
 
             Juni 2010 
 
Nieuwe versie NEVO-online 
Een nieuwe versie van NEVO-online (versie 2010/2.0) is beschikbaar op: 
www.rivm.nl/nevo  
 
Belangrijke wijzigingen ten op zichte van NEVO-online 2009 

 
• Eind 2008 is, in opdracht van het ministerie van VWS, de 

voedingswaarde van circa 150 producten geanalyseerd. Het 
betreft hierbij producten uit verschillende productgroepen die 
veel geconsumeerd worden door de Nederlandse bevolking. 
De gegevens van dit onderzoek zijn nu verwerkt in NEVO en 
beschikbaar via NEVO-online. 

 
 

• Om beter aan te sluiten bij de internationale naamgeving van folaat, foliumzuur 
en folaatequivalenten zijn een aantal namen veranderd: 

 
Nieuwe naam  Oude naam Engelse naam 
Folaat Foliumzuur van nature Folate 
Foliumzuur Synthetisch foliumzuur Folic acid 
Folaatequivalenten Foliumzuurequivalenten Folate equivalents 

 
• In NEVO-online 2010/2.0 zijn veel folaatgehaltes herzien en daarmee ook de 

folaatequivalenten, welke worden berekend uit folaat dat van nature voorkomt en 
toegevoegd foliumzuur. De gegevens in NEVO zijn nu beter vergelijkbaar met 
buitenlandse voedingsstoffenbestanden. 

o Voor 180 voedingsmiddelen zijn nieuwe analysecijfers beschikbaar 
gekomen. De oudere analysecijfers plus de daarvan afgeleide gegevens 
waren gebaseerd op de HPLC-methode, die over het algemeen lagere 
uitkomsten geeft dan de nu gehanteerde microbiologische methode.  

o Herziening van een groot aantal folaatgehaltes afkomstig uit buitenlandse 
tabellen. De met de microbiologische methode geanalyseerde waarden uit 
buitenlandse tabellen werden in NEVO teruggerekend naar het niveau 
van de HPLC methode (27% lager). Sinds april 2010 zijn deze waarden 
vervangen door de originele waarden op basis van de microbiologische 
methode. Dit betekent dat veel folaatgehaltes in 2010 hoger zijn dan in 
voorgaande NEVO publicaties.  

• Bij de broninformatie van elk gehalte is nu, indien bekend, ook de bijbehorende 
analysemethode opgenomen. Hierbij wordt zowel een code als een omschrijving 
van de methode gegeven. 

 
Gegevens NEVO-online gratis beschikbaar 
Het NEVO-online bestand versie 2010/2.0 is via de NEVO-website aan te vragen bij 
het RIVM. Het bestand is gratis beschikbaar, maar wel onder de voorwaarden 
gesteld aan het gebruik van de gegevens. Indien u het bestand aan wilt vragen dient 
u zich te registreren en akkoord te gaan met de voorwaarden in de licentie-
overeenkomst. Voor meer informatie zie www.rivm.nl/nevo bij ‘aanvragen gegevens’. 
 
 
Indien u de NEVO Nieuwsbrief niet (meer) wenst te ontvangen gelieve een bericht te sturen naar nevo@rivm.nl 


