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  onderzoek in 
België waarin ook voedingsge-

woonten werden onderzocht, dateert
uit de jaren tachtig, de ´Belgian Inter-
university Research on Health and
Nutrition´ BIRNH-studie (1). Voe-
dingsgewoonten kunnen sindsdien
natuurlijk grondig zijn gewijzigd.
Voor een adequaat Belgisch voedings-
beleid is het noodzakelijk te beschik-
ken over gegevens over de voedselin-
name en de voedingstoestand van de
bevolking en van specifieke bevol-
kingsgroepen. Doel van een voedsel-
consumptiepeiling (VCP) is om
betrouwbare gegevens te krijgen over
de voedselconsumptie bij een repre-
sentatieve steekproef van de bevol-
king.

Het onderzoek naar de voedingsge-
woonten van de bevolking in België

(2) werd uitgevoerd op initiatief van
de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid en de Federale Over-
heidsdienst Volksgezondheid, Veilig-
heid van de Voedselketen en Leefmi-
lieu. De peiling werd uitgevoerd door

Het Wetenschappelijk Instituut Volks-
gezondheid (WIV) - Afdeling Epide-
miologie, in samenwerking met de
Vakgroep Maatschappelijke Gezond-
heidskunde van de Universiteit Gent
en het Département d’Epidémiologie
et de Promotion de la Santé de l’Ecole
de Santé Publique van de Université
Libre Bruxelles.

Steekproef Voor de Voedselcon-
sumptiepeiling werd een representa-
tieve steekproef van de bevolking van
15 jaar en ouder genomen uit het
Rijksregister. De steekproef is inge-
deeld in vier leeftijdsgroepen (15-18
jaar, 19-59 jaar, 60-74 jaar en 75 jaar
of ouder) en de beide geslachten. Bel-
gië werd opgesplitst in drie gewesten:
het Vlaamse Gewest, het Waalse
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en in elf provinciale clusters.
Het totaal aantal te bevragen perso-
nen (3.200) werd evenredig verdeeld
over de gewesten en provinciale
clusters volgens de populatiegrootte.
Om de selectiefout door weigerende
of niet contacteerbare individuen op
te vangen, werd besloten deze indivi-
duen te vervangen door reserve-indi-
viduen. Een meer gedetailleerd over-
zicht van de procedure is terug te vin-
den op de website van het WIV (3).

Van de 7.543 contacteerbare perso-

nen heeft 42 procent deelgenomen.
Deze personen werden tweemaal aan
huis bezocht door getrainde diëtisten.
Tijdens het eerste bezoek werden alge-
mene vragen gesteld over onder ande-
re de gezondheid, leefgewoonte en
fysieke activiteit van de respondent.
Ook de lengte en het gewicht van de
respondenten werden mondeling
door de persoon zelf gerapporteerd.
Het belangrijkste onderdeel van de
enquete was de 24-uursvoedingsna-
vraag die tijdens het tweede bezoek,
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Consumptiegedrag Belgen toont 

subtiele verschillen met Nederland
De overheid van België is dit jaar begonnen met een campagne om de voedingsgewoonten van de

Belgen te verbeteren. Aanleiding is de eerste Belgische voedselconsumptiepeiling die in 2004 werd

uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. De Belgen eten te weinig groen-

te en fruit, maar nog altijd iets meer dan de Nederlanders. In dit overzichtsartikel staan de belang-

rijkste resultaten van de VCP en wordt er ingegaan op de zogeheten Belgische voedingsdriehoek

voor voedingsaanbevelingen en enkele verschillen met het Nederlandse voedingspatroon.
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ongeveer twee tot acht weken later,
werd afgenomen. Ondertussen diende
de respondent zelf nog een voedselfre-
quentievragenlijst in te vullen en vra-
gen over de kennis en de houding ten
aanzien van richtlijnen rond voe-
dingshygiëne te beantwoorden. De
persoon van het huishouden die het
eten bereidt, beantwoordde ook een
schriftelijke vragenlijst over hoe hij/zij
omgaat met voedingsmiddelen (onder

meer het ontdooien, het bewaren van
restjes en het toepassen van richtlij-
nen rond voedingshygiëne). Tijdens
de huisbezoeken werd de lendeomtrek
van de respondent gemeten, alsook de
temperatuur in de koelkast en de
diepvries. In het studieontwerp zijn in
belangrijke mate de aanbevelingen
van het European Food Consumption
Survey Method-project (EFCOSUM)
gevolgd (4).

Gebruikelijke inname    Afbeelding
1 toont het Vlaams voedingsvoorlich-
tingsmodel en in welke mate de
gebruikelijke inname van voedings-

middelen in de peiling 2004 afwijkend
is van de aanbevelingen uit de zogehe-
ten voedingsdriehoek. Indien de voe-
dingsmiddeleninname van de bevol-
king zou voldoen aan de aanbevelin-
gen van deze voedingsdriehoek, dan
zouden alle vakken van de reële voe-
dingsdriehoek dezelfde oppervlakte
moeten hebben als in de aanbevolen
driehoek. Binnen elk vak van de reële
voedingsdriehoek werden eventuele
tekorten in gebruikelijke inname aan-
gegeven door een deel van het totale
oppervlak wit te maken. Wanneer de
helft van het vak wit is, betekent dit
dat de reële inname ongeveer de helft
van de aanbeveling bedraagt. Is de
inname van een voedingsmiddelen-
groep groter dan de aanbeveling, dan
komt het gekleurde oppervlak buiten
de grenzen van de driehoek. De groot-
te van het gekleurde oppervlak is dus
een maat voor de procentuele over-
eenkomst tussen de gebruikelijke
inname van een voedingsmiddelen-
groep en de aanbeveling. In tabel 1
wordt de gebruikelijke inname van
voedingsmiddelen uit de Vlaamse
voedingsdriehoek vermeld.

De basis van de driehoek verwijst
naar het belang van lichaamsbewe-
ging. Slechts 27 procent van de bevol-
king heeft voldoende lichaamsbewe-
ging volgens de ‘International Physical

Activity questionnaire’ (IPAQ)-vra-
genlijst.

Resultaten voedingsmiddelen
De gebruikelijke inname van niet-
alcoholische en niet-gesuikerde dran-
ken (water, koffie, thee en bouillon) in
de algemene bevolking is 1,2 liter en
bedraagt 80 procent van de aanbeve-
ling van 1,5 liter per dag (zie tabel 1).
Brood, beschuiten of ontbijtgranen
worden te weinig gegeten (133 g/dag),
76 procent van de aanbeveling (175-
420 g/dag of vijf tot twaalf sneetjes
brood) wordt bereikt. De inname van
307 g aardappelen en/of deegwaren
per dag ligt dan wel weer binnen de
grenzen van de aanbeveling (210-350
g/dag of drie tot vijf aardappelen).
Van groenten wordt vervolgens ver-
wacht dat men dagelijks 350 g eet
(100 g rauw en 200 g gekookt (=  250
g rauw product)). De gebruikelijke
groente-inname van 138 g/d (uitge-
drukt als rauw product) is dus onder-
maats en net geen 40 procent van de
aanbeveling. Hetzelfde geldt voor de
fruitconsumptie. De gebruikelijke
fruitinname is amper 118 g/dag ter-
wijl de ondergrens van de aanbeveling
250 g of twee stukken fruit is. Melk-
producten (exclusief kazen) worden
ook te weinig ingenomen, aangezien
de gebruikelijke inname van 159
g/dag slechts 35 procent van de
ondergrens van de aanbeveling (450-
600 g/dag of drie à vier glazen)
bedraagt. De gebruikelijke inname
van kaasproducten is 30 g/dag, wat
binnen de aanbeveling valt van 20-40
g/dag (een à twee plakjes kaas). Voor
vlees en/of vleesvervangers is de inna-
me 1,6 maal te groot in vergelijking
met de bovengrens van de aanbeve-
ling (75-100 g/d). Voor vetten kan
alleen een vergelijking worden
gemaakt met de aanbeveling voor
smeervetten (maximaal 5 g/snee
brood). De gebruikelijke inname is 21
g/dag, wat overeenkomt met de geob-
serveerde gebruikelijke broodinname.

Voedingsmiddelen uit de restgroep
(gesuikerde en alcoholische dranken,
koek en gebak, enzovoorts) zijn niet

De groente- en fruit-inname in België

is ondermaats

Afbeelding 1: Geob-

serveerde lichame-

lijke activiteit en

voedingsinname in

de Belgische popula-

tie van 15 jaar en

ouder.
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nodig in een evenwichtige voeding.
De gebruikelijke inname toont duide-
lijk dat de realiteit heel ver staat van
deze verwachting: wanneer alcoholi-
sche dranken bij de restgroep worden
gerekend is de inname gemiddeld 481
g/dag en als ze niet worden meegere-
kend gaat het nog altijd om 266 g/dag.
Met uitzondering van smeervetten
worden de aanbevelingen voor geen
enkele voedingsmiddelengroep
bereikt door de helft van de bevol-
king. Voor groenten, fruit, melkpro-
ducten en de restgroep (inclusief alco-
hol) is het percentage van de bevol-
king dat aan de aanbeveling voldoet
minder dan tien procent.

Resultaten macronutriënten  De
gebruikelijke totale energie-inname in
de bevolking van 15 jaar en ouder is
gemiddeld 2.046 kcal. Bij vrouwen is
dit 1.651 kcal in vergelijking met
2.472 kcal bij mannen (zie tabel 2).
De gebruikelijke energie-inname
wordt voor mannen en vrouwen lager
bij het ouder worden. Wanneer de
individuele energie-inname wordt
vergeleken met het minimale energie-
verbruik of het basaal metabolisme -
wat wordt berekend op basis van het
lichaamsgewicht, het geslacht en de
leeftijd - dan is bij 20 procent van de
personen de gerapporteerde energie-
inname extreem laag. Volgens de cut-
off waarde van Goldberg voor groeps-
gemiddelden (5), rapporteert 15 pro-
cent een te lage totale energie-inname
in de Belgische populatie.

Er zijn meerdere oorzaken van een
te lage rapportage, onder andere
enkele methodologische problemen,
zoals het foutief rapporteren en een
onderschatting van de energiewaarde
in de voedingsmiddelentabellen, maar
ook het feit dat mensen een dieet vol-
gen of ziek waren op de dag die werd
bevraagd. Bij het uitsluiten van deze
personen is de gebruikelijke energie-
inname gemiddeld 2.268 kcal: 1.855
kcal bij vrouwen en 2.648 kcal bij
mannen. De voornaamste energie-
bronnen in de Belgische voeding zijn
graan en graanproducten, voorname-

lijk brood. Daarna volgen vers vlees,
aardappelen, cake en gebak, kaas,
margarines en sauzen.

De gebruikelijke dagelijkse procentu-
ele bijdrage van het macronutriënt vet
aan de totale energie-inname in de
bevolking (15 jaar en ouder) bedraagt
gemiddeld 37,0 energieprocent bij
vrouwen en 38,9 energieprocent bij
mannen (tabel 2). De gebruikelijke
procentuele bijdrage van vet neemt in
beide geslachten toe met de leeftijd tot
39,6 energieprocent bij vrouwen en
40,2 energieprocent bij mannen in de
leeftijdsgroep 75 jaar en ouder. Volgens
de aanbeveling mag de aanvoer van
verzadigde vetten niet meer zijn dan 10
procent van de ingenomen energie.
Minder dan 5 procent van zowel vrou-
wen als mannen voldoet aan deze aan-
beveling. De aanvoer van mono-onver-
zadigde vetten moet liggen tussen 10
en 14,7 energieprocent; de bijdrage van
poly-onverzadigde vetten moet liggen
tussen 5,3 en 10 procent van de inge-
nomen energie. Deze aanbevelingen
worden gehaald door respectievelijk
62,3 en 59,1 procent van de vrouwen
en door 56,7 en 65,5 procent van de
mannen. Vet (boter (13%) en margari-
ne (8%)), kaas (14%) en vlees(produc-
ten) (16%) zijn de voornaamste bron-
nen van verzadigde vetzuren.

De gebruikelijke bijdrage door kool-
hydraten is gemiddeld 46,4 energie-

procent bij vrouwen en 45,0 energie-
procent bij mannen. De proportie van
de bevolking, die de aanbeveling van
minstens 55 energieprocent koolhy-
draten haalt, is respectievelijk 9,0
energieprocent bij vrouwen en 5,7
energieprocent bij mannen. De
gebruikelijke inname van koolhydra-
ten neemt in beide geslachten bij het
ouder worden licht af. De inname van
suikers (mono- en disachariden) is
hoog. Softdrinks (19%) en suiker en
zoetwaren (19%) zijn de voornaamste
bron van mono- en disachariden in
de Belgische voeding.

De gebruikelijke procentuele bijdra-
ge van eiwit aan de totale energie-
inname in de algemene populatie (15
jaar en ouder) bedraagt gemiddeld
16,6 energieprocent bij vrouwen en
16,0 energieprocent bij mannen. In
totaal voldoet 99 procent, zowel bij
vrouwen als bij mannen, aan de mini-
mum aanbeveling van 10 energiepro-
cent eiwit. Algemeen kan hieruit wor-
den geconcludeerd dat er binnen de
bevolking (15 jaar en ouder) nauwe-
lijks problemen zijn met een te lage
eiwitinname. Vlees en vleesproducten
zijn de voornaamste bronnen van
eiwitten in de Belgische voeding.
Daarnaast komt de energiebijdrage
van eiwitten vooral uit granen en
graanproducten, melkproducten en
vis en schaaldieren.

Tabel 1: Gebruikelijke

inname van voe-

dingsmiddelen uit de

Vlaamse voedings-

driehoek (ml/dag of

g/dag) in de algeme-

ne populatie

(n=3245), 15 jaar en

ouder. De resultaten

zijn gewogen voor de

referentiepopulatie

van België in 2004

en gecorrigeerd voor

interviewdag en sei-

zoen.

Voedingsmiddelengroep Aanbeveling Totale populatie Vrouwen Mannen

Gebruikelijke Gebruikelijke Gebruikelijke

inname inname inname

Water (water, koffie, ≥ 1500 ml 1201,7 1243,6 1155,7

thee, bouillon)

Graanproducten 175-420 g 133,0 110,6 156,6

Aardappelen en deegwaren 210-350 g 306,6 245,0 366,2

Groenten (rauw product) ≥ 350 g 138,3 138,4 138,1

Fruit ≥ 250 g 118,2 134,4 99,4

Melkproducten zonder kaas 450-600 g 158,6 151,8 165,9

Kaas 20-40 g 30,2 26,9 34,0

Vlees, vis, eieren en 

vervangproducten 75-100 g 161,1 126,6 204,1

Smeervetten ≤ 60 g 21,2 16,4 26,2

Restgroep (inclusief alcohol) < 100 g* 481,2 300,1 677,6

Restgroep (zonder alcohol) < 100 g* 266,3 196,7 342,8

*Volgens de aanbeveling moet de inname van voedingsmiddelen uit de restgroep 0 g/dag benaderen
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VCP België vs Nederland    In de
meest recente Nederlandse consump-
tiepeiling werd eenzelfde anamnese-
methode gebruikt om de voedselinna-
me te schatten als in België. Als we een
vergelijking maken van de Belgische
VCP met de resultaten uit de Voedsel-
consumptiepeiling van 2003 in
Nederland (6), dan gaat het echter om
een ruwe vergelijking. Eventuele ver-
schillen in voedingsinname kunnen
het gevolg zijn van verschillende fac-
toren zoals demografische kenmerken
van de studiepopulatie en verschillen
in samenstelling van beschikbare voe-
dingsmiddelen. In de Nederlandse
peiling waren de deelnemers 19-30
jaar oud (n=750). Deze deelnemers
worden vergeleken met de 19-29 jari-
gen uit de Belgische peiling (n=255).

Bij een vergelijking valt op dat in
België iets meer groenten wordt gege-
ten door jongvolwassenen dan in
Nederland. In België eet men
gemiddeld 119 gram groenten per
dag, terwijl dit in Nederland 100 gram
per dag bedraagt. De gemiddelde
fruitinname in België is 82 gram/dag
bij de jongvolwassenen, terwijl dat in
de Nederlandse peiling 98 gram/dag
is. Belgische jongvolwassenen consu-
meren minder graanproducten dan de
Nederlanders. De broodconsumptie is
in België bijvoorbeeld gemiddeld 120
gram, terwijl dit in Nederland 151
gram bedraagt. Opvallend is het grote
verschil in melkconsumptie. De Belg
gebruikt dagelijks ongeveer de helft
minder aan melk en melkproducten
(212 gram in België en 391 gram in
Nederland), maar evenveel kaas als de
Nederlander. Het gebruik van melk en
melkproducten is laag in alle leeftijds-
categorieën. Uit de groep vlees en
vleeswaren wordt evenveel geconsu-
meerd in België (119 gram) als in
Nederland (120 gram), in de groep
van de jongvolwassenen.

Conclusie    Hoewel in de eerste Bel-
gische voedselconsumptiepeiling de
methodologie werd gevolgd zoals aan-
bevolen door de Europese Werkgroep
(EFCOSUM), zijn er toch enkele

beperkingen. In de eerste plaats is
geen informatie verzameld over de
eetgewoonten in de leeftijdsgroepen
onder de 15 jaar. In voedselconsump-
tieonderzoek in het algemeen en ook
in deze VCP blijft onderrapportage
een belangrijk probleem. Daarnaast is
een complete up-to-date databank
over (nutriënten)samenstelling van
voedingsmiddelen essentieel voor een
correcte schatting van de nutriënten-
inname. Nu blijkt het bepalen van de
inname van verschillende voedings-
stoffen niet eenvoudig als gevolg van
ontbrekende gegevens over de voe-
dingsmiddelen samenstelling. Binnen
het European Food Information
Resource Network (EUROFIR)-pro-
ject, dat momenteel loopt, wordt
getracht een Europese, uitgebreide,
coherente en gevalideerde nutriënten-
databank voor Europese voedings-
middelen te ontwikkelen.

Opvallend zijn de grote verschillen
tussen de aanbevelingen voor macro-
nutriënten en voedingsmiddelen en
de geschatte gebruikelijke innamen.
Zowel voor vetten als voor koolhydra-
ten is het aandeel van de bevolking
dat de aanbevelingen van de relatieve
energiebijdrage van deze macronutri-
ënten haalt, kleiner dan 15 procent.
Ook voor de verschillende voedings-
middelen haalt slechts een fractie van

de bevolking de aanbevelingen. Er zijn
subtiele verschillen met resultaten uit
de Nederlandse VCP 2003 op het ge-
bied van voedingsmiddelenin-
name bij de jongvolwassenen.

Referenties
1. BIRNH - The Belgian Interuniversity Rese-

arch on Nutrition and Health Study group. Acta

Cardiol 1989;64:89-194.

2. De Vriese S, Huybrechts I, Moreau M & Van

Oyen H. De Belgische Voedselconsumptiepeiling

1-2004. IPH/EPI Reports nr. 2006 - 016.

3. De Belgische Voedselconsumptiepeiling 1-

2004 : Resultaten, www.iph.fgov.be/epidemio/

epinl/foodnl/table04.htm.

4. Brussaard JH, Johansson L, Kearney J.

Rationale and methods of the EFCOSUM project.

Eur J Clin Nutr 2002;56 Suppl 2:S4-S7.

5. Goldberg GR, Black AE, Jebb SA, Cole TJ,

Murgatroyd PR, Coward WA and Prentice AM:

Critical evaluation of energy intake data using

fundamental principles of energy physiology: 1.

Derivation of cut-off limits to identify under-

recording. Eur J Clin Nutr 1991;45:569-581.

6. Hulshof KFAM, Ocké MC, van Rossum CTM,

Buurma-Rethans EJM, Brants HAM, Drijvers

JJMM, ter Doest D. Resultaten van de Voedsel-

consumptiepeiling 2003.  RIVM rapport

35003002/2004. Bilthoven, Nederland. 

Tabel 2: Gebruikelijke

consumptie van

macronutriënten

en%/dag, gemiddelde

± standaarddeviatie)

in de algemene

populatie (n=3245),

van 15 jaar en ouder,

in vergelijking met

de aanbevelingen van

de Hoge Gezond-

heidsraad van België.

De resultaten zijn

gewogen voor de

referentiepopulatie

van België in 2004

en gecorrigeerd voor

interviewdag en sei-

zoen.

Totale populatie Vrouwen Mannen

Aanbeveling Gebruikelijke % bevolking Gebruikelijke % vrouwen Gebruikelijke % mannen

inname dat voldoet inname dat voldoet inname dat voldoet

aan de aan de aan de

aanbeveling aanbeveling aanbeveling

Energie-inname (kcal/dag) 2.046±688 1.651±425 2.472±701

Energie-inname (kcal/dag)

exclusief alcohol 1.942±646 1.594±424 2.316±663

Vetten (en%) ≤ 30 37,9±6,4 10,7 37,0±6,5 13,8 38,9±6,2 7,3

Verzadigde

vetzuren (en%)  ≤ 10 15,6±3,6 3,0 15,6±3,6 2,6 15,7±3,6 3,4

Mono-overzadigde  

vetzuren (en%) 10-14.7 13,8±2,5 59,4 13,4±2,5 62,3 14,1±2,4 56,7

Poly-onverzadigde 

vetzuren (en%) 5.3-10 6,9±2,4 61,9 6,7±2,5 59,1 7,1±2,4 65,5

Koolhydraten (en%) > 55 45,8±6,4 7,5 46,4±6,4 9,0 45,0±6,3 5,7

Mono- en disachariden 20,3±6,6 21,2±6,7 19,3±6,2

Eiwitten (en%) ≥ 10 16,3±3,3 99,0 16,6±3,4 99,0 16,0±3,1 99,0


