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meest gerapporteerde producten. Bij koek 
wordt het meest Sultana, Liga en ontbijtkoek 
genoemd. De meest genoemde sappen in het 
onderzoek zijn producten als Wicky, Taksi, 
limonade en appelsap. 
De Nederlandse vereniging Frisdranken, 
Waters, Sappen (FWS) maakt bij de dranken 
onder andere onderscheid in frisdranken, 
vruchtensappen, vruchtendranken en siroop. 
Het verschil tussen sap en andere frisdran-
ken is blijkbaar bij veel ouders niet bekend.

onderzoek naar de inhoud van lunch
trommels
‘Koek en sap horen erbij’ 

Marieke Fries, Jorien Velwijk, Annemien 
Haveman-Nies, Wanda Bemelmans, Alet 
Wijga, RIVM en Wageningen Universiteit

Veel ouders geven hun kinderen wat mee 
naar school. Maar weten ouders eigenlijk 
wel wat ze aan hun kinderen meegeven? 
Uit het onderzoek van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu blijkt onder 
meer dat veel ouders hun kinderen vooral 
‘koek’ en ‘sap’ meegeven.

In 2007 werden ouders van ruim 2.500 12-
jarige kinderen, die meedoen aan het PIAMA-
onderzoek, gevraagd om te omschrijven wat 
voor eten en drinken ze hun kind doorgaans 
meegeven naar school (1). Uit de antwoorden 
op de open vraag blijkt dat ouders bij het 
rapporteren van de producten vaak algemene 
termen gebruiken. 
Bijna alle ouders geven doorgaans hun 
kind(eren) iets te eten en/of drinken mee 
(98,5%). Koek (69%) en sap (80%) zijn de 

inhoud van een nederlandse 

lunchtrommel. 
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Opleidingsniveau Fruit en brood zijn 
na koek de meest gerapporteerde tus-
sendoortjes en/of lunchproducten. Hierbij 
verschilt het aantal kinderen dat fruit mee 
naar school krijgt per type school. Het aantal 
kinderen dat fruit mee naar school krijgt daalt 
opmerkelijk; van 40% bij de basisschool-
leerlingen naar 19% bij de kinderen op de 
middelbare school (tabel 1). Dit verschil is 
ook gevonden bij een onderzoek van Jumbo-
supermarkten naar de inhoud van lunchtrom-
mels van kinderen (2). Uit het onderzoek van 
het RIVM blijkt daarnaast dat jongens minder 
vaak fruit meekrijgen dan meisjes. Opvallend 
is dat kinderen met lager opgeleide ouders 
minder vaak fruit mee naar school krijgen 
dan kinderen met hoger opgeleide ouders. 

BrOOd Ook is er verschil te zien in het 
aantal kinderen dat brood meekrijgt: 94% 
van de middelbare schoolleerlingen versus 
29% van de basisschoolleerlingen. Hieruit is 
af te leiden dat de meeste middelbare school-
leerlingen hun lunch nuttigen op school en 
dat daarbij brood de norm is. Indirect blijkt 
hieruit dat de koeken die aan deze kinderen 
naar school worden meegegeven in veel 
gevallen dienen als extra tussendoortje.

dranken  Als het om dranken gaat, 
nemen kinderen op de middelbare school 
vaker water en frisdrank mee naar school dan 
kinderen op de basisschool. Daar staat tegen-
over dat basisschoolleerlingen vaker melk of 
karnemelk en limonade meekrijgen. Water 
wordt daarnaast vaker meegegeven aan 
meisjes dan aan jongens en vaker door hoger 
opgeleide dan lager opgeleide ouders. Lager 
opgeleide ouders geven hun kinderen vaker 

tabel 1. Percentages van de Producten die ouders hun kinderen meegeven naar school, 

gesPlitst voor tyPe school, geslacht van het kind en oPleidingsniveau van de ouders.

meisjes jongens basis

school

middelba

re school

hoog oP

leidings

niveau 

ouders

laag oP

leidings

niveau 

ouders

eten 

Fruit 42 34 40 19 40 29

groente 3 2 2 1 2 2

brood 37 35 29 94 37 31

crackers 5 3 5 0 4 4

‘koek’ 69 69 70 63 67 76

biscuit 22 23 24 16 22 24

sultana/liga 7 7 7 5 7 7

ontbijtkoek 2 3 2 2 2 3

anders 3 3 3 4 3 3

cake & waFel 0 1 0 0 0 1

chocoladereeP 

& chocolade

0 0 0 0 0 0

snoeP 0 1 0 1 0 0

Zoutjes 0 0 0 0 0 0

Fast Food 0 0 0 0 0 0

soeP 0 0 0 0 0 0

anders 2 1 1 3 1 1

drinken 

water 12 7 9 21 11 6

‘saP’ 79 81 80 80 79 83

Frisdrank 10 8 8 13 8 11

limonade/sirooP 25 24 26 16 26 19

vruchtensaP/

vruchtendrank 1

25 27 27 21 25 30

Zuiveldrank      

melk/karnemelk 10 11 11 6 12 6

(geZoet) melk

Product

11 13 12 11 12 14

dikgedrukte Percentages geven een signiFicant verschil aan (P < 0,05) in hoe vaak de ouders 

hun kinderen iets mee naar school geven binnen een bePaalde categorie.
1 oP basis van de geraPPorteerde gegevens, konden de aFZonderlijke categorieën niet gesPeci

Ficeerd worden. 

VNU_014-016.indd   15 24-02-2011   09:52:23



Voedselconsumptie
|  

vo
e

d
in

g
 n

u
  |

16

|  
m

a
a

r
t 

20
11

  |
  n

u
m

m
e

r
 3

  |

frisdrank, vruchtensappen en vruchtendran-
ken mee naar school dan hoger opgeleide 
ouders en minder vaak melk en karnemelk. 

kOek en sap Uit het huidige onderzoek 
blijkt dat bij ouders de norm is dat koek en 
sap thuishoren in de lunchtrommels van hun 
kinderen. Het is de vraag of ouders zich be-
wust zijn van het onderscheid in gezonde en 
minder gezonde koeken en dranken, en van 
het totaal aantal calorieën dat meegegeven 
wordt als ‘extra’ tussendoortje en/of lunch.

referenties
1.  Het PIAMA (Preventie en Incidentie van Astma en 

MijtAllergie) onderzoek is een geboortecohort-studie 
die wordt uitgevoerd door het RIVM, de universitei-
ten van Utrecht en Groningen, het Erasmus-MC in 
Rotterdam, de Beatrix Kinderkliniek in Groningen en 
Sanquin Research in Amsterdam.

2.  Koek of snoep in veel broodtrommels. http://www.
evmi.nl/nieuws/voeding-gezondheid/9121/koek-of-
snoep-in-veel-broodtrommels.html

3.  Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen. 
www.fws.nl.  

tabel 2. overZicht van de Producten die ouders hun kinderen meegeven naar school.

variabele aantal kin

deren

%

totaal 2.515 100

ouder geeFt kind wat mee naar school 2.474 98

ouder heeFt aangegeven wat het meegeeFt 2.427 97

van de 2.427 ouders die hebben ingevuld wat Ze hun kind meegeven naar school:

eten drinken

Fruit 917 38 water 238 10

groente 49 2 ‘saP’ 1935 80

brood 869 36 Frisdrank 217 9

crackers 98 4 limonade/sirooP 594 25

‘koek’ 1677 69 vruchtensaP/vruchten

drank 1
636 26

biscuit 55 2 niet gesPeciFiceerd 488 20

sultana/liga 547 23 Zuiveldrank

ontbijtkoek 160 7 melk/karnemelk 250 10

anders 70 3 (geZoet) melkProduct 287 12

niet gesPeciFiceerd 845 34

cake & waFel 11 1

chocoladereeP & choco

lade

8 0

snoeP 12 1

Zoutjes 2 0

Fast Food 2 0

soeP 3 0

anders 33 1

1 oP basis van de geraPPorteerde gegevens, konden de aFZonderlijke categorieën niet 

gesPeciFiceerd worden.

basisschool

leerlingen krijgen 

vaker melk mee naar 

school dan middel

bare scholieren.

‘Het is de vraag of 
ouders zich bewust 
zijn van het aantal 

calorieën dat 
meegegeven wordt’
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