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De wetenschappelijke onderzoeksinstelling Sciensano, 
ontstaan uit het vroegere Weten schappelijk Instituut 
Volksgezondheid, is vooral bekend van zijn nationale 

voedselconsumptiepeiling. Het team voeding en 
 gezond heid zet echter ook in op andere onderzoeken. 

 Het brengt momenteel onder andere de voedsel
omgeving in kaart om de oorzaken van ongezonde 
voedings gewoontes aan te pakken. Een ongezonde 

voedselomgeving is één van de belangrijkste oorzaken 
van overgewicht, obesitas en chronische ziekten.  

Overgewicht en obesitas dragen 
aanzienlijk bij tot de ziektecijfers 
en het sterftecijfer in België, in 
het bijzonder ook bij mensen in 
maatschappelijk kwetsbare situa-
ties. Bijna de helft van de Belgen 
heeft overgewicht. Ongeveer 1 op 
de 6 heeft obesitas (1). Dit leidt 
tot hogere economische kosten 
en heeft grote gevolgen voor de 
gezondheidszorg en de producti-
viteit (2). Overgewicht en obesitas 
aanpakken en de voedingsstatus 
van de bevolking verbeteren vereist 
een alomvattende maatschappelijke 
respons, met inbegrip van over-
heidsbeleid, en ambitieuze engage-
menten van de voedingsindustrie. 
De voedingsstatus van de bevolking 
verbeteren is tevens een belangrijke 
stap in de verwezenlijking van de 
‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ 
van de Verenigde Naties. Voeding 
maakt deel uit van alle 17 doelen (3).
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NATIONALE VOEDSELCON-
SUMPTIEPEILING (VCP)
Sciensano focust sinds lang op de 
monitoring van de voedselcon-
sumptie en de voedingsgewoon-
ten van de Belgen. De overheid 
gebruikt deze informatie om de 
prioriteiten van haar voedingsbe-
leid te bepalen, de voedingsricht-
lijnen goed te onderbouwen en de 
wetgeving inzake additieven en 

contaminanten gericht te monito-
ren en waar nodig aan te passen. 
De laatste gegevens dateren van 
2014-2015. De datacollectie van 
de nieuwe voedselconsumptiepei-
ling is momenteel aan de gang bij 
meer dan 3000 deelnemers van 3 
jaar en ouder (4).

VOEDSELOMGEVINGEN  
IN KAART BRENGEN
Een ongezonde voedselomgeving 
is één van de belangrijkste oorza-
ken van overgewicht, obesitas en 
chronische ziekten (5). De voedsel-
omgeving omvat beschikbaarheid, 
informatie, prijs, promotie en 
zichtbaarheid van voedselver-
kooppunten en voedingsmiddelen, 
maar ook de heersende sociale 
normen en voedselcultuur, voed-
selrichtlijnen en wetgeving.
 
VOEDSELOMGEVINGEN  
IN VLAANDEREN
Sciensano brengt momenteel 
op een gedetailleerde wijze de 
voedsel omgeving in Vlaanderen 
in kaart. Uit de eerste resultaten 
blijkt dat het aantal fastfoodres-
taurants in de directe schoolom-
geving van basis- en secundaire 
scholen met 17,5% en 19,7% is 
toegenomen tussen 2008 en 
2020. De onderzoekers vonden 
ook een verband tussen de voed-
selomgeving en het percentage 

overgewicht bij schoolgaande 
kinderen, in het bijzonder bij 
kinderen tussen 6 en 12 jaar (6). 
De dagelijkse blootstelling aan 
ongezonde voeding kan onge-
zonde eetgewoontes stimuleren. 
Verdere resultaten uit dit Vlaamse 
project worden verwacht in de 
loop van 2022 en 2023. Het team 
voeding en gezondheid werkt ook 
aan co-creatieve aanpakken om de 

voedselomgeving te verbeteren, 
zoals in het CIVISANO-project dat 
burgers en lokale stakeholders 
betrekt om een brug te slaan 
tussen kennisontwikkeling en 
gezondheidsbevordering (7).

VOEDSELOMGEVINGEN  
IN BELGIË
Sinds 2018 volgt Sciensano de 
nutritionele kwaliteit van het 
voedingsaanbod in België op. 
Jaarlijks worden data over alle 
voedingsproducten in de vijf 
grootste supermarktketens verza-
meld. Deze databank wordt voor 
verschillende doeleinden gebruikt. 
Momenteel wordt de mogelijke 
impact van de Nutri-Score op de 
herformulering van voedingsmid-
delen bekeken. Er is ook onder-
zoek gedaan naar de impact van 
Nutri-Score op de consument. Het 
effect van verschillende ‘front-of-
pack’-labels (FOPL), waaronder de 
Nutri-Score, op de voedselkeuze 
bleek eerder beperkt. In vergelij-
king met andere FOPL’s hielp de 
Nutri-Score de deelnemers wel 
het best om de voedingsmiddelen 
correct te rangschikken op basis 
van hun nutritionele kwaliteit (8,9).
Aan de hand van de voedselcon-
sumptiepeiling 2014-2015 bere-
kende Sciensano dat meer dan 
een derde van het dagelijks gecon-
sumeerde voedsel ultrabewerkt 

GEZONDE VOEDSELOMGEVING 
VOOR MINDER OVERGEWICHT
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was – conform groep 4 in de NOVA-classificatie, bv. 
sterk bewerkte vleeswaren, gebak, frisdranken – bij 
zowel kinderen, adolescenten als volwassenen (10). 
Een hogere consumptie van ultra-bewerkt voedsel 
is gelinkt aan een ongezonder voedingspatroon met 
een hogere inname van zout en verzadigd vet en een 
lagere inname van groenten en fruit (10). Er werd in 
ons land bovendien een significant verschil vastge-
steld tussen de kostprijs van verschillende voedings-
patronen: hoe meer ultra-bewerkt voedsel in het 
voedingspatroon, hoe minder men betaalt voor zijn 

dagelijkse voeding (11). Dit kan vooral bij kwetsbare 
groepen een belangrijke impact hebben. Onderzoek 
naar de engagementen en praktijken van de 31 groot-
ste voedingsbedrijven, fastfood restaurants en super-
markten in België met betrekking tot de voedselom-
geving kwam tot het besluit dat de engagementen 
over het algemeen te zwak zijn en dat hun portfolio’s 
en promoties voornamelijk uit minder gezonde pro-
ducten bestaan (12). In een vervolgproject, gestart in 
juli 2022, zullen de duurzaamheidsengagementen van 
dezelfde bedrijven in België worden bekeken.

VOEDSELOMGEVINGEN OP INTER NATIONAAL 
NIVEAU
Via het INFORMAS-project (International Network 
for Food and Obesity / Non-communicable Diseases 
(NCDs) Research, Monitoring and Action Support) 
wordt er op internationaal niveau samengewerkt en 
onderzocht hoe de voedselomgeving in Europa kan 
worden verbeterd (13,14,15,16). 

GEZONDE DUURZAME VOEDINGSSYSTEMEN
Er wordt in de toekomst eveneens meer ingezet 
op onderzoek naar duurzame voedingspatronen en 
voedingssystemen in het kader van het internationale 
INFORMAS2.0-project, dat geharmoniseerde indicato-
ren ontwikkelt voor het meten van de voortgang naar 
duurzamere, gezondere voedingssystemen (17). Ook 
het FEAST-project onderzoekt op Europees niveau de 
transitie naar duurzame voedingssystemen (18). 
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