
Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de eetgewoontes van zelfstandig-wonende ouderen. Tussen 
oktober 2010 en februari 2012 is de voedselconsumptie van 70-plussers gemeten. Ruim 700 ouderen uit 
15 gemeenten verdeeld over het land deden mee aan dit onderzoek. De uitkomsten van deze voedsel-
consumptiepeiling zijn beschreven in het rapport Diet of community-dwelling older adults. Deze factsheet 
geeft u een overzicht van de belangrijkste resultaten. 

Doel voedselconsumptiepeiling

Het doel van deze voedselconsumptiepeiling was het verkrijgen 
van gegevens over de voedselconsumptie en inname van energie 
en voedingsstoffen van zelfstandigwonende mannen en vrouwen 
van 70 jaar en ouder. Speciale aandacht ging uit naar de  
consumptie van groente, fruit, vis en vocht en hoeveel procent van 
de ouderen voldoet aan de aanbevelingen voor de inname van 
energie, vitamines B2, B6, B12, C en D, foliumzuur, ijzer en calcium.

Steekproef

Het aantal ouderen neemt toe. Op basis van CBS-cijfers is nu 
ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking ouder dan 70 jaar. 
Voor de voedselconsumptiepeiling bij zelfstandig-wonende 
70-plussers – kortweg VCP-Ouderen – zijn 3138 mensen  
uitgenodigd. In 15 gemeenten verdeeld over het land zijn hiervoor 
willekeurig steekproeven getrokken. Hierbij is rekening gehouden 
met een goede verdeling naar leeftijd en geslacht. Bijna 800 
personen vielen buiten de doelgroep of waren niet bereikbaar, 
anderen zagen af van deelname. 
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Wie deden er mee?

Van 739 personen (26%) is een complete en bruikbare set 
informatie ontvangen, te weten een ingevulde vragenlijst, 
antropometrische gegevens en de resultaten van twee 
24-uursvoedingsnavragen.
De gemiddelde leeftijd van de onderzoeksgroep van mannen was 
76,6 en van vrouwen 78,4 jaar, de oudsten waren respectievelijk 
90 en 94 jaar. 79% van de mannen was gehuwd of samenwonend, 
tegenover 39% van de vrouwen. Een deel van de personen had 
alleen basisschool als opleiding, te weten 11% van de mannen en 
25% van de vrouwen.
20% van de mannen en 61% van de vrouwen bereidde dagelijks 
een warme maaltijd, er werd nauwelijks gebruikgemaakt van 
maaltijdservices.

Onderzoeksmethode

Bij dit onderzoek is twee keer een huisbezoek afgelegd. Tijdens 
deze huisbezoeken zijn enkele algemene vragen gesteld en werd 
de voeding van de voorgaande dag doorgenomen. Om dit te 
vergemakkelijken is de deelnemers gevraagd op een afgesproken 
dag een voedingsdagboek bij te houden. Hieronder volgt een 
toelichting op een aantal onderdelen van het onderzoek.
Onderzoeksmedewerker. Het veldwerk is uitgevoerd door hiervoor 
getrainde diëtisten. Alle contacten met een deelnemer zijn zo veel 
mogelijk steeds door dezelfde persoon gevoerd.
24-uursvoedingsnavraagmethode. De voedingsnavraag betreft de 
consumptie van voedingsmiddelen en van voedingssupplementen. 
De 24-uursperiode begint bij het opstaan op de dag waarover de 
voedselconsumptie is nagevraagd, tot aan het opstaan op de 
volgende dag (de dag van het interview). Voor de gegevens- 
verzameling is gebruikgemaakt van een computergestuurd 
interviewprogramma voor 24-uursvoedingsnavraag (EPIC-Soft®, 
IARC).
Aanvullende informatie. Er zijn vragen gesteld met betrekking tot 
opleiding, inkomen, chronische ziekten en activiteitenpatroon. 
Lengte, gewicht en middel- en armomtrek zijn gemeten. Een 
indruk van de voedingstoestand is verkregen met behulp van het 
screeningsinstrument SNAQ65+ (Short Nutritional Assessment 
Questionnaire 65+).
Berekening voedingswaarde. Energie- en nutriëntinname zijn 
berekend met een uitgebreide versie van het Nederlandse 
Voedingsmiddelenbestand (NEVO 2011) en Nederlands 
Supplementenbestand (NES 2011). De gegevens van de onder-
zoeksgroep zijn gewogen voor kleine verschillen in de verdeling 
van de deelnemers naar geslacht, leeftijd, regio en urbanisatie-
graad ten opzichte van de Nederlandse bevolking.

Gezondheidstoestand

Het merendeel van de onderzoekspopulatie had één of meer 
chronische ziekten. Op basis van de resultaten van SNAQ65+ was één 
op de acht ouderen ondervoed. Een klein deel (circa 1%) had een BMI 
van <20 kg/m2, terwijl 20% van de onderzoeksgroep een BMI had van 
30 kg/m2 of meer.
Meer mannen (82%) dan vrouwen (66%) gingen dagelijks naar buiten 
en de meeste deelnemers waren gematigd actief gedurende 
30 minuten per dag op vijf of meer dagen van de week. Ten opzichte 
van de gemiddelde Nederlandse bevolking van zelfstandigwonende 
ouderen waren de deelnemers over het algemeen gezonder en hadden 
minder cognitieve en lichamelijke beperkingen.

Consumptie voedingsmiddelen

Mannen eten over het algemeen meer dan vrouwen. Vrouwen 
consumeren meer ‘fruit en noten’ en ‘niet-alcoholische dranken’. 
Een vergelijking met de aanbevelingen uit de Richtlijnen 
Voedselkeuze van het Voedingscentrum leert dat de consumptie 
van basisvoedingsmiddelen laag is. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
brood, aardappelen, rijst, pasta, zuivelproducten en smeer- en 
bakvetten. De hoeveelheid vocht ligt voor mannen en vrouwen 
rond de 1,5 liter per dag; de richtlijn is 1,5-2 liter.
Ouderen eten en drinken vooral thuis, minder dan 10% van de 
consumptie vindt buitenshuis plaats.

Vergeleken met de 50- en 60-ers die enkele jaren eerder zijn 
onderzocht (Dutch National Food Consumption Survey 2007-2010; 
Diet of children and adults aged 7 to 69 years) eten de 70-plussers 
gemiddeld meer fruit, meer snoep en zoetwaren en meer 
smeer- en bereidingsvetten. Ze dronken minder alcoholische en 
niet-alcoholische dranken en gebruiken minder brood en andere 
graanproducten en minder vlees dan de vijftigers en zestigers.

Mannen en vrouwen van 70+

Mannen en vrouwen van 51-69 jaar
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Inname van energie en voedingsstoffen

De gemiddelde energie-inname van mannen is circa 2200 kcal en 
van vrouwen circa 1750 kcal per dag. Dit is voor zowel mannen als 
vrouwen lager dan bij gematigde activiteit voor ouderen wordt 
aanbevolen. Mogelijk is er sprake van een onderschatting van de 
energie-inname.

Macrovoedingsstoffen

Voor de meerderheid van de 70-plussers is de inname van eiwit 
voldoende. De totale koolhydraatinname ligt net beneden en de 
totaal-vet-inname boven de referentiewaarden van de 
Gezondheidsraad. Wat betreft de vetzuurverhouding van de 
voeding is de inname van trans-vetzuren, linolzuur en alfa-lino-
leenzuur voldoende; het aandeel verzadigd vet is hoger;  
het aandeel visvetzuren lager dan aanbevolen.

Gebruik voedingssupplementen

45% van de ouderen slikt voedingssupplementen; van de vrouwen 
52%, van de mannen 36%. Gedurende de wintermaanden 
gebruiken meer ouderen voedingssupplementen (45%) dan in de 
rest van het jaar (38%). Multivitamine/multimineralen supplemen-
ten worden het meest geslikt. 

Vitamines en mineralen

Een klein deel van de ouderen (<15%) heeft mogelijk een te lage 
inname van vitamine A, B2, B6, foliumzuur, en vitamine C (alleen 
mannen). Ongezond hoge hoeveelheden vitamines komen niet 
voor.
Van de mineralen koper, jodium, ijzer, fosfor en zink kregen deze 
ouderen over het algemeen de aanbevolen hoeveelheid binnen. 
Circa 10% heeft mogelijk een lagere inname dan aanbevolen van 
selenium, terwijl van calcium, kalium en (alleen bij mannen) 
magnesium de adequaatheid van de inname nog onduidelijk is. 
Behalve voor natrium zijn er geen indicaties voor te hoge innames 
van mineralen en spoorelementen.

Vitamine D

Bijzondere aandacht is gewenst voor vitamine D. Uit voeding en 
voedingssupplementen samen is de gemiddelde inname zowel 
voor mannen als voor vrouwen net iets meer dan 5 µg per dag. 
Om het risico op vallen en bot-breuken te verminderen is  door de 
Gezondheidsraad (2012) het advies gegeven aan mensen van 70 
jaar en ouder om dagelijks een vitaminesupplement te gebruiken 
met 20 µg vitamine D. Ten tijde van de dataverzameling was het 
advies lager: 10 µg voor mensen met een lichte huidskleur vanaf 
70 jaar die voldoende buiten komen, en 20 µg voor andere 
70-plussers.  
Gemiddeld over het jaar gebruikt 26% van de vrouwen en 18% van 
de mannen een supplement met vitamine D.

Percentuele bijdrage van macronutriënten aan de energie-inname.
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Richtlijnen Goede Voeding

Een vergelijking met de Richtlijnen Goede Voeding van de 
Gezondheidsraad (2006) laat zien dat meer dan de helft van de 
groep 70-plussers die zijn onderzocht, voldoet aan de advisering 
voor het energie-percentage transvetzuren, ten minste 5 dagen in 
de week 30 minuten matig actief te zijn en maximaal 2 glazen 
(mannen) respectievelijk 1 glas (vrouwen) alcoholische drank te 
gebruiken. Ongeveer de helft van de respondenten at gemiddeld  
3 of meer opscheplepels groenten per dag. De richtlijnen ten 
aanzien van maximum zoutgebruik, 2 stuks fruit, gebruik van vette 
vis en voedingsvezel werden door het merendeel van de groep 
niet gehaald.

Conclusies en aanbevelingen

Zelfstandigwonende 70-plussers eten meer ongezonde  
verzadigde vetzuren, zout en minder volkoren producten, fruit en 
vis dan aanbevolen. Daarmee gelden voor hen dezelfde aanbeve-
lingen om het voedingspatroon te verbeteren als voor de rest van 

de bevolking. Eén op de vijf ouderen heeft ernstig overgewicht. 
Daarnaast is voor deze groep het slikken van extra vitamine D een 
aandachtspunt. Slechts één op de vier 70-plussers volgt het advies 
op om extra vitamine D te slikken. 
Aan dit onderzoek deden weinig ouderen met functionele 
beperkingen mee. Zij hebben een lagere inname van energie, 
eiwit, groente, alcohol, calcium en magnesium en een verhoogd 
risico op ondervoeding. Gericht onderzoek naar de kwaliteit van 
de voeding van kwetsbare ouderen is nodig. 

Meer informatie

Diet of community-dwelling older adults. Dutch National Food 
Consumption Survey Older Adults 2010-2012. Bilthoven: RIVM, 2013. 
RIVM-Rapport 050413001/2013. Dit rapport kunt u downloaden 
via voedselconsumptiepeiling.nl. Hier vindt u ook meer informatie 
over deze en voorgaande voedselconsumptiepeilingen. De 
databestanden van de voedselconsumptiepeilingen zijn opvraag-
baar voor nader onderzoek. Een verzoek daartoe kan worden 
ingediend met het aanvraagformulier op de website.  
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