
Deze uitgave ‘Zo eten jongvolwassenen in
Nederland’ bevat een deel van de resultaten
van de Voedselconsumptiepeiling 2003. 
Alle hoofdstukken zijn voorzien van een
toelichting op de gerapporteerde gegevens
die in overzichtelijke tabellen en grafische
overzichten zijn weergegeven.
In de verschillende hoofdstukken wordt
informatie gegeven over:
• de gemiddelde consumptie van groepen

voedingsmiddelen. Daarbij wordt meer in
detail ingegaan op de consumptie van
groenten en fruit.

• de gemiddelde inneming van energie en
voedingsstoffen en de vergelijking met de
aanbevelingen. Meer in detail worden
gegevens vermeld over de inneming van
energie, vet, verzadigde vetzuren en
transvetzuren.

• welke groepen voedingsmiddelen belang-
rijke bronnen zijn voor de inneming van
energie, vet, verzadigde vetzuren en
transvetzuren.

• de consumptie van fruit, groenten, energie,
vet, verzadigde vetzuren en transvetzuren
per maaltijdmoment (ontbijt, lunch, diner
en tussendoor) en per locatie (buitenshuis
en thuis).

• de consumptie van verrijkte producten en
voedingssupplementen.

• de verschillen tussen de VCP-2003 en de
voorgaande VCP’s. 
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In le id ing 

Sinds 1987 zijn in Nederland periodiek (1987-1988, 1992 en 1997-1998) voedsel-

consumptiepeilingen (VCP’s) uitgevoerd. Vanwege veranderde beleidsbehoeften,

sociodemografische ontwikkelingen, trends in voedingsgewoonten en

ontwikkelingen met betrekking tot onderzoeksmethodieken is er behoefte aan

een nieuw voedingspeilingssysteem1,2. Daarom heeft het Ministerie van VWS in

2003 prioriteit gegeven aan de uitvoering van een beperkte voedselconsumptie-

peiling (VCP-2003) als aanzet voor het nieuwe voedingpeilingsysteem. Het doel

van VCP-2003 is inzicht te krijgen in de mate waarin de voeding van 19 tot 

30-jarigen voldoet aan de door het voedingsbeleid gestelde doelen met

betrekking tot de consumptie van groenten en fruit en de inneming van totaal

vet, verzadigde vetzuren, transvetzuren en energie. VCP-2003 dient tevens

aanwijzingen te geven voor een nieuwe opzet van het voedingspeilingsysteem.

Het is de bedoeling dat met het nieuwe systeem zowel vragen op het gebied 

van verantwoorde voeding als op het gebied van voedselveiligheid worden

beantwoord.

Het Ministerie van VWS heeft het RIVM en TNO Voeding opdracht verleend om

VCP-2003 gezamenlijk voor te bereiden, de gegevensverzameling te begeleiden

en de resultaten te rapporteren. 

De dataverzameling van het onderzoek werd in opdracht van het RIVM

uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau GfK Panelservices Benelux. 

De gegevens van VCP-2003 zijn verzameld in het najaar van 2003.
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Onderzoekspopulatie

Aan de VCP-2003 hebben 750 personen in de leeftijd van 19 tot en met 30 jaar

meegewerkt (respons 42%); zij waren afkomstig uit een consumentenpanel.

Deze personen worden nationaal representatief geacht voor de kenmerken

man/vrouw, leeftijd, regio en opleiding. Om praktische en inhoudelijke redenen

zijn enkele groepen personen uitgesloten, te weten geïnstitutionaliseerde

individuen, personen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen, 

en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

De inperking tot één leeftijdsgroep was ingegeven door een beperkt onder-

zoeksbudget. De keuze voor jongvolwassenen als onderzoeksgroep hing onder

andere samen met de mogelijkheid om nog veel gezondheidswinst te behalen 

als de voeding van deze groep wordt bijgestuurd.

In tabel 1 zijn een aantal populatie- en leefstijlkenmerken weergegeven van 

de onderzoekspopulatie. Zoals verwacht waren mannen gemiddeld langer en

zwaarder dan vrouwen. Echter de gemiddelde Body Mass Index (BMI, een maat

voor overgewicht berekend door het gewicht te delen door lengte in het

kwadraat) was hoger bij de vrouwelijke deelnemers (respectievelijk 23,5 kg/m2

versus 24,6 kg/m2). Overgewicht (BMI ≥25 kg/m2) werd aangetroffen bij 26% 

van de mannen en 40% van de vrouwen. Circa 4% van deze mannen en 12% 

van deze vrouwen was obees (BMI van 30 kg/m2 of hoger).

Bijna 70% van de mannen en 30% van de vrouwen rapporteerde wekelijks één

of meer glazen alcoholische dranken te gebruiken, terwijl 10% van de mannen

en 23% van de vrouwen aangaf dat nooit te doen. Zo’n 32% van de mannen en

van de vrouwen rookte; 50% van de mannen en bijna 70% van de vrouwen was

minstens 5 dagen per week 30 minuten of meer lichamelijk actief.

Voedingscentrum
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Tabel 1. Kenmerken van deelnemers (%) van VCP-2003, 19 tot 30 jaar* 

Totaal (n= 750) Mannen (n= 352) Vrouwen (n= 398)

Leeftijd (jaar)

19 - 24 44,3 44,5 44,0

25 - 30 55,7 55,5 56,0

Gezinscyclus

alleen 14,6 9,2 19,7

met partner 24,1 29,7 18,8

gezin met kinderen 19,4 11,9 26,5

inwonend bij ouder(s) 41,9 49,3 35,0

Opleiding

laag 24,7 20,7 28,4

midden 46,7 47,2 46,1

hoog 28,7 32,1 25,4

BMI (kg/m2)

<18,5 of 20 3,7 4,4 3,1

<25 63,3 69,8 57,0

≥25 - <30 24,9 21,6 28,0

≥30 8,2 4,2 11,9

Alcoholgebruik

nee 17,0 10,5 23,2

ja, minder dan 1 glas/week 34,5 20,9 47,4

ja, 1 glas/week of meer 48,5 68,7 29,4

Roken

ja   32,4 32,8 32,1

nee, vroeger wel 13,4 12,5 14,2

nee, nooit 54,2 54,7 53,7

Lichamelijke activiteit

1 - 2 dagen/week 18,6 26,1 11,6

3 - 4 dagen/week 21,8 24,2 19,7

5 - 7 dagen/week 59,6 49,8 68,7

*Gewogen voor sociodemografische kenmerken
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24-uursvoedingsnavraag 

In VCP-2003 is de voedselconsumptie van de deelnemers gemeten over twee

onafhankelijke dagen met behulp van een computergeassisteerde 24-uurs-

voedingsnavraag, waarbij de antwoorden door de interviewer direct in de

computer werden ingevoerd3. Hiervoor is gebruikgemaakt van EPIC-SOFT van het

International Agency for Research on Cancer (IARC) te Lyon. Dit gevalideerde

programma is voor VCP-2003 aangepast aan de Nederlandse situatie op dat

moment.

De interviews werden telefonisch afgenomen door speciaal hiervoor getrainde

diëtisten. Het streven was om alle onderzoeksdagen in gelijke mate in het

onderzoek te laten voorkomen. De navragen over de vrijdag bleken bij vrouwen

echter ondervertegenwoordigd te zijn; hiervoor is gecorrigeerd door middel van

weegfactoren. De tijd tussen het eerste en tweede interview was vastgesteld op

7-14 dagen, maar was soms in de praktijk iets langer. Het tweede interview

betrof in principe een andere dag van de week dan het eerste interview. 

Aan het begin van het interview werd navraag gedaan naar lengte en gewicht.

Schriftelijke vragenlijst

Ter aanvulling op gegevens over de 24-uursvoeding werden met behulp van een

schriftelijke vragenlijst een aantal achtergrond- en leefstijlkenmerken verkregen.

De leefstijlkenmerken betroffen het lichamelijk activiteitenpatroon, roken en

alcoholconsumptie. Teneinde een goede schatting te maken van de gebruikelijke

voeding is met de vragenlijst ook de gebruiksfrequentie en het ‘ooit-’ of ‘nooit-

gebruik’ van een aantal, voor het beleid revelante, (groepen) voedingsmiddelen

nagevraagd.

Wijze van berekenen

De inneming per dag van energie en voedingsstoffen is berekend met behulp

van de voor dit onderzoek uitgebreide versie van de NEVO-tabel 20014. 

De inneming van voedingsstoffen is uitgedrukt in absolute eenheden en is voor

een aantal voedingsstoffen ook gerelateerd aan de energie-inneming. Zo zijn

macrovoedingsstoffen ook weergegeven in energieprocenten (en%): dat wil

zeggen de procentuele bijdrage van deze voedingsstof aan de energie-inneming.



De berekeningen van groepsgemiddelden en standaarddeviaties voor de

inneming van energie, voedingsstoffen en productgroepen zijn gebaseerd op de

gemiddelde inneming van de deelnemers over twee dagen. Voor het berekenen

van het % gebruikers van een product(groep), is een gebruiker gedefinieerd als

iemand die op één of beide dagen het betreffende product heeft gegeten of

gedronken.

Voor het schatten van het percentage mensen dat voldoet aan de aanbevelingen

is het essentieel de verdeling van de gebruikelijke individuele inneming in

ogenschouw te nemen. Hiervoor is met behulp van een statistische methode5

de dag-tot-dag-variatie uit de variatie in inneming op de twee dagen gefilterd.

Vanwege de doelstellingen van dit onderzoek is deze bewerking uitgevoerd voor

de inneming van energie, vet, verzadigde vetzuren en transvetzuren en voor de

consumptie van groenten en fruit.

Doordat bij de berekeningen gebruikgemaakt is van weegfactoren bieden 

de gegevens een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking.

Resultaten betreffende de 24-uursvoedingsnavragen zijn gewogen naar dag 

van de week én naar sociodemografische factoren; de overige resultaten zijn

gewogen naar sociodemografische factoren6.

Resultaten

Deze uitgave bevat een deel van de resultaten van de Voedselconsumptiepeiling

20037.

Hoofdstuk 1 bevat tabellen waarin de gemiddelde consumptie van groepen

voedingsmiddelen is weergegeven. Daarbij wordt meer in detail ingegaan op 

de consumptie van groenten en fruit.

Hoofdstuk 2 geeft de gemiddelde inneming van energie en voedingsstoffen en

de vergelijking met de aanbevelingen. Meer in detail worden gegevens vermeld

over de inneming van energie, vet, verzadigde vetzuren en transvetzuren.

In hoofdstuk 3 is weergegeven welke groepen voedingsmiddelen belangrijke

bronnen zijn voor de inneming van energie, vet, verzadigde vetzuren en

transvetzuren.

Hoofdstuk 4 beschrijft de consumptie van fruit, groenten, energie, vet,

verzadigde vetzuren en transvetzuren per maaltijdmoment (ontbijt, lunch, 

diner en tussendoor) en per locatie (buitenshuis en thuis).

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de consumptie van verrijkte producten en

voedingssupplementen.

Hoofdstuk 6 omvat de conclusies en gaat in op de verschillen tussen de 

VCP-2003 en de voorgaande VCP’s.
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Voedingsmidde lenconsumpt ie

Tabel 2 geeft informatie over de consumptie van groepen voedingsmiddelen

voor de totale onderzoekspopulatie en voor mannen en vrouwen afzonderlijk.

De gehanteerde productgroepindeling komt overeen met de productgroepen

van EPIC-SOFT en wijkt daardoor af van die van de voorgaande voedselcon-

sumptiepeilingen waarbij is uitgegaan van productgroepen uit de NEVO-tabel.

Productgroepen die door 90% of meer van de respondenten op één op beide

onderzoeksdagen werden gebruikt zijn ‘groenten’, ‘melkproducten’ (inclusief

kaas), ‘granen en graanproducten’ waaronder ‘brood’, ‘vlees en vleesproducten’,

‘vetten’ (smeer- en bereidingsvetten), ‘suiker en zoetwaren’ en ‘niet-alcoholische

dranken’. De productgroepen ‘aardappelen’, ‘koek, gebak en biscuit’ en ‘sauzen

en kruiden/specerijen’ werden door iets minder deelnemers gebruikt (70-90%).

‘Peulvruchten’ en ‘vis’ behoorden tot de groepen met het laagste aantal

gebruikers (5 respectievelijk 19%).

Mannen aten in het algemeen meer dan vrouwen. Een uitzondering op deze

regel vormden met name productgroepen die zich ook onderscheidden door een

hoger percentage gebruikers bij de vrouwen. Dat zijn onder andere ‘vruchten’,

‘koek, gebak en biscuit’ en ‘niet-alcoholische dranken’. De standaarddeviatie is

voor de consumptie van productgroepen in het algemeen groot, wat duidt op

een grote spreiding in de consumptie.

Voedingscentrum
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Tabel 2. Consumptie van groepen voedingsmiddelen door deelnemers van VCP-2003, 

19 tot 30 jaar*

Totaal (n= 750) Mannen (n= 352) Vrouwen (n= 398)

Productgroepen 

EPIC-SOFT

Aardappelen en  96 87 77 115 101 79 78 67 75

andere 

knolgewassen

Groenten 100 68 95 111 72 96 90 62 95

Peulvruchten 3 17 5 4 22 6 2 11 4

Vruchten 98 109 81 96 109 80 99 109 83

- waarvan fruit 89 108 71 86 108 68 92 105 74

- waarvan noten, 7 15 28 8 17 30 6 13 26

zaden, notenspread

Melkproducten 391 297 99 439 326 100 346 255 99

- waarvan kaas 32 31 80 35 32 80 29 29 81

Granen en 

graanproducten 219 105 100 266 111 100 175 77 100

- waarvan brood, 151 76 99 183 80 99 120 56 99

knäckebröd,

beschuit

- waarvan zoutjes, 12 21 43 14 25 42 10 15 44

toast

Vlees en vlees- 120 72 97 142 79 98 98 60 96

producten

Vis, schaal- en 8 24 19 10 28 19 7 20 18

schelpdieren

Eieren 11 20 37 14 25 40 8 15 34

Vetten 24 18 98 31 21 99 18 12 97

Suiker en zoetwaren 49 46 94 57 52 96 41 39 93

Koek, gebak en 46 54 74 44 57 70 48 51 79

biscuit

Niet-alcoholische 1715 738 100 1572 637 99 1849 799 100

dranken

Alcoholische dranken 236 581 42 417 774 56 65 175 30

Sauzen en kruiden/ 36 34 87 43 38 87 30 28 88

specerijen

Soepen 58 91 42 69 101 47 48 80 37

Diversen 21 56 40 19 45 34 23 66 5

- waarvan soja- 3 24 7 2 23 7 3 25 7

producten

- waarvan snacks 13 30 23 15 35 24 11 24 23

*Gewogen voor sociodemografische factoren en dag van de week

**Sd = standaarddeviatie
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Tabel 3. Overzicht van het ‘nooit/ooit’-gebruik (%)* van (groepen) voedingsmiddelen voor 

deelnemers van VCP-2003, 19 tot 30 jaar**

Totale populatie (n= 750) Mannen (n= 352) Vrouwen (n= 398)

Brood 0,0 0,3 99,3 0,0 0,4 99,1 0,0 0,2 99,5

Muesli, cornflakes,  40,5 27,9 31,2 43,8 27,0 28,5 37,4 28,8 33,7

andere 

ontbijtgranen

Rijst, pasta 1,2 5,8 92,6 1,3 6,9 91,1 1,2 4,7 94,1

Frites 1,6 19,8 78,1 1,1 16,5 81,6 2,1 23,0 74,7

Vleeswaren zoals   5,3 10,2 84,1 4,4 5,3 89,8 6,1 14,8 78,8

rookvlees, ham,

worst

Orgaanvlees zoals 79,4 17,6 2,8 74,8 20,9 3,8 83,6 14,5 1,8

lever, niertje

Kip, gevogelte 4,0 16,0 79,7 3,8 18,2 77,5 4,2 14,0 81,8

Overige vlees 3,2 6,7 89,8 3,5 7,2 88,7 2,8 6,2 90,7

Schaal- en schelp- 57,0 33,7 9,1 55,2 35,6 8,8 58,7 31,8 9,4

dieren

Vis 17,3 38,7 43,7 16,4 36,5 46,6 18,1 40,8 41,0

Eieren 3,4 18,4 78,0 2,6 15,2 81,7 4,2 21,4 74,4

Kaas 5,7 7,2 6,8 6,1 8,3 85,1 5,3 6,1 88,3
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Tabel 3 geeft voor relevant geachte productgroepen inzicht in het percentage

deelnemers dat deze producten nooit, wel eens of ten minste 1x per maand

gebruikte. De productgroepen ‘brood’, ‘boter, margarine, olie, vet voor

bakken/braden’ en ‘rijst/pasta’ werden door meer dan 90% van de deelnemers

minstens 1 x per maand gebruikt. ‘Vegetarische schnitzels, tofu, quorn, tempé’

en ‘orgaanvlees’ hadden de meeste nooit-gebruikers. Meer mannen dan vrouwen

gebruikten nooit ‘muesli, cornflakes, andere ontbijtgranen’ en ‘light frisdran-

ken’, terwijl dat voor ‘overige frisdranken’, ‘orgaanvlees’, ‘jus’, en ‘suiker’ juist

andersom was (verschillen groter dan 5%).

Voedingscentrum
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Tabel 3 vervolg. Overzicht van het ‘nooit/ooit’-gebruik (%)* van (groepen) voedingsmiddelen

voor deelnemers van VCP-2003, 19 tot 30 jaar**

Totale populatie (n= 750) Mannen (n= 352) Vrouwen (n= 398)

Vegetarische  75,6 17,0 6,9 74,9 17,3 7,1 76,1 16,8 6,7

schnitzels, tofu,

quorn, tempé

Boter, margarine, 1,5 3,9 94,4 1,9 3,5 94,1 1,2 4,2 94,7

olie, vet voor 

bakken/braden

Jus, warme sauzen 10,0 19,4 70,4 6,8 16,0 76,7 13,0 22,6 64,4

Mayonaise, fritessaus,  2,2 14,7 82,8 1,9 9,9 87,7 2,4 19,3 78,3

andere koude

sauzen

Broodsmeersel (boter/ 12,3 7,5 79,8 11,6 6,4 81,1 13,0 8,6 78,4

halvarine/ 

margarine)

Melk en zuivel- 3,8 8,0 87,9 2,7 5,5 91,4 4,9 10,5 84,7

dranken

Yoghurt, vla, pudding, 4,2 11,7 83,5 5,6 9,0 84,9 2,9 14,3 82,2

kwark

IJs 4,7 53,7 41,2 4,3 49,6 45,3 5,1 57,6 37,3

Gefrituurde snacks 5,2 31,9 62,6 2,8 25,3 71,4 7,3 38,1 54,4

Chips, nibbits, andere 2,7 19,2 7,8 1,6 16,1 81,8 3,7 22,0 73,9

zoutjes

Pinda’s, pindakaas, 9,4 29,3 61,0 8,9 23,2 67,4 9,9 35,1 55,0

noten, notenpasta

Suiker 11,5 19,3 69,0 8,2 16,4 74,9 14,5 22,1 63,3

Chocolade, snoep 1,9 20,8 77,1 2,0 19,9 77,6 1,8 21,6 76,6

Koek(jes), cake, 2,0 17,0 80,7 2,2 14,8 82,5 1,9 19,1 79,1

gebak

Light frisdranken en 34,6 20,8 44,4 37,8 25,8 35,9 31,6 16,0 52,4

light limonades

Overige frisdranken 10,3 21,8 67,7 4,8 14,3 80,4 15,5 28,8 55,7

(geen vruchtensap)

* De som van de categorieën telt niet altijd op tot 100%, aangezien in enkele gevallen de frequentie onbekend was.

**Gewogen voor sociodemografische factoren
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Groenten en fruit in meer detail

In de Nederlandse voorlichting over gezonde voeding wordt een ruim gebruik

van groenten en fruit benadrukt.

In de schriftelijke vragenlijst gaven veel personen aan ‘1-3 keer per maand’

(24%) of op ‘1 dag per week’ (26%) sla of rauwkost te gebruiken. Gekookte 

of gebakken groenten werden door veel deelnemers 4 of 5 dagen per week

geconsumeerd (ieder ruim 20%). Dit staat weergegeven in tabel 4. Uit de 

24-uursvoedingsnavraag bleek dat door 95% van de onderzoekspopulatie 

op één of beide onderzoeksdagen groenten worden gegeten. De gemiddeld

geconsumeerde hoeveelheid groenten op deze twee onderzoeksdagen bedroeg

100 g/dag. Mannen aten meer groenten dan vrouwen (gemiddeld 111 vs. 

90 g/dag). Zowel bij mannen als vrouwen bestond ruim de helft van de

geconsumeerde groenten uit vruchtgroenten (met name tomaat, komkommer,

sperziebonen) en koolsoorten (met name bloemkool, boerenkool, broccoli en

spruiten). Uien en gemengde salades/groenten leverden ieder circa 10% aan 

de groenteconsumptie.

16

Tabel 4. Consumptiefrequentie (%)* van ‘sla, rauwkost’ en ‘gekookte/gebakken

groenten’ naar geslacht voor deelnemers van VCP-2003, 19 tot 30 jaar**

Sla, rauwkost Gekookte/gebakken groenten

Frequentie

nooit 3,0 3,3 2,8 0,1 0,0 0,2

wel eens (<1x per maand) 8,2 8,9 7,6 1,6 2,3 1,0

1 - 3 dagen per maand 24,4 23,6 25,1 2,2 2,7 1,6

1 dag per week 26,4 27,9 25,0 3,2 3,2 3,1

2 dagen per week 17,4 17,3 17,4 7,2 7,5 6,9

3 dagen per week 9,6 10,2 9,1 16,1 16,0 16,1

4 dagen per week 4,5 3,4 5,6 21,9 22,1 21,7

5 dagen per week 3,1 3,0 3,1 23,4 22,8 23,9

6 dagen per week 1,8 1,3 2,3 14,9 13,7 16,0

7 dagen per week 1,2 0,9 1,6 9,1 9,4 8,9

* De som van de categorieën telt niet altijd op tot 100%, aangezien in enkele gevallen de frequentie

onbekend was.

**Gewogen voor sociodemografische factoren
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In de schriftelijke vragenlijst rapporteerde 18% van de mannen en 25% van 

de vrouwen dat ze iedere dag fruit aten, 20% van de mannen en 11% van 

de vrouwen gaf aan dit minder vaak dan 1 dag per week te doen (tabel 5).

‘Vruchten’ zijn door 80% van de mannen en 83% van de vrouwen op één of

beide nagevraagde dagen gegeten. De groep ‘vruchten’ in EPIC-SOFT bestaat

behalve uit vers fruit en vruchtenconserven ook uit noten en zaden, gemengd

fruit en noten (studentenhaver) en olijven. Circa 90% van de vruchten werd

gegeten als fruit (vers en geconserveerd) en 7% als noten en zaden. Van de vers

gegeten soorten werden appelen, mandarijnen en bananen het meest gegeten.

Bij de vruchtenconserven scoorden appelmoes en -compote het hoogst.

Tabel 5. Consumptiefrequentie (%) van ‘fruit’ en ‘vruchtensap’ naar geslacht voor

deelnemers van VCP-2003, 19 tot 30 jaar**

Fruit Sap

Frequentie

nooit 1,9 3,0 0,8 4,3 5,2 3,4

wel eens (<1x per maand) 5,1 7,0 3,4 5,6 6,9 4,5

1 - 3 dagen per maand 8,2 9,8 6,6 9,3 7,7 10,8

1 dag per week 10,4 8,5 12,1 10,4 12,7 8,1

2 dagen per week 11,5 11,6 11,5 10,6 11,7 9,5

3 dagen per week 10,8 11,2 10,4 11,6 12,4 10,7

4 dagen per week 7,8 7,0 8,7 8,8 8,2 9,3

5 dagen per week 15,0 16,6 13,5 9,6 10,4 8,9

6 dagen per week 7,6 7,5 7,7 5,8 5,6 6,0

7 dagen per week 21,3 17,6 24,8 23,7 18,9 28,3

*De som van de categorieën telt niet altijd op tot 100%, aangezien in enkele gevallen de frequentie onbekend was.

**Gewogen voor sociodemografische factoren
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Tabel 6 geeft voor de totale populatie en voor mannen en vrouwen afzonderlijk

inzicht in de gebruikelijke consumptie van groenten en vruchten (fruit plus

noten). Naast de gemiddelde waarden en de verdeling van de inneming wordt

ook het percentage deelnemers vermeld met een voeding die voldoet aan de

aanbeveling voor deze productgroepen. Uitgaande van de aanbeveling van 

150-200 gram groenten per dag blijkt dat slechts 2% van alle deelnemers 

(5,5% van de mannen en 0,2% van de vrouwen) minstens 150 gram consumeerde

en niemand gewoonlijk 200 gram groenten of meer gebruikte. Voor ‘fruit’ en

‘fruit inclusief sappen’ was het technisch niet mogelijk de gebruikelijke

consumptie te schatten. Op basis van de gebruikelijke consumptie voor de groep

‘vruchten (inclusief noten)’ bleek dat slechts 7-8% de aanbevolen 200 gram 

fruit gebruikte. Inclusief vruchtensap zal het percentage dat voldoet aan de

aanbeveling iets hoger zijn. Het is nog onduidelijk of de gezondheidseffecten

van vruchtensappen vergelijkbaar zijn met die van fruit.

Dat de richtlijn voor fruit (inclusief sap) gemakkelijker wordt gehaald dan de

richtlijn voor groenten houdt mogelijk verband met de verdeling van het gebruik

over de dag. Groenten worden bij uitstek gegeten bij de warme maaltijd; fruit

(inclusief sap) wordt meer verdeeld over de gehele dag geconsumeerd 

(zie ook hoofdstuk 4).
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Tabel 6. Gebruikelijke inneming in gram per dag (gemiddelde en percentielen) voor 

groenten en fruit naar geslacht voor deelnemers van VCP-2003, 19 tot 30 jaar *

Totaal (n= 750)

Groenten 102 93 112 126 141 164 150 2,0

200 0,0

Vruchten (fruit met  97 40 93 144 200 312 2001 7,2

noten)

Groenten en fruit 195 99 156 208 270 382 400 1,8

Groenten en fruit   223 111 175 232 300 419 4002 4,1

inclusief sappen

Mannen (n= 352)

Groenten 114 109 126 139 152 172 150 5,5

200 0,0

Vruchten (fruit met  96 34 89 150 213 338 2001 7,8

noten)

Groenten en fruit 207 104 164 219 284 402 400 2,5

Groenten en fruit  231 114 182 239 306 429 4002 4,7

inclusief sappen

Vrouwen (n= 398)

Groenten 91 86 102 115 128 149 150 0,2

200 0,0

Vruchten (fruit met  97 45 93 140 192 288 2001 6,7

noten)

Groenten en fruit 185 95 149 199 258 362 400 1,3

Groenten en fruit   215 108 170 225 291 408 4002 3,4

inclusief sappen

*Gewogen voor sociodemografische factoren en dag van de week

1 2 stuks fruit /dag is geïnterpreteerd als 200 gram/dag

2 maximaal 100 gram fruit mag vervangen zijn door één glas vruchtensap, uitgegaan is van 150 gram voor één glas
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Figuur 1. Gemiddelde consumptie van groenten en fruit inclusief sap (gram) naar

opleidingsklasse voor mannen en voor vrouwen van VCP-2003, 19 tot 30 jaar
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Figuur 1 toont dat mannen en vrouwen met een lage opleiding (geen onderwijs

of alleen basisonderwijs) dagelijks 20 tot 30 gram minder groenten aten dan

degenen met een hoge opleiding (hoger beroepsonderwijs of universiteit). Voor

fruitconsumptie (inclusief sap) werd hetzelfde beeld gezien als voor groenten,

echter de verschillen tussen de opleidingsgroepen waren niet significant.
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Bij de consumptie van groenten en fruit kan het seizoen een rol spelen. 

De huidige gegevens zijn verzameld in het najaar. Op basis van VCP-3 

werd geconstateerd dat bij vrouwen in deze leeftijdsgroep de gemiddelde

groenteconsumptie in de andere kwartalen 20 gram hoger was dan in het najaar.

Waarschijnlijk wordt de groenteconsumptie bij vrouwen dus onderschat. 

Bij mannen en voor de consumptie van fruit werd geen seizoensverschil

aangetroffen in VCP-3.
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Inneming van energ ie  en 
voedingsstoffen

In tabel 7 wordt de gemiddelde inneming van energie en een aantal voedings-

stoffen gepresenteerd voor de totale populatie en voor mannen en vrouwen

afzonderlijk. De gegevens hebben betrekking op de gemiddelde dag en

betreffen uitsluitend de consumptie van voedingsmiddelen (inclusief verrijkte

producten). De bijdrage van voedingssupplementen is buiten beschouwing

gebleven.

Tabel 7. Gemiddelde dagelijkse inneming (gemiddelde en standaarddeviatie) 

van energie en voedingsstoffen naar geslacht voor deelnemers van VCP-2003, 

19 tot 30 jaar*

Totaal (n= 750) Mannen (n= 352) Vrouwen (n= 398)

gem. Sd gem. Sd gem. Sd

Energie (kJ) 9772 3250 11581 3219 8063 218

Energie (kcal) 2328 776 2760 769 1921 521

Eiwit

- grammen 81,2 26,9 94,9 26,5 68,3 19,9

- en% 14,3 3,3 14,0 2,7 14,6 3,7

Vet, totaal

- grammen 89,7 36,0 105,7 36,0 74,6 28,8

- en% 34,4 6,8 34,4 6,3 34,3 7,3

Verzadigde vetzuren 

- grammen 33,4 14,1 38,9 14,7 28,2 11,3

- en% 12,9 3,2 12,7 3,2 13,0 3,3

Transvetzuren 

- grammen 2,8 1,8 3,2 2,0 2,5 1,4

- en% 1,1 0,5 1,0 0,5 1,1 0,5

Onverzadigde vetzuren 

- grammen 46,8 20,4 55,6 20,3 38,4 16,5

- en% 17,9 4,4 18,1 4,1 17,6 4,7
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Tabel 7 vervolg. Gemiddelde dagelijkse inneming (gemiddelde en 

standaarddeviatie) van energie en voedingsstoffen naar geslacht 

voor deelnemers van VCP-2003, 19 tot 30 jaar*

Totaal (n= 750) Mannen (n= 352) Vrouwen (n= 398)

gem. Sd gem. Sd gem. Sd

Koolhydraten 

- grammen 277,4 93,2 323,2 94,6 234,2 67,7

- en% 48,2 7,4 47,2 7,0 49,1 7,6

Mono- en disachariden

- grammen 143,7 62,4 164,7 66,9 123,8 50,5

- en% 24,9 7,5 23,8 7,0 25,9 7,9

Alcohol

- grammen 12,0 25,4 19,2 32,9 5,2 11,8

- en% 3,0 5,4 4,3 6,4 1,8 3,9

Voedingsvezel

- grammen 19,3 7,9 22,1 8,3 16,6 6,3

- g/MJ 2,1 0,8 2,0 0,7 2,1 0,8

Calcium (mg) 1032 463 1135 493 935 411

IJzer (mg) 10,8 3,9 12,2 3,6 9,4 3,7

Magnesium 337 125 395 127 282 95

Zink 9,6 3,5 11,0 3,4 8,2 3,1

Selenium 44 19 51 20 37 14

Koper 1,87 4,33 1,94 2,41 1,81 5,56

Retinolequivalenten (µg) 1011 931 1176 1092 856 714

Vitamine B1 (mg) 1,3 0,6 1,5 0,6 1,1 0,6

Vitamine B2 (mg) 1,6 0,8 1,8 0,8 1,4 0,7

Vitamine B6 (mg) 1,9 0,9 2,1 0,9 1,6 0,8

Foliumzuur (µg) 185 92 220 108 153 56

Vitamine B12 (µg) 4,0 4,0 4,8 5,3 3,3 2,0

Vitamine C (mg) 96 62 99 66 93 57

Vitamine D (µg) 3,2 2,2 3,8 2,2 2,7 2,0

Vitamine E (mg) 11,8 6,4 13,6 6,9 10,0 5,4

*Gewogen voor sociodemografische factoren en dag van de week
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De gemiddelde energie-inneming bedroeg 9772 kJ (2328 kcal). Met een inneming

van 8063 kJ (1921 kcal) was de energie-inneming van vrouwen circa 3500 kJ 

lager dan van de deelnemende mannen (11582 kJ). In het algemeen leidt zelf-

rapportage van de voedselconsumptie tot een onderschatting: voor deze studie

is de omvang van de onderrapportage circa 10% van de energie-inneming.

Uitgedrukt in absolute hoeveelheden was de inneming van macro- en micro-

voedingsstoffen bij vrouwen steeds lager dan bij mannen. Met uitzondering van

vitamine C en koper zijn deze verschillen statistisch significant. Voor totaal vet

en verzadigde vetzuren zijn deze verschillen er niet wanneer de inneming wordt

gerelateerd aan de energievoorziening. In de voeding van de deelnemers aan

VCP-2003 leverden vetten gemiddeld 34,4% van de energievoorziening. Bijna

13% van de energie was afkomstig van verzadigde vetzuren. Het verschil in de

bijdrage van transvetzuren (1,0 en% mannen en 1,1 en% vrouwen) en van de

overige macrovoedingsstoffen was statistisch significant. Eiwitten en kool-

hydraten leverden bij de mannen relatief minder energie dan bij vrouwen;

alcohol was voor mannen een grotere energieleverancier dan voor vrouwen 

(4,3 versus 1,8 en%). Per energie-eenheid was de inneming van voedingsvezel 

bij vrouwen iets hoger dan bij mannen (2,1 versus 2,0 g/MJ).

Voor de beoordeling van de inneming van voedingsstoffen zijn onlangs door 

de Commissie Voedingsnormen van de Gezondheidsraad aanbevelingen

geformuleerd voor een groot aantal voedingsstoffen8, 9, 10.

In tegenstelling tot de vroegere aanbevelingen richten de geactualiseerde

adviezen zich meer op de preventie van chronische ziekten.

De voedingsnormen zijn bedoeld voor een gezonde populatie. De aanbevolen

hoeveelheid is die inneming die voor vrijwel alle mensen (97,5%) in de

beschouwde groep voldoende is. Op gemiddeld niveau was de eiwitvoorziening

ruim, lag de vetvoorziening net onder de bovengrens van 35 en% en bevond de

bijdrage van koolhydraten zich in het aanbevolen traject. Het aandeel van

verzadigde vetzuren in de gemiddelde voeding van zowel mannen als vrouwen

was hoger dan wordt aanbevolen. De bijdrage van transvetzuren zou minder 

dan één en% moeten bedragen: deze aanbeveling werd net niet bereikt. 

De hoeveelheid voedingsvezel was gemiddeld lager dan de richtlijn van 3,0 g/MJ.
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De gemiddelde inneming van de meeste gerapporteerde mineralen en vitamines

kwam bij de mannen (ruim) overeen met de aanbevolen of adequate hoeveel-

heid. Bij vrouwen was met name de ijzervoorziening beduidend lager dan

aanbevolen (aanbeveling 15-16 mg per dag) en bleef de calciuminneming wat

achter bij de adequate inneming van 1000 mg per dag. Ook de gemiddelde

inneming van foliumzuur was lager dan de aanbevolen 200-300 µg per dag 

(voor vrouwen met een kinderwens bedraagt de aanbeveling 400-600 µg per

dag). Bij zowel mannen als vrouwen was de inneming van vitamine E lager dan

de aanbevolen 15 mg per dag.
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De inneming van energie, vet, verzadigde vetzuren en transvet-
zuren in meer detail

Tabel 8 geeft voor de totale populatie en voor mannen en vrouwen afzonderlijk

inzicht in de gebruikelijke inneming van energie, vet en geselecteerde vetzuren.

Naast de gemiddelde waarden en de verdeling van de inneming wordt ook het

percentage deelnemers aangegeven met een voeding die voldoet aan de

aanbeveling. Ruim de helft van de deelnemers (53% van de vrouwen en 58% 

van de mannen) gebruikte een voeding met minder dan 35 en% vet. De richtlijn 

<10 en% verzadigde vetzuren werd slechts door weinigen bereikt (circa 11% van

de mannen en bijna 6% van de vrouwen). Kennelijk is het ook bij een gewenste

vetinneming moeilijk om een lage inneming van deze vetzuren te verwezen-

lijken. Bijna 60% van de mannen en 28% van de vrouwen gebruiken een voeding

die minder dan één en% transvetzuren bevatte. Dat meer mannen dan vrouwen

voldeden aan de richtlijnen voor vet(zuren) kan onder andere te maken hebben

met een hogere alcoholconsumptie van de mannen. De richtlijnen worden

uitgedrukt op basis van energieprocenten en deze worden berekend inclusief de

bijdrage van alcohol aan de energievoorziening.
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Tabel 8. Gebruikelijke inneming (gemiddelde en percentielen) voor energie, vet, naar

geslacht voor deelnemers van VCP-2003, 19 tot 30 jaar*

Totaal (n=750)

Energie (kJ) 9914 6170 8135 9656 11400 14537 -

Vet, totaal (en%) 34,4 26,9 31,4 34,4 37,4 41,7 <35 55,4

Verzadigde vetzuren 12,9 9,5 11,5 12,9 14,3 16,5 <10 8,1

(en%)

Transvetzuren (en%) 1,06 0,70 0,88 1,03 1,21 1,49 <1 44,2

Mannen (n=352)

Energie (kJ) 11747 8478 10160 11539 13120 15734 -

Vet, totaal (en%) 34,1 27,9 31,6 34,2 36,9 40,6 <35 58,6

Verzadigde vetzuren 12,5 9,2 11,1 12,5 3,9 6,2 <10 11,1

(en%)

Transvetzuren (en%) 0,98 0,62 0,80 0,95 1,13 1,44 <1 58,1

Vrouwen (n=398)

Energie (kJ) 8141 5736 7053 8058 9139 10830 -

Vet, totaal (en%) 34,6 26,2 31,2 34,5 37,9 42,6 <35 53,1

Verzadigde vetzuren 13,3 9,8 11,9 13,3 14,7 16,9 <10 5,9

(en%)

Transvetzuren (en%) 1,13 0,81 0,98 1,12 1,26 1,50 <1 27,9

*Gewogen voor sociodemografische factoren en dag van de week
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De inneming van verzadigde vetzuren verschilde bij mannen naar opleiding.

Mannen met de laagste opleiding hadden gemiddeld de hoogste inneming 

(13,5 en%). De laagste inneming werd aangetroffen in de middenklasse 

(12,2 en%). Bij vrouwen werden voor verzadigde vetzuren geen opleidings-

verschillen aangetroffen. Voor totaal vet en voor transvetzuren waren er geen

significante verschillen naar opleiding.



3

28Voedingscentrum

Procentue le  b i jdrage van groepen 
voedingsmidde len

In tabel 9 en de figuren 2 t/m 5 is de procentuele bijdrage weergegeven die

productgroepen leverden aan de inneming van energie en voedingsstoffen. 

In deze rapportage wordt ingegaan op de belangrijkste leveranciers van energie

en vetten. Voor de interpretatie van de gegevens is het belangrijk te weten dat

het vet dat gebruikt werd bij de (industriële en horeca-) bereiding van patates

frites, kroketten e.d. in EPIC-SOFT is ingedeeld in de groep ‘vetten’. Dit geldt 

ook voor het vet gebruikt bij de bereiding van de maaltijden, bijvoorbeeld bij

het bakken van vlees, aardappelen.
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Figuur 2. Bijdrage (%) van groepen voedingsmiddelen aan de inneming van energie voor 

deelnemers van VCP-2003, 19 tot 30 jaar
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In de gemiddelde voeding waren ‘granen en graanproducten’ voor 19 tot 

30-jarigen de belangrijkste energiebron. Zij leverden circa 23% van de energie.

Verreweg het grootste deel hiervan kwam uit ‘brood’ (17%). De groepen ‘melk-

producten’ (inclusief kaas) en ‘vlees en vleesproducten’ leverden respectievelijk

14,5 en 11,5%; de bijdrage uit de groep ‘niet-alcoholische dranken’ bedroeg

8,1% (frisdranken bijna 5%); ‘suiker en zoetwaren’ en de groep ‘koek, gebak en

biscuit’ leverden respectievelijk 7,7 en 7%; het aandeel van de groep ‘vetten’

(smeer- en bereidingsvetten) was 6,6%; de groep ‘sauzen (inclusief jus), kruiden

en specerijen’ leverde 4,1%. Met uitzondering van ‘koek, gebak en biscuit’

waren de verschillen in bijdragen tussen mannen en vrouwen gering (Figuur 2).
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De groepen ‘vlees en vleesproducten’, ‘vetten’ en ‘melkproducten’ waren de

belangrijkste bronnen voor totaal vet. Samen leverden deze groepen 57% van de

gemiddelde vetinneming. Ook ‘granen en graanproducten’ en ‘sauzen, kruiden

en specerijen’ waren belangrijke leveranciers; binnen de groep ‘granen en

graanproducten’ waren hiervoor vooral de subgroepen ‘brood’ en ‘zoutjes’

verantwoordelijk (bijna 6%, respectievelijk 4%); ‘koek, gebak en biscuit’ leverde

bijna 8% (Figuur 3).

Figuur 3. Bijdrage (%) van groepen voedingsmiddelen aan de inneming van vet voor 

deelnemers van VCP-2003, 19 tot 30 jaar
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‘Melkproducten’ (inclusief kaas) en ‘vlees en vleesproducten’ leverden gemiddeld

31%, respectievelijk 20% van de inneming aan verzadigde vetzuren. De groep

‘vetten’ bezette met een bijdrage van 15% (16% bij de mannen en 12% bij de

vrouwen) de derde plaats. Andere belangrijke bronnen waren de groepen ‘koek,

gebak en biscuit’ (circa 7% bij de mannen en 11% bij de vrouwen), ‘granen en

graanproducten’ (6,7%) en ‘suiker en zoetwaren’ (6-7%) (Figuur 4).

Figuur 4. Bijdrage (%) van groepen voedingsmiddelen aan de inneming van verzadigde 

vetzuren voor deelnemers van VCP-2003, 19 tot 30 jaar
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Voor de transvetzuren bleek de groep ‘granen en graanproducten’, waarvan 

met name zoutjes, de belangrijkste bron. De groep ‘melkproducten’ bezette 

met circa 20% (kaas leverde 13%) een tweede plaats, gevolgd door de groepen

‘koek, gebak en biscuit’ (15% bij de mannen en 23% bij de vrouwen), ‘vetten’

(15% bij de mannen en 10% bij de vrouwen) en ‘vlees en vleeswaren’ (circa 10%)

(Figuur 5).

Figuur 5. Bijdrage (%) van groepen voedingsmiddelen aan de inneming van 

transvetzuren voor deelnemers van VCP-2003, 19 tot 30 jaar
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Tabel 9. Procentuele belang van voedingsmiddelen aan de inname van voedingsstoffen

voor deelnemers van VCP-2003, 19 tot 30 jaar*

Mannen en vrouwen 

(n= 750)

Aardappelen en andere 3,8 2,9 1,2 1,7 0,9 3,4 0,1 6,2 0,7 15,1 0,0

knolgewassen

Groenten 1,1 2,2 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0 1,3 1,6 12,2 0,0

Peulvruchten 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,1 0,0

Vruchten 3,9 2,6 3,7 1,9 5,3 0,0 0,0 4,8 8,2 12,3 0,0

Melkproducten 14,5 25,1 18,1 30,8 8,8 19,8 23,2 9,9 17,8 1,9 0,0

Granen en graan- 23 20,8 10,8 6,7 12,3 25,4 2,2 34 5,2 43 0,0

producten

Vlees en vleesproducten 11,4 29,9 20,1 20,3 19,8 10 35,9 0,7 0,2 0,1 0,0

Vis, schaal- en schelp- 0,5 2,1 0,6 0,4 0,8 0,2 3,3 0,1 0,0 0,0 0,0

dieren

Eieren 0,7 1,7 1,3 0,8 1,4 0,1 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Vetten 6,4 0,1 18,8 14,5 23,5 13,1 2,4 0,0 0,1 0,0 0,0

Suiker en zoetwaren 7,7 1,7 5,2 6,3 4,7 3,3 0,8 11,7 20,6 3,6 0,1

Koek, gebak en biscuit 7,0 3,2 7,7 9 6,2 18,6 8,1 8,3 7,7 4,7 0,0

Niet-alcoholische  8,2 1,6 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 16,3 30,6 1,8 0,0

dranken

Alcoholische dranken 5,1 1,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 2,9 4,4 0,0 99,8

Sauzen, kruiden en  4,0 0,9 9,4 4,4 13,9 0,7 2,1 1,5 2,1 0,8 0,1

specerijen

Soepen en bouillon 0,8 1,3 0,8 0,8 0,8 0,7 1,4 0,6 0,3 1,9 0,0

Diversen 1,7 2,5 1,8 1,9 1,2 4,4 2,6 1,5 0,7 1,4 0,0

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

*Gewogen voor sociodemografische factoren en dag van de week
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Tabel 9 vervolg. Procentuele belang van voedingsmiddelen aan de inname van voedingsstoffen 

voor deelnemers van VCP-2003, 19 tot 30 jaar*

Mannen en vrouwen

(n= 750 )

Aardappelen en andere 1,1 5,8 5,5 2,5 1,4 5,7 0,1 7,4 3,3 14,6 5,3 0,1 0,1 1,4 7,5

knolgewassen

Groenten 4,3 6,7 4,4 3,2 2,3 3,5 22,4 4,7 4,4 5,3 16,8 0,0 0,0 5,6 18,6

Peulvruchten 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1 0,4 0,0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0

Vruchten 1,5 3 6,5 2,4 3,9 5,5 1,9 4,4 1,7 6,6 5,5 0,0 0,0 7,2 16,7

Melkproducten 64,2 3,2 15,9 25,6 13,1 18,4 15,0 12,8 46,3 10,9 12,1 34,8 9,6 4,7 9,5

Granen en graan- 7,2 29,8 26,6 21,3 19,5 18,8 0,4 21,8 8,8 16,9 25,6 0,1 1,0 8,4 1,0

producten

Vlees en vleesproducten 1,8 16,5 8,1 29,7 33,0 5,7 26,5 23,3 11,1 17,8 9,6 46,9 14,0 2,7 5,0

Vis, schaal- en schelp- 0,5 0,8 0,7 1,0 7,3 0,6 0,5 0,5 0,8 0,9 0,4 8,3 10,1 0,8 0,1

dieren

Eieren 0,5 1,9 0,4 1,5 4,8 0,5 2,1 0,4 3,2 0,4 2,5 3,0 5,9 2,6 0,0

Vetten 0,6 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,9 30,9 0,0

Suiker en zoetwaren 2,5 6,9 4,0 1,9 1,2 28,1 0,6 1,4 2,9 1,0 0,7 0,4 0,7 4,0 0,5

Koek, gebak en biscuit 2,1 5,5 3,1 2,6 3,9 2,7 3,5 2,3 2,4 1,8 2,2 0,9 9,4 5,1 0,3

Niet-alcoholische 9,6 9,3 12,6 1,7 3,0 6,0 7,4 11,7 8,1 12,6 9,0 1,7 0,1 5,7 37,2

dranken

Alcoholische dranken 0,9 1,3 5,5 0,6 1,0 0,6 0,1 0,0 3,0 7,2 5,6 0,0 0,1 0,0 0,0

Sauzen, kruiden en 0,7 2,5 1,7 1,1 1,1 1,3 2,9 2,8 0,7 0,7 1,0 0,4 5,0 17,6 0,9

specerijen

Soepen en bouillon 0,6 2,5 2,8 1,4 1,3 1,0 1,8 3,9 1,1 1,4 1,8 1,9 1,8 0,9 1,8

Diversen 1,8 3,7 1,8 3,4 2,8 1,3 1,3 2,4 2,0 1,7 1,6 1,4 3,4 2,3 0,9

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

*Gewogen voor sociodemografische factoren en dag van de week
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4
Maalti jdgebru ik  en voedse lconsumpt ie  
naar  locat ie

Maaltijdgebruik

In EPIC-SOFT zijn de gegevens van de 24-uursvoedingsnavraag vastgelegd per

consumptiemoment en per locatie. Tabel 10 geeft aan hoe vaak iets is gedronken

of gegeten tijdens de verschillende eetmomenten. In figuur 6 wordt voor

vruchten en groenten en voor energie, vet en geselecteerde vetzuren ingegaan

op de bijdrage van deze eetmomenten aan de totale consumptie.

Tabel 10. Maaltijdgebruik op één of beide onderzoeksdagen (%) voor deelnemers

van VCP-2003, 19 tot 30 jaar*

Totaal (n= 750) Mannen (n= 352) Vrouwen (n= 398)

Ontbijt 94,2 93,4 95,0

Lunch 97,2 97,2 97,2

Diner 99,9 100 99,7

Tussendoor totaal 99,7 99,4 100

*Gewogen voor sociodemografische factoren en dag van de week

Van de onderzochte populatie gebruikte 94% op één of beide onderzoeksdagen

een ontbijt en 97% een lunch. Nagenoeg alle personen aten en/of dronken iets

bij de warme maaltijd en tussendoor. De verschillen tussen mannen en vrouwen

waren gering; bij vrouwen was het percentage ontbijtgebruikers bijna 2% hoger

dan bij mannen.
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Figuur 6. Bijdrage van de maaltijden aan de consumptie van groenten en vruchten 

en de inneming van diverse voedingsstoffen voor mannen (m) en vrouwen (v) van 

VCP-2003, 19 tot 30 jaar
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Uit figuur 6 blijkt dat van het merendeel (87%) van de gegeten hoeveelheid

‘groenten’ bij de warme maaltijd werd gebruikt, bijna 10% werd bij de lunch

gegeten; het tussendoorgebruik van groenten was vrijwel te verwaarlozen. 

Het gebruik van ‘vruchten’ verschilde naar maaltijdmoment. Bij mannen leverde

het ontbijt een lager aandeel aan de consumptie dan bij vrouwen, terwijl de

bijdrage van de lunch en de warme maaltijd iets groter was. Bijna 50% van de

hoeveelheid vruchten werd tussendoor gegeten. Van de totale hoeveelheid

vruchtensap (niet afgebeeld) werd circa 42% (mannen) tot 47% (vrouwen) bij de

hoofdmaaltijden gedronken. Hierbij was het aandeel bij het ontbijt het hoogst

(circa 20%).
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Het ontbijt leverde gemiddeld 13% van de dagelijkse energie-inneming, 11-13%

van de hoeveelheid vet, 12-14% van de hoeveelheid verzadigde vetzuren en 

8-10% van de transvetzuren (figuur 6). De lunch leverde circa 22-24% aan de

inneming van energie, vet en verzadigde vetzuren en 17-18% van transvetzuren.

De warme maaltijd voorzag in ongeveer eenderde van de hoeveelheid energie,

37-40% van de inneming aan vet en verzadigde vetzuren en 27-28% aan

transvetzuren. Tussendoortjes, gebruikt in de loop van de morgen, middag en

avond, leverden gezamenlijk eenderde van de hoeveelheid energie, ongeveer

een kwart van de inneming van vet en verzadigde vetzuren en 45-47% van 

de hoeveelheid transvetzuren in de voeding. Het aandeel dat de verschillende

maaltijden leverden aan de voorziening van vet en verzadigde vetzuren is vrijwel

vergelijkbaar. Voor transvetzuren bleken met name de tussendoortjes zoals koek,

gebak en biscuit en zoutjes een belangrijke leverancier.
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Tabel 11. Gemiddelde bijdrage (%) van de verschillende eetmomenten aan de 

consumptie van groepen voedingsmiddelen voor deelnemers van VCP-2003, 

19 tot 30-jaar*

Productgroep Ontbijt Lunch Diner Tussendoor

Aardappelen en andere 0 7 91 2

knolgewassen

Groenten 0 9 87 4

Peulvruchten 1 8 90 1

Vruchten 12 21 19 48

Melkproducten 25 28 30 18

Granen en graanproducten 21 35 30 15

Vlees en vleesproducten 4 18 70 8

Vis, schaal- en schelpdieren 2 18 65 14

Eieren 21 37 33 9

Vetten 20 31 39 10

Suiker en zoetwaren 19 15 16 49

Koek, gebak en biscuit 5 6 11 78

Niet-alcoholische dranken 9 8 9 73

Alcoholische dranken 0 0 10 90

Sauzen, kruiden en specerijen 1 15 78 6

Soepen en bouillon 0 49 38 12

Diversen 14 32 33 21

*Gewogen voor sociaaldemografische factoren en dag van de week

De tabellen 11 en 12 vermelden voor de totale populatie de bijdragen die de

verschillende eetmomenten leverden aan de consumptie van alle gerapporteerde

voedingsmiddelen en voedingsstoffen.
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Tabel 12. Gemiddelde bijdrage (%) van de verschillende eetmomenten aan 

de inneming van energie en voedingsstoffen voor deelnemers van VCP-2003,

19 tot 30-jaar*

Voedingsstof Ontbijt Lunch Diner Tussendoor

Energie 13 22 32 33

Eiwit 14 25 42 18

Vet totaal 12 23 40 25

Verzadigde vetzuren 13 24 38 26

Onverzadigde vetzuren 12 23 42 23

Transvetzuren 9 17 28 46

Koolhydraten 14 21 26 38

Mono- en disachariden 13 15 20 52

Voedingsvezel 16 26 36 22

Alcohol 0 0 12 88

Calcium 20 27 28 25

IJzer 15 24 36 25

Magnesium 16 23 30 31

Zink 15 26 41 18

Selenium 12 24 44 19

Koper 34 24 22 19

Retinol equivalenten 13 27 39 22

Vitamine B1 14 24 42 20

Vitamine B2 18 25 34 23

Vitamine B6 11 19 41 29

Foliumzuur 14 23 40 23

Vitamine B12 13 23 48 16

Vitamine C 12 16 38 34

Vitamine D 15 28 37 20

Vitamine E 14 25 37 24

*Gewogen voor sociaaldemografische factoren en dag van de week
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Locatie

Ten aanzien van de locatie van consumptie is in deze rapportage onderscheid

gemaakt in thuis- en buitenshuisgebruik. Het gaat hierbij om de locatie waar

wordt gegeten en/of gedronken en dus niet om de herkomst van het product.

Uit figuur 7 blijkt dat bij zowel mannen als vrouwen driekwart van de gegeten

hoeveelheid groenten thuis werd geconsumeerd. Vrouwen aten 60% van de

geconsumeerde hoeveelheid vruchten thuis, mannen iets minder dan de helft

(48%). Tweederde van de hoeveelheid vruchtensap werd thuis gedronken.

Van de gemiddelde dagelijkse energie-inneming werd door mannen 42% en

door vrouwen 37% buitenshuis gebruikt. Voor zowel totaal vet als verzadigde

vetzuren was dit aandeel 39% bij de mannen en 36% bij de vrouwen. 

De consumptie buitenshuis droeg voor 38% en 36% bij aan de hoeveelheid

transvetzuren in de voeding van mannen respectievelijk vrouwen (Figuur 7).

Figuur 7. Thuis en buitenshuis gebruik van de consumptie van groenten en vruchten 

en de inneming van diverse voedingsstoffen voor mannen (m) en vrouwen (v) van 

VCP-2003, 19 tot 30 jaar
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De tabellen 13 en 14 vermelden voor de 19 tot 30-jarigen de bijdragen van 

het thuis en buitenshuis gebruik aan de consumptie van alle gerapporteerde

voedingsmiddelen en voedingsstoffen.

Tabel 13. Gemiddelde bijdrage (%) van locatie aan de 

consumptie van groepen voedingsmiddelen voor 

deelnemers aan VCP-2003, 19 tot 30 jaar*

Voedingsmiddelengroep Thuisgebruik Buitenshuis

Aardappelen en andere 79 21

knolgewassen

Groenten 75 25

Peulvruchten 95 5

Vruchten 54 46

Melkproducten 72 28

Granen en graanproducten 60 40

Vlees en vleesproducten 66 34

Vis, schaal- en schelpdieren 63 37

Eieren 69 31

Vetten 60 40

Suiker en zoetwaren 58 42

Koek, gebak en biscuit 59 41

Niet-alcoholische dranken 55 45

Alcoholische dranken 31 69

Sauzen, kruiden en specerijen 67 33

Soepen en bouillon 48 52

Diversen 56 44

*Gewogen voor sociodemografische factoren en dag van de week



42Voedingscentrum

Tabel 14. Gemiddelde bijdrage (%) van de locatie aan de

inneming van energie en voedingsstoffen voor deelnemers 

aan VCP-2003, 19 tot 30 jaar*

Voedingsstof Thuisgebruik Buitenshuis

Energie 60 40

Eiwit 63 37

Vet totaal 62 38

Verzadigde vetzuren 62 38

Onverzadigde vetzuren 62 38

Transvetzuren 63 37

Koolhydraten 60 40

Mono- en disachariden 59 41

Voedingsvezel 63 37

Alcohol 33 67

Calcium 65 35

IJzer 62 38

Magnesium 60 40

Zink 64 36

Selenium 63 37

Koper 69 31

Retinol equivalenten 62 38

Vitamine B1 65 35

Vitamine B2 66 34

Vitamine B6 63 37

Foliumzuur 63 37

Vitamine B12 67 33

Vitamine C 69 31

Vitamine D 63 37

Vitamine E 62 38

*Gewogen voor sociodemografische factoren en dag van de week
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5
Verrijkte  producten en 
supplementen

Verrijkte producten

Sinds 1996 worden in Nederland voedingsmiddelen op de markt gebracht

waaraan microvoedingsstoffen zijn toegevoegd, de zogenaamde verrijkte

voedingsmiddelen11. Circa 47% van de vrouwen en 35% van de mannen

gebruikte één of meer van deze producten gedurende één of beide onderzoeks-

dagen. Uit tabel 15 blijkt dat het merendeel van de gegeten verrijkte producten

behoorde tot de categorieën ‘vruchtensappen en -dranken’ en ‘melkproducten’. 

Uit de standaarddeviatie blijkt dat de spreiding in het gebruik van verrijkte

producten erg groot is doordat deze producten veel niet-gebruikers kennen 

en een beperkt aantal gebruikers die relatief grote hoeveelheden consumeren.

Tabel 15. Gemiddelde consumptie (g/d) en percentage gebruikers van verrijkte

producten voor deelnemers van VCP-2003, 19 tot 30 jaar* 

Mannen (n= 352) Vrouwen (n= 398)

Verrijkte producten

Melkproducten 32 121 10 25 78 13

Graanproducten 0 4 2 1 4 3

Halvarine 1 6 7 1 4 7

Vruchtensappen/-dranken 51 13 18 83 191 26

Koek, gebak, biscuit 1 7 2 1 5 5

Dieetproducten 1 18 1 8 59 3

*Gewogen voor sociodemografische factoren en dag van de week
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Bij vrouwen dragen verrijkte voedingsmiddelen voor meer dan 10% bij aan de

inneming van de vitamines A, B1, B2, B6, C en E. Voor mannen is dat alleen voor

de inneming van vitamine C het geval (figuur 8).

Figuur 8. Bijdrage (%) van verrijkte voedingsmiddelen aan de inneming van 

geselecteerde microvoedingsstoffen voor deelnemers van VCP-2003, 19 tot 30 jaar
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Voedingssupplementen

Tijdens de 24-uursvoedingsnavraag is ook nagegaan of de deelnemers op de

betreffende dag voedingssupplementen hadden gebruikt. Uit tabel 16 blijkt dat

ruim eenvijfde van de mannen en bijna eenderde van de vrouwen op één of

beide onderzoeksdagen voedingssupplementen gebruikte. Multivitamine/

mineraalpreparaten werden het meest gebruikt; vitamine C-preparaten namen

een tweede plaats in. Tot de categorie overige supplementen behoorden o.a.

Ginseng, Spirulina en Echinaforce. Omdat tijdens het onderzoek gegevens over

de samenstelling van deze supplementen ontbraken, is bij de berekening van de

inneming van voedingsstoffen de bijdrage van voedingssupplementen buiten

beschouwing gebleven.
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Het gebruik van vitaminepreparaten is hoger dan in voorgaande voedsel-

consumptiepeilingen werd aangetroffen. Bij de mannen komen de huidige

gegevens goed overeen met gegevens van het Voedingscentrum uit 2003 

waarin werd gevonden dat 26,2% van de mannen vitaminepillen of voedings-

supplementen gebruikte. Bij de vrouwen was het gebruik in VCP-2003 iets 

lager (verschil circa 7%)12.

Tabel 16. Gebruik van voedingssupplementen naar type preparaat voor deelnemers 

van VCP-2003, 19 tot 30 jaar*

Mannen (n= 352) Vrouwen (n= 398)

Totaal gebruik preparaten 22,3 12,0 5,6 4,7 31,5 19,2 4,1 8,2

waarvan:

Calciumpreparaten 0,9 0,2 0,7 - 1,2 0,2 0,5 0,5

Overige mineraalpreparaten 0,8 0,3 0,3 0,2 0,7 0,5 - 0,2

Vitamine C 6,2 3,3 1,7 1,2 9,1 4,9 1,7 2,5

Foliumzuur 0,3 - 0,3 - 1,4 1,2 0,2 -

Vitamine B-complex 1,0 0,8 0,2 - 2,5 1,8 - 0,7

Overige vitamines 0,6 0,6 - - 0,9 0,2 0,5 0,2

Multipreparaten (vit/min) 12,9 6,1 3,2 3,6 18,3 9,5 3,5 5,3

Visolie 0,7 0,2 0,5 - 0,4 0,2 0,2 -

Biergist 1,1 0,9 - 0,2 0,5 0,5 - -

Overige supplementen 3,2 0,3 0,8 2,1 5,8 2,0 1,1 2,7

*Gewogen voor sociodemografische factoren en dag van de week
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Dieetgebruik

Op de eerste onderzoeksdag gaf minder dan 1% van de mannen (0,7%) en

11,4% van de vrouwen te kennen een voeding volgens een bepaalde leefregel of

een dieet te volgen. Op de tweede onderzoeksdag was dit 0,8% respectievelijk

8,7%. Bij de vrouwen bleek dit vooral een vermageringsdieet te zijn, meestal 

op eigen initiatief. Op de eerste dag rapporteerden 6 vrouwen en 1 man een

vegetarische voeding te gebruiken, op de tweede dag waren dit 5 vrouwen.
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Conc lus ie  en ontwikke l ingen 
in  de t i jd

Conclusie

Op basis van de huidige gegevens kan worden geconcludeerd dat de consumptie

van zowel groenten als fruit onder Nederlandse jongvolwassen onvoldoende is.

Wat betreft de vetvoorziening is met name de inneming van verzadigde

vetzuren te hoog. De inneming van transvetzuren benadert de aanbevolen

hoeveelheid.

Ontwikkelingen in de tijd

Met de keuze voor de herhaalde 24-uursnavraag wijkt de huidige methode 

af van de in de drie voorgaande voedselconsumptiepeilingen gehanteerde

methodiek waarbij gebruik werd gemaakt van een tweedaagse opschrijf-

methode. Beide methoden kennen voor- en nadelen. Het gebruik van een 

24-uursvoedingsnavraag sluit aan bij internationale ontwikkelingen op het

gebied van monitoring in Europa en de Verenigde Staten13,14. Bovendien is het

met deze methode logistiek mogelijk om op efficiënte wijze onafhankelijke

herhaalde metingen uit te voeren. Deze herhaalde metingen zijn nodig voor

uitspraken over de gebruikelijke voeding15. Dit is nuttig omdat daarmee het

percentage personen kan worden geschat dat gewoonlijk voldoet aan de

voedingsaanbevelingen.

Bij opschrijfmethoden (de deelnemer registreert geconsumeerde producten

direct) wordt er minder een beroep gedaan op het geheugen van de respondent

dan bij een 24-uursvoedingsnavraag. In EPIC-SOFT wordt door middel van

controles tijdens en aan het einde van het interview gestreefd naar zo volledig

mogelijke informatie over de voeding. Bij een opschrijfmethode kan sprake zijn

van interferentie van voeding met het opschrijfgedrag doordat de mensen zich

bewust worden van wat zij eten. Bij een eenmalige 24-uursvoedingsnavraag 

is dit niet het geval. In VCP-2003 is niet uit te sluiten dat bij de tweede 

24-uursnavraag een aanpassing is opgetreden. Doordat vooraf niet werd

aangegeven wanneer het tweede interview zou plaatsvinden is gestreefd de

interferentie tot een minimum te beperken.
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Behalve verschillen die onlosmakelijk met de methode samenhangen zijn er ten

opzichte van de eerdere VCP’s ook discrepanties in de wijze van schatten van

hoeveelheden, verwerking van de informatie via EPIC-SOFT, vastlegging op 

het niveau van voedingsmiddelitems en NEVO-codes en indeling in voedings-

middelengroepen. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar elders6.

Door deze verschillen is een precieze vergelijking tussen de resultaten van 

VCP-2003 en eerdere VCP’s lastig. Het is immers onduidelijk of eventuele

verschillen toe te schrijven zijn aan verschillen in methoden of aan werkelijke

verschillen in consumptie. Echter, het beeld uit eerdere VCP’s dat de inneming

van verzadigde vetzuren, groenten en fruit gemiddeld ver afstaat van de

aanbevelingen wordt in VCP-2003 voor 19 t/m 30-jarigen bevestigd. Dit geldt

eveneens voor het feit dat de inneming van transvetzuren in de laatste jaren is

gedaald en daarmee gunstiger is geworden16.
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Deze uitgave ‘Zo eten jongvolwassenen in
Nederland’ bevat een deel van de resultaten
van de Voedselconsumptiepeiling 2003. 
Alle hoofdstukken zijn voorzien van een
toelichting op de gerapporteerde gegevens
die in overzichtelijke tabellen en grafische
overzichten zijn weergegeven.
In de verschillende hoofdstukken wordt
informatie gegeven over:
• de gemiddelde consumptie van groepen

voedingsmiddelen. Daarbij wordt meer in
detail ingegaan op de consumptie van
groenten en fruit.

• de gemiddelde inneming van energie en
voedingsstoffen en de vergelijking met de
aanbevelingen. Meer in detail worden
gegevens vermeld over de inneming van
energie, vet, verzadigde vetzuren en
transvetzuren.

• welke groepen voedingsmiddelen belang-
rijke bronnen zijn voor de inneming van
energie, vet, verzadigde vetzuren en
transvetzuren.

• de consumptie van fruit, groenten, energie,
vet, verzadigde vetzuren en transvetzuren
per maaltijdmoment (ontbijt, lunch, diner
en tussendoor) en per locatie (buitenshuis
en thuis).

• de consumptie van verrijkte producten en
voedingssupplementen.

• de verschillen tussen de VCP-2003 en de
voorgaande VCP’s. 
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