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Nicole Koenderink (links) en Mariëlle Timmer van Wageningen UR Food & Biobased Research.

‘ Gepersonaliseerd 
voedingsadvies werkt’

Gezond eten en genoeg bewegen is voor 
veel mensen gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. “Veel consumenten missen de 
 kennis om een gezonde voedselkeuze  
te maken”, zegt Mariëlle Timmer, onder-
zoeker Food Informatics en coördinator 
van het project. “Ze weten bijvoorbeeld  
niet dat bitter lemon suiker bevat of dat 
er in een saucijzenbroodje twee maal 
zoveel kilo calorieën zitten dan in een 
boterham met jam.” 

Projectpartners 
Wageningen UR Food & Biobased 
Research (coördinator), Wageningen UR 
LEI, Jumbo, PS in foodservice, Sodexo,
Voedingscentrum, Stichting Voedselallergie,
Noldus Information Technology, Q-Ray, 
FoodShopper, MobiHealth. 

Hoe kun je consumenten helpen gezonde keuzes te maken? 
Die vraag stond centraal in het project Intelligent Consumer  
Systems. Het onderzoek leverde prototypes op voor drie  
handige apps: de Allergie-checker, de Recepten-checker en  
de Motivatie-checker. “Dit project bewijst dat gepersonaliseerd 
voedingsadvies werkt”, zeggen Mariëlle Timmer en Nicole  
Koenderink van Wageningen UR Food & Biobased Research. 

Drie apps uit project Intelligent Consumer Systems 

Systems, een publiek-private samenwer -
king binnen de Topsector Agrifood (zie 
kader). “We wilden weten hoe gepersona-
liseerd voedingsadvies mensen wél kan 
 helpen gezonde keuzes te maken”, zegt 
 Timmer. “We hebben onderzocht hoe je 
geperso naliseerde informatie verkrijgt en 
presenteert, en welke ICT-tools je ervoor 
kunt inzetten.” 

Enthousiast
Gepersonaliseerd voedingsadvies werkt,  
luidt de conclusie na drie jaar onderzoek. 
“Consumenten reageren enthousiast op  
de prototypes van de apps die we ontwik-
kelden: de Allergie-checker, de Recepten- 
checker en de Motivatie-checker”, zegt 
Nicole Koenderink, groepshoofd bij  
Wageningen UR. 
Met de Allergie-checker kunnen allergi -
sche consumenten een streepjescode van 
een product in de supermarkt of het 
bedrijfs restaurant scannen. De app, die de 
gebruiker vooraf zelf hee� ingesteld, laat 
meteen weten of het product geschikt is 

Te algemeen 
De informatie over gezond eten is vaak 
algemeen en sluit niet aan bij de persoon-
lijke situatie van mensen. Denk bijvoor-
beeld aan een oudere die minder zout  
moet gaan eten of aan een allergiepatiënt 
die in het bedrijfsrestaurant niet weet wat 
hij mag nemen. 
Deze situatie was voor Food & Biobased 
Research en LEI aanleiding voor het opzet-
ten van het project Intelligent Consumer 
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Onderzoek wees uit dat de consument de app gemakkelijk in 

gebruik vindt.

voor de persoon in kwestie, desgewenst 
met een toelichting erbij. 
Jonge en oudere consumenten hebben 
de app getest in het Restaurant van de 
Toekomst in Wageningen. “Ze vonden 
de app gemakkelijk in het gebruik en een 
duidelijk advies geven. Ze hoefden nu niet 
meer aan anderen te vragen of ze een vers-
bereid product konden eten. Ook konden 
ze producten kiezen waarvan ze vooraf 
dachten dat ze die niet mochten”, aldus 
Timmer. De app richt zich op informatie 
over allergie. “Die kan in de toekomst uit-
gebreid worden, met bijvoorbeeld product-
kenmerken als vegetarisch en halal.”

Data koppelen
De beschikbaarheid van de productinfor-
matie is bij deze app nog een aandachts-
punt, benadrukt Koenderink. “Om de 
Allergie-checker echt e� ectief te maken, 
moeten we van minimaal 75 procent van 
de producten de samenstelling weten. We 
weten het nu nog maar van 30 procent.” 
De gegevens zijn sinds vorig jaar al elektro-
nisch beschikbaar, maar meestal alleen voor 
de eigenaren van de data”, legt ze uit. “Voor 
onze test in het Restaurant van de Toekomst 
was dat geen probleem, omdat foodservice-
bedrijf Sodexo erbij betrokken was. Maar 
voor een supermarkt, die met veel fabrikan-
ten en dus data-eigenaren te maken hee� , 

is het lastig.” Voor het project werden de 
databases van het Voedingscentrum, 
Sodexo, Jumbo en PS in foodservice aan 
elkaar gekoppeld.  “We hebben onderzocht 
hoe we meer met de data kunnen doen 
door een gedeelde datastructuur te gebrui-
ken”, verklaart Koenderink. “Stel dat de ene 
database  pasta als product bevat zonder infor-
matie over de voedingswaarde en de andere 
macaroni met de voedingswaardegegevens, 
dan kun je deze data koppelen en mensen zo 
meer informatie geven over pasta.” 

Kwaliteit openbare data
Koenderink kan zich voorstellen dat bedrij-
ven zich zorgen maken over concurrentie-
gevoelige informatie en zeker willen weten 
dat de kwaliteit van openbare data gewaar-
borgd is. “Deze onderwerpen pakken we 
verder op in Personalised Nutrition & 
Health, een publiek-private samenwerking 
waarbij ook TNO betrokken is”, zegt ze. 
Het programma gaat dit jaar van start.
Net als de Allergie-checker viel ook de 
Recepten-checker in de smaak bij consu-
menten. Deze app, ontwikkeld voor vitale 
ouderen, gee�  aan of een recept past in een 
dieet met minder zout, energie of verzadigd 
vet, of met extra vezels. “Recepten en ingre-
diënten die niet goed aansluiten, lichten op 

het scherm rood op”, illustreert Timmer. De 
app is getest door leden van het senioren-
panel SenTo. “Mensen vonden het handig 
om feedback te krijgen op zowel bekende 
als nieuwe recepten.” 
De consumenten kwamen ook met sugges-
ties om de Recepten-checker verder te 
 ontwikkelen. “Denk bijvoorbeeld aan een 
snelle invoer van recepten en aan advies 
over hoe je ingre diënten in gerechten kunt 
vervangen”, zegt Timmer. Daarnaast is de 

‘  Consument mist kennis 
voor gezonde voedselkeuze’

app verder te personi� ëren, bijvoorbeeld 
door in het advies ook de hoeveelheid 
lichaamsbeweging van iemand mee te 
nemen. De adviezen sluiten dan nog beter 
aan bij de individuele voedingsbehoe� e. 

Doelstelling formuleren
De Motivatie-checker, de derde app in het 
project, kan consumenten met een lage 
sociaal-economische status helpen stap 
voor stap een doelstelling te formuleren 
om een eet-, drink- of beweeggewoonte te 
veranderen. “Uit ons onderzoek blijkt dat 
mensen gemotiveerder zijn als ze zelf een 
gewoonte kunnen kiezen om te verbeteren 
en invloed hebben op wat ze ervoor in de 
plaats gaan doen”, zegt Timmer. Mensen 
maken hun doelstelling concreet door er 
een persoonlijke situatie aan te koppelen. 
Ze kunnen bijvoorbeeld aangeven dat ze 
minder alcohol willen drinken en dit bij-
voorbeeld op vrijdagavond in de kroeg of 
’s avonds voor de tv minder willen doen. 
De app kan hen op die momenten aan 
hun voornemen herinneren.

Grote vlucht
Koenderink en Timmer verwachten dat 
gepersonaliseerd voedingsadvies de ko - 
mende jaren een grote vlucht gaat nemen. 

Koenderink: “Consu-
menten hebben er 
baat bij, en voedings-
middelenbedrijven, 
retailers en ICT-be-
drijven  kunnen zich 
ermee  pro� leren.” 

Samen bieden de Allergie-, Recepten- en 
Motivatie-checker een complete toolbox 
voor gezond eten, vult Timmer aan. “Ik 
kan me voorstellen dat ICT-bedrijven dit 
concept oppakken en verder ontwikkelen 
naar apps voor andere doelgroepen.” 
Meer informatie gee�  Mariëlle Timmer 
via marielle.timmer@wur.nl.
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Kom naar het Food Event
op 14 april in Den Bosch!

www.vmt.nl/FoodEvent
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