Abstract
Deze studie onderzocht de invloed van energie-informatie op de verpakking van chips. Hiervoor werd
een twee (calorie-informatie: aanwezig versus afwezig) bij twee (beweeginformatie; aanwezig versus
afwezig) tussen-proefpersonen-experiment (N=148) uitgevoerd. Calorie- en beweeginformatie leidde
niet tot verschillen in consumptie en sportintentie. Ook een verandering in de werkelijke fysieke
activiteit bleef uit. Wel wordt chips met calorie-aanduiding per portie als minder ongezond gezien.
Verschillen in schuldgevoel na consumptie zijn niet aangetoond. Opvallend is dat calorieën vrijwel
altijd overschat worden, maar dat calorie-informatie deze overschatting reduceert. Overige
significante effecten betroffen een hogere beoordeling voor smaak wanneer beweeginformatie
aanwezigheid was en een meer verzadigend gevoel tijdens een eetmoment wanneer zowel calorieals beweeginformatie aanwezig waren. Deze resultaten suggereren dat consumenten informatie over
voedingswaarde lastig op waarde kunnen schatten door onduidelijkheid over gewenste en
geconsumeerde portiegroottes. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op hoe het beste te
communiceren over wat een portie is. Zolang hierover geen duidelijke communicatie is naar de
consument toe, is calorie- en beweeginformatie van weinig toegevoegde waarde om consumenten
minder te laten consumeren en kan het zelfs leiden tot misvattingen.

Voorwoord
Hier is het dan, het resultaat van vier maanden werk. Beetje bij beetje werd het steeds meer een
complete Bachelorscriptie. En nu het voor me ligt, geeft dat een goed gevoel. Voordat ik aan de
scriptie begon had ik nog geen onderwerp in gedachte. Waar mijn interesses lagen was voor mij al
wel duidelijk: marketing en communicatie, vooral met betrekking tot gezondheid. In de afgelopen
jaren heb ik geleerd dat kleine wijzigingen in een boodschap al verschil kunnen maken in het effect
op de consument. De consument gezond gedrag laten vertonen kan al door kleine aanpassingen in
de manier waarop informatie gepresenteerd wordt. Dit is naar mijn mening een interessant
vakgebied. De drie aspecten, marketing, communicatie en gezondheid, komen alle drie terug in deze
scriptie. Dat is dan ook de reden dat het werken aan deze scriptie niet ging vervelen. Natuurlijk
waren er punten waarop ik vastliep. Gelukkig was mijn scriptiebegeleidster Ellen van Kleef er dan
voor hulp. Daarom wil ik haar bij deze bedanken voor de tijd die ze genomen heeft om deze scriptie
te begeleiden en voor haar waardevolle feedback. Ik vond het een heel fijne samenwerking! Ook
heeft ze me op de Student Research Conference gewezen: een conferentie waaraan papers van
Vlaamse en Nederlandse hbo en wo bachelor studenten mee mogen doen wanneer ze hiervoor
geselecteerd zijn. Dit was een leerzame ervaring. Bedankt Hans van Trijp en Ellen van Kleef voor de
hulp en feedback die jullie hierbij geboden hebben. De ingezonden paper is te vinden in bijlage IV.
Geen moment heb ik spijt gehad van mijn keuze om een experiment uit te voeren in plaats van een
literatuurstudie. De uitvoering van het experiment heb ik onder andere te danken aan Glenn Gudde.
Hij heeft ervoor gezorgd dat de zakken chips de juiste informatie bevatte. Zelfs wanneer op het
laatste moment de puntjes op de ‘i’ gezet moesten worden stond hij klaar. Ook Maureen, Connie,
Eleonora en Rowy verdienen een bedankje. Dankzij jullie konden er veel respondenten tegelijkertijd
deelnemen aan het onderzoek en stond ik er niet alleen voor, bedankt daarvoor. De creatieve
voorkant heb ik te danken aan Richard van Horssen. Met enthousiasme reageerde hij op mijn vraag
of hij een voorkant voor mijn scriptie wilde ontwerpen. Tot slot natuurlijk een bedankje voor
degenen die deel hebben genomen aan het onderzoek: zonder jullie deelname was deze scriptie er
niet geweest.
Ik hoop dat u met plezier deze scriptie zult lezen.

Noraly Duizer - Wageningen, juli 2013
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1. Inleiding
Dat er steeds meer mensen zijn die overgewicht hebben is inmiddels geen nieuws meer. Deze
boodschap is de laatste jaren al veel te horen geweest. De reden daarvoor zijn de ernstige gevolgen
die overgewicht met zich meebrengt. Elke kilo kan de kans op ernstige ziekten zoals hart- en
vaatziekten, gewrichtsklachten, hoge bloeddruk en suikerziekte verhogen (Daansen, 2010). Dit
verhoogt op zijn beurt weer de kans op overlijden. Het motiveren van een gezonde levensstijl is ook
vanuit economisch oogpunt van belang, omdat overgewicht directe kosten voor gezondheidszorg
met zich meebrengt. De kosten voor behandeling van ziekten die een direct gevolg van overgewicht
zijn bedraagt in Nederland ongeveer 4% van de totale kosten van de gezondheidszorg (Verheul-Koot,
2002). Daarnaast zijn er nog indirecte kosten, namelijk die van werkverzuim en
arbeidsongeschiktheid. Deze bedragen 20% van alle kosten die gemaakt worden aan werkverzuim en
arbeidsongeschiktheid. Dit zijn grote gevolgen, als je je bedenkt dat kleine veranderingen in inname
of verbruik al verschil kan maken op de lange termijn. Als jong volwassenen (20 - 30 jaar), 60 kcal per
dag meer zouden verbruiken of minder zouden innemen had een gewichtsstijging in elf jaar tijd
voorkomen kunnen worden (Van den Berg, Scholtens, Wijga, Verschuren, Boer, 2006).
Het lijkt heel simpel: zolang er dus evenveel calorieën verbrand worden als geconsumeerd, is er geen
probleem. Dit blijkt minder makkelijk te zijn dan het op het eerste gezicht lijkt. Van de mannelijke
bevolking van veertig jaar of ouder heeft meer dan de helft overgewicht. Ondanks dat vrouwen
minder vaak overgewicht hebben dan mannen, is ook het aandeel vrouwen met ernstig overgewicht
de laatste dertig jaar meer dan verdubbeld (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012). Als de stijging
van het aantal mensen in dit tempo doorgaat, heeft dit ernstige gevolgen. Om deze stijging tegen te
gaan zal er allereerst gezocht moeten worden naar de oorzaak: aan welke kant van de balans gaat
het verkeerd? Volgens Westerterp & Speakman (2008) is het onwaarschijnlijk dat een tekort aan
activiteit de oorzaak is. Zij stellen dat de oorzaak voornamelijk ligt bij overmatige consumptie. Ook
Cutler et al. (2003) stellen dat een toename van calorie-inname voor het overgrote deel
verantwoordelijk is voor de gewichtstoename, en niet de verandering in calorieverbruik. Brug en
Visscher (2004) daarentegen stellen dat ‘de huidige overgewichtepidemie in Nederland vooral
veroorzaakt zou worden door een daling in de lichamelijke activiteit die onvoldoende is gevolgd door
een daling in de voedselconsumptie’. Feit blijft dat overgewicht ontstaat doordat er meer
geconsumeerd wordt dan het lichaam nodig heeft, waardoor het teveel aan energie wordt
opgeslagen in de vorm van vet (Spiegelman & Flier, 2001). Er moet dus letterlijk meer actie
ondernomen worden om deze overtollige energie-inname aan te pakken.
De overheid doet dit door consumenten bewust te maken van de energiewaarde van producten.
Sinds 13 december 2011 is de wet ‘Verstrekking voedselinformatie aan consumenten’ in werking
getreden. Deze Europese wet moet het voor consumenten makkelijker maken om verschillende
producten met elkaar te vergelijken (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2011). Onder andere de
vermelding van calorieën is verplicht geworden. Echter, het probleem hiervan is dat de informatie in
veel gevallen de consument niet bewust maakt vanwege het feit dat de consument de informatie
niet kan vertalen naar hun dagelijkse behoefte. Bleich et al. (2011) deed onderzoek naar dit gegeven,
en vond dat hoe concreter de calorie-informatie was op frisdranken, hoe effectiever de manier was
in het reduceren van de aankoop van frisdranken met hoog suikergehalte. Informatie die weergeeft
hoe lang je moet sporten om een portie te verbranden (vs. absolute calorie-informatie en relatieve
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calorie-informatie) bleek het meest effectief te zijn als het om frisdrank gaat. Het bieden van
informatie die begrijpelijk is, is dus zeer belangrijk in de informatieoverdracht naar de consument.
Informatie die getoond werd in de vorm van fysieke activiteit, bleek tegelijkertijd ook het meest
gewenst als het om menu’s gaat: 82% verkiest informatie die gebaseerd is op fysieke activiteit over
de calorie-informatie of geen informatie (Dowray, Swartz, Braxton, Viera, 2013). Men blijkt de
informatie dus ook daadwerkelijk te willen. Wat de relatieve bijdrage van absolute calorie-informatie
en informatie over fysieke activiteit is met betrekking tot snacks, is naar het weten van deze
onderzoekers nog niet bekend. In de literatuur die tot nu toe beschikbaar is gaat het voor het
overgrote deel om informatieverstrekking over voedingswaarden van maaltijden uit restaurants
(Gerend, 2009; Elbel et al., 2009; Dumanovsky, 2011; Fitch et al., 2009). Dit onderzoek zal zich richten
op chips, omdat er nog weinig bekend is over de invloed van voedingsinformatie op
(hoogenergetische) snacks. Er zijn wel degelijk redenen om aan te nemen dat de effectiviteit van
labelling op consumptie anders is voor tussendoortjes dan voor maaltijden, omdat dit verschillende
doelen dient. Daarnaast komt de consument over het algemeen vaker voor de keuze te staan welk
tussendoortje hij moet kiezen dan welke maaltijd hij in een restaurant kiest, omdat tussendoortjes
een dagelijkse keuze zijn en maaltijden over het algemeen niet. Bovendien is er ook nog geen
eenduidig effect gevonden van absolute calorie-informatie en informatie over fysieke activiteit.
Dat de informatie bij de consument wel gewenst is, laat zien dat de consument wel interesse heeft in
een gezondere levensstijl. Maar de vraag blijft hoe de informatie op een verpakking op een dergelijke
manier gepresenteerd kan worden dat het de consument motiveert en stimuleert om verantwoorde
keuzes te maken wat betreft een gezonde levensstijl. Informatie op de verpakking op een
motiverende manier presenteren is essentieel, omdat de verpakking de doorslag kan geven op het
moment waarop de consument beslist al dan niet het product te kopen en/of te consumeren. Er is al
veel onderzoek gedaan naar verschillende manieren van presenteren van informatie. Echter, dit gaat
om onderzoek naar afzonderlijke caloriepresentatie: verpakkingen toonden hoeveel calorieën een
portie bevat of hoelang er fysieke activiteit geleverd moet worden om de geconsumeerde calorieën
te verbranden (Dumanovsky, 2011; Roberto et al., 2010; Bleich et al., 2012). Er is, voor zo ver wij
weten, nog geen inzicht in de relatieve bijdrage aan de effectiviteit van deze afzonderlijke variabelen
en naar het interactie-effect van calorie- en beweeginformatie. Daarnaast is er nog geen inzicht in de
het effect van het combineren van calorie- met beweeginformatie op de gezondheidsperceptie van
het product. De interpretatie van de informatie wordt vergemakkelijkt door de toepassing in het
dagelijks leven. Dit maakt het aannemelijk dat de perceptie nauwkeuriger is. De inschatting wat het
voedingsproduct voor de gezondheid doet kan hierdoor verbeterd worden. De onderzoeksvraag luidt
daarom:
Wat is het afzonderlijke en gecombineerde effect van het weergeven van beweeg- en calorieinformatie op de verpakking van snacks op de geconsumeerde hoeveelheid voedsel, sportintentie,
werkelijke fysieke activiteit, gezondheidsperceptie en schuldgevoelens?

Figuur 1. Energy In, informatie over het aantal calorieën
per portie

Figuur 2. Energy Out, informatie over de beweging die
nodig is om de calorieën van een portie te verbranden
(uitgedrukt in minuten)
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In deze studie onderzoeken we het afzonderlijke en gecombineerde effect van het manipuleren van
calorie-informatie (Energy In, zie figuur 1) en beweeginformatie (Energy Out, zie figuur 2) per
eenpersoonsportie snacks op:
-

de geconsumeerde hoeveelheid voedsel;
de intentie tot fysieke activiteit voor de komende drie dagen na consumptie;
de werkelijke fysieke activiteit binnen drie dagen na consumptie;
de gezondheidsperceptie van het product;
de mate van schuldgevoel na consumptie.

Als hier meer duidelijkheid over is kan wetgeving over labelling van energiewaarde aangepast
worden naar de vorm waarop deze voor de consument het meest stimuleert een balans te vinden
tussen consumptie en beweging. Ook helpt het bij het op waarde schatten van beleidsmaatregelen
om overgewicht te voorkomen en betere maatregelen voor te stellen.
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2. Theoretische achtergrond
De belangrijkste handelsvereniging van de voedingsmiddelenindustrie in de Verenigde Staten (de
Food Product Association) en een ander orgaan van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid
en Sociale Zaken (de Food and Drug Administration), dringen erop aan meer onderzoek te doen naar
potentiële labellingsopties om een gezondere levensstijl te stimuleren (zoals geciteerd in Bleich,
2006). Echter, er is al veel onderzoek gedaan naar het effect van voedingslabels, maar wat de
relatieve bijdrage aan een gezonde levensstijl is van calorie- en beweeginformatie is nog onbekend.
Nadat de huidige staat van overgewicht en de huidige staat van ingrijpen behandeld is, zal aan de
hand van het theoretisch model van Grunert en Wills (2007) verschillende facetten die aan gebruik
van labellingsinformatie voorafgaan, toegelicht worden. Daarnaast zullen er hypotheses gevormd
worden die uiteindelijk tot een antwoord op de onderzoeksvraag zullen leiden.
2.1 Overgewicht
De World Health Organisation (WHO) heeft richtlijnen opgesteld om de begrippen ‘overgewicht’ en
‘obesitas’ (ernstig overgewicht) te definiëren (Convenant Gezond Gewicht, z.j.). Zij maakt hierbij
gebruik van de Body Mass Index (BMI) – een index voor het gewicht in verhouding tot
lichaamslengte. Om dit te berekenen moet het lichaamsgewicht (in kilo’s) gedeeld worden door het
kwadraat van de lichaamslengte. Bij een BMI tussen de 25 en de 30 heeft een volwassene
overgewicht. Een BMI van 30 of hoger verwijst naar obesitas. Dit geldt echter alleen bij volwassenen
omdat kinderen nog in de groei zijn. In de begin jaren tachtig had 28% van de Nederlandse
volwassenen overgewicht. Dit is in 2009/2011 gestegen tot 36 procent. Ditzelfde patroon is ook
zichtbaar wat betreft obesitas: respectievelijk 5% en 12% (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012).
Een oorzaak hiervan is het schaarse aanbod van voedsel in de beginjaren van de 20e eeuw: het
aanbod kon de vraag niet bijhouden. Een aantal jaar later, vanaf de jaren ’30 tot ‘50, werd dit
langzaam aan minder waardoor de primaire behoeften van de consument bevredigd konden worden.
Dit werd mogelijk gemaakt door technologische innovatie (ook wel de ‘technology push’ genoemd),
die ervoor zorgde dat de (productie-)kosten omlaag gingen. De voedselprijzen konden daardoor
omlaag, wat er vervolgens voor zorgde dat er meer vraag naar kwam. Andere oorzaken van
overgewicht in ontwikkelde landen zijn volgens Bleich (2007) veranderende sociodemografische
factoren zoals urbanisatie en de toename van vrouwen op de arbeidsmarkt. Urbanisatie wordt
gelinkt aan een zittende lifestyle, wat tot obesitas kan leiden door een tekort aan fysieke activiteit
(Popkin, 1999). De toename van vrouwen op de arbeidsmarkt heeft invloed op obesitas, doordat
vrouwen meer tijd besteden aan werk, wat ten koste gaat van de tijd die besteed wordt aan het
bereiden van voedsel. Dit heeft tot gevolg dat de consument meer en meer afhankelijk wordt van
gemaksvoedsel en fast food. In de meeste gevallen heeft dit voedsel een hoge calorische dichtheid.
Dit kan tot overgewicht leiden door een overschot aan geconsumeerde calorieën. Overgewicht
ontstaat wanneer de consumptie van calorieën (Energy In) niet in balans is met de verbranding van
calorieën (Energy Out). Dit kan al door dagelijkse kleine energie-overschotten over lange perioden
(Van Hoeck, 2009). Overgewicht kan dus gestaag optreden. Gelukkig is het niet nodig om in een
westerse wereld vol verleidingen van voedsel alle geconsumeerde calorieën met fysieke activiteit te
verbranden. De stofwisseling die verantwoordelijk is voor de primaire levensprocessen van een
organisme - het basaal metabolisme - verbruikt al 60% a 70% van de energie. Ook de vertering van
voedsel verbruikt energie, namelijk 15% a 20%. Toch blijft fysieke activiteit een belangrijk component
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om de balans van geconsumeerde en verbrande energie gelijk te houden aangezien dit 20% a 25%
voor zijn rekening neemt.
2.2 Huidige staat van ingrijpen ter bevordering van een gezondere leefstijl
Het terugdringen van overgewicht is een belangrijk doel uit de nota Gezondheidsbeleid
(Rijksoverheid, 2011). De Rijksoverheid levert vooral een bijdrage aan het terugdringen van
overgewicht door mensen meer te laten bewegen. Ze levert bijvoorbeeld financiële steun aan
gemeenten om Buurtsportcoaches in te zetten ter stimulering van een veilige sportomgeving.
Daarnaast brengt ze het belang van gezonde voeding onder de aandacht
Een voorbeeld hiervan is de campagne waarin een norm gesuggereerd wordt van dagelijks 30
minuten matig intensief bewegen. Ook ondersteunt ze campagnes van het Voedingscentrum. Deze
hebben als doel de consument bewust te maken van gezonde voeding. Het blijkt namelijk dat
mensen gemakkelijker op gewicht blijven als ze kiezen voor gezonde voeding (Rijksoverheid op basis
van informatie van het Voedingscentrum, 2011). De consument wordt hierbij geholpen door de
onafhankelijke informatie die het Voedingscentrum verstrekt.
Niet alleen de Rijksoverheid, maar ook lokale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties zetten zich in om de toename van overgewicht en obesitas te stoppen. Daarom is het
Convenant Gezond Gewicht opgericht; een initiatief van 27 partijen om samen de toename van
overgewicht tegen te gaan. Dit soort initiatieven komt vaker voor. Te denken valt aan ‘Het Vinkje’,
een initiatief van Campina, Friesland Foods en Unilever (Stichting Ik Kies Bewust, z.j.). Samen met
Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties en supermarktketens richtten zij het Ik Kies Bewustlogo op. Vijf jaar later, in 2011, werden de criteria van het logo afgestemd met de richtlijnen
Voedselkeuze van het Voedingscentrum. Door de fusie met Albert Heijn, die het eigen Gezonde
Keuze Klavertje als logo had, ontstond het tweekleurig logo ‘Het Vinkje’.
2.3 Calorie- en beweeginformatie op verpakkingen van voedingsmiddelen
Het hoofddoel van de informatieverstrekking over de componenten in de voeding zijn (1) het bieden
van informatie aan de consument (2) het helpen van de consument in het maken van gezonde
keuzes, en (3) om voedselproducenten aan te moedigen om gezond voedsel te maken (Hawkes,
2004). Grunert en Wills (2007) stellen op basis van een review van de literatuur dat de voorwaarde
om informatie van enig effect te laten zijn op gedrag, de consument eerst de informatie moet
evalueren als van belang voor zichzelf. Het theoretisch framework van Grunert en Wills (2007, figuur
3) is geïnspireerd op twee stromingen die van belang zijn voor het analyseren van effecten van
voedingsinformatie op consumenten.

Figuur 3 Theoretisch framework van Grunert & Wills (2007)
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Deze twee stromingen tonen het besluitvormingsproces van de consument en daarnaast de
attitudevorming en -verandering. Aan de hand van dit model zullen de verschillende aspecten van
calorie- en beweeginformatie behandeld worden.
2.3.1 Verplichtingen rondom vermelding van voedingswaarde
In 2004 hadden 74 landen en gebieden wetgeving wat betreft de manier waarop voeding gelabeld
moet worden (Hawkes, 2004). In de meeste van deze landen is voedingslabelling vrijwillig, tenzij het
voedsel een voedingsclaim bevat en/of een speciaal dieetgebruik heeft. In Europa is in 1990 de
Council Directive 90/496/EEC doorgevoerd. Dit houdt in dat labelling van voedsel in de Europese
lidstaten facultatief is, met uitzondering van voorverpakte producten met een voedingsclaim. Eind
2014 zal deze richtlijn worden vervangen door Verordening nr. 1169/2011 betreffende de
verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (Bureau voor publicaties van de Europese
Unie, 2012). De voedingsdeclaratie moet vanaf dan verplicht informatie over de energetische waarde
en de hoeveelheid van bepaalde voedingsstoffen die in de samenstelling zijn opgenomen vermelden,
alsook het gehalte aan vetten, verzadigde vetzuren en koolhydraten naast een specifieke vermelding
voor suiker en zout.
Naast regels over de inhoud van de weer te geven voedingswaarden, zijn er ook eisen gesteld met
betrekking tot de vorm. De informatie moet goed leesbaar zijn, mag niet uit te wissen zijn, moet een
duidelijk zichtbare plaats hebben op de verpakking en moet tot slot in een voor de consument
begrijpelijke taal aanwezig zijn. Dat laatste blijkt niet altijd het geval. Godwin et al. (2006) vond in
haar onderzoek dat de meeste mensen niet weten wat de maximale caloriewaarde van een product
met een lage calorische inhoud zou moeten zijn. Als de consument de informatie niet op de juiste
manier kan interpreteren, komt de informatie niet (of op een onjuiste manier) op de consument
over. Het geven van slechts de calorie-informatie blijkt dus niet voldoende om de consument bewust
te maken van de impact van deze calorieën. De Food Products Association (zoals geciteerd in Bleich,
2006) heeft als doel aangegeven dat ‘wijziging in voedsel- of voedingswaardelabelling wat betreft
calorieën of portiegrootte moet de consument motiveren tot een gedragsverandering. Momenteel is
er onvoldoende consumentenonderzoek gedaan om te aan te tonen dat een verandering in de
labelling werkelijk kan bijdragen aan het begrip dat de consument heeft van de rol die een dieet
speelt, gekoppeld aan fysieke activiteit, om een gezonde levensstijl te verkrijgen. Daarom dringt de
Food Product Association de Food and Drug Administration aan om voldoende
consumentenonderzoek uit te voeren om eventueel potentiële labellingsopties voor calorieën en
portiegroottes te evalueren alvorens begeleiding of voorgestelde regels aan de kaart te stellen.’ een
verandering in de labelling werkelijk kan bijdragen aan het begrip dat de consument heeft van de rol
die een dieet speelt, gekoppeld aan fysieke activiteit.
2.3.2 Zoekactie naar calorie- en bewegingsinformatie
Verbeteringen op het gebied van voedingslabelling kan een kleine maar belangrijke bijdrage leveren
bij het maken van gezonde keuzes in een bestaande koopomgeving volgens Cowburn en Stockley
(2004). De kans op blootstelling aan informatie op het label wordt verhoogd als de consument hier
zelf daadwerkelijk naar op zoek gaat (Grunert & Wills, 2007). Informatie op het label wordt verschaft
op het moment van aankoop, wat de moeite en tijd die gedaan moet worden om voedingsinformatie
te verkrijgen (de information search costs) verlaagt. Dit vergroot de kans dat de informatie
daadwerkelijk gebruikt zal worden (Grunert & Wills, 2007).
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Om te zorgen dat consumenten zelf actief op zoek gaan naar voedingsinformatie, zal de tijd en
moeite die hiervoor nodig is dus zoveel mogelijk beperkt moeten blijven. Tijdgebrek kan opgeheven
worden als eenvoudige front-of-pack labelling gebruikt wordt om de informatie te verstrekken. Men
blijkt overduidelijk minder tijd nodig te hebben front-of-pack labelling te evalueren die eenvoudig is
dan complexere labelling (Feunekes et al, 2008). Het verwerken van de informatie is namelijk een
grote moeite voor de consument (Russo, 1986). De consument zal de beslissing om
productinformatie te evalueren baseren op een ‘kosten-baten’-analyse. Kosten zijn in dit geval de
moeite om de informatie te verwerken. Baten zijn de verzameling van informatie over
voedingsstoffen om op basis hiervan een keuze te maken die in overeenstemming is met de voor- en
afkeur voor bepaalde voedingsstoffen (mineralen, koolhydraten). Om de baten groter te laten zijn
dan de kosten kan zowel gekozen worden om de baten toe te laten nemen als de kosten laten dalen.
Uit het onderzoek van Russo (1986) blijkt dat het effectiever is om de winkelervaring te veranderen
dan de consument aan te passen aan een inspannende omgeving. De moeite die nodig is om de
informatie van een verpakking te verwerken, moet dus zo laag mogelijk zijn. Ook Levy & Fein (1998)
kwam tot eenzelfde conclusie: informatie zal effectiever zijn als het geen rekenvaardigheden van de
consument vergt. Front-of pack-labelling die eenvoudige en duidelijke informatie verstrekt vergroot
de kans dat de consument de verstrekte informatie ook daadwerkelijk gebruikt.
2.3.3 Blootstelling aan voedingsinformatie
Slechts van de labels waaraan consumenten blootgesteld worden kan verwacht worden dat zij effect
hebben (Grunert & Wills, 2007). De kans op blootstelling wordt vanzelfsprekend groter wanneer de
consument zelf op zoek gaat naar de informatie. Toch kan de consument ook per toeval de
voedingsinformatie waarnemen, bijvoorbeeld wanneer het groot en duidelijk op de zichtzijde van
een verpakking staat. Uit onderzoek van Levy & Fein (1998) blijkt dat veel consumenten alleen de
informatie op het label aan de voorzijde van het product bekijken. Om de consument zo goed
mogelijk te informeren zal de belangrijkste informatie dus op de voorkant moeten staan. Vanaf 1993
is het verstrekken van informatie over voedingswaarden verplicht gesteld. In 2008 kwam de
Europese Commissie met een voorstel om onder andere informatie over de caloriewaarde verplicht
te stellen op de voorkant van een verpakking. Dit zal de kans op blootstelling aan de informatie
vergroten. Daarnaast wil ze een verplichte lettergrootte doorvoeren (EVMI, 2008). Op deze manier
moet worden voorkomen dat informatie niet onleesbaar of weggestopt wordt door fabrikanten. Dit
voorstel is er tot op het moment van dit schrijven niet doorgekomen.
2.3.4 Waarneming van voedingsinformatie
De blootstelling heeft alleen effect op het gedrag wanneer het gevolgd wordt door waarneming van
de informatie (Grunert & Wills, 2007). De waarneming kan zowel bewust als onbewust zijn om effect
te hebben, hoewel verwacht wordt dat bewuste waarneming een sterkere invloed heeft op het
gedrag.
2.3.5 Voorkeur, begrip en afleidingen van voedingsinformatie
De volgende elementen die uiteindelijk leiden tot het al dan niet gebruiken van de labelinformatie
zijn voorkeur, begrip en afleidingen.
Voorkeur voor het label kan onder andere worden vergroot door het gemak waarmee informatie
gewonnen kan worden (Grunert & Wills, 2007). Ook wanneer het label informatie verstrekt dat voor
de consument nuttig is of een kleur of afbeelding heeft die de consument goed bevalt, kan dit de
waardering van de consument vergroten. Een label dat zeer gewaardeerd wordt, kan er volgens het
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Elaboration Likelihood Model (Petty & Cacioppo, 1986) voor zorgen dat een product positiever
geëvalueerd wordt. Een andere reden waarom de consument een hoge mate van voorkeur voor een
label kan hebben, is omdat deze gemakkelijk te begrijpen is. Begrip kan echter zowel subjectief als
objectief zijn. Subjectief begrip is de betekenis die de consument bindt aan de waargenomen
labelinformatie. Daarnaast bevat het ook de mate waarin de consument denkt dat hij de boodschap
op de juiste manier geïnterpreteerd heeft. Objectief begrip is daarentegen het feit of de interpretatie
van de boodschap overeenkomstig is met de boodschap die de zender wil communiceren. Begrip is
voor een groot deel een kwestie van gevolgtrekkingen (Kardes et al., 2004). De waargenomen
informatie wordt gerelateerd aan voorkennis om de informatie betekenis te geven.
Dat begrip een grote rol kan spelen in het gedrag, is terug te zien in de studie van Bleich et al. (2011)
naar de gevolgen van relatieve versus absolute calorie-informatieverstrekking. De studie bestond uit
drie condities. Allereerst de calorie-informatie als absoluut gegeven (‘ Wist je dat een fles frisdrank of
vruchtensap ongeveer 250 calorieën bevat?’). Daarnaast als percentage van de totale aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid (‘ Wist je dat een fles frisdrank of vruchtensap ongeveer 10% van je dagelijkse
calorieën bevat?’). En tot slot een conditie waarin de caloriewaarde was gegeven als
corresponderende fysieke activiteit om de calorieën te verbranden (‘Wist je dat er ongeveer 50
minuten gerend moet worden om een fles frisdrank of vruchtensap te verbranden?’). Uit het
onderzoek kwam naar voren dat de aankoop van suikerhoudende frisdranken het meest
teruggedrongen werd wanneer relatieve calorie-informatie aangeboden werd in de vorm van de
corresponderende fysieke activiteit. De absolute calorie-informatie was het minst effectief in het
terugdringen van de aankoop van suikerhoudende frisdranken en de relatieve calorie-informatie in
de vorm van dagelijkse hoeveelheid zat hier tussenin. Dit kan aangeven dat het begrip calorieinformatie het makkelijkst te interpreteren was in de conditie waar de calorie-informatie getoond
werd in de vorm van de fysieke activiteit equivalent.
Niet alleen de manier waarop de calorieën weergegeven worden blijkt van belang te zijn voor het
begrip, maar ook de eenheid waarin deze informatie gegeven wordt. Alle gegevens dienen aangeduid
te worden per 100 gram of per 100 ml van het product (Staatssecretaris van Welzijn,
Volksgezondheid en cultuur, 1993). Tevens mogen de waarde en gehaltes vermeld worden per op
het etiket aangegeven geserveerde hoeveelheid, of per portie onder vermelding van het aantal
porties in de verpakking.
Hoeveel een portie nu precies bevat, is voor de consument vaak onduidelijk (Van Kleef et al., 2008).
Volgens de Food and Drug Administration (U.S. Food and Drug Administration, 2009 of 1993) is een
portie "een hoeveelheid die gewoonlijk geconsumeerd wordt … uitgedrukt in een gangbare maat die
geschikt is voor het voedsel’’ of "in het geval dat het voedsel niet uitgedrukt is in een gangbare
portiegrootte, wordt de gangbare huishoudelijke maateenheid gebruikt om de portiegrootte van het
voedsel uit te drukken". De laatste decennia is de norm voor een portie gestegen (Steenhuis et al,
2009). Deze stijging van portiegroottes blijkt gekoppeld te kunnen worden aan de energie-inname en
aan overgewicht (Young & Nestle, 2007). De keuzes die gemaakt worden wat betreft
informatieverstrekking kunnen dus wel degelijk de geconsumeerde hoeveelheid beïnvloeden.
In welke eenheid het best de calorieën weergegeven kunnen worden is moeilijk te zeggen.
Consumenten vinden het moeilijk om te beoordelen hoeveel gram een portiegrootte bevat (Van
Kleef et al., 2008). Wanneer het aantal calorieën per portie weergegeven wordt, blijkt het voor een
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consument lastig om te interpreteren welke hoeveelheid met een portie bedoeld wordt. De
weergave per 100 gram wordt daarom door de consument het meest gebruikt als een instrument om
verschillende keuzemogelijkheden te vergelijken. De weergave per portie bleek vooral een
instrument te zijn om te beoordelen wat de voedingswaarde is van hetgeen iemand koopt of
consumeert. Het doel van de informatie zou dus moeten bepalen in welke eenheid de calorieën
weergegeven worden. Deze twee eenheden kunnen ook gecombineerd worden. Onder andere Coca
Cola geeft informatie over het aantal calorieën per portie en daarnaast hoeveel ml een portie bevat,
zodat de kans dat de informatie op een juiste manier wordt geïnterpreteerd vergroot (Coca Cola
Nederland, z.j.).
2.3.6 Invloed op gedragsintentie en gedrag
De laatste stap in het model is het gebruik van de labelinformatie. Zoekactie, blootstelling,
waarneming, voorkeur, begrip en afleidingen spelen dus een opeenvolgende rol in het gebruik van
labelinformatie. Voorafgaande stappen geven geen garantie dat de informatie daadwerkelijk
gebruikt wordt blijkt uit onderzoek van Elbel, Kersh, Brescoll en Dixon (2009). Alhoewel meer dan
een kwart van de personen die de labelling waargenomen had aangaf dat de informatie zijn keuze
had beïnvloed, bleek bij de invoering van de wet voor verplichte verstrekking van informatie over
calorieën op menu´s dat er geen verschil was in de caloriewaarde van de gekochte items voor en na
de invoering van de wet in New York. Wel moet hier opgemerkt worden dat het gaat om een
populatie van een etnische minderheid die in een gebied woont met relatief lage inkomens. Er kan
dus sprake zijn dat in de volgende stap, begrip, de informatie moeilijk te interpreteren is voor deze
populatie, omdat etnische minderheden vaak laagopgeleid zijn (Klaver, Mevissen, Odé, 2005). Uit
onderzoek van Dumanovsky et al. (2011) blijkt dat slechts 15% van de gasten van de top 11 fast foodketens in New York gedurende lunchtijd de calorie-informatie waarnam. In het geval dat de
informatie opgemerkt wordt, blijkt dit van invloed te zijn op de keuze: de bestelling van de gasten die
de informatie had waargenomen bevatte 106 calorieën minder dan van de gasten die de informatie
niet waarnamen of gebruikten. Uit onderzoek van Russo (1986) bleek dat wanneer er weinig moeite
nodig is om de informatie te vinden en te verwerken, de kans groter is dat de consument de
informatie ook gebruikt. Redenen dat consumenten voedingsinformatie niet gebruiken in hun
voedselkeuze zijn tijdsgebrek, twijfels over de correctheid van de informatie en moeite met het
begrijpen van de informatie (Cowburn & Stockley, 2004).
Gerend (2009) heeft onderzoek gedaan naar de effecten van calorie-informatie op fast food-keuzes
van studenten. Wat betreft maaltijden, snacks en frisdranken blijkt calorie-informatie een andere
invloed te hebben op de keuzes die mannen maken dan vrouwen. Calorie-informatie werd al dan niet
verstrekt op menu’s, welk de calorieën per stuk aanduidde. Bij vrouwen bevatten de gekozen items
minder calorieën dan wanneer de informatie niet beschikbaar is. De keuze van mannen wordt
daarentegen niet beïnvloed door deze informatie. Ondanks verschillende resultaten over de
voorkeur van de manier waarop de informatie verstrekt wordt, blijkt fysieke activiteit echter wel
effectiever te zijn dan calorie-informatie of geen informatie (Dowray, 2013). Het gekozen menu van
consumenten die informatie kregen in de vorm van fysieke activiteit equivalent bevatte het minst
aantal calorieën. Vooral wanneer dit aangegeven wordt in het aantal mijl dat gelopen moet worden
om de calorieën te verbranden (t.o.v. aantal minuten) bleek dit te zijn.
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2.4 Samenvatting en hypotheses
In een studie van Dowray et al. (2013) onder medewerkers van een universiteit van North Carolina
bleek dat de meerderheid (83%) een voorkeur heeft voor menu-informatie op fast food in de vorm
van fysieke activiteit (t.o.v. labels met slechts calorie-informatie of geen informatie). Fitch (2009)
daarentegen vond in zijn studie dat het grootste deel van de consumenten calorie-informatie
wenselijker vindt dan fysieke activiteit, bij voorkeur aangegeven per maaltijd (t.o.v. caloriebehoefte
per dag). Calorie-informatie wordt gezien als eenvoudig en duidelijk, maar interpretatie van wat het
aantal calorieën nu precies voor iemand inhoudt blijkt moeilijk te zijn (Van Kleef et al., 2008). Fysieke
activiteit wordt vooral door jonge consumenten gewaardeerd vanwege de duidelijkheid en de
motiverende werking van het logo om te gaan sporten (Van Kleef et al., 2008). Tegengeluiden zijn dat
het logo zich teveel op gezondheid richt, wat het genot om te eten inruilt voor schuldgevoelens.
Wat betreft calorie-informatie toonde Downs, Loewenstein en Wisdom (2008) met hun onderzoek
aan dat calorie-informatie slechts een klein effect heeft op voedingskeuzes. Ook toonde het aan dat
calorie-informatie averechts kan werken voor mensen die op dieet zijn. Een verklaring hiervoor is
niet gevonden, maar gesuggereerd wordt dat mensen die een bepaald doel willen bereiken zichzelf
proberen te motiveren door de dreiging waarmee zij geconfronteerd worden te overdrijven.
Alhoewel calorie-informatie averechts blijkt te werken voor mensen die op dieet zijn (Downs,
Loewenstein en Wisdom, 2009), is er grotendeels overeenstemming dat wanneer calorie-informatie
gebruikt wordt dit over het algemeen leidt tot een verminderde calorieconsumptie (Gerend, 2009;
Roberto et al., 2010). Daarnaast komt in de meeste onderzoeken naar voren dat beweeginformatie
effectiever is dan calorie- of geen informatie (Dowray et al., 2013; Bleich et al., 2012). Toch lijkt een
combinatie van calorie- en beweegintentie het meest effectief om calorierijke aankopen tegen te
gaan. Uit onderzoek van Van Kleef et al. (2008) blijkt dat consumenten verschillende voorkeuren
hebben wat betreft de manier waarop informatie verstrekt wordt. Dit komt doordat zij variëren in
het doel waarvoor ze de informatieverstrekking gebruiken. Waar sommigen de calorie-informatie
gebruiken om verschillende keuzemogelijkheden te vergelijken (Van Kleef et al., 2008), gebruiken
anderen de informatie om te beoordelen wat de voedingswaarde is van hetgeen iemand koopt of
consumeert. Door de informatie in verschillende vormen te verstrekken, is de kans het grootst dat er
een vorm aanwezig is die de consument helpt de informatie juist te interpreteren. Zo zal bij een
hoogenergetische snacks, zoals chips, sneller duidelijk worden dat de energie per portie aanzienlijk
is. De eerste hypothese luidt daarom als volgt:
H1: Als de labelinformatie over de voedingswaarde aangeboden wordt in de vorm van een combinatie
van calorie- en beweeginformatie, dan zal de geconsumeerde hoeveelheid voedsel het laagst zijn.
Er wordt verwacht dat wanneer de consument de beweeginformatie ziet, er een associatie
opgeroepen wordt met de sport die hij zelf beoefent. De cognitieve dissonantietheorie (Festinger,
1962) beschrijft de situatie waarin gedrag, attitudes en overtuigingen niet met elkaar overeenkomen.
In dat geval gedraagt iemand zich niet op de manier waarop hij dat zou willen. Dit is ook het geval
wanneer iemand de overtuiging heeft dat (veel) chips eten niet goed voor de gezondheid is, maar
wel de chips consumeert. Het irrationele gedrag voelt niet goed en de persoon zal er alles aan doen
dit vervelende gevoel te vermijden. Beweeginformatie oppert een oplossing: het tegenstrijdige
gevoel kan teruggedrongen worden door een intentie tot compensatiegedrag. Er wordt als het ware
een oplossing aangeboden om zonder conflicterend gevoel chips te consumeren. Naar verwachting
zal de intentie tot sporten toenemen. De tweede hypothese luidt:
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H2: Als de labelinformatie over de voedingswaarde (ook) in de vorm van beweeginformatie aanwezig
is, zal dat de intentie tot fysieke activiteit vergroten.
Intentie is over het algemeen voor 28% verantwoordelijk voor de variantie in gezondheidsgedrag
(Sheeran, 2002). Er wordt verwacht dat de hoogste intentie gevormd wordt in de conditie waar
beweeginformatie aanwezig is (zie H3), maar vanwege de lage intentie-gedrag-relatie, wordt
verwacht dat er geen verschil is tussen de condities wat betreft de werkelijke fysieke activiteit. De
volgende hypothese luidt daarom:
H3: De aanwezigheid van calorie- en/of beweeginformatie heeft geen effect op de werkelijke fysieke
activiteit in de drie dagen na afname van onderzoek.
Simpele voedingsinformatie wordt door de consument vaak begrepen, maar wanneer de consument
moeilijke calculaties moet doen om het voedingslabel te interpreteren neemt het begrip af (Cowburn
& Stockley, 2004). Met behulp van beweeginformatie wordt getracht deze taak te vergemakkelijken;
producten moeten makkelijker vergeleken kunnen worden en het aantal calorieën moet de juiste
perceptie krijgen. De calorie-informatie kan dienen om verschillende producten met elkaar te
vergelijken, terwijl beweeginformatie gebruikt kan worden om te zien hoeveel activiteit nodig is om
de geconsumeerde hoeveelheid te verbranden. Deze informatie samen kan ervoor zorgen dat de
gezondheidsperceptie nauwkeuriger wordt.
H4: Als de labelinformatie over de voedingswaarde in een gecombineerde vorm van calorie- en
beweeginformatie aanwezig is, zal de gezondheidsperceptie van de snack het laagst zijn.
Het is algemeen bekend dat chips ongezond is en er bewogen moet worden om calorieën te
verbranden. Echter, wanneer concreet aangeduid wordt hoelang er bewogen moet worden om een
portie te verbranden, kan dit confronterend zijn. Dit bleek ook uit een kwalitatieve studie onder
Europese consumenten (Van Kleef et al., 2008). Zij vonden dat deze informatie leidt tot schuldgevoel.
Alhoewel er ook consumenten waren die beweeginformatie waardeerden omdat het hen
motiveerden tot sporten, wordt in deze studie verwacht dat schuldgevoel de overhand heeft. Op de
verpakking wordt de consument al herinnerd aan de beweging die nodig is voor verbranding. Behalve
ongedwongen genieten van chips wordt dus ook meteen de link gelegd dat chips dik makend kan zijn
wanneer er na consumptie niet de benodigde tijd bewogen is.
H5: Als de labelinformatie over de voedingswaarde aangeboden wordt in de vorm van
beweeginformatie, zal de mate van schuldgevoel na consumptie hoger zijn dan wanneer
beweeginformatie afwezig is.
Deze hypotheses leiden het conceptueel model zoals weergegeven in figuur 4.

4.

Figuur 4 Conceptueel model
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3. Methode
Om de hypotheses te onderzoeken is een experimenteel design ontworpen waarmee de relatieve
bijdrage van calorie-informatie (Energy In, zie figuur 1) en beweeginformatie (Energy Out, zie figuur
2) op de verpakking van chips aan de geconsumeerde hoeveelheid van de snack en de sportintentie
te verklaren. Hiervoor is een between-subjects design met twee factoren gebruikt.
Tabel 1: Experimenteel design Energy in – Energy out

Informatie over ‘Energy in’
(hoeveelheid calorieën per portie)

Informatie over
‘Energy out’
(benodigd aantal minuten
beweging om de portie te
verbranden)

Aanwezig

Afwezig

Aanwezig

Zowel calorie-informatie,
als beweeginformatie

Alleen beweeginformatie

Afwezig

Alleen calorie-informatie

Controle

3.1 Werving van participanten
De werving van participanten verliep via flyers die op plaatsen in de universiteitsgebouwen Forum en
Leeuwenborch van Wageningen UR uitgedeeld werden (zie bijlage I). Daarnaast werden ook in de
bibliotheek en lunchruimtes flyers verspreid. Ook via facebook zijn er oproepen gedaan om deel te
nemen aan het onderzoek. Daarnaast is er via een mailinglist van de leerstoelgroep Marktkunde en
Consumentengedrag van Wageningen UR een mail gestuurd naar studenten die aangegeven hebben
op de hoogte gehouden te willen worden van lopende onderzoeken.

3.2 Onderzoekspopulatie
Het onderzoek liep van 6 tot en met 8 mei 2013 in het Forum-gebouw van Wageningen UR. In totaal
namen 173 participanten deel aan het onderzoek, waarvan 76 van het mannelijk geslacht. Van de
ingevulde vragenlijsten zijn er 25 geëxcludeerd. Het overgrote deel (n=24) vanwege
miscommunicatie tussen de onderzoeker en de onderzoeksassistent over de hoeveelheid chips per
bakje. De hoeveelheid chips waarmee een participant het onderzoek begon was niet meer te
achterhalen, waardoor er niet gezegd kon worden hoeveel een participant geconsumeerd had. Eén
ander geval is geëxcludeerd vanwege een participant die zijn chips uitdeelde. De situatie week
hierdoor af van de standaardprocedure. Bovendien kon het doel van de studie in deze situatie niet
onderzocht worden. Dit zorgde ervoor dat 148 vragenlijsten bruikbaar waren voor een analyse. De
gemiddelde leeftijd in de uiteindelijke steekproef is 20.8 jaar, met een standaard deviatie van 2.0.

3.3 Maten
Gevolgtrekking smaak en gezondheid
De stellingen die werden getoond in het smaakonderzoek konden beantwoord worden aan de hand
van een 7-punt Likertschaal. Deze had als extremen volledig mee oneens (1) en volledig mee eens (7).
Verschillende items zijn samengevoegd, waaronder de items ‘is erg lekker’, ‘smaakt heerlijk’ en ‘is
een verwennerij’ (α=.81). Samen vormen deze items het construct ‘goede smaak’. De items ‘is
volmakend’, ‘is verzadigend’ en ‘geeft snel een zeer vol gevoel’ (α=.82) zijn samengebracht onder het
construct ‘gevoel van verzadiging tijdens een eetmoment’. Ook de items ‘zal voor lange tijd
verzadigen’ en ‘zal een vol gevoel geven tot de volgende maaltijd’ zijn samengevoegd. Samen
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vormden zij het construct ‘gevoel van verzadiging tussen maaltijden’ (α=.73). Tot slot zijn de items ‘is
zeer calorierijk’, ‘is dik makend’, ‘is zeer ongezond’ en ‘is een verantwoorde snack’ ondergebracht
onder het construct ‘slecht voor de gezondheid’ (α=.73). Het item ‘is een verantwoorde snack’ is voor
dit construct hergecodeerd. Het item ‘geeft energie’ is een opzichzelfstaand item. De overige vijf
items, zoals ‘knapperig’ en ‘zout’, zijn gevraagd ter opvulling en afleiding en zullen dus verder niet
meer besproken worden.
Calorie-inschatting
De inschatting van de hoeveelheid geconsumeerde calorieën kon aangegeven worden met behulp
van een schuifbalk die van 0 tot 1500 calorieën liep.
Consumptie
Consumptie is gemeten door de hoeveelheid chips voor en na het experiment te wegen en het aantal
gram dat over was van de 80 gram waarmee begonnen werd af te trekken.
Intentie tot sporten
De intentie tot fysieke activiteit is gemeten door beweging in drie categorieën te onderscheiden aan
de hand van intensiviteit. Hierdoor zal de totale intentie voor de komende drie dagen per
participanten vergeleken kunnen worden. De structuur van de vraag is geïnspireerd op het
gevalideerde concept waarmee Godin & Shephard (1985) de intentie tot sporten maten. De drie
categorieën kregen een weging: intensieve fysieke activiteit kreeg een weging van negen, matig
fysieke activiteit een weging van vijf en tot slot kreeg milde fysieke activiteit een weging van drie.
Hiermee werd een beweegintentie-index per deelnemer berekend. Op deze manier kan het effect
van labelling op de totale intentie tot fysieke activiteit van de participant vergeleken worden.
Emotionele staat na consumptie
De emoties die participanten ervoeren na het eten van de chips zijn gevraagd aan de hand van de
schaal van Ramanathan en Williams (2007). Zij onderscheidden drie categorieën emoties: positief
hedonistische emoties, negatief hedonistische emoties en negatieve zelfbewustzijn emoties.
Hedonistische emoties zijn spontaan. Dit is in tegenstelling tot zelfbewuste emoties, welk meer
cognitief zijn. Zelfbewustzijns-emoties zijn daarom vaak minder direct dan hedonistische emoties.
Positief hedonistische emoties zijn de goedgezinde emoties na genotzucht, terwijl de negatief
hedonistische emoties onaangenaam zijn. De items ‘plezierig’, ‘ontspannen’, ‘voldaan’, ‘tevreden’ en
‘blij’ (α=.79) behoren tot de positief hedonistische emoties. De items ‘terneergeslagen’, ‘gestrest’,
‘boos’ en ‘gefrustreerd’ (α= .78) maten negatief hedonistische emoties. Negatieve zelfbewustzijn
emoties zijn gemeten aan de hand van de items ‘schuldig, ‘schaamte’ en ‘spijt’ (α=.84). Het item
‘genietend’ behoort tot geen van bovenstaande constructen en zal verder niet meer besproken
worden.
Werkelijke fysieke activiteit
De werkelijke fysieke activiteit werd op eenzelfde manier als intentie tot fysieke activiteit gemeten.
De vraag is aangepast door naar de werkelijke fysieke activiteit van de afgelopen drie dagen te
vragen in plaats van de intentie tot fysieke activiteit voor de komende drie dagen.
Controle variabele
Restraint eating is gemeten aan de hand van de Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ) (Van
Strien et al., 1986), welk een hoge interne consistentie en factoriële validiteit blijkt te hebben wat
betreft het meten van eetgedrag. Dit bleek ook in dit onderzoek het geval (α=.91). Verschillende
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stellingen over het voedingsgedrag werden beantwoord aan de hand van een semantische
differentiaalschaal met de extremen nooit (1) en heel vaak (5).

3.4 Procedure
Participanten werden bij binnenkomst in het lokaal welkom geheten en er werd hen een pc
aangewezen waarachter zij plaats konden nemen. Hierop werd de vragenlijst getoond in Qualtrics
(version 42914, Qualtrics Labs, Inc, Provo, UT, 2013) (zie bijlage II voor volledige vragenlijst). Er is
gekozen om de participanten chips te laten consumeren omdat dit een hoogenergetische snack is,
waarvan moeilijk te monitoren is welke hoeveelheid geconsumeerd wordt. Bovendien is dit voor veel
consumenten een snack die moeilijk te weerstaan is. De bakjes chips waren gevuld met 80 gram
chips per bakje, zodat de kans dat de bodem in zicht komt zoveel mogelijk werd verkleind. Het in
zicht komen van de bodem kan namelijk dienen als stopsignaal (Wansink, 2004). Voordat aan de
vragenlijst begonnen kon worden, werd de participant gevraagd of hij de informed consent wilde
bevestigen.
In de vragenlijst werd een afbeelding getoond van de voorzijde van een zak chips (zie figuur 5), welk
linksonder al dan niet informatie over de energetische waarde bevatte zoals in één van de condities
in tabel 1. Voor verantwoording van de verstrekte informatie, zie bijlage III.

Figuur 5 Getoonde zakken chips in de vragenlijst

Qualtrics zorgde ervoor dat de vier condities random verdeeld werden over de participanten. De
participant werd er op gewezen dat hij tijdens het onderzoek zo veel of weinig chips mocht eten als
hij wilde. Allereerst werd opdracht gegeven om de gedachten op te schrijven die opkwamen bij het
zien van de verpakking (‘Wij zijn geïnteresseerd in dingen die omhoog komen als je kijkt naar
bovenstaande verpakking. Welke gedachten komen bij je op? Schrijf zo veel of weinig gedachten op
als je wilt’). Uit het onderzoek van Berger & Fitzsimons (2008) blijkt een degelijke vraag een
succesvolle manier te zijn om te ontdekken welke associaties er gemaakt worden. De knop om naar
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de volgende vraag te gaan, werd pas weergegeven nadat de vraag dertig seconden in beeld was
geweest, zodat de participant geforceerd werd enige tijd aan deze vraag te besteden. Naast het
onderzoeken van de associaties bij de verpakking, had deze vraag ook als doel dat participanten de
verpakking goed bestudeerd hadden voordat zij verder konden met de volgende vragen. Na het
afronden van deze vraag werd verzocht de chips te proeven om vervolgens de vragen uit het
smaakonderzoek te beantwoorden (‘Nu volgen een aantal vragen van de smaaktest van chips. Proef
de chips uit het bakje dat naast je staat zodat je de vragen goed kunt beantwoorden. Geef aan in
hoeverre je het eens bent met de volgende beweringen’). Om de participant zo lang mogelijk de tijd
te geven om de chips te consumeren, is ervoor gekozen een extra aantal stellingen in de vragenlijst
te zetten. Bovendien waren deze stellingen nuttig in het maskeren van het doel van het onderzoek.
De items ‘knapperig’, ‘zout’ en ‘is een goedkope snack’ zijn niet gesteld voor het doel van dit
onderzoek. Ook voor de stellingen om de karaktereigenschap tot dichotomie-denken geldt dit. Deze
zullen daarom verder niet meer besproken worden. Aan het eind van het eerste deel werden
persoonlijke gegevens verzameld, waaronder geslacht, leeftijd en lengte. Later in het onderzoek zal
naar het gewicht van de participant gevraagd worden. Tijdens de verwerking van de resultaten zal
met de gegevens over de lengte en het gewicht de Body Mass Index van de participant berekend
worden. De participant werd verzocht om de onderzoeker te roepen, zodat zij de chips kon
weghalen. Dit werd gedaan omdat de komende vragen invloed zouden kunnen hebben op de
geconsumeerde hoeveelheid chips.
Het tweede deel begon met een vraag over de intentie tot sporten. Vervolgens werd gevraagd een
inschatting te maken van de geconsumeerde hoeveelheid calorieën. Een van de laatste vragen ging
over verschillende emoties. Deze vraag werd pas in het tweede deel gesteld, zodat de participant zo
lang mogelijk de tijd had om de chips te consumeren. Verwacht werd dat het eventuele effect van
het eten van chips op bepaalde emoties sterker zouden zijn. Uitkomsten zouden in dat geval dus
beter met elkaar te vergelijken zijn. Hierna werden verschillende vragen gesteld die tot doel hadden
het lijngedrag van de participant te meten. Uit onderzoek van Downs et al. (2009) blijkt dit van
belang te zijn omdat informatie over de voedingswaarde averechts kan werken voor mensen die op
dieet zijn. De participant werd gevraagd om aan te geven hoe hongerig hij was. Tot slot werd de
participant gevraagd of hij een idee had over het doel van het onderzoek en verdere op- of
aanmerkingen had. Om deelnemers aan het onderzoek te bedanken voor hun bijdrage aan het
onderzoek konden zij een chocoladesnack uitzoeken.
Wanneer de participant het lokaal uit was, werd het gewicht van de chips dat nog in het bakje zat
gewogen. Met dit gegeven werd de geconsumeerde hoeveelheid berekend. Het wegen werd achter
een afscherming gedaan, zodat personen die het lokaal ingelopen kwamen en personen die op dat
moment met het onderzoek bezig waren hierdoor niet een indruk kregen over het doel van de
studie.
Precies drie dagen na het invullen van de vragenlijst werd een mail gestuurd naar de participanten
met het verzoek of ze nog eenmaal mee wilden werken aan het onderzoek door twee korte vragen in
te vullen die naar verwachting maximaal twee minuten in beslag zouden nemen. De vragen die
gesteld waren gingen over de werkelijke fysieke activiteit van de afgelopen drie dagen. De vraag had
dezelfde opbouw als de vraag over de intentie tot sporten, waardoor deze twee gegevens later met
elkaar vergeleken konden worden. In totaal hadden 150 respondenten aangegeven dat zij het geen
probleem vonden nog één vraag per mail te ontvangen. Hiervan hebben 105 respondenten deze
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vraag ook werkelijk ingevuld. In de vraag die naar de woensdaggroep is gestuurd stond tweemaal ‘de
afgelopen drie dagen’ en eenmaal ‘de komende drie dagen’. Dit kan als verwarrend zijn ervaren. Er
kan niet met zekerheid gezegd worden dat de participant deze vraag juist opgevat heeft. Samen met
de eerder verwijderde items, waren uiteindelijk slechts 53 resultaten bruikbaar. Dit is onvoldoende
om een representatief beeld te schetsen van de werkelijke fysieke activiteit na drie dagen. Daarom
heeft de onderzoeker besloten deze vraag niet mee te nemen in de analyse.

3.5 Data analyse
Om te controleren of de distributie van bepaalde variabelen significant van elkaar verschillen tussen
de vier condities zijn een chi-square test en ANOVAs uitgevoerd. Dit is gedaan voor geslacht, BMI,
leeftijd en restraint eating. De data is geanalyseerd met het programma SPSS 19.0.0.1 statistical
package (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Het significantielevel dat is aangehouden is P<0.05.
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4. Resultaten
Voor BMI, leeftijd en restraint eating is gecontroleerd op randomisatie. De data bleek overal
voldoende gerandomiseerd te zijn (P>.05) (zie tabel 2). Daarnaast is er een chi-squaretest uitgevoerd
waaruit bleek dat ook de man/vrouw-verdeling tussen de condities goed is (P>.05). Het is dus niet
nodig om een van deze variabelen te gebruiken als covariate. De resultaten die besproken worden
zijn terug te vinden in tabel 3.
Tabel 2 Randomisatiecheck

Variabelen
BMI
Leeftijd
Geslacht
Restraint eating

Calorieinformatie
aanwezig
(n=74)
Beweeginformatie
aanwezig
(n=39)
21.79 (2.65)
20.6 (1.9)
1.69 (.47)
2.13 (.77)

Beweeginformatie
afwezig
(n=35)

Calorieinformatie
afwezig
(n=74)
Beweeginformatie
aanwezig
(n=37)

Beweeginformatie
afwezig
(n=37)

22.21 (2.84)
20.6 (2.3)
1.54 (.51)
1.95 (.63)

21.84 (2.24)
20.7 (1.8)
1.57 (.50)
2.19 (.93)

21.56 (2.44)
21.3 (2.1)
1.49 (.51)
1.94 (.67)

P-waarde
hoofdeffect
calorieinformatie

P-waarde
hoofdeffect
beweeginformatie

P-waarde
interactieeffect

.48
.23
.27
.85

.87
.48
.16
.09

.40
.36
.68
.78

4.1 Het effect van labelling op de geconsumeerde hoeveelheid
Er is gekeken naar het onafhankelijke en het interactie-effect van de verschillende manieren van het
al dan niet verstrekken van voedingsinformatie op de geconsumeerde hoeveelheid. Verwacht werd
dat in het geval de labelinformatie over voedingswaarde aangeboden wordt in de vorm van een
combinatie van calorie- en beweeginformatie, de geconsumeerde hoeveelheid voedsel het laagst zou
zijn (H1). Gemiddeld consumeerden de deelnemers 18.4 gram chips (SD=15.5), wat gelijk staat aan
102.3 calorieën (SD=86.5). Een ANOVA toont aan dat zowel het hoofdeffect voor calorie-informatie
(F(1, 144)=.000, P=.99) als het hoofdeffect voor beweeginformatie (F(1,144)=.068, P=.80) en het
interactie-effect (F(1,144)=.490), P=.49) niet significant is. Dit betekent dat er geen verschil zit tussen
de vier condities wat betreft de hoeveelheid die een participant consumeert. Er kan dus geen effect
aangetoond worden voor voedingsinformatie op de geconsumeerde hoeveelheid. Dit betekent dat
de eerste hypothese verworpen moet worden.

4.2 Intentie tot fysieke activiteit
De gemiddelde sportintentie was 1367.6 (SD=1149.1). De tweede hypothese stelde dat de intentie
tot fysieke activiteit vergroot zal worden als de labelinformatie over voedingswaarde (ook) in de
vorm van beweeginformatie aanwezig is. Uit de ANOVA die uitgevoerd is blijkt dat de resultaten niet
significant zijn (alle P’s>.05, zie tabel 3). Er kan dus geen significant effect aangetoond worden voor
de manier van labelling op de intentie tot fysieke activiteit.

4.3 Evaluatie van de chips
Om het effect van calorie- en beweeginformatie op de evaluatie van chips te meten, is een ANOVA
uitgevoerd.
Evaluatie van chips voor het construct ‘Deze naturel chips heeft een goede smaak’
Verwacht werd dat aanwezigheid van zowel calorie- als beweeginformatie de smaakevaluatie zou
verhogen. Hoewel er geen sprake was van een significant hoofdeffect van calorie-informatie (P>.10),
was er wel een hoofdeffect van beweeginformatie op smaak (P=.04). De chips scoorden hoger op het
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construct ‘Deze naturel chips heeft een goede smaak’ wanneer beweeginformatie aanwezig was
(M=5.76, SD=.70) dan wanneer beweeginformatie afwezig was (M=5.44, SD=1.13, zie figuur 6).

Goede smaak
7

calorie-informatie
aanwezig

Evaluatie

6
5

calorie-informatie
afwezig

4
3
2
1
aanwezig

afwezig

Beweeginformatie

Figuur 6 Evaluatie ‘Deze naturel chips heeft een goede smaak’

Evaluatie van chips voor het construct ‘Deze naturel chips verzadigt tijdens een eetmoment’
Wat betreft het effect van voedingsinformatie op de verzadiging tijdens een eetmoment, kan er geen
significant hoofdeffect aangetoond voor calorie- of beweeginformatie. Wel is er een significant
interactie-effect aangetoond. De chips scoorden hoger op het construct ‘De naturel chips verzadigt
tijdens een eetmoment’ wanneer zowel calorie- als beweeginformatie aanwezig was (beide aanwezig
M=3.55, SD=1.34, beide afwezig M=3.12, SD=1.44, zie figuur 7). Wanneer beide vormen van
informatie aanwezig zijn ervaart de participant een meer verzadigend gevoel tijdens een eetmoment
dan wanneer beide vormen van informatie afwezig zijn (P=.05).

Verzadiging tijdens een eetmoment
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Figuur 7 Evaluatie ‘Deze naturel chips verzadigt tijdens een eetmoment’

Evaluatie van chips voor het construct ‘Deze naturel chips verzadigt tussen maaltijden’
De verzadiging tussen maaltijden blijkt niet verschillend ervaren te worden tussen de vier condities.
Voor geen van de hoofdeffecten en het interactie-effect is een significant effect aangetoond (alle
P’s>.05).
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Evaluatie van chips voor het construct ‘Deze naturel chips is slecht voor de gezondheid’
Verwacht werd dat de aanwezigheid van zowel calorie- als beweeginformatie, ervoor zou zorgen dat
de gezondheidsperceptie het laagst zou zijn (H4). Dit bleek niet het geval. Er kon geen significant
effect aangetoond worden voor het interactie-effect. Ook was het effect op de gezondheidsperceptie
voor geen van de hoofdeffecten significant. Wel is er een marginaal effect aangetoond voor het
hoofdeffect van calorie-informatie (P=.05, zie tabel 3). Wanneer calorie-informatie aanwezig was op
de verpakking, al dan niet in combinatie met beweeginformatie, werd de perceptie van de mate
waarin chips slecht is voor de gezondheid lager. De chips scoorde hoger op het construct ‘Deze
naturel chips is slecht voor de gezondheid’ wanneer calorie-informatie afwezig was (M=5.38, SD=.87)
dan wanneer calorie-informatie afwezig was (M=5.65, SD=.82, zie figuur 8). De hypothese welk stelt
dat de gezondheidsperceptie van de snack het laagst zal zijn als de labelinformatie over de
voedingswaarde in een gecombineerde vorm van calorie- en beweeginformatie aanwezig is, kan dus
niet worden bevestigd.

Slecht voor de gezondheid
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Figuur 8 Evaluatie ‘Deze naturel chips is slecht voor de gezondheid’

Evaluatie van chips voor het item ‘Deze naturel chips geeft energie’
Het item ‘Deze naturel chips geeft energie’ was noch voor calorie-informatie, noch voor
beweeginformatie significant. Ook een interactie-effect deed zich niet voor (P>.05). Voor de
evaluatie van de mate waarin de naturel chips energie geeft, maakt het dus geen verschil aan welke
manier van labelling de participant is blootgesteld.

4.4 Het effect van labelling op emoties
Positief hedonistische emoties
Positief hedonistische emoties verschilden niet significant van elkaar tussen de condities
(F(3,144)=1.049. P=.37). Wel is er een marginaal hoofdeffect (P=.08) van calorie-informatie. Wanneer
calorie-informatie aanwezig was, was de score voor dit construct lager (M=4.92, SD=.83) dan
wanneer calorie-informatie afwezig was (M=5.15, SD=.73). Gemiddeld genomen voelden zij zich dus
meer ontspannen, tevreden, blij, voldaan en plezierig.
Negatief hedonistische emoties
Het interactie-effect was significant wat betreft negatief hedonistische emoties (P=.03). Wanneer
zowel calorie- als beweeginformatie aanwezig was, ervoeren de participanten meer negatief
hedonistische emoties dan wanneer beide niet aanwezig waren (respectievelijk M=4.31, SD=1.26 en
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M=4.22, SD=1.81). Zij waren tijdens het eten van de chips gemiddeld dus meer gestrest, boos,
gefrustreerd en hadden een sterker gevoel van terneergeslagenheid.
Negatieve zelfbewustzijn emoties
Wat betreft negatieve zelfbewustzijn emoties zijn er geen significante verschillen gevonden
(F(3,144)=.779, P=.51). De manier waarop voedingsinformatie verstrekt wordt blijkt dus geen verschil
te maken voor gevoelens van schaamte, spijt en schuld.

4.5 Nauwkeurigheid inschatting geconsumeerde hoeveelheid
Calorie-informatie blijkt een referentiepunt te zijn om de geconsumeerde hoeveelheid calorieën
nauwkeuriger in te kunnen schatten. In de conditie met calorie-informatie wordt de geconsumeerde
hoeveelheid calorieën overschat met een gemiddelde van 57 calorieën (SD=111). In de condities
zonder calorie-informatie blijkt de overschatting gemiddeld 109 calorieën te zijn (SD=219). Calorieinformatie zorgt dus dat de overschatting lager is, namelijk 59% t.o.v. 107% (P=.03).
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Tabel 3 Chips consumptie, evaluaties en bovenkomende emoties als functie van calorie- en beweeginformatie (Gemiddelde, SD)
Calorie-informatie
aanwezig (n=74)

Calorie-informatie
afwezig
(n=74)

P-waarde
hoofdeffect
calorie-informatie

P-waarde
hoofdeffect
beweeg-informatie

P-waarde interactieeffect

Beweeginformatie
aanwezig (n=39)

Beweeginformatie
afwezig (n=35)

Beweeg-informatie
aanwezig (n=37)

Beweeginformatie
afwezig (n=37)

Geconsumeerde hoeveelheid in grammen
Geconsumeerde hoeveelheid in calorieën

19.59 (16.58)
109.0 (92.30)

17.11 (17.90)
95.3 (99.65)

17.76 (12.39)
98.8 (68.96)

18.89 (15.39)
105.2 (85.67)

.99
.99

.80
.80

.49
.49

Onnauwkeurigheid van schatting geconsumeerde calorieën**

55.16 (99.97)

58.55 (124.11)

94.02 (215.72)

123.68 (223.85)

.07

.57

.65

Consumptie en schattingen van consumptie*

Evaluatie van chips
Deze naturel chips…
heeft een goede smaak
verzadigd tijdens een eetmoment
verzadigd tussen maaltijden
is slecht voor de gezondheid
geeft energie

5.77 (.74)
3.55 (1.34)
2.81 (1.44)
5.37 (.79)
4.31 (1.26)

5.50 (.97)
3.67 (1.16)
3.00 (1.09)
5.39 (.95)
4.29 (1.56)

5.75 (.67)
3.86 (1.38)
2.96 (1.22)
5.55 (.85)
4.30 (1.43)

5.37 (1.28)
3.12 (1.44)
2.66 (1.43)
5.74 (.78)
4.22 (1.81)

.61
.60
.67
.05
.87

.04
.16
.81
.47
.84

.71
.05
.26
.53
.91

1264 (1023)

1229 (761)

1467 (1485)

1509 (1215)

.21

.99

.84

4.97 (.82)
2.06 (.80)
2.68 (1.25)

4.87 (.84)
1.86 (.85)
2.32 (1.35)

5.27 (.65)
1.79 (.65)
2.44 (1.39)

5.03 (.80)
2.16 (.93)
2.46 (1.22)

.08
.89
.82

.19
.52
.44

.57
.03
.39

Intentie tot fysieke activiteit
Intentie tot fysieke activiteit***
Bovenkomende emoties na het consumeren van chips
Positief hedonistische emoties (α=.79)
Negatief hedonistische emoties (α=.78)
Negatieve zelfbewustzijn emoties (α=.84)

* De gemiddelden zijn berekend aan de hand van de beoordelingen op een 7-punts Likertschaal
** Onnauwkeurigheid van de inschatting van de hoeveelheid geconsumeerde calorieën = geschatte hoeveelheid geconsumeerde calorieën – werkelijk geconsumeerde hoeveelheid calorieën
*** Intentie tot fysieke activiteit = (intentie tot aantal minuten inspannende activiteit x 9) + (intentie tot aantal minuten matige activiteit x 5) + (intentie tot aantal minuten milde activiteit x 3)
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5. Discussie
Deze studie heeft als doel het afzonderlijke en gecombineerde effect te meten van calorie- en
beweeginformatie op de verpakking van een hoogenergetische snack. Er is onderzoek gedaan naar
het effect op de geconsumeerde hoeveelheid, de intentie tot fysieke activiteit, werkelijke fysieke
activiteit, de gezondheidsperceptie en tot slot op de schuldgevoelens na consumptie. De resultaten
zullen per hypothese besproken worden. Ook zullen discussiepunten van de onderzoeksmethode aan
bod komen.

5.1 Discussie van de resultaten
De eerste hypothese stelt dat wanneer voedingsinformatie aangeboden wordt in de vorm van een
combinatie van calorie- en beweeginformatie, de geconsumeerde hoeveelheid voedsel het laagst zal
zijn. Dit blijkt niet het geval. In deze studie is geen significant effect gevonden van calorie- en/of
beweeginformatie op de geconsumeerde hoeveelheid. Dit houdt in dat het geen verschil maakt op
welke manier voedingsinformatie op de zak chips aanwezig is wat betreft de geconsumeerde
hoeveelheid. Dit komt niet overeen met het onderzoek van Roberto et al. (2010) waar de conclusie
luidt dat calorie-informatie leidt tot een maaltijd die 14% minder calorieën bevat dan wanneer
calorie-informatie afwezig is. De tegenstelling kan te wijten zijn aan het verschil in een maaltijd en
een snack. Snacks bevatten over het algemeen relatief weinig calorieën in verhouding met een
maaltijd. Daarnaast is een snack vaak een verwennerij, terwijl maaltijden worden gezien als een
gewoonte. Ook het onderzoek van Bleich et al. (2011) kwam tot een andere conclusie dan deze
studie. Er is onderzoek gedaan naar voedingsinformatie op suikerhoudende dranken. Informatie welk
de tijd weergeeft dat er gesport moet worden, bleek effectiever in het reduceren van de aankoop
van suikerhoudende frisdrank dan calorie-informatie. Het kan zijn dat dit verschilt met deze studie
omdat het in het onderzoek van Bleich et al. (2011) gaat om de aankoop, terwijl het in deze studie
gaat om de consumptie. De participanten in dit onderzoek hadden de chips naast hen staan. Het
gemak waarmee de chips geconsumeerd kan worden is groot, wat consumptie verleidelijk maakt.
Ondanks alle confronterende informatie zal het moeilijk zijn te stoppen met het eten van chip. Een
andere mogelijke verklaring voor de afwezigheid van een effect is dat de tijd om een zodanige
hoeveelheid chips te consumeren die gezien wordt als verleiding die weerstaan moet worden, te kort
was. De gemiddelde hoeveelheid geconsumeerde chips was slechts 18.4 gram (SD=15.5), terwijl voor
een portie 30 gram staat. Over het algemeen was er dus nog niet zodanig veel geconsumeerd.
Daarnaast werd verwacht dat informatie over de voedingswaarde in de vorm van beweeginformatie
de intentie tot fysieke activiteit zou vergroten (H2). Uit de meting aan de hand van de methode van
Godin & Shephard (1985) bleek dat dit niet aangetoond kan worden. Het label is blijkbaar niet
inspirerend genoeg om een intentie tot compensatie, in de vorm van sport, teweeg te brengen.
Aangezien er geen verandering in intentie tot fysieke activiteit is ontstaan, kan ook niet verwacht
worden dat het label aanzet tot werkelijke activiteit (H3). De gemiddelde intentie-gedrag-relatie met
betrekking tot gezondheidsgedrag is slechts .28 (Sheeran, 2002), waardoor een verandering in
werkelijke fysieke activiteit onwaarschijnlijk lijkt. Echter, deze hypothese kan niet onderbouwd
worden vanwege een tekort aan data. Er zal verder onderzoek gedaan moeten worden om te kunnen
stellen of het opwekken van een associatie tot beweging de werkelijke beweging laat toenemen.
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De vierde hypothese (H4) betrof de veranderende gezondheidsperceptie van de chips. Verwacht
werd dat de gezondheidsperceptie van chips lager zou zijn wanneer zowel calorie- als
beweeginformatie aanwezig was. Dit kan niet bevestigd worden. Wel wordt er gesuggereerd dat
calorie-informatie van invloed is op de gezondheidsperceptie. Calorie-informatie lijkt ervoor te
zorgen dat chips als minder slecht voor de gezondheid wordt beschouwd dan wanneer calorieinformatie afwezig is. Een mogelijke verklaring voor deze uitkomst is dat calorie-informatie ervoor
zorgt dat de overschatting van de geconsumeerde calorieën lager is. De overschatting is bijna twee
maal groter wanneer calorie-informatie afwezig is (57 calorieën t.o.v. 109 calorieën). Het zien van het
werkelijk aantal calorieën per portie blijkt een meevaller te zijn en de gezondheidsperceptie wordt
bijgesteld. Waarom beweeginformatie de gezondheidsperceptie niet verlaagt is niet te zeggen.
De laatste hypothese (H5) betreft schuldgevoelens. Deze zijn gemeten aan de hand van het construct
negatieve zelfbewustzijn emoties. Calorie- en beweeginformatie blijken niet bij te dragen aan een
versterkt of afgezwakt schuldgevoel na consumptie. Dit is in tegenspraak met de hypothese, welk
stelt dat de aanwezigheid van beweeginformatie de mate van schuldgevoel na consumptie zou
verhogen. Een mogelijke verklaring voor deze bevinding is dat de hoeveelheid aangeduide calorieën
(167 per portie van 30 gram) als relatief weinig werd beschouwd omdat onduidelijk is hoeveel 30
gram precies is.
Andere significante resultaten betroffen de nauwkeurigheid van de inschatting van de
geconsumeerde calorieën, positief hedonistische emoties, smaakervaring, verzadigingsgevoel tijdens
een eetmoment en negatief hedonistische emoties.
Aanwezigheid van calorie-informatie zal de inschatting van de geconsumeerde calorieën
nauwkeuriger maken. Dit houdt in dit geval in dat de hoeveelheid calorieën minder overschat wordt.
De perceptie van chips is dus over het algemeen calorierijker dan deze is in werkelijkheid is. Een
nauwkeurigere inschatting is logischerwijs te verklaren doordat er een referentiepunt is welk helpt
bij het maken van een inschatting. Daarnaast is er een marginaal effect gevonden voor de
aanwezigheid van calorie-informatie op positief hedonistische emoties (waaronder ‘plezierig’ en
‘voldaan’). Dit suggereert dat het aantal calorieën van een portie chips meevalt. De participant had
verwacht dat een portie meer calorieën zou bevatten. Dit komt overeen met de resultaten van de
inschatting van de hoeveelheid calorieën. Hier zou meer onderzoek naar gedaan moeten worden,
want als dit werkelijk het geval is zou er minder nadruk gevestigd moeten worden op het onder de
aandacht brengen van calorieën. Als voor de consument blijkt dat een portie chips ‘slechts’ 167
calorieën bevat, kan dit als excuus dienen om veel te eten. Hiermee wordt dus een boemerangeffect
opgewekt. Onderzoek van Wansink en Chandon (2006) toonde aan dat etikettering die de nadruk
legt op een producteigenschap dat goed is voor de gezondheid, zoals low-fat labels, een compensatie
effect teweegbrengt in de vorm van verhoogde consumptie. Eenzelfde effect kan plaatsvinden
wanneer blijkt dat een portie chips minder calorieën bevat, en dus minder ongezond is, dan gedacht.
Een mogelijke verklaring voor het ontstaan van het boemerangeffect is dat dat de consument
vooruitgang boekt op een gezondheidsdoel en vervolgens overschakelt naar andere doelen zoals
verwennerij (Fishbach & Dhar, 2005).
Wat betreft smaak is er een hoofdeffect voor beweeginformatie. Wanneer beweeginformatie
aanwezig is wordt de ervaring van smaak beter. Een mogelijke verklaring voor het significante
verschil is de ongezond=lekker intuïtie. Dit houdt in dat consumenten ongezond voedsel met een
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lekkere smaak associëren (Raghunathan, Naylor, & Hoyer, 2006). Ook zorgt deze intuïtie ervoor dat
zij meer genieten van producten die zij als ongezond beschouwen. Chips wordt door de
hoogcalorische waarde meer als verwennerij gezien en dus als lekkerder ervaren.
De combinatie van zowel calorie- als beweeginformatie zorgt ervoor dat het verzadigingsgevoel
hoger is dan wanneer beide afwezig zijn. De participant zal zich tijdens het eten van de chips dus
eerder verzadigd voelen wanneer zowel calorie- als beweeginformatie aanwezig is. Een mogelijke
verklaring hiervoor is niet gevonden. Tot slot blijkt dat negatief hedonistische emoties sterker zijn
wanneer calorie- en beweeginformatie beide afwezig zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat
het linken van sport aan consumptie een ‘self licensing-effect’ opwekt. Dit houdt in dat het de kans
groter is dat men voor hedonistische producten kiest wanneer de context waarin de beslissing
gemaakt wordt hen in staat stelt om consumptie te rechtvaardigen (Khan & Dhar, 2006).
Participanten kunnen de consumptie van de chips rechtvaardigen door zich voor te nemen te gaan
sporten. Ook kan het zijn dat de verstrekte informatie laat zien dat de snack minder ongezond is dan
ze hadden verwacht. Veel respondenten gaven aan dat het moeilijk was om een inschatting te maken
welke hoeveelheid een portie van 30 gram bevat. Dit kan ervoor gezorgd hebben dat sommigen
dachten dat de volledige zak 167 calorieën bevatte en er 37 minuten gewandeld moest worden om
de calorieën van de gehele zak chips te verbranden.
Concluderend kan gezegd worden dat consumptie van hoogcalorische snacks niet teruggedrongen
kan worden door een aanpassing van voedingsinformatie in de vorm van absolute beweeginformatie
of absolute calorie-informatie. Daarentegen blijkt calorie-informatie, al dan niet gecombineerd met
beweeginformatie, de perceptie van chips minder ongezond te maken. Een ander effect van calorieinformatie is de realistischere inschatting van calorieën. Overschatting van het aantal calorieën is
groter wanneer calorie-informatie afwezig is. De aanwezigheid van beweeginformatie zorgt ervoor
dat de smaak van chips als beter ervaren wordt. Het effect van een combinatie van calorie- en
beweeginformatie heeft betrekking op verzadiging tijdens een eetmoment. Wanneer zowel calorieals beweeginformatie aanwezig is, zal de consument zich meer verzadigd voelen dan wanneer beide
vormen van informatie afwezig zijn. Tot slot zorgt de aanwezigheid van de combinatie van deze twee
manieren van informatieverstrekking ervoor dat negatief hedonistische emoties, zoals
‘terneergeslagen’ en ‘gefrustreerd’ minder sterk ervaren worden.

5.2 Discussie van de onderzoekmethode
Er zijn enkele kanttekeningen die bij deze studie geplaatst moeten worden. Allereerst was de
onderzoeksopzet zodanig dat participanten konden zien dat het bakje chips werd weggenomen
wanneer een participant zijn hand opstak. Sommigen zullen dit opgemerkt hebben en net voor dat
moment nog snel wat meer chips willen consumeren. Dit kan van invloed zijn geweest op de
geconsumeerde hoeveelheid. Wanneer een dergelijk onderzoek nogmaals uitgevoerd wordt, moet
voorkomen worden dat participanten kunnen zien wat de procedure is van het onderzoek. Op deze
manier komt de situatie waarin chips gegeten wordt voor elke participant overeen.
Daarnaast bleek uit de associatietest dat sommige participanten waarschijnlijk een misopvatting van
het label hadden. Sommigen dachten dat hen precies één portie van dertig gram voorgeschoteld
was. Echter, dit betrof een hoeveelheid van 80 gram. In vervolgonderzoek zou er bij voorkeur
gewerkt moeten worden met werkelijke zakken chips. Op die manier kan er uitgesloten worden dat
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het bakje chips van invloed is geweest bij hun perceptie van een portie van 30 gram. Bovendien zal
dat een realistischere situatie zijn.
Ook zouden participanten langer de tijd moeten krijgen om de chips te consumeren. Het kan zijn dat
de hoeveelheden die nu geconsumeerd zijn niet voldoende groot waren om ervaren te worden als
een verleiding die weerstaan moet worden. Er zal daardoor ook geen overweging plaatsvinden om
minder te eten. Het kan zijn dat er wel verschillen tussen de condities ontstaan wanneer er meer tijd
gegeven wordt om de chips te consumeren.
Verder is het belangrijk dat in een vervolgstudie rekening wordt gehouden met het volume van de
chips in een bakje. Ondanks gelijke grammen chips per bakje, waren er soms grote verschillen in het
volume. De perceptie van de hoeveelheid chips per bakje en de hoeveelheid die geconsumeerd is,
kan daardoor verschillen. Daarnaast eten grote stukjes chips gemakkelijker. Verwacht wordt dat dit
random is verdeeld, maar hier is niet voor gecontroleerd. Met het gebruik van een werkelijke zak
chips wordt er al minder nadruk gelegd op het volume, dus dat zou in vervolgonderzoek een
geschikte optie zijn.
Ten slotte had een van de participanten als opmerking geplaatst dat zij het vervelend vond de chips
te eten in een stille ruimte. Anderen konden horen dat zij chips aan het eten was, wat zij als
vervelend ervoer. Dit kan haar tegenhouden chips te consumeren. Dit zou voorkomen moeten
worden in een vervolgstudie.
Een sterk aspect van de studie is de grote steekproef die genomen is. Er namen 173 personen deel
aan de studie, waarvan de data van 148 participanten bruikbaar was. Uitgaande van een richtlijn van
minimaal dertig respondenten per conditie, is dit voldoende. Een ander sterk punt van de studie is de
grote blootstelling aan de chips. Participanten kregen een vraag om opkomende gedachten bij het
zien van een zak chips te noteren. Hierdoor was het nodig de zak chips te bekijken. Deze zak chips
was minimaal dertig seconden aanwezig op het beeldscherm in een formaat van 26.5 bij 16.5 cm. Bij
de daaropvolgende vragen werd elke keer opnieuw de zak chips getoond in hetzelfde formaat. Het is
dus vrijwel uit te sluiten dat de participant de zak chips niet goed genoeg gezien heeft om de
beoogde informatie te zien. Tegelijkertijd moet bij dit punt een noot geplaatst worden. Externe
validiteit kan in dit onderzoek niet gegarandeerd worden. Zoals in het theoretisch framework van
Grunert & Wills (figuur 3) duidelijk wordt, gaat blootstelling vooraf aan de perceptie van informatie.
Wanneer de consument hier zelf daadwerkelijk naar op zoek gaat, zal de kans op blootstelling aan
informatie verhoogd worden (Grunert & Wills, 2007). Dit was in dit onderzoek niet meer nodig: de
participanten werden hoe dan ook blootgesteld aan de beoogde informatie. Dat was in dit onderzoek
noodzakelijk om het effect te kunnen meten van de voedingslabels, maar in werkelijkheid zal de
consument dus niet per definitie de informatie zien. Het is dus ook van belang dat naast het effect
van labels, ook onderzoek gedaan wordt naar de zichtbaarheid van logo’s op verpakkingen.
Daar komt bij dat het onderzoek uitgevoerd is onder studenten van Wageningen UR. Studenten zijn
relatief hoog opgeleid zijn ten opzichte van de gehele Nederlandse bevolking. Het effect van labels
kan niet als geheel representatief voor de Nederlandse bevolking gezien worden, aangezien
hoogopgeleiden (hbo-niveau en hoger) vaker informatie op voedingslabels gebruiken (Guthrie et al.,
1995).
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6. Conclusie
Aanwezigheid van calorie-informatie zorgt ervoor dat de inschatting van de hoeveelheid
geconsumeerde calorieën nauwkeuriger is, de gezondheidsperceptie hoger is en er minder sterke
positief hedonistische emoties zijn. Dit zijn effecten die consumptie van chips in het dagelijks leven
zowel stimuleren als tegengaan (zie tabel 4). Gebleken is dat in het geval van chips een
nauwkeurigere inschatting van de hoeveelheid calorieën een negatief aspect is. Een hogere
gezondheidsperceptie zorgt er ook voor dat chips niet ervaren wordt als uitzonderlijk tussendoortje.
Wel is het bevorderlijk dat er minder sterke positief hedonistische emoties gepaard gaan met de
consumptie van chips uit een zak met calorie-informatie. Aanwezigheid van beweeginformatie blijkt
er voor te zorgen dat de smaak van chips als beter ervaren wordt. Dit is een effect dat consumptie
van chips waarschijnlijk bevordert. Aanwezigheid van zowel calorie- als beweeginformatie blijkt er
voor te zorgen dat chips als meer verzadigend wordt ervaren tijdens een eetmoment en negatief
hedonistische emoties minder sterk aanwezig zijn. Het eerste is een effect wat er voor kan zorgen dat
er minder geconsumeerd wordt, terwijl het tweede gevolg consumptie juist kan stimuleren.
Tabel 4 Bijdrage van aanwezigheid van informatie aan het terugdringen van consumptie van snacks

Hoofdeffect calorie-informatie

Hoofdeffect beweeginformatie
Effect van de combinatie van
calorie- en beweeginformatie

Nauwkeurigere inschatting hoeveelheid calorieën
Hogere gezondheidsperceptie
Minder sterke positief hedonistische emoties
Betere smaak
Meer verzadigend tijdens een eetmoment
Minder sterke negatief hedonistische emoties

Mogelijk effect op
terugdringen consumptie
snacks
+
+
-

Geen een van de labels blijkt dus bevorderlijk te zijn om de consument te helpen minder chips te
consumeren of een grotere intentie tot sport te creëren. De balans wordt aan geen van beide kanten
aangepast. De consument heeft nog veel moeite met de inschatting van een portie. Zolang hier geen
duidelijke communicatie over is naar de consument toe, is de overige informatie over Energy In en
Energy Out betekenisloos voor hen en kunnen hier zelfs misvattingen over ontstaan. Niet alleen
moet duidelijk worden wat calorieën met je doen en hoeveel calorieën je nodig hebt, maar ook wat
een bepaalde portie nu precies omvat. De uitdaging in de strijd tegen overgewicht is daarom
veranderd, naar mening van de onderzoeker. Het advies is om onderzoek te doen naar manieren
waarop ook de informatie over portiegroottes eenvoudig geïnterpreteerd kunnen worden. Als blijkt
dat verheldering van een portie zorgt voor een gemakkelijkere toepassing van voedingsinformatie in
het dagelijks leven, kan het zijn dat calorie- en beweeginformatie wel effectief is. Het effect van
calorie- en beweeginformatie op consumptie en sportintentie zal dan opnieuw onderzocht moeten
worden. Bovendien moeten er geen grote effecten worden verwacht van labels op het terugdringen
van overgewicht en obesitas. Wat betreft de twee hoofddoelen, mindering van consumptie en
verhoging van intentie tot sport, hebben labels in deze vorm geen effect. Zoals uit bovenstaande
tabel blijkt wordt er in sommige gevallen met de huidige labels een averechts effect bereikt en is het
in sommige gevallen beter als informatie afwezig is. In de praktijk zal dit een lastig punt zijn om te
verwezenlijken. Voedingsinformatie is namelijk verplicht gesteld: de consument heeft recht op
transparantie. Ondanks dat afwezigheid van calorie-informatie zal dienen ter bevordering van de
gezondheid, zal er waarschijnlijk eerst nog meer onderzoek gedaan moeten worden voordat een
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voorstel als deze er doorheen komt. De overweging zal gemaakt moeten worden tussen het belang
van transparantie van informatie en gezondheidsbevordering.
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Bijlage I
Onderstaande flyer werd verspreid ter promotie van deelname aan het onderzoek
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Bijlage II
Uitgewerkte vragenlijst Qualtrics
Vraag om de perceptie van chips te meten
Deze vraag is gesteld aan de hand van een 7-punts Likertschaal met de extremen ‘volledig mee
oneens’ en ‘volledig mee eens’. Er kon aangegeven worden in hoeverre de participant het eens was
met de volgende beweringen.
Vorming van het construct ‘goede smaak’ (α=.81).
‘Deze naturel chips is erg lekker’
‘Deze naturel chips smaakt heerlijk’
‘Deze naturel chips is een verwennerij’
Vorming van het construct ‘gevoel van verzadiging tijdens een eetmoment’ (α=.82).
‘Deze naturel chips is volmakend’
‘Deze naturel chips is verzadigend’
‘Deze naturel chips geeft snel een zeer vol gevoel’
Vorming van het construct ‘gevoel van verzadiging tussen maaltijden (α=.73).
‘Deze naturel chips zal voor lange tijd verzadigen’
‘Deze naturel chips zal een vol gevoel geven tot de volgende maaltijd’
Vorming van het construct ‘slecht voor de gezondheid’ (α=.73).
‘Deze naturel chips is zeer calorierijk’
‘Deze naturelchips is dik makend’
‘Deze naturel chips is zeer ongezond’
‘Deze naturel chips is een verantwoorde snack’
‘Deze naturel chips geeft energie’ is een opzichzelfstaand item.

Vraag om de bovenkomende emoties te meten
Deze vraag is gesteld aan de hand van een 7-punts Likertschaal met de extremen ‘volledig mee
oneens’ en ‘volledig mee eens’. Er werd gevraagd hoe de participant zich voelde tijdens het eten van
de chips (‘Hoe voelde jij je tijdens het eten van de chips?’) gevolgd door dertien items.
Vorming van het construct positief hedonistische emoties (α=.79).
plezierig
ontspannen
voldaan
tevreden
blij
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Vorming van het construct negatief hedonistische emoties (α= .78).
terneergeslagen
Gestrest
boos
Vorming van het construct negatieve zelfbewustzijn emoties (α=.84).
schuldig
schaamte
spijt

Vraag om de intentie tot sport te meten
Nu een vraag over sport en beweging.
Hoeveel minuten ben je van plan aan de volgende sporten te besteden de KOMENDE DRIE DAGEN
(donderdag, vrijdag en zaterdag)? Hierbij mag je naar je college of werk fietsen/wandelen etc., ook
meerekenen.
(schrijf het totaal aantal minuten per categorie voor de komende drie dagen in elk vakje, een 0 als je
het niet doet)
Totaal aantal minuten de komende drie dagen
Inspannende sport (hartslag verhoord).
Bijvoorbeeld: rennen, joggen, hockey, voetbal,
skiën, intensief zwemmen of fietsen
Matig intensieve sport (niet uitputtend).
Bijvoorbeeld: snel wandelen, tennis, rustig fietsen,
volleybal, rustig zwemmen of dansen
Milde sport (minimale moeite). Bijvoorbeeld: yoga,
boogschieten, vissen, bowlen, rustig wandelen

Vraag om restraint eating te meten
Er zijn vragen gesteld om restraint eating (α=.91) te meten. Antwoorden konden gegeven worden op
een 5-punt Likertschaal met de extremen ‘nooit’ en ‘heel vaak’.
Wanneer je iets zwaarder bent geworden, eet je da minder dan gewoonlijk?
Probeer je minder te eten tijdens maaltijden dan dat je eigenlijk zou willen?
Hoe vaak weiger je eten of drinken omdat je bang bent dat je zwaarder wordt?
Houd je exact bij wat je eet?
Eet je opzettelijk producten waarvan je afvalt?
Wanneer je teveel hebt gegeten, eet je dan de daarop volgende dagen minder?
Eet je opzettelijk minder om te voorkomen dat je zwaarder wordt?
Hoe vaak probeer je geen tussendoortjes te nemen omdat je op je gewicht let?
Hoe vaak probeer je ’s avonds niet te eten omdat je op je gewicht let?
Houd je rekening met je gewicht wanneer je eet?
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Bijlage III
Verantwoording informatie op de verpakking
Het aantal kilocalorieën is overgenomen van de verpakking van naturel chips van Lays. Hierop stond
aangegeven dat een portie (van 30 gram) 167 kcal bevat. Het aantal benodigde minuten beweging is
als volgt berekend.
In 2011 woog een man gemiddeld 84 en een vrouw 70 kilogram (CBS, 2012a). Aangezien de
man/vrouw-ratio nagenoeg gelijk is in 2010, hoeft er niet gecorrigeerd te worden voor deze
verhouding (Wobma, 2011). Er kan dus vanuit gegaan worden dat het lichaamsgewicht van een
gemiddelde volwassene in Nederland 77 kilogram is. Een gemiddeld persoon verbrandt dus 3.5 * 77
= 269.5 kcal/uur. Dit staat gelijk aan 4.49 kcal/minuut. Om een portie chips van 167 kcal te
verbranden zal er dus 37 minuten gewandeld moeten worden met een snelheid van 5 km/uur.
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Bijlage IV
Ingezonde paper Student Research Conference

De invloed van calorie- en beweeginformatie op
chipsconsumptie en intentie tot sporten
Noraly Duizer
Wageningen Universiteit
Noraly.Duizer@wur.nl
SAMENVATTING

Deze studie onderzocht de invloed van energie-informatie
op de verpakking van chips. Hiervoor werd een twee
(calorie-informatie: aanwezig versus afwezig) bij twee
(beweeg-informatie; aanwezig versus afwezig) tussenproefpersonen-experiment (N=148) uitgevoerd. Calorieen beweeginformatie leidde niet tot verschillen in
consumptie en sportintentie. Wel wordt chips met calorieaanduiding per portie als minder ongezond gezien en
werd de hoeveelheid gegeten calorieën minder overschat.
Deze resultaten suggereren dat consumenten informatie
over voedingswaarde lastig op waarde kunnen schatten
door onduidelijkheid over gewenste en geconsumeerde
portiegroottes.
Sleutelwoorden

Voedingswaarde-etikettering, calorieën, overgewicht,
snackconsumptie, beweeginformatie op verpakking
INTRODUCTIE

Het aantal mensen met overgewicht en obesitas is sterk
toegenomen in de afgelopen decennia [1]. Gezien de
negatieve gevolgen hiervan wordt het van cruciaal belang
gezien om maatregelen te nemen die dit probleem een
halt toeroepen. Simpel gezegd, overgewicht ontstaat door
een disbalans tussen calorie-inname en verbranding.
Vandaar dat het geven van informatie over het
caloriegehalte van een voedingsmiddel op het moment
van aankoop of consumptie wordt beschouwd als een
kansrijke manier om gezondere keuzes te stimuleren en
de inname van calorierijke voedingsmiddelen te
verminderen [2]. Sinds 2008 is het in New York
bijvoorbeeld verplicht om bij elke portie voedingsmiddel
het aantal calorieën te vermelden.
Als consumenten calorie-informatie correct begrijpen en
toepassen dan kan het hen helpen bij het maken van een
gezondere keuze en dus leiden tot een gezonder
voedingspatroon. Hier is echter nog geen empirisch
bewijs voor [3]. Studies naar het effect van calorieinformatie op de hoeveelheid die mensen eten, laten
wisselende resultaten zien. Roberto en collega’s [4]
vonden dat consumenten minder eten bestelden en
consumeerden (ongeveer 250 calorieën per maaltijd)
wanneer er op een restaurantmenu calorieën stonden. Een
soortgelijke studie met calorie-informatie op
het menu liet echter geen effect zien op de
hoeveelheid gegeten voedsel [5]. Een studie in
een studentenkantine liet zien dat vooral

Ellen van Kleef
Wageningen Universiteit
Ellen.vanKleef@wur.nl
mannen en mensen die niet op hun gewicht letten meer
lunch gingen eten nadat bij elk item informatie over
calorie- en vetgehalte was te lezen [6].
Eerder onderzoek laat zien dat geïnteresseerde
consumenten het meest zoeken naar informatie over
calorieën, vet en suiker [7]. De voorkeur van de
consument gaat daarbij uit naar goed leesbare en
gemakkelijk te begrijpen informatie [8,9,10].
Etikettering die voldoet aan de voorkeuren van de
consument is dus belangrijk. Een manier om dit te
bewerkstelligen is het concreter toepasbaar maken van de
informatie [11]. Het aangeven van hoelang er bewogen of
gesport moet worden om de calorieën in een portie
voedsel te verbranden krijgt steeds meer aandacht [11,
12]. Een kwalitatieve studie onder Europese consumenten
liet zien dat sommige consumenten beweeginformatie
waarderen omdat het hen motiveert om te sporten. Andere
consumenten vonden dat deze informatie juist leidt tot
schuldgevoel [13]. In een recent experiment werden
deelnemers verzocht een hypothetische keuze te maken
van een fast food menu. Naast een controlemenu was er
ook een menu met calorie-informatie, een menu met
calorie-informatie en het aantal minuten wandelen om
deze calorieën te verbranden en een menu met calorieinformatie en een afstandsaanduiding in mijlen om deze
calorieën te verbranden. De meerderheid van de
deelnemers had een voorkeur voor etiketten die aangeven
hoe ver bewogen moet worden, naast de calorieinformatie. Deze informatie leidde ook tot minder
calorierijke keuzes [12]. Hierbij moet worden opgemerkt
dat deelnemers het door hen gekozen voedsel niet
daadwerkelijk aten, wat de generaliseerbaarheid van de
resultaten vermindert.
Naar ons weten is er nog geen onderzoek gedaan naar het
effect van beweeginformatie op daadwerkelijk snack
consumptiegedrag van consumenten. Bovendien is
onduidelijk wat het relatieve en samengevoegde effect is
van calorie- en beweeginformatie op een aantal
belangrijke uitkomstmaten naast consumptie, zoals
intentie om te sporten, calorie inschattingen, percepties
van smaak en gezondheid en ervaren gevoelens (zoals
schuldgevoel en genot, zie figuur 1). In deze studie wordt
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dit onderzocht door middel van een experiment.
Op basis van eerder onderzoek wordt verwacht dat de
combinatie van calorie- en beweeginformatie een lagere
consumptie van chips tot gevolg heeft (H1). Daarnaast
wordt verwacht dat beweeginformatie leidt tot een hogere
intentie om te sporten (H2). Eerder onderzoek liet zien dat
hoe ongezonder men een product vindt, hoe lekkerder de
verwachte of ervaren smaak; de zogenaamde
ongezond=lekker intuïtie [14]. Chips zijn een calorierijk
voedingsmiddel en we verwachten dat wanneer calorieinformatie aanwezig is, vooral in combinatie met
beweeginformatie, dat dit de chips ongezonder (H3) en
lekkerder maakt in de ogen van de consument (H4). Dit
zal leiden tot sterkere negatieve gevoelens na consumptie
(H5). Consumenten hebben over het algemeen veel
moeite met het correct schatten van de energiewaarde van
producten. Dit heeft tot gevolg dat ze de neiging hebben
om het aantal calorieën van producten die ze als
ongezond beschouwen overschatten en calorieën van
producten die als gezond bekend staan onderschatten
[15]. De verwachting is dan ook dat calorie-informatie op
de verpakking helpt om een realistischere inschatting te
maken (H6).
Meer inzicht in de effecten van calorie- en
beweeginformatie op consumptie en andere belangrijke
uitkomstmaten helpt bij het op waarde schatten van
beleidsmaatregelen om overgewicht te voorkomen en
betere maatregelen voor te stellen.
METHODEN
Ontwerp

In dit twee (calorie-informatie: aanwezig versus afwezig)
bij twee (beweeg-informatie: aanwezig versus afwezig)
tussen-proefpersonen-ontwerp kregen deelnemers 80
gram naturel chips in een studie die aan hen werd
gepresenteerd als een smaaktest. Deelnemers werden
random toegewezen aan een van de vier condities en de
chips verpakking werd hen getoond op een
computerscherm (zie figuur 2).

Intentie tot sporten

De intentie tot sporten is gemeten met behulp van het
gevalideerde meetinstrument van Godin en Shephard
[16]. Dit meetinstrument maakt onderscheid tussen
intensieve, matig intensieve en milde fysieke activiteiten.
Dit instrument is aangepast door in plaats van naar
beweeggewoonten per week te vragen, nu gevraagd werd
naar intenties voor de aankomende drie dagen. Middels
een weging van deze drie categorieën werd een
beweegintentie-index per deelnemer berekend.
Smaak en gezondheidsgevolgtrekkingen

Stellingen zijn gemeten met 7-punt Likertschalen
(extremen volledig mee oneens (1), volledig mee eens
(7)). De items ‘erg lekker’, ‘smaakt heerlijk’ en ‘een
verwennerij’ vormen samen het construct ‘goede
smaak’(α=.81). De items ‘zeer calorierijk’, ‘dikmakend’,
‘zeer ongezond’ en ‘een verantwoorde snack’ (hergecodeerd) vormen samen het construct ‘slecht voor de
gezondheid’ (α=.73).
Ervaren gevoelens na consumptie

De gevoelens die deelnemers ervoeren na consumptie zijn
gemeten met de schaal van Ramanathan en Williams [17].
Zij onderscheidden drie categorieën emoties: positief
hedonistische emoties, negatief hedonistische emoties en
negatieve zelfbewustzijn emoties. Hedonistische emoties
zijn spontaan, in tegenstelling tot zelfbewuste emoties,
welke meer cognitief zijn. Positief hedonistische emoties
zijn de goedgezinde emoties na genotzucht, terwijl de
negatief hedonistische emoties onaangenaam zijn. De
items ‘plezierig’, ‘ontspannen’, ‘voldaan’, ‘tevreden’ en
‘blij’ (α=.79) behoren tot de positief hedonistische
emoties. De items ‘terneergeslagen’, ‘gestrest’, ‘boos’ en
‘gefrustreerd’ (α=.78) maten negatief hedonistische
emoties. Negatieve zelfbewustzijn emoties zijn gemeten
aan de hand van de items ‘schuldig, ‘schaamte’ en ‘spijt’
(α=.84).
Calorie-inschatting

De inschatting van hoeveelheid geconsumeerde calorieën
kon aangegeven worden met behulp van een schuifbalk
die van 0 tot 1500 calorieën liep.
Deelnemers en procedure

Figuur 2 Weergegeven informatie volgens experimenteel
ontwerp
Meetinstrumenten
Consumptie

Consumptie is gemeten door de hoeveelheid chips voor
en na het experiment te wegen en het verschil te
berekenen.

Data verzameling vond plaats onder studenten van
Wageningen Universiteit in mei 2013. Studenten werden
geattendeerd op de studie door flyers en een
e-mailaankondiging. Deelnemers werden bij binnenkomst
in een computerzaal welkom geheten en naar een
computer geleid. Hierop werd de vragenlijst afgenomen
met behulp van survey software Qualtrics (version 42914,
Qualtrics Labs, Inc, Provo UT, 2013). Allereerst werd
opdracht gegeven om associaties bij het zien van de chips
verpakking te noteren. Om deelnemers voldoende lang
met de chips verpakking te confronteren, konden zij pas
na dertig seconden door naar het volgende scherm.
Vervolgens werd verzocht de chips te proeven en de
vragen te beantwoorden. Om deelnemers voldoende tijd
te geven om te eten en het daadwerkelijke doel van de
studie te verhullen bevatte de vragenlijst ook filler vragen
(o.a. extra vragen over chips, zoals verzadigingswaarde).
Hierna werd de deelnemer verzocht de onderzoeker te
roepen, die vervolgens de overgebleven chips meenam.
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Dit werd gedaan omdat de komende vragen mogelijk van
invloed zijn op de consumptie.

De overige effecten waren niet significant (beide
Ps>0.47).

Ten slotte volgden er vragen naar sport-intenties, calorieinschatting en ervaren gevoelens. Achtergrondkenmerken
om de steekproef mee te beschrijven werden ook
gemeten; leeftijd, geslacht, en restraint eating style
(Cronbach’s α in deze studie: .91) [18]. Deelnemers
gaven zelf hun gewicht en lengte aan zodat hun Body
Mass Index (BMI) kon worden berekend. Nadat
deelnemers bedankt waren, werd overgebleven chips uit
het zicht van deelnemers gewogen.

Ervaren gevoelens na consumptie

RESULTATEN

In totaal namen 173 respondenten deel (76 mannen).
Door miscommunicatie tussen onderzoeker en
onderzoeksassistent over de juiste hoeveelheid verstrekte
chips moesten er data van 24 deelnemers worden
geëxcludeerd. Een andere deelnemer is verwijderd uit de
dataset omdat deze persoon chips uitdeelde. Dit zorgde
ervoor dat 148 vragenlijsten bruikbaar waren voor
analyse. De gemiddelde leeftijd in de uiteindelijke
steekproef is 20.8 jaar (SD=2.0).
ANOVAs lieten geen verschil tussen condities zien voor
de variabelen leeftijd, BMI en restraint eating (alle
Ps>.05). Een Chi-kwadraattest wees uit dat de manvrouw-verdeling gelijk was tussen condities (P>.05). Dit
betekent dat randomisatie over de vier condities succesvol
was wat betreft deze variabelen.
Consumptie

Gemiddeld aten de deelnemers 18.4 gram chips
(SD=15.5), wat gelijk staat aan 102 calorieën (SD=87).
Een ANOVA toonde geen hoofd- en interactie-effecten
aan van calorie- en beweeginformatie op hoeveelheid
gegeten chips als afhankelijke variabele (alle Ps>0.49).
H1 moet dus verworpen worden.
Intentie tot sporten

De gemiddelde sportintentie index was 1367.6
(SD=1149.1). Verwacht werd dat de sportintentie hoger
zou zijn bij vermelding van beweeginformatie (H2). Een
ANOVA gaf echter aan dat er geen hoofdeffect is van
beweeginformatie op sportintentie (F(3,144)=1.989,
P>.05). Er is eveneens geen hoofdeffect van calorieinformatie of een interactie-effect van calorie- en
beweeginformatie (beide Ps>0.21).
Smaak en gezondheidsgevolgtrekkingen

Verwacht werd dat aanwezigheid van zowel calorie- als
beweeginformatie de smaakevaluatie zou verhogen (H4).
Dit bleek niet het geval (P=.71). Ook voor calorieinformatie was er geen sprake van een significant
hoofdeffect (P>0.10). Wel is er een hoofdeffect van
beweeginformatie op smaak (P=.04). De smaak werd als
beter ervaren met beweeginformatie (M=5.8, SD=.7) dan
zonder (M=5.4, SD=1.1).
H4 stelt dat aanwezigheid van zowel calorie- als
beweeginformatie de chips ongezonder doet lijken. Uit
een ANOVA op het construct ‘slecht voor de gezondheid’
blijkt een marginaal hoofdeffect van calorie-informatie
(P=0.05). In tegenstelling tot onze verwachting, bleek
chips zonder calorie-informatie ongezonder (M=5.6,
SD=.8) dan chips met calorie informatie (M=5.4, SD=.9).

Negatief hedonistische emoties werden gemiddeld
beoordeeld met een 2.0 (SD=.8) op de 7-puntschaal. Een
ANOVA liet zien dat er geen hoofeffecten van calorie- en
beweeginformatie waren. De combinatie van calorie- en
beweeginformatie zorgde wel voor een interactie-effect
(P=.03). Het meest negatief voelden deelnemers zich die
de controleverpakking zonder informatie zagen.
Afwezigheid van calorie-informatie zorgde voor hogere
scores op positief hedonistische emoties (M=5.1, SD=.7)
dan wanneer er calorie-informatie te lezen was (M=4.9,
SD=.8). Dit laatste effect is echter marginaal (P=.08). Een
ANOVA met negatieve zelfbewustzijnsemoties (zoals
spijt en schaamte) als afhankelijke variabele toonde geen
verschillen aan tussen condities (alle Ps>0.39).
Calorie-inschatting

Gemiddeld overschatten deelnemers hun consumptie met
83 calorieën (SD=175). Voor ‘accuraatheid van calorieinschattingen’ is een marginaal hoofdeffect van calorieinformatie gevonden (P=0.07). De ANOVA suggereert
dus dat H6 aangenomen kan worden. Zonder calorieinformatie is er een grotere overschatting (M=109,
SD=219) dan met deze informatie (M=57, SD=111). Er is
geen hoofdeffect van beweeginformatie of een interactieeffect van calorie- en beweeginformatie (beide Ps>0.79).
DISCUSSIE

Dit onderzoek laat zien dat calorie- en beweeginformatie
niet leiden tot een verandering in de hoeveelheid
geconsumeerde chips en intentie tot sporten. Wel leidt
deze informatie tot een andere perceptie van de chips en
hoeveelheid die er gegeten is.
Een mogelijke verklaring voor de afwezigheid van een
consumptie-effect, is dat er onvoldoende tijd besteed is
om een zodanige hoeveelheid chips te consumeren die
ervaren wordt als verleiding die weerstaan moet worden.
Over het algemeen werd er minder dan een gangbare
portie geconsumeerd. Afwezigheid van een sportintentieeffect kan veroorzaakt worden doordat het label niet
inspirerend genoeg is om een intentie tot compensatie, in
de vorm van sport, teweeg te brengen.
In tegenstelling tot onze verwachtingen werd chips met
een calorie-aanduiding per portie als minder ongezond
ervaren. Als gevolg hiervan is de overschatting van
geconsumeerde calorieën lager, overeenkomstig eerdere
bevindingen in studies naar calorie-inschattingen [16].
Bovendien zorgt de aanwezigheid van zowel calorie- als
beweeginformatie ervoor dat negatieve hedonistische
emoties na consumptie, zoals frustratie, minder sterk
aanwezig zijn.
Een mogelijke verklaring van deze bevindingen is dat de
hoeveelheid aangeduide calorieën (167 per portie van 30
gram) als relatief weinig werd beschouwd omdat
onduidelijk is hoeveel 30 gram precies is.
Verder blijkt dat aanwezigheid van beweeginformatie er
voor zorgt dat de smaak van chips als beter ervaren
wordt. Het is niet duidelijk hoe dit komt in deze studie.
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Opgemerkt moet worden dat deze studie onder studenten
is gehouden, wat de generaliseerbaarheid vermindert. Een
andere kanttekening is dat de deelnemers verzocht
werden om minimaal dertig seconden naar de
chipsverpakking te kijken alvorens verder te gaan met de
vragen. In het dagelijks leven is het echter zeer
waarschijnlijk dat veel mensen voedingswaarde etiketten
niet (bewust) opmerken en zelfs vermijden. Ook kunnen
zij er niet in geïnteresseerd zijn.
Ondanks de beperkingen is dit een van de eerste studies
die zowel het afzonderlijke als gecombineerde effect van
calorie- en beweeginformatie onderzocht. Toekomstig
onderzoek zou zich kunnen richten op hoe het beste te
communiceren over wat een portie is. Zolang hierover
geen duidelijke communicatie is naar de consument toe,
is calorie- en beweeginformatie van weinig toegevoegde
waarde als middel om consumenten minder te laten eten
en kan het zelfs leiden tot misvattingen.
ROL VAN DE STUDENT
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