
Heeft u nog vragen?
Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact 
opnemen met TNS Nipo via het gratis telefoonnummer 0800 - 0200 862.  
U kunt ook een e-mail sturen naar: voeding@tns-nipo.com of de website bezoeken:  
www.tns-nipo.com/voeding
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Wat eet Nederland?

Voedselconsumptie-

peiling 2012-2016
Informatiefolder voor ouders



Waarom dit onderzoek?
Wat Nederlanders eten en drinken verandert steeds. Het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport wil graag weten hoe. Daarom wordt hier regelmatig onderzoek naar 
gedaan. In de periode van 2012 tot 2016 voert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) in samenwerking met marktonderzoeksbureau TNS Nipo een landelijke 
studie uit naar de voedingsgewoonten bij personen van 1-79 jaar. Graag nodigen wij u 
samen met uw zoon of dochter uit om aan dit onderzoek mee te doen. 

Hoe ziet het onderzoek eruit?
U vult samen met uw kind een (online) vragenlijst in met algemene vragen en vragen over 
een aantal leefgewoonten, zoals lichaamsbeweging en voedingsgewoonten van uw kind.

Een interviewer van TNS Nipo neemt telefonisch contact met u op voor het maken van 
een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek vraagt hij/zij wat uw kind zoal 
eet en drinkt. Ook zal de interviewer de lengte en het gewicht van uw kind meten. Een 
aantal weken later neemt de interviewer opnieuw contact op. Hij/ zij zal opnieuw vragen 
wat uw kind zoal eet en drinkt. Of dat interview weer in een huisbezoek gebeurt of 
telefonisch, hangt af van de leeftijd van uw kind. 

We zijn geïnteresseerd in de dagelijkse voeding van uw kind, hij/ zij kan tijdens het 
onderzoek gewoon eten en drinken zoals hij/zij gewend is.

Is uw kind jonger dan 9 jaar? Dan vragen we u voorafgaand aan de interviews in een 
dagboekje te noteren wat hij/zij eet en drinkt. 

In de brief van TNS Nipo staat stapsgewijs wat voor u van toepassing is en treft u meer 
praktische informatie aan. Op www.voedselconsumptiepeiling.nl vindt u algemene 
informatie over de doelstelling en de achtergrond van de Nederlandse voedsel-
consumptiepeilingen en resultaten van eerdere onderzoeken.

Wanneer kan uw kind niet meedoen?
Is uw kind opgenomen in het ziekenhuis, gebruikt hij/zij sondevoeding of is uw kind zeer 
ernstig ziek? Dan kan uw kind  nu helaas niet meedoen aan het onderzoek.

Wat krijgt u ervoor terug?
Als dank voor uw deelname ontvangt u een passende vergoeding van TNS Nipo. Meer 
informatie vindt u in de brief van TNS Nipo.

Uw privacy wordt beschermd
Alle gegevens die u ons verstrekt zullen strikt vertrouwelijk en anoniem worden 
behandeld. Uit de resultaten van het onderzoek kan niemand afleiden welke gegevens op 
uw kind of u betrekking hebben.

Het RIVM heeft van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het UMC Utrecht 
toestemming gekregen voor uitvoering van dit onderzoek. 

Doet uw kind mee?
Uw bijdrage is erg belangrijk. Uw kind vertegenwoordigt namelijk heel veel Nederlandse 
kinderen van dezelfde leeftijd die niet zijn uitgenodigd. Alleen als voldoende ouders en 
kinderen meedoen, wordt een goed beeld verkregen van de voedingsgewoonten in 
Nederland.

Hoe u uw kind kunt aanmelden vindt u in de brief van TNS Nipo.

Tot slot
Wij hopen natuurlijk dat u ‘ja’ zegt! Met uw hulp kunnen we namelijk een goed beeld 
krijgen van de voedingsgewoonten van personen van 1-79 jaar.


