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   de voedings-
stoffeninneming van de bevolking

te beoordelen, bestaat uit drie stap-
pen. Allereerst moet de gemiddelde
behoefte aan, en de behoefteverdeling
van de micronutriënt bekend zijn. De
behoefte aan nutriënten in een bevol-
king is niet voor iedereen exact het-
zelfde, er wordt daarom gesproken
over de behoefteverdeling (van de
nutriënt) en de gemiddelde behoefte.

Op de tweede plaats dient de verde-
ling van de gebruikelijke inneming
van de micronutriënt te worden
geschat. Hiervoor kan worden gere-
kend met de voedselconsumptiegege-
vens (VCP-onderzoeken). Ten derde
kan de verdeling van de gebruikelijke
inneming in de populatie worden ver-
geleken met de verdeling van de
behoefte om te komen tot een schat-
ting van de prevalentie van inade-
quate innemingen in de bevolking

voor de betreffende micronutriënt.
Om deze werkwijze inzichtelijk te
maken, is als voorbeeld gekozen voor
de vitamine foliumzuur. In Nederland
is de foliumzuurvoorziening de afge-
lopen decennia behoorlijk gedaald.

Stap 1: Bepalen van de behoefte
De term voedingsnorm is een verza-
melnaam voor een aantal referentie-
waarden voor energie en voedingsstof-
fen: de gemiddelde behoefte, de aan-

bevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH)
en de adequate inneming (AI).

In Nederland zijn voor de meeste
nutriënten voedingsnormen vastge-
steld door de Voedingsraad of de
Beraadsgroep Voeding van de
Gezondheidsraad. Het bepalen van de
gemiddelde behoefte of adequate
inneming is niet eenvoudig. Hoewel
dit gebeurt door een groep deskundi-
ge mensen is het vaak in meer of
mindere mate een schatting. Over de
behoefteverdeling, dat wil dus zeggen
de verschillen in behoeften tussen
personen en de manier waarop de
precieze behoeften zijn verdeeld in de
bevolking, wordt door gebrek aan
kennis meestal geen uitspraak gedaan.

Vaak wordt de ADH of AI gebruikt
om de nutriëntinneming mee te ver-
gelijken. Dit is echter niet correct.
Deze geven namelijk het niveau van
inneming weer dat toereikend is voor
vrijwel de gehele populatie. Als de
inneming zou worden vergeleken met
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deze waarden zou per definitie vrijwel
de gehele populatie daaronder zitten.
Op populatieniveau dient dan ook de
gemiddelde behoefte als uitgangspunt
te worden genomen om te komen tot
realistische schattingen (1,2).

Voor foliumzuur zijn gemiddelde
behoeften overgenomen of afgeleid
uit de Nederlandse norm voor foli-
umzuur, zoals die in 2003 is vastge-
steld door de Gezondheidsraad (3).
Voor sommige leeftijdsgroepen is
alleen een AI gegeven, hieruit hebben
we een gemiddelde behoefte afgeleid.

Stap 2: Schatten van de gebruike-
lijke inneming    Voor een juiste eva-
luatie van de langetermijninneming
van micronutriënten is niet de gemid-
delde nutriënentinneming over de

twee dagen van waarneming (de
‘waargenomen inneming’ volgens
VCP-onderzoek), maar de gemiddel-
de inneming over een langere periode
van belang. Deze wordt aangeduid als
de gebruikelijke inneming.

De waargenomen foliumzuurinne-
mingen zijn direct te berekenen uit
voedselconsumptiegegevens. Hier is
gebruik gemaakt van gegevens uit de
derde Voedselconsumptiepeiling
(VCP-3) en het NEVO-bestand 2001.
Voor een reeks van producten, waar-

voor de foliumzuurwaarden ontbra-
ken, zijn deze aangevuld door op
basis van vergelijkbare producten een
inschatting te maken van de folium-
zuurconcentratie. Met de (gemiddel-
de) waargenomen innemingsverde-
ling wordt hier verder bedoeld de
tweedaagse gemiddelde foliumzuurin-
neming en de variatie daarin. De
variatie in deze waargenomen inne-
ming bevat zowel de tussenpersoons-
variatie als ook de binnenpersoonsva-
riatie. Immers, voor alle individuen is
het tweedaags gemiddelde genomen
dat uiteraard niet hetzelfde hoeft te
zijn als het gemiddelde over de lange
termijn, omdat de voeding van dag tot
dag sterk kan variëren. Voor de
gebruikelijke of langetermijninneming
bestaat de variatie in inneming uit-
sluitend uit variatie tussen personen.

Bij monitoringsstudies is het niet
haalbaar om de gebruikelijke inne-
ming direct te meten. Er zijn echter
verschillende statistische methoden
ontwikkeld om deze af te leiden uit
de ruwe data door hieruit de binnen-
persoonsvariatie te verwijderen. Twee
methoden zijn het ‘Statistical Expo-
sure Model’ van Slob (‘STEM’) (4) en
de ‘semiparametric transformation

STEM versus Nusser
De schattingen voor de gebruikelijke
inneming door STEM en de
Nussermethode komen niet volledig
overeen. De verdelingen uit STEM
vallen in het algemeen iets lager uit
dan die uit Nusser. De werkelijk
gebruikelijke inneming in de popula-
tie is echter onbekend. Dit maakt het
moeilijk te beoordelen welke schat-
ting deze het beste weergeeft. Beide
methoden pakken het probleem op
een zeer verschillende wijze aan en
aan beide methoden kleven voor- en
nadelen. De Nussermethode doet
weinig aannames en is zeer flexibel,
maar daarmee blijft ook ruis uit de
ruwe data een belangrijkere rol spe-
len. Dit is de ‘conventionele methode’
die al op vrij grote schaal wordt toe-

gepast voor dit soort exercities. 
Methodologisch gezien biedt STEM

in een aantal opzichten belangrijke
voordelen boven de Nussermethode.
Uitgaan van een leeftijdsafhankelijke
gebruikelijke inneming zorgt ervoor
dat STEM toekan met veel kleinere
aantallen om nog tot een goede
schatting te komen. Bovendien biedt
het feit dat de gebruikelijke inneming
wordt weergegeven als functie van
leeftijd nieuwe mogelijkheden bij de
toetsing van de inneming aan de
voedingsnorm. STEM doet echter ook
meer aannames. Wellicht kan een
‘compromis’, waarbij uit beide
methoden het beste wordt genomen,
in de toekomst uitkomst bieden.

Leeftijdscategorie Waargenomen STEM Nusser

N gem sd VC* gem sd VC* gem Sd VC*

1-3 kinderen 254 111 53 48 103 31 31 113 33 30

4-8 kinderen 431 128 52 41 126 39 31 129 35 27

9-13 kinderen 409 157 53 34 150 45 30 158 39 24

14-18 kinderen 445 178 65 37 164 48 29 182 46 25

19-50 mannen 1437 214 103 48 201 56 28 216 61 28

19-50 vrouwen 1655 172 80 47 161 47 29 173 50 29

51-65 mannen 420 218 77 35 200 56 28 221 59 26

51-65 vrouwen 479 180 67 37 164 48 29 182 49 27

>65 mannen 260 200 78 39 192 54 28 202 61 30

>65 vrouwen 410 175 71 40 166 48 29 178 53 30

Tabel 1: Gemiddelden en standaarddeviaties van de waargenomen gemiddelde foliumzuurinnemingen (volgens de tweedaag-

se meetmethode), en van de met STEM- en de Nussermethode geschatte gebruikelijke foliumzuurinnemingen per leeftijds-

categorie (µgram/dag). Voedselconsumptiegegevens zijn afkomstig uit VCP-3, het NEVO-bestand 2001 (met enkele aanvul-

lingen) is gebruikt voor berekening van de foliumzuurinneming. * VC =  variatiecoëfficiënt.
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Afbeelding 1: Geschatte mediane gebruikelijke innemingen (STEM) als

functie van de leeftijd, voor alle individuen samen, en voor mannen en

vrouwen apart.
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approach’, ontwikkeld door Nusser
e.a., (de Nussermethode) (5, 6), zie
kader. STEM, oftewel de methode van
blootstellingmodellering, is ontwik-
keld op het RIVM en kan worden
opgeroepen als functie onder het sta-
tistisch programma S-PLUS (4, 7).
Het model berekent een regressiever-
gelijking waarin de mediane gebrui-
kelijke inneming wordt weergegeven
als functie van leeftijd. In afbeelding 1
is het resultaat voor foliumzuur weer-
gegeven. Vervolgens wordt op grond
van alle data de binnenpersoonsvaria-
tie geschat en kan voor iedere leeftijd
de gebruikelijke innemingverdeling
worden afgeleid.

De Nussermethode, operationeel via
de softwarepakketten SIDE en C-
SIDE, is ontworpen aan Iowa State
University (5, 8). De methode past
allerlei complexe transformaties toe
om te komen tot een normale verde-
ling. Na het bepalen van de parame-
ters, waaronder de binnenpersoons-
variatie, vindt terugtransformatie
plaats en wordt de gebruikelijke inne-
ming geschat op de oorspronkelijke
schaal. Schatting van de gebruikelijke
inneming gebeurt voor iedere sub-
groep van leeftijd en geslacht apart.

In tabel 1 en in afbeelding 2 zijn
voor foliumzuur de resulterende
schattingen voor de gebruikelijke

inneming weergegeven. Eerder heb-
ben ook Margje Jansen e.a. al resulta-
ten laten zien van het gebruik van de
Nussermethode voor het schatten van
de gebruikelijke foliumzuurinneming
(9). Duidelijk is zichtbaar dat de
variatie in gebruikelijke inneming
kleiner is dan die in de waargenomen
inneming. Dit was natuurlijk ook de
bedoeling, omdat de variatie in de
gebruikelijke inneming alleen bestaat
uit tussenpersoonsvariatie, terwijl de
binnenpersoonsvariatie hieruit is ver-
wijderd.

Stap 3: Combineren van beide ver-
delingen    De verdeling van de
(gebruikelijke) inneming en behoefte
van foliumzuur is grafisch weergege-
ven in afbeelding 3. Theoretisch zou
het aantal individuen met een inade-
quate inneming kunnen worden
bepaald als het aantal individuen
boven de 45°-lijn. Voor deze individu-
en geldt dat de inneming lager is dan
de behoefte. Dit is in de praktijk niet
mogelijk omdat de individuele
behoefte niet bekend is.

Er bestaan echter twee methoden
om uit de behoefteverdeling en de
innemingverdeling de prevalentie van
inadequate innemingen in een popu-
latie te schatten, de grenswaardenbe-
nadering en de waarschijnlijkheidsbe-

nadering (1, 10). Hierbij worden de
verdeling van de gebruikelijke inne-
ming en de verdeling van de behoefte
in een groep gecombineerd om tot
een schatting te komen van het per-
centage van de populatie met een
inadequate inneming.

De grenswaardenbenadering (cut-
point approach) is zeer eenvoudig. De
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umzuurinneming (STEM- en Nussermethode) voor volwassen mannen en

vrouwen.

Afbeelding 3: Gesimuleerde gemeenschappelijke verdeling van waarge-

nomen foliumzuurinnemingen en -behoeften.

A

B



30 VOEDING NU | FEBRUARI 2005 | NUMMER 2

Voedselconsumptie

gemiddelde behoefte wordt als grens-
waarde genomen en de prevalentie
van inadequate innemingen wordt
geschat als de proportie van de popu-
latie met een gebruikelijke inneming
lager dan deze grenswaarde. Dit zijn
de individuen links van de verticale
lijn die de gemiddelde behoefte weer-
geeft in afbeelding 3. Deze schatting is
juister naarmate het aantal personen
in driehoek ‘A’ beter overeenkomt met
het aantal personen in driehoek ‘B’.

De waarschijnlijkheidsbenadering
(probability approach) is in 1986
voorgesteld door het National
Research Council in Washington (10).
Het idee is als volgt: uitgaande van
een bepaalde behoefteverdeling bin-
nen een populatie kan een risicofunc-
tie worden berekend waarbij bij een
zeker niveau van inneming een
bepaald risico hoort dat deze inne-
ming inadequaat is. Hoe lager het
niveau van inneming, hoe groter de
kans dat dit niveau niet voldoet aan
de behoefte en vice versa.

Tabel 2 laat de resultaten zien van de
prevalenties van inadequate folium-
zuurinneming in de Nederlandse
bevolking. Voor beide methoden
moeten aannames worden gedaan
zoals weergegeven in tabel 3. Deze
hebben betrekking op de behoefte en
met name de behoefteverdeling in de
populatie. Voor de grenswaardenbe-
nadering geldt dat als niet aan de
aannames wordt voldaan, dit al snel
leidt tot grote onnauwkeurigheden in
de schatting. Voor toepassing van de
waarschijnlijkheidsbenadering dient
echter een behoefteverdeling te wor-

den gespecificeerd. Hierbij worden
aannames echter wel expliciet en
daarom verdient deze methode de
voorkeur boven de grenswaar-
denbenadering.

Referenties
1. Institute of Medicine. Dietary reference

intakes. Applications in dietary assessment.

Washington DC: National Academy Press, 2000.

2. Jahns L, Arab L, Carriquiry A. Dietary refe-

rence intakes still used incorrectly in journal

articles. J Am Diet Assoc 2003;103:1292-293.

3. Gezondheidsraad. Voedingsnormen: vitami-

ne B6, foliumzuur en vitamine B12. Den Haag:

Gezondheidsraad, 2003.

4. Slob W.  Modelling human exposure to

chemicals in food . Bilthoven: RIVM, 1993; RIVM

Rapport 639102002 .

5. Nusser SM, Carriquiry AL, Dodd KW, Fuller

WA. A semiparametric transformation approach

to estimating usual daily intake distributions. J

Am Stat Assoc 1996;91:1440-1449.

6. Guenther PM, Kott PS, Carriquiry AL.

Development of an approach for estimating

usual nutrient intake distributions at the popula-

tion level. J Nutr 1997;127:1106-1112.

7. Bakker MI.  Draaiboek voor modellering

van inname van stoffen via voeding. Bilthoven:

RIVM, 2002;  RIVM rapport 604502004/2002.

8. Dodd KW.  A technical guide to C-SIDE .

Department of statistics and CARD, Iowa State

University, 1996; Technical report 96-TR 32.

9. Jansen M, Hulshof K, Konings E, Brussaard

T. Foliumzuur in Nederland: wat is de gebruikelij-

ke inneming? Voeding Nu 2002;10:25-28.

10. National Research Council. Nutrient

adequacy. Assessment using food consumption

surveys. Washington DC: National Academy

Press, 1986.

Grenswaarden- Waarschijnlijkheids-

benadering benadering

– onafhankelijkheid — vorm van de

van inneming en behoefteverdeling:

behoefte

– symmetrie vd – type

behoefteverdeling

– sd(behoefte) < sd(inneming) – sd

Tabel 3: Aannames voor toepassing van de

grenswaardenbenadering en de waarschijnlijk-

heidsbenadering.

Grenswaarden- Waarschijnlijkheids- Waarschijnlijkheids-

benadering benadering benadering

behoefte: VC=25%* VC=12,5%*

N behoefte STEM Nusser STEM Nusser STEM Nusser

1-3 kinderen 254 70 13 5 18 10 14 7

4-8 kinderen 431 106 34 26 36 31 34 28

9-13 kinderen 409 153 59 49 55 48 57 48

14-18 kinderen 445 200 79 68 71 61 77 66

19-50 mannen 1437 200 55 44 52 44 54 44

19-50 vrouwen 1655 200 81 77 73 68 79 73

51-65 mannen 420 200 56 39 52 40 54 40

51-65 vrouwen 479 200 80 68 71 61 77 66

>65 mannen 260 200 61 55 56 52 59 53

>65 vrouwen 410 200 79 72 70 64 76 69

Tabel 2:  Prevalentie van inadequate foliumzuurinnemingen, berekend met de grenswaardenbenadering en de waarschijnlijk-

heidsbenadering, weergegeven voor gebruikelijke innemingen berekend met behulp van de STEM- en de Nussermethode.

Voedselconsumptiegegevens zijn afkomstig uit VCP-3, het NEVO-bestand 2001 (met enkele aanvullingen) is gebruikt voor

berekening van de foliumzuurinneming. * behoefte normaal verdeeld met variatiecoefficiënt (VC) van 25% (conform voe-

dingsnorm), respectievelijk 12,5%.

Uit tabel 2 blijkt dat ten tijde van VCP-3 voor 40
tot 68 procent van de volwassenen de folium-
zuurinneming uit de voeding lager was dan de
behoefte. Extra foliumzuurinneming uit supple-
menten is hierbij niet meegenomen, maar was
minimaal en verlaagt de gepresenteerde preva-
lentiecijfers met slechts enkele procenten. 

Voor een aanzienlijk percentage van de bevol-
king was de foliumzuurvoorziening inadequaat.

De innemingsgegevens dateren uit 1997/98,
maar vragen duidelijk om aandacht. Om te kij-
ken of ingrijpen wellicht is gewenst, zou onder-
zoek naar de foliumzuurstatus met behulp van
biochemische parameters uitkomst kunnen bie-
den. Op die manier kan worden nagegaan hoe
het daadwerkelijk is gesteld met de voedings-
status van de Nederlandse bevolking.

Foliumzuurvoorziening van de Nederlandse bevolking


