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WHO: Kelly B, Jewell J: What is the evidence on the policy specifications, development processes and effectiveness of existing front-of-pack food 
labelling policies in the WHO European Region? In Health Evidence Network synthesis report: World Health Organisation; 2018.

Voedselkeuzelogo’s in Europa



Waarde van voedselkeuzelogo’s

Kan bijdragen aan

▪ Consumenten informeren over gezonde voeding

▪ Stimuleren van productverbetering 

▪ Geen overtuigende bewijslast voor werkelijke effecten op consumentengedrag of 

productverbetering

▪ Gezien als onderdeel van een integrale aanpak die een gezonder eetpatroon stimuleert

De waarde van een voedselkeuzelogo voor het voedingsbeleid  
Advies van de Onafhankelijke Commissie Voedselkeuzelogo
RIVM Briefrapport 2016-0144 M.P. Hoogendoorn │ M. van den Berg



Voorkant en achterkant van een logo

▪ De “voorkant” (WHO: format) → het plaatje, kleuren, letter die de consument ziet 

→ op basis hiervan kan de consument zijn/haar keus bepalen. 

▪ Opvallend, aansprekend, intuitief, vertrouwenwekkend, begrijpelijk, ……

▪ De “achterkant” (WHO: content) → de uitgangspunten en criteria die de indeling van 

voedingsmiddelen bepalen. 

▪ Betreft het doel van een logo:  bijv gezonde keus, hoog in zout, eerlijke handel

▪ Het ideale logo zorgt ervoor dat de voorkant consumenten leidt naar de 

voedingsmiddelen die aansluiten op het doel



Aanbevelingen voor een logo

▪ Gezondheidsraad (2008): 

▪ de boodschap die de logo’s uitdragen moet consistent moet zijn met de algemene 

voedingsvoorlichting. 

▪ Alle producten die voldoen dragen een logo: niet alleen de aanwezigheid, maar ook de afwezigheid 

van het logo informatie geeft

▪ WHO (draft 2019, 15 principles): 

▪ Eeen logo moet aansluiten bij het nationale publieke gezondheids- en voedingsbeleid

▪ Dragen van logo moet voor alle producten die in aanmerking komen, aangemoedigd worden

▪ “Achterkant”  moet als doel hebben voedingsmiddelen in te delen mbt risico op NCD’s , en om 

gezonde voedinsgpatronen te stimuleren

▪ Een logo moet vergelijking tussen en binnen voedingsmiddelengroepen mogelijk maken. 

Gezondheidsraad.: Gezonde voeding: logo’s onder de loep. vol. publicatienr. 2008/22. Den Haag 2008.
WHO: Guiding principles and framework manual for front-of-pack labelling for promoting healthy diet ( Final draft). 2019.



Een voedselkeuzelogo voor Nederland



Preventieakkoord 2019

▪ de rijksoverheid wil uiterlijk in 2020 een nieuw breed gedragen voedselkeuzelogo 

introduceren

▪ op basis van een gedegen en onafhankelijk consumentenonderzoek: aansluiten bij de 

manier waarop mensen hun keuzes maken, begrijpelijkheid voor de consument is 

leidend

▪ Bij de ontwikkeling van het nieuwe logo worden de criteria van de Schijf van Vijf 

uitdrukkelijk verwerkt. 

▪ De Europese ontwikkelingen met betrekking tot voedselkeuzelogo’s zullen ook 

worden meegewogen.



3 voedselkeuzelogo’s onderzocht

▪ door RIVM en VC op verzoek van VWS

▪ Keyhole

▪ Zweden, Denemarken, Noorwegen, Ijsland, Litouwen  

▪ gebaseerd op de Nordic Nutrition Guidelines

▪ Multiple Traffic Light 

▪ Groot Brittannië

▪ Gebaseerd op Food Standards Agency nutrient profiling system (kindermarketing)

▪ Nutri-score

▪ Frankrijk, België, Zwitserland (Spanje en Duitsland aangekondigd)

▪ Aangepaste versie van Food Standards Agency nutrient profiling system 

->  op uitganspunten, criteria en oordeel over 
voedingsmiddelen vergeleken met de Schijf van Vijf



Indeling volgens Schijf van Vijf

▪ Onderscheid productgroepen: 

RGV, relatie met gezondheid, 

bijdrage nutrienten-inname

▪ Productgroep-specifieke 

afkappunten voor verdere 

beoordeling

▪ Verz.vet, zout, suiker, vezel

▪ Oordeel over hele product

▪ Buiten de schijf : week of 

dagkeuze (generieke criteria)

Voedselkeuzelogo’sonder de loep, RIVM 2019, in press



Indeling volgens Keyhole

▪ Onderscheid productgroepen: 

gezond volgens Nordic

Nutrition Recommendations

▪ Productgroep-specifieke 

nutrient-afkappunten voor 

toekenning logo

▪ (Verz.) vet, zout, suiker, 

vezel, groente in maaltijden

▪ Oordeel over hele product

Voedselkeuzelogo’sonder de loep, RIVM 2019, in press



Verschil uitgangspunten Keyhole en Schijf van Vijf

▪ Bepaald voedingsmiddelengroepen kunnen in principe wel Keyhole krijgen, maar 

staan in principe niet in Sv5 (bewerkt vlees en sauzen)

▪ Dranken vallen niet onder Keyhole, water, thee en koffie staan wel in de Schijf van 

Vijf

▪ Keyhole heeft soms andere subgroepen ( bijv roggebrood, en 5 subgroepen voor vis)

▪ Er zijn verschillen in de gehanteerde criteria per productgroep

▪ Bijv vezelcriterium brood ( 4,5 g/100 g Sv5 vs 5g/100g KH)



Indeling volgens Multiple Traffic Light

▪ Alle productgroepen kunnen 

logo krijgen

▪ Dranken en vaste 

veodinsgmiddelen apart 

▪ Generieke afkappunten voor 

vet, verzadigd vet, suiker en 

zout

▪ Oordeel over individuele 

nutrienten

Voedselkeuzelogo’sonder de loep, RIVM 2019, in press



Vergelijking uitgangspunten MTL en Schijf van Vijf

▪ MTL beoordeelt geen voedingsmiddelen maar voedingstoffen

▪ Alle producten worden op dezelfde 4 voedingstoffen beoordeeld 

▪ MTL beoordeelt vezel niet, Schijf van Vijf wel in bepaalde productgroepen

▪ Voor alle voedingsmiddelengroepen gebruikt MTL dezelfde afkappunten (generieke 

criteria)

▪ MTL geeft geen totaal oordeel over een voedingsmiddel, maar een score per 

voedinsgstof



Indeling volgens Nutri-score
▪ Alle productgroepen 

kunnen logo krijgen

▪ Kaas, vetten, dranken 

apart van andere 

voedingsmiddelen

▪ Puntentoekenning voor 

positieve en negatieve 

nutrienten obv

generieke criteria

▪ Oordeel over hele 

product

* In oktober 2019 zijn olijfolie, 

walnootolie en koolzaadolie hier aan 

toegevoegd

Voedselkeuzelogo’sonder de loep, RIVM 2019, in press

*



Vergelijking uitgangspunten Nutri-score en Schijf van Vijf

▪ Nutri-score hanteert geen à priori onderscheid tussen gezonde en minder gezonde 

voedingsmiddelen

▪ Hanteert “ best in class” methode

▪ Gehanteerde criteria per nutriënt zijn hetzelfde voor alle productgroepen

▪ “Positieve” en “negatieve” voedingstoffen/componenten leveren punten op en 

worden tegen elkaar afgewogen

▪ Gebaseerd op een algorithme: eindoordeel wordt niet bepaald door één voedingsstof



Oordeel diverse logo’s over 

voedingsmiddelen in Nederland 

Analyse uitgevoerd i.s.m. RIVM



Aanpak

● Gegevens uit de Levensmiddelendatabank 15 april 2019

● ~15000 producten geanalyseerd

● Schatting ter illustratie van verschillen

● Verdeling in de Levensmiddelendatabank is niet persé hetzelfde als verdeling in het schap

- klein deel dat in bepaalde productgroepen “gezond” logo- oordeel krijgt,  kan groot aandeel in het schap zijn

en v.v.

- Marktaandeel/ verkoop/ inname niet beoordeeld



Criteria logo’s

● Nutriscore beoordeeld volgens algoritme van Santé Publique France (1)

● Keyhole beoordeeld volgens criteria Swedish Food Agency (2)

● Multiple Traffic Light beoordeeld volgens criteria Food Standards Agency UK (3)

● Vervolgens geaggregeerde score MTL (4): 

-> groen = 1 punt, oranje = 2 punten, rood =3 punten. 

-> score van 4 t/m 6 “gezond”

-> score van 7 t/m 12 “ongezond”

1. Santé publique France: USAGE REGULATION FOR THE “NUTRI-SCORE” LOGO. 2018.

2. The Swedish National Food Agency: Regulations amending the National Food Agency's regulations (SLVFS 2005:9) on the use of a particular symbol (Keyhole). 2015.

3. UK Department of Health, Food Standards Agency: Guide to creating a front of pack (FoP) nutrition label for pre-packed products sold through retail outlets. 2016.

4. Rosentreter, et al, Aust N Z J Public Health, 2013. 37(3): p. 278-83



Schijf van Vijf vs Keyhole

Voedselkeuzelogo’sonder de loep, RIVM 2019, in press



Toelichting verschillen oordeel Keyhole

● Bewerkt vlees kan wel KH krijgen , maar staat niet in de Sv5 ( obv RGV)

● Keyhole hanteert soms strictere en soms minder stricte criteria dan Sv5

bijv

● Alleen magere melk krijgt Keyhole, vezelcriterium brood 5 vs 4,5 g/100g

● Bewerkte groente: geen zout en suiker toegevoegd bij Sv5, Keyhole heeft criteria



Schijf van Vijf vs Multiple Traffic Light

Voedselkeuzelogo’sonder de loep, RIVM 2019, in press



Toelichting verschillen oordeel Multiple Traffic Light

▪ De generieke afkappunten in Multiple Traffic Light zijn voor bepaalde 

productgroepen minder strikt of juist strikter dan de productgroep-specifieke 

criteria bij de Schijf van Vijf

▪ Het ontbreken van een score voor vezel differentieert niet in de graanproducten en 

brood

▪ Producten die geen tot weinig van een bepaalde voedingsstof bevatten, scoren 

relatief gunstig ( vet, verz vet en zout mbt frisdranken, suiker mbt bewerkt vlees)



Schijf van Vijf vs Nutri-score

Voedselkeuzelogo’sonder de loep, RIVM 2019, in press



Schijf van Vijf vs Nutri-score - verdieping

Keyhole, Multiple traffic light en Nutriscore vergeleken met de Schijf van Vijf
Opvraagbaar Achtergronddocument bij Voedselkeuzelogo’sonder de loep, RIVM 2019, in press



RGV:  Vervang geraffineerde graanproducten door volkorenproducten. Eet dagelijks ten minste 90 gram bruin 
brood, volkorenbrood of andere volkorenproducten.

Macaroni grande , AH
Lassie Toverrrijst

Witte basmatirijst, AH Basic

Spaghetti normaal, Jumbo

Conimexrijst noodles

Vanwege deze richtlijn staan geraffineerde graanproducten niet in de Schijf van Vijf

Voorbeelden andere groepen - geen cijfermatige analyse



RGV: Eet ten minste 15 gram ongezouten noten per dag.

Gezouten amandelen AH

Notenmelange gebrand en gezouten, 
G’woon

Rookamandelen, gezouten, Coop Cocktail borrelnoten AH

Macadamiamix gezouten AH Jumbo pinda’s gezouten

Voorbeelden andere groepen - geen cijfermatige analyse

Vanwege deze richtlijn staan gezouten noten niet in de Schijf van Vijf



Toelichting verschillen oordeel Nutriscore

▪ Omdat groente, fruit , noten , peulvruchten ( en recent olijfolie, walnootolie, 

koolzaadolie) meetellen voor ‘positieve punten’, onstaat in deze producten ruimte 

voor toevoegingen van bijv suiker of zout

▪ Energie telt mee voor ‘negatieve punten’, hierdoor scoren energierijke producten 

zoals smeer- en bereidingsvetten, niet hoger dan een C

▪ Producten uit productengroepen die niet in de Schijf van Vijf staan kunnen wel NS A 

krijgen (o.h.a weinig producten) -> best in class methode

▪ Relatief hoge punten voor relatief laag vezelgehalte en meetellen van eiwit beperkt 

differentiatie in brood en graanproducten



RGV:  Vervang geraffineerde graanproducten door volkorenproducten. Eet dagelijks ten minste 
90 gram bruin brood, volkorenbrood of andere volkorenproducten.

Baguettes wit, PLus

94% van de broden met NS B 
bevat te weinig vezel *

Casino wit, Plus

40% van de broden met NS A 
bevat te weinig vezel *

Tijger wit, AH

Het voedingscentrum hanteert een vezelcriterium voor brood van 4,5 g /100

Schnitts wit, Jumbo

* Volgens Schijf van Vijf criterium.  In totaal valt 50% van de NS A  broden buiten de schijf 
van vijf, en bijna 100% van de NS B broden, omdat de Schijf van Vijf ook criteria voor zout 
en verzadigd vet hanteert



Uitdagingen voor de introductie van een logo

▪ Overbruggen van verschillen met Schijf van Vijf: moet dat, kan dat ?

▪ Wat kan de consument met logo‘s  ? 

▪ Wat doen logo’s op productverbetering


