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Voeding en gezondheid

   zijn be-
trouwbare gegevens uit voedsel-

consumptieonderzoek nodig.
Enerzijds om de blootstelling van de
bevolking aan additieven, contami-
nanten en bepaalde stoffen bij calami-

teiten te kunnen kwantificeren.
Anderzijds om te weten of de voe-
dingsgewoonten leiden tot tekorten
en of ze voldoen aan de richtlijnen
voor een gezonde voeding. Hiermee
leidde Willem Bosman (voormalig
secretaris van de Voedingsraad en
Beraadsgroep Voeding van de
Gezondheidsraad) het symposium in.

Grootschalig periodiek voedselcon-
sumptieonderzoek is in Nederland
voor het eerst uitgevoerd in

1998, kwam er behoefte aan een nieu-
we opzet. De overheid wilde onder
andere een beter inzicht in voedsel-
veiligheid en meer aandacht voor
individuele voedingsgewoonten en
wisselende vraagstellingen. Marga
Ocké (RIVM) lichtte de nieuwe opzet
toe waarin RIVM en TNO samenwer-
ken. Er is een flexibeler systeem ont-
wikkeld waarbij naast de (semi)conti-
nue basisdataverzameling bij perso-
nen van 7 tot 69 jaar (via 24-uurs
voedingsnavraag over twee afzonder-
lijke dagen) aanvullende gegevens van
specifieke bevolkingsgroepen kunnen
worden verzameld, maar ook in korte
tijd gegevens van specifieke produc-
ten (bijvoorbeeld via internet). In
2007 zal een ijkingsstudie met de
nieuwe VCP worden gedaan (zie ook
Voeding Nu 2005;12:26-28). De resul-
taten van de voedselconsumptiepei-
lingen komen via internet beschik-
baar.

Nederland is ook betrokken bij pro-
jecten die erop zijn gericht een
methode voor voedselconsumptiepei-
lingen binnen Europa te ontwikkelen,
zodat de gegevens te vergelijken zijn,
zo liet Evelien de Boer (TNO
Kwaliteit van Leven) weten. Binnen
één van die projecten (Monte Carlo)
is er een softwareprogramma ontwik-
keld om met gevalideerde simulatie-
modellen de blootsteling aan nutriën-
ten, additieven en pesticiden te schat-
ten. Ook hebben 23 EU-landen zich
binnen het EFCOSUM-project (2000-
2002) uitgesproken om met een 2x
24-uursvoedingsnavraag en bij voor-
keur het gebruik van het softwarepro-
gramma EPIC-SOFT, gegevens in alle
EU-landen te verzamelen. Elf landen
zullen binnen het EFCOVAL-project
(2005) deze aanbevelingen verder uit-
werken. Daarbij zal onder andere het
EPIC-SOFT-programma verder wor-
den ontwikkeld en gevalideerd.
Daarmee wordt dit najaar al 
gestart.

M(w)eet wat je eet!
Het verleden, heden en de toekomst van voedselcon-

sumptieonderzoek stonden centraal tijdens het mini-

symposium M(w)eet wat je eet! begin juni. Het symposi-

um werd gehouden ter gelegenheid van het afscheid van

Karin Hulshof van TNO Kwaliteit van Leven (voorheen

TNO Voeding). Zij was 30 jaar betrokken bij voedselcon-

sumptieonderzoek.

 

 

1987/1988 tijdens de eerste Voedsel-
consumptiepeiling (VCP). Daarvóór
beschikte men slechts over periodieke
gegevens uit onderzoeken onder
bepaalde bevolkingsgroepen, zoals
achtjarige schoolkinderen en adoles-
centen, over incidentele oriënteringen
bijvoorbeeld bij kinderdagverblijven
of over brutoverbruiksgegevens van
voedingsmiddelen afkomstig van de
productschappen en het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) en
gegevens uit huishoudbudgetonder-
zoek van het CBS.

Alles meten?    Michiel Löwik
(TNO Kwaliteit van Leven) stelde ter
discussie of alle gegevens die voedsel-
consumptieonderzoek oplevert ook
relevant zijn. Tegenwoordig kunnen
we alles meten, maar wat doen we
met die wetenschap? De resultaten
van tien jaar VCP laten zien dat de
bevindingen over het algemeen con-
sistent zijn. Hij verwacht dat er in de
toekomst veel meer gericht, dat wil
zeggen op basis van gevalideerde
screening, consumptieonderzoek zal
worden gedaan. Als uit een schatting
van de voedselconsumptie blijkt dat
de inname van een (voedings)stof
risico’s kan opleveren voor de
gezondheid is dat reden er meer
onderzoek naar te doen. Generieke
voedselconsumptiepeilingen blijven
volgens hem wel noodzakelijk om
trends en patronen zichtbaar te
maken, maar kunnen beperkt worden
uitgevoerd. De huidige trend van een
stijgend supplementengebruik zou
bijvoorbeeld in de toekomst aanlei-
ding kunnen geven om vooral onder-
zoek te doen naar overdosering van
microvoedingsstoffen. Tegelijkertijd
kan men zich dan afvragen of onder-
zoeken naar tekorten op dat moment
nog nuttig zijn.

Nieuwe ontwikkelingen    Na drie
VCP’s, uitgevoerd tussen 1987 en

Is alles meten relevant?

In twee decennia

VCP-onderzoek zijn

duizenden mensen

ondervraagd over

hun voedingsge-

woonten.


