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De Voedselomgeving 

Vanuit gezondheidswetenschappelijk perspectief 
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Volksgezondheid 

 Voedingsgerelateerde chronische ziekten



Belang gezonde voedselomgeving
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 Voeding is een belangrijke risico factor voor chronische 
ziekten zoals obesitas, diabetes type 2 en hart en 
vaatziekten

 22% van wereldwijde sterfte is toe te schrijven aan 
voeding, dit is 15% in West Europa. 

 Grote individuele, maatschappelijke en economische 
gevolgen. 

Afshin et al 2019



Belang gezonde voedselomgeving

 Optimaliseren van voedingspatroon kan de ziektelast 
drastisch verminderen 

 Actie om gezonde voedselconsumptie te realiseren is 
essentieel

 Blootstelling aan een gezonde voedselomgeving 
belangrijkere driver voor gezond eten dan voorlichting of 
educatie over gezond eten  

Mozzaffarian et al 2018, Swinburn et al 2015
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De voedselomgeving

Conceptueel: De voedselomgeving is de collectieve fysieke, 
economische, beleidsmatige en sociaal-culturele 
blootstelling, kansen en omstandigheden die de 
voedselkeuzes en voedselconsumptie van mensen 
beïnvloeden’. 

Operationeel: de voedselomgeving bestaat uit 
voedingsmiddelen beschikbaar in het dagelijks leven van 
mensen: voedingskwaliteit, promotie, prijs, gemak, 
etikettering en veiligheid van deze voedingsmiddelen’. 
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Swinburn et al 2003; Turner et al 2018; 
UN Panel Food Systems/Diets 2016 



Conceptuele modellen voedselomgeving 
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Hoe ziet de NL voedselomgeving er uit?
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Pinho et al, IJBNPA 2020
Food outlets in NL – 2004-2018

Timmermans et al, IJERPH 2018

Middelbare school omgeving (Utrecht) 

Etnische verschillen food outlets (A’dam) 
Poelman et al, PHN 2021

Gezond        Diversiteit         Fast food 

Amsterdammers met een niet NL achtergrond vaker:  

Voedselomgeving beïnvloedt sociale norm
Van Rongen et al, IJBNPA 2020



Voedselomgeving  consumptie/ gezondheid 

 Verband tussen fysieke voedselomgeving en intake (e.g. fast 
food, fruit/groente) en gezondheid (e.g. BMI, CVD, DM2) 
gevonden MAAR evidentie is mixed: geen eenduidige 
associatie.  

Limitaties van onderzoek:

Veelal cross-sectioneel (temporele verandering sinds ’80)

Veelal focus op geografische maten: density of nabijheid van bepaalde food 
outlets (niet prijs, beschikbaarheid etc.)

Selectie bias 

mobiliteit van inwoners (en van aanbieders!)

Variatie uitkomstmaten gebruikt in verschillende onderzoeken
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(bv. Caspi et al 2012; Cobb et al 2015; Poelman 2018; Mackenbach et al 2019; 
Ntarladima et al accepted for publication)  



Hoe ziet de NL voedselomgeving er uit?
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Poelman et al 2021 
Rapport monitoring Voedselomgeving
In opdracht en gefinancierd door VWS



Gezonde keuze gemakkelijke keuze 

 Blootstelling aan een gezonde voedselomgeving 
belangrijkere driver voor gezond eten dan voorlichting of 
educatie over gezond eten  

 Effectieve omgevings-interventies zijn bekend 

 Context specifieke (bv. supermarkt – gezonde kassa) 
 Lokale aanpak (bv. integrale aanpak)
 Nationale aanpak (bv. suiker-taks, herformulering)
 Supranationale aanpak (bv. EU Farm to Fork strategie) 
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Gezonde keuze gemakkelijke keuze 

 Blootstelling aan een gezonde voedselomgeving 
belangrijkere driver voor gezond eten dan voorlichting of 
educatie over gezond eten  

 Effectieve omgevings-interventies zijn bekend 

 Context specifieke (bv. supermarkt – gezonde kassa) 
 Lokale aanpak (bv. integrale aanpak)
 Nationale aanpak (bv. suiker-taks, herformulering)
 Supranationale aanpak (bv. EU Farm to Fork strategie) 

12



‘Healthy Food Environment Policy Index 
(Food-EPI)’ in Nederland  

 Tool en systematisch beoordelingsproces om de mate van 
huidige implementatie van overheidsbeleid en acties voor het 
creëren van een gezonde voedselomgeving te beoordelen en 
te vergelijken met “best practices” van andere landen. 

 Identificeren en prioriteren van acties voor een gezondere 
voedselomgeving.

 Ontwikkeld door het International Network for Food and 
Obesity/Non-communicable Diseases Research, Monitoring and 
Action Support (INFORMAS).  

 Wereldwijd is de Food-EPI toegepast in meer dan 20 landen. 
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Food-EPI Framework  
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PhD traject 
Sanne Djojosoeparto
(Universiteit Utrecht)

NL Food-EPI onderzoeksproces 

15https://www.jpi-pen.eu/reports.html

N=28 N=4 N=17 N=21

https://www.jpi-pen.eu/reports.html
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Djojosoeparto et al, under review 
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Djojosoeparto et al, under review 
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Verbied alle vormen van 
reclame gericht op kinderen 

onder de 18 jaar voor 
voedingsmiddelen buiten de 
Schijf van Vijf (gebruik een 

bereikdrempel voor reclame-
uitingen van 10%)

Verhoog de prijzen van 
ongezonde voedingsmiddelen, 
bijvoorbeeld door een bewezen 

effectieve Btw-verhoging of 
accijnsheffing.

Top 6 
beleidsacties

Djojosoeparto et al, under review 

Zorg dat het nieuwe systeem voor productverbetering, minimaal 
voldoet aan de vereisten:

ambitieuzere doelstellingen 

jaarlijkse doelstellingen voor het verminderen van de 
hoeveelheid zout, verzadigd vet en toegevoegd suiker in alle
productgroepen

heldere tijdslijn met jaarlijkse onafhankelijke monitoring 
inclusief nulmeting, met openbare toegankelijke rapportage.

bewezen effectieve incentives per productgroep.



Top 5 beleidsondersteunende acties 

19
Djojosoeparto et al, under review 



Food EPI-rapport 
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https://www.jpi-pen.eu/reports


Regiodeal Food Valley – Gezonde en 
Duurzame voedselomgeving 
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In progress: Onderzoeken van acties en beleidsimplementatie voor het optimaliseren van 
de voedselomgeving in verschillende contexten in de Regio 

MKB              Zorg              Wijk                Horeca 



Hartelijk dank 
voor uw 
aandacht!

To explore
the potential
of nature to
improve the 
quality of life
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