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NEVO:  
uitgebreid en online
‘Lever correcte en actuele voedingswaardes aan’

de nieuwe versie van het Nederlands voedingsstoffenbestand 
(Nevo) is per september 2013 online beschikbaar. de voe-
dingswaarde van veel Nevo-codes is aangepast aan de  
actuele situatie en er zijn 142 nieuwe voedingsmiddelen  
opgenomen. voedingswaardegegevens van merkartikelen  
hebben voor betere waardes gezorgd. die zouden nog  
nauwkeuriger kunnen worden, indien meer fabrikanten  
correcte en actuele gegevens aanleveren.

gewichtsverandering (vochtverlies of vetopna-
me) en verlies van voedingsstoffen (bijvoor-
beeld verlies van vitamines door verhitting). 
De berekening wordt hierdoor ingewikkeld 
en de juiste factoren om rekening te houden 
met deze veranderingen moeten bekend zijn. 
Vandaar dat in het NEVO-bestand zoveel 
mogelijk analysecijfers van diverse laboratoria 
worden gebruikt.

LEDA
Voor de samenstelling van merkartikelen 
wordt steeds vaker een beroep gedaan op 
fabrikanten. Hiervoor heeft het ministerie van 
VWS de Levensmiddelendatabank (LEDA) 
ingericht. Deze bestaat uit een databank voor 
merkartikelen (Voedingscentrum) en het 
NEVO-bestand (RIVM). De databank voor 
merkartikelen bevat gegevens over allergenen 
en voedingsstoffen. Het Voedingscentrum 

verzamelt ook gegevens zoals portie-
groottes en duurzaamheidskenmer-
ken (bijvoorbeeld de ecologische 
voetafdruk). Fabrikanten kunnen 
zelf gegevens over allergenen en voe-
dingswaarde via de webapplicatie 
van LEDA aanleveren of wijzigen. 

Het RIVM selecteert de voedingsmiddelen 
die in het NEVO-bestand kunnen worden 
opgenomen en bepaalt of ze worden toege-
voegd aan een bestaande of een nieuwe 
NEVO-code. Soms sturen fabrikanten hun 
gegevens direct naar het RIVM, bijvoorbeeld 
als het analyserapporten betreft.

Het uitgangspunt voor het samenstellen 
van NEVO-online was om zo veel mogelijk 
gegevens van niet merk gebonden levens-
middelen te kunnen weergeven. Door ver-
anderingen in de voedselkeuze en het 
voedselaanbod is het aandeel van merkar-
tikelen in het NEVO-bestand gegroeid. 
Waar mogelijk worden merkartikelen 
samengevoegd tot gemiddelde producten, 
en anders onder hun eigen merknaam 
opgenomen.
Het RIVM gebruikt NEVO-online 
voor het berekenen van de inname 
van voedingsstoffen in de Neder-
landse Voedselconsumptiepeilingen, 
het monitoren van de herformule-
ring van voedingsmiddelen en sce-
narioberekeningen. Daarnaast zijn de 
meeste gebruikers te vinden bij diëtisten en 
de voedingsmiddelenindustrie. Ook wordt 
NEVO-online gebruikt voor ander voe-
dingsonderzoek in Nederland en in EU-
projecten, door beleidsorganisaties zoals de 
ministeries van VWS en EZ, evenals in het 

onderwijs. Het Voedingscentrum gebruikt 
NEVO-gegevens bij haar voorlichting.

Chemische analyse
Voor het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van 
de samenstelling van voedingsmiddelen wor-
den mengmonsters of een (groot) aantal 
afzonderlijke goed gekozen monsters geno-
men. Maar omdat analyses duur zijn, bepalen 
fabrikanten vaak een beperkt aantal voedings-

stoffen; bijvoorbeeld die voor op het etiket en/
of toegevoegde vitamines of mineralen.
Een alternatief voor analyses is het berekenen 
van de samenstelling op basis van de ingre- 
diënten. Bij bewerkingen van de ingrediënten 
en bereiding van het eindproduct moet reke-
ning worden gehouden met bijvoorbeeld 

‘ Steeds vaker wordt  
informatie van  
fabrikanten gevraagd’
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Meerdere loketten merkartikelen
Naast LEDA bestaan er nog ‘PS in Foodser-
vice’ (vooral grootverbruik), databanken van 
grote supermarktketens en de GS1 databank. 
Daarmee is de wens van fabrikanten om deze 
informatie efficiënt bij een loket aan te leve-
ren, niet gerealiseerd. 
LEDA streeft naar zoveel mogelijk samenwer-
king en koppeling met andere databanken 
zodat gegevens geautomatiseerd kunnen wor-
den uitgewisseld, ook al om deelname van 
fabrikanten te stimuleren. Sinds 2012 komen, 
na toestemming van de fabrikant, de voe-
dingswaardegegevens uit ‘PS in Foodservice’ 
via een directe koppeling voor het NEVO-
bestand beschikbaar. Voedingscentrum en 
RIVM willen de komende jaren meer van 
dergelijke koppelingen realiseren. 

Beroep op fabrikanten
Om met het NEVO-bestand aan te sluiten op 
het Nederlandse voedingspatroon is het 
belangrijk de voedingswaarde van een breed 
scala aan voedingsmiddelen te weten. Ook 
moeten deze getallen zo goed mogelijk de 
werkelijkheid weergeven. RIVM doet daarom 
een beroep op de voedingsmiddelenindustrie 
en koepelorganisaties actuele en correcte 

gegevens over de voedingswaarde van hun 
producten beschikbaar te stellen voor NEVO. 
De voorkeur gaat daarbij uit naar analysege-
gevens van de producten. RIVM nodigt ook 
onderzoeksinstituten en laboratoria uit hun 
analysecijfers beschikbaar te stellen voor 
NEVO. De kwaliteit van voedingswaardege-
gevens wordt beoordeeld via diverse variabe-
len zoals de monsteromschrijving, het aantal 
monsters, de gebruikte analysemethode, de 
actualiteit van de gegevens. In het NEVO-be-
stand worden dergelijke kenmerken vastge-
legd vandaar dat het RIVM fabrikanten en 
laboratoria vraagt dergelijke gegevens met de 
analyseresultaten mee te sturen. Ook als de 
voedingswaarde is berekend uit ingrediënten 
wordt gevraagd dit te melden, zodat de her-
komst goed in het NEVO-bestand kan wor-
den vastgelegd.
Als voedingsmiddelen niet meer in de handel 
zijn, kan dit door de fabrikant via de webap-
plicatie van LEDA worden aangepast. Dit is 
belangrijke informatie voor LEDA om te 
voorkomen dat verouderde gegevens weer 
worden gebruikt in een update van NEVO. 
In de nieuwe etiketteringswetgeving is ver-
melden van voedingsvezel niet meer ver-
plicht. Naast vet hoeven alleen de verzadigde 

vetzuren apart te worden vermeld. Voor 
NEVO zijn dit (samen met het vochtgehalte) 
essentiële componenten om een goed beeld 
van de samenstelling van voedingsmiddelen 
te kunnen geven. 

Ingrediënten
Meer informatie over soort en hoeveelheid 
ingrediënten in merkartikelen zou een goede 
aanvulling zijn. Daarmee kunnen namelijk 
in het NEVO-bestand ook de gehaltes aan 
vitamines en mineralen worden berekend; 
deze zijn meestal niet via de fabrikant 
beschikbaar. Dergelijke berekeningen geven 
weliswaar een benadering van de voedings-
waarde, maar zijn beter dan een lege plek in 
NEVO. Ingrediëntendatabases zoals SpecsP-
laza (voor de bakkerijindustrie) of ‘PS voor 
slagers’ (in ontwikkeling) kunnen een goede 
aanvulling voor NEVO zijn. 

Actualiteit
Omdat NEVO-online elke twee jaar wordt 
gepubliceerd, zijn de wijzigingen die fabri-
kanten in LEDA invoeren niet per direct 
terug te vinden. Deze gegevens moet het 
RIVM eerst controleren, samenvoegen en 
eventueel aanvullen met voedingsstoffen. Veel 

tabel 1. tabel vanuit de webapplicatie van leda: geeft weer welke voedings-

waardeinformatie een fabrikant heeft aangeleverd over de pizza hawaï. de  

gegevens zijn verwerkt in Nevo en samengevoegd met gegevens van andere  

merken pizza hawai. 

tabel 2. deze tabel geeft een selectie weer van alle  

voedingsstoffen van pizza hawaï diepvries onbereid  

in Nevo-online.  

achter elke voedingsstof (de kolom ‘bron’) is terug te  

vinden waar de voedingswaarde van afkomstig is. in dit 

geval zijn het gehalte van eiwit, koolhydraten, vet en  

voedingsvezel gebaseerd op een gemiddelde van diverse 

fabrikantengegevens uit de webapplicatie van leda.

voediNgsstof waarde eeNheid sporeN broN verrijkiNg

eNergie 886,752 kj oNbekeNd Nee

eNergie 210,752 kcal oNbekeNd Nee

eiwit 8,02 g Nee oNbekeNd Nee

     eiwit pl g Nee Nee

kh 29,116 g Nee oNbekeNd Nee

     moNo/disac 4,679 g Nee oNbekeNd Nee

          suiker toe g Nee Nee

     polysach g Nee Nee

vet totaal 6,402 g Nee oNbekeNd Nee

     vet verz 3,936 g Nee oNbekeNd Nee

          vetz verz 2,758 g Nee oNbekeNd Nee

     vet eo g Nee Nee

     vet mo g Nee Nee

vezel 1,966 g Nee oNbekeNd Nee

alcohol g Nee Nee

water g Nee Nee

Natrium 607 mg Nee oNbekeNd Nee

NutriëNtgroep NutriëNt eeNheid gehalte broN

energie en 
 macronutriënten  

(per 100g  
voedingsmiddel)

eNergie kj 929 13.00000

eNergie kcal 221 13.00000

eiwit totaal g 8.5 12.00107

koolhydrateN  
totaal

g 27.4 12.00107

vet totaal g 8.2 12.00107

voediNgsvezel  
totaal

g 1.8 12.00107

alcohol totaal g 0.0 8.00000

water g 54.0 5.00010

orgaNische  
zureN totaal

g 0.1 8.00000

as g 0.3 8.00000
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gebruikers van NEVO-online willen ook niet 
werken met een dagelijks wijzigende dataset. 

Praktijkervaringen
Voor NEVO-online 2013 hebben diverse 
fabrikanten gegevens via LEDA of ‘PS in 
Foodservice’ aangeleverd. Regelmatig betrof 
dit meerdere varianten van hetzelfde product 
(met verschillende streepjescodes), zoals een 
andere verpakkingseenheid of portiegrootte. 
Voor NEVO zijn de dubbele gegevens weer 
verwijderd. Gewerkt moet worden aan een 
technische oplossing om dubbele voedings-
middelen uit te filteren. 
Tegelijkertijd viel op dat bij een gelijke pro-
ductomschrijving soms de voedingswaarde 
van een verschillende verpakkingseenheid of 
portiegrootte niet hetzelfde was. Mogelijk zijn 
dergelijke verschillen terug te voeren op ver-
gissingen of invoerfouten. Onderzocht moet 
worden hoe de meest relevante gegevens zijn 
te selecteren.

Vetten en vetzuren
In het NEVO-bestand worden per product 
zowel de afzonderlijke vetzuren vastgelegd als 
het totaal aan verzadigde, enkel- of meervoudig 
onverzadigde vetzuren. Gegevens in LEDA en 
op etiketten blijken vaak vet in plaats van vet-
zuren weer te geven. Met behulp van de vet-
zuurconversiefactor (maat voor de hoeveelheid 
vetachtige stoffen in een product, die geen vet-
zuren zijn) kan dit meestal worden omgere-
kend. Lastiger is wanneer alleen de hoeveelheid 
verzadigde vetzuren is aangegeven, omdat 
RIVM dan de verhouding tussen meervoudig 
en enkelvoudig onverzadigde vetzuren en 
eventueel transvetzuren moet schatten.  
Optimaal zou zijn als fabrikanten voor NEVO 
zowel gehaltes voor verzadigde, enkelvoudig 
onverzadigde, meervoudig onverzadigde en 

eventuele transvetzuren aanleveren. Wanneer 
vetzuuranalyses zijn gedaan ontvangt RIVM bij 
voorkeur het volledige vetzuurpatroon (in %) 
om daarmee ook voor merkartikelen op 
gestandaardiseerde wijze de hoeveelheid verza-
digde, enkelvoudig en meervoudig onverzadig-
de vetzuren te kunnen berekenen.

Samenstelling voor of na bereiding?
Op het etiket staat de voedingswaarde van het 
product zoals het verpakt is. In NEVO staat 
het voedingsmiddel zoals het wordt gegeten. 
Voorgebakken friet neemt bijvoorbeeld tij-
dens de bereiding vet op; diepvriesgroente 
moet nog worden verhit voor consumptie. De 
bereiding kan dus effect op de voedingswaar-
de hebben. Er zijn ook fabrikanten die de 
samenstelling na bereiding vermelden, bij-
voorbeeld van cake op basis van cakemeel, 
terwijl in NEVO informatie nodig is over het 
cakemeel. Het is niet altijd duidelijk op welke 
situatie de voedingswaardegegevens van het 
etiket betrekking hebben. Uitgebreide pro-
ductomschrijving kan hierbij helpen. 

Toegevoegde stoffen
Vitamines en mineralen kunnen worden toe-
gevoegd om het product te verrijken. Sommi-
ge van deze stoffen kunnen ook om andere 
reden worden toegevoegd, bijvoorbeeld 
ascorbinezuur als antioxidant of carotenoïden 
als kleurstof. De fabrikant hoeft deze laatste 
niet op de verpakking te vermelden, maar dit 
kan wel een – onverwacht – hogere voedings-
waarde tot gevolg hebben.
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Informatie
Meer informatie over NEVO-online is te  
vinden op de NEVO-website (www.rivm.nl/

nevo). Vragen of opmerkingen kunnen  
worden gestuurd naar: nevo@rivm.nl

Voor informatie over de webapplicatie van 
LEDA zie www.voedingscentrum.nl/ 

levensmiddelendatabank. 
Vragen of opmerkingen kunnen worden 
gestuurd naar: levensmiddelendatabank@

voedingscentrum.nl

Belangrijke veranderingen
In NEVO-online 2013 zijn 142 nieuwe 
NEVO-codes toegevoegd en 55 NEVO-
codes verwijderd. NEVO-online 2013 bevat 
gegevens over 2.194 voedingsmiddelen.
Veel fabrikanten hebben het natriumgehalte 
in hun producten aangepast en direct of via 
het Netwerk Herformulering Productaan-
bod aangeleverd via LEDA t.b.v. NEVO-
online. De lay-out van NEVO-online is ver-
beterd. Met een breder beeld en meer tab-
bladen voor de verschillende groepen 
voedingsstoffen hoeft er minder te worden 
gescrold.

Andere aanpassingen zijn:

Vitamine K is toegevoegd voor groenten, 
fruit, peulvruchten, melk en melkproducten;
Het vetzuurpatroon van melk en  
melkproducten is aangepast; 
•  Jonge, jong belegen, belegen en  

oude kaas zijn opgesplitst; 
•  Gemiddelde NEVO-codes (bijvoorbeeld 

‘vleeswaren gemiddeld’) zijn opnieuw 
berekend o.b.v. innamegegevens  
van de Voedselconsumptiepeiling  
(VCP) 2007-2010; 

•  Update margarines, halvarines en  
bak- en braadvetten; 

• Update glutenvrije voedingsmiddelen.


