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samen verantwoordelijk

trie die ongezonde producten 
verkoopt met misleidende recla-
me en daarmee de ongetwijfeld 
goede voornemens van consu-
menten laat ontsporen? Het is 
moeilijk om te generaliseren, 
maar feit is dat in de voedings-
industrie vele voedingsexperts 
werkzaam zijn die, net als hun 
beroepsgenoten buiten de in-
dustrie, hard werken om de ken-
nis over gezonde voeding om te 
zetten in gezondere keuzes voor 
de consument. Wat ze echter 
geleerd hebben van marketing-
collega’s en met name harde 
verkoopcijfers, is dat ‘gezond’ 
alleen verkoopt als het aansluit 
bij alle andere kwaliteitswensen 
van de consument, zoals 
smaak, prijs en gemak. 
Laten we als voorbeeld zout ne-
men. De zoutconsumptie is veel 
te hoog. In Nederland heeft de 
FNLI een gezamenlijk zoutre-
ductie-plan gemaakt. Het is be-
perkt tot kleine gewennings-
stapjes, zodat de consument 
niet met het zoutvaatje hoeft te 
compenseren. Als Unilever on-
dersteunen we dit, maar we we-
ten dat circa 80% van de consu-
menten wereldwijd de noodzaak 
van zoutverlaging niet ziet. Om 
dit te veranderenen is gerichte 
communicatie en educatie van 
essentieel belang. Onze bijdra-
ge hieraan is om wereldwijd, in 
samenwerking met de Internati-

onal Union of Nutrition Scien-
ces (IUNS), zoutreductiework-
shops te organiseren. Het doel 
is gezondheidsinstellingen,    
wetenschap, industrie, horeca, 
retail, consumentenorganisa-
ties, bijeen te brengen om, op 
basis van kennis over de consu-
ment, gezamenlijk een plan te 
maken om de consument te 
motiveren voor de benodigde 
gedragsverandering.

Consumenten motiveren om 
gezonder te eten: wie doet er 
mee?

dr. ir. gerda Feunekes, nutrition & HealtH director 

savoury, unilever 

lid nederlandse academie van voedingswetenscHappen

Voedingswetenschappers en an-
dere gezondheidsprofessionals 
weten wat gezond is en wat 
niet. Waar zij zich vaak over ver-
bazen is waarom, ondanks dui-
delijk advies en grote gezond-
heidsvoordelen in het verschiet, 
de consument zo moeilijk is te 
bewegen om gezond te leven. 
Ligt het aan de media die alleen 
afwijkende meningen over ge-
zond gedrag groot schrijven? Of 
ligt het aan de voedingsindus-
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