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Aanvullingen website 
  
Er wordt continu gewerkt aan verbeteringen en aanvullingen op deze website. Alle aanvullingen en wijzigingen worden in 
dit document weergegeven. 
 
Overzicht van aanpassingen: 
 
Onderwerp Reden van aanpassing Pagina Datum van 

aanpassing 
Broodbeleg Toevoeging van 

onderwerpenpagina over 
eetmomenten 

https://www.wateetnederland.nl/onderwerpen/broodb
eleg 

Januari 2021 

Webinar Toevoeging van verslag van 
webinar over vergelijking van 
Nederlands voedingspatroon 
met Schijf van Vijf  

https://www.wateetnederland.nl/publicaties-en-
datasets 

December 
2020 

Groente bij 
warme maaltijd 

Toevoeging van memo over 
groenteconsumptie bij warme 
maaltijd 

https://wateetnederland.nl/publicaties-en-
datasets/publicaties 
https://www.wateetnederland.nl/onderwerpen/avond
maaltijd 

November 
2020 

Achtergrond-
rapport VCP 
2012-2016 

Toevoeging van Engelstalig 
rapport over VCP 2012-2016 

https://wateetnederland.nl/publicaties-en-
datasets/publicaties 

November 
2020 

Schijf van Vijf Toevoeging van resultaten over 
vergelijking van Nederlands 
voedingspatroon met Schijf van 
Vijf 

https://wateetnederland.nl/onderwerpen/schijf-van-
vijf 
https://wateetnederland.nl/publicaties-en-
datasets/publicaties 

November 
2020 

Ontbijt, lunch, 
Avondmaaltijd 

Toevoeging van 
onderwerpenpagina over 
eetmomenten 

https://www.wateetnederland.nl/onderwerpen/lunch 
https://www.wateetnederland.nl/onderwerpen/ontbijt 
https://www.wateetnederland.nl/onderwerpen/avond
maaltijd 

Juli-November 
2020 

https://wateetnederland.nl/onderwerpen/schijf-van-vijf
https://wateetnederland.nl/onderwerpen/schijf-van-vijf
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Dataset De dataset met de gegevens 
van de VCP kunnen worden 
aangevraagd 

https://www.wateetnederland.nl/publicaties-en-
datasets/datasets 

Maart 2020 

Detailtabellen 
(statline) 

Toevoeging van detailtabellen 
met gegevens over de 
voedselconsumptie en inname 
van voedingsstoffen 

https://wateetnederland.nl/publicaties-en-
datasets/rivm-statline 

Maart 2020 

Nevo-codes Toevoeging van lijst met alle 
gebruikte NEVO-codes per 
voedingsmiddelengroep 

https://www.wateetnederland.nl/documenten/lijst-
met-nevo-codes-per-globodiet-subgroep 

Maart 2020 

Vlees Toevoeging factsheet over 
vleesconsumptie 

https://wateetnederland.nl/publicaties-en-
datasets/publicaties 

Januari 2020 

Ontbijt Toevoeging van ontbijt van 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 
en met 12 jaar 

https://www.wateetnederland.nl/onderwerpen/ontbijt November 
2019 

Suikerhoudende 
dranken 

% frisdrank van totale 
hoeveelheid suikerhoudende 
dranken was niet geupdated nav 
wijzingen in april 

http://www.wateetnederland.nl/resultaten/voedingsmi
ddelen/richtlijnen/suikerhoudende-dranken 

Oktober 2019 

Inname van 
vitamines en 
mineralen 

De resultaten over de inname 
van vitamine A, D en koper uit 
voedingsmiddelen en 
voedingssupplementen zijn 
gecorrigeerd. Voor een aantal 
supplementen was met een te 
hoge voedingswaarde gerekend. 
Daarnaast is de conversiefactor 
voor b-caroteen uit 
voedingssupplementen 
gecorrigeerd (factor 2 ipv 12 

https://www.wateetnederland.nl/resultaten/vitamines-
en-mineralen/inname/vitamine-A 

September 
2019 

https://www.wateetnederland.nl/resultaten/vitamines-
en-mineralen/inname/vitamine-D 
https://www.wateetnederland.nl/resultaten/vitamines-
en-mineralen/inname/koper 

https://www.wateetnederland.nl/documenten/lijst-met-nevo-codes-per-globodiet-subgroep
https://www.wateetnederland.nl/documenten/lijst-met-nevo-codes-per-globodiet-subgroep
https://www.wateetnederland.nl/resultaten/vitamines-en-mineralen/inname/vitamine-A
https://www.wateetnederland.nl/resultaten/vitamines-en-mineralen/inname/vitamine-A
https://www.wateetnederland.nl/resultaten/vitamines-en-mineralen/inname/vitamine-D
https://www.wateetnederland.nl/resultaten/vitamines-en-mineralen/inname/vitamine-D
https://www.wateetnederland.nl/resultaten/vitamines-en-mineralen/inname/koper
https://www.wateetnederland.nl/resultaten/vitamines-en-mineralen/inname/koper
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voor b-caroteen naar RAE). 
Toegevoegd 
suiker 

De resultaten over verandering 
in toegevoegd suiker voor totale 
bevolking zijn toegevoegd in de 
beschrijving. 
 
In tabel met vergelijking met 
internationale normen zijn de 
resultaten voor de totale 
bevolking verwijderd. 

http://www.wateetnederland.nl/onderwerpen/suiker April 2019 

Suikerhoudende 
dranken 

De resultaten over de 
consumptie van suikerhoudende 
dranken zijn gecorrigeerd (een 
NEVO-code was niet goed 
geclassificeerd) 

www.wateetnederland.nl/resultaten/voedingsmiddelen
/richtlijnen/suikerhoudende-dranken 

Maart 2019 

www.wateetnederland.nl/resultaten/voedingsmiddelen
/richtlijnen/alle_richtlijnen 

Maart 2019 

www.wateetnederland.nl/Conclusies- Maart 2019 
www.wateetnederland.nl/resultaten/voedingsmiddelen
/verandering 

Maart 2019 

Enkelvoudig 
onverzadigde 
vetzuren 

De resultaten over de cis- 
enkelvoudig onverzadigde 
vetzuren zijn gecorrigeerd (Het 
betrof alleen de enkelvoudig 
onverzadigde vetzuren en ipv 
ook de meervoudig 
onverzadigde vetzuren).  

www.wateetnederland.nl/resultaten/energie-en-
macronutrienten/inname/onverzadigde%20vetzuren 

Maart 2019 

www.wateetnederland.nl/resultaten/energie-en-
macronutrienten/inname/alle-macronutrienten 

Maart 2019 
 

www.wateetnederland.nl/resultaten/energie-en-
macronutrienten/eetmoment 

Maart 2019 

www.wateetnederland.nl/resultaten/energie-en-
macronutrienten/plaats 

Maart 2019 

www.wateetnederland.nl/resultaten/energie-en-
macronutrienten/bronnen 

Maart 2019 

www.wateetnederland.nl/resultaten/energie-en-
macronutrienten/normen 

Maart 2019 
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