
VOEDING NU | FEBRUARI 2006 | NUMMER 2 25

  groeistudies 
laten een dramatische toename

zien van het aantal kinderen met
overgewicht (1). Overgewicht wordt
veroorzaakt door een verstoring van
de energiebalans: er wordt meer ener-
gie met de voeding ingenomen dan
verbruikt. Het goed meten van deze
twee aspecten van de energiebalans is
van groot belang voor populatie-
onderzoek op het gebied van overge-
wicht bij kinderen. Het navragen van
energie-inname en -verbruik bij kin-
deren vereist specifieke methodologie.
TNO Kwaliteit van Leven heeft in het
kader van een kennisinvesteringspro-
ject van het ministerie van VWS een

voedselfrequentievragenlijst ontwik-
keld voor deze doelgroep. Deze vra-
genlijst lijkt een efficiënte methode
om de gebruikelijke voeding van
grote groepen kinderen tussen de
twee en twaalf jaar oud te meten. Aan
de vragenlijst is een aantal doelen en
randvoorwaarden gesteld. De lijst
moet:

– in staat zijn om kinderen te rangor-
denen naar hun energie-inneming;
– verschillen in de tijd op individueel
niveau kunnen meten;
– de gebruikelijke inname meten met
een referentieperiode van de vier
weken voorafgaand aan het invullen;
– kort en gemakkelijk in te vullen
zijn;
– geschikt zijn voor mondelinge en
schriftelijke afname en voor internet-
toepassing.

Selectie productgroepen   De eer-
ste fase in de ontwikkeling van de
voedselfrequentievragenlijst was
nagaan welke productgroepen rele-

vant zijn voor de energie-inneming
van kinderen van twee tot en met
twaalf jaar. Hiervoor zijn analyses
gedaan op het databestand van de
derde landelijke voedselconsumptie-
peiling (VCP3) die is uitgevoerd in
1997/1998 (2) en waarbij de twee-
daagse opschrijfmethode is gebruikt.
Er is een productgroepindeling
gemaakt in 85 productgroepen. Voor
zes leeftijd/geslachtsgroepen, 2 t/m 3,
4 t/m 6 en 7 t/m 12-jarige jongens en
meisjes, zijn berekeningen uitgevoerd
in twee stappen.

Stap 1. Populatieniveau    Om pro-
ductgroepen te selecteren die relevant
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zijn voor een goede schatting van de
gemiddelde energie-inneming op
populatieniveau, is de procentuele
bijdrage van de productgroepen aan
de energie-inneming berekend (inclu-
sief nulgebruikers). Hiertoe zijn per
leeftijd/geslachtsgroep de product-
groepen gerangschikt naar procentu-
ele bijdrage aan de energie-inneming.
Alle productgroepen tot en met een
cumulatieve bijdrage van 80 procent
van de energie-inneming zijn geselec-
teerd.

Stap 2. Individueel niveau    De
productgroepen die van belang zijn
voor een juiste classificatie van indivi-

duen binnen een populatie zijn gese-
lecteerd op basis van percentage pro-
ductgroepgebruikers en de procentu-
ele bijdrage van de productgroepen
aan de energie-inneming, berekend
over alleen de productgroepgebrui-
kers. Als selectiecriteria zijn hierbij de
volgende grenzen gehanteerd: mini-
male procentuele bijdrage over
gebruikers van 2,5 én minimaal tien
procent productgroep-gebruikers.

Een aantal productgroepen met een
lager percentage gebruikers dan de
gestelde grens is toch geselecteerd,
wanneer deze door de gebruikers
mogelijk (bijna) dagelijks kunnen
worden gebruikt, en daarom toch

relevant kunnen zijn voor een juiste
classificatie van individuen (bijvoor-
beeld sojamelk).

Na stap 1 zijn 22 tot 26 product-
groepen geselecteerd met een cumu-
latieve bijdrage van 80-83 procent aan
de energie-inneming. Na uitbreiding
met stap 2 (voor een juiste classifica-
tie van individuen) zijn in totaal 39
tot 46 productgroepen geselecteerd
die gezamenlijk 90 tot 93 procent bij-
dragen aan de energie-inneming voor
de verschillende leeftijd/geslachts-
groepen (zie tabel 1).

Selectie van items    De geselec-
teerde productgroepen dienden als
uitgangspunt voor de keuze van de
items voor de vragenlijst. Nagegaan is
of de consumptie van de product-
groepen rechtstreeks kan worden
nagevraagd of dat verder opsplitsen
of samenvoegen van productgroepen
of toevoegen van vragen naar soort
product ter specificatie is gewenst.
Overwegingen hiervoor waren:
– verschillen in energiegehalte per
portie tussen producten binnen
dezelfde productgroep;
– het belang van diverse producten
binnen een productgroep in de voe-
ding van de doelpopulatie (percenta-
ge gebruikers en grammen consump-
tie door gebruikers);
– de mate waarin een productgroep
voor een respondent een logische
eenheid vormt.
De gebruiksfrequentie en geconsu-
meerde hoeveelheid moeten makke-

Tabel 2: Voorbeeld-

vraag uit de voedsel-

frequentievragenlijst

voor kinderen.

Hoe vaak at uw kind de afgelopen 4 weken koek en gebak? En hoeveel at uw kind er dan gemiddeld van op een dag?

Minder

dan 1 dg 1 dg 2-3 dg 4-5 dg 6-7 dg

Niet per per per per per

Hoe vaak at uw kind de afgelopen 4 weken: gebruikt week week week week week Hoeveel at uw kind dan op zo’n dag?

01 Liga, Sultana, Bambix koekjes, Nijntje ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ . . . . portieverpakking

biscuits

02 Mueslirepen ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ . . . . stuks

03 Ontbijtkoek of (kinder)koekrepen ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ . . . . plak(ken) of reep/repen

04 Taart, gebakjes, vlaai etc. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ . . . . punt(en) of stuks

05 Cake of grote koeken, bijvoorbeeld gevulde ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ . . . . stuks of plak(ken)

koek, stroopwafel, eierkoek etc.

06 Koekjes of biscuitjes ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ . . . . stuks

2-3 jr 2-3 jr 4-6 jr 4-6 jr 7-12 jr 7-12 jr

jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes

(n=93) (n=83) (n=138) (n=138) (n=216) (n=258)

Stap 1: gericht op schatting gemiddelde 

energie-inneming op populatieniveau

Aantal geselecteerde groepen cumulatief tot 80% 26 23 22 23 23 24

bijdrage over totale populatie

Cumulatieve % bijdrage geselecteerde groepen 83.1 80.9 80.5 80.6 80.6 80.1

over totale populatie

Stap 2: gericht op classificatie van individuen

Aantal extra geselecteerde groepen met≥ 2.5% 20 17 17 20 18 18

bijdrage over gebruikers én % gebruikers ≥ 10% 

(+ % gebruikers <10% maar mogelijk dagelijks 

gebruik)

Eindresultaat stap 1 + 2:

Aantal geselecteerde groepen 46 40 39 43 41 42

Cumulatieve % bijdrage geselecteerde groepen 93.0 92.7 92.4 93.5 90.1 90.5

over totale populatie

Tabel 1: Aantal geselecteerde productgroepen en cumulatieve procentuele bijdrage aan de energie-inneming als resultaat

van stap 1 en 2 van de selectie van productgroepen op basis van de productgroepindeling van 85 groepen.
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lijk in te schatten zijn voor de totale
productgroep. Hierbij werd eveneens
overwogen of het relevant is bepaalde
product(groep)en apart voor verschil-
lende maaltijdmomenten na te vra-
gen.

Voor beslissingen over deze aspecten
is gebruik gemaakt van berekeningen
op VCP3 voor 2 t/m 6 en 7 t/m 12-
jarigen.

In deze fase is de selectie van pro-
ductgroepen, gebaseerd op berekenin-
gen op VCP3, nog eens kritisch
bezien. In een aantal gevallen geven
de VCP-berekeningen geen volledig
beeld, doordat producten/gerechten
als ingrediënt zijn gecodeerd, waar-
door het totale product/gerecht niet
meer als zodanig herkenbaar is in het
bestand.

Tot slot is nagegaan of er nog items
aan de vragenlijst moesten worden
toegevoegd in verband met de ‘face-
validity’ van de vragenlijst. Dat wil
zeggen dat de vragenlijst de vragen
bevat die de respondent verwacht in
een voedingsvragenlijst.

De selectie van de items bleek
slechts in geringe mate te verschillen
tussen de leeftijdsgroepen. Daarom is
besloten één vragenlijst te maken,
geschikt voor kinderen van 2 t/m12
jaar. In totaal zijn 58 items geselec-
teerd waarvan gebruiksfrequentie en
geconsumeerde hoeveelheid worden
nagevraagd. Voor 21 items wordt de
gebruikte soort in een extra vraag
nader gespecificeerd (bijvoorbeeld
soort kaas).

De vragenlijst bevat een aantal inlei-
dende vragen naar dieet, leefregels en
maaltijdgebruik. Afsluitend is een
vraag opgenomen naar voedingsmid-
delen en dranken die in de vragenlijst
ontbreken en die het kind regelmatig
gebruikt.

Vormgeving vragenlijst
Gekozen is voor een tabelstructuur
om de lengte van de vragenlijst te
beperken. Hierbij zijn bij elkaar
horende producten (zoals melk en
melkproducten; hartige tussendoor-
tjes etcetera) gegroepeerd in één

tabel. In de eerste kolom staat het
nagevraagde product beschreven. In
de tweede kolom wordt de gebruiks-
frequentie, in zes categorieën, varië-
rend van ‘niet gebruikt’ tot ‘zes tot
zeven dagen per week’, aangekruist. In
de laatste kolom wordt de geconsu-
meerde hoeveelheid per gebruiksfre-
quentie ingevuld. De hoeveelheid
wordt nagevraagd in natuurlijke een-
heden (bijvoorbeeld stuks fruit),
huishoudelijke maten (glazen melk)
of grammen (zoals bij vlees). In een
aantal gevallen wordt de hoeveelheid
nader toegelicht (bijvoorbeeld een
eetlepel fijngesneden vlees = 15 gram)
(tabel 2).

Pilotstudie    Op basis van een pre-
test bij tien ouders van jonge kinde-
ren (2 t/m 7 jaar), werkzaam bij TNO
Kwaliteit van Leven, is de vragenlijst
op een aantal punten aangepast. De
aangepaste vragenlijst is uitgetest in
een pilotstudie bij een subpopulatie
van deelnemers aan het KOALA-
onderzoek (Kind, Ouder en gezond-
heid: Aandacht voor Leefwijzen en
Aanleg) (3). Dertig ouders van twee-
jarige en dertig ouders van vierjarige
kinderen zijn hiervoor benaderd. Per
leeftijdsgroep kwamen 25 vragenlijs-
ten ingevuld retour (respons 83 pro-
cent). Daarnaast hebben de ouders
een evaluatieformulier ingevuld.

De voedingsvragenlijsten zijn inge-
voerd, gecontroleerd en zonodig
gecorrigeerd en berekend (grammen
product en inneming van energie en
macronutriënten per gemiddelde
dag) met de door TNO ontwikkelde
programmatuur SAS-VOVRIS (4).
Voor de berekening van grammen

productgroep, percentage product-
groepgebruikers en procentuele bij-
drage van productgroepen aan de
energie-inneming, is gebruik gemaakt
van TNO-programmatuur SAS-
VEVES (5). Hierbij is de NEVO-tabel
van 2001 (6) gebruikt. De berekenin-
gen zijn vergeleken met de resultaten
uit VCP3 voor twee- en vierjarigen.

In de vragenlijst zijn vragen naar
lengte en gewicht opgenomen, geme-
ten zowel door arts of verpleegkundi-
ge als door ouders. Voor de verwer-
king is uitgegaan van de gegevens die
door professionals zijn gemeten, ten-
zij het interval tussen beide metingen
meer dan zes maanden bedroeg
(n=4). Ook zijn lichamelijke activitei-
ten nagevraagd (niet gerapporteerd).

Resultaten pilotstudie
Gemiddeld duurde het invullen van
de voedselfrequentievragenlijst 25
minuten (range 10 tot 60 minuten)
inclusief de vragen naar beweging. De
vragenlijst werd over het algemeen
positief beoordeeld. De meeste

respondenten (circa 70 procent) vond
het invullen van de lijst niet of nau-
welijks belastend en gemakkelijk.

De lengte van de kinderen was
gemiddeld 87,1 cm bij de tweejarigen
en 103,7 cm bij de vierjarigen.
Gemiddeld gewicht was 12,2 kg voor
de tweejarigen en 16,8 kg voor de
vierjarigen.

Geselecteerde productgroepen dekken

ruim 90% energie-inname

Tabel 3. Inneming

van energie en

macronutriënten

(gem en sd) door

twee- en vierjarige

kinderen op basis

van de voedselfre-

quentievragenlijst en

in VCP3.

Energievragenlijst pilot VCP3

2-jarigen (n=25) 4-jarigen (n=25) 2-jarigen (n=78) 4-jarigen (n=93)

Gem (sd) Gem (sd) Gem (sd) Gem (sd)

Energie (kJ) 5221 (1065) 5752 (1056) 5955 (1317) 6464 (1337)

Energie/kg

lichaamsgewicht (kJ/kg) 436 (108) 347 (80) 433 (97) 371 (82)

Eiwit (En%) 14.7 (1.8) 14.8 (1.3) 14.0 (2.7) 13.8 (2.6)

Vet (En%) 30.0 (4.0) 30.9 (4.5) 31.6 (6.1) 31.7 (5.6)

Koolhydraten (En%) 54.7 (4.1) 53.8 (4.1) 54.4 (6.8) 54.4 (6.2)
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Tabel 3 vermeldt de inneming van
energie en macronutriënten, gemeten
met de vragenlijst en in VCP3 bij
twee- en vierjarige kinderen. De ener-
gie-inneming volgens de voedselfre-
quentievragenlijst bedroeg 5,2 MJ
voor de tweejarige kinderen en 5,7 MJ
voor de vierjarige kinderen. Per kilo-
gram lichaamsgewicht was de ener-

gie-inneming respectievelijk 436 en
347 kJ bij de twee- en vierjarigen.
Circa 15 procent van de energie werd
geleverd door eiwit, ruim 30 procent
door vet en bijna 55 procent door
koolhydraten. In vergelijking met

VCP3 is de absolute energie-inne-
ming gemeten met de vragenlijst
twaalf procent lager. Uitgedrukt per
kilogram lichaamsgewicht komt de
energie-inneming van de tweejarige
kinderen goed overeen met VCP3 en
is bij de vierjarige kinderen ruim zes
procent lager.

De consumptie van productgroepen
(in gram per dag en als procentuele
bijdrage aan de energie-inneming)
verschilde voor een aantal product-
groepen met de VCP3-gegevens (data
niet gepresenteerd). Voor een deel
zijn deze verschillen te verklaren door
verschillen in indeling van de produc-
ten in productgroepen en door ver-
schuivingen van trends in de tijd. Op
basis van de evaluatievragenlijst, de
resultaten en de vergelijking hiervan
met VCP3 is de vragenlijst op een
aantal punten aangepast.

Conclusies    De ontwikkelde vra-
genlijst bleek gemakkelijk in te vullen
en de resultaten zijn redelijk goed
vergelijkbaar met de gegevens van
twee- en vierjarigen uit de VCP3.
Rekening houdend met het gegeven
dat de geselecteerde productgroepen
die zijn opgenomen in de vragenlijst
circa 93 procent van de energie-inne-
ming dekken, is vergeleken met de
VCP3-data de relatieve onderschat-
ting van de energie-inneming gemid-
deld circa vijf procent. De valide-
ringsstudie, die wordt uitgevoerd in
2006, moet uitwijzen of er daad-
werkelijk sprake is van onder-
schatting dan wel overschat-
ting.
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