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Zo eten peuters en kleuters in nederland 
Resultaten van de Voedselconsumptie
peiling onder jonge kinderen 

Caroline van Rossum, Henny Brants, Elly 
Buurma-Rethans, Heidi Fransen, Maryse 
Niekerk, Marga Ocké, RIVM, Bilthoven

Uit de voedselconsumptiepeiling onder 1279 
in Nederland wonende kinderen van 2 tot 
6 jaar blijkt dat hun voedingspatroon over 
het algemeen te weinig groenten, fruit, 
vis en voedingsvezel bevat en te rijk is aan 
verzadigde vetzuren. De kinderen krijgen 
van de meeste vitamines en mineralen 
voldoende binnen. De peiling werd 
uitgevoerd door het RIVM in opdracht van 
het Ministerie van VWS (1). 

Tussen 1987 en 1998 zijn in Nederland drie 
bevolkingsbrede voedselconsumptiepeilingen 
uitgevoerd. Om de peilingen beter te laten 

aansluiten bij de huidige beleidsbehoeften en 
de veranderde voedingsgewoonten is sinds 
2003 een nieuw voedingspeilingssysteem op-
gezet (2), waarbij specifieke bevolkingsgroe-
pen worden onderzocht, zoals de peuters en 
kleuters in 2005/2006. 
Voor het onderzoek zijn de deelnemende 
kinderen thuis bezocht. Met een schriftelijke 
vragenlijst werden algemene achtergrondken-
merken en specifieke voedingsgewoonten na-
gevraagd. Gedetailleerde voedingsgegevens 
werden door de ouders op twee onafhankelij-
ke dagen (tussentijd 8-13 dagen) ingevuld in 
voorgestructureerde voedingsdagboekjes die 
door diëtisten zijn verwerkt met het zogheten 
EPIC-Soft-programma, een softwareprogram-
ma voor computergeassisteerde 24-uurs-
voedingsnavraag. Voor berekening van de 
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tijdens een huisbezoek werden lengte en ge-

wicht van het kind gemeten en onderzoeks-

materialen uitgereikt en toegelicht.

aFbeelding 1: per-

centage kinderen 

van 2-6 jaar dat 

voldoet aan de 

aanbevelingen voor 

groenten, Fruit, vis 

en de inneming van 

vet (n=1279). 

Vis:
Groenten:
Fruit:
Totaal vet:
Verzadigde vetzuren:
Transvetzuren:

> 2keer per week
2-3 jr: > 50 g
> 150 g
< 40 en%
2-3 jr: < 15 en%
**

4-6 jr: > 100g*

4-6 jr: < 10 en%
4-6 jr: <1 en%

2-3 jr (n=640) 4-6 jr (n=639)
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*0,1% van de 4-6 jarigen voldoet aan de aanbeveling voor groenten
**Voor 2-3 jarigen is geen vergelijking met aanbevling voor transvetzuren mogelijk
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energie- en voedingsstoffeninneming zijn de 
voedingsgegevens gekoppeld aan de NEVO-
tabel (3) en de NES-tabel (4). Gegevens 
over de gebruikelijke voeding zijn statistisch 
berekend met de Nusser-methode. Alle resul-
taten zijn gewogen voor socio-demografische 
factoren en seizoensverschillen.

Voedingsmiddelengebruik  In tabel 1 
staat de gemiddelde consumptie van groepen 
voedingsmiddelen weergegeven, berekend 
over de totale populatie. Over het algemeen 
aten de oudere kinderen meer dan de jongere 
kinderen. Dit gold niet voor fruit. De con-
sumptie van melk en melkproducten was al-
leen hoger bij de oudere jongens. De peuters 
(2-3 jaar) consumeerden meer gewone melk 
dan de kleuters (4-6 jaar), terwijl de kleuters 
meer overige melkproducten gebruikten. 

De door het Voedingscentrum opgestelde 
Richtlijnen Goede Voedselkeuze werden met 
uitzondering van melk(producten) en kaas 
voor de meeste voedingsmiddelengroepen 
niet gehaald. De gemiddelde consumptie van 
groenten, fruit, vlees en vleeswaren, kip, vis, 
eieren en vegetarische vleesververvangers 
en oliën en vetten door de kinderen was 
lager dan de richtlijn. De 4-6-jarigen aten 
gemiddeld ook minder brood, knäckebröd en 
ontbijtgranen en aardappelen, rijst, pasta en 
peulvruchten dan aanbevolen.
Uitgaande van de gebruikelijke consumptie 
van groenten en fruit werd de richtlijn voor 
fruit (150 gram per dag) door slechts onge-
veer een kwart van de kinderen gehaald (af-
beelding 1). Nog minder kinderen voldeden 
aan de richtlijn voor groenten (50-100 gram 
en 100-150 gram per dag voor kinderen van 

respectievelijk 1-3 jaar en 4-8 jaar): slechts 
19% van de 2-3-jarigen en 0,1% van de 4-6-ja-
rigen haalden de ondergrens van de richtlijn. 
De bovengrens van de richtlijn werd door 
vrijwel geen van de kinderen bereikt. Aan de 
richtlijn om 2 keer per week vis te eten werd 
door 9% van de kinderen voldaan; 24% van 
de kinderen at nooit vis. 
Van de kinderen gebruikte 58% tijdens de 
twee onderzoekdagen voedingsmiddelen die 
kunstmatig waren gezoet. De meeste van 
deze producten behoorden tot de niet-alco-
holische dranken, yoghurt en yoghurtdranken 
en siropen. De kleuters gebruikten meer 
kunstmatig gezoete niet-alcoholische dran-
ken dan de peuters.

energie macroVoedingsstoffen en 
Vezel De gemiddelde inneming van ener-
gie bedroeg 6126 kJ (1456 kcal) en was hoger 
bij 4- tot 6-jarigen dan bij 2 tot 3-jarigen en 
bij jongens in vergelijking met meisjes. Een 
op de zeven kinderen had overgewicht of was 
obees, wat er op duidt dat zij meer energie 
binnenkregen dan verbruikten in de periode 
voorafgaande aan het onderzoek.
De bijdrage van de macrovoedingsstof-

aFbeelding 2: gemiddelde energiepercentage 

van macrovoedingsstoFFen bij 2-6-jarigen 

(n=1279); totaal 6126 kj (1456 kcal).

Eiwit 47(g); 13%
Verzadigde vetzuren 
(19g); 12%
Transvetzuren (1,3g); 
1%
Onverzadigde vetzuren 
(25g); 15%

Overige vetachtige 
stoffen; 2%
Mono- en disachariden 
(128g); 35%
Polysachariden (78g); 
22%

gram/dag

aardappelen en andere knolgewassen 47

groenten 41

peulvruchten 2

Fruit en noten 125

 Fruit/gemengd Fruit 120

 noten, zaden, notenspread 5

melk en melkproducten 447

 melk 193

 kaas 11

 overige melkproducten 243

granen en graanproducten 111

 deegwaren, rijst, andere granen 14

 brood, knäckebröd, beschuit 84

 ontbijtgranen 5

vlees en vleesproducten 50

vis en schaaldieren 5

eieren 5

oliën en vetten 13

suiker en zoetwaren (incl siropen) 72

koek en gebak 41

niet alcoholische dranken 573

sauzen en kruiden/specerijen 10

soepen 15

diversen 11

 sojaproducten 6

tabel 1: gemiddelde 

consumptie van 

voedingsmiddelen-

groepen (epic-soFt-

indeling) 

door 2-6-jarigen 

(n=1279).
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fen aan de inneming van energie was met 
gemiddeld 13 energie% eiwit, 30 energie% 
vet en 57 energie% koolhydraten in overeen-
stemming met de richtlijnen en grotendeels 
vergelijkbaar voor de verschillende groepen 
(afbeelding 2). De gemiddelde bijdrage van 
verzadigde vetzuren aan de energie-inneming 
was wat aan de hoge kant (11-12 energie%). 
Vrijwel geen van de kinderen had een 
gebruikelijke vetinneming boven de richtlijn 
van maximaal 40 energie% (afbeelding 1). 
De aanbeveling om maximaal 10 energie% 
verzadigde vetzuren te gebruiken werd door 
een grote meerderheid (87%) van de kleuters 
overschreden. De voor peuters geldende 
hogere richtlijn van maximaal 15 energie% 
werd slechts door ruim 2% van de 2-3-jarigen 
overschreden. De inneming van transvetzu-
ren was bij ongeveer 10% van de 4-6-jarigen 
hoger dan de gestelde norm van 1 energie%. 
Voor de 2-3-jarigen ontbreekt een richtlijn 
voor transvetzuren. De gebruikelijke inne-
ming van vezel was lager dan de richtlijn van 
2,8 g/MJ voor 2-3-jarigen en 3,0 g/MJ voor 
4-6-jarigen (tabel 2).

microVoedingsstoffen De voeding 

van de kinderen bevatte voldoende van de 
meeste microvoedingsstoffen, aangezien 
de mediaan van de gebruikelijke inneming 
meestal boven de vastgestelde norm voor 
een adequate inneming uitkwam (tabel 2). 
Dit was ook het geval wanneer de gebrui-
kelijke inneming werd berekend exclusief 
het gebruik van supplementen. Vitamine 
D, foliumzuur, ijzer en vitamine A behoe-
ven een nadere beschouwing. De mediane 
inneming van vitamine D (bij de 2-3-jarigen 
en 4-6-jarige meisjes) en foliumzuur (bij 4-6-
jarigen), was lager dan de adequate inneming 
(ook inclusief supplementen), waardoor 
geen uitspraak kan worden gedaan over het 
percentage kinderen met een inadequate 
voorziening. De foliumzuurinneming bij de 4-
6-jarigen was weliswaar iets hoger dan bij de 
2-3-jarigen, maar de adequate inneming voor 
deze leeftijdsgroep is aanzienlijk hoger (150 
versus 85 µg). Ook voor ijzer was de mediane 

inneming bij de 2-3-jarigen en 4-6-jarige 
meisjes lager dan de Nederlandse norm voor 
een adequate inneming uit 1992. Wanneer de 
meer recente Amerikaanse aanbeveling wordt 
gehanteerd (5) had minder dan 2% van de 
2-6-jarige kinderen een inadequate ijzerinne-
ming. Voor vitamine A in retinolactiviteitequi-
valenten (RAE) ontbreekt een Nederlandse 
aanbeveling. Uitgaande van de Amerikaanse 
aanbevelingen (5) had circa 9% van de 4-6-
jarige kinderen een inadequate inneming. 
Echter, bij een deel van de kinderen werd ook 
een te hoge inneming van retinol en synthe-
tisch foliumzuur waargenomen. 

supplementen en Verrijkte Voe-
dingsmiddelen Supplementen werden 
door 43% van de kinderen gebruikt op een 
of beide opschrijfdagen. Het gebruik was bij 
2-3-jarigen (62%) circa tweemaal zo hoog als 
bij 4-6-jarigen (30%). Bij 2-3-jarigen was vita-
mine D het meest gebruikte supplement, bij 
4-6-jarigen multivitamine/-mineralen. Voor 
1-4-jarigen wordt een dagelijkse suppletie van 
5 µg vitamine D per dag aanbevolen. Slechts 
circa 60% van de 2-3-jarigen voldeed hieraan. 
Van de vitamine D-inneming werd 24% gele-
verd door supplementen (afbeelding 3).
Verrijkte voedingsmiddelen werden door 
ongeveer 87% van de kinderen gegeten of 
gedronken op een of beide opschrijfdagen 
en leveren ongeveer 10% van de energie 
(afbeelding 3). Dit waren vooral verrijkte 
dranken, siropen en melkproducten. Van een 
aantal voedingsmiddelengroepen was het 
aandeel van verrijkte producten hoog: meer 
dan 90% van de geconsumeerde sojapro-
ducten, 60% van de ontbijtgranen, ongeveer 
de helft van de siropen en sappen, eenderde 
van de melkdranken en eenzesde van de 
yoghurt(dranken) was verrijkt.
Opvallend is dat verrijkte voedingsmiddelen 
een belangrijkere bron van vitamine C (29%) 
zijn dan fruit en noten (22%) en groenten 
(8%). Tegelijkertijd leveren de verrijkte voe-

Mono- en disachariden 

Polysachariden (78g); 

Energie

Mono- en disachariden

Vitamine A (RAE)

Vitamine B1

Vitamine B2

Vitamine B6

Foliumzuurequivalenten

Vitamine C

Vitamine D

Calcium

IJzer

Verrijkte voedingsmiddelen Voedingssupplementen Overige voedingsmiddelen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

aFbeelding 3: bijdrage van verrijkte voedingsmiddelen en supplementen 

aan de inneming van energie en voedingsstoFFen door 2-6-jarigen (n=1279).

Richtlijnen Goede Voedselkeuze voor de meeste 
voedingsmiddelengroepen niet gehaald
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dingsmiddelen ook een aanzienlijk deel van 
de mono- en disachariden (18%).

conclusies De voeding van de Neder-
landse peuters en kleuters is gunstig met be-
trekking tot de energieverdeling van eiwitten, 
vetten en koolhydraten. De vetzuursamen-
stelling van de voeding zou echter verbeterd 
moeten worden, want de inneming van verza-
digd vet is (vooral bij 4-6-jarigen) te hoog 
en de consumptie van vis (rijk aan omega-
3-vetzuren) te laag. Slechts weinig kinderen 
halen de aanbeveling voor de consumptie 
van groenten. Voor fruit is de situatie iets 
gunstiger, maar nog steeds voldoet slechts 
ongeveer een kwart van de kinderen aan de 
aanbeveling. Ook de inneming van voedings-
vezel is laag.
Uitgaande van de huidige Nederlandse 
aanbevelingen krijgen de jonge kinderen 
voldoende binnen van de meeste vitamines 
en mineralen. Voor vitamine D en foliumzuur 
is dit wellicht niet het geval. Dit dient nader 
onderzocht te worden via bijvoorbeeld onder-
zoek naar de voedingsstatus. De aanbevolen 
suppletie van vitamine D aan 1-4-jarige kin-
deren wordt niet altijd nageleefd en verdient 
verdere aandacht. Voor een aantal voedings-
stoffen waaronder ijzer en vitamine A wordt 

de evaluatie van de inneming bemoeilijkt 
door onduidelijkheid in de voedingsnormen. 
Meer wetenschappelijk onderzoek naar 
behoeftes aan voedingsstoffen van kinderen 
is gewenst.
Beleid is nodig ter bevordering van een gun-
stig lichaamsgewicht en om de consumptie 
van groenten, fruit, vis, vezelrijke producten 
en voedingsmiddelen met een goede vet-
zuursamenstelling te stimuleren. Dergelijke 
verbeteringen in de voeding van jonge kinde-
ren zouden een bijdrage kunnen leveren aan 
de preventie van overgewicht en chronische 
ziekten op latere leeftijd.
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tabel 2: gebruikelijke inneming per dag van microvoedingsstoFFen en vezel uit voedingsmiddelen en voedingssupplementen.

  2-3-jarigen (n=640) 4-6-jarigen (n=639)

 eenheid p5 p50 p95 adequate 

inneming*

p5 p50 p95 adequate 

inneming*

vitamine a rae (µg) 250 565 1274 400 237 522 1226 500

vitamine b1 mg 0,5 0,8 1,4 0,3 0,5 0,8 1,5 0,5

vitamine b2 mg 0,7 1,3 2,1 0,5 0,7 1,4 2,5 0,7

vitamine b6 mg 0,7 1,2 2,2 0,4 0,7 1,3 2,5 0,7

Foliumzuur Foliumz. 

equiv. (µg)

65 126 337 85 67 134 314 150

vitamine c mg 33 69 128 40 33 71 143 45

vitamine d µg 1,2 4,1 9,3 5-10 1,0 2,4 5,5 2,5-5

calcium mg 446 753 1143 500 442 791 1247 700

ijzer mg 4,1 6,3 9,7 7 4,7 7,1 12,0 7

vezel g/mj 1,5 2,3 3,2 2,8 1,4 2,1 2,9 3

* de bronnen van deze voedingsnormen zijn weergegeven in het rivm-rapport (1).

gedetailleerde voedingsgegevens werden door de ouders op twee onaFhankelijke 

dagen (tussentijd 8-13 dagen) ingevuld in voorgestructureerde voedingsdagboekjes.
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