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Redactioneel

Vaarwel Schijf van Vijf?

Tot nu toe zijn de Richtlijnen goede voeding en de daaruit  
vertaalde Schijf van Vijf leidend geweest voor het voedselbeleid 
in ons land. Ze vormen het fundament voor onze consumenten
voorlichting en productverbetering. Ook de afzenders  de 
Gezondheidsraad en het Voedingscentrum  worden gezien  
als betrouwbaar en relevant. Een duidelijk en robuust verhaal: 
de Schijf en de Richtlijnen vertellen consumenten wat gezond 
eten is, vormen de basis voor productverbetering en bepalen 
daarmee het gezonde aanbod in de supermarkten en kantines. 
Met de kenmerkende vraag: behoren producten wel of niet tot 
de Schijf van Vijf?  
 
Het ministerie van VWS is voornemens in 2023 het voedselkeuze
logo NutriScore in te voeren. Die invoering is niet goed voor de 
Schijf van Vijf en de Richtlijnen in de praktijk. Supermarkten en 
kantines zullen als eerste de Richtlijnen bij het oud vuil zetten. 
Zij gebruiken liever NutriScore om hun eigen beleid in te richten. 
Producten worden dan beoordeeld met 5 gekleurde letters: lekker 
simpel. Ook beleid voor productverbetering zal niet meer geba
seerd zijn op Schijf van Vijfcriteria, maar op beter scoren met 
NutriScore. Een suikertaks in de toekomst? Te moeilijk. Doe 
maar een extra belasting op alle slechte NutriScores. Het feit 
dat voedingswetenschappers aangeven dat de Franse NutriScore 
niet in lijn is met de Nederlandse Richtlijnen en Schijf van Vijf 
wordt snel vergeten: jammer, maar helaas. 
 
Ik vrees dat 2023 het jaar wordt van ‘Le Schijf van Vijf est mort, 
vive le NutriScore’. Want met NutriScore  
verdwijnt de Schijf van Vijf naar de achter
grond en verliezen zowel het Voedings
centrum als de beraadsgroep  
Voeding van de Gezondheidsraad 
hun belangrijke invloed. Dat juist 
het ministerie van VWS dit 
bewerkstelligt, is beschamend. 
Het maakt duidelijk dat een keuze 
voor NutriScore geen wetenschap
pelijke maar politieke keuze is.
   
Stephan Peters
Hoofdredacteur Voeding Magazine

@StephanPetersNL
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