
Voedselconsumptie
|  

vo
e

d
in

g
 n

u
  |

18

|  
se

p
te

m
b

e
r

 2
00

8 
 | 

 n
u

m
m

e
r

 9
  |

eFCovAL: european Food Consumption validation 
Validatie van een 
europese voedselconsumptiemethode 

Caroline Wilson-van den Hooven, Evelien de Boer, Marga Ocké, RIVM, 
Bilthoven

Veel Europese landen houden regelmatig een nationale 
voedselconsumptiepeiling. Beleidsmakers kunnen hieruit 
belangrijke informatie halen voor hun voedingsbeleid. Bijna ieder 
land hanteert zijn eigen methodiek om de voedselconsumptie te 
peilen (1). Voor nationale doeleinden is dat geen probleem, maar 
vanuit de Europese Unie (EU)  groeit de behoefte om informatie 
over voeding en volksgezondheid tussen de lidstaten uit te 
wisselen en te vergelijken. In dit artikel worden de meest recente 
Europese activiteiten die moeten zorgen voor meer eenheid bij 
voedselconsumptiepeilingen in Europa beschreven.

Omdat de behoefte aan gestandaardiseerde en vergelijkbare 
voedselconsumptiegegevens groeide, gaf de Europese Commissie 
(EC) in 2000 het startschot voor het project EFCOSUM (European 
Food Consumption Survey Method) (2,3). Met dit door de EU gefinan-
cierde project, waarbij 23 landen waren betrokken, wilde de EC een 
geschikte meetmethode voor de voedselconsumptie in Europa vinden. 
Deze methode moest de voedingsinneming in landelijk representa-
tieve steekproeven van alle leeftijden en geslachtsgroepen binnen 
Europa op een vergelijkbare manier in kaart brengen. Alle toenmalige 
EU-landen, met uitzondering van Luxemburg deden mee. Vier werk-
groepen voerden ieder afzonderlijk literatuuronderzoek uit en hielden 
verschillende expertbijeenkomsten. 
De belangrijkste conclusies waren: 
– Herhaalde 24-uurs voedingsnavraag meest geschikte methode
De EFCOSUM-projectgroep beschouwde de herhaalde 24-uurs 
voedingsnavraag als de beste methode om op een vergelijkbare 
manier inneminggegevens op individueel niveau te verzamelen in 
Europese landen (4). Een belangrijk voordeel van deze methode is 

de relatief lage belasting voor zowel de respondent als de interviewer, 
waardoor deze methode goed toepasbaar is binnen grote Europese 
populaties met een verschillende afkomst. Bij deze methode worden 
open vragen gesteld, waardoor alle voedingsmiddelen die de respon-
dent heeft gegeten of gedronken (en alle combinaties daarvan) gerap-
porteerd kunnen worden. 
– EPIC-SOFT uitgangspunt voor voedingsnavraag
De leden van de EFCOSUM-projectgroep concludeerden dat het 
computerprogramma EPIC-SOFT het beste uitgangspunt was om de 
24-uurs voedingsnavraag mee uit te voeren, vanwege het hoge stan-
daardisatieniveau (4,5).  EPIC-SOFT werd al gebruikt sinds begin jaren 
negentig en was speciaal ontwikkeld voor de EPIC-studie (European 
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) in tien EU-landen 
(6). Voor de EPIC-studie waren tien landspecifieke versies van EPIC-
SOFT ontwikkeld; de stap naar gebruik in alle Europese landen leek 
dus relatief snel haalbaar. Na afloop van EFCOSUM zijn een aantal 
landen het programma al gaan gebruiken voor nationale of regionale 
voedingsmonitoring (Nederland, België, Duitsland en Spanje).
Volgens de EFCOSUM-projectgroep was het programma EPIC-SOFT 
echter nog niet helemaal optimaal voor Europese voedingsmonitoring 
en was een aantal technische en functionele aanpassingen wenselijk 
(7). Bovendien was het de vraag of het programma geschikt was voor 
de 24-uurs voedingsnavraag bij specifieke bevolkingsgroepen zoals 
kinderen.

EFCOVAL  Als opvolging van EFCOSUM is in oktober 2006 het 3-

Veertien instituten en organisaties 
uit elf EU-landen doen aan 

EFCOVAL mee
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jarige project EFCOVAL (European Food Consumption Validation) ge-
start. De projectgroep bestaat uit personen van veertien instituten en 
organisaties uit elf EU-landen (deels uit de EFCOSUM-projectgroep), 
afbeelding 1. Het RIVM coördineert het project. Het doel van EFCO-
VAL is de Europese voedselconsumptiemethode verder te ontwikkelen 
en te valideren, zodat geschat kan worden welke voedingsmiddelen, 
nutriënten én potentieel schadelijke stoffen de populatie inneemt. De 
activiteiten van EFCOVAL zijn verdeeld in vijf deelprojecten, afbeel-
ding 2.

Deelproject 1: Start van het valiDatieonDerzoek  In 
Nederland, België, Frankrijk, Noorwegen en Tsjechië hebben ervaren 
diëtisten herhaalde 24-uurs navragen afgenomen met de landspeci-
fieke versies van EPIC-SOFT. Dit deden ze bij ongeveer 120 volwassen 

mannen en vrouwen per land. Ook verzamelden de respondenten 
24 uur urine en namen ze bloed af, om enkele relevante biologische 
merkers voor de voedingsinneming te kunnen bepalen. De inneming-
gegevens worden in en tussen landen vergeleken met de biologische 
merkers. 

Deelproject 2: vernieuwing en uitbreiDing epic-SoFt
Binnen dit deelproject wordt het EPIC-Soft-programma gemoderni-
seerd zodat het voldoet aan de huidige IT-standaard en vriendelijker 
wordt in gebruik. Ook wordt de functionaliteit verbeterd op basis van 
ervaringen uit verschillende landen. Gezocht wordt naar mogelijkhe-
den om landen meer flexibiliteit te geven in het aanpassen van het 
programma aan hun specifieke behoeften, terwijl de standaardisatie 
tussen de verschillende EPIC-SOFT-versies gewaarborgd blijft. Ook 
het versiebeheer van EPIC-SOFT wordt in het EFCOVAL- project syste-
matisch opgezet.

Deelproject 3: epic-SoFt aanpaSSen voor meten 
voeDSelveiligheiD  De Europese Autoriteit voor Voedselveilig-
heid (EFSA) is een onafhankelijk adviesorgaan dat in heel Europa 
kennis vergaart over voedselveiligheid. Ook voor EFSA levert het 
EFCOVAL-project belangrijke informatie en een meetmethode op. Met 
de 24-uurs voedingsnavraag kan namelijk niet alleen de inneming van 
voedingsmiddelen en nutriënten door Europeanen bepaald worden, 
maar ook de blootstelling aan potentieel schadelijke stoffen via hun 
voeding. EPIC-SOFT is echter niet specifiek voor dit doel ontwikkeld. 
In het deelproject over voedselveiligheid wordt dan ook nagegaan 
welke aanpassingen binnen EPIC-SOFT nodig zijn.

Deelproject 4: aanpak voeDingSnavraag bij 
kinDeren  Om de voedselconsumptie van kinderen te bepalen, is 
een bijzondere aanpak nodig. Vooral kinderen die jonger zijn dan tien 
jaar hebben moeite zich te herinneren wat ze eerder hebben gegeten 

organisatie van eFcoVAl

eFCovAL is gestart in oktober 2006 en loopt tot september 2009. er zijn veertien partners uit elf verschillende euro-
pese landen bij betrokken. Het rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (rivm) coördineert het project. 
eFCovAL wordt gefinancierd door de europese Commissie in het Zesde Kaderprogramma (Food-Ct-2006-022895). 
meer informatie over het project is te vinden op: www.efcoval.eu.
Contact informatie: evelien de boer, rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (rivm),
Centrum voor voeding en gezondheid, postbus 1, 3720 bA bilthoven, evelien.de.boer@rivm.nl.
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of gedronken. En als ze het zich kunnen herinneren, dan vinden ze 
het vaak moeilijk om het product en de gegeten hoeveelheid precies 
te beschrijven. Binnen EFCOVAL wordt gezocht naar een geschikte 
methode om de voedingsinneming bij kinderen in de leeftijd van vier 
tot veertien jaar te meten. Speciale aandacht gaat uit naar de moge-
lijkheden van een herhaalde 24-uurs navraag of een voedingsdagboek. 
De praktische haalbaarheid van de gekozen methode wordt getoetst 
in Spanje en Denemarken. De inneminggegevens die dat oplevert, 
worden vergeleken met de gegevens van een bestaande voedingsna-
vraagmethode in Denemarken (relatieve validatiestudie).

Deelproject 5: StatiStiSche methoDen voor het Schatten 
van De voeDingSinneming Een 24-uurs voedingsnavraag geeft 
de inneming over een korte periode weer. Om uitspraken te kun-
nen doen over het percentage van de bevolking dat een inadequate 
inneming heeft, moet de gebruikelijke inneming bekend zijn. De 
gebruikelijke inneming kan volgens de aanbevelingen van EFCOSUM 

geschat worden uit inneminggegevens van ten minste twee 24-uurs 
voedingsnavragen. Met behulp van statistische methoden, zoals de 
Nussermethode, kan de dag-tot-dag-variatie uit de gegevens gefilterd 
worden en kan de gebruikelijke inneming van een populatie worden 
bepaald (8). Binnen EFCOVAL proberen we de bestaande statistische 
technieken hiervoor te verbeteren. 
Binnen ditzelfde deelproject wordt ook aandacht besteed aan factoren 
die de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van voedselconsump-
tiegegevens kunnen beïnvloeden (4). Hierbij valt te denken aan be-
perkingen in het herinneringsvermogen van de respondent, maar ook 
aan de manier waarop de interviewer vragen stelt. Bovendien kan de 
verwerking van de consumptiegegevens de uitkomsten beïnvloeden, 
bijvoorbeeld als de gegevens worden gekoppeld aan voedingsmidde-
lentabellen. Binnen EFCOVAL worden deze factoren in kaart gebracht 
en wordt met simulatiestudies het effect ervan op de uitkomsten 
bestudeerd.
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Afbeelding 1.  
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de deelnemende 
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Validatie 24-uurs aanvraag 
methode met EPIC-SOFT

Uitvoeren validatiestudie 
met biologische merkers in 

vijf Europese landen

Vernieuwing en uitbreiding 
EPIC-SOFT software

Omzetten naar moderne IT 
standaard

Gebruiksvriendelijk maken

Meer flexibiliteit inbouwen

Opzetten versiebeheer

Aantal landspecifieke 
versies uitbreiden
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EPIC-SOFT voor 
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Kinderen

Uitzoeken meest 
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heidsstudie
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Statistische methoden
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