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Peuters en kleuters halen de aanbevelingen voor vitamine D beter 
als ze hun boterhammen besmeren met halvarine of margarine. 
Dat blijkt uit TNO-onderzoek naar het eetpatroon van bijna 1300 
kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar. Jonge kinderen 
hebben, wanneer ze niet smeren, naast een lagere inname van 
vitamine D ook een lagere inname van vitamine A en van alfa-
linoleenzuur (ALA), ten opzichte van kinderen die altijd hun 
boterhammen besmeren.

Het TNO-onderzoek is gedaan in opdracht van het Voorlichtingsbu-
reau Margarine, Vetten en Oliën (1) en vormt een aanvulling op de 
Voedselconsumptiepeiling (VCP) bij jonge kinderen die begin dit jaar 
is gepubliceerd door het RIVM (2). Uit de VCP bleek dat de voeding 
van Nederlandse peuters en kleuters stukken beter kan, maar dat het 
wel goed zit met de verdeling tussen de macronutriënten eiwit, vet en 
koolhydraten. 
Peuters en kleuters krijgen gemiddeld 30 energieprocent vet binnen. 
Dit is conform de aanbeveling van 20 tot 40 energieprocent vet (3). 
Maar de samenstelling van vet kan beter: jonge kinderen eten te veel 
verzadigd vet en krijgen te weinig onverzadigde vetten binnen. Ook 
hebben ze een tekort aan vitamine D. Ze eten bovendien te weinig vis, 
waardoor ze te weinig visvetzuren binnen krijgen. De resultaten van 
de VCP gaven aanleiding om TNO te laten onderzoeken of kinde-
ren die hun brood besmeren met margarine of halvarine een betere 
vetzuurinname hebben dan kinderen die hun brood niet of soms 
besmeren. Ook was nader onderzoek gewenst naar de vetoplosbare 
vitamines A en D. 

Nieuwe resultateN Uit het TNO-onderzoek blijkt dat er verbe-
tering mogelijk is in het smeergedrag van jonge kinderen: 14,8 procent 
van alle kinderen tot en met 6 jaar besmeert het brood niet, 66,6 
procent besmeert het brood soms, en slechts 18,7 procent besmeert 
het brood altijd met margarine of halvarine, zie tabel 1. 

VitamiNe D  Peuters hebben een tekort aan vitamine D. Slechts 60 
procent van de peuters gebruikt een supplement voor vitamine D. Maar 
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ook inclusief supplementgebruik halen peuters de aanbeveling niet. 
Peuters hebben gemiddeld een inname van vitamine D van slechts 4,4 
(jongens) en 4,7 (meisjes) mcg per dag. Voor peuters geldt een aanbe-
veling van vitamine D van 5 mcg/dag (4). 
Wanneer de analyses worden uitgesplitst naar kinderen die niet, soms 
of altijd hun boterham besmeren met margarine of halvarine blijkt 

dat peuters die altijd hun boterham besmeren de huidige aanbeveling 
van 5 mcg/dag voor vitamine D wel halen. Peuters die niet smeren 
hebben een inname lager dan de aanbeveling. Kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 6 jaar halen wel de aanbeveling van vitamine D van 2,5 mcg 
(4). Ook bij deze groep kinderen geldt dat gebruikers van margarine 
of halvarine de aanbeveling halen in tegenstelling tot niet gebruikers, 
zie tabel 2. 

VitamiNe a De inname van vitamine A is onder de jonge kinderen 
vaak hoger dan de aanbeveling; slechts een klein percentage van de 
peuters en kleuters heeft een inname van vitamine A die lager is dan 
de aanbeveling, zie tabel 3. Als aanbevelingsnorm is hierbij gebruik 
gemaakt van de Amerikaanse aanbevelingen (210 mcg retinol activi-
teitequivalent (RAE )/dag voor kinderen van 1 tot 3 jaar en 275 mcg 
RAE/dag voor kinderen van 4 tot 8 jaar) (5), aangezien het advies van 
de Gezondheidsraad met daarin nieuwe Nederlandse normen voor 
vitamine A bij de publicatie van het rapport nog niet is verschenen. 
Bij de groep jongens is een lichte trend waarneembaar tussen het 
smeergedrag en de vitamine A-inname. Zo is het percentage jongens 
in de leeftijd van 4 tot 6 jaar die een inname van vitamine A heeft 
onder de aanbeveling hoger bij jongens die niet smeren (35 procent) 
ten opzichte van jongens die altijd smeren (3 procent). Deze trend 
is minder sterk waarneembaar in de leeftijdsgroep van 2 tot 3 jaar en 
niet waarneembaar bij meisjes.

totaal

(n=1279)

Jongens 

2-3 Jaar 

(n=327)

meisJes 

2-3 Jaar 

(n=313)

Jongens 

4-6 Jaar 

(n=327)

meisJes 

4-6 Jaar 

(n=312)

besmeert het brood niet 15 14 13 16 17

besmeert het brood soms 67 67 70 63 67

besmeert het brood altiJd 19 19 18 22 16

tabel 1: smeergedrag 

van Jonge kinderen in 

percentages. 

tabel 2. gemiddelde 

inname van vitamine 

d (inclusief 

supplementen) in mcg/

dag ten opzichte van de 

aanbeveling.

totale 

groep

niet 

smeer-

ders

soms 

smeer-

ders

altiJd 

smeer-

ders

aanbeve-

ling

Jongens 2-3 Jaar 4,4 3,7 4,4 6,8 5

meisJes 2-3 Jaar 4,7 3,2 4,8 5,7 5

Jongens 4-6 Jaar 2,9 2,3 2,9 3,4 2,5

meisJes 4-6 Jaar 2,5 1,8 2,5 3,1 2,5

tabel 3: percentage 

kinderen met een 

vitamine a-inname lager 

dan aanbevolen.

totale  

groep (2)

niet  

smeerders

soms  

smeerders

altiJd  

smeerders

Jongens 2-3 Jaar 2,5 8,7 1,8 0,9

Jongens 4-6 Jaar 11,5 34,8 6,9 2,8

meisJes 2-3 Jaar 2,3 12,7 0,9 2,9

meisJes 4-6 Jaar 6,2 8,5 4,6 10,6

afbeelding 1: gemiddelde inname ala van peuters en kleuters, 

uitgesplitst over niet-smeerders, soms smeerders en altiJd 

smeerders van margarine of halvarine. 
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VetzureN Naast vitamine D en A zijn margarine en halvarine be-
langrijke bronnen van onverzadigde vetzuren (alfa-linoleenzuur (ALA) 
en linolzuur). Dit wordt ook bevestigd door de aanvullende analyses. 
Jonge kinderen hebben een gemiddeld lagere inname van ALA ten op-
zichte van de aanbeveling van 1 energieprocent (3). Kinderen die hun 
boterham altijd besmeren hebben gemiddeld een hogere inname van 
ALA ten opzichte van kinderen die soms of niet smeren, zie afbeelding 
1.
Ook voor linolzuur ligt de inname hoger bij kinderen die hun boter-
ham wel besmeren. De gemiddelde inname van linolzuur van jonge 
kinderen is gemiddeld 4,8 energieprocent per dag. Dit impliceert 
dat de kans op een deficiëntie van linolzuur (<2 energieprocent; (3)) 
gering zal zijn. Wanneer de inname vergeleken wordt met de aanbeve-
ling van de WHO van 5 tot 8 energieprocent op basis van de relatie 
tussen linolzuur en cardiovasculaire ziekten, blijkt dat de inname van 
linolzuur van 4,8 energieprocent aan de ondergrens van de WHO-
aanbeveling ligt. In Nederland bestaat een dergelijke aanbeveling voor 
linolzuur op basis van de relatie met cardiovasculaire ziekten (nog) 
niet.

aDVies GezoNDheiDsraaD VitamiNe D  De huidige aanbe-
veling voor vitamine D voor peuters is met 5 mcg/dag wellicht aan 
de lage kant. De Gezondheidsraad stelt in haar recente advies dat 
kinderen beneden de 4 jaar geholpen zouden zijn met 10 mcg extra 
vitamine D per dag (6). De resultaten uit deze VCP-analyses laten zien 
dat  het voor peuters al moeilijk is om de aanbeveling van 5 mcg/dag 
te halen (inclusief supplementgebruik). Peuters die wel smeren halen 
de huidige aanbevelingen wel. Mocht conform het advies de aanbeve-
ling voor vitamine D voor peuters verhoogd worden, dan zal zowel 
de dosis vitamine D in supplementen als het gebruik van margarine 
of halvarine verbeterd moeten worden om de aanbeveling te kunnen 
halen. 
Voor kinderen vanaf 4 jaar adviseert de Gezondheidsraad om naast 
gezond te eten en dagelijks een kwartier naar buiten te gaan ook 
margarine, halvarine en bak- en braadproducten te gebruiken om de 
aanbeveling van vitamine D te halen. 

CoNClusie  Dit onderzoek toont aan dat peuters en kleuters 
gemiddeld gezien een lagere inname van vitamine D hebben dan 
aanbevolen. Het gebruik van margarine en halvarine speelt hierbij een 
rol. Een grote groep kinderen besmeert niet dagelijks de boterham 
met margarine of halvarine. Alleen kinderen die dat wel doen halen de 
aanbeveling voor vitamine D. Kinderen die hun boterham besmeren 
hebben bovendien een betere inname van andere belangrijke voe-
dingsstoffen als vitamine A, ALA en linolzuur. Het is dan ook belang-
rijk om door voorlichting het belang van het gebruik van margarine en 
halvarine onder de aandacht te blijven brengen.
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