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Jonge kinderen in Nederland eten te weinig groente, 
fruit, vis en vezelrijke voedingsmiddelen. Bovendien 
eten ze te veel verzadigd vet. Slechts 60 procent van de 
peuters gebruikt een supplement met de aanbevolen 
hoeveelheid vitamine D (5 microgram per dag).

Deze resultaten bieden aanknopingspunten voor beleid. 
Overgewicht en – op latere leeftijd – chronische ziekten 
kunnen met gezonde voeding worden voorkomen. 

Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar het voedingspatroon van 1279 
kinderen van 2 tot en met 6 jaar. De gegevens zijn representatief voor 
Nederlandse kinderen. De resultaten zijn vergeleken met de aanbevelingen 

voor gezonde voeding. 

De ouders van de kinderen hebben 
gedurende twee dagen de voedings- 
gegevens in hiervoor ontwikkelde 
dagboeken genoteerd. Het onder-
zoek is zodanig opgezet dat alle 
dagen van de week en alle maan-
den van het jaar erin vertegenwoor-
digd zijn. Daardoor is een realistisch 
beeld verkregen van de voeding 
van de kinderen. Het gewicht en de 
lengte van de kinderen is gemeten. 

Eén op de zeven kinderen heeft 
overgewicht, en eet dus meer dan 
nodig is om te groeien en te bewe-
gen. Bijna alle kinderen gebruiken 
drie hoofdmaaltijden op een dag. 
Tussen de maaltijden door eten de 
kinderen vooral fruit, koek en snoep 



en drinken zij limonade van siroop, frisdranken en zuivel- 
dranken. Ongeveer een kwart van de hoeveelheid calorieën 
wordt buitenshuis gebruikt. 

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het RIVM beleids- 
advies gegeven aan de overheid. Aandachtspunten hierin  
zullen zijn dat een gezond lichaamsgewicht belangrijk is 
voor de gezondheid van jonge kinderen. Bovendien is het van 
belang dat hun voeding meer groente, fruit, andere vezelrijke 
producten (bijvoorbeeld volkoren brood, aardappelen) en vis 
bevat. Het aantal 
tussendoortjes 
kan beperkt 
worden, net als 
de hoeveelheid 
verzadigd vet  
(bijvoorbeeld door 
te kiezen voor  
mager vlees en 
magere zuivel- 
producten).
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Meer informatie

Over dit onderzoek is meer informatie te vinden op  
www.rivm.nl/vcp
Onder ‘Deelonderzoeken / Jonge kinderen’ staat dit specifieke on-
derzoek beschreven. Gedetailleerde gegevens over de voeding 
worden later op deze website gepubliceerd. Onder ‘Publicaties / 
Jonge kinderen’ is het volledige RIVM-rapport, waar deze folder 
een samenvatting van is, te lezen.

Voor informatie over gezonde voeding kunt u terecht bij de 
website van het Voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl
Hier zijn brochures te downloaden over voeding en bewegen 
bij kinderen, via ‘Meer weten over … / Zwangerschap, kinderen / 
vanaf 1 jaar’.
Of voor het beantwoorden van vragen over gezond, veilig en 
bewust eten is het Voedingscentrum op werkdagen tussen 9 en 
17 uur bereikbaar via telefoon 070 – 306 88 88.


