Samenstelling
voedingsmiddelen
in Nederland
NEVO: Meer dan alleen getallen
Het RIVM beheert het Nederlands Voedingsstoffen
bestand (NEVO). Dit bestand bevat informatie over de
samenstelling van voedingsmiddelen. Het gaat hierbij
om energie en voedingsstoffen zoals eiwitten, vetten,
koolhydraten, vitamines en mineralen. Maar waar
komen de voedingswaardegegevens vandaan? En hoe
wordt de kwaliteit geborgd? Deze factsheet geeft een
kijkje achter de schermen van NEVO.

NEVO-online

NEVO is uniek in Nederland. Dat komt door het grote
aantal voedingsstoffen en de kwaliteit van de gegevens.
Bovendien is NEVO gratis beschikbaar.
Via NEVO-online (http://nevo-online.rivm.nl) zijn de
voedingswaarden van circa 2500 voedingsmiddelen, die
we in Nederland eten, in te zien. Van 136 voedingsstoffen
zijn er gegevens beschikbaar. De gegevens worden
continu bijgewerkt en het RIVM brengt eens in de twee
tot drie jaar een nieuwe versie van NEVO-online uit.

Gebruikers

Veel mensen in Nederland, maar ook daarbuiten, maken
gebruik van NEVO. De website heeft 18.000 unieke bezoekers
per jaar en het bestand wordt ongeveer 400 keer per jaar
aangevraagd.
Zowel de gebruikers, als de doeleinden voor gebruik van
NEVO zijn heel divers.

Hieronder staan de belangrijkste genoemd:
• Onderzoekers - voor het berekenen van de inname
gegevens van voedingsonderzoek zoals de Voedselconsumptiepeiling (VCP) en voor het monitoren van
de voortgang in de verbetering van productsamenstelling (bijvoorbeeld zout- en suikerverlaging)
• Diëtisten en voedingsvoorlichters - voor voedings- en
dieetadvisering
• Fabrikanten - voor etikettering
• Geïnteresseerde burgers - uit interesse voor voeding en
gezondheid of inzicht in persoonlijke inname

Waar komen gegevens in NEVO vandaan?

Het is niet mogelijk om alle voedingswaardegegevens te
laten analyseren. NEVO maakt daarom gebruik van verschillende bronnen. Van elk gehalte in NEVO is bekend waar het
vandaan komt en wanneer het is ingevoerd, zodat alle
gegevens verifieerbaar zijn.

Bronnen in NEVO-online 2016

Analyses

De samenstelling van voedingsmiddelen laten analyseren is
erg kostbaar. Om die reden kan het RIVM slechts een paar
voedingsmiddelen per jaar laten analyseren. Andere analysegegevens zijn onder andere afkomstig van de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), brancheorganisaties,
Wageningen University and Research (WUR) en uit wetenschappelijke artikelen.

Fabrikanten

Voor verpakte voedingsmiddelen geldt een verplichte
etikettering. Deze etiketinformatie kan worden opgenomen
in NEVO. De voedingswaarden worden dan vaak gemiddeld
en verwerkt onder een generieke naam, zoals ‘magere
yoghurt’, of ‘paprika chips’. Soms is de samenstelling van
een voedingsmiddel zo specifiek dat het op merknaam in
NEVO staat.

Overname vergelijkbaar voedingsmiddel

Als van een voedingsmiddel niet alle gegevens van
voedingsstoffen beschikbaar zijn, worden deze ook wel
overgenomen van vergelijkbare voedingsmiddelen uit
NEVO of van buitenlandse voedingsmiddelentabellen.
Bijvoorbeeld: ontbrekende gegevens over mineralen bij
een specifiek merk yoghurtdrank worden overgenomen
van een in NEVO aanwezige gemiddelde yoghurtdrank.

Gemiddelde voedingsmiddelen en recepten

Bij het berekenen van de samenstelling van ‘gemiddelde
voedingsmiddelen’, bijvoorbeeld ‘groenten gekookt
gemiddeld’ wordt rekening gehouden met de consumptiehoeveelheden van de voedingsmiddelen die hier onder
vallen. Informatie hierover komt uit VCP of van
marktaandelen.
Er zijn ook recepten gebruikt om de samenstelling van
voedingsmiddelen te berekenen, bijvoorbeeld ‘brownie met
noten’. Hiervoor wordt een algemeen kookboek gebruikt of
worden ingrediënten afgeleid uit de etiketinformatie.
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 Fabrikanten (9%)
 Overname vergelijkbaar voedingsmiddel (22%)
 Gemiddelden en recepten (19%)
 Inschattingen (20%)
 Berekeningen (19%)

Inschattingen

Gehaltes worden ook ingeschat. Voorbeelden:
• het vitamine B12 gehalte wordt op 0 gezet bij
plantaardige voedingsmiddelen,
• met behulp van een vetzuurconversiefactor wordt de
hoeveelheid verzadigde vetzuren ingeschat vanuit het
verzadigd vet gehalte.
Goede voedingskundige kennis is hierbij essentieel.

Berekeningen uit andere voedingsstoffen

Naast de genoemde bronnen worden veel gehaltes op basis
van andere voedingsstoffen berekend. Deze berekeningen
gaan volgens vaste formules1. Energie wordt in NEVO altijd
berekend. Andere voorbeelden zijn vitamine A en folaatequivalenten.
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Kwaliteit

Voor een goed voedingsstoffenbestand is het belangrijk
veel aandacht aan de kwaliteit van de gegevens te besteden. Kwaliteit heeft veel aspecten. Denk aan uitgebreide
controleprocedures op de gehaltes, goed geschoold
personeel en kennis over analysemethoden. Maar ook
samenwerking met anderen zorgt voor een hogere kwaliteit
van de gegevens in NEVO.

Nationale samenwerking

NEVO is onderdeel van de Levensmiddelendatabank (LEDA).
Deze databank bevat onder andere gegevens over voedingsstoffen, allergenen en duurzaamheidskenmerken. Het RIVM
en het Voedingscentrum zijn de beheerders van LEDA en
werken gezamenlijk aan het verkrijgen en controleren van
gegevens van fabrikanten. Actualiteit en kwaliteit van de
gegevens in NEVO worden ook vergroot door samenwerkingsverbanden met organisaties die voedingswaardeanalyses
uitvoeren.
De NEVO begeleidingscommissie draagt zorg voor een
goede afstemming en toetsing van de kwaliteit van NEVO.

Hoe gaat NEVO te werk?

Bijvoorbeeld: een voedingsmiddel staat niet in NEVO,
maar het is de bedoeling deze in de volgende versie
van NEVO-online op te nemen
Stappen die doorlopen worden:
1. Verzamelen voedingswaarden. Bijvoorbeeld
gegevens van Nederlandse analyses, buitenlandse
tabellen, literatuur, etiketinformatie
2. Beschikbare voedingswaarden beoordelen op
bruikbaarheid. Zijn de gegevens betrouwbaar?
Op juiste wijze geanalyseerd? En bij gegevens uit
het buitenland: is het voedingsmiddel voldoende
vergelijkbaar? En worden de voedingsstoffen op
dezelfde wijze weergegeven?
3. Nieuwe NEVO code aanmaken en bruikbare
voedingswaarden invoeren in de database
4. Controles op ingevoerde gegevens en, indien
nodig, voedingstoffen aanvullen met inschattingen
of overnames
5. Diverse voedingsstoffen berekenen vanuit andere
voedingsstoffen, bijvoorbeeld energie
6. Controle op alle gegevens, onder andere op
consistentie en volledigheid
7. Publiceren in NEVO-online

Internationale samenwerking

Binnen EuroFIR (European Food Information Resource)1
werkt een groot aantal Europese organisaties samen op het
gebied van voedingsstoffenbestanden. Aandachtspunten
zijn onder andere: definities van voedingsstoffen, analysemethoden en kwaliteitsborging. Lidmaatschap van EuroFIR
en deelname aan discussiegroepen draagt bij aan uitbreiding
van kennis en verbetering van de kwaliteit van NEVO.

Variatie in voedingsmiddelen

Variatie hoort bij voeding. Elke appel die u eet kan iets
anders zijn dan de appel daarvoor. Elke keer als u lasagne
maakt, is het recept net weer anders.
Een voedingsmiddel is bijna nooit constant van samen
stelling. Er zijn natuurlijke variaties, zoals ras, teeltmethode,
bodemsamenstelling of bewaaromstandigheden.
En niet-natuurlijke variaties: waaronder verschillende
productiemethoden en recepturen, zowel in de voedingsmiddelenindustrie als thuis.
De informatie in NEVO kan worden gezien als de beste
benadering van de gemiddelde samenstelling.
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Vraag en antwoord

Via nevo@rivm.nl ontvangen we regelmatig vragen over
NEVO. Enkele voorbeelden vindt u hieronder.
V: Ik was voedingswaarden aan het opzoeken in NEVO, maar ik zag
het onderdeel: ‘waarvan suikers’ en ‘zout’ niet. Kan dat kloppen of
zie ik iets over het hoofd?
A: De term ‘waarvan suikers’, zoals op etiketten vermeld
staat, is gelijk aan ‘mono- en disacchariden totaal’ in NEVO.
Zout vermelden we niet, wel natrium; 1 gram keukenzout
(NaCl) bevat 400 mg natrium. Het natriumgehalte in NEVO
kan dus worden omgerekend naar het zoutgehalte. Voor
een voedingsmiddel dat bijvoorbeeld 100 mg natrium per
100 g product bevat is de berekening als volgt:
100 mg natrium = 1000/400*100 mg = 250 mg = 0,25 g zout
V: Op internet lees ik dat rode bieten rijk zijn aan foliumzuur, maar
als ik in NEVO kijk zie ik daar bij foliumzuur ‘0’ staan. Kloppen deze
gegevens wel?
A: Het klopt inderdaad dat foliumzuur bij rode bieten in
NEVO op 0 staat. Foliumzuur in NEVO is het synthetisch
foliumzuur dat aan voedingsmiddelen is toegevoegd
(verrijkt dus). Dit is bij rode bieten niet aan de orde.
Natuurlijk foliumzuur in voedingsmiddelen valt onder de
voedingsstof folaat. Voor meer uitleg over foliumzuur,
folaat en folaat-equivalenten, zie het achtergronddocument
op onze website (http://www.rivm.nl/nevo).
V: Waarom is in NEVO totaal vet niet gelijk aan de optelling van alle
vetzuren?
A: Vet in levensmiddelen bevat naast vetzuren ook glycerol
(waaraan drie vetzuren zijn gekoppeld) en andere bestanddelen zoals sterolen en fosfolipiden. De hoeveelheid van
deze stoffen verschilt per voedingsmiddel. De optelling van
de vetzuurgroepen (verzadigde, enkelvoudig en meervoudig
onverzadigde en transvetzuren) is daardoor circa 80-96%
van het totale vetgehalte.

Voedingssupplementen

Niet alleen voedingsmiddelen, ook voedingssupplementen
dragen bij aan de inname van voedingsstoffen, in het
bijzonder van vitamines en mineralen. Het RIVM heeft
daarvoor, aanvullend op NEVO, het Nederlandse
Supplementenbestand (NES) ingericht. NES is een merkspecifieke databank en bevat gegevens zoals die staan
vermeld op het etiket, zijn aangeleverd door de fabrikant of
gepubliceerd op internet. Het huidige NES-bestand bevat
ruim 2500 supplementen van circa 250 merken en is
opvraagbaar voor onderzoeksdoeleinden.

Gegevens aanleveren

Het RIVM nodigt alle organisaties van harte uit om nieuw
geanalyseerde voedingswaarden ter beschikking te
stellen aan NEVO. Voor meer informatie over de wijze van
aanleveren of andere vragen kunt u contact opnemen
met nevo@rivm.nl
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www.rivm.nl/nevo
www.eurofir.org

Heeft u ook een vraag? Stel hem via nevo@rivm.nl.

Dit is een uitgave van:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

Contact: nevo@rivm.nl
Meer informatie:
nevo-online.rivm.nl
www.rivm.nl/nevo
oktober 2017

010032

De zorg voor morgen begint vandaag

