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Opzouten! 

Eet minder zout
‘Eet minder zout’, staat in de nieuwe richtlijn gezonde voeding. Vooral met het oog 
op hart- en vaatziekten wordt een maximale consumptie van 6 gram zout per dag 
aangeraden. Maar, hoe meet je dat af? Minimaal twee ons groente en twee stuks 
fruit… dat zijn duidelijke adviezen. Maximaal 6 gram zout, dat ligt wat lastiger.
Wat minder kwistig met het zoutvaatje lijkt de oplossing, maar zo simpel is het niet. 

Verantwoordelijkheid
Verreweg het meeste zout krijgen we ongemerkt binnen. Heel veel producten uit 
de supermarkt of van de bakker bevatten zout. Consumenten hebben daar lang 
niet altijd weet van, en áls ze het al weten dan is het ondoenlijk om bij te houden 
hoeveel zout je binnenkrijgt. Daarom rijst de vraag wie er verantwoordelijk is voor 
die maximale grens van 6 gram zout per dag. Is dat de consument? Of hebben pro-
ducenten, fabrikanten, winkeliers – kortom de hele levensmiddelenindustrie – ook 
een rol? En wat te denken van de overheid… Juist die vragen staan centraal bij het 
door de Consumentenbond georganiseerde symposium ‘Opzouten!’ op donder-
dagmiddag 26 april in Den Haag. 

Kom ook en discussieer mee!

Programma Deelnemen 

Deelname aan het symposium ‘Opzouten!’ is gratis. 
Stuur uiterlijk 31 maart de antwoordkaart in. 

functie

organisatie

13.00 Ontvangst
13.30 Opening symposium.
 Klaske de Jonge (directeur Consumentenbond).
13.45 De gezondheidsaspecten van zout: nieuwe richtlijn goede voeding.
  Marianne Geleijnse (epidemioloog Wageningen Universiteit, afdeling 

Humane Voeding).
14.10  Hoeveel zout bevat ons eten?
 Gerard Kramer (onderzoeker Consumentenbond).
14.35 De rol van fabrikanten en levensmiddelenindustrie.
 Anke Schlatmann (Nutrition Manager, Unilever Nederland Foods).
15.00 Pauze
15.30 Intermezzo
15.45 Wat kunnen we leren van de situatie in Engeland?
 Victoria Targett (Nutrition Policy Advisor, Food Standards Agency, UK).
16.10 Paneldiscussie: Zoutconsumptie, wie is verantwoordelijk?
 - Boudewijn Breedveld, manager afdeling Kennis Voedingscentrum.
 - Simone Hertzberger, hoofd Kwaliteit, Albert Heijn.
 - Klaske de Jonge, directeur Consumentenbond.
 - Frans Kok, hoogleraar Voeding en Gezondheid, Wageningen Universiteit.
 -  Philip den Ouden, directeur Federatie Nederlandse Levensmiddelen 

Industrie (FNLI).
 - Ria Westendorp, hoofd Voeding en Voedselveiligheid, ministerie VWS.
16.55 Afsluiting
17.00 Borrel

De organisatie van het symposium ‘Opzouten!’ is in handen van de
Consumentenbond. Deelname is gratis, vooraf registreren is noodzakelijk. 
Stuur daarom uiterlijk 31 maart de antwoordkaart in. Sociëteit de Witte in het 
centrum van Den Haag (Plein 24, nabij Tweede Kamer) is zowel per auto als 
met het openbaar vervoer prima bereikbaar. Ook is er voldoende parkeergele-
genheid. Wie zich opgeeft voor het symposium ‘Opzouten!’, krijgt twee weken 
van te voren uitgebreide documentatie toegestuurd, compleet met routebe-
schrijving. Heeft u nog vragen? Bel dan naar Anja Verhoef: (070) 445 45 08
of mail: opzouten@consumentenbond.nl 

 Ja, ik ben donderdag 26 april bij het symposium 
 ‘Opzouten!’ (13.00 – 17.30 uur).
 

 Nee, helaas ik ben verhinderd.

Let op: deelname is beperkt. Bij te veel aanmeldingen 
maken wij een selectie op basis van volgorde van aan-
melding, en maximaal twee deelnemers per organisatie.
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