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• wij willen net als VWS een gezonder Nederland
• gezonder voedingspatroon op basis van Richtlijnen goede 

voeding

• twijfels of Nutri-Score daarbij gaat helpen

• met ons ruim 170 voedingswetenschappers, artsen, 
diëtisten en andere professionals, die consumenten 
dagelijks adviseren over gezonde voeding



• duidelijk, helpt mensen om producten snel en simpel 
te vergelijken, helpt gezonder te kiezen

• wetenschappelijk onderbouwd: validatiestudies en 
begrijpelijkheidsstudies

• internationale wetenschappelijke commissie voor 
aansluiting met Nederlandse voedingsrichtlijnen

maar is dat wel zo/gaat dat wel gebeuren?



zelfde schap, zelfde eetmoment 



zelfde schap, zelfde product, andere verpakkingsgrootte 
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• validatiestudies
1-4

• alleen inhoudsvaliditeit in meerdere landen
• bijv. groenten en fruit 90% in A en B, koek en snoep 80% in E en D

• géén studies naar overeenkomst met nationale 
voedingsrichtlijnen (behalve voor Frankrijk

2
)

• begrijpelijkheidsstudies
5-11

• rangordening van pizza, 

cakes en ontbijtgranen



• perceptiestudie
12

• Nutri-Score scoort lager dan andere logo’s op vertrouwen, 
mate van begrijpelijkheid en informatievoorziening

• studie aankoopgedrag online supermarkt
13

• Nutri-Score: aankoop onbewerkte groente lager



• samenstelling commissie en rol voorzitter?
• al vastgesteld?

• Chantal Julia als voorzitter veel invloed 
• 43 publicaties over Nutri-Score, onafhankelijkheid?

• is er voldoende mandaat?
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• als Nutri-Score een across-the-board logo blijft:
• dan is het niet geschikt voor productverbetering

• blijven er mismatches bestaan

• hoe & wanneer besluit VWS dat de aansluiting 
goed is?
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