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In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Motivaction onderzoek gedaan naar de effectiviteit van drie potentiële 

voedselkeuzelogo’s: Nutri-Score, Traffic Lights en Keyhole. 

 

Dit onderzoek is begeleid vanuit het Voedingscentrum (dr. Roel Hermans en dr. Danielle Wolvers) en RIVM (dr. ir. Ivon Milder en dr. Mattijs Lambooij), en van 

advies voorzien vanuit Wageningen University & Research (dr. Hans Dagevos en prof. dr. ir. Hans van Trijp).  

 

Het onderzoek bestond uit twee fasen: een verkennend kwalitatief en een toetsend kwantitatief onderzoek. In het kwantitatieve onderzoek stond een 

randomised controlled trial centraal, waarin getest werd in welke mate de drie beeldmerken van de voedselkeuzelogo’s consumenten helpen te navigeren naar 

een gezonde(re) productkeuze volgens de logo’s. Voor dit experiment waren respondenten willekeurig verdeeld over tien groepen: één controlegroep en negen 

experimentele groepen. Respondenten kregen allemaal dezelfde twaalf productvergelijkingen voorgelegd met drie producten uit steeds een andere categorie, 

waaruit zij elke keer de meest gezonde moesten kiezen. De experimentele groepen verschilden in welke extra informatie zij kregen: het logo op de producten en 

wel/geen vermelding van Schijf van Vijf–informatie over de producten. Vooraf is geen informatie gegeven over logo en Schijf van Vijf. In multilevel-analyse 

achteraf is berekend in hoeverre de drie logo’s bijdragen aan het kunnen kiezen van de gezonde(re) producten volgens de logo’s.  

 

 Op de volgende sheets geven we per onderzoeksvraag een overzicht van de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek.  
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In hoeverre navigeren de beeldmerken van de drie logo’s consumenten naar gezonde(re) productkeuzes volgens de logo’s als zij voor de taak staan 

een gezonde productkeuze te maken? 

• Uit de analyses blijkt dat consumenten dankzij het beeldmerk Nutri-Score vaker gezonde(re) keuzes volgens de logos kunnen maken bij de 12 onderzochte 

productensets. Zonder logo maakt de gemiddelde consument bij de 12 sets 45% gezonde(re) keuze volgens de logo’s. Als Traffic Lights of Keyhole op de sets 

staat, is dit vrijwel gelijk (46%). Als Nutri-Score op de sets staat is het verschil groter: 54%. Uit aanvullende analyse blijkt dat het toevoegen van Nutri-Score 

leidt tot 7,2 procentpunt meer gezonde(re) keuzes volgens de logo’s bij de 12 sets.  

• Verder is gebleken dat als consumenten (ongeveer denken te) weten wat de logo’s inhouden, zij nog vaker gezonde(re) keuzes volgens de logo’s kunnen 

maken bij de 12 onderzochte sets.   

• Het is waarschijnlijk dat het beeldmerk Nutri-Score consumenten - beter dan de andere twee logo’s - helpt gezond(er) te kiezen volgens deze logo’s bij de 12 

sets, ongeacht of consumenten (denken te) weten waar het logo voor staat. Bovendien is het waarschijnlijk dat consumenten (nog) vaker gezond kunnen 

kiezen als zij wel (denken te) weten waar het logo voor staat. Wel is er een vrij grote onzekerheid over de precieze grootte van deze effecten. De hierboven 

genoemde percentages moeten bovendien gezien worden als momentopnames. Voorlichting over de logo’s zal het maken van de gezonde(re) productkeuze 

volgens deze logo’s waarschijnlijk verder versterken. 
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Hoe beleven consumenten de (beeldmerken van de) drie logo’s? 

• Vier op de tien consumenten (39%) geven aan dat zij behoefte hebben aan een logo op producten dat aanduidt hoe gezond ze zijn. 

• Als we respondenten vragen naar hoe zij tegen de (beeldmerken van de) logo’s aankijken, dan blijken Nutri-Score en Traffic Lights vaker geassocieerd te 

geworden met gezondheid dan Keyhole.  

• Ook worden Nutri-Score en Traffic Lights in het algemeen veel positiever beoordeeld dan Keyhole. Ze worden vaker - elk in gelijke mate - behulpzaam 

gevonden bij het maken van gezonde keuzes en gezien als begrijpelijk, handig en nuttig.   

• Nutri-Score valt als beeldmerk op producten vaker op dan de andere twee logo’s en wordt positiever beoordeeld op de mate waarin het gevoelsmatig werkt 

en aansprekend is. Als reden waarom de logo’s helpen gezonder te kiezen, vinden respondenten ook vaker van Nutri-Score dat het toont welk product het 

best/meest gezond is.  

• Het Traffic Lights-logo wordt negatiever dan de andere logo’s beoordeeld op leesbaarheid, maar positiever op betrouwbaarheid. Als reden waarom de logo’s 

helpen gezonder te kiezen, vinden respondenten ook vaker van Traffic Lights dat het helpt omdat dit logo het suiker-, vet- en zoutgehalte van het product 

toont. Bij de uitgevoerde face-to-face interviews in de verkennende fase gaven respondenten ook aan dat Traffic Lights transparanter is, meer ruimte biedt 

om rekening te houden met persoonlijke behoeften van consumenten en daarom bruikbaarder is. 

• Keyhole wordt over het algemeen negatiever beoordeeld dan de andere twee logo’s. Het wordt minder begrijpelijk, handig, nuttig, betrouwbaar en 

aansprekend gevonden. Ook vinden respondenten minder vaak dat het gevoelsmatig werkt. 

• Uit het onderzoek komt dus een discrepantie naar voren tussen de effectiviteit van de logo’s bij de 12 keuzetaken en de beoordeling van de logo’s als 

respondenten daarop reflecteren. Nutri-Score is effectiever, maar Traffic Lights wordt als minstens zo behulpzaam gezien bij het maken van gezonde keuzes.  
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In hoeverre leidt aanvullende informatie of een product in de Schijf van Vijf zit tot meer of minder gezonde(re) keuzes volgens de logo’s als 

consumenten voor de taak staan een gezonde productkeuze te maken? 

• Het aanvullend op de (beeldmerken van de) logo’s vermelden of producten in de onderzochte sets tot de Schijf van Vijf behoren, leidt tot minder gezonde(re) 

keuzes bij de 4 sets waar geen consensus is tussen de logo’s en de Schijf van Vijf over de gezonde(re) keuze. Als er wel consensus is - dus bij de overige 8 sets - 

heeft de additionele Schijf van Vijf-vermelding geen invloed op het aantal gezonde(re) keuzes. Kennelijk laten consumenten zich bij het kiezen van gezonde(re) 

producten uit de 12 onderzochte sets alleen beïnvloeden door de Schijf van Vijf als die tegenstrijdige informatie geeft. 

 

            Hoe beleven consumenten aanvullende informatie over de Schijf van Vijf als die niet consistent is met de gezonde(re) keuze volgens de logo’s? 

• Desgevraagd zouden circa vier op de tien respondenten het verwarrend vinden als producten gezond zijn volgens de logo’s maar niet in de Schijf van Vijf 

zitten. Eveneens circa vier op de tien zouden noch op het logo, noch op de Schijf van Vijf vertrouwen als er geen consensus is tussen de twee. Dergelijke 

tegenstrijdige productinformatie lijkt de geloofwaardigheid van zowel het logo als de Schijf van Vijf dus aan te kunnen tasten. 
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Kerncijfers logo’s  
Geen logo Nutri-Score Traffic Lights Keyhole 

% gezonde(re) keuzes volgens de logo’s bij de 12 sets: 
gemiddelde consument en 95%-waarschijnlijkheidsinterval* 

45%  
(13% – 89%)* 

54% 
(19% – 91%)* 

46% 
(15% – 89%)* 

46% 
 (15% – 88%)* 

Toename gezonde(re) keuzes per logo versus zonder logo: 

 gemiddelde consument en 95%-waarschijnlijkheidsinterval* 
- 

+ 7,2 procentpunt 

(-9,2 – 25,7)* 

+ 0,7 procentpunt 

(-16,6 – 18,8)* 

+ 0,3 procentpunt 

(-17,1 – 18,1)* 

Logo (bewust) waargenomen op voorgelegde producten (zegt 
achteraf logo gezien te hebben) 

- 
59% 38% 17% 

Logo toont gezondheid product voor consumenten - 40% 44% 14% 

Eigen oordeel consument of logo helpt gezond te kiezen - 37% 40% 16% 

Logo aansprekend gevonden - 15% 11%   9% 

Logo begrijpelijk gevonden - 33% 29% 10% 

Logo handig gevonden - 33% 33% 14% 

Logo nuttig gevonden - 31% 32%   9% 

Logo werkt gevoelsmatig  - 17% 11%   9% 

Logo betrouwbaar gevonden - 17% 19%   9% 

Groene/rode markering: resp. significant hoger/lager dan totale groep respondenten die een van de andere twee logo’s voorgelegd hebben gekregen. 

* De percentages voor de haakjes betreffen de door middel van multilevel regressieanalyse voorspelde percentages gezonde(re) keuzes volgens de logo’s dat de ‘gemiddelde’ consument maakt 

(mediaan). De getallen tussen haakjes betreffen het laagste en hoogste percentage gezonde(re) keuzes die consumenten met 95% waarschijnlijkheid maken.  
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Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage - 

anders dan integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V.  

 

Beeldmateriaal 

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht 

u desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction. 

 

Pers- en publicatiebeleid 

Het vermelden van de naam van Motivaction in persberichten en/of andere publicaties over door Motivaction uitgevoerd onderzoek is gebonden aan 

een aantal voorwaarden, zoals vastgelegd in ons Pers- en publicatiebeleid. 

 

Auteursrecht 
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Motivaction International B.V. 

Marnixkade 109F  
1015ZL Amsterdam 

Postbus 15262 
1001MG Amsterdam 

020 589 83 83 

info@motivaction.nl 

www.motivaction.nl 

Weet wat mensen drijft. 


