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Wat drinkt nederland?
GfK meet drinkgedrag voor het eerst 
sinds 11 jaar

Drinken is belangrijk. Wat en hoeveel 
Nederlanders drinken is echter lange tijd 
niet gemeten. Dit terwijl recente gegevens  
een vereiste zijn als basis voor bijvoorbeeld 
beleid en de discussie rondom overgewicht. 
In opdracht van de Nederlandse vereniging 
Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) 
onderzocht GfK het drinkgedrag onder 
2079 Nederlanders. 

Jouke Schat, directeur FWS

Het drinkgedrag van Nederlanders is lange 
tijd niet gemeten. De meest recente represen-
tatieve peiling voor de gehele bevolking was 
de Voedselconsumptiepeiling van 1998. Om 
inzicht te creëren in het huidige drinkgedrag 
van Nederland gaf FWS opdracht aan GfK 
om een representatieve meting uit te voeren. 
Met de resultaten van deze meting wil de 
branche zijn beleid inzake gezond gewicht 
toetsen en zonodig aanscherpen.
GfK selecteerde 3000 Nederlanders van 
vier jaar en ouder voor de meting. In totaal 
vulden 2079 respondenten of verzorgers 
(69 procent), verdeeld over vier weken in 
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‘Met name de jongere 
groepen nog verder 

stimuleren om 
caloriebewuste keuzes te 

maken’
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september 2009, zeven aaneengesloten 
dagen een volledig schriftelijk drinkdagboek 
in (tabel 1). GfK koos voor september, omdat 
deze maand qua temperatuur gemiddeld is 
en het drinkgedrag niet vertekend wordt door 
vakantie- en feestdagen.
De respondenten rapporteerden onder meer 
het soort drank, inclusief variant, waarvan 
ze dronken (ondersteund met afbeeldin-
gen), hoeveel ze dronken (aantal glazen) en 

tabel 1: opbouW non-reSponSgroep en populatiekarakteriStieken van 

de netto SteekproeF qua leeFtijd en geSlacht. 

drank gemiddelde dagelijkSe 

conSumptie (ml)

Warme dranken, koFFie thee en andere 

Warme dranken

505  

leidingWater 333  

FriSdranken, dranken op baSiS van Water, 

zoetStoFFen en / oF Suiker, aroma’S en 

eventueel plant- oF vruchtextracten. 

Sapgehalte iS maximaal 25%

263  

alcoholiSche dranken 183  

zuiveldranken, drinkbare 

zuivelproducten (excluSieF Sojadranken)

179  

Water 80  

vruchtenSappen, dranken beStaande uit 

100% Sap oF mixen van 100% Sap

67  

Siroop, dranken op baSiS van Siroop, 

aangelengd met Water

56 

vruchtendranken, dranken op baSiS van 

25 - 99% Sap

13 

tabel 2: inname van de verSchillende productcategorieën (ml).

aFbeelding 1: gemiddelde 

dagelijkSe calorie-inname 

voor de belangrijkSte vier 

energieleverancierS (kcal).

a verSchilt SigniFicant met 

leeFtijdSgroep 20-29

b verSchilt SigniFicant met 

leeFtijdSgroep 30-39

c verSchilt SigniFicant met 

leeFtijdSgroep 40-49

d verSchilt SigniFicant met 

leeFtijdSgroep 50-64

hoeveel werd opgedronken (bijvoorbeeld een 
half glas). Op basis hiervan werd de inname 
per drank omgerekend. De energie-inname 
berekende GfK aan de hand van energiewaar-
den afkomstig uit NEVO, de Eettabel van 
het Voedingscentrum of voedingswaarden 
uit de markt (bijvoorbeeld gegevens van een 
marktleider).  
De uiteindelijke onderzoeksgroep was repre-
sentatief voor de Nederlandse bevolking voor 

non-reSponS netto SteekproeF 

geWogen

abSoluut % abSoluut %

geSlacht

mannen 492 53% 1029 49%

vrouWen 429 47% 1050 51%

leeFtijd

4-11 jaar 89 10% 214 10%

12-19 jaar 104 11% 213 10%

20-29 jaar 173 19% 263 13%

30-39 jaar 162 18% 308 15%

40-49 jaar 155 17% 342 16%

50-64 jaar 161 17% 431 21%

65+ jaar 77 8% 308 15%

totaal 921 100% 2079 100%

geslacht, leeftijd en regio. Ook kwam de ver-
deling tussen de groepen met een normaal 
gewicht, overgewicht of obesitas overeen met 
CBS-gegevens. De resultaten werden in SPSS 
geanalyseerd en met de Tukey HSD-toets op 
significantie getoetst (afkapwaarde p <0,05). 

Resultaten De resultaten geven een 
breed overzicht van wat Nederlanders 
drinken. De belangrijkste resultaten worden 
hieronder samengevat.
Drinken Nederlanders voldoende? 
Nederlanders drinken over het algemeen 
voldoende. Het Voedingscentrum beveelt 
aan om 1,5 tot 2 liter per dag te drinken om 
de vochtbalans op peil te houden. Volwassen 
Nederlanders drinken gemiddeld bijna 1,7 
liter. Dit is inclusief de inname van alcoholi-
sche dranken. Wanneer alcoholische dranken 
niet meegerekend worden, drinken Nederlan-
ders gemiddeld 1,5 liter per dag. Daarnaast 
zullen ook andere voedingsmiddelen zoals 
groenten en fruit helpen bij het aanvullen van 
de vochtreserves.
Wat drinken Nederlanders het liefst? 
Nederlanders drinken het liefst koffie en 
thee, gemiddeld bijna een halve liter per dag. 
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Daarnaast wordt er vaak voor water gekozen 
waarvan Nederlanders gemiddeld 413 ml per 
dag drinken, gevolgd door frisdranken met en 
zonder koolzuur, namelijk gemiddeld 263 ml 
per dag (tabel 2).
Wat is de energie-inname uit dranken?
De gerapporteerde gemiddelde energie-
inname uit dranken van volwassenen ligt tus-
sen de 315 en 369 kcal per dag. Er is weinig 
verschil tussen de calorie-inname uit dranken 
per leeftijdsgroep. Alleen de inname van 
de 30-39 jarigen is significant lager dan de 
calorie-inname van de 50-64 jarigen (p <0,05) 
(tabel 3). De belangrijkste calorieleverende 
dranken voor de gehele populatie zijn opeen-
volgend: alcoholische dranken, zuiveldran-
ken, frisdranken en warme dranken.
Wanneer naar de (volwassen) leeftijdscatego-
rieën wordt gekeken dan zijn er significante 
verschillen te zien (afbeelding 1). De calorie-
inname uit alcohol van de leeftijdsgroepen 
50-64 en 40-49 is bijvoorbeeld significant 
hoger in vergelijking met de groepen 20-29 
en 30-39 jaar (p <0,005). De calorie-inname 
via frisdrank van de leeftijdgroepen 30-39, 
40-49 en 50-64 is juist significant lager in 
vergelijking met de jongste leeftijdsgroep (p 
< 0,0001). 

Wie dRinken light?  Een verkoop- en 
promotiebeleid dat een verantwoorde ener-
gie-inname binnen de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheden stimuleert, is een belangrijk 
beleidspunt van FWS. Verkoopcijfers wijzen 
uit dat het gebruik van light-(fris)dranken 
gestaag is toegenomen in de afgelopen jaren. 
Uit de GfK-meting blijkt dat de inname van 

light daarbij niet beperkt blijft tot een kleine 
groep: light-(fris)dranken worden breed geac-
cepteerd. Ze worden door zowel 
mannen als vrouwen gedronken en in alle 
SES-groepen en gewichtsgroepen (afbeel-
ding 2). Van de 278 ml frisdrank die perso-
nen met obesitas drinken is bijvoorbeeld 
gemiddeld 48 procent light oftewel 133 ml 
per dag. 

discussie en conclusie  Dit on-
derzoek helpt FWS invulling te geven aan 
het verdere branchebeleid inzake gezond 
gewicht; een beleid dat sinds 2006 is vastge-
legd in een branchebrede gedragscode. Als 
opdrachtgever beseffen wij dat ook voor deze 

meting geldt dat de resultaten voorzichtig 
moeten worden geïnterpreteerd. Zo is onder-
rapportage van mensen met overgewicht 
een bekend probleem en kunnen we ook niet 
uitsluiten dat de meetmaand de gemiddelde 
inname heeft beïnvloed.
In onze ogen geven de resultaten deson-
danks duidelijk richting. We zien bijvoorbeeld 
in deze GfK-meting dat “light” niet beperkt 
blijft tot een selecte groep, maar breed wordt 
geconsumeerd. Dit geeft handvatten om in 
alle groepen de light-boodschap te commu-
niceren. Qua calorie-inname uit frisdranken 
blijkt het met name de jongere groep die we 
nog verder kunnen stimuleren om caloriebe-
wuste keuzes te maken. 

leeFtijd kcal per dag % van de dv

20–29 jaar 369 18

30-39 jaar 315 16

40-49 jaar 348 17

50-64 jaar 364a 18

a = verSchilt SigniFicant met leeFtijdS-

groep 30-39

tabel 3: inname (kcal) per leeFtijdScategorie 

en % van de dagelijkSe voedingSrichtlijn (dv).

aFbeelding 2: gemiddelde inname 

FriSdranken en verhouding 

inname light verSuS regular in 

verSchillende Subgroepen (%).

* SeS Werd bepaald aan de hand 

van opleiding en inkomen. een 

volledige indeling iS op te 

vragen bij FWS. 

** overgeWicht iS gedeFinieerd 

alS bmi > 25 en obeSitaS alS bmi 

> 30. 
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