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Zo eten kinderen en volwassenen in

Nederland
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van RossLrm, RIVM, Bllthoven

Nede anders eten nog steeds te weinigÍtuit, grcente,

vis en vezel.

Wel is het type vet in de voeding vefueterd, doordot voorol de

12

hoeveelheid trcnsvetzurcn in voedingsmiddelen is ofgenomen. Het

aondeel venadigde vetzurcn in de voeding is echter nog ongunstig
en overgewicht komtírequent voot, Dit blijkt uit rccente
voedselconsumptiegegevens van het RIVM. Hiewoot is tussen 2oo7
en zoto in koart gebracht wat kinderen en volwassenen in de

leeftijd von

7

tot en met 69jaat consumercn.

Voor een adequaat be eld op het gebied van gezonde en vei ige voe-

ding
=

s het noodzakelijk te besch kken over gegevens betreffende de

voedselconsumptie en voed ngstoestand van de Nederlandse bevo
k ng. Tussen 1g8l en rygB z jn om de vijí jaar d rie bevolkingsbrede
voedselconsumptiepei ingen uitgevoerd. Vanafzoo3 wordt een nieuw

voedingspe ngssysteem toegepast, dat beter aansluit bij de huidige
beleidsbehoefier, sociodemograFsche ontwikkelingen, veranderingen
in voedingsgewoonten en Europese aanbevelingen met betrekking tot
onderzoeksmethodieken (r). S ndsdien is een peiling uitgevoerd bij
jongvolwassener in 2oo3, en b j jonge kinderen in zoo5-zoo6 (z). De
Voedselconsumptiepeiling zooT-zoro is de eerste peiling volgens de
nieuwe opzet die bevo kingsbreed bij kinderen en vo wassenen ln de
leeftijd van 7 tot en met 69 jaar is uitgevoerd (3).
Doel van deze peiling is lnzlcht te krljgen in de consumptie van voedingsmiddelengroepen, met name groenten, íruit en vis en inzicht te
krijgen ln de irname van voedlngsstoííen. Vervo gens wordt de inna
me vergeleken n'ret de aanbeve ingen van de Cezondheidsraad aange'

vuld met Europese en Amerikaanse normen.

DE RICHTLIJN ONl TWEE KEER PER WEEK V 5 TE ETEN WERD DOOR SLECHTS
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VAN DEVOLWASSENENGEHAALD

GEGEVENSVERZAMELING De deelnemers van het onderzoek
(n=1.8r9) zijn afkomstig van consumentenparels van het nrarktonde.
zoeksbureau CfK. De steekproef s gestuurd op sociaaldemografische
kenmerken. Zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven en personen
woonachtig in instellingen zijn u tges oten. De gedetailleerde voedingsgegevens zijn door getra nde dièt sten verzame d met de corrputergeassisteerde 24 uursnavraagmethode, gebru kmakend van het
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ntal consumptiemomenten
was hoog, vooral bij volwassenen'
Het

ao

computerprogramma EPIC'Soft O. ledere deelnemer s twee keer gelnterviewd (circa vierweken ertussen). Bij kinderen tot r5 jaar ls dit gedaan met huisbezoeken in aanwezigheld van een ouder/verzorger.
Varafr5 jaar zijn de interviews te efonisch aígenomen. Door middel
van een vragenlijst is een aantal achtergrond-en leefstijlfactoren nagevraagd. Lengte er gewicht zijn mondeling nagevraagd.
Voor berekening van de energ e en voedingsstoffen nname zijn de interviewgegevens gekoppeld aan een aangevulde versie van de
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PERCENTAGE MANNEN EN VROUWEN DAT VOLDOEÍ AAN

AANBEVEL NGEN VOOR GROENTEN. FRUIT EN V

S

AFBEELDING 2. B JDRAGE VAN MACROVOED NGSSTOFFEN AAN DE ENERGIENNA[4E WEERGEGEVEN VOOR VROUWEN DE RESULTATEN VOOR OE lt,lANNEL -]KE
SEVOLKING ZI]N VERGELIJKBAAR

tabel 2or r en de Nederlandse Supp emententabel zoo8. De gebruikelijke voeding 1s berekend uit de actuele inname rret het statistische

weergegeven.

programma SPADE (ontwikkeld bij het RIVM). Alle resultaten zijn berekend voor de afzonderlijke leeftijd.geslachtsgroepen (7-8, 9-rl, r4,r8,
r9-lo,3r-5o. 50-69 jaar) en gewogen voor seizoen en weekdag en klei-

60-92 gram voor kinderen en r03 r4o gram voor volwassenen. Slechts
]-2o/o van de kindercn haalde de aanbeveling van r 50 gram groenten.

ne verschillen in sociodemografische factoren ten opzichte van de Ne-

derlandse bevolking in 2oo8. Wanneer in dit artikel een range wordt
aangegeven beschrijft dit de laagste en hoogste waarde van de resultaten per leefti jd-geslachtsgroep.

CONSUMPTIEMOME TEN Het ontbijtgebruik was afhankelijk van
de leeftijd. Bijna alle kinderen tot r4 jaar gebruikten dagelijks een ontbi)ï (88-9ao/ó). Bij adolescenten en (jong)volwassenen was het dagelijkse ontbijtgebruik lager (52-777o), maar bij de groep vanaf 50 jaar
nam de popularlteit weer toe tot meer dan 80% dagelijks ontbijt. r tot
t27o van de bevolking gebruikte nooit een ontbijt.
Het aántal consumptiemomenten was hoog, vooral bijvolwassenen.
Driekwart van de volwassenen at/dronk meer dan 7 keer per dag iets.
Cica 4o7o',/an de volwassenen deed dat zelfs meer dan to keer per
dag. Bij de kinderen en adolescenten was het aantal consurnptiemomenter lager Eljna een kwart van de 7-8 jarige kinderen en ruim 4o7o
van de 9-r8 jarigen had meer dan 7 eetmomenten per dag.
Ci.a Toyo van de energie-inname werd thuis gebruikt. Een zelfde aan,
deelwerd binnen de hoofdmaaltijden geconsumeerd. Vooral de basisvoedin gsm iddelen (aardappelen, groenten, peulvruchten, granen/
brood, vlees, zuivel, eieren en vetten) werden thuis en binnen de
hoofdmaaltijden geconsumeerd. Buiten de hoofdmaaltijden gebruikten de Neder anders vooral snacks, suiker/zoetwaren, koekjes/gebak,
dranken- Fruit en vis werden relatief meer buitenshuis gebruikt.

VOEDINGSI,II0DELENGEBRUIK De consumptie van groente, fruit
en vis lag voor alle leeftildsgroepen ver onder de aanbeveling. ln af-

beelding r zijn de percentages van de Nederlandse bevolking die vol"
doen aan de richtlijnen voor de consumptie van groente, fruit en vís

De mediane inname van groente was aftankelijk van de leeftijdsgroep

8ij volwassenen liep die op met de leefttjd van 3 naar t47o laanbeveling 2oo gram). De richtlijn voor fruit werd, afhankelijk van de leeft jdsgroep, door 3 tot 260Z van de bevolking gehaald. De mediane con,
sumptie was bij de meeste groepen minder dan r stuk fruit. Vrouwen
aten rneer fruit dan mannen en het fruitgebruik was relatiefhet hoogst
bij de jongste kinderen en de oudste volwassenen.
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De richtlijn om twee keer per week vis te eten werd door slechts 6-90Z
van de kinderen en r-2802 van de volwassenen gehaald- Wel stond bij
een groot deel van de bevolking (28'65%) één keer per week vis op het

menu. De volwassenen vanaí50 jaar aten het meest frequent vis.
Ook de consumptie van andere basisvoedingsmiddelengroepen in
vergelijking met de Richtlijnen Voedselkeuze van het Voedingscentrum was laag. Dit gold voor brood, vetten op brood en bereidingsvetten, aardappelen (en rijst, pasta, peulvruchten) en zuivel.
ENERGIE EN MACR0V0EDINGSSTOFFEN De belangrijkste bronnen van energiewaren granen, inclusiefbrood (4/a), zoivel l4/o) en
vlees

(r%).

Ruim zoTo van de energie-inname was aíkomstig van

niet-basisvoedingsmiddelen zoals suiker/zoetwaren, koekjes/gebak en
niet-alcoholische dranken.
De prevalentie van overgewicht was hoog. Dit geeft een indicatie dat

e'spíake is van een drsbalans !ussen energie.inname en energieveíbruik. Van de kinderen had ry-zzl" overgewicht, waarvan z.Sya e.nstig
overgewicht. l\,4aar ook circa to/o van de kinderen had ondergewicht.
Bij de volwassenen nam de prevalentie van (ernstig) overgewicht toe
met de leeftijd van 33-4ro/o bij iongvolwassenen (r 9-Jo jaaÍ) tot 6r680Z bij personen vanaf 5o jaar.

ln aÍbeelding z is de bijdrage van macrovoedingsstoffen aan de energie-inname weergegeven voor meisjes en vrouwen. De resultaten voor
de mannelijke bevolking zijn vergelijkbaar. Eiwitten leverden ongeveer

t
:

VOEDSELCONSUMPTIE

een zevende deel, koolhydraten de helft en vetten ongeveer een derde
deel, hetgeen binnen de grenzen van de aanbevelingen vah. ïoch had
3 ro% van de bevolking een vetinname boven de bovengrens van 4o

Enlo.
Het aandeel verzadigde vetzuren in de voeding was ongunstig. l\,41nr 5"/o voldeed aan de aanbeveling van minder dan lo Enoz. Het
gehalte aan transvetzuren in de voeding is de laatste jaren sterk afgeder dan

nomen. lvleer dan 95"2 van de bevolking haalt de aanbeveling om
minder dan r procent van de totale energie uit transvetzuíen te halen.
ln 2ool was dit blj jongvolwassenen nog 2870.
De vezelinname per Ml bleef in alle bevolkingsgroepen ver onder de
aanbeveling (circa twee derde van de norm).
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Veel Nederlanders gebruikten voedingssupplementen (27'56o/o). Yrou'
wen gebruikten meer supp ementen dan mannen en het gebruik blj

jonge

ó
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HET HOOGST B -] DE .]ONGSTE KINDERÊN EN DE OUDSTE VOLWASSENEN.

nderen was relatief hoog (bijna 5o%J. l n de wi nter werden er
door meer mensen supplementen gebruikt dan in de zomer Multivltamine/minera ensupplementen werden het meest gebruikt. Voor vrouki

wen boven de 5o jaar wordt vitamine D'suppletie aanbevolen, echter
slechts een derde van de vrouwen boven de 50 gebruikt een supplement met vitamine D.
Drie kwart van de deelnemers gebruikte voedingsmiddelen die verrijkt

folaat en vitamine D, wordt niet altijd opgevolgd en kan gezondheids'
risico's met zich meebrengen. Voor vitamine A, Br, C en E, calcium,

zijn met vitamines en of mineralen. Margarines en dergeliike die
alleen veríijkt zijn met vitamine A en D en eventueel vitamine E ziin
hierbij niet als verrijkt meegeteld. De verrijkte producten droegen
vooral bij aan vitamine C en de B-vitamines. Er waren nauwelijks
overschriJdingen van de verlrge bovengrens ván vitamines en m nera'

naar de referentiewaarden, de voedingsstatus en de gezondheidseffec'

len (zink o-8o2, vitamine A r-4oZ en vitamine 86 o-toZ). De overschrijding voor zink was vooral toe te schrijven aan het gebruik van

:

VROUWEN ETEN I''4EER FRU T DAN MANNEN EN HET FRU TGEERU K IS RELATIEF

magnesium, kalium, ijzer en zink komt bij meerdere bevolkingsgroepen een lagere inname voor dan wordt aanbevolen. l\/eer onderzoek

ten wordt aanbevolen-

Om tot een adequatere voeding te komen wordt aanbevolen om verbeteringen aan te brengen in het voedselaanbod en een gezonder aankoop- en keuzegedrag van de consurrent te stimuleren. Het is belangrijk om het gebruik van de (basis-)producten zoals groenten, íruit, vis,
aardappelen, rijst oípasta, brood (en met name de volkoren varianten

supplerrenten.

van de graanproducten), zuivelproducten en smeersel en bereidingsvetten te verhogen en het gebruik van voed ings m iddelen met een

ICROVOEDINGSSTOFFEN De voorziening van vitamine 82, 86,
Brz en koper liet nauwelijks nnames beneden de adequate inname
zien. Bij deze vitamines zijn geen gezondheidsrisico's te venvachten.
Voor een deel van de bevolking was de inname van vitamine A, Bl, C

hoge energiedichtheid en een lage voedlngswaarde te verminderen.

M

en E, calcium, magnesium, kalium, ijzer en zink lager dan de áanbevelingen. Of dit ook tot tekorten leidt en gezondheidsrisico's oplevert
moet nader worden bekeken.
Voor folaat en vitamine D verwacht het RIVM wel gezondheidsrisico's.
De inname van vitamine D is met name voor senioren laag. De voed_

Dit zal de nutriëntensamenstelling en het vezelgehalte van de voeding
verbeteren. Voor het verbeteren van een gezond vetzuurpatroon is het
belangrijk om te kiezen voor voed ingsm iddelen met een aag vetgehalte ofeen goed vetzuurpatroon uit de productgroepen vetten, zuivel
producten en vlees en vleesproducten.

Ook is het aanbevolen het aantal tussendoortjes te beperken. Dit leidt
tot een lagere energie-inname en draagt bij aan een gezonde, energetisch-in-balans-zijnde voeding.

selconsumptiepeiling laat ook zien dat de inname van folaat laag is
ten opzichte van de aanbevelingen. Het percentage met een inadequa_

Meer informotie over methode en resultaten van de voedselcansumplie-

te inname is het hoogst bij de groep vrouwen in de vruchtbare leeftijd

peilingen is te vinden in de uitgebreide rapponage
over het voedingspeilingssysteem (2)

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Nederlanders eten te weinig
frult, groente, vls en voedingsvezel. De vetzuursamenstelling in de
voeding is gunstig met betrekking tot transvetzuren. Het aandeel veÊ
zadigde vetzuren in de voeding is te laag. Overgewicht komt frequent
voor.

Het advies voor specifieke leeílijdsgroepen voor hogere lnnames van

RE FERE

r.
2
t.

b)

en op de websit.
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Groente- en fruitconsumptie
onder de maat
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