Voedingshulp in
je smartphone
bewuster
eten met
een app
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voedingsapps

Kan de smartphone helpen gezonder te eten?
Er zijn allerlei apps die dat beloven. Maar komen
ze die belofte ook na, of zijn ze vooral uit op je
gegevens om advertenties te slijten?
Tekst Nelleke Polderman
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apps en activiteitenmeters is nog weinig
onderzocht. Toch concludeerden onder
zoekers in 2016 in het Nederlands Tijd
schrift voor Geneeskunde dat er een
voorzichtige trend is dat applicaties het
voedingspatroon kunnen verbeteren. Of
er ook effect is op het ge
wicht, was volgens de onder
zoekers nog onduidelijk.

et de komst van de smart
phone is van alles binnen
handbereik gekomen. Ook
op het gebied
van voeding. Er zijn niet alleen
receptenapps en apps om
boodschappen mee te bestel
Product
len, maar ook apps die je hel
Positief
Voedingsapps
pen gezond(er) te eten door je
De Consumentenbond be
te laten bijhouden wat je eet.
keek nu vijf applicaties en
Uitvoering
De Consumenten
Grofweg werken ze allemaal
hield een enquête onder 307
bond selecteerde
op dezelfde manier. Bij het
gebruikers en 207 voormali
vijf populaire voe
eerste gebruik vul je leeftijd,
ge gebruikers van voedings
dingsapps en beoor
lengte, gewicht en de mate van
apps. De deelnemers aan de
deelde het gebruiks
activiteit in. Ook geef je aan of
enquête zijn over het alge
gemak, de kwaliteit
van de informatie en
je wilt afvallen, aankomen of
meen positief: ruim de helft
de privacyvoorwaar
op gewicht blijven. De app
van de huidige gebruikers
den. Ook hielden we
rekent daarmee uit hoeveel
meldt dat de apps groten
een enquête onder
calorieën je dagelijks mag
deels of volledig helpen bij
307 gebruikers en
binnenkrijgen. Vervolgens
het bereiken van de gestelde
207 voormalige
gebruikers van
voer je steeds in wat je eet. Dat
doelen. Driekwart is dan ook
voedingsapps.
kan door producten in de da
(heel) tevreden over zijn
tabase van de app op te zoe
voedingsapp.
ken of – wat bij de meeste apps kan –
Maar niet iedereen is zo enthousiast. Een
door de streepjescode te scannen. Zo
deel van de ondervraagden die inmid
kun je per dag zien hoeveel calorieën en
dels geen voedingsapp meer gebruiken,
voedingsstoffen je binnenkrijgt en of dat
in lijn is met je gestelde doel. Vaak is het
mogelijk de app te koppelen aan andere
apps en bewegingsmeters. Of je voegt
zelf je sportactiviteiten toe. Op dagen
waarop je veel beweegt ‘mag’ je van de
app meer calorieën binnenkrijgen.
Het effect van dergelijke gezondheids

Of er ook effect is op
het gewicht, was
volgens de onderzoekers
nog onduidelijk

Onbegrijpelijke
privacyvoorwaarden
De gebruiker zet allerlei persoonlijke gegevens in de
voedingsapp: zijn gewicht,
voedingspatroon en bijvoorbeeld ook hoeveel alcohol hij
drinkt. De bedrijven achter
de apps kunnen deze informatie delen met andere partijen, zodat die bijvoorbeeld
gericht advertenties kunnen
tonen. 87% van de deelnemers aan onze enquête vindt
dit (heel erg) onacceptabel.
Toch gebeurt het.
Dat bedrijven dat doen,
staat vaak verstopt in lange
en onbegrijpelijke privacyvoorwaarden. ‘Dat is kwalijk’,
vindt Inge Piek, campagneleider Digitaal bij de Consumentenbond. ‘Veel van deze
voedingsapps blijken de
privacy van de gebruikers
niet al te serieus te nemen.
Maar consumenten vinden
het belangrijk dat dit soort
zeer persoonlijke gezondheidsgegevens niet zomaar
worden gedeeld met andere
partijen. Daarom zet de Consumentenbond zich hiervoor
in met de actie Baas over
eigen data.’
MEER INFORMATIE

consumentenbond.nl/
baasovereigendata
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‘ Ik val
er mee af’
Corinne BolVan Kampen
(1953) gebruikt sinds
een paar
maanden Mijn Eetmeter. ‘Ik
wilde gaan lijnen en toen
wees mijn schoonzus me op
deze app.’ Praktisch dagelijks vult ze sinds enkele
maanden in wat ze eet. ‘Het
is interessant dat ik naast
informatie over de calorieën
meer inzicht krijg in bijvoorbeeld hoeveel zout en verzadigd vet ik eet. Het zou voor
mij als vegetariër wel fijn zijn
als er meer informatie over
vleesvervangers in de app
zou staan.’ Al met al is ze een
tevreden gebruiker: ‘Dit
werkt voor mij; ik kan zo
bewuster omgaan met wat ik
eet en ik val ermee af.’
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geeft aan dat het ‘te veel gedoe’ of ‘te
omslachtig’ is. Om een betrouwbaar
beeld te krijgen van je voedingspatroon
is het essentieel dat je alles invult wat je
op een dag eet. En dat alleen is nog geen
garantie voor betrouwbare resultaten.
De gegevens in de apps kloppen name
lijk niet altijd, blijkt uit onze inventarisa
tie. Zo bleek dat MyFitnessPal de hoe
veelheid natrium en zout door elkaar
haalt bij een bepaald type hummus.
Daardoor leek het of de gebruiker die
dag enorm veel zout binnenkreeg, terwijl
dat in de praktijk nogal meeviel.

Lastig
Wat het gebruik verder lastig maakt, is
dat de portiegroottes die de apps stan
daard gebruiken niet altijd goed gekozen
zijn. Soms moet je als gebruiker zelf een
inschatting maken van de portiegrootte,
en dat is niet eenvoudig. Ook vergeet je
snel toevoegingen zoals olie en boter in
te voeren, waar je behoorlijk wat calorie
ën mee kunt binnenkrijgen.
Het vergt dus enige discipline, maar
als je een app goed gebruikt, kun je meer
inzicht in je eetpatroon krijgen, wat je
kan helpen je doelen te bereiken. Houd
daarbij wel in de gaten dat je baas blijft
over je eigen data. ■

DEEL JE ERVARINGEN

consumentenbond.nl/
ervaringenvoedingsapps

Voedingsapps
Redenen om een voedingsapp te gebruiken
Afvallen

65,5%

Inzicht in eetpatroon

59,9%

Bijhouden voedingsstoffen zoals vetten en suikers

35,5%

Op gewicht blijven

21,5%

Nieuwsgierigheid

13,4%

Medische reden(en)

10,1%

Aankomen
BRON: ENQUÊTE ONDER 307 HUIDIGE GEBRUIKERS VAN EEN VOEDINGSAPP
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2,0%

Het is essentieel
dat je alles invult
wat je op een dag
gebruikt

FatSecret
➜ Voor iOS, Android en
Windows, ook online
➜ Gratis

GEBRUIKSGEMAK
Inclusief barcodescanner en uitgebreide database
met voedingsmiddelen. Je kunt zelf producten
toevoegen. Interessante optie:
de app kan producten herkennen als je er een foto van
maakt, al werkt dat nog niet
optimaal. Vergt soms veel
handelingen om producten te
kunnen selecteren.
KWALITEIT EN
NAUWKEURIGHEID
Het is voor gebruikers niet
altijd duidelijk waar welke
informatie vandaan komt,
waardoor de betrouwbaarheid
onduidelijk is.
PRIVACY
Deze app deelt ‘non-identifiable’ gegevens met adverteerders. Het is niet duidelijk
of gebruikers niet-identificeerbaar blijven, zeker omdat
Amerikaanse regels op dit
punt afwijken van Europese.

voedingsapps
Lifesum
➜ Voor iOS en Android
➜ De mogelijkheden van de
gratis app zijn redelijk beperkt; de betaalde versie
(€45 per jaar) biedt veel
meer mogelijkheden.

Food
(Virtuagym)
➜ Voor iOS en Android
➜ Gratis en betaald. De versie van €38 per jaar is advertentievrij en biedt meer mogelijkheden.
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GEBRUIKSGEMAK
Invoeren van producten,
onder meer via
de barcodescanner, gaat erg
makkelijk.
Eerder gekozen producten
zijn gemakkelijk terug te vinden. Er is geen handige mogelijkheid om ingevoerde
gegevens met elkaar te vergelijken, ook omdat er geen
online versie is.
KWALITEIT EN
NAUWKEURIGHEID
De aangegeven porties zijn
regelmatig aan de iets te krappe kant. De app onderschat
daarmee wat je aan calorieën
en voedingsstoffen binnenkrijgt.
PRIVACY
Deze app vraagt geen toestemming om je gegevens te
gebruiken. Dat terwijl de app
de gegevens volgens de voorwaarden kan delen met
adverteerders. Hoe en wat
precies blijft vaag. In de gratis
versie van de app krijg je reclame te zien.

GEBRUIKSGEMAK
De barcodescanner kent veel
producten. Het
invoeren van
producten gaat vlot en smileys
geven aan hoe gezond je eet.
De app is mooi vormgegeven
en met interactieve elementen wordt het gebruik aantrekkelijk gemaakt.
KWALITEIT EN
NAUWKEURIGHEID
De portiegroottes zijn vaak
klein en daarmee onderschat
de app de hoeveelheid calorieën die je binnenkrijgt. Vooral
de hoeveelheid vet wordt te
laag ingeschat. De app geeft
regelmatig gekke portiegroottes aan. Zo kwamen we bij een
notenmix een aanbevolen
portie van 14,9 gram tegen en
zou een chocoladereep die in
werkelijkheid 125 gram weegt
volgens de app 138,9 gram
wegen.
PRIVACY
De app vraagt toestemming
voor zijn privacybeleid dat in
vergelijking met de andere
apps begrijpelijk is opgesteld.
Je kunt ervoor kiezen je data te
laten verwijderen. De app
bevat geen reclame van derden, maar je krijgt wel irritant
vaak aanbiedingen voor de
betaalde versie voorgeschoteld. Het is mogelijk om je daar
deels voor af te melden.

MyFitnessPal
➜ Voor iOS en Android, ook
online
➜ Gratis; de betaalde versie
(€50 per jaar) biedt meer
mogelijkheden.

GEBRUIKSGEMAK
Het invullen van
het dagboek gaat
gemakkelijk. Helaas staan niet bij
alle producten Nederlandse
portiegroottes. De app opent
standaard met de lijst van
recentelijk gekozen producten. Met barcodescanner.
KWALITEIT EN
NAUWKEURIGHEID
Wij kwamen bij het gebruik
een aantal fouten tegen. Zo
selecteerden we een jonagoldappel met een groen vinkje. Dat betekent in deze app
dat de gegevens volledig zouden moeten zijn. Maar helaas,
dat klopt hier niet. Volgens de
app zou er namelijk geen suiker in deze appel zitten.
PRIVACY
Deze app van sportmerk Under Armour kwam in het verleden in opspraak vanwege zijn
privacybeleid. Gegevens kunnen gedeeld worden met Facebook en andere advertentiebedrijven. Als gebruiker
moet je aangeven akkoord te
gaan met die voorwaarden,
anders kun je de app niet gebruiken. Wil je de privacyvoorwaarden helemaal bekijken
dan ben je wel even bezig, het
gaat om meer dan 26 pagina’s.

Mijn Eetmeter
➜ Voor iOS en Android,
ook online
➜ Gratis

GEBRUIKSGEMAK
De app is overzichtelijk en veelgebruikte producten zijn gemakkelijk te selecteren. Ook invoeren via de website is mogelijk.
Niet alle producten staan in de
database en het zelf toevoegen van producten inclusief
portiegrootte is wat lastig.
Onhandig is dat de app geen
barcodescanner heeft, maar
deze zal uiterlijk begin 2019
worden toegevoegd, zo belooft het Voedingscentrum.
KWALITEIT EN
NAUWKEURIGHEID
Zoals je van een app van het
Voedingscentrum mag verwachten is de informatie
nauwkeurig en kloppend. De
feedback over je voedings
patroon wordt niet altijd
motiverend gebracht.
PRIVACY
Dit is de meest privacyvriendelijke van de onderzochte
apps. Ingevoerde gegevens
worden zo veel mogelijk anoniem bewaard en na een bepaalde termijn verwijderd.
Gegevens worden niet gebruikt voor reclamedoel
einden.
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WIL JE BEWUSTER EN
GEZONDER LEVEN?
Met de tips en adviezen van de Gezondgids blijf je fitter
en vitaler. Kijk meteen op consumentenbond.nl/gezondgids
en kies de aanbieding die bij je past.
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