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we1 of niet wd eten Gezondheidsris~co'skunnen een rol spelen ~ I deze
J
keuzeprocessen Kampelmacher (1985) geeft een risicobeoordel~ngvan een vqftal nsicocategonet% van voedsel. Deze categorleen worden door wetenschap en publiek verschillend
beoordeeld (zie tabel 1).Waar chemische additieven en contaminanten als minst
risicovol voor de gezondheid worden geacht door de wetenschap, beoordeelt het
publiek deze als het meest risicovol. Ziektevenvekkende micro-organismen daarentegen worden juist door het publiek als minst risicovol beoordeeld, terwijl.de
wetenschap dit als een van de meest risicovolle categorieen beschouwt. In de literatuur wordt deze discrepantie tussen deskundige en consument regelmatig aangehaald
(bijv Feron et al, 1990; Wandel, 1994; Duysens en Hiddink, 1994).
In onderzoek van de vakgroep Huishoudstudies van de LUW is door studenten
Wuishoud- en con sum en ten wet ens chap pen^ en 'Voeding van de mens' nagegaan of
deze verschillen nog steeds bestaan. Welke rangorde brengen deskundigen en consumenten in Nederland aan in nsicocategoneen met betrekkmg tot voedsel?
Ander onderzoek naar risicobepalende factoren van voedsel ncht zich veelal op &n
of slechts enkele rlsicocategorieen Feenstra en Hamstra (1989) geven aan dat onzekerheid over de herkomst van voedsel, onbekendheid met nieuwe technologieen,
toepassing van hulpstoffen maar ook nleuws over misstanden met voedsel tot een
zeker wantrouwen hebben geleid b8-de consument. Consumenten blijken zich zorgen te maken over structurele aspecten van de levensm~ddelenproduktiezoals het .w,! $$.
gebruik van allerlel toevoegrngen en het effect van m1lieuverontrem1gingen(Feenstra
-@ ,
et al, 1988). Er bestaat bezorgdheid ten aanuen van voedsel en
a1 op de mogelijke risico's buiten de invloedssfeer van de consument.
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Wsic~categoridin

Kampelmachen noemt vi~fptstcocatego~e~n
(de mbel 1). In drt ond
nreuwe risicwategonein toe
&el geprduwerd met k h u l p van
leerde organlsmen en doo
geneti~heganampuleerde
organismen en doorstraalde voedmgsmiddelen zljn
op beperkte schaal a1
beschikbaar voor de consument Zowel brj wetenschappers als bg consumenten ujn er vaor- en
tegenstanders van het
gebrmk van deze nleuwe
technieken. In figuur 1
s t a t een overzrcht van de
riacocategonein die in dit
ondenoek betrokken zijn.
1

Risicabepalcndsfactoren

Wanneer beschouwen
mensen een act~viteitals
nslcovol? In psychometrisch onderzoek naar
rhcobeoordeling wordt
mgegaan op de vraag
welke factoren bepalen dat
een activiteit als riskant

,
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Steekproetlrekklngen steekproefomvang

De steekproef voor consumenten 1s getrokken uit het rekfchonboek van Arnhem, De.
keuze voor Amhem is gebaseerd op de verschillen in urbanisa;tiegraad. Arnhem en
omstreken omda~zowel stedehjk als landehjk gebled, waardoor eventuele verscfiillen
veroorzaakt door urbanisatlegraad verkkind worden. Vervolgens njn de huishoudens
uit de steekproef telefonlsch benaderd. Degene die da. telefoon heeft opgenomen, is
gevraagd mee te werken aan het onderzoek Indlen deze niet geinteresseerd was, is
gevraagd of een andeli lid van het huishouden wlde meewerken.
,
De deskundigen op het gebled van voeding en voedselveiligheid z i p geput uit het
adressenbestand van de Nederlandse Vereniging voor Voedingskundigen en Levensmiddelentechnologen. De deskundigen hebben allen een opleiding gevolgd aan een
universiteit of HBO.
Resultaten

Er hebben aan dlt onderzoek 351 consumenten en 47 deskund~genrneegewerkt. Bij
de consumenten hebben 118 mannen e 233 vrouwen deelgenomen. Deze onevenredige verdeling kan te maken hebben met dat vrouwen mogelijk vaker de telefoon,
aannemen of met het ondenverp voedselveil~gheid,waardoor meer vsouwen dan
mannen geinteresseerd njn om mee te doen. Om een eventueel effect van deze man/
vrouw verhouding zoveel mogelijk te reduceren, 1s geanalyseerd met behulp van
covariantie-analyse met geslacht als covanaat.
,'Overde*~eftijdsopbouwkan opgemerkt worden dat de groep 15- tot 24-jangen l ~ h t
' ~ndmmtege~w~ordigd
is, d e groep 55- tot 75-jar~gen1s lieht oververtegenwoord~gd.
r de overigqdeebijdscategorie6n geldt dat ze ongeveer gehjk z i p aan de gegevens
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eoordelen van

gezondheid, terwijl zij van kunstmatige toevoegingen redelijk veel gevaar voor de
gezondheid verwachten.
Risicodimensies

Uit meervoudige selectieve regressie-analyses blijkt dat bij consumenten vooral de
risicodimensie 'catastrofaliteit' een bijdrage levert aan de risicobeoordeling. Consumenten laten zich vooral leiden door 'schade,lijk voor de gezondheid'. In enkele
gevallen leveren ook de variabelen :hoe vaak gegeten' en 'hoeveel mensen ziek' een
significante bijdrage aan de verklaring van de variantie van de totale risicobeoordeling. De dimensie 'nut' speelt een rol bij de risicobeoordeling van conserveermiddelen en doorstraald voedsel.
Consumenten schatten natuurlijke gifstoffen risicovoller in, naarmate ze minder vaak
worden gegeten. Dit is in overeenstemming met de theorie van Hendrickx (1992),
die ook stelt dat activiteiten die nieuw en onbekend zijn vaak als meer riskant worden beoordeeld. Een
mogehjke verklanng voor
het felt dat natuurlijke
gifstoffen met als nsicovol worden ervaren
wanneer deze vaker
worden geconsumeerd, is
dat consumenten nlet
zoveel weten over natuurlijke toxlnen Als
natuurhjke toxinen een
groot nsico zijn voor de
gezondhe~d,dan hadden
ze dat we1 geweten.
I

Conclusies

Dit onderzoek heeft
,
aangetoond dat de verschdlen in risicobeoorde- ling van voedselveihgheid
tussen consumenten en
deskundigen kleiner zijn
dan de5tijds door Kampelmacher (1.985)' is
verondersteld. Wetenschappers,en consume?terfbldken, op enkcre,.

,

Den

jaw door de mtensleve voed~ngsvoorl~chtmgscampagnes,

der endenmk
m van Hendr~ckx(1992) dragen in beperkte mate bg aan de
voedsel~~i~gheid
door wnsumenten Met name de d~mensle
acastrefalne~tdraagt bij aan de ns~cobeoordellngvan consumenten Onder deze
d~mensrevalt ook het te verwachten aanal sterfgevallen door de actlvlteit Wellicht
spelen b1j het onderwerp voedselve~hgheldde onderzochte cognitleve dimensie
minder een rol d m by andere actmteiten. Ook mogehjk IS dat er voor de n s i c c .
beoordehng van voedsel andere cognit~evedimens~eseen rol speelden dan h~erzijn
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Noten

1 BI] da onderzoek a gepoogd om het wetenschappelqk onderzoek waarop Kampelmacher zqn rangarde baseerde boven

water te knjgen Dn a helm met gelukt Zowel de heer Kampelmacher, als z~]noude werkgever, konden ons met aan
hat betreffende onderzoek helpen Een vergelgk~ngtussen bade onderzoeken IS h~erdoornlet m o g l ~ j kgeweest
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(geschatte) aantal gevallen van voedselinfectie en -vergifeiging in Nederwe1 dat de levensmiddelenhygihe continu de aandacht blijft opeisen. Dit
geldt zekervoor *ensen die bil de produktie, bereiding en conservering van levens-

oedsel; voedselinfec-

