelijk 11,47 procent en 9,58 procent per persoon, welke in de buurt liggen van de waarden 

in Tabel 5. Er dient wel nogmaals benadrukt te worden dat de GfK-data betrekking hebben op de 

periode 2008-2012 voor consumenten in België en dat de hier beschouwde vraag uit het 

consumentenonderzoek betrekking heeft op de periode 2010-2013 voor consumenten in 

Vlaanderen, maar een vergelijking is zeker aan de orde. Globaal gezien kunnen we bijgevolg stellen 

dat de trends afgeleid uit de GfK-data en die uit het consumentenonderzoek vergelijkbaar zijn. 

Hieruit kunnen we concluderen dat de resultaten van het consumentenonderzoek vrij betrouwbaar 

zijn.  

Tabel 5: Gemiddelde waardes van de variabelen met betrekking tot de wijziging in vleesconsumptie in 

vergelijking met drie jaar geleden 

Items Gemiddelde waarde (%) Standaardafwijking 

Vleesconsumptie in vergelijking 

met drie jaar geleden 

Wijziging consumptie rundvlees 

 

Wijziging consumptie varkensvlees 

 

Wijziging consumptie kip of 

gevogelte 

 

Wijziging consumptie charcuterie 

of vleeswaren 

 

 

-10,33b 

 

-13,72a 

 

6,27c 

 

 

-11,41a,b 

 

 

29,00 

 

31,18 

 

27,71 

 

 

28,12 

a, b en c duiden op het al dan niet voorkomen van significante verschillen op het 0,05 niveau resulterend uit de 

verschillende Paired-samples T-testen 
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De resultaten van de KMO en Bartlett’s Test (KMO = 0,676  > 0,5 en p < 0,001) bevestigen dat het nuttig is 

een factoranalyse uit te voeren. Aan de hand van een factoranalyse wordt nagegaan of de vier items 

(vier intervalgeschaalde variabelen) gegroepeerd kunnen worden tot één factor. Deze factor zou een 

weergave zijn van de algemene beweerde verandering in vleesconsumptie in vergelijking met drie 

jaar geleden. De resultaten van een eerste factoranalyse maken duidelijk dat dit het geval is (Tabel 

6). Een tweede factoranalyse toont aan dat het ook een optie is de variabele wijziging consumptie kip 

of gevogelte apart te beschouwen en de factor te beperken tot het omvatten van drie 

intervalgeschaalde variabelen (Tabel 6). Ik opteer voor dit laatste geval, want zo neemt de verklaarde 

variantie in de oorspronkelijke data toe en wordt na een betrouwbaarheidsanalyse een hogere 

Cronbach’s alpha bekomen. Bovendien wordt dan net als bij de variabele Toekomstige_vleesconsumptie 

een factor bekomen die rundvlees, varkensvlees en charcuterie of vleeswaren omvat, wat dan weer 

betere perspectieven biedt voor verdere analyses. Bijgevolg ga ik verder met één factor (want dit 

dient minstens drie items te omvatten) die drie intervalgeschaalde variabelen (= wijziging consumptie 

rundvlees, wijziging consumptie varkensvlees en wijziging consumptie charcuterie of vleeswaren) groepeert. 

Deze factor verklaart 65,25 procent van de variantie in de oorspronkelijke data. Ook de 

betrouwbaarheid van de factor wordt nagegaan en in orde bevonden (Cronbach’s alpha = 0,732  > 0,6). 

Door het gemiddelde van de drie intervalgeschaalde variabelen, behorend tot deze factor, te 

berekenen, kan nu de variabele Vleesconsumptie_3_jaar_geleden (= een weergave van de algemene 

beweerde verandering in consumptie van minder duurzaam vlees in vergelijking met drie jaar 

geleden)  gecreëerd worden. Deze variabele zal voor de clusteranalyse toegepast worden.  

Tabel 6: Resultaten factor- en betrouwbaarheidsanalyses met betrekking tot het consumptiegedrag van vlees 

in vergelijking met drie jaar geleden 

Items Factoranalyse 1 (inclusief kip 

of gevogelte) 

Factoranalyse 2 (exclusief 

kip of gevogelte) 

Vleesconsumptie in vergelijking 

met drie jaar geleden 

Wijziging consumptie rundvlees  

 

Wijziging consumptie varkensvlees  

 

Wijziging consumptie kip of 

gevogelte 

 

Wijziging consumptie charcuterie of 

vleeswaren 

 

 

0,852 

 

0,818 

 

0,496 

 

 

0,679 

 

 

 

0,849 

 

0,848 

 

/ 

 

 

0,719 

Verklaarde variantie (%) 

Cronbach’s alpha 

Kaiser-Meyer-Olkin measure of 

sampling adequacy 

Bartlett’s Test of Sphericity 

52,57 

0,688 

0,676 

 

p < 0,001 

65,25 

0,732 

0,648 

 

p < 0,001 
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5.2.1.2 Vergelijking 2004-2013 

 

Evolutie consumptiefrequentie van vlees 

Zowel in 2004 als in 2013 werd aan de respondenten gevraagd hoe vaak ze rundvlees, varkensvlees, 

kip of gevogelte en geen vlees eten op zeven warme maaltijden. De beoordeling gebeurde bijgevolg 

telkens op een schaal van 0 tot 7 en dit is een intervalgeschaalde variabele. In 2013 beantwoordden 

383 respondenten deze vraag, in 2004 220 respondenten. De gemiddelde waardes voor beide 

ondervragingen worden per item weergegeven in Figuur 6. Zoals verwacht is er in 2013 in 

vergelijking met 2004 een significante daling in de consumptiefrequentie van rundvlees, terwijl de 

consumptiefrequentie van kip of gevogelte significant is toegenomen. 

 

Figuur 6: Consumptiefrequentie per vleessoort op zeven warme maaltijden (* duidt op het voorkomen van een 

significant verschil tussen 2004 en 2013) 

Evolutie in beweerd consumptiegedrag van vlees 

Zowel in 2004 als in 2013 werd aan de respondenten gevraagd hoe hun consumptie van rundvlees, 

varkensvlees en kip of gevogelte gewijzigd is in vergelijking met drie jaar geleden. Aan de hand van 

deze vergelijking kunnen we bijgevolg nagaan hoe sterk de beweerde wijziging in consumptiegedrag 

veranderd is in 2013 in vergelijking met 2004. We vragen ons immers af of de trend (de wijziging in 

vleesconsumptie in vergelijking met drie jaar geleden) die de respondenten vandaag bij zichzelf 

waarnemen sterk verschilt met die van in 2004. De beoordeling gebeurde bijgevolg telkens op een 

schaal van -100 tot 100 procent en dit is een intervalgeschaalde variabele. De gemiddelde waardes 

voor beide ondervragingen worden per item weergegeven in Figuur 7. De resultaten zijn vrij 

onverwacht. Zo stelden de respondenten in 2004 bij zichzelf een minieme stijging vast wat de 

consumptie van kip betreft. Bijna tien jaar later beweren respondenten dat de evolutie in 

consumptie van kip of gevogelte bij hen een significant grotere stijging kent. Wat varkensvlees 

betreft, wordt in 2004 en 2013 geen verschil in trend waargenomen. Ook wat de 

rundvleesconsumptie betreft, kan er geen significant verschil worden aangetoond. 
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Figuur 7: Gemiddelde beweerde procentuele verandering van de consumptie per vleessoort in vergelijking 

met drie jaar geleden (* duidt op het voorkomen van een significant verschil tussen 2004 en 2013) 

 

Nu kunnen we éénzelfde vergelijking uitvoeren, maar dan wat de intenties betreft van de 

respondenten in 2004 enerzijds en de respondenten in 2013 anderzijds. We vragen ons in beide 

gevallen immers af of er een verschil valt waar te nemen op het gebied van vleesconsumptie voor het 

respectievelijke (2005 en 2014) komende jaar. Zowel in 2004 als in 2013 werd aan de respondenten 

gevraagd wat hun verwachting is met betrekking tot de consumptie van rundvlees, varkensvlees en 

kip of gevogelte in het komende jaar. Aan de hand van deze vergelijking wordt nagegaan hoe sterk 

de intentie tot wijziging van het consumptiegedrag veranderd is in 2013 in vergelijking met 2004. De 

beoordeling gebeurde telkens op een schaal van -100 tot 100 procent en dit is een 

intervalgeschaalde variabele. De gemiddelde waardes voor beide ondervragingen worden per item 

weergegeven in Figuur 8. Zoals verwacht is in 2013 de verwachting om in de toekomst de consumptie 

van varkensvlees te verminderen sterker uitgesproken dan in 2004. Wat rundvlees betreft en kip of 

gevogelte worden geen significante verschillen gedetecteerd en bijgevolg kunnen hier moeilijk 

conclusies aan vastgeknoopt worden. Hypothese 1 (Respondenten vertonen in 2013 een sterkere 

intentie dan in 2004 om de toekomstige consumptie van vlees te verminderen) gaat bijgevolg enkel op 

voor varkensvlees, maar niet voor rundvlees en kip of gevogelte. 
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Figuur 8: Gemiddelde in het volgende jaar verwachte procentuele verandering van de consumptie per 

vleessoort (* duidt op het voorkomen van een significant verschil tussen 2004 en 2013) 

 

 

Kwaliteitslabel (niet bio) 

Consumenten eten in 2013 significant meer rundvlees, varkensvlees en kip of gevogelte voorzien van 

een kwaliteitslabel in vergelijking met 2004 (Figuur 9). Ze kiezen meer dan de helft van de keren dat 

ze rundvlees, varkensvlees en kip of gevogelte eten voor de aanwezigheid van een kwaliteitslabel. 

 

Figuur 9: Gemiddelde aanwezigheid van een kwaliteitslabel (niet bio) op 10 maal per vleessoort (* duidt op 

het voorkomen van een significant verschil tussen 2004 en 2013) 
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Biolabel 

Consumenten eten in 2013 even weinig rundvlees, varkensvlees en kip of gevogelte voorzien van een 

biolabel in vergelijking met 2004 (Figuur 10). Er worden geen significante verschillen gedetecteerd. 

Concreet kiezen ze slechts ongeveer één van de vijf keren dat ze rundvlees, varkensvlees en kip of 

gevogelte eten voor de aanwezigheid van een biolabel. Hypothese 2 (Respondenten consumeren in 

2013 meer vlees met biolabel dan in 2004) wordt bijgevolg verworpen. 

 

Figuur 10: Gemiddelde aanwezigheid van een biolabel op 10 maal per vleessoort 

 

 

Specifieke vermelding van herkomst 

Consumenten eten in 2013 significant meer rundvlees, varkensvlees en kip of gevogelte voorzien van 

een specifieke vermelding van herkomst in vergelijking met 2004 (Figuur 11). Ze kiezen ongeveer vier 

van de tien keren dat ze rundvlees, varkensvlees en kip of gevogelte eten voor de aanwezigheid van 

een specifieke vermelding van herkomst.  
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Figuur 11: Gemiddelde aanwezigheid van specifieke vermelding van herkomst op 10 maal per vleessoort (* 

duidt op het voorkomen van een significant verschil tussen 2004 en 2013) 

 

5.2.2 Attitude en motieven: vergelijking 2004-2013 

 

Evolutie in het belang van bepaalde kenmerken voor de kwaliteit van vers vlees 

Voor vier van de eerste twaalf items, met betrekking tot de kwaliteit van vers vlees, wordt er een 

significant verschil waargenomen tussen 2004 en 2013 (Figuur 12). Ongeveer tien jaar geleden was 

volgens de perceptie van consumenten de bijdrage tot kwaliteit van smaak, het mager zijn en de 

versheid van vers vlees significant belangrijker dan dat dit vandaag de dag het geval is. Ondanks de 

verschillen blijven de kenmerken smaak en versheid uitermate hoog scoren en worden ze toch nog 

altijd in sterke mate geassocieerd met kwaliteit. Een andere duidelijke vaststelling is het feit dat het 

land of de streek van productie aan belang heeft toegenomen sinds 2004. Dit wordt ook wel de 

herkomst genoemd en wordt meer en meer een belangrijk item met betrekking tot de 

kwaliteitsperceptie. Deze inhaalbeweging was nodig, want in 2004 scoorde dit item opmerkelijk lager 

dan de andere elf items. Aspecten zoals uitzicht en malsheid tot slot, zijn nog steeds even belangrijk.  
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Figuur 12: Gemiddelde waardes van bepaalde kenmerken voor de kwaliteit van vers vlees in 2004 en 2013 (* 

duidt op het voorkomen van een significant verschil tussen 2004 en 2013) 

 

Herkomst en veiligheid 

In de bovenstaande paragraaf bleek al dat het belang van herkomst in de kwaliteitsperceptie van vers 

vlees toeneemt. Vermits na het filteren van de dataset van 2004 de negen stellingen in verband met 

herkomst geen deel meer uitmaken van een gevalideerd construct, wordt in eerste instantie eens 

gekeken naar de variabele Het is voor mij belangrijk te weten waar vlees werd geproduceerd om te 

onderzoeken of de attitude van consumenten ten aanzien van herkomst in het algemeen ook 

veranderd is sinds 2004 (Figuur 13). Op een schaal van 1 tot 5 volgen de gemiddelde waardes met 

2,97 ± 1,03 in 2004 (N = 220) en 3,34 ± 0,92 in 2013 (N = 383) een vergelijkbare trend als die 

beschreven in de bovenstaande paragraaf. In 2013 wordt significant meer belang gehecht aan de 

herkomst van vlees in vergelijking met 2004 (Independent-samples T-test:  p < 0,001). Hypothese 3 

(Respondenten hechten in 2013 meer belang aan de herkomst van vlees dan in 2004) wordt hier 

bijgevolg bevestigd. Vervolgens worden nog de resultaten van twee andere stellingen beschouwd die 

zowel in 2004 als in 2013 aan bod kwamen in de vragenlijst, namelijk: Belgisch vlees is veiliger vlees en 

België heeft een zeer betrouwbare controle met betrekking tot vlees (Figuur 13). Op die manier kan 

nagegaan worden in welke mate de vermelding van België als herkomst volgens Vlaamse 

consumenten bijdraagt tot een beter veiligheidsgevoel. We concluderen uiteindelijk dat de 

respondenten in 2013 Belgisch vlees als significant veiliger vlees beschouwen in vergelijking met 

2004. Bovendien is ook het geloof in een betrouwbare controle van vlees significant toegenomen. 
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Figuur 13: Beoordeling van enkele stellingen in verband met herkomst en veiligheid (* duidt op het voorkomen 

van een significant verschil tussen 2004 en 2013) 

 

Gemak bereiding van voeding 

De drie stellingen die in de enquête van 2013 gegroepeerd staan onder de noemer convenience zijn 

dezelfde als die uit de enquête van 2004 en maken deel uit van een reeds bestaand construct. 

Bijgevolg volstaat een betrouwbaarheidsanalyse om na te gaan of de drie stellingen zowel voor de 

resultaten van 2004 als voor die van 2013 opnieuw gegroepeerd kunnen worden tot één factor. Dit 

vormt geen probleem (Cronbach’s alpha_2004 = 0,850  > 0,6  en Cronbach’s alpha_2013 = 0,852  > 0,6). Uit Tabel 7 

kan afgeleid worden dat er geen significant verschil wordt gedetecteerd. Dit is eveneens het geval 

wanneer de drie stellingen apart vergeleken worden. Consumenten vinden het gemak waarmee 

voeding, en bijgevolg ook vlees, bereid kan worden net als in 2004 niet belangrijk (de gemiddelde 

score ligt lager dan 2,5 op een schaal van 1 tot 5). Hypothese 4 (Respondenten hechten in 2013 meer 

belang aan het gebruiksgemak van vlees dan in 2004) wordt hier bijgevolg verworpen.  

Tabel 7: Vergelijking van de gemiddelde scores op de factor gebruiksgemak met opdeling volgens het jaartal 

van onderzoek 

Factor Jaar Gemiddelde p-waarde 

Convenience 

 

2004 

                        

 2,21 ± 0,90 
0,9471 

 

2013 

                          

2,22 ± 0,88  

1 : p-waarde van Independent-samples T-test 
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Duurzaamheid 

Van de zes stellingen die in de enquête van 2013 gegroepeerd staan onder de noemer Ethical Food 

Choice Motives (EFCM) zijn er vijf dezelfde als die uit de enquête van 2004 en ze maken deel uit van 

een reeds bestaand construct. Bijgevolg volstaat een betrouwbaarheidsanalyse om na te gaan of de 

vijf stellingen zowel voor de resultaten van 2004 als voor die van 2013 opnieuw gegroepeerd kunnen 

worden tot één factor. Dit vormt geen probleem (Cronbach’s alpha_2004 = 0,895  > 0,6  en Cronbach’s 

alpha_2013 = 0,888  > 0,6). Uit Tabel 8 kan afgeleid worden dat er geen significant verschil wordt 

gedetecteerd. Consumenten vinden duurzaamheid nog steeds heel belangrijk bij de aankoop van 

voeding en bijgevolg ook van vlees (de gemiddelde score ligt hoger dan 3,5 op een schaal van 1 tot 

5), maar in tegenstelling tot de verwachtingen is de mate van belang die eraan gehecht wordt niet 

significant toegenomen in 2013 ten opzichte van 2004. 

Tabel 8: Vergelijking van de gemiddelde scores op de factor EFCM met opdeling volgens het jaartal van 

onderzoek 

Factor Jaar Gemiddelde p-waarde 

EFCM 

 

2004 

                         

3,70 ± 0,76 
0,2532 

 

2013 

                          

3,77 ± 0,75  

2 : p-waarde van Independent-samples T-test 

 

 

Vermits dierenwelzijn een hot item is, worden de variabelen Ik vind het belangrijk dat mijn dagdagelijkse 

voeding geproduceerd werd zonder dat dieren pijn hebben ervaren en Ik vind het belangrijk dat mijn 

dagdagelijkse voeding geproduceerd werd met respect voor dierenrechten toch nog eens apart beschouwd. 

Consumenten hechten in 2013 significant meer belang aan dierenwelzijn dan in 2004 (Figuur 14). 

Zowel in 2004 als in 2013 halen deze stellingen hoge scores (op een schaal van 1 tot 5), maar er is dus 

wel degelijk een evolutie waarneembaar in de richting van een toenemende belangrijkheid van het 

aspect dierenwelzijn tijdens de productie van voeding en bijgevolg ook van vlees. Hypothese 5 

(Respondenten hechten in 2013 meer belang aan dierenwelzijn tijdens de vleesproductie dan in 2004) 

wordt hier bijgevolg bevestigd. 
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Figuur 14: Beoordeling van enkele stellingen in verband met dierenwelzijn (* duidt op het voorkomen van een 

significant verschil tussen 2004 en 2013) 

 

5.2.3 Houding van de consument ten aanzien van alternatieven voor de traditionele 

vleesconsumptie 

5.2.3.1 Attitude ten aanzien van in-vitro vlees 

 

Verschil in kennis tussen drie termen voor dezelfde technologie 

Vermits in de opgave telkens geroteerd werd met de termen in-vitro vlees, synthetisch vlees en 

kweekvlees, wordt nagegaan of er bij de respondenten een verschil is in bekendheid tussen deze 

begrippen. Hiervoor worden de antwoorden op de vraag “Heeft U al gehoord over in-vitro 

vlees/synthetisch vlees/kweekvlees?” geraadpleegd. Het resultaat is dat er een significant verschil 

waar te nemen valt in kennis tussen de drie begrippen (Chi-square test:  p = 0,024 < 0,05). Dit verschil valt 

hoofdzakelijk te verklaren doordat de term kweekvlees iets beter gekend is dan de termen in-vitro 

vlees en synthetisch vlees. Per term is er procentueel weinig verschil wat de respondenten betreft 

die erover gehoord hebben en precies weten wat de voorgeschotelde term inhoudt. Deze 

percentages schommelen namelijk alle drie rond de 25 procent. Kweekvlees kent echter een hoger 

percentage respondenten dat er reeds over gehoord heeft, maar niet precies weet wat het inhoudt 

(28,4 procent ten opzichte van 17,3 procent en 14,7 procent voor respectievelijk in-vitro vlees en 

synthetisch vlees).  Een omgekeerd fenomeen is dan waarneembaar wat betreft de percentages 

respondenten die nog niet gehoord hebben over de betreffende termen met 44,0 procent voor 

kweekvlees en 59,4 procent en 56,6 procent voor respectievelijk in-vitro vlees en synthetisch vlees.  

Ondanks de bovenstaande verschillen wordt voor alle volgende analyses geen onderscheid meer 

gemaakt tussen respondenten die een verschillende term kregen voorgeschoteld. Alle respondenten 

kregen namelijk voor aanvang van de volgende vragen, gebruikt in alle volgende analyses, éénzelfde 

inleidende tekst met uitleg met betrekking tot de nieuwe technologie, waardoor de gebruikte term 

op zich geen rol meer zou mogen spelen. Dit werd geverifieerd met One-way ANOVA F-testen en 

slechts bij een heel beperkt aantal vragen werden significante verschillen vastgesteld tussen de 

antwoorden van respondenten die een verschillende term kregen voorgeschoteld. Om op een 
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consequente wijze te werk te gaan, zal bij de bespreking van de verdere analyses telkens sprake zijn 

van in-vitro vlees, maar ook de antwoorden van de respondenten die de vragen kregen in functie van 

synthetisch vlees of kweekvlees werden dus verwerkt in de analyses. 

Invloed van de score behaald op de Food Technology Neophobia Scale 

De vier stellingen uit de vragenlijst die deel uitmaken van de Food Technology Neophobia Scale 

worden weergegeven in Tabel 9. De resultaten van de KMO en Bartlett’s Test (KMO = 0,747  > 0,5 en p < 

0,001) bevestigen dat het nuttig is een factoranalyse uit te voeren. Bijgevolg wordt een factoranalyse 

uitgevoerd om na te gaan of de vier items (vier intervalgeschaalde variabelen) gegroepeerd kunnen 

worden tot één factor. De resultaten uit Tabel 9 bevestigen dat dit geen probleem vormt en bijgevolg 

ontstaat een factor die 64,00 procent van de variantie in de oorspronkelijke data verklaart. Ook de 

betrouwbaarheid van de factor wordt nagegaan en in orde bevonden (Cronbach’s alpha = 0,812  > 0,6). Een 

nieuwe variabele FTNS wordt gecreëerd door het gemiddelde van de vier intervalgeschaalde 

variabelen te berekenen. 

Tabel 9: Resultaten factor- en betrouwbaarheidsanalyse met betrekking tot de Food Technology Neophobia 

Scale 

Items Factor loadings 

Food Technology Neophobia Scale 

Er zijn genoeg smakelijke voedingsmiddelen dus 

hoeven we geen nieuwe voedseltechnologieën te 

gebruiken om er nog meer te maken. 

 

De voordelen van nieuwe voedseltechnologieën 

worden vaak sterk overschat. 

 

Nieuwe voedseltechnologieën verminderen de 

natuurlijke kwaliteit van ons eten. 

 

Het heeft geen zin high-tech voedingsmiddelen 

uit te proberen, want de voedingsmiddelen die ik 

nu eet, zijn al goed genoeg. 

 

0,856 

 

 

 

0,708 

 

 

0,773 

 

 

0,854 

 

Verklaarde variantie (%) 

Cronbach’s alpha 

Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling 

adequacy 

Bartlett’s Test of Sphericity 

64,00 

0,812 

0,747 

 

p < 0,001 

 

Hoe lager respondenten scoren op de Food Technology Neophobia Scale (en dus hoe minder ze 

akkoord gaan met stellingen behorend tot deze schaal), hoe positiever ze staan tegenover nieuwe 

voedseltechnologieën. De variabele FTNS heeft een gemiddelde waarde van 2,94 ± 0,72 (op een 

schaal van 1 tot 5) waardoor we kunnen concluderen dat de respondenten eerder neutraal staan 

tegenover nieuwe voedseltechnologieën.  
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Nu wordt onderzocht of respondenten die wel laag scoren op de Food Technology Neophobia Scale 

ook effectief een sterkere bereidheid vertonen tot de consumptie van in-vitro vlees als alternatief 

voor traditioneel vlees. Om dit na te gaan, wordt gekeken naar de resultaten van de correlatietest 

uitgevoerd tussen de intervalgeschaalde variabelen FTNS en Ik zou bereid zijn in-vitro vlees als 

alternatief voor vlees te consumeren. Op het 0,01 niveau valt hierbij een negatieve significante correlatie 

op te merken (Correlatietest: Pearson Correlation = - 0,365 en p < 0,001). Bijgevolg is er een verband tussen 

beide variabelen waarbij zoals verwacht consumenten die lager scoren op de Food Technology 

Neophobia Scale sneller bereid zullen zijn tot de consumptie van in-vitro vlees. Hypothese 6 

(Respondenten die lager scoren op de Food Technology Neophobia Scale zullen een sterkere 

bereidheid vertonen tot de consumptie van in-vitro vlees als alternatief voor traditioneel vlees) wordt 

hier bijgevolg bevestigd. 

 

Argumenten pro en contra in-vitro vlees 

De redenen waarom in-vitro vlees aan of af te raden valt, zijn van een heel uiteenlopende aard. 

Figuur 15 en Figuur 16 bieden een overzicht van de argumenten aangehaald in de enquête en de 

bijhorende gemiddelde scores van de respondenten op een schaal van 1 tot 5. Wat de voordelen van 

in-vitro vlees betreft, zijn de respondenten niet overtuigd dat dit gezonder is dan traditioneel vlees. 

Dierenwelzijn daarentegen wordt als de belangrijkste reden aangehaald om de consumptie van in-

vitro vlees te overwegen. Argumenten, die uit de resultaten van de enquête sterk naar voor komen, 

waarom de consumenten hun twijfels hebben over een dergelijke consumptie zijn het als niet 

natuurlijk beschouwen van in-vitro vlees, het niet bereid zijn meer te betalen dan voor traditioneel 

vlees, het niet als echt vlees beschouwen en het niet vertrouwen.  

 

 

Figuur 15: Motieven om de consumptie van in-vitro vlees te overwegen 
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Figuur 16: Motieven om de consumptie van in-vitro vlees NIET te overwegen 

5.2.3.2 Bereidheid tot consumptie en het betalen van een meerprijs voor diverse alternatieven 

 

Bereidheid tot consumptie en het betalen van een meerprijs  

In de enquête werd gepolst naar de bereidheid tot consumptie van alternatieven voor traditioneel 

vlees. Daarnaast werd ook nagegaan of de respondenten bereid zijn tot het betalen van een 

meerprijs voor dergelijke alternatieven. Op een schaal van 1 tot 5 wordt zo telkens een gemiddelde 

score bekomen per alternatief (Figuur 17). Daarbij valt onmiddellijk op dat vier van de zes 

alternatieven positief onthaald worden door de respondenten wat de bereidheid tot consumptie 

betreft. Enkel in-vitro vlees en het eten van insecten worden minder enthousiast onthaald. De 

respondenten staan namelijk eerder negatief tegenover in-vitro vlees, terwijl men ook niet bereid is 

tot de consumptie van insecten als alternatief voor traditioneel vlees. Inzake de bereidheid tot het 

betalen van een meerprijs voor de alternatieven wordt er heel wat minder goed gescoord. Enkel voor 

biologisch vlees zijn consumenten bereid extra te betalen. 

 

Figuur 17: Bereidheid tot consumptie en het betalen van een meerprijs voor diverse alternatieven 
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Nu wordt aan de hand van correlatietesten onderzocht of respondenten die bereid zijn tot de 

consumptie van een alternatief voor traditioneel vlees ook effectief bereid zijn tot het betalen van 

een meerprijs daarvoor (Tabel 10). Hierbij valt het op dat er steeds een positieve significante 

correlatie voorkomt (voor situatie 1 bijvoorbeeld: Correlatietest: Pearson Correlation = 0,628 en p < 0,001). We 

kunnen bijgevolg concluderen dat er een verband bestaat tussen de bereidheid tot consumptie van 

alternatieven voor traditioneel vlees enerzijds en de bereidheid tot het betalen van een meerprijs 

daarvoor anderzijds. Hypothese 7 (Er is een verband tussen de bereidheid tot consumptie van 

alternatieven voor traditioneel vlees enerzijds en de bereidheid tot het betalen van een meerprijs 

anderzijds) wordt hier bijgevolg bevestigd. 

Tabel 10: Correlatie tussen de bereidheid tot consumptie en het betalen van een meerprijs voor diverse 

alternatieven  

Items Correlatiecoëfficiënten 

Ik zou bereid zijn hybride vleesproducten als 

alternatief voor vlees te consumeren. 

 

Ik zou bereid zijn plantaardige vleesvervangers 

als alternatief voor vlees te consumeren. 

 

Ik zou bereid zijn biologisch vlees als alternatief 

voor vlees te consumeren. 

 

Ik zou bereid zijn insecten als alternatief voor 

vlees te consumeren. 

 

Ik zou bereid zijn in-vitro vlees als alternatief 

voor vlees te consumeren. 

 

Ik zou bereid zijn om meer vlees te eten 

afkomstig van minder milieubelastende 

vleessoorten. 

 

                         0,628* 

 

 

0,721* 

 

 

0,590* 

 

 

0,725* 

 

 

0,729* 

 

 

0,566* 

 

 

 

*Er is een positief significant verband op het 0,01 niveau (p < 0,01) 

Invloed van de score behaald op de Food Neophobia Scale op de bereidheid tot consumptie van 

diverse alternatieven 

De zes stellingen uit de vragenlijst die deel uitmaken van de Food Neophobia Scale worden 

weergegeven in Tabel 11. Vooraleer de resultaten van deze stellingen geanalyseerd kunnen worden, 

dienen drie van de zes stellingen herschaald te worden zodat alle stellingen dezelfde connotatie 

hebben. Daarvoor worden de meetschalen omgekeerd. Dit wordt toegepast bij de eerste, de vierde 

en de zesde stelling. De resultaten van de KMO en Bartlett’s Test (KMO = 0,791  > 0,5 en p < 0,001) 

bevestigen dat het nuttig is een factoranalyse uit te voeren. Bijgevolg wordt een factoranalyse 

uitgevoerd om na te gaan of de zes items (zes intervalgeschaalde variabelen) gegroepeerd kunnen 

worden tot één factor. De resultaten uit Tabel 11 bevestigen dat dit geen probleem vormt en 
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bijgevolg ontstaat een factor die 47,74 procent van de variantie in de oorspronkelijke data verklaart. 

Ook de betrouwbaarheid van de factor wordt nagegaan en in orde bevonden (Cronbach’s alpha = 0,771  > 

0,6). Een nieuwe variabele FNS wordt gecreëerd door het gemiddelde van de zes intervalgeschaalde 

variabelen te berekenen. 

Tabel 11: Resultaten factor- en betrouwbaarheidsanalyse met betrekking tot de Food Neophobia Scale 

Items Factor loadings 

Food Neophobia Scale 

Ik probeer voortdurend allerlei nieuwe 

voedingsmiddelen uit. 

 

Ik vertrouw geen nieuwe voedingsmiddelen. 

 

Als ik niet weet wat er in het eten zit, zal ik het 

niet proberen. 

 

Bij een etentje zal ik iets nieuws eten. 

 

Ik ben bang om dingen te eten die ik nooit eerder 

gegeten heb. 

 

Ik eet bijna alles. 

 

0,657 

 

 

0,707 

 

0,638 

 

 

0,679 

 

0,784 

 

 

0,672 

Verklaarde variantie (%) 

Cronbach’s alpha 

Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling 

adequacy 

Bartlett’s Test of Sphericity 

47,74 

0,771 

0,791 

 

p < 0,001 

 

Hoe lager respondenten scoren op de Food Neophobia Scale (en dus hoe minder ze akkoord gaan 

met stellingen behorend tot deze schaal), hoe positiever ze staan tegenover nieuwe 

voedingsmiddelen. De variabele FNS heeft een gemiddelde waarde van 2,45 ± 0,67 (op een schaal 

van 1 tot 5) waardoor we kunnen concluderen dat de respondenten eerder positief staan tegenover 

nieuwe voedingsmiddelen. 

Nu wordt aan de hand van correlatietesten onderzocht of respondenten die lager scoren op de Food 

Neophobia Scale ook effectief een sterkere bereidheid vertonen tot de consumptie van hybride 

vleesproducten, plantaardige vleesvervangers, biologisch vlees, insecten en in-vitro vlees als 

alternatief voor traditioneel vlees (Tabel 12). Hierbij valt in alle gevallen een negatieve significante 

correlatie op te merken (voor situatie 1 bijvoorbeeld: Correlatietest: Pearson Correlation = - 0,166 en p = 0,001 < 

0,01). Bijgevolg is er een verband tussen beide stellingen waarbij zoals verwacht consumenten die 

lager scoren op de Food Neophobia Scale sneller bereid zullen zijn tot de consumptie van hybride 

vleesproducten, plantaardige vleesvervangers, biologisch vlees, insecten en in-vitro vlees. Hypothese 

8 (Respondenten die lager scoren op de Food Neophobia Scale zullen een sterkere bereidheid 

vertonen tot de consumptie van alternatieven voor traditioneel vlees) wordt hier bijgevolg bevestigd. 
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Tabel 12: Correlatie tussen de score op de Food Neophobia Scale en de bereidheid tot consumptie van 

alternatieven voor traditioneel vlees 

Items Correlatiecoëfficiënten 

Ik zou bereid zijn hybride vleesproducten als 

alternatief voor vlees te consumeren. 

 

Ik zou bereid zijn plantaardige vleesvervangers 

als alternatief voor vlees te consumeren. 

 

Ik zou bereid zijn biologisch vlees als alternatief 

voor vlees te consumeren. 

 

Ik zou bereid zijn insecten als alternatief voor 

vlees te consumeren. 

 

Ik zou bereid zijn in-vitro vlees als alternatief 

voor vlees te consumeren. 

                       -0,166* 

 

 

-0,099** 

 

 

-0,176* 

 

 

-0,326* 

 

 

-0,166* 

* Er is een negatief significant verband tussen de stelling en de variabele FNS op het 0,05 niveau (p < 0,05) en 

op het 0,01 niveau (p < 0,01)                                                                                                                               

** Er is enkel een negatief significant verband tussen de stelling en de variabele FNS op het 0,05 niveau (p < 

0,05) 

 

Invloed van Ethical Food Choice Motives (EFCM) op de bereidheid tot consumptie van diverse 

alternatieven 

De zes stellingen uit de vragenlijst die geklasseerd werden onder de noemer Ethical Food Choice 

Motives (EFCM) worden weergegeven in Tabel 13. In tegenstelling tot eerder in de bespreking van de 

resultaten wordt hier een volledige factoranalyse doorlopen voor EFCM, vermits een nieuwe eigen 

stelling is toegevoegd naast de vijf courante stellingen. De resultaten van de KMO en Bartlett’s Test 

(KMO = 0,847  > 0,5 en p < 0,001) bevestigen dat het nuttig is een factoranalyse uit te voeren. Bijgevolg 

wordt een factoranalyse uitgevoerd om na te gaan of de zes items (zes intervalgeschaalde 

variabelen) gegroepeerd kunnen worden tot één factor. De resultaten uit Tabel 13 bevestigen dat dit 

geen probleem vormt en bijgevolg ontstaat een factor die 66,72 procent van de variantie in de 

oorspronkelijke data verklaart. Ook de betrouwbaarheid van de factor wordt nagegaan en in orde 

bevonden (Cronbach’s alpha = 0,899  > 0,6). Een nieuwe variabele EFCM wordt gecreëerd door het 

gemiddelde van de zes intervalgeschaalde variabelen te berekenen. 
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Tabel 13: Resultaten factor- en betrouwbaarheidsanalyse met betrekking tot de Ethical Food Choice Motives 

(EFCM) 

Items Factor loadings 

Ethical Food Choice Motives (EFCM) 

Ik vind het belangrijk dat mijn dagdagelijkse 

voeding geproduceerd werd zonder dat dieren 

pijn hebben ervaren. 

 

Ik vind het belangrijk dat mijn dagdagelijkse 

voeding geproduceerd werd met respect voor 

dierenrechten. 

 

Ik vind het belangrijk dat mijn dagdagelijkse 

voeding geproduceerd werd op een 

milieuvriendelijke wijze. 

 

Ik vind het belangrijk dat mijn dagdagelijkse 

voeding geproduceerd werd zonder het 

natuurlijk evenwicht te verstoren. 

 

Ik vind het belangrijk dat mijn dagdagelijkse 

voeding geproduceerd werd met een eerlijk 

inkomen voor de landbouwer. 

 

Ik vind het belangrijk dat mijn dagdagelijkse 

voeding verpakt is op een milieuvriendelijke 

manier. 

 

0,779 

 

 

 

0,803 

 

 

 

0,872 

 

 

 

0,837 

 

 

 

0,782 

 

 

 

0,824 

Verklaarde variantie (%) 

Cronbach’s alpha 

Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling 

adequacy 

Bartlett’s Test of Sphericity 

66,72 

0,899 

0,847 

 

p < 0,001 

 

Hoe hoger respondenten scoren op de variabele EFCM (en dus hoe meer ze akkoord gaan met de 

stellingen behorend tot deze factor), hoe meer ze aangeven het aspect duurzaamheid hoog in het 

vaandel te dragen. De variabele EFCM heeft een gemiddelde waarde van 3,80 ± 0,72 (op een schaal 

van 1 tot 5) waardoor we kunnen concluderen dat de respondenten veel belang hechten aan het 

aspect duurzaamheid bij de aankoop van voeding (en bijgevolg ook van vlees). 

Nu wordt aan de hand van correlatietesten onderzocht of respondenten die hoger scoren op de 

variabele EFCM ook effectief een sterkere bereidheid vertonen tot de consumptie van hybride 

vleesproducten, plantaardige vleesvervangers, biologisch vlees, insecten en in-vitro vlees als 

alternatief voor traditioneel vlees enerzijds en anderzijds ook bereid zijn de vleesconsumptie per 

maaltijd te verminderen en bereid zijn meer vlees te eten afkomstig van minder milieubelastende 
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vleessoorten (Tabel 14). Hierbij valt het op dat er slechts in vier gevallen een positieve significante 

correlatie voorkomt (voor situatie 2 bijvoorbeeld: Correlatietest: Pearson Correlation = 0,266 en p < 0,001). Bijgevolg 

is er een verband tussen deze vier stellingen en de variabele EFCM waarbij consumenten die meer 

belang hechten aan duurzaamheid sneller bereid zullen zijn tot de consumptie van plantaardige 

vleesvervangers en biologisch vlees. Ook zullen dergelijke consumenten bereid zijn de 

vleesconsumptie per maaltijd te verminderen en bereid zijn meer vlees te eten afkomstig van minder 

milieubelastende vleessoorten. Hypothese 9 (Respondenten die een hogere EFCM-score behalen 

zullen een sterkere bereidheid vertonen tot de consumptie van alternatieven voor traditioneel vlees) 

klopt bijgevolg enkel voor deze vier net vermelde alternatieven. 

Tabel 14: Correlatie tussen de score op de variabele EFCM en de bereidheid tot consumptie van alternatieven 

voor traditioneel vlees 

Items Correlatiecoëfficiënten 

Ik zou bereid zijn hybride vleesproducten als 

alternatief voor vlees te consumeren. 

 

Ik zou bereid zijn plantaardige vleesvervangers 

als alternatief voor vlees te consumeren. 

 

Ik zou bereid zijn biologisch vlees als alternatief 

voor vlees te consumeren. 

 

Ik zou bereid zijn insecten als alternatief voor 

vlees te consumeren. 

 

Ik zou bereid zijn in-vitro vlees als alternatief 

voor vlees te consumeren. 

 

Ik zou bereid zijn om meer vlees te eten 

afkomstig van minder milieubelastende 

vleessoorten. 

 

Ik ben bereid minder vlees te consumeren. 

                         0,026 

 

 

0,266* 

 

 

0,151* 

 

 

0,080 

 

 

-0,043 

 

 

0,150* 

 

 

 

0,347* 

*Er is een positief significant verband tussen de betreffende stelling en de variabele EFCM op het 0,01 niveau 

(p < 0,01) 

5.2.4 Clusteranalyse 

 

Indeling in clusters 

De twee variabelen Toekomstige_vleesconsumptie en Vleesconsumptie_3_jaar_geleden die eerder werden 

bekomen na factoranalyses kunnen verder toegepast worden in een clusteranalyse. Hierbij dient dus 

benadrukt te worden dat de variabele Toekomstige_vleesconsumptie een weergave is van de verwachte 

procentuele verandering in consumptie van rundvlees, varkensvlees en charcuterie of vleeswaren in 

het komende jaar. Vleesconsumptie_3_jaar_geleden daarentegen is een weergave van de geschatte 
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procentuele verandering in consumptie van rundvlees, varkensvlees en charcuterie of vleeswaren in 

vergelijking met drie jaar geleden. Hierbij dient benadrukt te worden dat dit allemaal uitsluitend 

resultaten omvat uit het consumentenonderzoek van 2013. Het doel is een aantal groepen 

consumenten (segmenten of clusters) te onderscheiden met verschillen in consumptiegedrag van 

vlees. Door eerst een hiërarchische clustering uit te voeren en daarna de output daarvan als input te 

gebruiken voor een K-means clustering worden vier segmenten of clusters bekomen (Tabel 15).  

Tabel 15: Gemiddelde waardes per segment van de variabelen met betrekking tot de wijziging in consumptie 

(%) 

Items Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 p 

N (Totaal = 403) 

 

Procentuele verdeling 

respondenten (%) 

 

Toekomstige_vleesconsumptie 

 

Vleesconsumptie_3_jaar_geleden 

89 

 

22,1 

 

 

-2,23 

 

-25,11 

263 

 

65,3 

 

 

-0,31 

 

1,15 

17 

 

4,2 

 

 

-54,39 

 

-32,02 

34 

 

8,4 

 

 

-4,85 

 

-67,24 

 

 

 

 

 

< 0,001 

 

< 0,001 

 

Segment 1 omvat iets meer dan één vijfde van de respondenten (22,1 procent) en vormt het op één 

na grootste segment. Deze respondenten worden gekenmerkt door het feit dat hun vleesconsumptie 

in het komende jaar heel licht zal dalen, maar in vergelijking met drie jaar geleden is hun 

vleesconsumptie al met een kwart gedaald. 

Segment 2 telt met voorsprong het grootste aantal respondenten (65,3 procent). Karakteristiek voor 

deze consumenten is het gegeven dat hun vleesconsumptie in vergelijking met drie jaar geleden niet 

of nauwelijks gewijzigd is. Dit zal ook zo blijven in het komende jaar. 

Segment 3 telt een beperkt aantal respondenten (4,2 procent) dat zich sterk onderscheidt van 

anderen omwille van hun voornemen hun vleesconsumptie in het komende jaar drastisch te 

verminderen. Bovendien is hun vleesconsumptie in vergelijking met drie jaar geleden reeds met één 

derde afgenomen. 

Tot slot worden de respondenten van segment 4 (8,4 procent) gekenmerkt door het feit dat hun 

vleesconsumptie in vergelijking met drie jaar geleden met twee derde is afgenomen. Bijgevolg 

concluderen deze respondenten dat een dergelijke afname voldoende is en zijn de plannen beperkt 

om de vleesconsumptie in het komende jaar te verminderen. 

Invloed van het vleesconsumptiegedrag van de vier segmenten op de bereidheid tot consumptie 

van diverse alternatieven 

Vermits de beide variabelen, waarop de indeling in clusters gebaseerd is, exclusief kip of gevogelte 

zijn, zijn ze een weergave van de minder duurzame vleesconsumptie. Bijgevolg is het interessant de 

link te leggen tussen de consumptie van dat minder duurzaam, traditioneel, vlees en de bereidheid 

tot consumptie van meer duurzame alternatieven. Op een schaal van 1 tot 5 wordt in Tabel 16 per 

segment weergegeven hoe elk alternatief scoort wat de bereidheid tot consumptie betreft als 
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alternatief voor traditioneel, minder duurzaam, vlees. In de onderstaande alinea worden de 

voornaamste bevindingen geformuleerd. 

We merken in eerste instantie op dat hybride vleesproducten bij de respondenten uit alle segmenten 

relatief goed scoren, terwijl dit voor biologisch vlees nog meer het geval is. Daartegenover staat dat 

alle respondenten het ook wel min of meer eens zijn over de perceptie van in-vitro vlees, maar in die 

zin dat geen enkel segment er enthousiast over is. Verder worden de plantaardige vleesvervangers 

gezien als een goed alternatief voor traditioneel vlees, maar hier wordt een duidelijk verschil 

waargenomen tussen verschillende segmenten. Respondenten die hun vleesconsumptie niet 

gewijzigd hebben in vergelijking met drie jaar geleden en ook niet van plan zijn die te wijzigen in het 

komende jaar (segment 2) zijn veel minder enthousiast dan de respondenten die hun 

vleesconsumptie sterk zullen terugdringen (segment 3) of die hun vleesconsumptie al drastisch 

hebben afgebouwd (segment 4). Eénzelfde trend wordt waargenomen wat de mogelijkheid betreft 

om de vleesconsumptie per maaltijd te verminderen. Dit is een alternatief dat in het algemeen sterk 

geaccepteerd wordt, maar opnieuw verschillen de scores van enerzijds segment 2 en anderzijds 

segment 3 en 4 verhoudingsgewijze op dezelfde manier van elkaar. Het eten van insecten 

daarentegen is net als in-vitro vlees geen populair alternatief voor traditioneel vlees. Respondenten 

die hun vleesconsumptie niet wijzigen (segment 2) zijn niet bereid tot de consumptie van insecten, 

terwijl de mensen uit segment 4 ook eerder niet akkoord gaan met de consumptie ervan, maar dit 

wel in mindere mate. Wat de reeds genoemde alternatieven betreft, blinken de respondenten uit 

segment 1 niet uit in bereidheid tot consumptie (toch in vergelijking met de segmenten 3 en 4), maar 

het eten van minder milieubelastende vleessoorten vormt een uitzondering. 

Tabel 16: Gemiddelde waardes per segment van de variabelen met betrekking tot de bereidheid tot 

consumptie van een bepaald alternatief voor traditioneel vlees 

Items Segment 1 Segment 2   Segment 3 Segment 4 

Ik zou bereid zijn hybride 

vleesproducten als 

alternatief voor vlees te 

consumeren. 

 

Ik zou bereid zijn 

plantaardige 

vleesvervangers als 

alternatief voor vlees te 

consumeren. 

 

Ik zou bereid zijn biologisch 

vlees als alternatief voor 

vlees te consumeren. 

 

Ik zou bereid zijn insecten 

als alternatief voor vlees te 

consumeren. 

 

              3,43a 

 

 

 

 

3,37d,e 

 

 

 

 

 

3,91d 

 

 

 

2,25a,b 

 

 

 

        3,12a 

 

 

 

 

3,00d 

 

 

 

 

 

3,63d 

 

 

 

2,17a 

 

 

 

        3,71a 

 

 

 

 

3,94e,f 

 

 

 

 

 

3,71d 

 

 

 

3,00b 

 

 

 

           3,50a 

 

 

 

 

4,12f 

 

 

 

 

 

3,91d 

 

 

 

2,88b 
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Ik zou bereid zijn in-vitro 

vlees als alternatief voor 

vlees te consumeren. 

 

Ik zou bereid zijn om meer 

vlees te eten afkomstig van 

minder milieubelastende 

vleessoorten. 

 

Ik ben bereid minder vlees 

te consumeren. 

2,30a 

 

 

 

3,88e 

 

 

 

 

3,88e 

2,48a 

 

 

 

3,40d 

 

 

 

 

3,48d 

 

2,65a 

 

 

 

3,88e 

 

 

 

 

4,41f 

2,71a 

 

 

 

3,71d,e 

 

 

 

 

4,29e,f 

a, b en c duiden op het al dan niet voorkomen van significante verschillen op het 0,05 niveau resulterend uit de 

verschillende One-way ANOVA F-testen gebruikmakend van Scheffe als Post Hoc              

d, e en f duiden op het al dan niet voorkomen van significante verschillen op het 0,05 niveau resulterend uit de 

verschillende One-way ANOVA F-testen gebruikmakend van Dunnett T3 als Post Hoc  

 

Socio-demografische kenmerken van de vier segmenten 

De resultaten uit Tabel 17 maken duidelijk dat er geen significant verschil is in de verdeling van 

mannen en vrouwen over de vier segmenten (Chi-square test:  p =  0,463 > 0,05). Dit is ook het geval wat de 

leeftijdsklassen betreft (Chi-square test:  p = 0,065 > 0,05). Bovendien zijn twee van de vier clusters relatief 

klein waardoor analyses met behulp van kruistabellen misschien minder betrouwbaar zullen zijn. 

Bijgevolg kunnen hier geen grote conclusies aan vastgeknoopt worden. 

 

Tabel 17: Socio-demografische kenmerken van de vier segmenten 

Items Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 p 

Geslacht 

Man 

 

Vrouw 

 

30,3% 

 

69,7% 

 

38,0% 

 

62,0% 

  

35,3% 

 

64,7% 

 

44,1% 

 

55,9% 

0,463 

Leeftijd 

18-25 

 

26-35 

 

36-50 

 

51-65 

 

>65 

 

21,3% 

 

12,4% 

 

28,1% 

 

33,7% 

 

4,5% 

 

31,6% 

 

16,3% 

 

24,7% 

 

21,3% 

 

6,1% 

 

11,8% 

 

17,6% 

 

5,9% 

 

52,9% 

 

11,8% 

 

17,6% 

 

20,6% 

 

26,5% 

 

29,4% 

 

5,9% 

0,065 
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5.2.5 Resultaten van de hypotheses 
 

Tabel 18: Resultaten van de hypotheses voorafgaand aan het onderzoek 

Nummer hypothese Beschrijving van de hypothese 

 

1 

 

 

 

2 

Hypotheses met betrekking tot het gedrag van consumenten 

Respondenten vertonen in 2013 een sterkere intentie dan in 2004 om de 

toekomstige consumptie van vlees te verminderen. => Deze hypothese wordt 

enkel bevestigd voor varkensvlees! 

 

Respondenten consumeren in 2013 meer vlees met biolabel dan in 2004 

(Vanhonacker, Van Loo, Gellynck, & Verbeke, 2013). => Deze hypothese 

wordt NIET bevestigd! 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Hypotheses met betrekking tot het belang van productattributen (attitude) 

en motieven 

Respondenten hechten in 2013 meer belang aan de herkomst van vlees dan 

in 2004 (Van Outryve, 2012b). => Deze hypothese wordt bevestigd! 

 

Respondenten hechten in 2013 meer belang aan het gebruiksgemak van vlees 

dan in 2004 (Grunert, 2006). => Deze hypothese wordt NIET bevestigd! 

 

Respondenten hechten in 2013 meer belang aan dierenwelzijn tijdens de 

vleesproductie dan in 2004 (Vanhonacker, Verbeke, Van Poucke, & Tuyttens, 

2007). => Deze hypothese wordt bevestigd! 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

Hypotheses met betrekking tot de bereidheid tot consumptie van 

alternatieven voor traditioneel vlees 

Respondenten die lager scoren op de Food Technology Neophobia Scale 

zullen een sterkere bereidheid vertonen tot de consumptie van in-vitro vlees 

als alternatief voor traditioneel vlees. => Deze hypothese wordt bevestigd! 

 

Er is een verband tussen de bereidheid tot consumptie van alternatieven voor 

traditioneel vlees enerzijds en de bereidheid tot het betalen van een 

meerprijs anderzijds (Vanhonacker, Van Loo, Gellynck, & Verbeke, 2013). => 

Deze hypothese wordt bevestigd! 

 

Respondenten die lager scoren op de Food Neophobia Scale zullen een 

sterkere bereidheid vertonen tot de consumptie van alternatieven voor 

traditioneel vlees . => Deze hypothese wordt bevestigd! 

 

Respondenten die een hogere EFCM-score behalen zullen een sterkere 

bereidheid vertonen tot de consumptie van alternatieven voor traditioneel 

vlees. => Deze hypothese wordt enkel bevestigd voor plantaardige 

vleesvervangers, biologisch vlees, minder milieubelastende vleessoorten en 

het verminderen van de vleesconsumptie per maaltijd! 
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6. DISCUSSIE EN BESLUIT 

 

6.1 Secundaire bronnen (GfK-data) 
De totale bestedingen aan vlees door alle Belgische gezinnen samen kennen tussen 2008 en 2012 

een stijging op het vlak van vers gevogelte en vleeswaren. Deze stijgingen kunnen grotendeels 

verklaard worden door een toename van het aantal Belgische gezinnen in diezelfde periode. Op het 

vlak van vers rundvlees is een daling waarneembaar. Op het gebied van vers varkensvlees verandert 

er nauwelijks iets.  

De totale besteding aan de meest courante vleessoorten per persoon in België kent een stijging in 

2012 ten opzichte van 2008. Vermits de vleesprijzen de voorbije jaren jaar na jaar zijn toegenomen, is 

dit een vrij logische evolutie. Per persoon wordt er tussen 2008 en 2012 gaandeweg minder besteed 

aan rundvlees en varkensvlees. Op het gebied van vers gevogelte en vleeswaren valt dan weer wel 

een stijging te noteren. Er wordt per capita het meest geld uitgegeven aan vleeswaren en het minst 

aan vers varkensvlees.  

Het grootste volume aangekocht vlees door alle Belgische gezinnen samen situeert zich op het 

gebied van de vleeswaren, vermits deze frequent door een absolute meerderheid van de gezinnen 

worden aangekocht. Het totaal volume vers gevogelte neemt toe, terwijl bij vers rundvlees en vers 

varkensvlees een daling optreedt.  

In de periode tussen 2008 en 2012 daalt de gemiddelde vleesaankoop per persoon in België wat de 

som van de courante vleessoorten betreft. Eén van de verklaringen voor het dieptepunt in 2012, wat 

de consumptie van vers vlees per persoon betreft, is het feit dat 2012 gekenmerkt wordt door een 

tegenvallend barbecueseizoen (Marketingdienst VLAM, 2013b). Enkel vers gevogelte kent per capita 

een groter volume in 2012 in vergelijking met 2008. 

 

6.2 Consumentenonderzoek 
6.2.1 Gedrag 

De respondenten van het consumentenonderzoek beweren in vergelijking met drie jaar geleden hun 

consumptie van rundvlees, varkensvlees en charcuterie of vleeswaren verminderd te hebben met 

minstens tien procent. Enkel de consumptie van kip of gevogelte zou zijn toegenomen met zes 

procent. Een verklaring, die ook naar voor komt in eerder onderzoek, van dit laatste fenomeen is het 

feit dat dit een goedkopere vleessoort betreft (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2012a). 

Bovendien is dit een minder milieubelastende vleessoort (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 

2011c). Daarnaast blijkt dat de respondenten verwachten in de nabije toekomst voor alle vier de 

vleessoorten dezelfde trend aan te houden als gedurende de voorbije drie jaar, maar dan in iets 

mindere mate (= kleinere procentuele veranderingen). Deze tendensen kwamen ook al tot uiting bij 

de verwerking van de GfK-data. Bovendien is het ook een bevestiging van de langetermijn evolutie 

van het bruto vleesverbruik in België (Marketingdienst VLAM, 2013a). 
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In vergelijking met 2004 wordt door Vlaamse consumenten in 2013 wekelijks minder vaak rundvlees 

gegeten. Kip of gevogelte wordt daarentegen meer frequent geconsumeerd in 2013. De 

consumptiefrequenties per vleessoort zijn bijgevolg in overeenstemming met de evoluties in 

geconsumeerde hoeveelheden. Waar de respondenten in 2004 de intentie hadden om in de nabije 

toekomst procentueel minder varkensvlees te consumeren, is dat voornemen nog sterker aanwezig 

bij de respondenten in 2013.  

Consumenten hechten steeds meer belang aan de aanwezigheid van een kwaliteitslabel, want zowel 

op het vlak van de consumptie van rundvlees, varkensvlees en kip of gevogelte is er op tien maal 

vaker een kwaliteitslabel aanwezig dan in 2004. Dit bevestigt ook het toenemend succes van 

kwaliteitslabels zoals het Meesterlyck-label (Marketingdienst VLAM, 2012). Eén van de voornaamste 

verklaringen hiervoor is te vinden in het feit dat consumenten dergelijk vlees percipiëren als veiliger 

vlees (Van Wezemael, Verbeke, Kügler, de Barcellos, & Grunert, 2010). Vlees met aanwezigheid van 

een biolabel wordt even weinig geconsumeerd in 2013 in vergelijking met 2004 en dit concreet met 

een frequentie van één op de vijf keren dat een bepaalde vleessoort geconsumeerd wordt.   

 

6.2.2 Attitude en motieven 

Consumenten brengen diverse aspecten in rekening wanneer ze de kwaliteit van vers vlees gaan 

beoordelen. Een duidelijk verschil met 2004 is het feit dat in 2013 het aspect herkomst (land/streek 

van productie) veel belangrijker wordt geacht. Dit is bovendien het enige item, wat de percipiëring 

van de kwaliteit van vers vlees betreft, dat aan belang gewonnen heeft sinds 2004. De versheid en 

smaak van vers vlees kennen in vergelijking met 2004 een afname in belang op het vlak van kwaliteit, 

net als het al dan niet mager zijn van het vlees, maar blijven hoge scores halen. Aspecten zoals 

uitzicht en malsheid zijn nog steeds even belangrijk.  

Bij de verdere beoordeling van vlees in het algemeen vinden consumenten het in 2013 in 

tegenstelling tot 2004 wel belangrijk te weten waar vlees werd geproduceerd. Dit blijkt ook uit het 

feit dat er, op tien maal dat consumenten rundvlees, varkensvlees en kip of gevogelte consumeren, 

vaker een specifieke vermelding van herkomst voorkomt dan in 2004. De herkomst van vlees, maar 

ook die van voedingsproducten in het algemeen kent een toename in belangrijkheid (Van Outryve, 

2012b). Bovendien geloven consumenten, in vergelijking met 2004, er nu meer in dat Belgisch vlees 

veiliger vlees is en is het vertrouwen in de Belgische controle van vlees toegenomen. Dit blijkt ook al 

uit eerder onderzoek dat stelde dat 98 procent van de respondenten een voorkeur heeft voor vlees 

uit eigen land (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, 2011a). Aan het gebruiksgemak wordt net als 

in 2004 weinig belang gehecht. Dit is sterk in tegenstrijd met de literatuur, waar net naar voor komt 

dat gebruiksgemak steeds meer aan belang wint (Eilert, 2005). Het aspect dierenwelzijn wint op zijn 

beurt wel duidelijk aan belang. Dit is een bevestiging van wat in eerder onderzoek al aan het licht 

kwam, want ook daar halen stellingen zoals ‘dierenwelzijn moet strenger gecontroleerd worden’ 

hoge scores (Vanhonacker, Verbeke, Van Poucke, & Tuyttens, 2007). 
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6.2.3 Houding van de consument ten aanzien van alternatieven voor de traditionele 

vleesconsumptie 

De term kweekvlees als benaming voor vlees dat in het laboratorium wordt geproduceerd, is beter 

gekend dan de termen in-vitro vlees en synthetisch vlees. Wie positief staat tegenover nieuwe 

voedseltechnologieën zal eerder geneigd zijn dergelijk vlees te consumeren. Consumenten geven 

vooral aan bereid te zijn tot de consumptie van in-vitro vlees omdat dit minder dierenleed zou 

veroorzaken dan traditioneel vlees. Argumenten contra in-vitro vlees zijn de onwilligheid een 

meerprijs te betalen en het als niet natuurlijk beschouwen van dit vlees. Globaal gezien is er echter 

weinig bereidheid tot de consumptie van in-vitro vlees. Het betalen van een meerprijs kan al 

helemaal niet op enthousiasme rekenen. Er is bijgevolg nog heel wat werk aan de winkel om de 

consumenten warm te maken voor dit alternatief. 

Naast in-vitro vlees scoort ook het eten van insecten slecht als voorgesteld alternatief voor 

traditioneel vlees. Dit is een bevestiging van de resultaten van een ander onderzoek uit 2013. Ook 

daar werd het eten van insecten door consumenten gepercipieerd als een oninteressante 

mogelijkheid om te gaan consumeren als alternatief voor traditioneel vlees (Vanhonacker, Van Loo, 

Gellynck, & Verbeke, 2013). Biologisch vlees en minder milieubelastende vleessoorten worden wel 

enthousiast onthaald. Dit is een bevestiging van eerder onderzoek, want ook daar was de  bereidheid 

tot consumptie groot (Vanhonacker, Van Loo, Gellynck, & Verbeke, 2013). Bovendien blijkt er een 

verband te bestaan tussen de bereidheid tot consumptie van alternatieven voor traditioneel vlees en 

de bereidheid tot het betalen van een meerprijs daarvoor, waarbij die laatste bereidheid steeds lager 

ligt dan de bereidheid tot consumptie. Wie graag nieuwe voedingsmiddelen uitprobeert, zal sneller 

bereid zijn tot de consumptie van alle alternatieven. Wie duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, 

zal enkel sneller bereid zijn tot de consumptie van plantaardige vleesvervangers en biologisch vlees 

en zal daarnaast ook enthousiast staan tegenover minder milieubelastende vleessoorten en 

tegenover het idee de vleesconsumptie per maaltijd te verminderen. 

 

6.2.4 Clusteranalyse 

De respondenten kunnen in vier segmenten worden onderverdeeld op basis van het beweerd 

consumptiepatroon van vlees in vergelijking met drie jaar geleden enerzijds en het verwachte 

toekomstige consumptiepatroon anderzijds. Respondenten uit segment 2 (65 procent) tonen in 

beide gevallen weinig veranderingen op het vlak van consumptiegedrag. De segmenten 

onderscheiden zich onderling ook op het gebied van de mate waarin de respondenten bereid zijn tot 

de consumptie van bepaalde alternatieven voor traditioneel vlees. Mannen en vrouwen enerzijds en 

respondenten uit de verschillende leeftijdsklassen anderzijds zijn min of meer gelijk verdeeld over de 

vier segmenten. 
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7. ALGEMEEN BESLUIT EN IDEEËN VOOR VERDER ONDERZOEK 

 
Zowel uit de GfK-data als uit het consumentenonderzoek blijkt dat de consumptie van kip of 

gevogelte in de lift zit, zowel wat de geconsumeerde hoeveelheden betreft als de frequentie 

waarmee dit geconsumeerd wordt. De consumptie van rundvlees en varkensvlees neemt af 

daarentegen. De trend naar de consumptie van meer duurzame, minder milieubelastende, 

vleessoorten zoals kip of gevogelte zet zich dus voort.  

Verder valt het op dat consumenten zich tijdens de aankoop en consumptie van vlees bewuster gaan 

opstellen en zich meer vragen gaan stellen. Zo willen mensen weten waar het vlees vandaan komt 

(herkomst) en of het dierenwelzijn gerespecteerd wordt tijdens de vleesproductie.  

Consumenten tonen wel degelijk interesse in bepaalde alternatieven om de consumptie van 

traditioneel vlees te verminderen. Toch gooit de dualiteit tussen burger en consument nog roet in 

het eten en dient de prijs van duurzame alternatieven voor traditioneel vlees best nog wat gedrukt te 

worden om de massa aan te zetten tot consumptie. Naast de minder milieubelastende vleessoorten 

scoort biologisch vlees het best. Verder ligt nog veel werk op de plank inzake het aanprijzen van 

minder populaire alternatieven zoals het eten van insecten en in-vitro vlees. 

 

Ideeën voor verder onderzoek 

Nieuw onderzoek in de toekomst zal nuttig zijn om verdere evoluties te detecteren inzake de items 

die in deze thesis aan bod kwamen. Bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen aangehaald 

worden. Zo zou het interessant kunnen zijn om de meerprijs te kwantificeren die men eventueel 

bereid is te betalen voor een bepaald alternatief voor traditioneel vlees. Daarnaast is het ook een 

mogelijkheid om na te gaan of er evoluties zijn vast te stellen in de plaats van aankoop van vlees.  
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9. BIJLAGE 

 
Enquête: houding van de consument ten aanzien van vlees 

Beste, 

In functie van mijn masterproef aan de Universiteit Gent doe ik onderzoek naar de vleesconsumptie 

in Vlaanderen en de perceptie van de Vlaamse consument ten aanzien van vlees. U zou mij een 

enorme dienst bewijzen door deze enquête in te vullen. Dit zal maximaal 15 minuten in beslag 

nemen. Alle door U verstrekte informatie blijft anoniem. Dank bij voorbaat voor uw medewerking. 

Opmerking vooraf: Tenzij anders vermeld, omvat de term vlees in deze enquête zowel vers vlees, 

vleesbereidingen en vleeswaren (charcuterie). 

1. Bent U betrokken bij de voedingsaankopen in uw gezin? (N1)  
 

- Ja, ik ben de hoofdverantwoordelijke voor de voedingsaankopen in mijn gezin. 
(A23NIEUWEVRAAGSTELLING) 

- Ja, ik ben een medeverantwoordelijke voor de voedingsaankopen in mijn gezin. 
- Neen, andere personen in mijn gezin zijn daarvoor verantwoordelijk. 

 
2. Zijn er gezinsleden vegetariër? (B47NIEUWEVRAAGSTELLING) 

- Ja, ikzelf. 
- Ja, anderen in het gezin. 
- Neen 

 
 
 

A) Attitude ten aanzien van voeding 
 

3. Gelieve aan te duiden in welke mate U akkoord gaat met de volgende stellingen. 

 
Helemaal 

niet akkoord 
Niet 

akkoord 
Neutraal Akkoord 

Helemaal 
akkoord 

General health interest (Roininen, Lähteenmäki, & Tuorila, 1999) 

Hoe gezond voeding is, heeft 
weinig impact op mijn 
voedingskeuze. (A12) 

     

 Ik ben erg kieskeurig als het gaat 
over hoe gezond mijn voeding is. 
(N2) 

     

Ik eet waar ik zin in heb en maak 
mij weinig zorgen over de 
gezondheidsaspecten van mijn 
voeding. (A13) 

     

Convenience 

Hoe minder inspanning nodig om 
een maaltijd te 
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bereiden, hoe beter voor mij. (A15) 

Thuis eet ik bij voorkeur 
maaltijden die snel kunnen 
bereid worden. (A16) 

     

Het is tijdverlies om veel tijd te 
besteden aan het 
bereiden van een maaltijd. (A17) 

     

Ethical Food Choice Motives (EFCM) (Lindeman & Väänänen, 2000) (behalve N3) 

Ik vind het belangrijk dat mijn 
dagdagelijkse voeding: 

 

     -geproduceerd werd zonder 
dat dieren pijn hebben ervaren. 
(A24) 

     

     -geproduceerd werd met 
respect voor dierenrechten. (A25) 

     

     -geproduceerd werd op een 
milieuvriendelijke wijze. (A26) 

     

     -geproduceerd werd zonder 
het natuurlijk evenwicht te 
verstoren. (A27) 

     

     -geproduceerd werd met een 
eerlijk inkomen voor de 
landbouwer. (N3) 

     

     -verpakt is op een 
milieuvriendelijke manier.(A28) 

     

PCE Perceived Consumer Effectiveness (Ellen, Wiener, & Cobb-Walgren, 1991) 

Het is nutteloos dat een 
individuele consument iets 
doet tegen vervuiling. (A29) 

     

Inspanningen, met betrekking tot 
het milieu, door één persoon zijn 
zinloos zolang andere mensen er 
niets aan willen doen. (N4) 

     

Bij aankoop van voeding ga ik na 
welk effect mijn gebruik ervan 
heeft op het milieu. (A30) 

     

Door het kopen van 
milieuvriendelijke producten 
kan ik werkelijk iets doen om het 
milieu te verbeteren. (A31) 

     

Deel van Food Neophobia Scale (Pliner & Hobden, 1992, ook toegepast in Van Wezemael, 
Verbeke, Kügler, de Barcellos, & Grunert, 2010) 

Ik probeer voortdurend allerlei 
nieuwe voedingsmiddelen uit. 
(FNS1) 

     

Ik vertrouw geen nieuwe 
voedingsmiddelen. (FNS2) 

     

Als ik niet weet wat er in het eten      
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zit, zal ik het niet proberen. (FNS3) 

Bij een etentje zal ik iets nieuws 
eten. (FNS4) 

     

Ik ben bang om dingen te eten die 
ik nooit eerder gegeten heb. (FNS5) 

     

Ik eet bijna alles. (FNS6)      

Deel van Food Technology Neophobia Scale (Cox and Evans, 2008) 

Er zijn genoeg smakelijke 
voedingsmiddelen dus hoeven we 
geen nieuwe 
voedseltechnologieën te 
gebruiken om er nog meer te 
maken. (FTNS1) 

     

De voordelen van nieuwe 
voedseltechnologieën worden 
vaak sterk overschat. (FTNS2) 

     

Nieuwe voedseltechnologieën 
verminderen de natuurlijke 
kwaliteit van ons eten. (FTNS3) 

     

Het heeft geen zin high-tech 
voedingsmiddelen uit te 
proberen, want de 
voedingsmiddelen die ik nu eet, 
zijn al goed genoeg. (FTNS4) 

     

 
 

B) Algemene vragen in verband met vleesaankoop en vleesconsumptie 

 

4. Gelieve aan te duiden wat voor U van toepassing is. 

 Dagelijks Meermaals 
per week 

Eén 
keer 
per 
week 

Eén keer 
per twee 
weken 

Eén keer 
per 
maand 

Minder 
dan één 
keer 
per 
maand 

Nooit 

Hoe frequent eet U 
vlees als 
hoofdmaaltijd? (N5) 

       

Hoe frequent eet U 
charcuterie of 
vleeswaren? (N6) 
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5. Gelieve de volgende vier vragen te beantwoorden met een cijfer van 0 (nooit) tot 7 

(dagelijks). Hierbij valt vis onder de noemer ‘geen vlees’. Let hierbij op dat de som van de vier 

antwoorden 7 is. 

5a. Op 7 warme maaltijden die U eet, hoe vaak is daar rundvlees in aanwezig?................./7 (B1) 

5b. Op 7 warme maaltijden die U eet, hoe vaak is daar varkensvlees in aanwezig?............/7 (B2) 

5c. Op 7 warme maaltijden die U eet, hoe vaak is daar kip of gevogelte in aanwezig?................./7 (B3) 

5d. Op 7 warme maaltijden die U eet, hoe vaak is daar geen vlees in aanwezig?................/7 (B4) 

 
6. Wanneer U tijdens een warme maaltijd vers vlees eet, hoe groot is dan een gemiddelde 

portie? (N7) 
 

- < 50 gram per persoon 
- 50-100 gram per persoon 
- 100-150 gram per persoon 
- 150-200 gram per persoon  
- > 200 gram per persoon 

 
 
7. Op 10 maal dat U rundvlees eet, hoe vaak eet U rundvlees met het volgende kenmerk?  
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Met kwaliteitslabel (niet bio) 
(B29) 

           

Met biolabel (B35)            

Met specifieke vermelding 
van de herkomst (B41) 

           

 
  

 
8. Op 10 maal dat U varkensvlees eet, hoe vaak eet U varkensvlees met het volgende kenmerk? 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Met kwaliteitslabel (niet bio) 
(B31) 

           

Met biolabel (B37)            

Met specifieke vermelding 
van de herkomst (B43) 

           

 
  

 
9. Op 10 maal dat U kip of gevogelte eet, hoe vaak eet U kip of gevogelte met het volgende 
kenmerk? 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Met kwaliteitslabel (niet bio) 
(B33) 

           

Met biolabel (B39)            

Met specifieke vermelding 
van de herkomst (B45) 
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10a1. Heeft U uw consumptie van rundvlees gewijzigd in vergelijking met 3 jaar geleden? (B49) 
 

- Ja     
- Neen 

 
10a2. Indien ja, gelieve met een percentage van -100 tot 100 procent aan te duiden in welke mate U 

nu minder of meer rundvlees eet dan 3 jaar geleden. (B49BIS) 

 

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 

 

100 

Wijziging consumptie 
rundvlees 

           

 
 
10b1. Heeft U uw consumptie van varkensvlees gewijzigd in vergelijking met 3 jaar geleden? (B50) 

 
- Ja     
- Neen 

 
 
10b2. Indien ja, gelieve met een percentage van -100 tot 100 procent aan te duiden in welke mate U 

nu minder of meer varkensvlees eet dan 3 jaar geleden. (B50BIS) 

 

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 

 

100 

Wijziging consumptie 
varkensvlees 

           

 
 
 
 
10c1. Heeft U uw consumptie van kip of gevogelte gewijzigd in vergelijking met 3 jaar geleden? (B51) 

 
- Ja     
- Neen 
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10c2. Indien ja, gelieve met een percentage van -100 tot 100 procent aan te duiden in welke mate U 

nu minder of meer kip of gevogelte eet dan 3 jaar geleden. (B51BIS) 

 

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 

 

100 

Wijziging consumptie kip 
of gevogelte 

           

 
 

 
10d1. Heeft U uw consumptie van charcuterie of vleeswaren gewijzigd in vergelijking met 3 jaar 
geleden? (N8) 

 
- Ja     
- Neen 

 
10d2. Indien ja, gelieve met een percentage van -100 tot 100 procent aan te duiden in welke mate U 

nu minder of meer charcuterie of vleeswaren eet dan 3 jaar geleden. (N8BIS) 

 

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 

 

100 

Wijziging consumptie 
charcuterie of vleeswaren 

           

 
 

 
11a1. Bent U van plan uw consumptie van rundvlees te veranderen in het komende jaar? (B52) 

 
- Ja     
- Neen 

 
11a2. Indien ja, gelieve met een percentage van -100 tot 100 procent aan te duiden in welke mate U 

minder of meer rundvlees denkt te zullen eten in het komende jaar. (B52BIS) 

 

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 

 

100 

Wijziging consumptie 
rundvlees toekomst 
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11b1. Bent U van plan uw consumptie van varkensvlees te veranderen in het komende jaar? (B53) 
 

- Ja     
- Neen 

 
11b2. Indien ja, gelieve met een percentage van -100 tot 100 procent aan te duiden in welke mate U 

minder of meer varkensvlees denkt te zullen eten in het komende jaar. (B53BIS) 

 

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 

 

100 

Wijziging consumptie 
varkensvlees toekomst 

           

 
11c1. Bent U van plan uw consumptie van kip of gevogelte te veranderen in het komende jaar? (B54) 
 

- Ja     
- Neen 

 
11c2. Indien ja, gelieve met een percentage van -100 tot 100 procent aan te duiden in welke mate U 

minder of meer kip of gevogelte denkt te zullen eten in het komende jaar. (B54BIS) 

 

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 

 

100 

Wijziging consumptie kip 
of gevogelte toekomst 

           

 
 
11d1. Bent U van plan uw consumptie van charcuterie of vleeswaren te veranderen in het komende      
jaar? (N9) 

 
- Ja     
- Neen 

 
11d2. Indien ja, gelieve met een percentage van -100 tot 100 procent aan te duiden in welke mate U 

minder of meer charcuterie of vleeswaren denkt te zullen eten in het komende jaar. (N9BIS) 

 

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 

 

100 

Wijziging consumptie 
charcuterie of vleeswaren 
toekomst 
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C) Attitude ten aanzien van vlees 
 
12. Gelieve aan te duiden hoe belangrijk volgende kenmerken zijn voor U voor de kwaliteit van vers 
vlees (rund, varken en kip of gevogelte). 

         Helemaal niet    Niet     Neutraal  Heel 
belangrijk  belangrijk      Belangrijk belangrijk 
  

Productiemethode    1 2 3 4 5 (B65) 

Land/streek van productie   1 2 3 4 5 (B66) 

Uitzicht                              1 2 3 4 5 (B67)  

Versheid     1 2 3 4 5 (B68) 

Makkelijk te bereiden    1 2 3 4 5 (B69) 

Mager       1 2 3 4 5 (B70) 

Afwezigheid hormonen    1 2 3 4 5 (B71) 

Smaak      1 2 3 4 5 (B72)  

Kwaliteitslabel     1 2 3 4 5 (B73) 

Malsheid     1 2 3 4 5 (B74)  

Graad van krimpen tijdens het bakken  1 2 3 4 5 (B75) 

Zichtbaar vet     1 2 3 4 5 (B76) 

Veiligheid     1 2 3 4 5 (N10) 

Dierenwelzijn     1 2 3 4 5 (N11) 

Milieu      1 2 3 4 5 (N12) 

Prijs      1 2 3 4 5 (N13) 

Geur      1 2 3 4 5 (N14) 

    
 

13. General attitudes towards meat consumption (Olsen, Scholderer, Brunso, & Verbeke, 2007) 

(Ook in Van Wezemael, Verbeke, Kügler, de Barcellos, & Grunert, 2010) 

Hieronder staan paren van woorden die tegenovergestelde gevoelens beschrijven. Welke hiervan 

beschrijven best hoe U zich voelt wanneer U vlees eet als hoofdmaaltijd? Duid het passende 

antwoord aan tussen de twee uitersten.  

Wanneer ik vlees eet, voel ik me… 

(N15) 

 

(N16) 

 

(N17) 

 

(N18) 

 

 

Slecht O O O O O Goed 

Ontevreden O O O O O Tevreden 

Onaangenaam O O O O O Aangenaam 

Negatief O O O O O Positief 
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14. Gelieve aan te duiden in welke mate U akkoord gaat met de volgende stellingen. 

 
Helemaal 

niet akkoord 
Niet 

akkoord 
Neutraal Akkoord 

Helemaal 
akkoord 

Vlees algemeen      

Een maaltijd zonder vlees is geen 
echte maaltijd. (B77) 

     

Het gaat er in de eerste plaats om 
dat vlees lekker is. (B78) 

     

Ik ben bereid om veel moeite te 
doen om goed vlees te 
vinden. (B79) 

     

Ik ben bereid voor vlees van 
betere kwaliteit een andere 
winkel te bezoeken. (B80) 

     

Ik ben bereid voor vlees van 
betere kwaliteit méér te 
betalen. (B81) 

     

Attitudes i.v.m. de gezondheid van vlees (Almli, Van Wezemael, Verbeke, & Ueland, 2013) 

Vlees eten is gezond. (N19)      

Vlees eten is noodzakelijk om 
nuttige voedingsstoffen te 
verkrijgen. (N20) 

     

Vlees bevat belangrijke 
voedingsstoffen. (N21) 

     

Vlees is goed voor de gezondheid. 
(N22) 

     

Vlees is een belangrijk onderdeel 
van een gezonde voeding. (N23) 

     

Herkomst 

Het is voor mij belangrijk te weten 
waar vlees werd  
geproduceerd. (B82) 

     

Ik verkies Belgisch vlees boven 
ander. (B83) 

     

Vlees gekweekt in de Ardennen is 
van betere kwaliteit. (B84)  

     

Vlees geproduceerd aan de 
Vlaamse kust is van betere 
kwaliteit. (B85) 

     

Belgisch vlees is veiliger vlees. 
(B86) 

     

Belgisch vlees is smaakvoller. (B87)      

België heeft een zeer strenge 
wetgeving met betrekking tot 
vlees. (B88) 

     

België heeft een zeer 
betrouwbare controle met 
betrekking tot vlees. (B89) 

     

De naam van de landbouwer op      
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het etiket zou me meer 
vertrouwen geven. (B90) 

 

 
  

D) Attitude ten aanzien van alternatieven voor de traditionele vleesconsumptie 

Men is zich steeds meer bewust van de grote impact van vleesconsumptie op onze planeet. Bijgevolg 

wordt intensief gezocht naar alternatieven voor de traditionele vleesconsumptie. Gelieve per 

alternatief enkele vragen te beantwoorden. 

15a. Heeft U al gehoord over hybride vleesproducten? (Z1) 

- Ja, ik heb erover gehoord en weet wat dit inhoudt. 

- Ja, ik heb erover gehoord, maar weet niet precies wat dit inhoudt. 

- Neen, ik heb er niet over gehoord. 

Hybride vleesproducten zijn vleesvarianten waarin een deel van het vlees vervangen wordt door   

plantaardige ingrediënten. Hierdoor wordt de dierlijke productie gedeeltelijk verlaagd en bijgevolg 

ook de hoge CO2-uitstoot.  

15b. Gelieve aan te duiden in welke mate U akkoord gaat met de volgende stellingen. 

 
Helemaal 

niet akkoord 
Niet 

akkoord 
Neutraal Akkoord 

Helemaal 
akkoord 

Ik zou bereid zijn hybride 
vleesproducten als alternatief 
voor vlees te consumeren. (Z2) 

     

Ik zou bereid zijn een meerprijs te 
betalen voor deze producten. (Z3) 

     

 

Naargelang de diersoort kan de productie van minder milieubelastende vleessoorten een 

verschillende impact hebben op de CO2-uitstoot. Zo is de productie van kip bijvoorbeeld minder 

belastend dan de productie van rund- en lamsvlees. 

16. Gelieve aan te duiden in welke mate U akkoord gaat met de volgende stellingen. 

 
Helemaal 

niet akkoord 
Niet 

akkoord 
Neutraal Akkoord 

Helemaal 
akkoord 

Ik zou bereid zijn om meer vlees 
te eten afkomstig van minder 
milieubelastende vleessoorten. 
(Z4) 

     

Ik zou bereid zijn een meerprijs te 
betalen voor deze producten. (Z5) 
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17a. Heeft U al gehoord over plantaardige vleesvervangers zoals bijvoorbeeld tofu, veggieburgers, 

seitan…? (Z6) 

- Ja, ik heb erover gehoord en weet wat dit inhoudt. 

- Ja, ik heb erover gehoord, maar weet niet precies wat dit inhoudt. 

- Neen, ik heb er niet over gehoord. 

Plantaardige productie is minder belastend voor onze planeet dan dierlijke productie. Het 

consumeren van plantaardige vleesvervangers zoals tofu, veggieburger, seitan… leidt dus tot een 

meer duurzaam eetpatroon. 

17b. Gelieve aan te duiden in welke mate U akkoord gaat met de volgende stellingen. 

 
Helemaal 

niet akkoord 
Niet 

akkoord 
Neutraal Akkoord 

Helemaal 
akkoord 

Ik zou bereid zijn plantaardige 
vleesvervangers als alternatief 
voor vlees te consumeren. (Z7) 

     

Ik zou bereid zijn een meerprijs te 
betalen voor deze producten. (Z8) 

     

 

18a. Heeft U al gehoord over biologisch vlees? (Z9) 

- Ja, ik heb erover gehoord en weet wat dit inhoudt. 

- Ja, ik heb erover gehoord, maar weet niet precies wat dit inhoudt. 

- Neen, ik heb er niet over gehoord. 

Biologisch vlees is vlees van dieren die op natuurlijke wijze gevoederd en gehouden worden. Hierbij 

worden geen kunstmest en chemicaliën op het land gebracht en wordt er niet preventief gebruik 

gemaakt van geneesmiddelen. Aangezien natuurlijke mest gebruikt wordt, zijn er ook minder 

mestoverschotten. 

18b. Gelieve aan te duiden in welke mate U akkoord gaat met de volgende stellingen. 

 
Helemaal 

niet akkoord 
Niet 

akkoord 
Neutraal Akkoord 

Helemaal 
akkoord 

Ik zou bereid zijn biologisch vlees 
als alternatief voor vlees te 
consumeren. (Z10) 

     

Ik zou bereid zijn een meerprijs te 
betalen voor deze producten. (Z11) 
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19a. Heeft U al gehoord over het eten van insecten? (Z12) 

- Ja, ik heb erover gehoord en weet wat dit inhoudt. 

- Ja, ik heb erover gehoord, maar weet niet precies wat dit inhoudt. 

- Neen, ik heb er niet over gehoord. 

Eén van de voordelen van vleesconsumptie is de opname van de nodige eiwitten. Het eten van 

insecten kan een goede bron zijn van deze hoogwaardige eiwitten en bijgevolg ook als alternatief 

dienen. Eveneens is bij de kweek van insecten weinig ruimte nodig en hebben ze een efficiënte 

voedselconversie. Hierin zitten voordelen op het vlak van duurzaamheid. 

19b. Gelieve aan te duiden in welke mate U akkoord gaat met de volgende stellingen. 

 
Helemaal 

niet akkoord 
Niet 

akkoord 
Neutraal Akkoord 

Helemaal 
akkoord 

Ik zou bereid zijn insecten als 
alternatief voor vlees te 
consumeren. (Z13) 

     

Ik zou bereid zijn een meerprijs te 
betalen voor deze producten. (Z14) 

     

 

Een ander alternatief is de mogelijkheid om de vleesconsumptie per maaltijd te verminderen.  

20. Gelieve aan te duiden in welke mate U akkoord gaat met de volgende stelling. 

 
Helemaal 

niet akkoord 
Niet 

akkoord 
Neutraal Akkoord 

Helemaal 
akkoord 

Ik ben bereid minder vlees te 
consumeren. (Z15) 

     

 

(Opmerking: alle deelvragen van onderstaande vraag 21 omvatten hier in Word de term in-vitro 

vlees. In Qualtrics echter krijgen de respondenten willekeurig deze vragen over in-vitro vlees of 

synthetisch vlees of kweekvlees.) 

21a. Heeft U al gehoord over in-vitro vlees? (Z16) 

- Ja, ik heb erover gehoord en weet wat dit inhoudt. 

- Ja, ik heb erover gehoord, maar weet niet precies wat dit inhoudt. 

- Neen, ik heb er niet over gehoord. 

 

In-vitro vlees is vlees dat in het laboratorium wordt geproduceerd. De productie gaat als volgt: Er 

wordt spierweefsel genomen van een dier, waarna stamcellen uit het weefsel gehaald worden. Die 

stamcellen worden op hun beurt tot spiercellen opgekweekt, waarna de spiercellen onder spanning 

gegroeid worden om in massa toe te nemen. Zo ontstaat vlees zonder dat er verder nog een dier aan 

te pas komt. 
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21b. In welke mate associeert U het idee van in-vitro vlees met volgende zaken: 

Duid het passende antwoord aan tussen de twee uitersten. 

(Z17) 

 

(Z18) 

 

(Z19) 

 

(Z20) 

 

(Z21) 

 

(Z22) 

 

(Z23) 

 

(Z24) 

 

(Z25) 

 

 

(Z26) 

 

 

 

(Z27) 

 

(Z28) 

 

Niet gezond O O O O O Gezond 

Niet duurzaam O O O O O Duurzaam 

Niet ethisch 
verantwoord O O O O O 

Ethisch 
verantwoord 

Geen echt vlees O O O O O Echt vlees 

Niet veilig O O O O O Veilig 

Niet voedzaam O O O O O Voedzaam 

Duur O O O O O Goedkoop 

Geen oplossing 
voor dierenleed O O O O O 

Wel een oplossing 
voor dierenleed 

Geen oplossing 
voor 
milieubelasting 

O O O O O 
Wel een oplossing 
voor 
milieubelasting 

Geen oplossing 
voor het voeden 
van de 
toenemende 
wereldbevolking 

O O O O O 

Wel een oplossing 
voor het voeden 
van de 
toenemende 
wereldbevolking 

Niet natuurlijk O O O O O Natuurlijk 

Geen toepassing 
van 
biotechnologie 

O O O O O Wel een toepassing 
van biotechnologie 
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21c. Gelieve aan te duiden in welke mate U akkoord gaat met de volgende stellingen. 

 
Helemaal 

niet akkoord 
Niet 

akkoord 
Neutraal Akkoord 

Helemaal 
akkoord 

Ik zou bereid zijn in-vitro vlees als 
alternatief voor vlees te 
consumeren. (Z29) 

     

Ik zou bereid zijn een meerprijs te 
betalen voor deze producten. (Z30) 

     

 

21d. Waarom zou U de consumptie van in-vitro vlees eventueel overwegen? Gelieve per 

mogelijkheid aan te duiden in welke mate U akkoord gaat. 

 
Helemaal 

niet akkoord 
Niet 

akkoord 
Neutraal Akkoord 

Helemaal 
akkoord 

Uit nieuwsgierigheid om iets 
nieuws te proberen. (Z31) 

     

Hierdoor wordt minder 
dierenleed veroorzaakt. (Z32) 

     

Het is beter voor het milieu. (Z33)      

Het is gezonder. (Z34)      

Het biedt een oplossing voor de 
uitdaging om de groeiende 
wereldbevolking te voeden. (Z35) 

     

 

21e. Waarom zou U de consumptie van in-vitro vlees eventueel NIET overwegen? Gelieve per 

mogelijkheid aan te duiden in welke mate U akkoord gaat. 

 
Helemaal 

niet akkoord 
Niet 

akkoord 
Neutraal Akkoord 

Helemaal 
akkoord 

Ik ben niet bereid meer te betalen 
dan wat ik betaal voor 
traditioneel vlees. (Z36) 

     

Het is niet natuurlijk. (Z37)      

Ik vertrouw het niet. (Z38)      

Ik beschouw dit niet als echt 
vlees. (Z39) 

     

Ik vind deze nieuwe technologie 
ethisch niet aanvaardbaar. (Z40) 

     

Ik zie er de noodzaak niet van in. 
(Z41) 

     

Ik lust geen vlees. (Z42)      
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E) Socio-demografische gegevens 

22. Wat is uw geslacht? (A2) 

- Man 

- Vrouw 

23. Wat is uw leeftijd? (A1) 

…  

24. Hoeveel personen van 15 jaar of ouder (inclusief uzelf) wonen er in uw huishouden? (N24) 

 … 

25. Hoeveel kinderen, jonger dan 15 jaar, wonen er in uw huishouden? (N25) 

 … 

26. Wat is de leeftijd van uw jongste kind? (A6) 

 … 

27. Hoe zou U uw leefomgeving omschrijven? (A7NIEUWEVRAAGSTELLING) 

 
 

 
28. In welke provincie woont U? (A8) 
 

- West-Vlaanderen 

- Oost-Vlaanderen 

- Antwerpen 

- Limburg 

- Vlaams-Brabant 

29. Wat is uw hoogst behaalde diploma? (N26) 

- Lager onderwijs 

- Algemeen secundair onderwijs  

- Technisch secundair onderwijs 

- Beroepssecundair onderwijs 

- Hoger onderwijs 

- Universitair onderwijs 

 

 

 

 

 

 

Landelijk      O             O         O      O O      Stedelijk 
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30. Wat is uw beroepsstatus? (A3) 

- Student 

- Arbeider 

- Zelfstandige 

- Bediende 

- Huisvrouw/huisman 

- Gepensioneerd 

- Werkloos 

- Andere 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

 

 

 

 

 


