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neVo-tabel uitgebreid en geactualiseerd 

Susanne Westenbrink, Martine Jansen-van der Vliet, Caroline van Ros-
sum, Centrum voor Voeding en Gezondheid, Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu

In juli is de NEVO-tabel 2011 (1) uitgebracht met een flink aantal 
nieuwe voedingsmiddelen. Voedingswaarden zijn herzien doordat 
nieuwe analysecijfers beschikbaar zijn gekomen en doordat 
fabrikanten gegevens over hun producten hebben aangeleverd. 
Belangrijke wijzigingen zijn de herziene energieberekening en de 
aangepaste analysemethode voor folaat. Natrium en jodium 
hebben specifieke aandacht gekregen.

Sinds 2006 zijn drie grote analyseprojecten uitgevoerd met als doel 
de gegevens in het NEVO-bestand te actualiseren. Veel cijfers waren 
verouderd en het voedingsmiddelenassortiment is de laatste decennia 
uitgebreid. In opdracht van het ministerie van VWS zijn circa 150  
voedingsmiddelen uit verschillende productgroepen bemonsterd en 
geanalyseerd.
De geselecteerde voedingsmiddelen zijn belangrijk in het Nederlandse 
voedingspatroon en zijn in het hele land bemonsterd bij speciaal-
zaken en supermarkten. Daarnaast hebben het Nederlands Bakkerij  
Centrum en het Productschap voor Vee en Vlees respectievelijk 37 
broodsoorten en 49 vleessoorten bemonsterd en geanalyseerd.

ActuAliseren en AAnvullen Naast bovengenoemde analy-
ses zijn resultaten van analytisch onderzoek door organisaties zoals 
de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, de Consumentenbond, Wage-
ningen Universiteit en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen  
Industrie (FNLI), beschikbaar gesteld aan NEVO.
Gegevens van fabrikanten zijn een andere belangrijke bron van infor-
matie. Meer dan bij generieke basisproducten vinden voor merkartike-
len veranderingen in receptuur, productieproces en assortiment 
plaats, waardoor up-to-date houden van deze informatie belangrijk is.
De nieuwe voedingswaardegegevens zijn, waar mogelijk, ook gebruikt 
om de samenstelling van andere voedingsmiddelen te actualiseren en 
aan te vullen. Dit gebeurt door gegevens van vergelijkbare producten 
over te nemen of door de samenstelling van receptuur op basis van 
geanalyseerde ingrediënten te (her)berekenen.

verschillen tussen 2006 en 2011 Er zijn bijna 2.100 voe-
dingsmiddelen opgenomen in de NEVO-tabel 2011.
Belangrijke wijzigingen in de voedingswaardegegevens zijn de herzie-
ne energieberekening en de aangepaste analysemethode voor folaat. 
Ook natrium en jodium hebben specifieke aandacht gekregen.

Energie
Sinds mei 2009 is de berekening van energie aangepast aan de EU-
richtlijn voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen (2). Hiermee 
wordt een gestandaardiseerde energieberekening gehanteerd, waar-
door beter vergelijkbare gegevens worden verkregen.  
Volgens deze EU-richtlijn wordt nu ook de energie uit voedingsvezel 
en organische zuren meegeteld. Eerder werd ervan uitgegaan dat voe-
dingsvezel geen energie levert omdat het niet wordt verteerd. Circa 70 
procent van de voedingsvezels in de dikke darm wordt echter gefer-
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menteerd, waarbij energie vrijkomt. De EU-richtlijn gaat uit van ge-
middeld 8 kJ (2 kcal) per gram voedingsvezel, ongeacht het type vezel. 
En voor organische zuren wordt gemiddeld 13 kJ of 3 kcal per gram ge-
rekend, ongeacht de soort organisch zuur.
Door deze wijziging zal het energiegehalte van veel voedingsmiddelen 
in de NEVO-tabel 2011 wat hoger zijn dan in de tabel van 2006. Waar-
schijnlijk resulteert dit in een hogere geschatte energie-inneming door 
de Nederlandse bevolking.

Folaatequivalenten
In de NEVO-tabel worden folaatequivalenten weergegeven, die wor-
den berekend uit folaat dat van nature aanwezig is en foliumzuur dat 
wordt toegevoegd volgens de formule: μg folaatequivalenten = μg fo-
laat*1 + μg foliumzuur*1,7 (3, 4).
Daarnaast zijn sinds 2009 veel folaatgehaltes herzien. De oudere ge-
haltes plus de daarvan afgeleide gegevens waren gebaseerd op een 
HPLC-methode of waren hiernaar toe teruggerekend. Deze waarden 
zijn vervangen door nieuwe analysecijfers of door de originele micro-
biologisch bepaalde waarden (5). Deze aanpassing maakt de folaat-

gehaltes in NEVO beter vergelijkbaar met die in buitenlandse voe-
dingsmiddelentabellen. 
Microbiologisch bepaalde gehaltes zijn wat hoger dan HPLC-waarden, 
zodat veel waarden voor folaat en folaatequivalenten in het NEVO- 
bestand in 2011 hoger zijn dan voorheen. Deze hogere gehaltes kun-
nen aanleiding zijn tot een hogere inschatting van de inneming door 
de Nederlandse bevolking.

Natrium 
De Taskforce Zout van de FNLI heeft de afgelopen jaren met de voe-
dingsmiddelenindustrie gewerkt aan het verlagen van het zoutgehalte 
in voedingsmiddelen (6, 7). Bij de herziening van deze NEVO-tabel is 
specifiek aandacht besteed aan het natriumgehalte in industriële pro-
ducten, om een zo actueel mogelijke natriumwaarde te kunnen publi-
ceren. Overigens zijn alle huishoudelijk bereide voedingsmiddelen, 
zoals gekookte groenten, aardappelen, peulvruchten, graanproducten 
(rijst, macaroni), bereid vlees en vis, tenzij anders vermeld in de pro-
ductnaam, zonder toegevoegd zout geanalyseerd/berekend en gerap-
porteerd.

Jodium
Jodium is nu ook opgenomen in de NEVO-tabel. Gegevens zijn verkre-
gen uit analyses. Ook zijn jodiumgehaltes ingeschat op basis van de 
gebruikte soort en hoeveelheid zout. Bij koek- en gebakrecepten is uit-
gegaan van gejodeerd zout voor huishoudelijk gebruik (jodiumgehalte 
tussen niet-gejodeerd zout en bakkerszout in). Verder is uitgegaan van 
niet-gejodeerd zout, tenzij de fabrikant aangeeft dat gejodeerd zout is 
gebruikt. Jodiumgehaltes zijn beschikbaar voor de belangrijkste jodi-
umbronnen (kaas, melk, vlees, vis, eieren, granen). Dit betekent dat in 
de NEVO-tabel 2011 nog niet voor alle voedingsmiddelen een jodium-
gehalte beschikbaar is.

levensmiddelendAtAbAnk NEVO is onderdeel van de  
Levensmiddelendatabank (LEDA) (8). LEDA is een bestand met voe-
dingsinhoudelijke gegevens (voedingsstoffen, allergenen, andere ken-
merken zoals duurzaamheid, verstrekkingseenheden) over merkartike-
len en generieke voedingsmiddelen. De Levensmiddelen databank 
wordt gezamenlijk beheerd door het Voedingscentrum en het RIVM. 
De NEVO-tabel bevat voornamelijk informatie over generieke produc-
ten. Merkartikelen worden na zorgvuldige selectie gebruikt voor het 
genereren van generieke producten voor de NEVO-tabel. Merkartike-
len worden, op enkele specifieke producten na, niet afzonderlijk gepu-
bliceerd. Fabrikanten kunnen gegevens over merkartikelen aanleveren 
aan LEDA via de website van het Voedingscentrum (8).
Het NEVO-bestand bevat veel meer voedingsstoffen dan op etiketten 
wordt vermeld. Aan fabrikanten wordt dan ook gevraagd zoveel moge-
lijk verschillende voedingsstoffen aan te leveren, ten behoeve van de 
opname in NEVO. Uit het NEVO-bestand wordt de gedrukte NEVO-
tabel (1) en NEVO-online (2) afgeleid. Het Voedingscentrum maakt 
gebruik van de NEVO-tabel in zijn consumentenvoorlichting, zoals de 
Eetmeter en de Caloriechecker.jodiumgehaltes zijn beschikbaar voor de belangrijkste 

jodiumbronnen, zoals eieren, kaas, melk, vlees, vis en granen. 

tabel 1. om beter aan te sluiten bij de internationale naamgeving van 

folaat, foliumzuur en folaatequivalenten zijn de namen van deze 

stoffen veranderd. 

nieuwe naam 2011 oude naam 2006 engelse naam 2011

folaat foliumzuur van 

nature

folate

foliumzuur toegevoegd folium-

zuur

folic acid

folaatequivalenten foliumzuurequiva-

lenten

folate equivalents
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kwAliteit voedingswAArdegegevens De samenstelling 
van voedingsmiddelen is onderhevig aan natuurlijke variatie ten gevol-
ge van ras, teeltwijze, bodemgesteldheid, klimaat. Ook bereidingswij-
ze (receptuur, bereidingstemperatuur, bereidingstijd), bewaarmethode 
en bewaartijd kunnen van invloed zijn op de samenstelling. Het is on-
mogelijk om exact te weten wat de samenstelling van een voedings-
middel is op het moment van consumptie. De NEVO-tabel geeft de 
best mogelijke schatting van de voedingswaarde van het al dan niet 
bereide product.
Het uitgangspunt voor het NEVO-bestand is dat kwalitatief goede ge-
gevens, bij voorkeur afkomstig van chemische analyses van represen-
tatief bemonsterde voedingsmiddelen, worden gebruikt. Als niet be-
kend is hoe de voedingswaardegegevens zijn geproduceerd, wordt de 
kwaliteit van de gegevens over het algemeen en wellicht ten onrechte 
als minder beoordeeld. Dit speelt nogal eens bij gegevens van de voe-
dingsmiddelenindustrie. 
Alle gegevens die in aanmerking komen voor opname in het NEVO-
bestand worden bij het RIVM beoordeeld via een standaardprotocol. 
Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de herkomst, de gehanteerde voe-
dingsstofdefinities, de gebruikte eenheden en vergelijking met andere 
voedingsmiddelen. Bepaald wordt of met deze gegevens een gemid-
delde kan/moet worden berekend en welk getal wordt gepubliceerd.
Omdat ontbrekende gegevens een onderschatting van de voedings-
stoffeninname kunnen geven, worden deze waar mogelijk verzameld 
via bronnen als receptuurberekeningen, buitenlandse voedingsmidde-
lentabellen en gegevens van fabrikanten. 

europese ontwikkelingen In Europa heeft elk land een ei-
gen voedingstoffenbestand. Door EuroFIR AISBL (9), de organisatie 
van beheerders van voedingsstoffenbestanden, producenten en ge-
bruikers van voedingswaardegegevens wordt gewerkt aan harmonisa-
tie en standaardisatie van Europese voedingsstoffenbestanden om het 
uitwisselen, gebruiken en interpreteren van deze gegevens te verge-
makkelijken. 

Gebruikers (bijvoorbeeld onderzoekers, beleidsmakers, voedingsmid-
delenindustrie) profiteren hiervan omdat gegevens over voedingsmid-
delen uit alle Europese landen eenvoudig en in een standaard formaat 
beschikbaar komen via EuroFIR. Inmiddels is voor EuroFIR-leden een 
doorzoekbare website beschikbaar met voedingswaardegegevens van 
meer dan 20 Europese landen (9). Ook voor NEVO wordt hiervan  
gebruikgemaakt om gegevens te actualiseren of aan te vullen. 

volgende nevo-tAbel Vanaf nu verschijnt iedere twee jaar een 
nieuwe uitgave van de NEVO-tabel (online en in druk) om aan de ver-
anderende markt tegemoet te komen. 
De gedrukte NEVO-tabel 2011 kan worden besteld via het Voedings-
centrum. Tegelijkertijd is een nieuwe versie van NEVO-online uitge-
bracht, waarvan de gegevens ook via de website kunnen worden opge-
vraagd (10).
                   
Beschikbare gegevens van laboratoria en voedingsmiddelenindustrie zijn 
zeer welkom bij het RIVM en Voedingscentrum, evenals vragen en opmer-
kingen van gebruikers die helpen om het NEVO-bestand verder te verbete-
ren. 
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bij de herziening van 

de nevo-tabel is 

specifiek rekening 

gehouden met 

natrium in 

industriële 

producten. 
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