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Voedselconsumptie

	 	  		
is	een	belangrijk	instrument	voor	een	
beleid	dat	is	gericht	op	de	stimulering	
van	een	gezonde	voeding	en	op	het	
bewaken	van	de	voedselveiligheid.	
Eind	2004	is	door	het	RIVM	en	TNO	

Kwaliteit	van	Leven	in	opdracht	van	
het	ministerie	van	VWS	een	work
shop	georganiseerd	over	de	inrichting	
van	het	toekomstig	voedingspei

lingsysteem.	Hierover	is	afgelopen	
zomer	een	rapport	verschenen	(1).	
De	ervaringen	met	de	kleinschalige	
voedselconsumptiepeiling	die	in	2003	
onder	jongvolwassenen	is	uitgevoerd,	
zijn	gebruikt	voor	de	toekomstplan
nen.	Over	deze	peiling	met	nieuwe	
methoden	is	al	eerder	in	dit	tijdschrift	
bericht	(2).

Vier componenten    Verkort	
weergegeven	zal	het	toekomstig	voe
dingspeilingsysteem	bestaan	uit	vier	
componenten,	zoals	weergegeven	in	
afbeelding	1.	In	afbeelding	2	is	een	
mogelijke	invulling	van	de	vier	com
ponenten	in	de	periode	20062015	
weergegeven	in	de	vorm	van	vier	
tijdsbalken.	Of	dit	tijdschema	ook	
daadwerkelijk	zal	worden	uitgevoerd,	
is	afhankelijk	van	de	prioriteiten	van	
het	voedingsbeleid,	de	beschikbare	
middelen	en	eventueel	voortschrij
dend	inzicht.	Hieronder	worden	de	
vier	componenten	kort	toegelicht.

Basisgegevensverzameling    De	
basis	is	een	(semi)continue	gege
vensverzameling	onder	de	algemene	
bevolking	van	769	jaar.	De	voed
selconsumptiemethode	voor	de	
basisgegevensverzameling	zal	bestaan	
uit	twee	nietaaneengesloten	24uurs

voedingsnavragen,	aangevuld	met	
een	schriftelijke	vragenlijst.	Met	de	
gecomputeriseerde	24uursnavraag	
blijkt	het	beter	dan	in	het	verleden	
mogelijk	om	gedetailleerde	informatie	
over	voedingsmiddelen	te	verkrijgen.	
Dit	is	nodig	om	beleidsvragen	over	
de	blootstelling	aan	potentieel	scha
delijke	stoffen	te	beantwoorden.	Door	
een	telefonische	benadering	kunnen	
onafhankelijke,	herhaalde	metingen	
redelijk	efficiënt	worden	uitgevoerd.	
Hierdoor	kan	het	aantal	mensen	dat	
gewoonlijk	aan	de	aanbevelingen	
voldoet	of	een	veiligheidsnorm	over
schrijdt,	worden	geschat.	Het	gebruik	
van	een	24uursvoedingsnavraag	sluit	
tevens	aan	bij	internationale	ontwik
kelingen	op	het	gebied	van	voedings
monitoring	(3).	De	deelnemers	van	
de	basisgegevensverzameling	zullen	
geworven	worden	uit	een	consumen
tenpanel.	Dit	zal	een	steekproef	zijn	
van	individuen,	die	aansluit	bij	de	
individualisering	van	de	maatschap
pij.

In	het	voorgestelde	tijdschema	
(afbeelding	2)	wordt	uitgegaan	van	een	
continue	gegevensverzameling,	waarbij	
iedere	drie	jaar	een	dataset	van	circa	
4.000	personen	beschikbaar	komt	voor	
analyse	en	rapportage	en	voor	gebruik	
door	derden.	Tevens	is	voorgesteld	om	
in	2006	een	pilot	en	valideringsstudie	
uit	te	voeren	bij	kinderen	in	de	leeftijd	
van	715	jaar.	In	2007	kan	vervolgens	
de	gegevensverzameling	starten	bij	
personen	van	769	jaar.	

Om	tijdtrendanalyses	ten	opzichte	
van	het	verleden	mogelijk	te	maken,	
is	aanbevolen	om	een	ijkingsstudie	
uit	te	voeren.	Deze	studie	kan	in	2007	
bij	een	deel	van	de	steekproef	worden	
uitgevoerd.	Bij	deze	personen	vindt	
de	dataverzameling	plaats	volgens	
de	methode	van	de	drie	voorgaande	
bevolkingsbrede	VCP’s	(tweedaagse	
opschrijfmethode,	aaneengesloten	
dagen).	Door	een	vergelijking	van	de	
verkregen	gegevens	met	behulp	van	
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de	oude	en	de	nieuwe	methode	kan	
de	trendbreuk	ten	opzichte	van	het	
verleden	worden	gekwantificeerd.	

Speciale groepen    Voor	jonge	
kinderen,	allochtonen,	zwangere	en	
lacterende	vrouwen	en	(geïnstitu
tionaliseerde)	ouderen	zijn	aparte	
voedselconsumptiepeilingen	nodig.	
De	werving	en/of	voedselconsump
tiemethode	voor	deze	groepen	vereist	
namelijk	een	andere	aanpak	dan	die	
van	de	basisgegevensverzameling.	
De	mogelijke	dataverzameling	bij	de	
speciale	groepen	is	weergegeven	op	
de	één	na	bovenste	balk	in	afbeelding	
2.	Voorgesteld	is	om	iedere	vier	jaar	
onderzoek	te	verrichten	bij	baby’s	en	
jonge	kinderen.	In	2005/2006	wordt	
een	voedselconsumptiepeiling	bij	

kinderen	van	twee	tot	en	met	zes	
jaar	uitgevoerd.	Deze	studie	is	kort	
beschreven	in	het	kader.	Daarnaast	is	
voorgesteld	om	elke	twee	jaar	onder
zoek	uit	te	voeren	bij	één	van	de	
andere	speciale	groepen.	Welke	groep	
in	welk	jaar	aan	de	beurt	is,	kan	nader	
worden	vastgesteld	op	basis	van	de	
behoeften	van	het	voedingsbeleid.

Speciale producten    Om	gege
vens	te	krijgen	over	de	consumptie	
van		specifieke	producten	die	slechts	
door	weinig	mensen	worden	gegeten,	
is	eveneens	een	extra	dataverzame
ling	nodig.	In	de	onderste	balk	van	
afbeelding	2	wordt	onderzoek	naar	de	
consumptie	van	speciale	producten	
weergegeven.	Voor	het	voedingsbeleid	
kan	het	gewenst	zijn	gegevens	te	heb

ben	over	het	gebruik	van	voor	het	
beleid	relevante	liefhebbersproducten,	
waaronder	functionele	voedingsmid
delen,	specifieke	voedingssupplemen
ten	en	producten	die	rijk	zijn	aan	
potentieel	schadelijke	stoffen.	Veel	van	
deze	producten	worden	slechts	door	
een	relatief	klein	deel	van	de	populatie	
gebruikt.	Om	voldoende	inzicht	te	heb
ben	in	de	gemiddelde	consumptie	en	
vooral	in	de	spreiding	van	het	gebruik,	
is	voorgesteld	extra	gegevens	over	deze	
specifieke	producten	te	verzamelen	bij	
een	grote	steekproef	van	de	bevolking	
(n	≥	50.000	personen).	Voorgesteld	is	
deze	dataverzameling	om	het	andere	
jaar	uit	te	voeren	via	internet.

Vervolgonderzoek    Wanneer	uit	
bovenstaande	voedselconsumptiepei
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lingen	indicaties	van	knelpunten	in	
de	voeding	naar	voren	komen,	kan	
gericht	vervolgonderzoek	naar	bij
voorbeeld	voedingsstatus	en/of	deter
minanten	van	voedingsgedrag	belang

rijk	zijn.	Geadviseerd	wordt	om	ook	
dit	vervolgonderzoek	integraal	onder
deel	te	laten	uitmaken	van	het	voe
dingspeilingsysteem.	Dit	onderdeel	
is	weergegeven	in	de	derde	balk	van	

afbeelding	2.	Hierbij	is	als	uitgangs
punt	gehanteerd	dat	dit	vervolgon
derzoek	een	jaar	na	beëindiging	van	
de	dataverzameling	wordt	uitgevoerd.	
Het	tussenliggende	jaar	zal	nodig	zijn	
voor	het	analyseren	van	de	gegevens,	
het	evalueren	van	de	noodzaak	tot	
vervolgonderzoek	en	de	voorberei
ding	van	het	vervolgonderzoek.	In	de	
periode	tot	2010	wordt	het	voedings
statusonderzoek	bij	enkele	groepen	
vervroegd	ingezet;	deels	om	huidige	
beleidsvragen	te	beantwoorden	en	
deels	om	ervaring	met	dit	onderzoek	
in	een	nieuwe	setting	op	te	doen.	

Ten slotte    Het	voorgestelde	toe
komstige	voedingspeilingsysteem	
heeft	een	breed	draagvlak.	De	hierbo
ven	beschreven	opzet	en	inhoud	van	

het	systeem	worden	onderschreven	
door	vele	deskundigen	op	dit	gebied.	
Ook	de	Beraadsgroep	Voeding	van	de	
Gezondheidsraad	heeft	een	posi	
tief	oordeel	geveld	over	dit	sys	
teem.
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VCP onder jonge kinderen 
Het is de bedoeling met een voedselconsumptiepeiling na 
te gaan in welke mate Nederlandse kinderen in de leeftijd 
van twee tot en met zes jaar voldoen aan de in het voe-
dingsbeleid gestelde doelstellingen. Daarbij gaat het om 
het bereiken van een gezonde voeding met betrekking tot 
groenten en fruit, en alle voedingsstoffen waarvoor door 
de commissie Voedingsnormen van de Gezondheidsraad 
aanbevelingen zijn geformuleerd. Verder wordt nagegaan 
in welke mate de onderzoekspopulatie voldoet aan de door 
het voedingsbeleid gestelde doelstellingen op het gebied 
van voedselveiligheid. 

De onderzoekspopulatie bestaat uit in Nederland wonen-
de kinderen in de leeftijd van twee tot en met zes jaar, 

ongeacht hun nationaliteit. Het beoogde aantal kinderen 
in de studie bedraagt 1.280 (= netto steekproef). De gege-
vens worden verzameld met twee voorgestructureerde 
dagboekjes (zie foto), op onafhankelijke dagen, aangevuld 
met een schriftelijke vragenlijst. Daarnaast worden lengte 
en gewicht van de kinderen gemeten tijdens een huisbe-
zoek. Begin 2007 kunnen de resultaten van deze studie 
worden verwacht.

In opdracht van het ministerie van VWS heeft het RIVM 
dit onderzoek samen met TNO Kwaliteit van Leven voor-
bereid. De organisatie en coördinatie (logistiek) van de 
gegevensverzameling geschiedt door het onderzoeksbu-
reau GfK.


