
Berekeningen Nutri-Score met nieuwe algoritme

Reportage 

Nutri-Score is aangepast: 
wat is het effect? 

Een wetenschappelijk commissie heeft het algoritme achter  
voedselkeuzelogo Nutri-Score aangepast om deze meer in lijn te  
brengen met de voedingsrichtlijnen. Voor welke veranderingen  

heeft het nieuwe algoritme gezorgd?  En komt Nutri-Score  
hiermee meer overeen met de Schijf van Vijf? 
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H
et beoogde voedsel
keuzelogo NutriScore 
zou al in 2019 geïntro
duceerd worden. Het 
logo kreeg echter veel 
kritiek te verduren 

omdat NutriScore niet in lijn is met de 
Nederlandse voedingsrichtlijnen.  
Voedingswetenschappers uitten daarover 
hun zorgen in een brandbrief aan de 
staatssecretaris, omdat tegenstrijdige  
voedingsadviezen kunnen leiden tot ver
warring bij de consument. Daarom ging  
op verzoek van het ministerie van VWS  
een wetenschappelijke commissie aan de 
slag om het algoritme achter NutriScore 
in lijn te brengen met de Schijf van Vijf. 
Het aangepaste algoritme voor vaste voe
dingsmiddelen werd in juni gepresenteerd. 
Dat voor dranken wordt binnenkort ver
wacht. Op basis van de aangepaste algo
ritmes zal de Gezondheidsraad een advies 
uitbrengen aan het ministerie. Daarna zal 
de staatsecretaris besluiten of NutriScore 
alsnog wordt geïntroduceerd of niet.  

Aanpassingen algoritme
Welke veranderingen geeft het nieuwe 
algoritme voor NutriScores van verschil
lende voedingsmiddelen? Om daar inzicht 
in te krijgen, zijn alle producten uit de 

Nederlandse Voedingsmiddelentabel 
(NEVO) berekend met het aangepaste 
NutriScore algoritme. Uit de NEVO zijn 
1980 producten geselecteerd. Dit zijn alle 
producten minus dranken. Uit de bereke
ningen blijkt dat de NutriScore van 606 
producten is veranderd door het nieuwe 
algoritme. Van deze 606 hebben 70 produc
ten een betere Nutriscore gekregen en 536 
een slechtere. Producten waarvan de 
NutriScore is verbeterd, komen vooral uit 
de productgroepen eieren, oliën en vetten, 
vis en vlees (vooral kip en wild). 

Schijf van Vijf
Om NutriScore overeen te laten komen 
met de voedingsrichtlijnen is het belang
rijk dat producten die ín de Schijf van Vijf 
staan een goede NutriScore (A, B) krijgen 
en producten die niet in de Schijf van Vijf 
staan een slechtere (C, D, E). Daarnaast is 
het essentieel dat er binnen een product
groep die in de Schijf van Vijf staat, ook 
daadwerkelijk producten zíjn met een 
hogere NutriScore. Als consumenten  
bijvoorbeeld olijfolie wordt gead viseerd, 
maar olijfolie een lage NutriScore (C of  
D) krijgt, is dat tegenstrijdig advies.  
Dat is verwarrend voor de consument.  
De consument moet altijd een gezonde 
keuze kunnen maken binnen een  

productgroep wanneer deze in de Schijf 
van Vijf staat. Dat betekent dat er binnen 
productgroepen die in de Schijf van Vijf 
staan, producten moeten zijn met een 
hoge NutriScore. 

Veranderingen Schijf van Vijf 
In figuur 1 is een overzicht te zien van de 
veranderingen NutriScores voor alle rele
vante producten uit de NEVO. De producten 
zijn opgesplitst naar producten binnen de 
Schijf van Vijf en buiten de Schijf van Vijf. 
Opvallend genoeg zijn er bij de Schijf van 
Vijf producten weinig veranderingen te 
zien tussen NutriScores berekend met het 
oude en het nieuwe algoritme. Van produc
ten buiten de Schijf van Vijf krijgt nog steeds 
20% een A of B NutriScore met het aange
paste algoritme. De enige verbetering van 
het aangepaste algoritme is dat er bij niet
Schijf van Vijf producten een toename is 
van producten met NutriScore E. 
 
Veranderingen zuivel
Bij zuivelproducten leidt het aangepaste 
algoritme tot een aantal veranderingen in 
de NutriScores. In figuur 2 is de verdeling 
te zien van nietvloeibare zuivelproducten 
(zoals yoghurt en kwark, maar exclusief 
kaas) over de NutriScores met het oude 
en aangepaste algoritme bij producten in 
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Figuur 1: Nutri-Scores van alle productgroepen* (min dranken) volgens het oude en nieuw algoritme van producten in de Schijf van Vijf en buiten de  
Schuif van Vijf. (N=1611) * Productgroepen die buiten het bereik van Nutri-Score vallen - zoals groenten, fruit, kruiden, specerijen en kindervoeding - zijn 
niet meegenomen. 
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de Schijf van Vijf en buiten de Schijf van 
Vijf. Bij de producten in de Schijf van Vijf  
is er amper iets veranderd. Bij producten 
buiten de Schijf van Vijf is een verschuiving 
te zien van producten met NutriScore B 
naar die met NutriScore C. Maar van de 
producten die niet in de Schijf van Vijf 
staan, krijgt 1/3 nog steeds een hoge 
NutriScore (A of B). 

Veranderingen kaas 
Voor de productgroep kaas heeft het  
algoritme niet geleid tot een verandering. 

Zowel het oude als aangepaste algoritme 
van NutriScore leiden niet tot een diffe
rentiatie tussen kaas dat wél in de Schijf 
van Vijf valt (bijvoorbeeld 10+, 20+ of 
30+ kaas) en kaas dat níet in de Schijf van 
Vijf past. Uit figuur 3 blijkt dat de meeste 
producten (of ze nou wel of niet in de Schijf 
van Vijf staan) NutriScore D krijgen. Als 
NutriScore is bedoeld om consumenten 
keuzemogelijkheden te geven binnen  
productgroepen, zou een randvoorwaarde 
moeten zijn dat producten per productgroep 
(in dit geval kaas) verdeeld moeten zijn 

over de alle 5 de NutriScores. Voor de 
productgroep kaas gaat dat niet op en 
krijgt de consument geen advies dat  
overeenkomt met voedingsrichtlijnen  
en de Schijf van Vijf. Daarnaast heeft  
de Nederlandse Zuivel Organisatie  
berekend welk effect een zoutreductie in 
een bepaalde kaas zou hebben op de uit
slag en de verdeling van de NutriScores. 
Zo’n theoretische herformulering op zout 
zou geen effect hebben op de NutriScore 
en dus niet be loond worden met een 
hogere NutriScore. 

Berekeningen Nutri-Score met nieuwe algoritme

Reportage 
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Figuur 3. De Nutri-Scores van kaas berekend met het oude en aangepaste algoritme (%). 

Figuur 2. De Nutri-Scores van alle niet-vloeibare melkproducten (exclusief kaas) * (min dranken) berekend met het oude en aangepaste algoritme. 
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Nadelen Nutri-Score
Behalve dat NutriScore niet in lijn is met 
de richtlijnen, heeft het logo een aantal 
andere nadelen. Het doel van een voed
selkeuzelogo zoals NutriScore is om  
consumenten te helpen een gezondere 
keuze te maken. NutriScore doet dat door 
producten binnen een productgroep te 
scoren. Consumenten kunnen NutriScore 
gebruiken om producten bínnen een pro
ductgroep met elkaar te vergelijken, maar 
ook met producten daarbuiten. In dat 
geval gooit de consument producten op 
een hoop en deelt ze in naar ‘gezond’ en 
‘ongezond’. Een ongewenst effect. In lan
den waar NutriScore al is geïntro duceerd 
zijn er communicatiecampagnes gestart 
om consumenten hierover te informeren. 
Het is nog niet bekend of de campagnes 
effect hebben. Daarnaast is er onvoldoende 
wetenschappelijk onderbouwing voor het 
gebruik van NutriScore door consumenten 
in de supermarkt (zie kader).

Conclusie
De aanpassingen van het algoritme van  
de NutriScore laten een verschuiving in 
NutriScores zien voor ongeveer een derde 
van de NEVOproducten. Een vijfde van de 
nietSchijf van Vijfproducten krijgt nog 
steeds een NutriScore A of B. Dit zal blijven 
zorgen voor verwarring bij de consument. 
Voor kaas is NutriScore als keuzelogo niet 
geschikt, omdat er geen verdeling is over 
de NutriScore van de verschillende soorten 
kaas. De 10+, 20+ of 30+ kazen worden 
niet beter gescoord, evenmin als kaas met 
minder zout. Binnen de productgroep kaas 
zou NutriScore de consument niet helpen 
om gezondere keuzes te maken. Meer 
berekeningen moeten worden uitgevoerd 
om te achterhalen wat de effecten zijn van 
het aangepaste algoritme op de verdeling 
van NutriScores van andere specifieke 
productgroepen. 
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Studie effectiviteit Nutri-Score 
Er is veel onderzoek gedaan naar Nutri-Score. Zo laat onderzoek zien dat het 
beeldmerk van Nutri-Score door consumenten wordt begrepen en dat er een  
associatie is tussen een betere score op het algoritme (van voor de aanpas-
singen) en gezondheidswinst. De theoretische onderbouwing lijkt te kloppen. 
Maar hoe zit het met de onderbouwing in de praktijk? Heeft Nutri-Score ook  
in de supermarkt het gewenste effect?  Peters en Verhagen hebben de weten-
schappelijke onderbouwing van de effectiviteit van de Nutri-Score in de  
supermarkt onderzocht. Daarvoor pasten ze de methodiek toe die de EFSA,  
de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, hanteert voor het toekennen 
van gezondheidsclaims. Hoewel Nutri-Score niet letterlijk als gezondheids-
claim in de wetgeving wordt geïnterpreteerd, is het interessant om het effect 
van Nutri-Score te beoordelen volgens de EFSA-methode. Het onderzoek van 
Peters en Verhagen is recent gepubliceerd in het peer-reviewed wetenschap-
pelijk tijdschrift Foods. 

Voorwaarden voor een EFSA-gezondheidsclaim
De EFSA hanteert 3 voorwaarden voor het toekennen van een gezondheidsclaim. 
Een goedgekeurde gezondheidsclaim moet aan alle voorwaarden voldoen. 

 Het levensmiddel of bestanddeel is voldoende gedefinieerd. 

   Het algoritme van Nutri-Score is duidelijk en reproduceerbaar.  

 Het geclaimde effect is heilzaam voor de gezondheid van de mens. 

    De theoretische relatie tussen een betere score op het algoritme  
van Nutri-Score en een gezondere keuze volgens het Food Standard 
Agency – Nutrient Profiling System (FSA-NPS) is aannemelijk. 

 Een oorzaak-gevolg relatie moet zijn vastgesteld. 
 

  Er is onvoldoende bewijs dat Nutri-Score op producten in een echte  
(geen online) supermarkt een significant effect heeft op een gezondere 
keuze volgens de FSA-NPS.

Conclusie: Nutri-Score voldoet niet aan alle voorwaarden voor de EFSA- gezond-
heidsclaim. Er is onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing dat Nutri-Score 
in een supermarkt de consument helpt om een gezondere keuze te maken.
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