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Kaasconsumptie 
in de zorg
Resultaten van een onderzoek onder 

cliëntenraden en inkopers 
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Voor ouderen geeft kaas een gevoel van herkenbaarheid. Een 

boterham of een cracker belegd met kaas, dat kregen ze thuis als klein 

kind al voorgeschoteld. Kaas is zo normaal, dat niemand erbij stilstaat. 

Maar wat weten we eigenlijk over kaasconsumptie in de zorg?

Uit het kaasonderzoek van uitgeverij Vakmedianet blijkt dat maar liefst 

95 procent van de bewoners in de Nederlandse zorginstellingen kaas 

eet, waarvan 60 procent dagelijks. De kaas wordt vooral tijdens de lunch, 

het ontbijt en als tussendoortje genuttigd.

Dit rapport geeft inzicht in voorkeuren van bewoners en inkopers als het 

gaat om het merk, de smaak,de herkomst en de voedingswaarden van 

kaas. 
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1. Lekker Hollands
Wat bewoners en inkopers vooral belangrijk vinden, is dat de kaas echt 

Nederlands is. Dat wil zeggen: duurzaam geproduceerd, gemaakt van 

weidemelk van Nederlandse koeien die grazen op Nederlandse bodem. 

Verder moet de kaas pittig, vol van smaak en makkelijk snijdbaar zijn.

Eigenschappen van goede kaas volgens bewoners en inkopers

• Pittig

• Volle kaassmaak 

• Niet te zout, niet te vet

• Makkelijk snijdbaar 

• Goede structuur 
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VRAAG

Hoe belangrijk vindt u het dat de kaas echt Nederlands is?
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VRAAG

Waarom kiest u meestal voor een A-merk?
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2. Zeg 'ns Aaa
Welke Nederlandse kaasmerken vinden bewoners dan lekker? 36 

procent zegt de A-merken, vanwege de kwaliteit, de smaak, maar ook 

omdat het een vertrouwd product is. Bijna de helft van de inkopers is 

het daarmee eens.  

Van de inkoopmanagers koopt 48 procent uitsluitend een A-merk. 46 

procent bestelt naast een A-merk ook een huismerkvariant. 6 procent 

koopt uitsluitend een huismerk. De voorkeur bij inkopers ligt dus 

duidelijk bij A-merken.

Het A-merk wint het van het huismerk vooral op kwaliteit, smaak en 

omdat het een vertrouwd product is. Een gezonde keuze en prijs zijn 

minder onderscheidende factoren.
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3. Bekende Nederlanders
Een van de meest interessante vragen is natuurlijk of de voorkeur van de 

inkopers gelijk is aan die van de bewoners. Dat blijkt niet altijd het geval. 

Ze zijn het in ieder geval wel eens over Milner. Deze kaas wordt goed 

ingekocht en vaak gegeten. Voor verreweg de meeste bewoners en 

inkopers is smaak de doorslaggevende factor om voor deze kaas te 

kiezen.  

Het imago van Milner wordt beoordeeld als gezond, Frico als een echt

vertrouwd kaasmerk, Slankie vanwege de goede prijs, Old Amsterdam 

als smaakvol en Beemster wordt gezien als echt Hollands. Bij Eru geven 

veel respondenten aan dat het een vertrouwd merk is.

Met name de spontane bekendheid van Goudse kaas is groot, hoewel dit 

een kaassoort is en geen merk. Verder worden ook alle grote A-merken 

verschillende keren spontaan genoemd door de respondenten. 

Onbekend bij bewoners zijn de merken Vergeer Holland en Kips. Kazen 

van de groothandel, zoals Fresh4You, zijn wel bekend bij de inkopers, 

maar niet bij de bewoners.
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VRAAG

Welke A-merken consumeert u en koopt u regelmatig? 

Gegarandeerd Hollands
Liefhebbers van Goudse kaas kunnen makkelijk controleren of de kaas authentiek is. De 

Europese Commissie heeft Gouda Holland-kaas in 2010 erkend als Beschermde 

Geografische Aanduiding en de Stichting Gouda Holland Edam Holland heeft het 

Gouda Holland-kwaliteitskeurmerk in het leven geroepen. Deze stichting promoot het 

Gouda Holland-kwaliteitszegel richting handel en consument.  Met dit kwaliteitszegel is 

de originele kaas te onderscheiden van ‘Goudse’ kaas die in het buitenland wordt 

geproduceerd. Kaas met dit keurmerk is gemaakt volgens een eeuwenoud recept. Het 

zegel is van de Nederlandse Zuivel Organisatie.
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VRAAG 

Bent u zich bewust van de voedingsstoffen die kaas bevat?

De belangrijkste cijfers uit het kaasonderzoek

• 95 procent van de bewoners eet kaas, 60 procent dagelijks

• 48 procent van de inkopers koopt uitsluitend A-merken

• 46 procent van de inkopers bestelt naast A-merken ook huismerken 

• 40 procent van de bewoners vindt het belangrijk dat de kaas van 

Nederlandse afkomst is, 35 vindt dat heel belangrijk

• 60 procent van de bewoners consumeert regelmatig Beemster, 32 

procent van de inkopers koopt dat merk regelmatig

• 59 procent van de bewoners consumeert regelmatig Milner, 32 

procent van de inkopers koopt dat merk regelmatig

• 42 procent van de inkopers ziet kaas als een manier om voldoende 

vetten binnen te krijgen
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4. Meer dan smaak

Natuurlijk moet kaas niet alleen lekker zijn; we willen ook dat het goed is 

voor het menselijk lichaam. We vroegen ons af in hoeverre dat aspect 

van belang is voor bewoners en managers. 

Bewoners zien kaas als broodbeleg en/of snack en houden zich niet zo 

bezig met de voedingswaarden. Het zijn vooral de inkoopmanagers die 

daarop letten.

Ruwweg de helft van de respondenten ziet kaas als broodbeleg en/of 

snack. Voor de andere helft is het vooral een manier om gezonde 

voedingsstoffen binnen te krijgen zoals vetten, eiwitten en calcium. 

Opvallend is dat inkopers meer de voedingswaarde van kaas waarderen 

dan bewoners. 42 procent van de inkopers ziet kaas met name als een 

manier om voldoende vetten binnen te krijgen. 

Verantwoording

In de periode mei 2014 is in opdracht van FrieslandCampina online onderzoek 

gedaan onder 256 zorgmanagers en 288 vertegenwoordigers van 

cliëntenraden.  

In totaal beantwoordden 88 (=34 procent) van 256 benaderde functionarissen 

die direct verantwoordelijk zijn voor de inkoop van kaas en 156 (=54 procent) 

van de 288 cliëntenraadsleden de enquête volledig. 

Qua profiel is met name het verzorgingshuis met 50 tot 250 bewoners sterk 

vertegenwoordigd in het onderzoek. De gemiddelde leeftijd van inkopers is 54 

jaar en zij zijn minimaal MBO geschoold.


