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Jubileumbijeenkomst 25 jaar voedselconsumptiepeiling

Roep om meer zichtbaarheid 

Hans Kraak

Beleidsmakers, onderzoekers, productontwikkelaars, docenten: al 
een paar decennia gebruiken zij de gegevens van de voedsel-
consumptiepeiling (VCP) als instrument in hun werk. Tijd voor 
een feestje vond het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM), dat namens het ministerie van VWS het VCP-
onderzoek uitvoert. Ter gelegenheid van het jubileumjaar vond 
eind oktober een interactief symposium plaats met interviews, 
discussies en workshops. Doel van gastheer RIVM en de drie VCP 
projectleiders was ook om van stakeholders een indruk te krijgen 
over hoe het verder moet met de VCP. 

Het onderzoek naar de consumptie van Nederlanders zit stevig in 
het zadel, zo bleek tijdens het symposium Aan tafel!! 25 jaar VCP: 
Wat eet Nederland?. Verschillende keren kwam naar voren dat on-

danks de bezuinigingen in Nederland er niet gesneden wordt in het 
voedselconsumptieonderzoek. Vertegenwoordigers van het ministe-
rie van VWS haalden aan dat de consumptiegegevens nodig zijn om 
het voedingsbeleid mee te ijken of aan te toetsen. 
Zo stimuleert VWS de verlaging van de zoutconsumptie in Neder-
land. ‘Om te zien of de Nederlanders daadwerkelijk minder zout 
eten, zijn VCP-cijfers onontbeerlijk’, bracht VWS-directeur Marjolijn 
Sonnema naar voren. 
Wat eten mensen, hoeveel en waarom? Eten ze te veel, te weinig, 
krijgen ze niet te veel additieven binnen, eten ze veilig, eten ze vol-
doende groente of fruit? ‘Als je op dit vlak iets wilt reguleren heb je 
een goede infrastructuur nodig om dat na te gaan, de VCP voorziet 
hierin’, benadrukte Moniek Pieters, directeur Volksgezondheid en 
Zorg van het RIVM. ‘Het is van belang dat er continuïteit in de me-
tingen zit om voldoende betrouwbare gegevens te hebben.’ Ze gaf 
aan dat ze graag ziet dat de data in de toekomst naar postcodeni-

de zaal deed actief 
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veau kunnen worden vertaald. Ook wees ze er op dat een meting 
van de voedselconsumptie alleen niet genoeg is om een gezonde 
voeding of gezond gedrag van Nederlanders te krijgen. ‘Hiervoor is 
samenwerking nodig met de voedingsmiddelenindustrie en alle an-
dere betrokken partijen’, aldus Pieters.

EuropEsE samEnwErking Na 25 jaar telt het Nederlands 
voedselconsumptieonderzoek ook op Europees niveau mee. De Eu-
ropese voedsel- en veiligheidsautoriteit (EFSA) werkt nauw samen 
met het RIVM om het streven van EFSA – om in alle Europese lid-
staten voedselconsumptiegegevens op dezelfde manier te verzame-
len – verder vorm te geven. Door deze samenwerking ontvangt het 
RIVM sinds dit jaar een aanvullende financiering voor de uitvoer van 
de Nederlandse VCP. Marga Ocké, VCP-projectleider van het RIVM, 
lichtte toe dat mede onder invloed van de Europese samenwerking 
in de loop der jaren de systematiek van de gegevensverzameling al 
is veranderd. Daarbij komt dat voor een financiële EFSA-bijdrage de 

Nederlandse data volgens EU-maatstaven moeten worden gestan-
daardiseerd. EFSA gebruikt de voedselconsumptiegegevens van de 
EU-lidstaten om de blootstelling aan potentieel schadelijke stoffen 
via voedsel in de Europese Unie te schatten.
Ocké legde in haar voordracht verder uit dat de VCP voortaan        
bestaat uit drie poten: 
– VCP-basis, een uitgebreide voedselconsumptiepeiling die om de 

zes jaar plaatsvindt onder personen van 1 tot en met 79 jaar; 
– Voedingsstatusonderzoek, naar specifieke gehalten vitaminen en 

mineralen in bloed en urine; 
– Aanvullend onderzoek, afhankelijk van de beleidswensen. 
Verder gaf Ocké aan dat het VCP-team zich beraadt op de manier 
waarop de data van de VCP nog meer kunnen worden ontsloten en 
hoe een publiek-private samenwerking eruit zou kunnen zien;         
onderwerpen waarvan de grenzen in de middagworkshops door      
de aanwezigen verder werden afgetast.
 
VErantwoordElijkhEid rEtail In de ochtenddiscussie 
werd tijdens een discussie met verschillende stakeholders ingegaan 
op het nut en de inzet van VCP-data. Panellid Kees de Gooijer van 
de Food and Nutrition Delta bracht naar voren dat de VCP-gegevens 
meer gebruikt zouden kunnen worden door het midden- en kleinbe-
drijf en de retailers. Hij vond het jammer dat er geen vertegenwoor-
digers van retailers op de dag aanwezig waren omdat zij, samen met 
hun toeleveranciers, een groot deel van het voedselaanbod in Ne-
derland bepalen. ‘Zij zouden meer verantwoordelijkheid moeten ne-
men’, aldus De Gooijer, die doelde op gezondere productsamenstel-
lingen, waarvoor de gegevens van de VCP een bruikbaar middel 
vormen. ‘De grote A-merken zijn hier al mee aan de slag gegaan en 
hebben de intellectuele capaciteit hiervoor, maar in de retail en het 
mkb moet nog een slag gemaakt worden.’ 
Panellid Jacqueline Castenmiller van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit sprak de wens uit dat de VCP-gegevens in de toe-
komst worden aangevuld met data over de hoeveelheid geconsu-
meerde additieven. ‘Voor het controleren van de voedselveiligheid is 

afbeelding 2. gebruik van voedingssupplementen door mannen en vrouwen op de twee vcp-onderzoeksdagen naar leeftiJdscategorie in 

1992, 1998 en 2010.

afbeelding 1. wat drinken vrouwen biJ het ontbiJt?
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de VCP nu niet gedetailleerd genoeg’, aldus Castemiller. De Gooijer 
bracht in dat er een database beschikbaar zou moeten komen waar-
in bedrijven hun recepturen deponeren op basis waarvan preciezer 
bepaald kan worden wat waar wordt geconsumeerd. 

Panellid Pieter van ‘t Veer van Wageningen Universiteit hield een 
pleidooi voor het toesnijden van VCP-data naar lokaal en regionaal 
niveau. ‘GGD’en andere gezondheidsvoorlichters zouden er meer 
gebruik van kunnen maken.’ En vanuit het Voedingscentrum werd 

vcp-data lokaal  

en regionaal? 

figuur 3a. fruitconsumptie - top 5 vcp 1987-1988, mannen figuur 3b. fruitconsumptie - top 5 vcp 2007-2010, mannen

figuur 3c. fruitconsumptie - top 5 vcp 1987-1988, vrouwen figuur 3d. fruitconsumptie - top 5 vcp 2007-2010, vrouwen
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samenwerking werd het idee genoemd om in samenwerking met 
private partijen een additionele voedselconsumptiepeiling uit te voe-
ren, specifiek gericht op bepaalde groepen in de samenleving (bij-
voorbeeld baby’s, chronisch zieken, niet-westerse groepen). Daar-
naast werd aangedragen te kijken naar de grootste problemen op 
het gebied van voeding en gezondheid om daar vervolgens in een 
publiek-private samenwerking een convenant voor te ontwikkelen. 
Als voorbeeld hierbij werd een convenant voor groente en fruit ge-
noemd. In een andere workshop was een van de voorstellen om de 
VCP-data te verrijken met productinformatie aanwezig in streepjes-
codebestanden, waardoor de database nog interessanter wordt om 
gegevens uit te putten. In de workshop over de toegankelijkheid en 
het gebruik van VCP-data kwam naar voren dat het RIVM meer zou 
kunnen doen om de informatie uit de ‘VCP-schatkist’ toegankelijker 
te maken voor professionals en de consument.
In de einddiscussie benadrukte Henk Reinen, MT-lid van het minis-
terie van VWS, dat het van belang is dat het bedrijfsleven verder bij 
de VCP wordt betrokken vanwege de belangrijke rol die deze sector 
speelt bij een gezondere productvernieuwing. 
Tot slot stelde een van de aanwezigen nog voor een naamsverande-
ring in overweging te nemen. In plaats van VCP, waarvan weinigen 
weten wat het inhoudt of het woord voedselconsumptiepeiling, waar 
menigeen zijn tong over breekt, werd Wat eet Nederland? voorgesteld. 

de vraag gesteld of het mogelijk zou zijn meer VCP-data op product-
niveau te ontsluiten. ‘Als je wilt weten hoeveel ijscokarren in Neder-
land zijn heb je het zo gevonden, maar als je wilt weten hoeveel 
stroopwafels er gegeten worden, dan is dat een bijna onmogelijke 
taak’, bracht Karin Bemelmans van het Voedingscentrum vanuit de 
zaal in. Volgens haar is het een manier om met de data ‘sexier’ om 
te kunnen springen, bijvoorbeeld in de (social) media, waardoor de 
VCP meer bekendheid krijgt. Ocké gaf aan dat data op productni-
veau al geleverd kunnen worden, maar ze gaf toe dat dat wel enig 
zoekwerk vergt.

gEbruikErsforum Een van de manieren om de VCP-data 
voor meer doeleinden te gebruiken is de (aanstaande) oprichting 
van een gebruikersforum. Relevante organisaties en partijen die met 
de VCP te maken hebben, worden door het ministerie van VWS uit-
genodigd om hierin zitting te nemen. Het is de bedoeling dat zicht-
baarder wordt welke mogelijkheden de VCP-informatie kan bieden 
en dat nieuwe publiek-private samenwerkingsverbanden kunnen 
ontstaan. 
In de middag werd er in een drietal workshops ingezoomd op de 
mogelijkheden voor een publiek-private samenwerking, de koppe-
ling met andere data en een bredere inzet van de VCP voor eventu-
eel nieuwe gebruiksdoelen. In de workshop over publiek-private     

tiJdens een paneldiscussie werd met een aantal stakeholders ingegaan op het nut en de inzet van de vcp-data.
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