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Standpunt Gezond Leven  

Het is duidelijk dat reclame voor ongezonde voeding en dranken een nefaste invloed 

heeft op het voedingspatroon van kinderen en jongeren. Zeker in deze tijden waarin 

het probleem van overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren, vanaf een steeds 

jongere leeftijd, blijft toenemen, is het zeer belangrijk en dringend om op alle fronten 

werk te maken van het makkelijker maken van de gezonde keuze. Ook voor kinderen 

en jongeren die ongezond eten, maar (nog) geen overgewicht hebben, is dit 

belangrijk. Nu stimuleert onze omgeving ons nog te vaak tot de ongezonde keuzes. 

Voedingsreclame speelt hierin een belangrijke rol.  

We roepen iedereen – ouders, scholen, gemeenten, opvoeders, experten, 

beleidsmakers, … -  op om de blootstelling aan deze reclames zoveel mogelijk te 

beperken. De evidence geeft aan dat de leeftijdsgrens voor het vermijden van reclame 

voor ongezonde voeding best 16 jaar is. Hoe jonger, hoe beperkter de blootstelling 

moet zijn. Ook roepen wij op voor extra aandacht voor nieuwe mediakanalen en hoe 

daar de blootstelling aan ongezonde voedingsreclame te beperken. Ook het beperken 

van deze reclame tijdens sportevenementen en bij sponsoring is een belangrijk 

aandachtspunt. 

We willen extra aandacht voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren (o.a. uit de 

lagere socio-economische groepen). De beperkte beschikbare evidence over het effect 

van het inperken van ongezonde voedingsreclame op de gezondheidsongelijkheid is 

hoopgevend. Dit is een extra argument om maatregelen tegen deze reclame te nemen 

vanuit de overheid.  

Daarenboven moeten kinderen en jongeren ondersteund worden om weerbaarder te 

worden tegen reclames voor ongezonde voeding.  

In België doet de voedingsindustrie op dit moment aan zelfregulering, maar Vlaamse 

en internationale evidence geeft aan dat dit niet of te traag werkt. Wij pleiten er dan 

ook voor dat overheden sterker de regie in handen nemen bij de ontwikkeling en 

implementatie van een beleid en regelgeving (inclusief criteria) omtrent marketing 

van ongezonde voeding naar kinderen en jongeren toe. Ook de naleving van de 

maatregelen moet door monitoring en evaluatie door de overheid opgevolgd worden. 

We willen beleidsmakers aansporen om werk te maken van bindende maatregelen 

om deze vormen van reclame naar kinderen en jongeren toe te stoppen. De evidence 

ligt er, criteria werden ontwikkeld door toonaangevende instanties zoals de WHO. Er 

zijn volgens Gezond Leven geen excuses meer om bij de pakken te blijven zitten.  

 

Advies aan beleidsmakers 

Is er voldoende en oprechte politieke wil om voedingsreclame naar kinderen en 

jongeren toe aan banden te leggen? Of primeren economische belangen boven de 

gezondheid van kinderen en jongeren? Samengevat zouden overheden de regie in 

handen moeten nemen (en houden) bij de ontwikkeling, implementatie, monitoring 

en evaluatie van maatregelen en de naleving hiervan tegen ongezonde 

voedingsmarketing naar kinderen toe. Gezond Leven formuleert onderstaande 

adviezen aan alle beleidsmakers. 
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Hoewel dit onderwerp grotendeels buiten de Vlaamse bevoegdheden valt, hopen wij 

dat onze adviezen door de Vlaamse overheid actief verder verspreid zullen worden op 

federaal en zelfs op Europees niveau (WHO; 2016). Zo kan het Vlaamse 

preventiebeleid ook een rol spelen in dit verhaal.  

1) Zelfregulering werkt niet, ook niet zoals ze vandaag in België via de Belgian 

Pledge wordt toegepast: de voedingsindustrie stelt zelf de criteria op (die 

minder streng zijn dan criteria van bijv. de Wereldgezondheidsorganisatie 

(WHO)); slechts een beperkt aantal bedrijven onderschrijven de vrijwillige 

pledge; monitoring gebeurt door de voedings- en reclameindustrie zelf.  

Niet de (voedings)industrie, maar wel beleidsmakers en experten (in voeding, 

communicatie, pedagogie en psychologie) moeten samen nadenken over 

goede criteria om kinderen te beschermen tegen obesogene (= dikmakende) 

voedingsmarketing. De overheid zou deze experten moeten samenbrengen en 

hun adviezen vertalen in bindende regulering die uiteindelijk ook juridisch 

wordt vastgelegd. Daarom pleiten wij er bij Gezond Leven voor dat de overheid 

de touwtjes steeds in handen heeft en het kader bepaalt, i.s.m. een 

gezondheidsinstantie voor het bepalen van de criteria voor de 

voedingsmiddelen. Dit gebeurt in overleg met de industrie, die instaat voor het 

concretiseren van het kader en de implementatie. 

Als tussenfase moet de zelfregulering van de voedingsindustrie grondig en 

continu gescreend worden, bij voorkeur door onafhankelijke 

(overheids)organen, inclusief gepaste sancties bij niet-naleving van de 

engagementen, en op die manier ingebed worden in een sterk beleidskader. 

Op de termijn van deze tussenfase zou trouwens een strikte deadline moeten 

gezet worden, zodat deze tussenfase geen excuus voor inertie kan worden. 

2) Natuurlijk moet die regulering alleen bestaan voor ongezonde voeding en 

kunnen we in principe voorstander zijn van marketingcommunicatie gericht op 

gezonde voeding. Dan dringt zich ook een criterium op om ‘gezond’ van 

‘ongezond’ te onderscheiden. De cesuur zoals voorgesteld in de Belgian Pledge 

is te tolerant voor eerder ongezonde voeding, waar volgens die zelfregulering 

toch reclame gericht op kinderen voor zou mogen bestaan. Op vlak van 

voedingscriteria is Gezond Leven daarom voorstander van de toepassing van 

het ‘WHO nutrient profile model’. Deze criteria zijn ontwikkeld door een 

toonaangevende organisatie, worden internationaal gedragen en zijn specifiek 

opgesteld om ongezonde voedingsreclame naar kinderen toe te kunnen 

inperken. 

3) Bij het opstellen van criteria voor regulering van voedingsreclame naar 

kinderen toe, moet men de blootstellingsrisico’s onderzoeken en dan de 

bijhorende keuzes maken: welke leeftijdscriteria, welke media (alle media), 

welke marketingmethoden -en technieken (ook bijv. reclame op 

productverpakkingen, het gebruik van populaire figuurtjes op verpakkingen en 

het afbeelden van overdreven porties op verpakkingen) en welke andere criteria 

(bijvoorbeeld restricties in zendtijden van tv-reclames)? Deze criteria moeten 

op onafhankelijke wijze opgesteld worden door de overheid, samen met de 

relevante experten.  

Nieuwere vormen van marketing naar kinderen en jongeren toe moeten hierbij 

zeker meegenomen worden: o.a. reclame voor ongezonde voedingsmiddelen 

en dranken tijdens sportevenementen, sponsoring van sportevenementen, het 
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misbruik van het thema beweging bij ongezonde voedingsreclames, reclame 

via sociale media (zoals bijv. product placement via Youtube vloggers en 

influencer marketing die vaak kinderen en jongeren als specifieke doelgroep 

heeft), …. 

4) Daarnaast zou de overheid maatregelen en sancties moeten ontwikkelen en 

toepassen bij niet-naleving van de criteria en regelgeving. Dit vereist ook 

een monitoring van het (niet-)naleven van de criteria en regelgeving, evenals 

het adequaat kunnen sanctioneren van voedingsbedrijven bij niet-naleving. 

Hiertoe behoort ook het opstellen van een systeem voor het melden van 

klachten.  

5) Bij het invoeren van de maatregelen is de gezondheidsongelijkheid een 

belangrijk aandachtspunt. Via een zogenaamde armoedetoets, zoals 

gedefinieerd in het Actieplan Armoedebestrijding van de Vlaamse Regering, 

kan men nagaan of de beperking van ongezonde voedingsreclame naar 

kinderen en jongeren toe minstens evenveel effect heeft bij de lagere 

inkomensgroepen in vergelijking met de algemene bevolking.  

Dit standpunt en advies werden samengesteld door Gezond Leven op basis van 

een literatuurstudie, die hierna terug te vinden is. Onze literatuurstudie werd ook 

voorgelegd aan de volgende academici:  

Prof. Dr. Tim Smits, coördinator van het Instituut voor Mediastudies van KU 

Leuven 

Prof. Dr. Liselot Hudders, coördinator van het Centrum voor Persuasieve 

Communicatie, en verbonden aan de vakgroepen 

Communicatiewetenschappen en Marketing van Universiteit Gent en promotor 

van het AdLit project 

Dr. Ini Vanwesenbeeck, projectcoördinator van het AdLit project en verbonden 

aan de vakgroep Communicatiewetenschappen, Universiteit Gent 

Hierbij willen we hen hartelijk danken voor hun waardevolle suggesties.   

Ten slotte willen we de volgende reeks sleutelpublicaties meegeven waarin het 

probleem van ongezonde voedingsmarketing naar kinderen en jongeren toe 

wetenschappelijk onderbouwd wordt en waarin aanbevelingen qua maatregelen 

en criteria (ook nutritionele criteria) worden meegegeven. Er is geen behoefte dus 

om het warme water opnieuw uit te vinden: 

- WHO Regional Office for Europe: Marketing of foods high in fat, salt and 

sugar to children: update 2012–2013 - 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/191125/e96859.p

df 

- WHO: Set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic 

beverages to children (2010) - 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/recsmarketing/en/ 

- WHO Regional Office for Europe: Nutrient Profile Model (2015) - 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/270716/Nutrient-

children_web-new.pdf 

 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/191125/e96859.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/191125/e96859.pdf
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/recsmarketing/en/
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Onderbouwing standpunt en advies marketing ongezonde voedingsmiddelen 

naar kinderen en jongeren 

 

1. Inleiding 

Overal waar wij tijd doorbrengen komen we in aanraking met reclame: bijvoorbeeld 

thuis via de tv, op straat via reclameborden, in de sportclub via de snackautomaat, in 

de supermarkt via aantrekkelijke productverpakkingen en promoties en ga zo maar 

door. En dan hebben we nog niet eens gesproken over onze smartphone die ons 

bijvoorbeeld via sociale media ook veel reclame aanreikt voor de meest diverse 

producten waaronder ook (ongezonde) voeding.  

Voor veel volwassenen is het moeilijk om doorheen de dag de wilskracht te blijven 

opbrengen om te weerstaan aan prikkels tot het kopen en eten van ongezonde 

voeding. Onderzoek toont trouwens aan dat we dagelijks voor meer dan 200 

voedingskeuzes worden gesteld (Wansink & Sobal; 2007). We weten allemaal hoeveel 

makkelijker we een ongezonde keuze maken wanneer we ’s avonds moe en 

gestresseerd in de supermarkt rondlopen. ‘Verdien ik geen beloning na al dat harde 

werken?’ ‘Ik heb de kinderen heel de dag gemist, een koekje met speelgoedje erbij 

zal hen extra veel plezier doen’ … reclameboodschappen spelen handig in op deze 

herkenbare gedachten en emoties en achter deze boodschappen zitten doordachte 

marketingstrategieën die ons als consument willen overtuigen om voor een specifiek 

product te kiezen, of om er méér van te kopen eens onze keuze voor dat product 

gemaakt is.  

Hoe zit het dan met onze kinderen en jongeren? Hoe kunnen zij aan reclame voor 

ongezonde voeding en dranken weerstaan? Zien ze het verschil tussen reclame en 

objectieve informatie? Hoe kunnen wij als beleidsmakers - op alle niveaus, van 

gemeentelijk, Vlaams tot federaal en Europees beleid – ervoor zorgen dat kinderen en 

jongeren minder in aanraking komen met deze reclame? M.a.w. hoe kunnen we de 

kracht van en blootstelling aan ongezonde voedingsreclame doen afnemen? En 

kunnen wij onze publieke ruimte die nu verworden is tot een obesogene (= 

dikmakende) propagandamachine terug opeisen?    

En hoe kunnen wij - als opvoeders, als ouders, als beleidsmakers, als onderzoekers, 

als gezondheidsbevorderaars - hen helpen om de verleidingen beter te weerstaan en 

er mee voor zorgen dat ze bewustere en gezondere keuzes kunnen maken? En dit 

zonder al te betuttelend over te komen, zeker naar jongeren toe?  

In deze tekst willen we een antwoord op deze vragen formuleren op basis van de 

wetenschappelijke literatuur. Deze literatuurkennis hebben we ook afgetoetst bij de 

praktijkervaringen die wij vanuit Gezond Leven hebben opgedaan binnen bijvoorbeeld 

de setting onderwijs. Ook zullen we bekijken welke zaken reeds gebeuren door 

pleitbezorgers voor gezinnen en consumenten zoals de Gezinsbond en Test-Aankoop. 

Voor de aanvang van deze tekst is het belangrijk dat we de begrippen reclame, 

marketing en marketingcommunicatie kort plaatsen: reclame is een vorm van 

communicatie die tot doel heeft om iets of iemand bij anderen aan te prijzen of te 

promoten. Marketing daarentegen is een economische term die duidt op alles wat met 

het vergroten van de verkoop en afzet van een bedrijf te maken heeft (volgens de 4 

P’s: product, prijs, plaats, promotie). Marketingcommunicatie is dan weer een term 
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die het geheel van de communicatielaag in de marketing benoemt en een onderdeel 

daarvan is reclame. Maar reclame zelf is alleen het “paid media” stukje en behelst dus 

niet, bijvoorbeeld, de eigen websites van voedingsproducenten, hun social media 

accounts, hun advergames, hun verpakkingen, …. Voor de leesbaarheid zullen wij 

meestal over ‘reclame’ spreken (tenzij we iets letterlijk citeren uit de 

wetenschappelijke literatuur), maar belangrijk dus dat u als lezer weet dat we de term 

reclame dan in de brede zin van marketingcommunicatie bedoelen. 

 

2. Voor welke voedingsmiddelen wordt reclame gemaakt? 

De focus van voedingsreclame ligt meestal op voeding en dranken met een hoog 

gehalte aan zout, (vrije) suiker(s) en/of (ongezonde) vetten (zoals verzadigde vetzuren 

en transvetzuren), in het Engels ‘HFSS foods and beverages’ genoemd (HFSS = ‘high 

in fat, sugar or salt’). Het gaat hier dan vooral om frisdranken, (gezoete) 

ontbijtgranen, koekjes, snoep, snacks, kant-en-klare maaltijden en voeding uit fast 

food ketens. Deze voedingsmiddelen zijn in de voedingsdriehoek van Gezond Leven 

ondergebracht in de rode zone (meer informatie over deze producten die buiten de 

voedingsdriehoek vallen, vind je hier: 

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/overige-

producten).  

Het UConn Rudd Center for Food Policy and Obesity geeft Amerikaanse cijfers voor 

marketingbudgetten mee: Jaarlijks wordt 1,8 miljard dollar gespendeerd aan 

voedingsreclame specifiek op kinderen en jongeren gericht. Hiervan gaat minder dan 

1% naar reclame voor fruit en groenten, 40% naar fast food en 51% naar gesuikerde 

dranken, gesuikerde ontbijtgranen en zoete of zoute snacks 

(http://www.obesityaction.org/wp-content/uploads/Food-Marketing-and-Children-

Summer-2015.pdf). Cijfers uit de UK geven een gelijkaardige trend aan: daar wordt 

slechts 1,2% van het totale reclamebudget gespendeerd aan reclame voor groenten 

(https://www.bbc.com/news/amp/business-43535742?__twitter_impression=true).  

Vlaamse/Belgische cijfers voor marketingbudgetten hebben we niet teruggevonden, 

maar deze studie van Aerts en Smits (2017) bij een Belgische retailer geeft toch een 

kijk op de situatie bij ons: voedingsverpakkingen werden er geanalyseerd op de 

aanwezigheid van kindgerichte marketingcommunicatie en op basis van het Britse 

Ofcom nutriëntenprofiel (zie verder) werd vastgesteld dat 89,2% van alle verpakkingen 

met kindgerichte marketingcommunicatie bij deze Belgische supermarkt voor 

ongezonde voeding was.  

 

3. Van ‘klassieke’ naar digitale marketing: nieuwe uitdagingen  

Het internationale HBSC-onderzoek (Health Behaviour in School-Aged Children) dat 

van de Wereldgezondheidsorganisatie uitgaat, geeft aan dat de hoeveelheid 

televisiekijken de afgelopen 10 jaar afgenomen is bij kinderen en jongeren, maar dat 

kinderen en jongeren in diezelfde periode meer en meer tijd zijn gaan doorbrengen 

op andere ‘schermen’, zoals smartphones, tablets en computers. Zo is de totale 

schermtijd de afgelopen 10 jaar wel toegenomen bij deze doelgroep. Deze trend 

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/overige-producten
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/overige-producten
https://www.bbc.com/news/amp/business-43535742?__twitter_impression=true
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wordt ook vastgesteld in het Vlaamse luik van deze studie (laatste rapport dateert van  

2013-2014).  

Ook het recent gepubliceerde Apestaartjarenonderzoek (mei 2018, 

https://www.apestaartjaren.be/), een bevraging bij Vlaamse lagere en middelbare 

scholen i.v.m. de digitale leefwereld van kinderen en jongeren, geeft aan dat kinderen 

via hun tablet en jongeren via de smartphone meer en meer online gaan. ‘Behalve 

enkele markante uitschieters en uitzonderingen, zien we dat het gebruik van digitale 

media bij kinderen en jongeren in grote lijnen aansluit bij wat we qua 

ontwikkelingspsychologie mogen verwachten. Kinderen spelen spelletjes en bekijken 

filmpjes. Naarmate ze ouder worden, neemt het sociale aspect toe en worden digitale 

media handige communicatietools. Het belang van conversaties (met apps als 

Facebook Messenger, Whatsapp en Snapchat) en van profilering (met apps als 

Facebook en Instagram) neemt toe.’ zo stelt het onderzoek. Specifiek i.v.m reclame 

stelt het rapport: ‘Kinderen beseffen vaak nog niet dat reclamemakers aan de slag 

gaan met de persoonlijke info die ze online (al dan niet bewust) achterlaten. Een kleine 

minderheid (8%) van de kinderen beweert nooit reclame te zien wanneer ze zich op 

het wereldwijde web bevinden of televisie kijken. Dat roept toch bepaalde vragen op 

rond reclamewijsheid, aangezien iedereen vandaag op allerlei manieren 

geconfronteerd wordt met reclameboodschappen. Van de kinderen die reclame zien, 

klikt twee op drie onmiddellijk weg. Eén op vier van die kinderen zegt reclame net wel 

te bekijken. Door in contact te komen met reclame en die op gepaste wijze te leren 

herkennen, interpreteren en beoordelen, versterken kinderen zichzelf op vlak van 

reclamewijsheid.’ 

De reclame voor ongezonde voeding is ook mee geëvolueerd: bijna alle 

voedingsmerken die producten voor kinderen maken, maken websites specifiek op 

kinderen gericht. Op deze sites worden kinderen beziggehouden met spelletjes in 

aantrekkelijke virtuele werelden en met andere slimme interactieve activiteiten. Hun 

aandacht wordt zo volledig in beslag genomen en het is heel moeilijk voor kinderen 

om te stoppen met hun activiteiten op deze websites. Ook op sociale media is het 

aantal voedingsreclames voor ongezonde voeding enorm toegenomen 

(http://www.obesityaction.org/educational-resources/resource-articles-2/childhood-

obesity-resource-articles/food-marketing-to-children-a-wolf-in-sheeps-clothing) en 

kinderen en jongeren kunnen deze boodschappen vaak niet als reclame herkennen 

(zoals bijv. product placement door influencers op bijv. Instagram en Facebook of via 

Youtube vloggers). Ondertussen blijven voedingsbedrijven ook nog zeer actief op 

traditionele media via o.a. reclame tussen kinderprogramma’s.  

Merken en marketeers geven zelf aan dat digitale media zeer succesvol op zichzelf 

zijn, maar ook gebruikt worden om de effecten van traditionele marketing voor 

ongezonde voeding verder te versterken en dit op het vlak van aandacht voor de 

reclameboodschappen, het zich herinneren van reclame, merkbewustzijn (‘brand 

awareness’), attitudes tov merken, koopintentie en uiteindelijk de productverkoop 

(WHO; 2016).  

Een interessant overzicht van de verschillende nieuwe vormen van (online) marketing 

kan teruggevonden worden op deze poster van het AdLit project: 

http://d1e4k3tmal57z3.cloudfront.net/attachments/429624c3c6e9cc2cc729a4506

8cd38d6fc0b6b34/store/5e248776f78c0a6fb3ce867a93ae7451cd3367cd08b0d62f

https://www.apestaartjaren.be/
http://www.obesityaction.org/educational-resources/resource-articles-2/childhood-obesity-resource-articles/food-marketing-to-children-a-wolf-in-sheeps-clothing
http://www.obesityaction.org/educational-resources/resource-articles-2/childhood-obesity-resource-articles/food-marketing-to-children-a-wolf-in-sheeps-clothing
http://d1e4k3tmal57z3.cloudfront.net/attachments/429624c3c6e9cc2cc729a45068cd38d6fc0b6b34/store/5e248776f78c0a6fb3ce867a93ae7451cd3367cd08b0d62fc32995f7e51b/Poster+Nieuwe+Reclamevormen.pdf
http://d1e4k3tmal57z3.cloudfront.net/attachments/429624c3c6e9cc2cc729a45068cd38d6fc0b6b34/store/5e248776f78c0a6fb3ce867a93ae7451cd3367cd08b0d62fc32995f7e51b/Poster+Nieuwe+Reclamevormen.pdf
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c32995f7e51b/Poster+Nieuwe+Reclamevormen.pdf. Voorbeelden van deze nieuwe 

vormen van digitale media zijn: sociale media influencers die de aankoopbeslissingen 

van hun volgers beïnvloeden door over een merk of product te schrijven; advertorials 

zijn een vorm van reclame waarbij de tekst en de lay-out dezelfde zijn als die van een 

redactioneel artikel op de website en verder is er bijv. ook Snapchat (sociale media) 

dat gebruik maakt van Augmented Reality door middel van de Snapchat lenses en de 

Snapchat filters die vaak gesponsord zijn door bedrijven. (Voetnoot: Het AdLit project 

(http://www.adlit.be/) is een Vlaams onderzoeksproject rond reclamewijsheid bij 

minderjarigen met als belangrijkste doel kinderen en jongeren bewust te leren 

omgaan met reclame, zodat ze opgroeien tot geïnformeerde consumenten. Hiertoe 

biedt AdLit een overzicht van de huidige reclamewijsheid in Vlaanderen, en wordt 

onderzocht hoe deze reclamewijsheid verhoogd kan worden en hoe regelgeving en 

beleid minderjarigen kan beschermen. Het project wordt afgerond in juni 2018 en de 

nieuwe inzichten die het project aanreikt en die relevant zijn voor (ongezonde) 

voedingsreclame naar kinderen toe, zullen opgenomen worden in (volgende versies 

van) deze tekst.)  

De FOD Economie denkt ondertussen na over strenge regels voor sociale media 

influencers, eerst communiceerde de FOD dat elke post op Facebook of Instagram 

voortaan zou moeten beginnen met het woord ‘reclame’ (#reclame) als er een 

vergoeding of ander voordeel tegenover staat. Maar ook als je een ‘affiliate link’ 

deelde, waarbij je een commissie krijgt op elke verkoop via de link, zou de vermelding 

verplicht worden (http://www.standaard.be/cnt/dmf20180515_03513682). Na de 

lancering van de nieuwe regels krabbelde de FOD Economie terug en volgde de 

mededeling dat eerst de belangrijkste spelers geconsulteerd zullen worden, wordt 

vervolgd …. 

Wat is er nu zo verschillend aan online marketing? En wat maakt het potentieel nog 

‘gevaarlijker’ voor kinderen? Alles draait om de herkenbaarheid: kunnen kinderen 

beseffen dat het om reclame gaat? In online marketing worden o.a. 

reclameboodschappen gemengd met entertainment (zoals spelletjes (de zogenaamde 

‘advergames’), filmpjes, …) en dit maakt het voor kinderen heel moeilijk om een 

onderscheid te maken tussen spel en plezier versus reclame voor een (ongezond) 

product. Zo gaf een onderzoek bij 7-8-jarigen aan dat slechts 24% zich bewust is van 

online marketing (Neyens en Smits; 2017). Verder onderzoek (Vanwesenbeeck, Opree 

& Smits; 2017) geeft aan dat kinderen naarmate ze ouder worden veel beter worden 

in het correct herkennen van tv-reclame, maar ze worden nauwelijks beter in het 

herkennen van online banner advertising (wat nochtans één van de basisvormen van 

online advertising is).    

Ook werd aangetoond dat advergames gecombineerd met tv-reclames een sterker 

effect hebben op het consumptiepatroon van kinderen dan tv-reclames alleen. Dit 

effect is extra versterkt bij kinderen met overgewicht (Norman et al.; 2018). Bovendien 

blijken ouders zich ook onvoldoende bewust van de blootstelling van hun kinderen 

aan ongezonde voedingsreclame via online kanalen (WHO; 2016). 

 

Sportevenementen, thema beweging en reclame voor ongezonde voeding en dranken 

http://d1e4k3tmal57z3.cloudfront.net/attachments/429624c3c6e9cc2cc729a45068cd38d6fc0b6b34/store/5e248776f78c0a6fb3ce867a93ae7451cd3367cd08b0d62fc32995f7e51b/Poster+Nieuwe+Reclamevormen.pdf
http://www.adlit.be/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180515_03513682
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Red Bull en Formule-1, Croky Cup – chips en voetbal, EK 2016 en WK 2018 – Coca-

Cola, McDonalds en voetbal … marketing voor ongezonde voedingsmiddelen maakt 

gretig gebruik van de gezonde thema’s sport en beweging om hun ongezonde imago 

op te krikken en om gezinnen, kinderen en jongeren, … te bereiken. In het Engels 

bestaat hier het mooie woord ‘health halo trend’ voor. Een Britse studie (Whalen et 

al.; 2018) geeft aan dat het aan bod komen van het thema beweging in 

reclameboodschappen voor voeding en dranken op Britse tv-kanalen die populair zijn 

bij kinderen tussen 2008 en 2010 met 18,8% gestegen is. Bij alle voedingsreclames 

die de onderzoekers bekeken in 2010 waar beweging aan bod kwam, ging dit in 81,1% 

om niet-essentiële voedingsmiddelen (Voetnoot: in deze studie zijn voedingsmiddelen 

opgedeeld in 29 categorieën waarvan 13 voor niet-essentiële of ongezonde 

voedingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld ontbijtgranen met een hoog suiker- en laag 

vezelgehalte; zoete en zoute snacks, gesuikerde dranken en ijsjes en dit zijn nu niet 

bepaald voedingsmiddelen die sportprestaties positief beïnvloeden).  

Naast de impliciete gezondheidsboodschappen via afbeeldingen van beweging, nam 

ook het aantal expliciete gezondheidsboodschappen (via health claims) met 4,1% toe 

en dit in 58,3% van de gevallen voor niet-essentiële of ongezonde voedingsmiddelen. 

De onderzoekers roepen de Britse beleidsmakers op om maatregelen hieromtrent op 

te stellen.   

Een recente studie in de VS (Bragg et al.; 2018) geeft aan dat 76% van de 

voedingsreclames via tv-spots tijdens grote sportevenementen voor ongezonde 

voeding is en 52% van de reclames voor niet-alcoholische dranken voor gesuikerde 

dranken. Deze studie geeft ook aan dat deze tv-spotjes veel kinderen en jongeren 

bereiken: zo bereikte de National Football League in 2015 244 miljoen kijkers tussen 

2 en 17 jaar via haar tv-spotjes. Tot haar sponsors behoorden in 2015 o.a. PepsiCo, 

Mars Snackfood (Lay’s chips) en McDonald’s.    

Ook in Nederland wordt het misbruik van het thema beweging voor de marketing van 

ongezonde voedingsproducten onder de aandacht gebracht. Zo deed Food Watch in 

maart 2018, aan de vooravond van de start van het Formule 1-seizoen, een publieke 

oproep aan Red Bull: 'Red Bull, stop met schaamteloze sport- en jongerenmarketing.' 

Foodwatch, een Nederlandse organisatie die kritisch kijkt naar de voedselvoorziening, 

onderbouwt zijn publieke oproep met statements van het Nederlandse 

Voedingscentrum en de WHO. Die organisaties keuren marketing gericht op jongeren 

af vanwege de gezondheidsrisico’s die bij de consumptie van de energiedrank komen 

kijken. Toch richt de fabrikant zich op deze doelgroepen volgens Foodwatch. 'Extreme 

sporten die populair zijn onder jongeren spelen een hoofdrol in de reclames van Red 

Bull. Ook zijn er veel topsporters verbonden aan het merk. Zo probeert Red Bull de 

verkoop van haar drankje onder jongeren te promoten,' aldus Foodwatch. 

Het Nederlands Voedingscentrum stelt verder dat sportorganisaties meestal geen 

richtlijnen of beleid hebben om kinderen te beschermen tegen deze vormen van 

marketing. Dit is ook een aandachtspunt dat we willen meegeven aan onze 

beleidsmakers.  

 

4. Invloed van voedingsreclame op de gezondheid van kinderen en jongeren 
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De afgelopen jaren hebben verschillende review-studies aangetoond dat reclame voor 

ongezonde voeding en dranken een cruciale (en negatieve) rol speelt in de 

ontwikkeling van obesitas bij kinderen (WHO; 2013), evenals in het ontstaan van 

voedingsgerelateerde ‘niet-overdraagbare’ ziekten (in het Engels wordt de term 

‘non-communicable diseases’ veelvuldig gebruikt, in het Nederlands wordt dit 

meestal vertaald als ‘welvaartziekten’, de belangrijkste voorbeelden zijn kanker, 

diabetes type 2 en hart- en vaatziekten).  

Onderzoek toont aan dat reclame op tv een rechtstreekse impact heeft op de 

voedselvoorkeuren van kinderen (Kovic et al.; 2018). Het Britse Ad Brake rapport 

(van het ‘National Centre for Social Research and Cancer Research UK’) stelt verder 

dat lagere schoolkinderen een redelijk goede voedingskennis hebben, maar dat het 

bekijken van reclame voor ongezonde voeding op tv hen aanzet tot het eten hiervan 

(Aznar et al.; 2016). Reclame op kinderen gericht, heeft ook een impact op 

gezinsaankopen: onderzoek toont aan dat, hoewel ouders verantwoordelijk lijken 

voor de voedingskeuzes in een gezin, de voorkeuren van kinderen een sterke invloed 

hebben op de aankoop van snacks en het bereiden van maaltijden (Kovic et al.; 2018). 

Reclame op tv doet kinderen honger krijgen en geeft hen onmiddellijk zin om junk 

food te eten, vervolgens zullen kinderen bij hun ouders zeuren om deze producten te 

kopen en ten slotte geeft onderzoek aan dat kinderen in de supermarkt zich nog 

herinneren voor welke producten ze reclame hebben gezien en wensen ze dan deze 

producten te kopen en te eten (Aznar et al.; 2016).  

Een systematische review-studie uit 2016 toont ook aan dat er voldoende evidence 

bestaat voor het onmiddellijke effect van zelfs éénmalige voedingsreclame op de 

voedselconsumptie bij kinderen, de consumptie stijgt namelijk, bij volwassenen 

werd dit directe effect (nog) niet vastgesteld (Boyland et al.; 2016).  

Allerlei experimenten en onderzoeken tonen verder de invloed van reclame op de 

eetvoorkeur aan. Uit Vlaams onderzoek blijkt dat kinderen bijvoorbeeld significant 

meer ontbijtgranen eten als op de verpakking een grotere kom met een grotere portie 

ontbijtgranen staat (Neyens et al.; 2015). Ook werd aangetoond dat kinderen die veel 

in contact komen met voedingsreclame, over het algemeen meer eten (Reimerink; 

2012). Onderzoek geeft ook aan dat kinderen echt geloven dat het product met hun 

favoriete tekenfilmfiguur erop lekkerder smaakt (Roberto et al.; 2010).  

De lijst aan onderzoeken is ellenlang, een onderzoek van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vat het mooi samen: evidence toont aan dat 

tv-reclame een invloed heeft op de voedselvoorkeur van kinderen, op de 

aankoopverzoeken die ze maken naar hun ouders toe en uiteindelijk ook op hun 

consumptiepatroon (WHO; 2010). 

 

Verschillen tussen jongere en oudere kinderen? 

Zoals het Nederlandse Voedingscentrum ook meegeeft 

(http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/kindermarketing.aspx), heeft 

onderzoek naar de effecten van voedingsreclame op kinderen zich tot nu toe vooral 

gericht op jongere kinderen (onder de 12 jaar). Dit betekent echter niet dat oudere 

kinderen geen effecten ondervinden van voedingsreclame. Marketingexperten geven 

toe dat ze strategieën ontwikkelen waarbij jongere kinderen geprikkeld worden om 

http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/kindermarketing.aspx
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bij hun ouders te zeuren en blijven zeuren tot een bepaald voedingsmiddel wordt 

gekocht, i.p.v. rechtstreeks de ouders als doelgroep te hebben 

(http://www.obesityaction.org/wp-content/uploads/Food-Marketing-and-Children-

Summer-2015.pdf°. Kinderen in de leeftijd van 12 tot 14 jaar zijn extra kwetsbaar voor 

reclame voor ongezonde producten omdat zij onafhankelijker zijn en meer tv kijken 

en internetten dan jongere kinderen, zo stelt het Voedingscentrum. De invloed van 

leeftijdsgenoten wordt ook sterker bij 10- tot 14-jarigen. Reclames, vermomd als 

berichten van vrienden op sociale media (iemand liket een pagina en jij krijgt daar 

een melding van via een sponsored post), maken hier misbruik van. Het 

Voedingscentrum zegt verder dat jongeren nog niet de vaardigheid hebben 

ontwikkeld om de acute verleiding van ongezonde voedingsmiddelen te weerstaan. 

Ze kunnen rationeel begrijpen dat bepaald gedrag op lange termijn geen goede keuze 

is, maar ze hebben nog niet genoeg vaardigheden om controle uit te oefenen op hun 

impulsen. Dat is vooral erg moeilijk wanneer hun keuze beïnvloed wordt door emoties 

of leeftijdsgenoten (zogenaamde ‘peers’). Beiden worden vaak gebruikt in reclames 

voor voedingsmiddelen. Onderzoek geeft bovendien aan dat jongeren tegenwoordig 

meer geneigd zijn om merken uit te proberen die door populaire social media 

influencers (zoals Youtube vloggers) worden voorgesteld dan merken aangeraden 

door filmsterren (WHO; 2016).  

In een WHO-review wordt ten slotte nog een studie vermeld die meegeeft dat we van 

jongeren niet kunnen verwachten dat hun hogere cognitieve weerbaarheid in 

vergelijking met jongere kinderen hen ook beschermt tegen de emotionele, impliciete 

(onbewuste) en sociale effecten van reclame. Om weerbaar te zijn tegenover de 

invloed van voedingsmarketing moeten jongeren niet enkel de overredende 

(‘persuasieve’) bedoeling van marketing begrijpen, maar ook een bewuste aandacht 

ontwikkelen, evenals de mogelijkheid én de motivatie om eraan te weerstaan (WHO; 

2016).  

Er is op basis van de beschikbare onderzoeken tot op heden geen duidelijk 

bewijs voor een harde leeftijdsgrens waarboven kinderen de verleidende 

technieken in reclames begrijpen en er voldoende kritisch op kunnen reageren. 

In studies en opiniestukken klinkt vaak de redenering om de leeftijdsgroep kinderen 

in deze context te beschouwen van 0 tot 18 jaar (zoals het begrip ‘kind’ ook in het 

Verdrag van de rechten van het kind staat beschreven). De International Code on 

Marketing of Foods and Non-Alcoholic Beverages to Children (opgesteld door 16 

Europese landen in 2009), spreekt van kinderen binnen de leeftijdscategorie van 0 

t.e.m. 15 jaar oud (dus reclame pas toegestaan vanaf 16 jaar oud) 

(https://helsedirektoratet.no/Documents/English/The-european-network-code.pdf). 

Marketing gericht op kinderen ouder dan 12 jaar en jongvolwassenen bereikt 

bovendien vaak ook jongere kinderen. Dit zijn belangrijke argumenten om een 

voldoende hoge leeftijdsgrens te gebruiken in de regulering van ongezonde 

voedingsmarketing. 

Een aanvullende aanpak voor tv-reclame wordt in het Britse Ad Brake rapport 

voorgesteld: best een beperking opleggen aan de zenduren van ongezonde 

voedingsreclame: niet vóór 21u ’s avonds bevelen zij aan (Aznar et al.; 2016), om zo 

de jongere kijkers te beschermen. 

 

http://www.obesityaction.org/wp-content/uploads/Food-Marketing-and-Children-Summer-2015.pdf°
http://www.obesityaction.org/wp-content/uploads/Food-Marketing-and-Children-Summer-2015.pdf°


   
 

Vlaams Instituut Gezond Leven, 2018 – Kinderen en jongeren en voedingsreclame – 
achtergronddocument juni 2018 

 

 
 

13 

Effect op gezondheidsongelijkheid 

Onderzoek in de VS reikt bewijzen aan dat ongezonde voedingsmarketing daar 

specifiek gericht is op bepaalde etnische en socio-economische doelgroepen van wie 

geweten is dat ze meer gevoelig zijn voor dergelijke marketing en bij wie 

overgewicht en obesitas ook significant meer voorkomen (WHO; 2016).  

De technieken van digitale marketeers verfijnen zich meer en meer waardoor ze 

kinderen die het meest beïnvloedbaar zijn door ongezonde voedingsreclame beter en 

beter kunnen identificeren en tot doelwit maken (op basis van hun locatie en hun 

emotionele toestand) en zo kan deze gepersonaliseerde digitale marketing negatief 

bijdragen tot de sociale gezondheidskloof (WHO; 2016). 

Een Australische review-studie die de sociale factoren die meespelen in de 

voedselongelijkheid (=ongelijke toegang tot gezonde voeding afhankelijk van de 

socio-economische groep waartoe je behoort) bespreekt, geeft aan dat het 

controleren en beperken van marketing voor ongezonde voeding een positieve 

impact zou hebben op de sociale hiërarchie. Ze bedoelen hiermee dan vooral 

voedingsmarketing via massamedia, maar ook in plekken in de publieke ruimte waar 

kinderen veel tijd doorbrengen (zoals scholen, winkelcentra en sportclubs). 

De Britse econome Rachel Griffith zegt in een interview in De Standaard: ‘Zeker bij 

jongeren is overgewicht gecorreleerd aan armoede en lager op de sociaal-

economische ladder staan. Het is niet zo dat armen dommer zijn, maar armoede 

brengt heel veel zorgen met zich mee, zoals moeite hebben om rekeningen te kunnen 

betalen of werk te zoeken. Onze mentale bandbreedte is beperkt: uit onderzoek blijkt 

dat onze hersenen maar aan zeven dingen tegelijk kunnen denken. Als je arm bent, 

heb je gewoon de ruimte niet om ook nog eens veel tijd aan je voeding te besteden. 

Veel onderzoek wijst uit dat dit een rem op sociale mobiliteit zet.’ En verder: ‘Het is 

ook onwaarschijnlijk dat veel volwassenen er bewust voor kiezen om te dik te zijn, 

maar we worden constant in de verleiding gebracht door de voedingsindustrie. Britse 

kinderen zien twee keer meer advertenties voor junkfood dan voor gezonde voeding.’  

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20180422_03477372). 

Het verbaasde ons eigenlijk dat we hierover niet meer onderzoeken konden 

terugvinden. Een Britse systematische review-studie zegt dat er op dit moment 

onvoldoende evidence is over de mogelijke invloed van de socioeconomische status 

op het effect van ongezonde voedingsreclame naar kinderen en jongeren toe (Cairns 

et al.; 2013). Het lijkt ons dus zeker aan te bevelen dat dit een onderwerp wordt voor 

toekomstig wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. 

 

5. Weerbaarheid kinderen versterken 

Marketing naar kinderen en jongeren toe wordt als inherent uitbuitend benoemd 

omdat kinderen niet in staat zijn om de commerciële intentie van marketing te 

begrijpen, maar toch vatbaar zijn voor de invloed van marketing (WHO; 2013). 

Zoals eerder al gezegd, kunnen verschillende actoren, waaronder ouders en 

opvoeders, hier een sensibiliserende rol spelen door kinderen attent te maken op de 

onderliggende bedoelingen van reclame.  
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Rol ouders  

Het is algemeen aanvaard dat de verantwoordelijkheid voor het welzijn en de 

gezondheid van kinderen in de eerste plaats bij hun ouders ligt. Ouders kunnen een 

belangrijke invloed uitoefenen op het (voedings)gedrag van hun kinderen, in positieve 

of negatieve zin. In hoeverre gaan ouders in op de verzoeken van hun kinderen? Geef 

je een snoepje mee in de brooddoos van je kind? Ga je samen naar een fast food 

restaurant als beloning? En wat met de schermtijd? Spreek je je als ouder uit over 

hoeveel tijd je kind voor een scherm doorbrengt en over het type schermtijd (niet 

alleen het type scherm, zoals tv, tablet, …, maar bijvoorbeeld ook over welke tv-

kanalen bekeken mogen worden (bijvoorbeeld enkel kinderkanalen met (bijna) geen 

reclameboodschappen), welke websites? En spreek je over het herkennen van 

reclameboodschappen en er voorzichtig mee omgaan? (WHO;2013).  

Vanuit de voedingsindustrie, maar ook vanuit enkele beleidsmakers klinken 

verwijzingen naar de individuele verantwoordelijkheid voor de voedingskeuze (en in 

het geval van kinderen worden de ouders natuurlijk verantwoordelijk gesteld). De 

Europese I.family studie, afgerond in februari 2017 en waarin ook Belgische kinderen 

onderzocht werden, geeft echter aan dat ouders hierin niet alleen mogen staan: de 

studie spoort de Europese overheden aan om families meer te steunen in het 

verbeteren van de gezondheid van hun kinderen en het bestrijden van overgewicht en 

obesitas bij hen. Zo zegt Professor Ahrens, de coördinator van deze studie, dat 

beleidsmakers dringend actie moeten ondernemen i.v.m. de massamarketing van 

ongezonde voeding naar kinderen toe. De huidige invloed van nieuwe online kanalen 

(en commerciële tv) maakt het zelfs voor gezondheidsbewuste ouders heel moeilijk 

om hun kinderen te beschermen tegen de overmatige consumptie van deze 

ongezonde voeding (http://www.ifamilystudy.eu/final-conference-press-release/).   

Of zoals onderzoeker prof. Dr. Tim Smits het nog stelt: ‘Natuurlijk vind ik dat er 

gewerkt moet worden aan het versterken van de weerbaarheid van kinderen, maar ik 

ben er wel voorstander van om duidelijk te wijzen op de relatieve onmacht van dit 

soort interventie. We laten ons de hele dag door verleiden zonder dat we het begrijpen 

en zelfs als we het begrijpen zijn we lang niet altijd in staat om adaptief te reageren. 

Dit geldt voor elk individu, ook elke volwassene. Elke interventie gericht op een 

volwassene die dan ook nog eens mee moet instaan voor de keuzes van een kind, is 

helemaal belastend. We kunnen al niet goed voor onszelf zorgen, laat staan dat we 

voor twee kunnen denken.’ 

 

Rol school en gemeente 

De WHO geeft aan (WHO; 2010) dat plekken waar kinderen bijeenkomen vrij moeten 

zijn van alle vormen van marketing voor ongezonde voeding (voeding rijk aan 

verzadigde vetten, transvetzuren, vrije suikers of zout). Voorbeelden van deze 

plekken zijn (maar niet beperkt tot deze opsomming): kinderdagverblijven, 

kinderopvang, scholen, speelplaatsen van scholen (en sportzalen e.d. van scholen), 

speeltuinen, ziekenhuizen voor gezinnen en kinderen en de kindergeneeskundige 

dienst binnen ziekenhuizen. Tijdens sportieve of culturele bijeenkomsten op deze 

plekken moet de marketing voor deze ongezonde voeding ook afwezig zijn. Scholen 
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en gemeenten kunnen zeker een belangrijke rol spelen in het bewaken van deze 

aanbevelingen (en het melden van eventuele overtredingen). 

In Vlaanderen zijn de richtlijnen i.v.m. reclame en sponsoring in scholen 

uitgeschreven door de Commissie Zorgvuldig Bestuur (zie 

http://www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur-wat-is-zorgvuldig-bestuur) en 

deze richtlijnen lijken er toch toe bij te dragen dat kinderen en jongeren redelijk goed 

beschermd zijn tegen marketing op school. 

Vanuit hun educatieve opdracht kunnen scholen ook een belangrijke rol spelen in het 

verhogen van de weerbaarheid van kinderen en jongeren t.o.v. reclame. Ook in 

Vlaanderen is er groeiende aandacht voor een gezonder aanbod van voeding in 

scholen
1

. Er is ook een groot aanbod beschikbaar van materialen om scholen en 

leerkrachten te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van de reclamewijsheid bij 

kinderen en jongeren (zie ook deze presentatie vanuit het AdLit-project: 

http://d1e4k3tmal57z3.cloudfront.net/attachments/8d7a4303e2303427806944f3c

13f34b8c0b8920a/store/225a942950fb317058c22d468d6cf7992b238fb0fcb07cda

a1467e5a4ea1/Presentatie+TopOnderwijzers_BertPieters_Britt+Adams.pdf).  

Ook nuttig hier is de Vlaamse definitie van mediawijsheid (waaronder 

reclamewijsheid) geformuleerd door het Kenniscentrum Mediawijsheid: ‘Het is 

belangrijk te benadrukken dat het bij mediawijsheid niet enkel gaat om praktische 

vaardigheden zoals ICT-skills, leesvaardigheid en vlotte omgang met/creatief gebruik 

maken van verschillende media, maar ook om mediabewustzijn vanuit de praktijk, 

inzicht in de mechanismen van commerciële communicatie en de media-industrie, 

kritische informatie- en strategische vaardigheden, en verantwoord en veilig 

mediagebruik. Een ander belangrijk element is dat mediawijsheid betrekking heeft op 

alle (nieuwe én traditionele) media. Dit houdt onder meer in dat mediawijsheid 

evolueert naargelang er nieuwe media worden ontwikkeld. Dit betekent dat 

mediawijsheid geen competentie is die men eenmalig kan verwerven, maar dat het 

onderdeel is van levenslang leren. Cruciaal is dat er wordt uitgegaan van een 

benadering, die niet vertrekt vanuit angst en vanuit verbieden, maar vanuit een 

emanciperende visie waarin je die media gebruikt om jezelf uit te drukken. Er worden 

gestreefd naar een evenwicht tussen ‘emanciperen’ en ‘beschermen’.’ 

(https://mediawijs.be/dossiers/dossier-wat-mediawijs/conceptnota-mediawijsheid-

vlaanderen) 

Specifiek i.v.m. voeding ontwikkelde Gezond Leven de leerlijn voeding die 

leerkrachten informatie biedt over hoe en op welke leeftijd met kinderen en jongeren 

rond reclame aan de slag te gaan (zie thema Consumentenaspecten – subthema 

invloed van reclame en media binnen leerlijn voeding via deze link: 

https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-

school/wat-is-een-voedingsbeleid-op-school). Ook werkten wij een informatiedossier 

uit voor secundair onderwijs rond ‘Lekkere reclame’ waarin kennis en vaardigheden 

aan leerlingen worden aangereikt om kritisch met voedingsreclame te leren omgaan 

                                                           
1 Meer info over een voedingsbeleid op school vind je hier: 

https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-

school. 

 

http://www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur-wat-is-zorgvuldig-bestuur


   
 

Vlaams Instituut Gezond Leven, 2018 – Kinderen en jongeren en voedingsreclame – 
achtergronddocument juni 2018 

 

 
 

16 

(en om zo binnen én buiten de school de gezonde keuzes te kunnen én willen maken), 

ook hier (https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-school/een-

voedingsbeleid-op-school/wat-is-een-voedingsbeleid-op-school) terug te vinden.  

Vanuit Gezond Leven ondersteunen we de volgende aanbevelingen naar onderwijs toe 

(op Vlaams beleidsniveau) van het AdLit project: 

In het basisonderwijs: 

`  Reclamewijsheid expliciet integreren met mediawijsheid in 

leergebiedoverschrijdende ICT eindtermen 

`  Reclamewijsheid expliciet opnemen in leerplannen omtrent mediawijsheid (bv. 

Leerplan Media-opvoeding, VVKBaO) 

In het secundair onderwijs: 

`  ‘Reclamewijsheid’ expliciet opnemen in vakoverschrijdende eindtermen 

mediawijsheid 

`  Daarnaast is het eventueel mogelijk om reclamewijsheid te integreren in 

andere vakoverschrijdende eindtermen zoals kritisch denken, context socio-

economische samenleving, … 

In de leerplannen (voor alle verschillende koepels) dient er specifieke aandacht besteed 

te worden aan: 

`  De verschillende dimensies van reclamewijsheid: cognitief, affectief en moreel 

`  Vaardigheden om kritisch om te gaan met reclame in concrete situaties 

`  Nieuwe digitale reclametechnieken 

`  De cognitieve, affectieve en morele ontwikkeling m.b.t. reclamewijsheid van 

het kind  

(zie ook: 

http://d1e4k3tmal57z3.cloudfront.net/attachments/9c53d74fa7bbe299cfa8efd015

7e17c8d2243e1e/store/0266a57a8ebc5540755ca8e5e93d836cb01674555f644ed6

3b0045ea4350/AdLit_onderwijs_Final.pdf) 

Ook op het vlak van het aanbod aan dranken, tussendoortjes en warme maaltijden 

kunnen scholen een belangrijke rol spelen. (Voetnoot: voor meer informatie, zie hier: 

https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school)  

 

6. Zelfregulering van reclame naar kinderen door de voedingsindustrie: deel 

van de oplossing of fantasie? 

Het verhogen van de weerbaarheid van kinderen en jongeren tegenover reclame en 

verleiding via educatie en aanpassing van het aanbod is één aspect, daarnaast zijn er 

ook duidelijke afspraken en strakke regulering nodig. 

Reeds in 2004 riep de Wereldgezondheidsorganisatie op om reclameboodschappen 

voor ongezonde voeding naar kinderen gericht te ontmoedigen en hiertoe zou de 

https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/wat-is-een-voedingsbeleid-op-school
https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/wat-is-een-voedingsbeleid-op-school
http://d1e4k3tmal57z3.cloudfront.net/attachments/9c53d74fa7bbe299cfa8efd0157e17c8d2243e1e/store/0266a57a8ebc5540755ca8e5e93d836cb01674555f644ed63b0045ea4350/AdLit_onderwijs_Final.pdf
http://d1e4k3tmal57z3.cloudfront.net/attachments/9c53d74fa7bbe299cfa8efd0157e17c8d2243e1e/store/0266a57a8ebc5540755ca8e5e93d836cb01674555f644ed63b0045ea4350/AdLit_onderwijs_Final.pdf
http://d1e4k3tmal57z3.cloudfront.net/attachments/9c53d74fa7bbe299cfa8efd0157e17c8d2243e1e/store/0266a57a8ebc5540755ca8e5e93d836cb01674555f644ed63b0045ea4350/AdLit_onderwijs_Final.pdf


   
 

Vlaams Instituut Gezond Leven, 2018 – Kinderen en jongeren en voedingsreclame – 
achtergronddocument juni 2018 

 

 
 

17 

overheid moeten samenwerken met consumentenorganisaties en de 

(voedings)industrie (WHO; 2004). Bovendien heeft de Wereldgezondheidsorganisatie 

reeds in 2006 geadviseerd dat niet enkel reclame die specifiek naar kinderen toe 

gericht is aangepakt moet worden, maar evenzeer reclame die op andere doelgroepen 

gericht is, maar die toch ook veel kinderen bereikt (WHO; 2013). Is deze oproep 

gehoord in Vlaanderen? Welke initiatieven zijn genomen en wat is hun resultaat? 

 

Europa 

In de EU Pledge, gestart in 2007, beloven de onderschrijvende bedrijven om de 

voedingsreclame naar kinderen jonger dan 12 jaar toe te veranderen (opgelet: een 

belangrijke nuance, hier staat niet verbieden, maar wel veranderen) en dit op de 

volgende 2 manieren: 1) geen reclame voor voeding en dranken aan kinderen jonger 

dan 12 jaar gericht op tv, drukwerk en internet, tenzij voor voedingsmiddelen die aan 

specifieke, door de industrie zelf opgestelde, criteria voldoen en 2) geen reclame in 

basisscholen tenzij hierom gevraagd werd of toestemming gegeven werd door de 

schooldirectie om educatieve redenen (http://www.eu-pledge.eu/content/about-eu-

pledge). De website van de EU Pledge vermeldt verder dat de bedrijven die zich 

engageerden in het initiatief verantwoordelijk zijn voor meer dan 80% van het 

jaarlijkse budget voor voedings- en drankenreclame in de EU.  

 

België  

Op dit moment bestaat er in België geen specifieke wetgeving die voedingsreclame 

naar kinderen en jongeren toe reguleert. De voedingsindustrie doet wel aan 

zelfregulatie via onderschrijving van de Belgian Pledge 

(https://www.belgianpledge.be/nl), het Belgische equivalent van de EU Pledge. De 

Belgian Pledge is een initiatief van Fevia (federatie van de Belgische 

voedingsindustrie), Comeos (Belgische Federatie van de Handel en Diensten) en UBA 

(Unie van Belgische adverteerders). Ondertekenaars van de Belgian Pledge beloven om 

enkel voedingsproducten die aan, door de industrie opgestelde, nutritionele criteria 

voldoen te adverteren naar kinderen jonger dan 12 jaar, ofwel om geen producten te 

adverteren naar deze leeftijdsgroep. Met specifiek gericht op kinderen onder de 12 

jaar wordt bedoeld: een publiek dat voor 35% en meer bestaat uit kinderen jonger dan 

12 jaar. Bij het ontstaan van de Belgian Pledge, in 2012, ging dit om reclame op tv, in 

drukwerk, online (enkel de bedrijfswebsites zelf) en in basisscholen. 32 bedrijven 

traden toen toe. In 2015 werd opgetekend dat 41 bedrijven de pledge ondertekenden. 

In 2017 werden de engagementen verder uitgebreid naar o.a. radio, interactieve 

spelletjes en bedrijfsprofielen op sociale media (dus niet sociale media in het 

algemeen) en ondertekenden 55 bedrijven in totaal de Belgian Pledge. Op 637 

voedingsbedrijven in België (die door Fevia worden vertegenwoordigd) gaat dit dus 

om (slechts) 8,6% van hen.  

Op de website van de Belgian Pledge staat vermeld dat monitoring gebeurt door het 

mediabureau Mindshare, door UGent en door JEP (de zelfregulerende Jury voor 

Ethische Praktijken inzake reclame) in opdracht van de voedingsbedrijven die de 

Belgian Pledge ondertekenden. Zeer beknopte monitoringsrapporten zijn beschikbaar 

http://www.eu-pledge.eu/content/about-eu-pledge
http://www.eu-pledge.eu/content/about-eu-pledge
https://www.belgianpledge.be/nl
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voor 2013 en 2015 (https://www.belgianpledge.be/nl/monitoring, website 

geconsulteerd op 17 mei 2018).  

Op de website van de JEP (= Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame), het 

zelfregulerend orgaan van de reclamesector, staat ook een ‘zelfdisciplinaire’ 

reclamecode voor voedingsmiddelen, de FEVIA-code 

(https://www.jep.be/sites/default/files/rule_reccommendation/fevia_nl.pdf). Onder 

het thema ‘gezonde levenswijze’ zegt deze code o.a.: ‘De reclame voor 

voedingsmiddelen mag geen afbreuk doen aan de bevordering van gezonde en 

evenwichtige eetgewoonten en aan het belang van een gezond en actief leven’. Bij de 

doelgroep kinderen en jongeren wordt verder dit vermeld: ‘Reclame voor 

voedingsmiddelen mag consumenten niet misleiden over de potentiële 

gezondheidsvoordelen of andere voordelen door verbruik van het aangeprezen 

product.  In de reclame gericht naar kinderen en jongeren omvat dit onder meer 

allusies op status of populariteit onder leeftijdsgenoten, succes op school of in de 

sport, of intelligentie.’  

Gezond Leven vraagt zicht af of de JEP de Vlaamse voedingsreclame gericht op 

kinderen en jongeren monitort op alle verschillende aspecten vermeld in de FEVIA-

code en in de Belgian Pledge en roept op tot meer transparantie hieromtrent.   

In Vlaanderen bestaat er ook de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM, 

https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/over-vrm/over-ons/veelgestelde-vragen-

over-de-vrm) die o.a. toeziet op geschillen i.v.m. ‘programma's die de lichamelijke, 

geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen 

aantasten’, maar we hebben er geen zicht op of er al geschillen i.v.m. ongezonde 

voedingsreclame binnen deze categorie geklasseerd en beoordeeld zijn door de VRM. 

 

Kritiek op zelfregulering internationaal 

Internationaal klinkt de kritiek dat de voedingsindustrie zelf de (niet strenge) 

criteria heeft bepaald (en dus slechts een klein aantal voedingsproducten ‘verboden’ 

worden voor reclame). Een recent onderzoek waarbij 281 producten geproduceerd 

door bedrijven die de EU Pledge onderschreven, onder de loep werden genomen, geeft 

aan dat slechts 29 van deze producten voldoen aan de criteria van het WHO ‘nutrient 

profile model’ en dus gepromoot zouden mogen worden naar kinderen toe (Huizinga 

en Kruse; 2016). Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 7 van deze tekst. 

Daarnaast worden er ook slechts een beperkt aantal mediakanalen beoogd en zijn 

er nog te veel uitzonderingen en achterpoortjes mogelijk (bijv. uitzondering voor 

gebruik van cartoonfiguren als deze eigendom zijn van het bedrijf zelf, zoals Tony de 

tijger op Frosties van Kellogg’s)). Bovendien bestaat er geen officieel toezicht op het 

naleven van de beloften gemaakt in de EU/Belgian Pledge (WHO; 2013) en blijken veel 

bedrijven weinig inspanningen gedaan te hebben om zich aan de (al niet zo strenge) 

criteria te houden. Bovendien blijken in België slechts weinig voedingsbedrijven deze 

beloften onderschreven te hebben (8,6% van de Fevia-leden). 

Alhoewel zelfregulering door de industrie in principe positief zou kunnen bijdragen 

tot het verminderen van de blootstelling van kinderen en jongeren aan ongezonde 

voedingsreclames, hebben onafhankelijke evaluaties aangetoond dat slechts heel 

https://www.belgianpledge.be/nl/monitoring
https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/over-vrm/over-ons/veelgestelde-vragen-over-de-vrm
https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/over-vrm/over-ons/veelgestelde-vragen-over-de-vrm
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beperkte verbeteringen in de nutritionele kwaliteit van voeding en dranken 

gepromoot naar kinderen en jongeren toe werden verkregen. Bovendien werd 

vastgesteld dat de blootstelling van kinderen aan ongezonde voedingsreclames 

slechts beperkt daalde na de invoering van zelfreguleringsmaatregelen door de 

industrie (Boyland en Harris; 2017).  

Verder publiceerde de European Public Health Alliance (EPHA) eind 2016 een briefing 

paper waarin heel kritisch gesproken wordt over zelfregulering door de 

(voedings)industrie. Gebaseerd op de beschikbare evidence, stelt deze organisatie, is 

er geen reden om zelfregulering te ondersteunen als een beleidsmechanisme om 

de volksgezondheid te verbeteren (https://epha.org/self-regulation-a-false-

promise-for-public-health/). De paper stelt ook: 'Een inherente belangenvermenging 

ontstaat wanneer commerciële actoren gevraagd worden om vrijwillig te stoppen met 

marketing naar kinderen toe, terwijl zij een primordiale verantwoordelijkheid hebben 

naar hun aandeelhouders toe om hun winsten te verhogen.'  

 

Kritiek op zelfregulering in Vlaanderen - België 

In 2017 onderzocht Prof. Smits (KULeuven) of de voedingsbedrijven die de Belgian 

Pledge onderschreven hun belofte om kinderen te beschermen tegen ongezonde 

voedingsreclame waarmaakten en zijn conclusie luidt dat de voedingsindustrie loze 

beloften heeft gemaakt. Met name werden de websites onderzocht die de 

voedingsproducenten (in België en Nederland) zelf adverteren naar kinderen toe, 

bijvoorbeeld op de verpakkingen van voedsel. Daardoor kom je op een kleine selectie 

van alle websites die die producenten actief hebben en daar blijken net die 

commerciële websites veel meer marketingcommunicatie te bevatten en dus eigenlijk 

niet te voldoen aan de beloften van de zelfregulering. Ook bleek uit de studie dat 

online beschermingstools, zoals screening van de leeftijd en verwittigingen vooraleer 

reclame te tonen, zelden of nooit gebruikt worden (Neyens en Smits; 2017).    

Of zoals onderzoekster Evy Neyens het zelf nog formuleert: ‘Oorspronkelijk pleitten 

lobbyisten voor een duidelijke, bindende wetgeving rond kindgerichte 

voedingsmarketing … maar die werd omgezet in zelfregulering omdat de belangen 

van de industrie anno 2017 nog steeds belangrijker blijken dan de belangen van de 

bevolking. Het bestaan van de beloftes en de implementatie ervan, lijkt meer op 

reputatiemanagement dan op echte betrokkenheid en respect voor de consument. En 

daarom blijft deze EU Pledge slechts een pledge, een loze belofte. Het wordt dringend 

tijd dat de voedingsindustrie haar verantwoordelijkheid opneemt en haar goede 

voornemens nakomt vooraleer nieuwe te verzinnen.’ 

(https://kuleuvenblogt.be/2017/01/10/plopkoeken-en-happy-meals-

voedingsindustrie-is-slechte-waakhond-als-het-aankomt-op-reclame-voor-kinderen/) 

In juni 2017 stelde Anne Dedry, Kamerlid voor Groen, de vraag of de 

reclameboodschappen van de onderschrijvers van de Belgian Pledge, maar evenzeer 

deze van de overige voedingsbedrijven, uitgebreid gemonitord zouden kunnen 

worden, en het departement Volksgezondheid liet toen weten dat onderzocht zou 

worden hoe deze afspraken stringenter gemaakt zouden kunnen worden 

(https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=q

https://epha.org/self-regulation-a-false-promise-for-public-health/
https://epha.org/self-regulation-a-false-promise-for-public-health/
https://kuleuvenblogt.be/2017/01/10/plopkoeken-en-happy-meals-voedingsindustrie-is-slechte-waakhond-als-het-aankomt-op-reclame-voor-kinderen/
https://kuleuvenblogt.be/2017/01/10/plopkoeken-en-happy-meals-voedingsindustrie-is-slechte-waakhond-als-het-aankomt-op-reclame-voor-kinderen/
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54-b124-867-1682-2016201716795.xml
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rvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54-b124-867-1682-2016201716795.xml), wordt 

dus vervolgd …. 

 

Beleid door overheid 

De WHO is streng naar de voedingsbedrijven toe en stelt in haar document i.v.m. 

digitale marketing voor ongezonde voeding (2016) het volgende: ‘Gezien de sterke 

politieke macht van de ultraverwerkte-voedingsindustrie, bevoordeelt de huidige 

aanpak van de obesitas-problematiek door overheden de voorkeur van de 

voedingsindustrie om de aandacht te leggen op individuele verantwoordelijkheid en 

persoonlijke keuzevrijheid. Deze aanpak zorgt ervoor dat de omstandigheden die 

obesitas stimuleren, in stand worden gehouden’.  

Een internationale review-studie heeft aangetoond dat in landen met een 

overheidsbeleid i.v.m. ongezonde voedingsreclame naar kinderen toe, de verkoop 

van deze ongezonde voedingsmiddelen daalt, terwijl in landen waar de 

voedingsindustrie aan zelfregulering doet, de verkoop van deze voedingsmiddelen 

net stijgt. Wanneer men kijkt naar het type maatregelen dat resulteert in een daling 

van de verkoop van ongezonde voeding, dan komen een publieksrestrictie 

(‘audience restriction’ = hierbij kan je bijv. op sociale media ervoor zorgen dat jouw 

posts niet zichtbaar zijn voor kinderen jonger dan 13 jaar) en gestandaardiseerde 

voedingscriteria er significant positief uit (Kovic et al.; 2018). Ook geeft deze review 

aan dat in landen met zelfregulering de controle op het naleven van de beloften 

meestal minder strikt is, terwijl een overheidsbeleid meestal samengaat met sterkere 

maatregelen bij het niet naleven van de regels (zoals bijv. de herroeping van 

reclamevergunningen) (Kovic et al.; 2018). 

In de briefing paper van EPHA (European Public Health Alliance, 2016) worden 

verschillende gradaties tussen zelfregulering en overheidsregulering 

voorgesteld. Vanuit Gezond Leven pleiten wij ervoor dat de overheid de 

touwtjes steeds in handen heeft en het kader bepaalt, i.s.m. een 

gezondheidsinstantie voor het bepalen van de criteria voor de 

voedingsmiddelen. Dit gebeurt in overleg met de industrie, die instaat voor het 

concretiseren van het kader en de implementatie. Finale beslissingen liggen 

echter steeds bij de overheid en gezondheidsinstantie/experten (zie 4
de

 grijze 

kader in figuur hieronder).    

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54-b124-867-1682-2016201716795.xml
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Figuur: Overzicht van verschillende ‘governance tools’ gaande van zelfregulering tot 

overheidsregulering (bron: EPHA briefing paper; 2016) 

Op dit moment zijn er weinig voorbeelden van landen waar een wetgeving i.v.m. 

voedingsreclame op kinderen gericht bestaat. In de Canadese provincie Quebec 

echter werd reeds in 1980 een wetgeving ingevoerd die reclame (in het algemeen) 

naar kinderen jonger dan 13 jaar verbiedt 

(https://www.opc.gouv.qc.ca/en/consumer/topic/illegal-practice/advertising-

children/). Onderzoek toonde aan dat dit resulteerde in een daling van de jaarlijkse 

fastfood consumptie (het onderzoek spitst zich enkel toe op maaltijden in fastfood 

restaurants) ter waarde van 16 tot 88 miljoen US dollars (schatting op basis van de 

wekelijkse uitgaven aan fastfood-maaltijden in gezinnen met kinderen), dit komt 

overeen met 11 tot 22 miljoen minder fastfood maaltijden per jaar (Dhar en Baylis; 

2011) (ter info: de provincie Quebec telde in 2016 ongeveer 8 miljoen inwoners 

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Quebec_(provincie)).   

Het teruggetrokken voorstel van de FOD Economie i.v.m. het vermelden van #reclame 

voor elke gesponsorde boodschap online leek ons alleszins een stap in de goede 

richting om het voor kinderen en jongeren makkelijker te maken om 

reclameboodschappen te herkennen, zeker bij influencers 

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20180515_03513682).  

 

Bescherming of betutteling?  

Het maatschappelijk debat over de grens tussen bescherming of betutteling door 

de overheid woedt ook rond dit thema lustig verder. Toen Kamerlid Anne Dedry van 

Groen in mei 2016 aankondigde dat zij een wetsvoorstel wou uitwerken ter verbieding 

https://www.opc.gouv.qc.ca/en/consumer/topic/illegal-practice/advertising-children/
https://www.opc.gouv.qc.ca/en/consumer/topic/illegal-practice/advertising-children/
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van elke vorm van reclame voor ongezonde voeding voor kinderen, liepen de reacties 

sterk uiteen, van 'onzin' tot 'eerst afwachten hoe de sector de huidige afspraken i.v.m. 

reclame respecteert' (https://www.demorgen.be/plus/-haal-plop-koeken-uit-de-

rekken-b-1462578611586/). Opiniemaker Bart Eeckhout van De Morgen gaat nog een 

stukje verder en verdedigt onze vrijheid om te dwalen 

(https://www.demorgen.be/opinie/de-wetgever-treedt-steeds-vaker-op-als-moralist-

die-de-burger-dwingt-tot-gezonder-veiliger-leven-b077fae7/). 

Vanuit Gezond Leven willen wij het concept vrije keuze in deze context een illusie 

noemen: de grote lobby- en marketingmacht van de voedingsindustrie maken deze 

vrije keuze tot iets heel relatiefs. Of zoals de Britse econome Rachel Griffith stelt: ‘Je 

kan kinderen niet verbieden te snoepen in een snoepwinkel’ 

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20180422_03477372). Als overheid een 

‘neutrale’ positie aannemen bij zo’n groot machtsonevenwicht en de ‘keuze’ volledige 

bij de jonge consument leggen, bevoordeelt altijd de sterkste partij. Het bestendigt 

de obesitasepidemie.     

 

7. Criteria voor ‘gezonde’ en ‘ongezonde’ voedingsmiddelen 

Begin 2018 vergeleek Gezond Leven de EU pledge criteria met de WHO criteria voor 

de productcategorie ontbijtgranen. Wanneer we kijken naar ontbijtgranen specifiek 

op kinderen gericht, dan voldoen deze meestal niet aan alle criteria van de WHO (voor 

zowat elk merk is er wel minstens één criterium waaraan het niet voldoet). Dit is vaak 

te wijten aan een te hoog suikergehalte. Diezelfde ontbijtgranen voor kinderen 

voldoen meestal wel aan alle criteria van EU pledge. Dit komt doordat de grens van 

toegelaten totaal suiker (30g/100g) een stuk hoger ligt dan bij de WHO (15g/100g) 

(zie ook tabel hieronder).  

Criteria WHO Criteria EU pledge (voedingsindustrie) 

Max. 10g totaal vet / 100g Max. 210 kcal / portie 

Max. 15g totaal suikers / 100g Max. 450 mg Natrium (1,1g zout) / 100g 

Max. 1,6g zout / 100g Max. 5g verzadigd vet / 100g 

Min. 1,6 g vezels / 100g Max. 30g totaal suikers / 100g 

 Min. 3g vezels / 100g 
 

In dit onderdeel geven we een korte beschrijving van 2 nutriënt profielmodellen die 

als tegenreactie op de niet-zo-strenge criteria van de voedingsindustrie ontwikkeld 

werden. Het WHO-profiel is het meest recente, maar het Britse Ofcom systeem komt 

ook vaak ter sprake in publicaties (ook in de context van front-of-pack labelling), 

daarom hebben we het voor de volledigheid ook nog toegevoegd.   

 

WHO Regional Office for Europe nutrient profile model 

De WHO heeft in 2015 nutriëntenprofielen opgesteld 

(http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-

prevention/nutrition/publications/2015/who-regional-office-for-europe-nutrient-

profile-model-2015), specifiek met het oog op het inperken van marketing voor 

https://www.demorgen.be/plus/-haal-plop-koeken-uit-de-rekken-b-1462578611586/
https://www.demorgen.be/plus/-haal-plop-koeken-uit-de-rekken-b-1462578611586/
https://www.demorgen.be/opinie/de-wetgever-treedt-steeds-vaker-op-als-moralist-die-de-burger-dwingt-tot-gezonder-veiliger-leven-b077fae7/
https://www.demorgen.be/opinie/de-wetgever-treedt-steeds-vaker-op-als-moralist-die-de-burger-dwingt-tot-gezonder-veiliger-leven-b077fae7/
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ongezonde voeding naar kinderen toe. Profilering op basis van nutriënten (‘nutrient 

profiling’) wordt gedefinieerd als de wetenschap om voedingsmiddelen te 

rangschikken op basis van hun voedingswaarde in de context van 

gezondheidsbevordering en ziektepreventie. De volgende nutriënten komen aan bod 

in het WHO profiel: totaal vet, verzadigd vet, totale suiker, toegevoegde suiker en 

zout. Binnen de categorie van kant-en-klare maaltijden wordt er ook gekeken naar 

energiegehalte en binnen de categorie van melkdranken en andere dranken wordt er 

ook gekeken naar niet-gesuikerde zoetstoffen (andere zoetstoffen dan suiker dus). In 

totaal worden voedingsmiddelen in 17 verschillende categorieën ingedeeld: 1) 

chocolade en gesuikerd snoepgoed, gesuikerde energierepen en gezoet broodbeleg 

en desserten; 2) cake, zoete koekjes en gebak en voorbereide mengsels om dergelijk  

gebak te maken; 3) zoute snacks; 4) dranken – fruit- en groentensappen, 

melkdranken, energiedranken, andere dranken (inclusief frisdranken); 5) ijsjes; 6) 

ontbijtgranen; 7) yoghurt; 8) kaas; 9) kant-en-klare maaltijden (hiertoe behoren ook 

kant-en-klare sandwiches, soepen in blik, …); 10) boter, vetten en oliën; 11) brood; 

12) verse of droge pasta, rijst en granen; 13) vers en ingevroren vlees, gevogelte en 

vis; 14) verwerkt vlees, gevogelte en vis; 15) vers en ingevroren fruit en groenten; 16) 

verwerkt fruit, groenten en peulvruchten en 17) sauzen, dips en dressings  (zie verder 

in de tabel hieronder).  

 

 

Tabel: WHO Nutrient Profile Model (WHO; 2015) 

De WHO geeft de volgende aanbevelingen mee qua gebruik van het model: Eerst moet 

bepaald worden tot welke van de 17 categorieën het voedingsmiddel behoort. 

Vervolgens moet beoordeeld worden of het voedingsmiddel voldoet aan de 
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verschillende criteria voor specifieke nutriënten binnen die categorie (zoals bijv. totaal 

vet, totale suiker en zout bij de categorie ontbijtgranen). Bij kant-en-klare maaltijden 

en fastfoodmaaltijden moeten alle onderdelen van de maaltijd apart aan de relevante 

criteria voldoen. Wanneer een voedingsmiddel of een individueel onderdeel van een 

kant-en-klare maaltijd niet voldoet aan de criteria van zijn/haar categorie, dan mag er 

geen marketing gebeuren voor deze kant-en-klare maaltijd (in zijn geheel) naar 

kinderen toe. Voor andere voedingscategorieën, zoals bijv. ijsjes (categorie 5) en 

snoepgoed (categorie 1) geeft het WHO profiel geen criteria mee, maar is er 

simpelweg totaal geen reclame naar kinderen toe toegelaten.  

 

UK Ofcom Nutrient Profiling Model 

Het Britse Food Standards Agency ontwikkelde in 2004-2005 een ‘nutrient profiling 

model’ om Ofcom, het regulerend orgaan van de Britse media), een tool te geven om 

de nutritionele kwaliteit van voedingsmiddelen te beoordelen ifv het al dan niet 

toestaan televisiereclame naar kinderen toe 

(https://www.gov.uk/government/publications/the-nutrient-profiling-model).  

Dit model gebruikt een eenvoudig score-systeem waar punten worden toegekend op 

basis van de nutritionele samenstelling van 100g van een voedingsmiddel of drank. 

Punten worden toegekend voor ‘A’ negatieve of te beperken voedingsstoffen of -

middelen (energie, verzadigd vet, totale suikers en zout) en voor ‘C’ positieve 

voedingsstoffen of -middelen (fruit, groenten en noten, vezels en eiwitten). De C-score 

wordt dan afgetrokken van de A-score om zo de finale nutriëntenprofiel-score voor 

een specifiek voedingsmiddel of drank te bekomen. Voedingsmiddelen met een score 

groter of gelijk aan 4 en dranken met een score groter of gelijk aan 1 worden als 

‘minder gezond’ beschouwd en worden onderworpen aan de beperkende Ofcom-

regels voor tv-reclame naar kinderen toe. Het model is geldig voor alle 

voedingsmiddelen en dranken, er zijn geen uitzonderingen of categorie-specifieke 

criteria (in tegenstelling tot bij het WHO-profiel, zie hierboven). 

We willen hier besluiten met de volgende aanbeveling vanuit Gezond Leven: de 

nutritionele criteria moeten door experten in samenwerking met de overheid 

opgesteld worden, niet door de industrie zelf. 

 

8. Aanwenden van marketingtechnieken voor het promoten van gezonde 

voeding en dranken 

Een interessante piste is het aanwenden van marketingtechnieken voor het promoten 

van gezonde voeding en dranken. Een onderzoek van Smits en Vandebosch (2012) 

geeft aan dat het toevoegen van een figuurtje (zoals een kabouter) aan een 

voedingsproduct de appetijt van 6- tot 7-jaar-oude kinderen doet toenemen en hen 

ook zin geeft om vaker van dit product te eten en om vaker te vragen aan de ouders 

om dit product te kopen en dit geldt voor ongezonde, evenals gezonde voeding. Het 

effect is nog sterker wanneer een bekend figuurtje (bijv. ‘Kabouter Plop’) gebruikt 

wordt, maar het blijft werken voor ongezonde én gezonde voeding. Dit suggereert 

dat het gebruik van onbekende en bekende figuurtjes een effectieve strategie kan 

zijn om het voedingspatroon van kinderen positief te beïnvloeden. Onderzoek in 
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Nederland door Prof. Dr. Simone de Droog en collega’s bekrachtigt deze strategie (de 

Droog et al., 2010).  

 

9. Waakhonden – hoopgevende voorbeelden 

In Vlaanderen en België zijn verschillende organisaties actief die de belangen van 

burgers behartigen, ook i.v.m. gezonde voeding voor kinderen en jongeren. 

Hieronder volgen de belangrijkste. 

Gezinsbond – Kindnorm in voeding: gezonde voeding is een recht 

(https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/standpunten/Documents/Kindnorm%20

in%20voeding.pdf): de Gezinsbond eist in zijn kindnorm in voeding het volgende: 'Niet 

alleen overheid en producenten hebben een opdracht: er is ook een belangrijke rol 

weggelegd voor de reclamesector. In dit verband vragen we de strikte toepassing van 

de ‘International Code on Marketing of Foods and Non-Alcoholic Beverages to 

Children’. Reclame gericht op kinderen, waarbij de voedingswaarde van het 

aangeprijsde middel laag is of teveel suiker/zout of kleurstoffen bevat, moet 

vermeden worden. Toegelaten reclame moet duidelijke productinformatie bevatten.' 

Deze ‘International Code on Marketing of Foods and Non-Alcoholic Beverages to 

Children’ werd reeds in 2009 opgesteld door 16 Europese landen (vanuit de WHO 

Regional Office for Europe) en deze code verbiedt expliciet marketing van voeding rijk 

aan vet, suiker en/of zout naar kinderen toe, evenals marketing naar kinderen toe van 

merken die dergelijke voeding in hun portfolio hebben. Kinderen worden hier 

gedefinieerd van 0 tem 15 jaar oud. In de code wordt opgeroepen tot het ontwikkelen 

van een internationaal ‘nutrient profile model’; dit is er dan in 2015 vanuit de WHO 

gekomen (https://helsedirektoratet.no/Documents/English/The-european-network-

code.pdf). 

Test-Aankoop – No junk food 4 kids: Via de campagne 'No junk food 4 kids' geeft 

Test-Aankoop is samenwerking met de Gezinsbond en 'La Ligue des Familles' (de 

franstalige tegenhanger van de Gezinsbond) de volgende eisen mee: 'Volgens een 

recente enquête van ons veroorzaakt voor 44% van de ondervraagde personen 

reclame conflictsituaties met de kinderen. 41% is van mening dat de reclame op 

televisie voor voeding voor kinderen verboden moet worden en 57% vindt dat de 

reclamebanners op het internet moeten verdwijnen.  

Voor een betere bescherming van de voedingsgezondheid van kinderen vragen wij 

dus: 

• Een verbod op reclame (op televisie, radio, internet en gsm) voor kinderen 

onder de 12 voor producten uit de top van de voedingspiramide (opmerking: 

dit refereert nog naar de restgroep in de oude actieve voedingsdriehoek). Dit 

verbod moet Europees zijn, want onze kinderen kijken naar Franse en 

Nederlandse zenders en het internet kent geen grenzen; 

• Men moet overgaan tot een verantwoorde en niet-agressieve marketing, ook 

voor voedingsverpakkingen voor kinderen (zonder mascotte afkomstig van 

stripfiguren, zonder speeltjes om te verzamelen). We vragen grote bedrijven 

zoals Disney en Studio 100 om een meer verantwoordelijke houding aan te 

nemen tegenover kinderen.' 

https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/standpunten/Documents/Kindnorm%20in%20voeding.pdf
https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/standpunten/Documents/Kindnorm%20in%20voeding.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/English/The-european-network-code.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/English/The-european-network-code.pdf
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Test-Aankoop geeft op haar website (https://www.test-

aankoop.be/voeding/voedingsmiddelen/dossier/nojunkfood4kids/8) ook nog een 

belangrijk aandachtspunt mee ivm de voedingscriteria: Het volstaat niet om 

voedingscriteria (maximumgehalte aan suiker, vet, minimumgehalte aan vezels, …) 

op te stellen. Wanneer men reclame maakt voor een product, vaart niet alleen dat 

product er wel bij, maar het hele merk en ook de categorie (volgens verschillende 

studies, waaronder die van het Engelse Food Standards Agency in 2003). Met andere 

woorden, ook al verdienen de Rice Crispies van Kellogg’s een aanbeveling en mag er 

reclame voor gemaakt worden op tv, alle ontbijtgranen van Kellogg’s varen daar wel 

bij, zelfs alle ontbijtgranen in het algemeen! Dat is ook wat we zien met reclame voor 

fastfood. Een recente Engelse studie heeft aangetoond dat reclame voor gezonde 

fastfoodmenu’s kinderen meer zin geeft om naar zo’n soort restaurant te gaan … En 

niet om er een salade te bestellen! Men zou dus alle reclame voor af te raden 

voedingscategorieën moeten verbieden.  

 

BEUC – de Europese Consumentenorganisatie BEUC (= Bureau Européen des Unions 

de Consommateurs) vermeldt op haar website de dringende vaststelling van de WHO 

dat de epidemie van overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren rechtstreeks 

gelinkt is aan de marketing van ongezonde voeding en dranken naar kinderen toe. 

BEUC gaat nog verder met de uitspraak van Amerikaanse experten dat de technieken 

die de voedingsindustrie in kindermarketing toepast ‘pervasive, powerful, and 

pernicious’ zijn. Verder zegt BEUC dat de nutritionele criteria vastgelegd in de EU 

Pledge te zwak zijn en dat bovendien vele van de bedrijven die de Pledge 

onderschrijven zelfs deze zwakke criteria niet opvolgen. Daarom roept BEUC op om 

de Pledge nutritionele criteria te verstrengen. Ook roepen zij op om te stoppen met 

het gebruik van mascottes voor voedingsproducten (bijvoorbeeld Tony de tijger van 

Kellog’s). Voor verder informatie, zie: http://www.beuc.eu/food-marketing-children-

game-over-0#ourcampaign. 

 

Greenpeace België – Ook de organisatie Greenpeace is in België actief rond gezonde 

en duurzame voeding. Zo nemen ze in hun rapport ‘Van Samsonworst tot K3 kipfilet: 

een goede keuze voor kinderen?’ 

(http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2018/GP_Charcuterie

Report_2018_NL01.pdf) fijne vleeswaren onder de loep en -vanuit de risico’s voor 

gezondheid en de impact op klimaat, milieu en dierenwelzijn– roepen ze 

voedingsbedrijven op om mee te werken aan de transitie naar een voeding die 

voorrang geeft aan gezonde plantaardige producten en een beperkte consumptie van 

kwaliteitsvol vlees. ‘Studio 100 (Plop, Samson, Maya De Bij, K3) en IMPS (De Smurfen) 

https://www.test-aankoop.be/voeding/voedingsmiddelen/dossier/nojunkfood4kids/8
https://www.test-aankoop.be/voeding/voedingsmiddelen/dossier/nojunkfood4kids/8
http://www.beuc.eu/food-marketing-children-game-over-0#ourcampaign
http://www.beuc.eu/food-marketing-children-game-over-0#ourcampaign
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2018/GP_CharcuterieReport_2018_NL01.pdf
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2018/GP_CharcuterieReport_2018_NL01.pdf
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zouden beter hun figuurtjes gebruiken om gezond en overwegend plantaardig 

broodbeleg te verkopen, in plaats van ongezonde charcuterie’, zo zegt Greenpeace 

België. Via hun lobbywerk is Greenpeace er ondertussen in geslaagd om de productie 

van de Smurfen-worst te stoppen 

(http://www.greenpeace.org/belgium/nl/nieuws/landbouw/blog/de-smurfen-

dumpen-hun-smurfenvlees/blog/61457/). Nog recenter lokte Greenpeace België een 

mediastorm uit door een ophefmakend filmpje te lanceren over Studio 100-figuurtje 

Maya de Bij die reclame maakt voor sigaretten 

(http://www.greenpeace.org/belgium/nl/nieuws/landbouw/blog/help-maya-haar-

glimlach-terug-te-vinden/blog/61536/) en Greenpeace maakt hier de vergelijking met 

het promoten van charcuterie door Maya de Bij. Socioloog Robbe Geysmans, die 

doctoreerde op ethisch consumeren, zegt hierover in De Standaard dat hij vindt dat 

Greenpeace 'zijn rol speelt'. 'Het is wat gemakkelijk als bedrijven de 

verantwoordelijkheid afwentelen op de consument.' 

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20180523_03526891).    

 

Alliantie Stop Kindermarketing (Nederland) – Graag eindigen we dit lijstje met een 

mooi en inspirerend voorbeeld uit Nederland waar verschillende organisaties, 

waaronder de Consumentenbond, Unicef Nederland, het Wereld Kanker Onderzoek 

Fonds, de Nederlands Hartstichting en de Vrije Universiteit Amsterdam (de 

onderzoeksgroep van Jaap Seidell, Hoogleraar voeding en gezondheid), zich samen 

uitspreken tegen alle vormen van marketing van ongezonde voedingsmiddelen 

(producten die buiten de Schijf van Vijf vallen, het Nederlandse equivalent van onze 

voedingsdriehoek) naar kinderen jonger dan 13 jaar toe. Hun position paper kan je 

hier terugvinden: 

https://www.stopkindermarketing.nl/images/downloads/PositionPaperAlliantieStop

KindermarketingOngezondeVoeding.pdf. In deze paper vermelden zij ook 

interessante Nederlandse cijfers: Uit onderzoek blijkt dat marketing van 

voedingsmiddelen gericht op kinderen voornamelijk voedingsmiddelen betreft die 

geen positief effect hebben op de gezondheid, zoals voedingsmiddelen met veel suikers 

en/of vetten. Het gaat hier om 94% van de voedingsmiddelenreclame gericht op 

kinderen op televisie, gelijk aan 239 tv-reclames per week. Van alle 

productverpakkingen met een verkoopstrategie gericht op kinderen, is bijna 90% voor 

een product dat niet goed past in een gezond voedingspatroon. Alhoewel we niet over 

dergelijke cijfers voor Vlaanderen of België beschikken, kunnen we aannemen dat dit 

bij ons gelijkaardig zal zijn. 

 

Kleine stappen in de goede richting 

In Nederland meldde supermarktketen Plus onlangs dat het ongezonde 

kinderproducten zal verhuizen naar schappen die hoger dan 1m20 liggen. De 

supermarktketen kiest hiervoor omdat zij kinderen minder wil verleiden en A-merk 

fabrikanten wil aansporen om hun verpakkingen met kindermarketing aan te passen. 

Promotie van ongezonde voeding zoals chocolade, suikerwerk, koek en 

tussendoortjes kan volgens hen bijdragen aan overgewicht, de supermarkt wil 

kinderen hiertegen beschermen. In 2017 heeft Plus al alle huismerkverpakkingen 

aangepast. Dichter bij huis pakte Lidl reeds op 1 september 2014 uit met de gezonde 

http://www.greenpeace.org/belgium/nl/nieuws/landbouw/blog/de-smurfen-dumpen-hun-smurfenvlees/blog/61457/
http://www.greenpeace.org/belgium/nl/nieuws/landbouw/blog/de-smurfen-dumpen-hun-smurfenvlees/blog/61457/
https://www.stopkindermarketing.nl/images/downloads/PositionPaperAlliantieStopKindermarketingOngezondeVoeding.pdf
https://www.stopkindermarketing.nl/images/downloads/PositionPaperAlliantieStopKindermarketingOngezondeVoeding.pdf
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kassa om ouders te helpen om hun kinderen gezondere snacks mee naar school te 

geven (http://www.gondola.be/nl/content/lidl-pakt-uit-met-gezonde-kassa-75301). 

Ook andere supermarkten in Vlaanderen doen inspanningen om bijvoorbeeld hun 

aanbod van witte producten naar kinderen toe gezonder te maken.   

Verder zijn er ook originele initiatieven zoals de Britse chef Jamie Oliver die eerder al 

kwetsbare doelgroepen probeerde warm te maken voor gezonde voeding en die nu in 

april 2018 de campagne ‘We’ve #AdEnough of junk food marketing’ lanceert om 

kinderen te beschermen tegen junk food marketing 

(https://www.jamieoliver.com/news-and-features/features/weve-adenough-of-junk-

food-marketing/). Kan de Vlaamse Jamie Oliver opstaan en in actie schieten alsjeblief?  

Kunnen we ook de rebellie van pubers inroepen om in opstand te komen tegen het 

inpalmen van onze publieke ruimte (en onze privé-ruimte via onze smartphone) door 

ongezonde voeding en ongezonde voedingsreclame? Naar analogie met de actie van 

het Nederlandse Voedingscentrum #Verleidmeniet waarbij opgeroepen wordt om 

foto’s van ongewenste voedselverleidingen onderweg en tijdens het winkelen te delen 

op sociale media 

(https://www.metronieuws.nl/binnenland/2014/11/voedingscentrum-start-

campagne-tegen-ongezonde-voedselverleiding)? Kunnen we zo meewerken aan een 

bewustzijnsvergroting bij onze jongeren?   

Tot slot wilden we nog meegeven dat in Nederland naar aanleiding van de 

gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 verschillende voedingswetenschappers en 

wethouders (het Nederlandse equivalent van burgemeesters), het Voedingscentrum 

en JOGG (omgevingsproject ‘Jongeren op Gezond Gewicht’) een oproep lanceerden 

om het voedselaanbod in gemeenten gezonder te maken, de oproep zei o.a.: 

‘Wethouders kunnen zorgen voor een publieke ruimte met een gezonder 

voedselaanbod die vrij is van ongezonde kindermarketing. Ook het promoten van een 

gezond aanbod is onderdeel van dit beleid’ (https://www.parool.nl/opinie/-het-

aanbod-slecht-voedsel-is-nog-altijd-overdadig-groot~a4569540/). Zeker de moeite 

waard om verder uit te pluizen wat de mogelijkheden in Vlaanderen zijn (zie ook bij 

https://www.gezondleven.be/projecten/gezonde-publieke-ruimte). 

  

  

http://www.gondola.be/nl/content/lidl-pakt-uit-met-gezonde-kassa-75301
https://www.jamieoliver.com/news-and-features/features/weve-adenough-of-junk-food-marketing/
https://www.jamieoliver.com/news-and-features/features/weve-adenough-of-junk-food-marketing/
https://www.metronieuws.nl/binnenland/2014/11/voedingscentrum-start-campagne-tegen-ongezonde-voedselverleiding
https://www.metronieuws.nl/binnenland/2014/11/voedingscentrum-start-campagne-tegen-ongezonde-voedselverleiding
https://www.parool.nl/opinie/-het-aanbod-slecht-voedsel-is-nog-altijd-overdadig-groot~a4569540/
https://www.parool.nl/opinie/-het-aanbod-slecht-voedsel-is-nog-altijd-overdadig-groot~a4569540/
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