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V001

Hoe belangrijk zijn volgende aspecten van veilige voeding voor u?

 
Zeer
belangrijk

Belangrijk
Minder
belangrijk

Helemaal
niet
belangrijk

Geen
mening

De voedingswaarde (ingrediënten, calorieën,… )

De hygiëne, de reinheid van de winkel en het
restaurant

Een voedingsmiddel zonder gevaar voor de
gezondheid

De versheid van het voedingsmiddel

V002

In welke mate maakt u zich zorgen over de volgende voedselthema’s?

 Zeer bezorgd Eerder bezorgd Weinig bezorgd Niet bezorgd Geen mening

Voedselfraude

Voedselverpakkingen

Hygiëne

GGO’s (genetisch gemodificeerde organismen)

Pesticiden (bestrijdingsmiddelen)

Bacteriële ziekteverwekkers (Salmonella, …)

Additieven (kleurstoffen, conserveermiddelen,
smaakversterkers,...)

Houdbaarheidsdata (‘te gebruiken tot’ en ‘ten minste
houdbaar tot’)

Dioxines

Antibioticaresistentie

Dierenwelzijn

Voedselverspilling

Hormonen in het vlees

V003

Bent u het voorbije jaar ziek geworden ten gevolge van de consumptie van voedsel in België?

Ja

Neen

V004

Indien ja, welke actie heeft u toen ondernomen?

meerdere antwoorden mogelijk

Ik heb het meldpunt van het Voedselagentschap (FAVV) gecontacteerd

Ik heb me laten opnemen in het ziekenhuis (gewoon of spoed)

Ik heb mijn huisarts geraadpleegd of mijn apotheker om advies gevraagd

Ik heb de uitbater van de winkel of de restauranthouder gecontacteerd

Ik heb niets ondernomen



V005

 
Het vervolg van dit onderzoek gaat over het 
'Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen' (FAVV)

In welke mate kent u het Voedselagentschap?

Zeer goed

Goed

Enkel van naam

Helemaal niet

V006

Hoe nuttig zijn volgens u de volgende activiteiten van het Voedselagentschap voor veilige voeding?

 
Zeer
nuttig

Nuttig
Minder
nuttig

Helemaal
niet
nuttig

Geen
mening

Brochures voor consumenten (vb. over bewaring van
voedsel)

Controles van ingevoerde voedingsmiddelen

Onderzoek naar voedselfraude

Laboratoriumanalyses van voeding (o.a. op additieven,
residuen van pesticiden, salmonella, …)

Controles van uitgevoerde voedingsmiddelen

Inspecties (hygiëne, bewaaromstandigheden, …) van
voedingswinkels, restaurants, groothandels,
voedingsindustrie, boerderijen, …

Controles op het rookverbod in restaurants

V007

Hoe waardeert u globaal het werk van het Voedselagentschap?

Geef een score van 1 tot 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Geen
mening

V008

Bent u over het algemeen tevreden over de hygiëne en reinheid in de door u bezochte handelszaken?

 
Zeer
tevreden

Tevreden
Minder
tevreden

Helemaal
niet
tevreden

Geen
mening

Detailhandels (bakkerijen, slagers,
buurtwinkels,..)

Grootkeukens (werk, school, ziekenhuis,
rusthuis,…)

Supermarkten en grootwarenhuizen

Horecazaken (cafés, restaurants, snackbars,
…)

Directe verkoop op de boerderij

Marktkramen en ambulante verkopers
(frietkot, hamburgerkraam, ijsjes, dranken,…)



V009

Welke vermeldingen op etiketten van voorverpakte voedingsmiddelen leest u?

   Altijd  Meestal   Soms    Nooit  

Het land van herkomst

De aanwezigheid van allergenen (gluten, schaaldieren,
lactose, noot…)

De ingrediëntenlijst

Raadgevingen in verband met de bewaring (temperatuur, …)

Kwaliteitsklasse fruit en groenten (klasse 1, 2,…)

Voedingswaarde (calorieën, vetten, zout, …)

Gezondheidsbeweringen of -claims (vb. calcium is nodig
voor de instandhouding van normale botten)

Raadgevingen voor de bereiding (ontdooien voor de
bereiding,…)

Additieven (kleurstoffen, conserveermiddelen,
smaakversterkers, E-nrs, ...)

Labels (Bio, Fair Trade, vrije-uitloopei,…)

Houdbaarheidsdata (‘te gebruiken tot’ en ‘ten minste
houdbaar tot’)

V010

Houdbaarheidsdata

 Ja Neen

Wist u dat u voeding met een minimale houdbaarheidsdatum (THT, ten minste houdbaar tot) nog na deze datum
mag verbruiken (indien goed bewaard en de verpakking ongeschonden is)?

Wist u dat u voeding met de vermelding TGT of ‘te gebruiken tot’ na deze datum niet meer mag verbruiken ?

V011

Wat denkt u over volgende stellingen?

 
Volledig
akkoord

Akkoord
Niet
akkoord

Helemaal
niet
akkoord

Geen
mening

Momenteel zijn de controles (in België) voldoende streng

Momenteel worden de voedingsmiddelen voldoende
gecontroleerd

Het Voedselagentschap geeft genoeg informatie

Het Voedselagentschap moet zijn inspectieresultaten over
hygiëne van alle winkels en restaurants individueel
publiceren

Over het algemeen zijn voedingsmiddelen in België veilig

Het Voedselagentschap beheert de incidenten goed (bij
voorbeeld bij verontreiniging van voedingsmiddelen)

V012

Vindt u voldoende geschikte informatie over voedselveiligheid?

Ja

Neen



V013

Via welke mediakanalen zoekt en vindt u informatie over voedselveiligheid?

 
Zeer
vaak

Vaak Soms Nooit
Geen
mening

Facebook- en/of Twitterpagina van het FAVV

Tijdschriften

Radio

Televisie

Folders van het Voedselagentschap

Kranten

De website van het Voedselagentschap
(www.favv.be)

Zoekmachines (Google, Yahoo, …)

V014

Het gratis Meldpunt voor de consument van het Voedselagentschap

(0800 13 550)

 Ja Neen

Kent u dit meldpunt voor consumenten van het Voedselagentschap?

Zou u een beroep doen op dit meldpunt in geval van klachten of vragen?

V015

Kent u de affiches van het Voedselagentschap die verplicht uithangen in handelszaken en de Horeca?

Ja

Neen



V016

Kent u de FAVV-smiley? (die uithangt aan restaurants en winkels die hun zaak goed beheren wat voedselveiligheid betreft en
beschikken over een gecertificeerd autocontrolesysteem)

Ja

Neen

V017

Verkiest u een restaurant of winkel dat beschikt over een FAVV-smiley?

Ja

Neen

V018

Heeft u voorstellen voor verbetering van de werking van het Voedselagentschap? Wat verwacht u van het voedselagentschap?

U kunt nog 255 karakters gebruiken

V019a

Bent u de persoon die gewoonlijk de boodschappen doet?

Ja

Neen

V019b

Bent u beroepsmatig actief in de voedselketen?

Ja

Neen



V019FRANS

Diploma

enseignement primaire/pas de diplôme enseignement supérieur de type court

enseignement secondaire inférieur (tous les types) enseignement supérieur de type long

enseignement secondaire supérieur professionnel universitaire

enseignement secondaire supérieur technique

enseignement secondaire supérieur général

Quel est le code postal de votre lieu de résidence principal?

Veuillez donner un code postal belge. 
Si vous n'habitez pas en Belgique, cochez l'option "Je n'habite pas en Belgique".

Je n'habite pas en Belgique

V019totaal

Wat is uw opleidingsniveau?

lager onderwijs/geen diploma Professionele bachelor (hoger onderwijs korte type)

lager middelbaar onderwijs (alle types) Academische bachelor (hoger onderwijs lange type of univ. kandidatuur)

hoger middelbaar beroepsonderwijs Academische master (universitair onderwijs)

hoger middelbaar technisch onderwijs Postuniversitaire opleiding (Manama, doctoraat)

hoger middelbaar onderwijs (humaniora)

Wat is uw postcode?

Gelieve een geldige Belgische postcode op te geven. 
Indien u niet in België woont, vink dan de optie "Ik woon niet in België" aan.

Ik woon niet in België

Wuif

Uw antwoorden werden goed geregistreerd. 

Als u tot de winnaars behoort, zullen we u via e-mail verwittigen. Alle winnaars vindt u op onze website.

Benieuwd wat er met uw antwoorden gebeurt? Volg ons via Twitter en Facebook

[%hasnonext%]

 

http://www.ivoxpanel.be/prijzen-en-winnaars
https://twitter.com/ivox_be
http://www.facebook.com/pages/iVOX/147045128702271
https://twitter.com/ivox_be
http://www.facebook.com/pages/iVOX/147045128702271

