
Aan tafel!! 
BILTHOVEN - De nationale Voedselconsumptiepeiling 
brengt al 25 jaar in kaart wat Nederlanders eten. 

Vandaag wordt op het RIVM met vertegenwoordigers uit de industrie, 

beleid, onderwijs, voorlichting en onderzoek gesproken over wat de VCP 

de afgelopen jaren heeft opgeleverd. In een interactief programma wordt 

bediscussieerd wat er in de toekomst nog meer kan, zoals samenwerking 

met commerciële organisaties.  
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Programma
Gespreksleider: Peter van der Geer
10:00  Het menu van de dag

10:05  De ontbijttafel van…
 In gesprek met Dr. Ir. Moniek  
 Pieters (Directeur RIVM)

10:15  Een blik in de VCP-keuken
 Verleden - heden – toekomst

11:00  De VCP serveert…
 Waar worden VCP gegevens   
 voor gebruikt en door wie

12:00  VCP-Plaza
 Lunch met informatiemarkt

13:45  Nouvelle Cuisine

Workshop 1: VCP-mixen met commerciële 
partijen: hoe smaakt dat? Publiek-Private 
Samenwerking rondom VCP: (hoe) kan dat? 
Wat zijn kansen en bedreigingen? 

Workshop 2: Proeven aan nieuwe combina-
ties met de VCP. Wat kunnen we bereiken 
door VCP aan te sluiten bij andere monitors 
of door VCP-data te koppelen met andere 
gegevens?

Workshop 3: Ons assortiment: wat wilt u? 
Wat zoekt u op de VCP-website, in de 
rapporten en in de gegevens? Heeft u 
behoefte aan andere VCP-producten? Hoe 
krijgen we VCP-resultaten breder onder de 
aandacht?

15:00  Heeft u een keuze kunnen maken?
 Bespreken uitkomst van de   
 workshops en reactie van   
 een expertpanel

16:00  ‘Natafelen’
 Feestelijke receptie

25 jaar 
peilen  
BILTHOVEN/ZEIST -  Sinds de eerste voedsel-
consumptiepeiling in 1987/1988, zijn er al  
zeven voedselconsumptiepeilingen uitgevoerd. 
Volgende maand start de 8e.

25 jaar geleden werd de eerste bevolkings-
brede voedselconsumptiepeiling uitgevoerd. 
Deze werd gecoördineerd door TNO-
Voeding en de gegevensverzameling werd 
verricht door marktonderzoeksbureau GfK. 
Deze peiling werd 5 en 10 jaar later herhaald. 
Door middel van voedingsdagboekjes over  
2 dagen werden van zo’n 6000 personen 
afkomstig uit circa 2500 huishoudens de 
voedselconsumptie gemeten.  
Door allerlei redenen was de aanpak niet 
meer toereikend en is over een nieuwe 
opzet van de voedselconsumptiepeilingen 
nagedacht. 

De nieuwe opzet is getest bij jongvolwas-
senen in 2003. Dit betekende dat tijdens 
een telefonisch interview zeer gedetailleerd 
de voedselconsumptie van de vorige dag 
wordt nagevraagd. Door hierbij gebruik te 
maken van het computerprogramma 
EPIC-Soft® kan veel detail over de 
voedingsmiddelen worden vastgelegd. 
Voorbeelden hiervan zijn bereidingswijzen, 
merken en plaats van consumptie.  
Van 2007 tot en met 2010 is de voedsel-
consumptie van 7-69 jarigen gepeild.
 

In 2005/2006 is bij jonge kinderen de 
voeding onderzocht. En van 2010/2011 de 
voeding van personen boven de 70 jaar. In 
samenwerking met het AMC wordt in de 
HELIUS-studie de voeding van een aantal 
niet-westerse groepen in kaart gebracht.

Nieuwe peiling start volgende 
maand
Vanaf november zal worden gestart met de 
nieuwe bevolkingsbrede voedselconsump-
tiepeiling. In deze peiling zullen gegevens 
van ruim 4000 1-79 jarige tot en met 2016 
verzameld worden. 

Ook voedingsstatus
Naast voedselconsumptieonderzoek is er 
ook voedingsstatusonderzoek uitgevoerd. 
Vanaf 2005 is er een infrastructuur voor 
voedingsstatusonderzoek opgezet. Dit 
betekent dat er wordt samengewerkt met 
andere studies. In deze studies wordt 
lichaammateriaal verzameld ten behoeve 
van het voedingspeilingssysteem. Indien 
gewenst is er dan redelijk snel materiaal 
beschikbaar om resultaten uit de voedsel-
consumptiepeilingen te verifiëren.



Beknopt overzicht van 25 jaar voedselconsumptieonderzoek

Gebruik voor verschillende doelen
De gegevens van verschillende voedsel-
consumptiepeilingen worden niet alleen 
gebruikt voor de rapportages over hoe 
Nederland eet. Ze werden en worden 
gebruikt voor verschillende doeleinden en 
verschillende partijen. Zo worden gegevens 
gebruikt voor het voedingsbeleid op het 
gebied van gezonde voeding maar ook op 
het gebied van voedselveiligheid. Daarnaast 
biedt het informatie die gebruikt wordt in de 
informatie aan de consument door bijvoor-
beeld het Voedingscentrum. Ook binnen het 
voedingsonderzoek en voedingsonderwijs 
worden de gegevens van de voedsel-
consumptiepeiling veel gebruikt. 
Voedselconsumptiegegevens kunnen ook 
zeer waardevol zijn bij de innovatie van 
voedingsmiddelen. 
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De gegevens van de voedselconsumptie-
peilingen worden verkregen uit de bestaande 
rapporten en aanvullende publicaties op  
de website over de voedselconsumptie-
peilingen. Maar ook worden de gegevens 
zowel door publieke als private partijen 
aangevraagd. De laatste VCP’s zijn reeds  
40 keer aangevraagd. De gegevens worden 
gratis beschikbaar gesteld via www.
voedselconsumptiepeiling.nl. 

Dank
Het succes van de voedselconsumptiepeiling 
is te danken aan de grote betrokkenheid en 
inzet van heel veel mensen die hebben 
bijgedragen aan de totstandkoming, 
coördinatie, uitvoering en rapportage van de 
voedselconsumptiepeilingen. Onze speciale 
dank gaat uit naar alle deelnemers van de 

Peiling Tijdsperiode Leeftijdsgroep Voedingsnavraag Uitvoering

VCP-1 1987-1988 1+
5898 personen uit panel

2 voedingsdagboekjes
2 achtereenvolgende dagen 

TNO-Voeding
GfK (dataverzameling)

VCP-2 1992 1+
6218 personen uit panel

2 voedingsdagboekjes
2 achtereenvolgende dagen 

TNO-Voeding 
GfK (dataverzameling)

VCP-3 1997-1998 1+ 
5958 personen uit panel

2 voedingsdagboekjes
2 achtereenvolgende dagen 

TNO-Voeding
GfK (dataverzameling)

VCP-jong 
volwassenen

2003 19-30
750 personen uit panel

24-uursvoedingsnavraag
Computergeassisteerd
(EPIC-Soft®)
2 onafhankelijke dagen
Telefonisch

RIVM 
TNO-Kwaliteit
van Leven
GfK (dataverzameling)

VCP-jonge
kinderen

2005-2006 2-6
1279 personen uit panel

Voorgestructureerd dagboekje
2 onafhankelijke dagen
Verwerkt in EPIC-Soft®
GfK (dataverzameling)

RIVM 
TNO-Kwaliteit
van Leven
 GfK (dataverzameling)

VCP-basis 2007-2010 7-69
3819 personen  uit panel

2 onafhankelijke dagen
24-uursvoedingsnavraag
Computergeassisteerd
(EPIC-Soft®)
7-15-jarigen: huisbezoek
15-69-jarigen: telefonisch

RIVM
GfK (dataverzameling)
 
 

VCP-
ouderen

2010-2012 70+
740 personen

2 onafhankelijke dagen
ondersteunende dagboekjes
24-uursvoedingsnavraag
Huisbezoek

RIVM
GfK (dataverzameling)

VCP-basis 2012-2016 1-79
4340 personen uit panel

2 onafhankelijke dagen
24-uursvoedingsnavraag
Computergeassisteerd
(EPIC-Soft®) 
Kinderen / ouderen:
ondersteunende dagboekjes & 
thuisinterview

RIVM
TNS NIPO 
(dataverzameling)

voedselconsumptiepeilingen, de intervie-
wers, het marktonderzoeksbureau GfK, de 
leden van de verschillende begeleidings-
commissies, alle betrokken medewerkers 
van TNO-Kwaliteit van Leven (voorheen 
TNO-Voeding), Nederlands Voedingsstoffen-
bestand en RIVM. Maar ook de betrokkenen 
van verschillende Ministeries, de Gezond-
heidsraad en het Voedingscentrum, 
medewerkers van collega-instituten buiten 
Nederland en natuurlijk alle betrokkenen 
die we niet hebben genoemd.  

Uitgaven van de voedselconsumptiepeilingen
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Gebruik van dranken tijdens het ontbijt nu en 25 jaar geleden voor volwassen vouwen

Variatie aan melkproducten nu en 25 jaar geleden voor 
volwassen vrouwen

Magere melk

Halfvolle melk

Volle melk

Melk overig

Yoghurtdrank

Verrijkte melkdrank

Magere yoghurt

Halfvolle yoghurt

Volle yoghurt

Kwark

Chocolademelk

Nagerecht

Ko�emelk

Drinkontbijt

Pap

Overig

Een variatie aan melkproducten
(vrouwen, VCP 1987-1988)
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Een variatie aan melkproducten
(vrouwen, VCP 2007-2010)
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Verandering 
van spijs
BILTHOVEN - 25 jaar onderzoek naar de  
voedingsgewoonten in Nederland laat zien  
dat de voedselconsumptie in de afgelopen  
jaren is veranderd.

Het RIVM is bezig om met de gegevens van 
de voedselconsumptiepeilingen uit de 
afgelopen 25 jaar trends te onderzoeken. 
Enerzijds om zo het beleid te evalueren, 
maar ook om potentiële problemen te 
signaleren. 

Vergelijking lastig
Echter de resultaten uit de eerste voedsel-
consumptiepeilingen kunnen niet zomaar 
worden vergeleken met latere peilingen 
omdat de methodiek ook met de tijd is 
meegegaan. Wel zijn er globale trends aan te 
geven. Bijvoorbeeld de succesvolle afname 
in de transvetzuurinname. Of de daling van 
de fruitconsumptie in de jaren negentig. 
Hieronder enkele eerste bevindingen.

Wakker worden met een kopje thee?
Werd er 25 jaar geleden bij het ontbijt vooral 
koffie, thee, en melk gedronken. Er wordt nu 
minder thee en melk gedronken, maar meer 
melkproducten. Zo lijken de Nederlanders 
tegenwoordig bij het ontbijt meer te kiezen 
voor (magere) yoghurt, yoghurtdranken en 
drinkontbijten.

Meer gebruik van verrijkte 
producten
De toevoeging van nutriënten aan voedings-
middelen is in de afgelopen jaren veranderd. 
Sinds 2005 wordt er vanwege een uitspraak 
van het Europese gerechtshof flexibel 
omgegaan met vrijstelling van het 
Warenwetverbod op verrijking van voe-
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dingsmiddelen met onder andere foliumzuur en vitamine D. Het 
monitoren van de inname van deze en andere voedingsstoffen is 
echter essentieel om de voedselveiligheid te blijven waarborgen. 
Hiervoor zijn gedetailleerde voedselconsumptiegegevens nodig. 
Vaak kan alleen op basis van de merk- en productnaam bepaald 
worden of een product verrijkt is. Op basis van de laatste peilingen 
blijkt dat in de afgelopen jaren er meer verrijkte producten op de 
markt gekomen zijn en dat ook steeds meer Nederlanders deze 
producten consumeren.

Meer gebruik van voedingssupplementen
Het voedingsbeleid ten aanzien van suppletie van vitamines en/of 
mineralen is in de loop van de tijd veranderd. De effecten van het 
beleid zijn zichtbaar in de VCP. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 25 jaar 
geleden fluor op nummer 1 stond als meest gebruikte voedingssup-
plement bij kleuters en peuters en dat deze nu niet meer wordt 
gebruikt. Recent is het vitamine D suppletiebeleid aangepast. Uit de 
resultaten van de VCP blijkt dat in de betreffende leeftijdsgroepen 
nog niet iedereen de vitamine D aanbeveling opvolgt. Algemeen is in 
de afgelopen jaren een toename van het gebruik van voedingssup-
plementen bij volwassenen te zien. Ook bij leeftijdsgroepen 
waarvoor geen suppletie-advies geldt.

Fruit TOP 5 
Stond de sinaasappel 25 jaar geleden nog op nummer 2 binnen de 
TOP 5 van meest geconsumeerde fruitsoorten. Momenteel is deze 
plek bij zowel mannen als vrouwen ingenomen door de banaan. 
Daarnaast heeft appelmoes plaats gemaakt voor de mandarijn in de 
TOP 5. Op Nederlands populairste fruitsoort hebben deze verschui-
vingen geen effect gehad. Ondanks een dalende consumptie steekt 
de appel nog steeds met kop en steeltje boven de andere fruitsoor-
ten uit. Een betere beschikbaarheid van geïmporteerd fruit als kiwi’s, 
meloenen, en druiven lijkt geen invloed gehad te hebben op de 
totale dagelijkse fruitconsumptie. Deze ligt zoals bleek in de 
rapportage in 2011 voor ongeveer 75% van de Nederlandse bevolking 
nog steeds onder de aanbeveling. 

Wist u dat? 
- De opdrachtgever van de VCP het Ministerie van   
 Volksgezondheid Welzijn en Sport is.
- Voor de VCP een actuele Nederlandse voedingsstoffenbestand  
 (LEDA) essentieel is.
- U zich kan abonneren op de VCP-nieuwsbrief.
- De gegevens van de VCP gratis beschikbaar zijn via http:// 
 www.voedselconsumptiepeiling.nl.
- Op de website de consumptie naar BMI, opleidingsniveau,  
 geslacht en leeftijd worden vermeld.
- Het Nederlandse voedingspeilingsysteem toonaangevend is in  
 Europa.
- 25 jaar geleden minder dan 1.000  verschillende producten  
 werden gerapporteerd. In VCP-2007-2010 betrof dit meer dan  
 28.000
- De VCP gegevens ook voor duurzaamheidsvraagstukken  
 worden gebruikt. 
- De methode van voedselconsumptieonderzoek er over 25 jaar  
 ook weer anders uit zal zien. 
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Peilen in de 
toekomst!!
BILTHOVEN - Het RIVM heeft recent het voedingspeilingsysteem aangepast, om het systeem 
toekomstbestendig en betaalbaar te houden.

Drie onderdelen
Het aangepaste voedingspeilingsysteem 
bestaat uit drie onderdelen waarin gegevens 
worden verzameld. 

•	 Voedselconsumptiepeiling	(VCP-basis). 
 Om de zes jaar vindt uitgebreid voedsel 
 consumptieonderzoek plaats onder   
 personen van 1 tot en met 79 jaar. In deze  
 periode wordt vier jaar lang data verza- 
 meld. De deelnemers wordt dan gevraagd  
 wat zij eten en drinken op twee specifieke  
 dagen; voor kinderen en ouderen wordt  
 dat ondersteund met een dagboekje.  
 Daarnaast vullen deelnemers een   
 vragenlijst in. 

•	 Voedingsstatusonderzoek. 
 Samen met andere monitorings- en   
 cohortstudies wordt onder de algemene  
 bevolking voedingsstatusonderzoek   
 uitgevoerd. Dit geeft inzicht in de gehalten  
 van specifieke vitaminen en mineralen in  
 bloed of urine.

•	 Aanvullend	onderzoek. 
 Afhankelijk van de wensen vanuit het  
 beleid worden specifieke voedingsvraag- 
 stellingen bestudeerd. Voorbeelden   
 hiervan zijn: voedselconsumptieonder- 
 zoek of voedingsstatusonderzoek van  
 specifieke bevolkingsgroepen (bijvoor- 
 beeld zuigelingen), en het monitoren van  
 specifieke voedingsmiddelen, zoals   
 energiedranken. 

Aspecten waarop recent het systeem is aangepast
•	 Langere	duur	van	VCP-basis:	4-jarig	onderzoek	in	plaats	van	3-jarig	onderzoek
•	 Bredere	leeftijdsgroep	van	VCP-basis,	1	tot	en	met	79	jaar,	in	plaats	van	6	tot	en		 	
 met 69
•	 Géén	specifiek	onderzoek	onder	subgroepen	
•	 Géén	onderzoek	naar	consumptie	van	voedingsmiddelen	die	door	weinig		 	 	
 mensen worden gegeten 
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BILTHOVEN/DEN HAAG –  Om de gegevens van de 
voedselconsumptiepeiling nog beter te benutten zal in de nabije 
toekomst een gebruikersforum worden ingesteld

Gebruikers 
laten hun 
stem horen

De resultaten en gegevens van het voedings-
peilingsysteem worden door verschillende 
partijen gebruikt. De belangrijkste rapporten 
van de voedselconsumptiepeilingen zijn in te 
zien via de website. Daarnaast zijn op deze 
website een groot aantal resultaten in meer 
detail in te zien. Ook kan onder bepaalde 
voorwaarden een aanvraag voor (gratis) 
gebruik van de gegevens worden gedaan. 

Optimaal benutten
Mogelijk kan het voedingspeilingsysteem 
nog vaker en door meer partijen worden 
benut. Hierbij wordt ook gedacht aan 
publiek-private samenwerkingen. Dit wordt 

op initiatief van het Ministerie van VWS in de 
toekomst gefaciliteerd en gestimuleerd door 
het instellen van een gebruikersforum. 

Interesse
U kunt nu al via vcp@rivm.nl uw interesse 
voor dit het gebruikersforum aangeven.  
Met de resultaten van de VCP-jubileum-
bijeenkomst zal de invulling van dit forum 
nader uitgewerkt worden.

Belangrijke verschillen met het 
systeem van 25 jaar geleden
•	 Andere	methode	van	voedingsnavraag		
 (standaard in Europa) 
•	 Meer	kenmerken	van	voedingsmidde-	
 len en daardoor breder toepasbaar
•	 Gegevens	over	meerdere	jaren		 	
 verzamelen 

Meer benutten!
De VCP is al 25 jaar gebruikt als instrument 
om het voedingsbeleid te onderbouwen en 
te evalueren. Daarnaast worden de gege-
vens en resultaten gebruikt in voorlichting, 
onderwijs, onderzoek, en ten bate van 
productinnovatie. Een volgende belangrijke 
vraag is hoe het voedingspeilingsysteem 
meer benut kan worden. Deze vraag staat 
centraal op het 25 jarig VCP jubileum.

Meer informatie is te lezen in een nieuw 
RIVM-rapport Het voedingspeilingsysteem. 
Aanpassing van de meerjarenvisie anno 2012 
(Ocké,	2012;	v350061001)



BILTHOVEN/PARMA -  Binnenkort sluiten de European Food Safety Authority (EFSA) en het RIVM 
een samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwe VCP-basis 2012-2016. 

Harmonie 
in Europa

EFSA streeft ernaar dat in alle Europese lidstaten voedselconsump-
tiegegevens op dezelfde manier worden verzameld. Met deze 
samenwerking ontvangt het RIVM een aanvullende financiering voor 
de uitvoer van de Nederlandse voedselconsumptiepeiling. 
Voorwaarde hierbij is dat de VCP gegevens zoveel mogelijk volgens 
de Europese standaard worden verzameld. Daarnaast worden de 
Nederlandse gegevens gestandaardiseerd aan de EFSA beschikbaar 
gesteld. EFSA gebruikt voedselconsumptiegegevens van EU lidstaten 
om de blootstelling aan potentieel schadelijke stoffen via voedsel in 
de Europese Unie te schatten. Dit is een belangrijk onderdeel in het 
beoordelen van de risico’s van voedsel.

Zie de website van EFSA voor:
- richtlijnen voor voedselconsumptiepeilingen met het oog op   
 Europese harmonisatie 
 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1435.htm?wtrl=01) 
- resultaten van het PANCAKE-project (coördinatie RIVM), een   
 pilotstudie voor een voedselconsumptiepeiling volgens deze   
 richtlijnen bij 0-10 jarigen 
 (http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/339e.htm)

8

00
44

11


