
Gegevenskaart Voedingsmiddelen 

in opdracht van: 2020De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Over deze kaart
Deze kaart geeft een overzicht van belangrijke, onafhanke
lijke databanken en bestanden over voedingsmiddelen, 
inclusief supplementen. Voedingsmiddelen zijn alle soorten 
voedsel die mensen kunnen eten. Voedingsmiddelen 
bevatten voedingsstoffen. Deze stoffen zijn essentieel 
voor het bestaan en functioneren van mensen. Het Rijks
instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het 
Voedingscentrum verzamelen en beheren allerlei gegevens 
over voedingsmiddelen en voedingsstoffen. Met deze kaart 
maken zij inzichtelijk in welke databanken en bestanden  

deze gegevens terechtkomen. De belangrijkste gegevens  
staan in het Nederlands Voedings middelen Informatieportaal 
(NVIP). De NVIP bestaat uit vier databanken: LEDA, NEVO,  
NES en de Portie groottedatabank (nummer ❶ tot en met  
❹ op de kaart). 
Twee aanvullende databanken gaan over milieu belasting 
(nummer ❺) en risicovolle stoffen (nummer ❻). Naast de  
zes databanken verzamelen het RIVM en het Voedingscentrum 
gegevens in databestanden: over het bereiden en bewaren  
van voedingsmiddelen (nummers ❼ en ❽). 

De databanken en bestanden raken aan verschillende thema's 
van het RIVM en het Voedingscentrum:
D  Duurzaamheid
G  Gezondheid
V  Veiligheid

De letters op de kaart geven aan welk(e) databank en bestand 
onder welk thema valt. Deze kaart is tot stand gekomen op 
basis van literatuuronderzoek en twee denksessies met deskun
digen van het RIVM en het Voedingscentrum. Met dank aan 
allen voor het denkwerk.
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De Levensmiddelendatabank (LEDA) bevat gegevens over levensmiddelen die in Nederland te koop zijn

De databank bevat gegevens van etiketten van ruim 120 duizend merkartikelen, zoals voedingswaarde en ingrediënten.

Gegevens uit LEDA worden gebruikt …

… voor monitoring van voedingsbeleid, zoals via de Monitor Herformulering door het RIVM.
…  voor consumentenvoorlichting over de samenstelling van en allergenen in merkartikelen, zoals via Mijn Eetmeter en  

Kiesikgezond?app.
… voor voorlichting aan zwangeren over gezonde en veilige voeding, zoals via de app ZwangerHap.
… voor (inter)nationaal onderzoek naar voedsel(consumptie), zoals de Voedselconsumptiepeiling van het RIVM.
… voor het samenstellen van het voedingsstoffenbestand (NEVO) en het supplementenbestand (NES).

Het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) bevat gegevens over generieke voedingsmiddelen

Het databestand bevat gegevens over welke voedingsstoffen aanwezig zijn in ruim 3.500 voedingsmiddelen.

Gegevens uit NEVO worden gebruikt …

… in advies door diëtisten.
… voor consumentenvoorlichting en het maken van voedingsrichtlijnen, zoals de Schijf van Vijf.
… voor onderzoek naar voeding en consumptie in Nederland, zoals de Voedselconsumptiepeiling van het RIVM.

Het Nederlands Supplementenbestand (NES) bevat gegevens over supplementen die in Nederland te koop zijn

Het databestand bevat gegevens over circa 2.600 voedingssupplementen, zoals vitamine, mineralen en sportpreparaten.

Gegevens uit NES worden gebruikt …

… voor onderzoek naar voeding en consumptie in Nederland, zoals de Voedselconsumptiepeiling van het RIVM.

De Portiegroottedatabank bevat gegevens over gewichten en inhoudsmaten van voedingsmiddelen

De databank bevat gegevens over het gewicht en/of de hoeveelheid van voedingsmiddelen per portie.

Gegevens uit de Portiegroottedatabank worden gebruikt …

… voor advies door diëtisten.
… voor consumentenvoorlichting over gezonde en duurzame voeding, zoals via Mijn Eetmeter en recepten.
… voor onderzoek naar voeding en consumptie in Nederland, zoals de Voedselconsumptiepeiling van het RIVM.

De databank Milieubelasting bevat gegevens over de milieubelasting van voedingsmiddelen

De databank bevat gegevens over de milieubelasting van productie tot consumptie van ruim 200 voedingsmiddelen,  
zoals over CO₂uitstoot.

Gegevens uit de Databank Milieubelasting worden gebruikt …

… voor onderzoek naar voeding en consumptie in Nederland, zoals de Voedselconsumptiepeiling van het RIVM.
…  voor consumentenvoorlichting over de voedselafdruk van consumptie, zoals via recepten en de vragenlijst Voedsel 

afdruk van het Voedingscentrum.

De databank Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten bevat gegevens over chemische stoffen in voedingsmiddelen

De databank bevat gegevens over risicovolle stoffen in voedingsmiddelen, zoals natuurlijke toxische stoffen en resten van 
bestrijdingsmiddelen.

Gegevens uit het Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten (KAP) worden gebruikt …

… voor het beoordelen van veiligheidsrisico's van de voedselconsumptie van Nederlanders door het RIVM.
… voor het Europese databestand over voedselveiligheid door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).

Het databestand Bereiding bevat gegevens over het bereiden van voedingsmiddelen

Het databestand bevat gegevens over het effect van bereiding op de aanwezigheid van voedingsstoffen in voedingsmiddelen.

Gegevens uit het databestand Bereiding worden gebruikt …

… voor het samenstellen van recepten door het Voedingscentrum.
… voor consumentenvoorlichting over gezonde en duurzame voeding, zoals via Mijn Eetmeter en recepten.
… voor onderzoek naar het verduurzamen van voedingspatronen, zoals door het RIVM.

Het databestand Bewaren bevat gegevens over het bewaren van voedingsmiddelen

Het databestand bevat gegevens over de bewaartermijn en wijze van voedingsmiddelen onder verschillende omstandigheden.

Gegevens uit het databestand Bewaren worden gebruikt …

…  voor consumentenvoorlichting over voedselverspilling en veiligheid, via de Bewaarwijzer en recepten van het 
Voedingscentrum.
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