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ABSTRACT1 
Voedingsinformatie is een concept waar mensen zich niet graag in verdiepen, hierdoor heeft slechts een 
enkeling daadwerkelijk verstand van voeding en de functies en gevolgen die het heeft voor je lichaam. 
Dit onderzoek verdiept zich in het inzetten van datavisualisatie om mensen een duidelijk en persoonlijk 
inzicht te bieden in algemene voedingsinformatie. Met behulp van persoonlijke data zoals lengte en 
gewicht kunnen deze inzichten worden vertaald met grafische beelden via diverse communicatievormen. 
Om per persoon te meten welke communicatievorm het best werkt zijn er meerdere enquêtes opgesteld 
waarin visualisaties in verschillende vormen van communicatie zijn verwerkt. Dit om inzicht te krijgen in 
welk middel van communicatie het best ingezet kan worden om de gebruiker te beïnvloeden zich te 
verdiepen in hun voeding. In dit onderzoek is duidelijk geworden dat de motivatie voor meer 
voedingskennis aanwezig is, maar aangespoord moet worden. Door middel van bekende associaties om 
te zetten in aangrijpende communicatievormen is de eerste stap gezet.  
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KEYWORDS 
Macronutriënten: de drie grootste 
energiebronnen die uit voeding worden 
gehaald voor het menselijk lichaam, deze 
worden onderverdeeld in de drie 
voedingswaarden: koolhydraten, eiwitten 
en vetten.  
 
Voedingswaarde tabel: de tabel die 
gevonden kan worden op alle 
voedingsmiddelen met informatie over 
het voedingsmiddel in de meeste landen 
wereldwijd. Hierop worden de 
voedingswaarden aanwezig in dit 
specifieke voedingsmiddel aangegeven 
per 100 gram en vaak ook in andere 
hoeveelheden. 
 
 
 
 

INTRODUCTIE 
Bijna iedereen is al jarenlang op de hoogte dat voeding een belangrijke rol speelt in het dagelijkse 
leven en de gezondheid van je lichaam. Hoe komt het dan dat mensen zo ongeschoold zijn op het 
onderwerp? Tenslotte eten de meeste mensen al snel drie tot zes maaltijden per dag.  
De meeste mensen eten zo'n drie tot zes maaltijden per dag, of dat nou een kleine snack is of een 
heel diner, toch zijn de meeste mensen niet erg geschoold rond het onderwerp van voeding. Als je 
niet weet wat het verschil is tussen voeding, hoe kun je dan een bewuste beslissing maken in je 
voeding? Tenslotte is voeding een sleutelfactor in gezonder leven en zorg dragen voor het lichaam. 
Hoe kun je een persoon die weinig tot niks weet van deze voeding sturen en informeren met behulp 
van datavisualisatie over hun persoonlijk benodigde dagelijkse macronutriënten? 
 
METHODEN 

Methode 1:  

Comparison Chart 
 
Door middel van verschillende visualisaties en communicaties met elkaar te vergelijken is duidelijk 
geworden welke het best ingezet kan worden om het optimale resultaat te behalen. Door deze 
methode is duidelijk geworden hoe een gebruiker het liefst benaderd wordt om meer voedingskennis 
op te doen. Na deze vergelijkingen is ook duidelijk welke vorm van communicatie het meest inspireert 
en motiveert om hun voedingskennis te verbreden.  
 
Methode 2: 
Interview 
 
Deze methode heeft inzicht gebracht in wat gebruikers hun beeld was voor verschillende 
voedingswaarden. Door middel van het interview is duidelijk geworden hoe voor dit onderzoek de 
beste visualisatie het snelst herkend zal worden. Hierdoor werden snel associaties gemaakt met de 
juiste voedingswaarden. Dit heeft geholpen de prototypes sneller en efficiënter te laten verlopen, 
omdat de doelgroep direct de boodschap begreep. 
 
Methode 3: 
Literature Study 
 
Door middel van literatuurstudie is duidelijk geworden welke persoonlijke datapunten verzameld 
moesten worden om inzicht te geven aan de doelgroep. Ook heeft dit inzicht getoond in de 
berekening van voedingswaarden in de dagelijkse benodigde hoeveelheid per persoon.   



 

 

Figuur 1: Instagram enquête met 91 
deelnemers over de voedingswaarde tabel. 

 

Figuur 2: Het eerste Low-Fi prototype dat 
barcodes van producten scant. 

RESULTATEN 

Dit onderzoek begon met het registreren van een persoonlijke dagelijkse routine, In het geval van dit 
onderzoek was dat het bijhouden van persoonlijke voedingswaarden. Door het maken van mindmaps 
en associaties kwam hier al snel een eerste onderzoeksvraag uit, namelijk: “Hoe kan de 
voedingswaardetabel inzichtelijker gemaakt worden waardoor mensen meer bewustwording krijgen 
van voeding?”. 
Omdat deze onderzoeksvraag echter nog gebaseerd was op de speculatie dat de meeste mensen 
ongeschoold zouden zijn op het gebied van voeding was het belangrijk om dieper in te gaan op een 
persoonlijk onderzoek om te achterhalen of deze aanname wel realistisch was. Uit 
literatuuronderzoek Mindless Eating [1] blijkt dat 1 op 139 mensen niet bewust is van de gevolgen 
die horen bij hun voedingskeuzes. Uit enquête onderzoek  kwam er daarom al snel uit dat te weinig 
mensen daadwerkelijk kennis hadden van algemene voedingsinformatie (zie figuur 1), daarnaast 
kwam deze enquête met het inzicht dat veel mensen behoefte hebben aan extra uitleg van de 
voedingswaarden.  
 
Uit het eerste inzicht is dan ook het eerste prototype gemaakt (zie figuur 2), namelijk een applicatie 
waarmee de barcodes van producten gescand kunnen worden in zowel de winkel als thuis. Met deze 
applicatie kun een inzicht gecreëerd worden in de voedingswaarden van het voedingsmiddel dat is 
gescand, waarnaast ook een toelichting van de werking van de voedingswaarden. Uit de user tests 
kwam een groot keerpunt: hoewel het erg informatief was mist er persoonlijke informatie over de 
dagelijkse hoeveelheid, daarnaast is het ook wat veel lezen.  
 
Op dit moment dan was er nog een grote vraag te beantwoorden, namelijk “Hoe zien visualisaties van 
voedingsinformatie en eruit?”, hier is de volgende enquête uitgekomen waarin werd gedoeld op 
antwoorden op deze vragen: 

- Wat vinden mensen belangrijk in hun voeding? 
- Wat weten mensen niet over voeding (zie figuur 3)? 
- Wat willen mensen weten over voeding (zie figuur 4)? 
- Hoe kan met één beeld een functie van voedingswaarden worden gecommuniceerd (zie 

figuur 5)? 
 
De resultaten uit deze enquête gaven dan ook de inzichten dat er veel variatie er zit in wat mensen 
belangrijk vinden, zo vinden mensen variatie belangrijk, anderen om minder calorieën en vetten 
binnen te krijgen, sommigen die niet te veel rood vlees willen eten en anderen die zelfs letten op de 
hoeveelheid zout die zij binnenkrijgen.  
 
 



 

 

Figuur 3: Wat weten mensen niet over voeding? 
 

 

Figuur 4: Wat willen mensen weten over 
voeding? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is gebleken dat 76% van de huidige doelgroep weinig tot niks weet over de voedingswaarde 
mineralen en dat 81% meer zou willen weten over koolhydraten. Ook is duidelijk geworden dat 
functies van voedingswaarden met één grafisch beeld duidelijk kunnen worden, dit is te realiseren 
door bekende associaties te gebruiken die men kan koppelen aan de bijbehorende voedingswaarde.  
 
Op dit moment dan was er nog één probleem, namelijk was het onderzoek nog niet persoonlijk 
genoeg en was nog niet duidelijk hoe de voedingswaarden afgebeeld konden worden. Om het 
onderzoek toch specifieker te kunnen maken is de keuze gemaakt om de doelgroep te verkleinen naar 
mensen die weinig tot niks weten van voeding, en de hoeveelheid voedingswaarden te verkleinen 
naar de drie macronutriënten. Hierdoor kwam er antwoord op de vraag “Wie heeft deze informatie 
echt nodig?”. Dit kwam echter wel met een nieuwe vraag, namelijk “Hoe krijgt deze nieuwe doelgroep 
deze voedingsinformatie?”. 
 
Hier nam een nieuwe onderzoeksvraag vorm aan: “Hoe kan datavisualisatie bijdragen in het 
inzichtelijk maken van voedingswaarden op persoonlijk niveau?”. 
 
Nu was het tijd om het onderzoek persoonlijk te maken, dit kon gerealiseerd worden door onderzoek 
te doen naar welke persoon staat daar invloed heeft op de benodigde inname van macronutriënten 
per dag per persoon. Na een uitgebreid onderzoek werd er in de paper “Comparison of predictive 
equations for resting metabolic rate in healthy nonobese and obese adults: a systematic review” [2] 
verwezen naar de ‘golden standard’, ook wel de Mifflin St. Jeor equation genoemd.  
Van alle andere vergelijkbare berekeningen geeft deze ‘gold standard’ de beste schatting van de 
benodigde dagelijkse kcal en gram benodigd van alle drie de macronutriënten per dag.  
 
Deze berekening gaat als volgt: 
BMR; oftewel Basal Metabolic Rate, of simpel gezegd de calorieën die het lichaam verbrand door te 
bestaan. 

- BMR voor mannen: 10 * gewicht (kilogram) + 6,25 * lengte (centimeter) - 5 * leeftijd (jaren) 
+ 5 

- BMR voor vrouwen: 10 * gewicht (kilogram) + 6,25 * lengte (centimeter) - 5 * leeftijd (jaren) 
- 161 

 
De uitkomst wordt dan vermenigvuldigd met de activiteit: 

- Weinig tot geen sport/beweging: 1,2 
- Lichte sport/beweging (3-5 dagen): 1,375 
- Bemiddelde intensiteit in sport/beweging (3-5 dagen): 1,550 
- Hoge intensiteit in sport/beweging (6-7 dagen): 1,725 



 

Figuur 5: Hoe kan met één beeld een 
functie van voedingswaarden worden 
gecommuniceerd? 

-  Extra hoge intensiteit in sport/beweging (6-7 dagen + fysiek werk): 1,9 
 
De laatste stop is het toevoegen van het persoonlijke doel: 

- Op gewicht blijven: niks aan de uitkomst veranderen. 
- Afvallen: haal 10-20% van de uitkomst. 
- Aankomen: voeg 500 calorieën toe. 

 

Nu duidelijk is hoeveel calorieën het lichaam dagelijks nodig heeft wordt de volgende stap toegepast, 
namelijk hoeveel gram en calorieën van alle macronutriënten er gegeten moeten worden per dag.  

- Op gewicht blijven: 40% koolhydraten/30% eiwitten/30% vetten 
- Afvallen: 40% koolhydraten/40% eiwitten/20% vetten 
- Aankomen: 40% koolhydraten/30% eiwitten/30% vetten 

 
Omdat per macronutriënten de kcal per gram verhouding verschilt moet deze stap toegepast worden: 

- Koolhydraten: 1 gram = 4 kcal 
- Eiwitten: 1 gram = 4 kcal 
- Vetten: 1 gram = 9 kcal 

 
Om een inzicht te geven betekent dit dat als er dagelijks 2.600 kcal gegeten moeten worden en het 
doel aankomen is betekent dit dat: 2.600 * 0,4 = 1.040 kcal hiervan koolhydraten zijn, 2.600 *0,3 = 
780 kcal hiervan eiwitten zijn en 2.600 * 0,3 = 780 kcal hiervan vetten zijn.  
 
Hierdoor moeten er dus in totaal: 1.040 / 4 = 260 gram koolhydraten, 780 / 4 = 195 gram eiwitten en 
780 / 9 = 87 gram vetten per dag gegeten worden. 
 
Naast de Mifflin St. Jeor equation zijn er ook de bekende en vaak gebruikte Harris-Benedict, Owen en 
WHO/FAO/UMU berekeningen. Hierbij staan ook de leeftijd, lengte, gewicht en gender over het 
algemeen centraal. Daar bovenop is het dus ook bewezen dat doel en activiteit invloed hebben op de 
benodigde inname van macronutriënten. Dit is de reden waarom de datapunten gender, leeftijd, 
lengte, gewicht, doel en activiteit benodigd zijn voor het bieden van inzichten van voedingswaarden 
op persoonlijk niveau. 
 
Ook blijkt uit het onderzoek “Accuracy of four resting metabolic rate predition equations: effects of 
sex, body mass index, age and race/ethnicity”[3] dat de datapunten BMI en ras/etniciteit de vier 
eerder besproken berekeningen inaccurater maken, waardoor deze dus geen toevoeging bieden aan 
het onderzoek.  



 

 

Figuur 6: Enquête “Persoonlijke data”: 
datapunt activiteit. 
 

 

Figuur 7: De 4 associatie schetsen. 
 

Nu de persoonlijk benodigde data duidelijk in kaart is gebracht is het belangrijk om bij de doelgroep 
deze persoonlijke data op te halen; deze is verzameld met een enquête die vraagt naar de naam, 
gender, leeftijd, lengte, gewicht, doel en activiteit van de doelgroep (zie figuur 6). 
 
Na het verzamelen van alle benodigde data door het gebruik van een enquête (getest op mensen die 
weinig tot niks wisten van voedingsinformatie) was het belangrijk om verdiepend onderzoek te doen 
in de communicatie van persoonlijke voedingsinformatie naar de doelgroep.  
Dit onderzoek begon bij het visualiseren/communiceren van de uitkomende inzicht punten: gram en 
kcal. 
 
Het prototype dat hierbij behoorde bestond dan ook uit 4 afbeeldingen die allemaal als associatie 
stonden van gewicht; een persoon, een weegschaal, vrachtvervoer met kraan en een vrachtwagen 
(zie figuur 7). 
 
Uit de resultaten leek de weegschaal mensen direct op het juiste spoor te zetten. Deze afbeelding 
kon volgens de meesten ook niet duidelijker gemaakt worden en werd in één beeld begrepen. Ook 
nam deze afbeelding samen met die van het lichaam de meeste aandacht van de doelgroep, waardoor 
de afbeelding van de weegschaal werd gebruikt als placeholder voor de volgende vraag wat betreft 
communicatie: “Hoe ziet de doelgroep de macronutriënten, welke associaties worden door hun 
gemaakt?”. 
 
Na het gebruik van een klein interview werd het duidelijk welke associaties deze doelgroep maakte 
per macronutriënt, verrassend genoeg kwamen deze erg overeen met elkaar. Zo werden voor 
koolhydraten de associaties: pasta, brood, rijst en graanproducten gemaakt, bij eiwitten: vlees, kip en 
eieren, en bij vetten: oliën, vis en noten. Deze associaties zijn daarmee dan ook de visualisaties 
waarmee de doelgroep hun gepersonaliseerde hoeveelheid macronutriënten in kaart gebracht kan 
worden (zie figuur 8).  
 
Met het laatste prototype was het belangrijk om een antwoord te vinden op de meest aangrijpende 
communicatievorm per persoon, omdat deze natuurlijk erg verschilt per persoon. De 
communicatievormen die hiervoor gebruikt zijn (in combinatie met de gevisualiseerde 
macronutriënten verwerkt in de meest aangrijpende en duidelijke placeholder voor de doelgroep) 
bestond uit: 

- Geforceerd; denk hierbij aan pop-up advertenties en advertenties die niet over te slaan zijn 
(zie figuur 9). 

- Onbewust; denk hierbij aan advertenties aan de zijkant van een website (zie figuur 10). 
- Bewust; e-mail nieuwsbrief of QR-code (zie figuur 11). 
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Figuur 8: Visualisatie van de macronutriënten, 
volgens de doelgroep in de eerder gekozen 
placeholder. 
 

 

Figuur 9: Geforceerde vorm van communicatie; 
Pop-up advertentie. 
 

 

Figuur 10: Onbewuste vorm van 
communicatie; website advertentie. 

 

De resultaten hiervan zijn ook redelijk verdeeld, wat wel erg opviel is dat 3 van de 5 personen uit de 
doelgroep het snelst actie zou ondernemen bij de aansporing via real-life communicatie, ook viel op 
dat de geforceerde communicatievorm deze 5 personen niet zou beïnvloeden (zie figuur 12).  
 

- Real-life; bij de supermarkt, posters of mond-op-mond reclame (zie figuur 12). 

 

Figuur 11: Bewuste vorm van communicatie; E-mail nieuwsbrief + QR-code. 
 
 



 

 

 

Figuur 12: Real-life vorm van communicatie; in 
de supermarkt. 
 

CONCLUSIE 
In dit onderzoek zijn antwoorden gevormd op de onderstaande deelvragen met als laatste onderdeel 
een gedeeltelijk antwoord op de onderzoeksvraag: 
 

- Hebben mensen wel behoefte aan verduidelijking van de huidige voedingsinformatie? 
- Hoe kan grafisch beeld invloed hebben op de verduidelijking van voeding? 
- Welke data moet verzameld worden om mensen die weinig tot geen verstand hebben van 

voeding inzichten te kunnen bieden in hun persoonlijke voeding? 
- Hoe kan voedingsinformatie het best gecommuniceerd worden naar mensen die weinig tot 

geen verstand hebben van voeding? 
 
Wat duidelijk is geworden uit dit onderzoek is dat het merendeel van mensen weinig voedingskennis 
heeft en dat zij hier meer over zouden willen weten op een persoonlijk niveau. Mensen willen niet 
alleen weten wat goed is, maar vooral waarom wat goed is en hoeveel zij hiervan binnen moeten 
krijgen per dag. Grafisch beeld gemaakt van algemene associaties kan hierbij een goede invalshoek 
zijn om mensen een beter beeld te geven van wat voedingswaarden betekenen op persoonlijk niveau 
en de invloeden ervan.  
 
De data die verzameld moet worden verschilt in grote mate per persoon, dit omdat dit erg 
persoonsgerichte data is. De datapunten zijn namelijk gender, leeftijd, lengte, gewicht, doel en 
activiteit die een grote rol spelen in het realiseren van het persoonlijke doel dat elk persoon heeft. De 
communicatie vorm heeft een enorme invloed op een persoon en de invloed hiervan verschilt 
daarmee dus ook per persoon, bij de één werkt een onbewuste vorm bijvoorbeeld beter dan mond-
op-mond reclame bij een andere persoon.  
 
 
DISCUSSIE 

Wat in ieder geval een groot resultaat is, is dat veel mensen met weinig tot geen voedingskennis toch 
dezelfde soort associaties maken als het gaat om voedingswaarden, die daarnaast ook nog eens 
kloppen. Betekend dit dat deze mensen allemaal toch ergens wat diepgaandere voedingskennis 
opgepikt hebben? 
Zo ja, hoe worden mensen gemotiveerd deze kennis naar de oppervlakte te brengen en zich verder 
te verdiepen in welke voeding hun lichaam nodig heeft? 
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