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2.1 Inleiding
Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland (Bots
en Grobbee 1990).Hetzelfde geldt voor de meeste andere landen in Europa.
Een van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten is een te hoog serumcholesterol gehalte (Stamler, Wentworth en Neaton 1986). Het serum
cholesterol gehalte is mede afhankelijk van de hoeveelheid en soort vet in de
voeding (Mensink 1990).Door de hoeveelheid en het soort vet in de voeding
te veranderen kan men dus het risico op hart- en vaatziekten beïnvloeden.
Het ligt daarom ook voor de hand om te veronderstellen dat consumenten
bepaalde houdingen en opvattingen hebben over vet en cholesterol. Binnen
het kader van dit boek over de 'Europese Consument' is nu de vraag welke
houdingen en opvattingen er bij Europese consumenten leven, en hoe deze
verdeeld zijn over Europa.
Aan de hand van een aantal gegevens van Nederlandse en Europese
onderzoeken wordt in dit hoofdstuk een beeld geschetst van houdingen en
opvattingen ten aanzien van vet. In eerste instantie worden gegevens gepresenteerd waaruit blijkt dat consumenten zich inderdaad zorgen maken om het
vetgehalte in hun voeding. Het blijkt dat veel consumenten deze zorgen ook
omzetten in daden, en dat de consumptie van minder vette produktvarianten
gestaag stijgt. Aan de hand van een inhoudsanalyse van advertenties in de
populaire Nederlandse pers wordt aangegeven hoe vet- en cholesterol
bevattende voedingsmiddelen aan de consument worden gebracht. De
resultaten van een Nederlandse sociologische studie laten dat ideeën over vet
verschillen per sociale klasse.De uitsplitsing naar sociale klasse wordt verder
uitgewerkt aan de hand van een vergelijkende Europese studie naar houdingen en opvattingen ten aanzien van vet.

12 Zorgen omvet?
In een longitudinale studie in de VS, die in het begin van de jaren tachtig is
gestart, is steeds aan mensen gevraagd hoe ze denken dat ze hart- en
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vaatziekten kunnen voorkomen (Niknian, Lefebre en Carleton 1991). De
resultaten van deze studie wijzen uit dat het aantal personen dat hierbij denkt
aan de consumptie van minder of ander vet, gestaag toeneemt, van minder
dan 30% in 1981/82 tot bijna 70% in 1987/88. Het aantal mensen dat denkt
dat hart- en vaatziekten kunnen worden voorkomen door te stoppen met
roken, bleef in dezelfde periode ongeveer gelijk op 45%. Uit deze studie
blijkt dat steeds meer consumenten zich zorgen maken om de hoeveelheid en
soort vet in de voeding.
Uit Nederlandse gegevens blijkt dat de zorgen rondom het vetgebruik
onder andere tot uitdrukking komen in een toename van de consumptie van
produktvarianten met een lager vetgehalte. De consumptie van halfvolle melk
stijgt terwijl die van volle melk daalt (Voedingsbericht 1990). Een soortgelijke
trend bestaat voor magere yoghurt en volle yoghurt. Uit de gegevens van de
in 1987/1988 gehouden voedselconsumptie peiling blijkt dat meer dan de
helft van de melk- en melkprodukten geconsumeerd wordt in de halfvolle of
magere variant (Voedingsbericht 1990).
Deze gegevens impliceren, dat het vetgehalte van voedingsmiddelen een
belangrijk attribuut kan zijn voor veel consumenten. Veel consumenten
maken zich druk om hun gezondheid of lichaamsgewicht, en de invloed die
vet daarop kan hebben. Veel consumenten gaan dan ook over om magere of
halfvolle produktvarianten te consumeren. Het is daarom vanuit marketing
overwegingen nuttig om hierover meer te weten.

2 3 Hoe worden vet- en cholesterolrijke produkten in advertenties aangeprezen?
De aanprijzingen in advertenties kunnen een beeld verschaffen welke attributen van belang kunnen zijn bij de keuze van voedingsmiddelen. Hiertoe is een
inhoudsanalyse uitgevoerd van ruim 400 advertenties in twee belangrijke
populaire Nederlandse tijdschriften, Libelle en Allerhande. De voedingsmiddelen-advertenties van 75 Libelles en 12 Allerhandes in de periode 1985-1989
zijn hiervoor geanalyseerd. Hierbij zijn alleen die advertenties geanalyseerd
voor produkten die een bijdrage leveren aan de vet- en cholesterolconsumptie.
Tabel 2.1 geeft een overzicht van de attributen van voedingsmiddelen die
in meer dan een kwart van de advertenties naar voren wordt gebracht. Uit
deze tabel blijkt dat in meer dan 80% van de advertenties de smakelijkheid
van het produkt naar voren wordt gebracht. Dit gebeurt met termen als
heerlijk, verrukkelijk, lekker, zacht, romig en smeuïg. Een ander belangrijk
attribuut dat in bijna de helft van de advertenties naar voren wordt gebracht
heeft betrekking op de verpakking of het assortiment. Bij dit kenmerk wordt
er vaak op gewezen dat het betreffende produkt in verschillende variëteiten
(smaken) te koop is. Hieruit blijkt dat de behoefte aan variatie als een motief
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Tabel 2.1 Kenmerken die worden aangeprezen in advertenties voor vet- en
cholesterolrijke produkten in Allerhande en Libelle in de jaren
1985-1989, als percentage van het totaal onderzochte advertenties
(n= 411; % > 25% ) .

Kenmerk

Smaak, geur
Verpakking, assortiment
Gebruiksmoment
Kwaliteit
Voordeel
Gezondheid

%

81
49
43
38
29
25

voor voedselkeuze wordt beschouwd. In 43% van de advertenties wordt het
gebruiksmoment van het betreffende voedingsmiddel genoemd. Bij de
aanprijzingen van de kwaliteit van produkten worden vaak termen gebezigd
als 'de vertrouwde kwaliteit', 'topkwaliteit', en 'de kwaliteit die vroeger zo
gewoon was'.
Opvallend in Tabel 2.1 is verder dat in slechts 29% van de advertenties
naar de prijs wordt gerefereerd. Uiteraard wordt de prijs in deze advertenties
als voordelig aangeprezen. Het attribuut gezondheid wordt slechts in 25%
van de advertenties genoemd. Dit lage percentage wordt misschien veroorzaakt door het feit dat het hier alleen gaat om advertenties voor produkten
die vet en cholesterol bevatten. Vet- en cholesterolrijke produkten laten zich
niet zo gemakkelijk aanprijzen als het om de gezondheid gaat.

2.4 Houdingen ten aanzien van vet in verschillende sociale klassen.
Uit epidemiologische gegevens blijkt dat de prevalentie van overgewicht in
Nederland hoger is in lagere sociale klassen dan in hogere sociale klassen
(Verweij 1989). De vraag die hierbij dan voren komt is of deze verhoogde
prevalentie samenhangt met verschillen in houdingen en opvattingen over de
rol van voeding en gezondheid.
In een kwalitatief onderzoek hebben twee Amsterdamse sociologen Van
Otterloo en Van Ogtrop (1989) 46 moeders uit verschillende sociale klassen
ondervraagd wat betreft hun ideeën over voeding en gezondheid. Het betrof
hier semi-gestructureerde diepte interviews waarbij de moeders zo veel
mogelijk zelf aan het woord werden gelaten. Er zijn 31 moeders uit de
arbeidersklasse en 15 moeders uit de professionele middenklasse geïnter-
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viewd onder andere over hun criteria voor voedselkeuze, de vorming van
smaakvoorkeuren, normen voor het eetgedrag van hun kinderen en de
regulatie van de lichaamsomvang. Ook ander onderwerpen kwamen ter
sprake. Op deze onderwerpen wordt hier niet ingegaan.
Het belangrijkste criterium voor voedselkeuze bleek bij de moeders uit de
lagere sociale klassen de smakelijkheid van het voedsel te zijn. Bij de moeders uit de hogere sociale klassen bleek naast het criterium smaak ook het
criterium gezondheid een belangrijke rol te spelen. In hun ogen moest het
eten zowel smakelijk als gezond zijn. De ontwikkeling van smaakvoorkeuren
van kinderen was volgens de moeders uit lagere sociale klassen nauwelijks
beïnvloedbaar. De smaak staat vast en daar valt verder weinig aan te veranderen. Moeders uit de professionele middenklasse dachten hier anders over.
Smaakvoorkeuren waren naar hun idee vormbaar, en konden zodoende in
een gewenste richting worden omgebogen. De normen voor het eetgedrag
van kinderen in de hogere sociale klassen waren strenger dan die in de lagere
sociale klassen. Kinderen uit de hogere sociale klassen hadden een minder
vrije toegang tot zoete en vette produkten dan kinderen uit lagere sociale
klassen. Wat betreft de regulatie van het lichaamsgewicht bleken vrouwen uit
zowel hoge als lage sociale klassen een slankheidsideaal te hebben. De
motieven voor dit ideaal verschilden echter. In de lager sociale klasse was het
argument vooral esthetisch van aard. In de hogere sociale klasse werd vooral
gezondheid als motief naar voren gebracht. Vrouwen in lagere sociale klassen
hadden er weinig moeite mee als hun echtgenoot overgewicht had. Vrouwen
uit hogere sociale klassen hadden daar wel moeite mee, en probeerden ook
te voorkomen dat hun man te dik zou worden.

2.5 Houdingen ten aanzien van vet in Europa
Zoals uit het onderzoek van Van Otterloo en Van Ogtrop (1989) blijkt,
bestaan er binnen Nederland verschillen in houdingen ten aanzien van vet
tussen lagere en hogere sociale klassen. De vraag is nu of dit ook geldt voor
andere Europese landen. Helaas zijn er slechts fragmentarische gegevens
beschikbaar uit andere Europese landen. De beschikbare gegevens wijzen
echter wel in dezelfde richting. Gegevens van Franse socioloog Bourdieu
(Bourdieu 1987) laten zien dat groepen mensen met hoge opleiding en een
ruim inkomen vooral voorkeur hadden voor licht, vetarm voedsel zoals rundvlees, vis en fruit. Fransen met een lage opleiding en een laag inkomen
hadden vooral een voorkeur vet, zwaar en stevig voedsel. Onderzoek van de
Finse voedingskundige Prättälä (1989) laat zien dat Finse adolescenten uit
hogere sociale klassen meer magere melkprodukten en minder volle melkprodukten consumeren dan adolescenten uit lagere sociale klassen.
Een vergelijkende Europese studie uitgevoerd in alle 12 landen van de
Europese Gemeenschap geeft wellicht wat meer inzicht in hoe mensen in
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Europa denken over vet (Rabier 1990). Dit onderzoek is uitgevoerd door
verschillende marktonderzoekbureaus bij voor ieder land ongeveer 1.000
respondenten van 16 jaar en ouder. Uit tabel 2.2 valt af te leiden dat de
prevalentie van overgewicht varieert van ongeveer 30% in Nederland tot
ongeveer 45% in Griekenland. Tabel 2.3 laat zien dat in Europa als geheel
de prevalentie van overgewicht stijgt met een daling van het opleidingsniveau.
Dit geldt voor zowel mannen als voor vrouwen. Wat dat betreft is de sociale
gradiënt in de prevalentie van obesitas hetzelfde als in Nederland. Tabel 2.4
Tabel 2.2 Prevalentie overgewicht (%) in de landen van de Europese Gemeenschap onder de bevolking van 16jaar en ouder (n= 1.000 per
land) (Bron: Rabier, 1990).

Land

België
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Portugal
Spanje
Ver. Koninkr.

Mannen

38
39
39
39
50
38
48
51
29
39
42
37

Vrouwen

25
25
34
26
41
30
33
24
33
30
35
32

Tabel 2.3 Prevalentie van overgewicht (%) in Europa naar opleidingsniveau
(n = 12.000) (Bron: Rabier, 1990).

Opleiding

Laag
Midden
Hoog

Mannen

49
34
34

Vrouwen

42
25
17
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laat zien dat de meeste Europeanen op hun gewicht letten. Tabel 2.5 laat
zien in hoeverre mannen en vrouwen uit verschillende sociale klassen
aandacht hebben voor de informatie over vet op de verpakkingen van
voedingsmiddelen. Ook hier is dezelfde sociale gradiënt zichtbaar als met de
prevalentie van overgewicht. Personen uit hogere sociale klassen letten meer
op het vetgehalte dan personen uit lagere sociale klassen.
Tabel 2.4 Percentage personen in de landen van de Europese gemeenschap
dat op gewicht let (n = 1.000 per land) (Bron: Rabier, 1990).

Land

%

België
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Portugal
Spanje
Ver. Koninkr.

67
69
78
67
83
61
73
80
70
64
71
66

Tabel 2.5 Percentage personen in Europa dat aandacht voor informatie over
vet op de verpakking naar opleiding (n = 12.000) (Bron, Rabier,
1990).

Opleiding

Man

Laag
Midden
Hoog

35
32
48
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Vrouw

48
55
60

2.6 Discussie
Uit de bespreking van de resultaten van verschillende studies, zowel uit
Nederland als uit andere landen uit Europa, blijkt dat consumenten zich
zorgen maken over de hoeveelheid vet in de voeding. Dit is niet alleen voor
Nederland het geval, maar dit geldt net zo goed voor de consumenten uit
andere Europese landen. Uit Nederlandse consumptiecijfers blijkt dat de
consumptie van magere of halfvolle produktvarianten toeneemt. Uit deze
resultaten kan de conclusie worden getrokken dat de waargenomen gezondheidswaarde van een produkt een belangrijk criterium is voor de voedselkeuze.
De resultaten van verschillende studies suggereren verder dat de gewichten van de criteria smaak en gezondheid verschillend zijn voor verschillende
sociale klassen. Het criterium gezondheid blijkt voor hogere sociale klassen
een belangrijkere rol te spelen dan voor lagere sociale klassen. Voor lagere
sociale klassen is vooral het attribuut smaak van belang voor de voedselkeuze. Fragmentarische gegevens uit verschillende landen van Europa suggereren
dat dit niet alleen voor de Nederlandse situatie geldt.
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