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Wat eet Nederland?
Informatiefolder voedselconsumptiepeiling



Doe mee aan ‘Wat eet Nederland?’
Wat eet en drink jij eigenlijk op een dag? Eet je heel gezond of snack je juist liever? En 
drink je bijvoorbeeld wel eens energydrinks? Of heb je liever frisdrank? Het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) brengt in kaart wat Nederland eet en heeft 
hiervoor jouw hulp nodig! Doe mee met dit onderzoek en ontvang een kadobon. 

Waarom dit onderzoek?
Door ons te laten weten wat jij allemaal eet en drinkt krijgen wij een goed beeld wat 
Nederland nu eigenlijk eet. De gegevens worden gebruikt om antwoord te krijgen op 
vragen zoals ‘Krijgen we voldoende voedingsstoffen binnen? Eten we teveel of juist te 
weinig? Hoe veilig is ons voedsel? Is ons voedingspatroon in de loop van de jaren 
veranderd?’ 

Hoe werkt het?
Je vult online een vragenlijst in over jouw eetgewoontes en 
leefstijl en je wordt twee keer geïnterviewd binnen twee 
maanden. Afhankelijk van jouw leeftijd gebeurt dit thuis of 
telefonisch op een moment dat het jou uitkomt. Het 
invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten, een 
interview duurt 45 tot 60 minuten. Ben je jonger dan 16 
jaar? Dan is het belangrijk dat één van je ouders/verzorgers 
bij de interviews aanwezig is. 

Stap 1 Vul het (online) antwoordformulier in

Stap 2 Vul een (online) vragenlijst in 

Stap 3 Je wordt geÏnterviewd
 

Stap 4 Je wordt voor een tweede keer geÏnterviewd

 Alle stappen doorlopen?
Je ontvangt een kadobon

Om mee te doen aan het 
onderzoek kun je 
gewoon blijven eten en 
drinken zoals je gewend 
bent.

12 - 15 jaar: thuis

16 - 20 jaar: telefonisch



Hoe doe je mee?
Meedoen gaat heel gemakkelijk: bij de 
brief van TNS NIPO, die het onderzoek 
uitvoert, zit een antwoordformulier 
waarop je invult dat je mee wilt doen. Als je 
het formulier liever online wilt invullen kan 
dat natuurlijk ook: klik dan op de link in de 
mail die je van TNS NIPO ontvangt. Jouw 
gegevens blijven vanzelfsprekend 
anoniem. Zo kan niemand uit de resultaten 
van het onderzoek afleiden welke 
gegevens van jou zijn. 

Alleen als voldoende mensen meedoen, 
krijgen we een goed idee van wat 
Nederlanders eten en drinken. Dus doe 
mee en vul het antwoordformulier in!

Meer weten?
Heb je nog vragen over dit onderzoek? Kijk 
dan even op www.tns-nipo.com/voeding. 
Je kunt ook mailen naar  
voeding@tns-nipo.com of bel met het 
gratis telefoonnummer 0800 - 0200 862.

Het RIVM heeft van de Medisch Ethische 

Toetsingscommissie van het UMC Utrecht 

toestemming gekregen voor de uitvoering van 

dit onderzoek


