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Dit verslag is een deelverslag van het voedselkonsumptieonderzoek
"Rhenen" dat werd uitgevoerd onder een steekproef uit de volwas
sen bevolking (25-65 jaar; van de gemeente Rhenen (met de plaat
sen Rhenen, Eist en Achterberg) in januari en februari 1977.
Het onderzoek "Rhenen" maakt op haar beurt deel uit van het projekt "Methodiek van voedselkonsumptieonderzoek" van de vakgroep
Humane Voeding, van de Landbouwhogeschool Wageningen.
In dit verslag wordt de praktik van het voedselkonsumptieonder
zoek "Rhenen" beschreven. Daarbij komen o.a. aan de orde: de werk
wijze bjj de verschillende onderdelen van het onderzoek en de erva
ringen van de deelnemers en de onderzoekers, terwijl ook besproken
zal worden welke onderdelen verandering behoeven. Tezamen met
deel I:"Doelstellingen en onderzoeksopzet" en deel III:"Resulta
ten van het onderzoen: Rhenen" kan men een totaalbeeld van het
projekt krijgen.
Het geheel kan als een leidraad dienen bij het opzetten en uit
voeren van nieuwe onderzoeken.
Via deze uitvoerige beschrijving hopen wij niet alleen bij te dragen
tot een betere, uiteindelijke vergelijkbaarheid van de verschillende
methoden t.a.v. haalbaarheid, belasting van de deelnemers, onder
zoekers, etc., maar ook tot een verbetering van de opzet van toe
komstig onderzoek naar methodiek van voedselkonsumptie.

september 1977;
Sandra Bausch-Goldbohm
Gijs de Bont
Gerda van Heijst
Yvonne Knegt
Margreei Oostenrijk
Jeannet Passchier

-5-

Hoofdstuk 1: Voorbereiding op het veldwerk
1.1. Organisatie >_planning en_tijdschema
let veldwerk vond plaats in de 5 weken van 19 januari tot en met
23 februari 1977.
In deze 5 weken waren
perioden te onderscheiden.
tabel 1.1.

Overzicht onderzoekstijd

periode

tijdsduur

1

£ week

De introduktiebrief over het onderzoek
werd aan alle mensen (150) geselekteerd
uit de steekproef (zie bijlage I) ver
stuurd.

2

% week

Iedereen van de steekproef werd door
éên van de 6 onderzoekers bezocht,
(het oriëntatiebezoek)

3

£ week

Degenen die hadden toegezegd aan het
onderzoek (107 pp) deel te nemen werden
in groepen ingedeeld en ontvingen een
brief (bijlage VII) met afspraak voor
instruktiebezoek van êên van de onder
zoekers.

k

3l week

Instruktiebezoeken werden afgelegd.
Gedurende een week schreven 107 perso
nen hun voeding op. Tijdens deze week
werd een kontrolebezoek afgelegd en
aan het eind van de week werden de
boekjes opgehaald (ophaalbezoek).

aard van de aktiviteiten

Twee dagen voordat de mensen in de steekproef een introduktiebrief (bijlage I) voor het onderzoek thuis gestuurd kregen was
aan het medische centrum Rhenen, het Groene Kruis Rhenen, het
Wijkcentrum Eist en het Groene Kruis Eist een brief verstuurd
(bijlage II) waarin deze instanties op de hoogte gebracht worden
van het onderzoek.
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Voor een apart oriëntatiebezoek werd gekozen om:c
- te weten hoeveel en welke personen wel, respektieveljjk niet
mee gingen doen aan het onderzoek
- van te voren de deelnemers te kunnen indelen in een schema
dat het mogelijk maakte met 8 onderzoekers en een geschat
maximaal aantal bezoeken van k per dag per onderzoeker,
toch alle bezoeken te kunnen afleggen.
(zie bjjlage II B en 2.1*.1.:De planning van het veldwerk)
- kennismaking met de onderzoekgroep en instruktie voor het
onderzoek te kunnen scheiden, omdat het idee bestond dat
zowel kennismaking als instruktie te veel zou z3jn voor êèn
bezoek.
1.2. Voorbereiding

de_enqueteurs op_het_veldwerk

Aan het veldwerk van het onderzoek "Rhenen" hebben in totaal 8
onderzoekers deelgenomen, 7 vrouwen en 1 man, te weten:
- 2 onderzoekers, verbonden aan de vakgroep Humane Voeding
(beide diëtiste), met ervaring met veldwerk.
- 3 onderzoekers, studenten "Voeding", met enige ervaring in
het afnemen van voedingsenquetes middels een onderzoek te
Ede (najaar 1976)
- 3 onderzoekers, studenten "Voeding", zonder ervaring in het
afnemen van voedingsenquetes.
Om de onderzoekers voor te bereiden op het veldwerk werd in de
week voorafgaande aan het veldwerk getraind via oefen-situaties.
Door de onderzoekers om beurten verschillende rollen toe te de
len, werd een "eerste bezoek-situatie" gesimuleerd. Deze op een
bandrecorder opgenomen gesprekken werden door de onderzoekers
gezamenlijk na-besproken.
Een tweede onderdeel van de voorbereiding was het invullen door
de student-onderzoekers van een enquete-boekje gedurende êên
dag. Elke boekje werd door twee andere onderzoekers onafhankelijk
van elkaar uitgewerkt in UCV-codes en hoeveelheden. De uitwer
kingen werden onderling vergeleken en besproken.
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Een derde onderdeel van de voorbereiding (m.b.t. het opschrijf
boekje) was het laten invullen van een boekje door een famlilielid, vriend of kennis.
Nadat de proefpersoon het boekje twee dagen had ingevuld besprak
de onderzoeker met hem of haar het boekje. Zodoende kon ervaring
opgedaan worden in het beoordelen van het boekje, navragen en
dergelijke.
De ervaringen opgedaan in de afzonderlijke situaties werden in de
onderzoekersgroep uitgewisseld.
Een laatste voorbereiding was het oriënteren op de zogenaamde
huishoudelijke maten. Met weegschaal en maatcylinder werd geoe
fend om in de praktik 'handig' te kunnen werken.
Opdat tijdens het oriëntatiebezoek door alle onderzoekers een
zelfde beeld van het onderzoek aan de deelnemers gegeven zou
worden, waren twee stencils gemaaktj
WIE-WAT-WAAR (bjjlage III) was het geheugensteuntje voor de onder
zoeker. Afgesproken was dat de respondent niet de indruk mocht
krijgen dat éèn van de doelen van het onderzoen was een methode
uit te testen. De indruk bestond dat wanneer dit uitdrukkelijk
gezegd zou worden het invloed uit kon oefenen op de wijze waarop
de respondenten zouden meewerken.
PROCEDURE BIJ EERSTE BEZOEK (bijlage IV) was de instruktie voor
de onderzoeker. Hierin stond hoe het beste gewerkt kon worden en
waaraan gedacht moest worden.
1.3. Het opschri^fboekje_en het notitieboekje
Uit ervaring bij vorige onderzoekers was gebleken (zie literatuur,
verslag I) dat vooral wanneer meerdere dagen opgeschreven werden,
het voor zowel de respondent als de onderzoeker overzichtelijker
was alle informatie achter elkaar in êên boekje te verzamelen.
Als tevens in dit boekje de uitleg (instruktie) en een voorbeeld
stonden, kon de respondent dit tijdens het onderzoek gemakkelijk
raadplegen.
Daarom werd besloten volgens dit konsept een boekje samen te
stellen.
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Bij het samenstellen van het boekje hebben ervaringen by andere
onderzoeken, opgedaan met name by het schoolkinderen onderzoek en
het adolescentenonderzoek van de vakgroep HumaneVoeding, een rol
gespeeld.
Het uiteindelijke opschrijfboekje is in bijlage V opgenomen.
In de boekjes waren zogenaamde gele flappen vastgeplakt op de
laatste pagina van iedere dag. Op dit uitklapbare vel kon de
samenstelling en bereiding van de warme maaltijd beschreven wor
den (in dit geval de samenstelling van de totale maaltijd). Deze
gegevens dienden om het köderen van de warme maaltijd in voedings
middelen en hoeveelheden beter mogelijk te maken.
De inhoud en kaft van het boekje waren vervaardigd op de offset
afdeling van de Landbouwhogeschool.
Het formaat van het boekje was A5.(de bijlage geeft de ware groot
te weer).
Een zogenaamd notitieboekje (bijlage V-S-T) was eveneens voor ie
dere respondent ter beschikking. Dit diende om gegevens te no
teren wanneer buitenshuis iets genuttigd werd. Het al of niet ge
bruiken van dit notitieboekje werd aan de respondent zelf over
gelaten. Wel werd de respondent gevraagd de gegevens verzameld
in dit notitieboekje zelf in het opschrijfboekje over te nemen.
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Hoofdstuk 2:

De veldwerk-fase

2.1. Het versturen van de_brieven_aan_de £e£sonen__uit_de steek£roef
Aan de 150 personen uit de steekproef is een week voordat het
onderzoek begon een brief verzonden (zie bijlage I).
De brieven zijn op een donderdag verstuurd, opdat alle responenten de brief ontvingen vô&r het weekend. Na dit weekend (maan
dag t/m woensdag) werden de respondenten voor de eerste maal be
zocht.
Het briefhoofd werd gevormd door "Geachte mevr." of "Geachte
mijnheer", met hun eigen naam. Op de brieven werden de door de
gemeente Rhenen verstrekte namen en adressen vermeld.
Het feit dat van de vrouwelijke respondaten alleen de meisjes
naam door de gemeente ter beschikking gesteld was, heeft bij deze
respodenten nog al eens aanleiding gegeven tot verbazing en ver
warring.
Tijdens het oriëntatieonderzoek is hierover verduidelijking gegeven.
2.2. He_t oriëntatie__bezoek
Het oriëntatie bezoek is het eerste bezoek dat door de onderzoe
ker gebracht werd aan de respondent na het versturen van de eer
ste brief.
Tijdens het onderzoek bleek dat de brief een leuke, goede introduktie voor het bezoek was. Over het algemeen hoefde de onder
zoekers niet op de drempel uit te leggen wat de reden van het be
zoek was, en het opschrift Landbouwhogeschool van de brief gaf
voldoende "status" aan de onderzoekers.(Het opschrift 'Humane
Voeding1 is bewust weggelaten)
De onderzoekers hadden ook een legitimatiebewijs bij zich. Deze le
gitimatiebewijzen zijn geen enkele Keer gebruikt.
Op een speciaal formulier (bijlage VI) werden door de onderzoeker
tijdens het bezoek enkele antwoorden en indrukken van de respon
dent ingevuld. De gegevens werden gebruikt voor het maken van een
tijdschema (bijlage VI B) en voor "beoordeling" van de responden
ten en non-respondenten.
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De tijdens de voorbereiding gemaakte stencils WIE-WAT-WAAR (Be
lage III) en 'Procedure by eerste bezoek' (Bijlage IV) waren de
handleiding voor het voeren van het gesprek.
Naar aanleiding van de ervaringen van de onderzoekers zijn de
volgende opmerkingen te maken bij het oriëntatie bezoek:
- de brief was een goede introduktie voor de onderzoeker;
- de respondent had door het ontvangen van de brief reeds enig
idee van de reden van het onderzoek;
- naar aanleiding van de gegevens vermeld in de brief kon de
onderzoeker de situatie gemakkelijker uitleggen;
- de geboortenaam van de vrouwelijke respondenten heeft in en
kele gevallen verwarring veroorzaakt omdat op hetzelfde adres meerdere personen met die naam woonden. Soms dachten
vrouwen dat het voor hun moeder bestemd was. De geboorte
datum van de respondent was echter by de onderzoeker bekend
zodat de onderzoeker snel kon beoordelen of hjj of zij de
juiste persoon voor zich had.
- door de brief was het idee gewekt dat het onderzoek gedu
rende de gehele maand februari zou plaats vinden.
Voor het merendeel van de deelnemers was het een opluchting
te horen dat het "maar" om een week ging. Dit heeft zeker
een positief effekt op de respons gehad.
- In enkele gevallen moest uitdrukkelijk verteld worden dat
het een onderzoek betrof naar de voedingsgewoonten van de
aangeschreven persoon en niet de voedingsgewoonten van het
gezin van de respondent. Dit had "wellicht in de brief nog
nadrukkelijk gesteld kunnen worden.
2.3.

De_res£°ns- en_non-restons-groepen

2.3.1. De_non-res£onsjgro ejd en_de redenen van non-respons
Bij het oriëntatiebezoek bleek een deel van de steekproef {k3 van
de 150 personen) niet aan het onderzoek mee te willen doen of te
kunnen doen.
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Tijdens dit bezoek werd door de onderzoekers het formulier A (bij
lage VI) ingevuld om een indruk van de mensen vast te kunnen
leggen. Achteraf is aan de hand van dit formulier van de groep
weigeraars een "argumenten-schema" gemaakt. Met nadruk moet ge
zegd worden, dat het hier slechts om een inventarisatie gaat. In
hoeverre genoemde argumenten en werkelijke argumenten elkaar dek
ken is niet nagegaan (is waarsch^nlijk niet na te gaan!).
De argumenten die door de weigeraars (38 mensen) werden genoemd,
waren:
(13 x) - het te druk hebben of te onregelmatig leven
(12 x) - geen zin hebben
( 8 x) - familieomstandigheden (ziekte van een familielid;
bruiloft; begrafenis)
( 7 x) - ongeïnteresseerdheid
( k x) - teveel inbreuk op privacy
( 3 x) - ziekte persoon zelf
( 2 x) - het onderzoek maar flauwekul vinden
Door enkele personen werden meerdere redenen tezamen genoemd.
De meeste weigeraars waren al vastbesloten niet mee te doen zon
der dat ze precies wisten, wat het onderzoek inhield of wat er
van hen verwacht werd. Gelegenheid uitleg te geven werd in meer
dere gevallen niet gegeven.
Achteraf is door de onderzoekers nogmaals bekeken hoe de gesprek
ken met de weigeraars verlopen waren. Deze "inventarisatie"
brengt het volgende beeld van de groep weigeraars:
- gemiddeld duurde[het gesprek met de weigeraars - 6 minuten
(variatie 1 tot 20 minuten); tijdsc hatting achteraf.
- bij 21 mensen mochten de onderzoekers niet binnen komen; by
2 mensen tot in de gang en bij 12 mensen zijn de onderzoekers
in de kamer binnengelaten.
- §ên mevrouw belde direkt na het ontvangen van de brief al
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op dat ze niet mee wilde doen: "Ze at niet gewoon, maar in
disch".
- êên persoon is ook na herhaalde pogingen niet thuis aange
troffen.
- 28 (65%) van de weigeraars zijn door de onderzoekers gespro
ken; in 9 (20%) gevallen werd door een ander persoon dan de
aangeschrevene meegedeeld dat de persoon in kwestie niet mee
deed.
- bij 12 personen hadden de onderzoekers achteraf de indruk
dat deze personen een vervolg onderzoek op argumenten van
non-respons of persooniyke gegevens niet zouden weigeren.
Bjj een even groot aantal (12) zou dit wel duidelijk irrita
tie opwekken, Bij 12 anderen was dit niet te beoordelen.
- bij 7 personen was dit niet van toepassing (êên nooit thuis
getroffen, k vielen af tijdens het opschrijven, 2 personen
waren verhuisd).
In tabel 2.1. wordt een overzicht gegeven van de redenen van nonrespons. Onder de non-respons groep wordt hier verstaan de totale
groep van mensen die niet mee deden aan de uiteindelijke enquete,
het invullen van de opschrijfboekjes.
(Voor een vergelijking van deze resultaten met die van ander on
derzoek wordt verwezen naar deell, bijlage III: non-respons, waar
in onder andere een tabel met non-respons-percentages van J.Marr
1971 is opgenomen).
tabel 2.1.: Redenen voor non-respons (% t.o.v. totale steekproef
n = 150)
aantal
personen
b(3%)

reden voor non-respons
waren inmiddels verhuisd buiten Rhenen
weigerden mee te doen

36 W/o)
2 (1%)
1 (1%)

stopten tijdens het onderzoek het opscrhijven
was niet bereikbaar

k3 (28.6%)

totaal
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Tabel 2.2: 'De non-respons-groep; mannen/vrouwen verdeeld in leeftjjdskategorieën en tabel 2.3.: 'Verdeling van de non-respons-groep
over de verschillende plaatsen', geven een indruk van de sexe, de
leeftijd en de woonplaats van de non-res pons-groep.
tabel 2.2.:

De non-respons-groep: mannen/vrouwen verdeeld in
leeftjjdskategorieën

leeftijd (in jaren)

aantal man» % steek
nen+vrouwen proef

aantal
(vrouwen)

3

2

0

3

7
7
7
4
8

4,6
4,6
4,6
2,6

2
3
5
3

5
4
2
1

3

5,3
2,0

4
2

4
1

4

2,6

1

3

43

28,6

20

23

>60
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
totaal

aantal
(mannen)

*• = 1.13 by cx =0.02; niet signifikant
zie voor berekening en uitleg hfdst.6 en tabel 6.1
*voor het indelen in leeftjjdskategorieën is uitgegaan van het ge
boortejaar van de deelnemer.
tabel 2.3.:

plaats
Rhenen
Eist
Achterberg

Verdeling van de non-respons over de verschillende
plaatsen in aantallen en in procenten van de aantal
len van de steekproef per plaats.
non-respons
33
9
1

procenten van steek
proef per plaats
32 %
23 %
11 %

aantal in
steekproef
102
39
9

totaal
28 %
150
43
a
X = 1.87 is geen signifikant verschil (zie Wljvekate); berekening
via verwachting per plaats van 43/150 van de steekproefaantallen.
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Vergelijken we de non-respons resultaten met de planning van het
aantal non-respons, zoals die voor het veldwerk is gemaakt, nl:
weigeren + niet mee kunnen doen: 20%
onbetrouwbare en onvolledige gegevens: 5%
dan blijkt dat de 28,6% die niet mee konden doen (tabel 2.1),en
de kt3% die onbetrouwbare en onvolledige gegevens opleverden
(zie 6.3) in het onderzoek "Rhenen" samen 33% van de steekproef
vormen en derhalve wat hoger uitkomen dan aanvankelijk verwacht
was,
2.3.2.

De__deelnemers en_him__argumenten voor_deelname

Tijdens het oriëntatie bezoek waren gegeven verzameld om de ar
gumenten van de deelnemers om mee te doen enigszins te kunnen
omschrijven (formulier A, bijlage VI).
Achteraf is een schema gemaakt en zijn de argumenten van de res
pondenten hierin ingedeeld:
- 79% van de respondenten toonde een "algemeen positieve hou
ding" , men was welwillend t.o.v. het onderzoek.
- 2k% van de mensen was geïnteresseerd in eigen voeding.
- dat het een Landbouwhogeschool-onderzoek was en dus weten
schappelijk (b)leek, hield op menig plaats de deur open.
Enkele personen noemden meerdere argumenten.
In tabel 2.4. en 2.5. is weergegeven hoe de deelnemers er kwa
sexe, leeftijd en woonplaats uitzagen.
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tabel 2.4.: De deelnemers; mannen/vrouwen, verdeeld in leeftjjdskategorieën.
% steek
Ieeft3jd(in jaren)** aantal man
proef
nen en vrouwen
60

10

6,6

55-59
50-54

7
15
22

k ,6
10,0

45-49
40-44

12

6
4
7
10

16

4,6
10,6

4
10

107

71,3

50

57

7

totaal

4
3
8
12

aantal
vrouwen

8
6
3
6

18

35-39
30-34
25-29

14,6
8,0
12,0

aantal
mannen

4
12

(voor toetsing zie tabel 6.7 en 6.8)
tabel 2.5.:

plaats

De verdeling van de deelnemers over de verschillende
plaatsen in aantallen en in procenten van de aantal
len van de steekproef ter plaatse.
deelnemers

Rhenen
Eist
Achterberg
totaal

procenten steek
proef ter plaatse

aantal in
steekproef

69
30
8

68 %

102

77%
89%

39
9

107

72%

150

voor het indelen in leeft^jdskategorieën is uitgegaan van het
geboortejaar van de deelnemer.
2.i+.

De_tussentj^dse_orgarrisatie_02 de afdeling

2.4.1. De_planning van het veldwerk
Onder het veldwerk wordt hier verstaan de bezoeken die aan de
respondenten gebracht zijn (oriëntatie-, instruktie-, kontroleen ophaalbezoek).
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Om alle bezoeken mogelijk te maken met de beschikbare persoons
kracht waren de respondenten en de bezoeken volgens een schema
ingedeeld.
De werkwijze was als volgt: De 150 mensen van de steekproef wer
den in de periode vôôr 28 januari bezocht (het oriëntatiebezoek).
Degenen die meededen aan het onderzoek (n=107) werden vervolgens
in het werkschema ingedeeld (zie schema).
Bij de indeling van dit schema werd rekening gehouden met de dag
waarop de respondent kon beginnen.
Ook werd bekeken waar de respondent woonde, om zo het reizen
naar de drie plaatsen wat efficiënter te plannen.
Om ervoor te zorgen dat op elke dag van de week een ongeveer even
grote groep mensen aan hun opschrijfdagen begon, werden 7 groepen
van i 15 personen gevormd.
Met de zo gemaakte planning moesten maximaal 31 bezoeken op êên
dag worden afgelegd, wat met het maximale aantal (8) beschikbare
enquêteurs mogelijk geacht werd.
Achteraf bleek dat het uivoeren van de werkzaamheden volgens de
planning geen problemen had opgeleverd. De planning kan danook
zonder meer goed worden genoemd.
2.k.2. Dtelefoonwacht_
Om de enquêteurs tijdens het veldwerk de mogelijkheid te geven even
de afdeling te bellen en de respondenten de gelegenheid te geven
telefonisch kontakt op te nemen om afspraken te verzetten of om
nadere uitleg te krijgen, werd een telefoonwacht ingesteld.
Aanvankelijk was gedacht dat het hele dagen nodig zou zijn iemand
de "telefonische thuispost" te laten bemannen, maar omdat snel
bleek dat dat niet het geval was, werd de respondenten gevraagd
indien telefonisch kontakt nodig was dit op bepaalde tijden te
doen (12.00-13.00 uur en 16.00-17.00 uur).
In het totaal is er door de respondenten niet veel opgebeld,
enkele bezoektijden zijn verzet, geen enkele keer is opgebeld om
telefonisch geadviseerd te worden over het opschrijven.
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2.5. Het. instruktie-bezoek
Het instruktie bezoek is het tweede bezoek aan de respondenten
waarbij instruktie gegeven werd over de manier waarop het (kon
krete) opschrijven van de voeding moest gebeuren.
De deelnemers werd een schriftelijk bericht gestuurd waarin stond
op welke dag en hoe laat de onderzoeker langs zou komen (zie bij
lage VII). De instruktie bij dit bezoek was globaal als volgt:
1. naam en afspraken invullen in het dagboek,
2. kontroleren of de persoon op de vastgestelde dag kan be
ginnen en dagen invullen in boekje.
3. bespreken van "Waar moet u op letten" uit het opschrijf
boekje.
4. toelichten van de funktie van de gele flappen; aangeven
dat deze gele flap ook ingevuld mocht worden door degene
die de warme maaltijd bereidde.
5. twee punten duidelijk aanvullen omdat deze niet uitdrukke
lijk in de instruktie van het boekje stonden vermeld, nl.:
- de warme maaltijd van de proefpersoon zoveel mogelijk in
aandelen van het totaal aangeven, en invullen op de lin
kerbladzijde.
- bij appels e.d. vermelden of het met of zonder schil en
klokhuis gegeten werd (zie tevens hfdst.7, blz l+l ).
6. gebruik notitieboekje toelichten, nadruk leggen op ver
melding van dag en tijd.
7. vragen beantwoorden
8. nogmaals duiden op instruktie vôôr in het boekje, gemaakte
afspraken en tijdstippen.
9. aandacht vestigen op het vôôr in het boekje vermelde tele
foonnummer waar de onderzoekers te bereiken z#n.
Over het algemeen leverde het geven van instruktie weinig moei
lijkheden op. Er werden weinig vragen gesteld. De proefpersonen
gaven meestal snel te kennen het allemaal wel te snappen, waar
door de uitleg en het doornemen van een hele dag bijna overbodig
leek»
De tjjd die de onderzoekers gemiddeld voor dit bezoek nodig had
den was 21 minuten.
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2.6.

Het kontrole_bezoek

Het doel van het kontrole bezoek was te kijken of het opschrijfboek
je op een goede manier werd ingevuld en om eventuele moeilijkhe
den bij het opschrijven van de voeding te bespreken.
Dit bezoek was gepland op de tweede opschrijfdag, in sommige ge
vallen moest het naar een latere opschrijfdag verschoven worden
(in verband met de zondag, niet thuis e.d.)*
De onderzoekers hadden voor de tweede dag gekozen als dag voor
het kontrolebezoek om de respondent een dag de tijd te geven zich
te oriënteren en nog de mogelijkheid te hebben ontbrekende infor
matie de tweede dag te kunnen navragen.
Dat het kontrole bezoek nuttig was bleek uit het volgende:
- in een enkel geval, was nog niets of maar een gedeelte opge
schreven
- de omschrijving van het produkt ontbrak vaak, b.v. soort
margarine, de bereidingswijze van de warme maaltijd was te
summier opgeschreven op de gele flap of de gewichten ont
braken soms, of de grootte , in het bijzonder bij koekjes)
- enkele hadden kleine tussendoortjes als drop e.d. niet op
geschreven omdat gedacht werd dat ze niet van belang waren.
2.7.

Het ophaal_bezoek

Het ophaalbezoek was het laatste bezoek aan de deelnemer tijdens
welk de boekjes opgehaald werden.
Dit bezoek vond zo snel mogelijk plaats na de laatste dag van de
zeven dagen opschrijven.
In de meeste gevallen was de deelnemer zelf by dit laatste be
zoek aanwezig. Bij de mannelijke deelnemers waren vaak ook hun
partners aanwezig.
ffiet belang van de medewerking van degene die de warme maaltijd
bereidt blijkt overigens ook uit het feit dat bij 30% van de man
nen die meededen, de gele flap in het boekje ingevuld werd door
hun partner die de warme maaltijd bereidde. In 8 (16%) gevallen
werd het boekje geheel door de vrouwelijke partner ingevuld.
Tijdens het laatste bezoek werd het boekje doorgenomen en werd
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2.6. Iet kontrole_b_ezoek
Het doel van het kontrole bezoek was te kijken of het opschrijfboek
je op een goede manier werd ingevuld en om eventuele moeilijkhe
den bij het opschrijven van de voeding te bespreken.
Dit bezoek was gepland op de tweede opschrijfdag, in sommige ge
vallen moest het naar een latere opschrijfdag verschoven worden
(in verband met de zondag, niet thuis e.d.)»
De onderzoekers hadden voor de tweede dag gekozen als dag voor
het kontrolebezoek om de respondent een dag de tijd te geven zich
te ori'énteren en nog de mogelijkheid te hebben ontbrekende infor
matie de tweede dag te kunnen navragen.
Dat het kontrole bezoek nuttig was bleek uit het volgende:
- in een enkel gevall was nog niets of maar een gedeelte opge
schreven
- de omschrijving van het prod ukt ontbrak vaak, b.v. soort
margarine, de bereidingswijze Van de warme maaltijd was te
summier opgeschreven op de gele flap of de gewichten ont
braken soms, of de grootte , in het bijzonder bij koekjes)
- enkele hadden kleine tussendoortjes als drop e.d. niet op
geschreven omdat gedacht werd dat ze niet van belang waren.
2.7.

Het ophaal_bezoek

Het ophaalbezoek was het laatste bezoek aan de deelnemer tydens
welk de boekjes opgehaald werden.
Dit bezoek vond zo snel mogelijk plaats na de laatste dag van de
zeven dagen opschrijven.
In de meeste gevallen was de deelnemer zelf by dit laatste be
zoek aanwezig. Bij de mannelijke deelnemers waren vaak ook hun
partners aanwezig.
ffiet belang van de medewerking van degene die de warme maaltijd
bereidt blijkt overigens ook uit het feit dat bij 30% van de man
nen die meededen, de gele flap in het boekje ingevuld werd door
hun partner die de warme maaltijd bereidde. In 8 (16%) gevallen
werd het boekje geheel door de vrouwelijke partner ingevuld.
Tijdens het laatste bezoek werd het boekje doorgenomen en werd
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2.6.

Het kontrole_bjezoek

Eet doel van het kontrole bezoek was te kijken of het opschrijfboek
je op een goede manier werd ingevuld en om eventuele moeilijkhe
den b^ het opschreven van de voeding te bespreken.
Dit bezoek was gepland op de tweede opschrijfdag, in sommige ge
vallen moest het naar een latere opschrijfdag verschoven worden
(in verband met de zondag, niet thuis e.d.)»
De onderzoekers hadden voor de tweede dag gekozen als dag voor
het kontrolebezoek om de respondent een dag de tijd te geven zich
te oriënteren en nog de mogelijkheid te hebben ontbrekende infor
matie de tweede dag te kunnen navragen.
Dat het kontrole bezoek nuttig was bleek uit het volgende;
- in een enkel gevaH was nog niets of maar een gedeelte opge
schreven
- de omschrijving van het produkt ontbrak vaak, b.v. soort
margarine, de bereidingswijze van de warme maaltijd was te
summier opgeschreven op de gele flap of de gewichten ont
braken soms, of de grootte , in het bijzonder by koekjes)
- enkele hadden kleine tussendoortjes als drop e.d. niet op
geschreven omdat gedacht werd dat ze niet van belang waren.
2.7.

Het ophaal_bezoek

Het ophaalbezoek was het laatste bezoek aan de deelnemer tijdens
welk de boekjes opgehaald werden.
Dit bezoek vond zo snel mogelijk plaats na de laatste dag van de
zeven dagen opschrijven.
In de meeste gevallen was de deelnemer zelf by dit laatste be
zoek aanwezig. Bij de mannelijke deelnemers waren vaak ook hun
partners aanwezig.
Het belang van de medewerking van degene die de warme maaltijd
bereidt blijkt overigens ook uit het feit dat bij 30% van de man
nen die meededen, de gele flap in het boekje ingevuld werd door
hun partner die de warme maaltijd bereidde. In 8 (16%) gevallen
werd het boekje geheel door de vrouwelijke partner ingevuld.
Tijdens het laatste bezoek werd het boekje doorgenomen en werd
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extra informatie gevraagd over wat in het boekje was opgeschreven
(b.v. al of niet suiker inyoghurt, de grootte van fruit en aard
appels werd gevraagd; kleine, middelgrote of grote exemplaren,
en van appels of ze met of zonder schil waren gegeten).
De wijze waarop de boekjes ingevuld waren verschilde aanzienlijk.
De êên noteerde alles precies, de ander vermeldde slechts "bord
jes" (als hoeveelheidsmaat) en niets over de bereiding.
By de êên was de bereiding zeer konstant, bij de ander was niet
êên dag hetzelfde.
Over het algemeen wist men bij navraag (soms na wat langer door
vragen) vrij goed aan te geven hoe de bereiding had plaats gevon
den. Wel bleek het kwantificeren van klontjes boter, hoeveelheid
water in jus,vrij moeilijk.
Bij ipaaltjjden buitenshuis konden bijna in alle gevallen de respon
denten alleen de maaltijdkomponenten aangeven, met globale kwan
titatieve schattingen.
Nadat het gehele boekje was doorgenomen werd van een aantal veel
gebruikte voedingsmiddelen en huishoudelijke maten het gewicht of
het volume bepaald met de meegebrachte dieethuishoudweegschaal
(merk£0EHFL]5250 gr) en twee maatcylinder (50 en 250 ml).
Bet ging hier meestal om een snee brood, een aardappel, een appel,
de hoeveelheid broodsmeersel en beleg, een kopje, suiker en melk
in koffie en thee, en de huishoudelijke maten van lepels, komme
tjes e.d.(zie laatste blad opschrijfboekje, bijlage V).
De onderzoeker had een "standaard"aardappel bij zich en vroeg de
respondent aan te geven hoe ongeveer de verhouding met zijn/haar
aardappel was.
De onderzoekers kregen tijdens het nawegen weieens de indruk dat
de respondent het wegen en meten als een soort kontrole ervaarden,
anderen daarentegen waren zeer behulpzaam bij het nawegen.
Enkele respondenten hadden zelfstandig een aantal voedingsmidde
len gewogen tijdens de opschrjjfweek. Hoewel goed bedoeld had dit
als belangrijk bezwaar dat dan meestal niet meer gewogen kon wor
den door de onderzoeker en het dientengevolge niet bekend is in
hoeverre de daar gebruikte weegapparatuur afweek (afwoog) van
de door de onderzoeker gebruikte weegschaal.
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lla het wegen en meten werden de respondent nog enkele vragen
voorgelegd (zie formulier B, bijlage VIII). De antwoorden op deze
vragen zijn op diverse plaatsen in het verslag verwerkt.(zie in
het bijzonder hoofdstuk k van dit verslag)
Dit laatste bezoek duurde variërend van 20 tot 120 minuten, de
meeste bezoeken 50-60 minuten.
Aan het einde van dit bezoek ontvingen de respondenten een kadobon van de WV-Rhenen ter waarde van ƒ15,= als blijk van waarde
ring voor de gedane moeite.
De reakties van de respondenten op deze kadobon was positief;
een aantal vond dat een dergelijke "beloning" niet nodig was ge
weest. Tijdens de vorige bezoeken was de respondenten niet ver
teld dat zij een kadobon zouden ontvangen.
Dit was gedaan om te voorkomen dat men alleen om reden van een
beloning mee zou doen aan het onderzoek en om reden van het geld
maar wat in zou vullen wat achteraf moeilijk te "kontroleren" zou
zijn geweest.
2.8.

Het versturen van enkele_resuitaten van het onderzoek aan

Overeenkomstig de tijdens het ophaalbezoek gedane belofte, hebben
de respondenten in juli 1977 de onderzoeksgegevens over hun ei
gen voedselkonsumptie ontvangen (bijlage XV en XVI).
De brief bevatte naast de gemiddelde konsumptie van de respon
dent op werkdagen en op weekenddagen ook de waarden voor vrouwen
en ook die voor de mannen.
Na een aanvankelijke planning van een "voorlichtingsavond" voor
de respondenten in Rhenen werd toch besloten de resultaten al
leen schriftelijk op te sturen. Dit om te voorkomen dat op die avond slechts algemeenheden aangestipt zouden worden, en omdat
de onderzoekers zich niet kapabel achtten alle specifieke vragen
algemeen te beantwoorden. De uiteindelijke gegevens van iedere
respondent, verkregen uit het opschrijven van êên week voeding,
zjjn namelijk onvoldoende om een goed persoonlijk advies op te kun
nen baseren.(b.v. gegevens over aktiviteitenpatroon- gezondheids
toestand waren de onderzoekers geheel niet bekend)
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De respondenten werden wel in de gelegenheid gesteld telefonisch
te reageren wanneer zij vragen hadden n.a.v. de resultaten (zie
bijlage XV).
Middels een brief (bijlage XVI) werden ée "Gezondheidscentra" van
Rhenen en Eist op de hoogte gebracht van het versturen van het
resultatenformulier.
2 Personen hebben geen resultaten ontvangen omdat zy te kennen
hadden gegeven die niet te willen hebben,
De 7 uitvallers (zie 6.3) hebben wel hun gegevens ontvangen zo
als de andere respondenten.
Niet êén van de 105 respondenten die hun gegevens hebben toege
stuurd gekregen heeft, voor zover de onderzoekers weten, naar
aanleiding van de brief met gegevens, gereageerd.
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Hoofdetuk 3:
3.1.

Enkele belangrijke aspekten van het veldwerk

Het _reizen

Het reizen naar de respondenten gebeurde door 2 onderzoekers per
privé auto, door 5 onderzoekers per fiets en openbaar vervoer en
door 1 onderzoeker uisluitend per fiets.
De afstanden waren: Wageningen- Rhenen : 7 km
Wageningen- Eist
:1*+ km
Wageningen- Achterberg : 6 km
De onderzoekers hebben de resitijden niet exakt bijgehouden.
Meerdere bezoeken werden in "êên reis" gekombineerd.
Degenen die per openbaar vervoer reisden vonden dat er nogal wat
tjjd verloren ging met wachten op de bus, voor hen was vooral het
reizen tussen de drie plaatsen tijdrovend.
Tijdens het eerste bezoek (oriëntatie bezoek) waren de mensen
willekeurig over de onderzoekers verdeeld. Daarna werd getracht
de onderzoekers zoveel mogelijk steeds dezelfde deelnemers te
laten bezoeken. Het al of niet beschikbaar hebben van een auto
speelde ook een rol bjj het toewijzen van een adres aan de onder
zoeker.
3.2.

Bezoektijden ^n^tj^dsduur van de_bezoeken

Ka het veldwerk is door de onderzoekers een aantekening gemaakt
over het aantal bezoekmomenten en is tevens een schatting ge
maakt van de tijdsduur van de bezoeken (zie bijlage XIV).
De hier verzmelde cijfers hebben alleen betrekking op de 107
deelnemers.
Voor de aanvang van het veldwerk is een planning gemaakt voor
de bezoekmomenten. Bij deze planning werd als volgt geredeneerd:
"In de steekproef ca 50% mannen en 50% vrouwen,
75% van de mannen is overdag niet thuis,
25% van de vrouwen is overdag niet thuis,
Conclusie: 50% van de proefpersonen moet 's avonds bezocht wor
den (eventueel zaterdag), 2 per avond per enqueteur."
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Tabel 3.1«: Aantal bezoekersmomenten bij alle deelnemers (n=107)
en de verdeling over mannen en vrouwen.

vóör 12.00 uur
tussen 12.00 en 17.00
na 17.00 uur

Totaal
101(24%)
206(48%)
118(28%)
425

mannen

vrouwen

36(19%)

65(28%)

72(37%)

85(44%)

134(57%)
33(14%)

193

232

N.B. 3 kontrole bezoeken zün niet uitgevoerd.
In tabel 3.1. is 17.00 uur als grens genomen tussen overdag en
's avonds omdat er van uit gegaan is dat een "normale" werkdag
om 17.00 uur eindigt.
Uit de tabel blijkt dat:
- meer dan 50% van allemensen overdag bezocht kunnen worden,
nl. 72%,
- 56% van de mannen overdag thuis bezocht kunnen worden,
- 85% van de vrouwen overdag thuis een afspraak gemaakt kan
worden voor de bezoeken.
Tabel 3.2.: Tijdsduur van de bezoeken in minuten (n=107)

ori'éntatie bezoek
instruktie bezoek
kontrole bezoek
ophaal bezoek

gemlddeld(mlnuten)
21+
21
25
60

spreiding
10-60
5-60
5-45
20-90

totaal
2610
2285
2690
6375
13960 min.

konklusie by tabel 3.2.: 13.960 minuten = 232 uur en 40 minuten,
dat wil zeggen per respondent werd gemiddeld 2 uur en 10 minuten
tjjd besteed.
Bij de verzameling van de gegevens voor bovenstaande twee tabellen
is geen rekening gehouden met tijden die gemaakt zijn voor bezoe
ken waarbij de respondenten niet thuis getroffen werden.
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Hoofdstuk k:

Het vragenformulier B

i+.1. Oordeel van respond enten_over de_boekjes_en de_belasting
van het onderzoek
Middels formulier B (zie bijlage VIII), Ie gedeelte, de vragen
1 en 2, werd het oordeel van de respondenten over het opschrijf
boekje en het notitieboekje gevraagd. Dit formulier werd ingevuld
tijdens het ophaal bezoek.
De mondeling gestelde vragen werden als volgt beantwoord:
1 a. Vindt u, dat het dagboek overzichtelijk is opgezet?
ja : 99.1 %
nee ; 0.9 % (1 persoon)
Zo nee, wat vond u niet duidelijk?
: geen redenen bekend
b. Vindt u, dat het dagboek voldoende ruimte bevat om alles op
te schrijven?
ja:
89 %
nee : 11 %
Zo nee, waar kwam u ruimte tekort?
8 X: in de loop van de avond, vooral bij verjaardagen en
weekend-dagen
3 x: de gele flap was te klein
Heeft u het notitieboekje gebruikt?
ja : 30 %
nee ; 70 %
Zo ja, wanneer?
op het werk; buitenshuis eten; in de keuken als'"kladje"
Zó nee, waarom niet?
omdat men de gegevens wel onthield of men het niet nodig
gehad had.
Middels het formulier B (zie bijlage III), legedeelte vraag 3 tot
en met 10 is geprobeerd indrukken van de onderzoeksgroep te ver
zamelen over hun beoordeling van het onderzoek en over wat het
onderzoek van hen vroeg in tijd en mankracht.
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Door wie is het boekje ingevuld?
67.3 % zelf
13.1 % een ander
19-6 % door de persoon zelf of een ander
Wanneer werd het boekje ingevuld? tijdstip:
% meteen
17 % eind van de dag
29 % anders
k»

Kunt u schatten hoeveel tijd het per dag kostte het boekje in
te vullen?
gemiddeld 11+ minuten per dag (variatie van 2 tot i*5 mi
nuten per dag)

5.

Vindt u dat veel of weinig?
0 % te veel
6.5 % vrij veel
69.2 % niet te veel
2i+.3 % weinig

6.

Hoe vond u het steeds te letten op wat u at en dronk?
leuk, interessant
52 x
lastig
17 x
geen mening
31 x

7-

Hebt u de indruk dat u door het opschreven van uw voeding
anders gegeten hebt dan u gewend was of bent u gewoon blijven
eten zoals u gewend bent?
anders: 6.5 %
hetzelfde: 93.5 %

8.

Zoudt u anderen aanraden om aan hetzelfde onderzoek mee te
doen?
ja
: 79.k %
nee
: 1.9 %
geen mening: 18.7%
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9. Hoe is het meedoen aan het onderzoek u bevallen?
ppsitief: 85.0 %
geen 'mening: 11.2 %
negatief: 3.7 %
10.Opmerkingen:
Slechts enkele opmerkingen werden gemaakt. Enkele zijn:
"week was genoeg om op te schreven", "niet langer dan een
week", "wel leuk maar blij dat het weer volbracht is" en
"eerste dag het meeste opgelet".
De antwoorden op de vragen geven een globaal beeld van het oor
deel van de respondenten over hun deelname aan het onderzoek. De
mogelijkheid dat mondelinge vragen door de onderzoeker zelf ge
steld een verhoudingsgewijs positief beeld geven van de houding
van de deelnemers moet mi©t over het hoofd worden gezien (in het
bijzonder vraag 7»8 en 9).
Uit de antwoorden op vraag 5 kan afgeleid worden dat een opschrijfperiode van 7 dagen achter elkaai* door de respondenten niet als
te lang wordt beoordeeld. Daarentegen doen enkele opmerkingen
vermoeden dat veel langer niet haalbaar is.
De antwoorden op de 10 vragen geven de indruk, dat de onderzoeks
groep het meedoen aan het onderzoek "Rhenen", en de manier waar
op het onderzoek werd uitgevoerd, als positief ervaren hebben.
i+.2.

Algemene_gegevens van de_r£S£ondenten.

Middels de vragen op het formulier B (byiage VII), 2e gedeelte,
zijn gegevens verzameld om een beschrijving te kunnen geven van de
deelnemers aan het onderzoek.
Deze vragen zijn mondeling gesteld tijdens het ophaal bezoek.
De antwoorden op enkele van deze vragen worden hieronder bespro
ken.
- Is uw voeding de afgelopen week beïnvloed door een dieet?
Zo ja, wat voor dieet?
op voorschrift van de arts

nee: 90
ja : 17
7

8*v.l %
15.9 %
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op aanraden van de arts
op eigen initiatief

1
9

- Gebruikt u wel eens vitamine preparaten en mineraal preparaten?
ja
20
18.7 %
nee: 87
81,3 %
Overzicht van de by deze vraag genoemde preparaten:
- Davitamon 10 (meerdere keren)
- Roosvice
- Vit. 1 en 2
- jonge jenever
- valium
- Vit.B komplex
- Vit C
- Vit B fort capsules
- Hoe lang woont u in deze streek?
tabel 4.1.

jaren

personen

jaren

personen

>60 jr
55-59
50-54

3
1
5

30-34 Jr
25-29
20-24

?
12
7

45-49
40-44
35-39

3
9
12

15-19
10-14
5-9
<5
totaal

7
5
11
12
107

altijd al: 34
- Heeft u belangstelling voor het bewonen van een bijeenkomst
van alle deelnemers aan dit onderzoek? (uitleg van het onder
zoek en gelegenheid tot vragen stellen)
ja : 69 64.5 %
nee ; 38 35.5 %
- Stelt u het op prijs uw eigen resultaten te kragen?
ja : 105 98.1 %
nee ; 2
1.9 %
geen mening : 0
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- Hogen we nog êèn keer by u langs komen met een klein vragen
lijstje Y
ja :
nee ;

(deze vraag is niet
door iedere onderzoe
ker gesteld)

Voor de hier niet-behandelde vragen wordt verwezen naar deel III,
het verslag van de resultaten van het onderzoek "Rhenen".
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Eoofdstuk 5:
5.1.

De verwerking van de gegevens

VQ£werking_van_de gejjevens_van_de opschrijfboekjes

Na de beëindiging van het veldwerk werden de boekjes van de
deelnemers door de onderzoekers klaar gemaakt voor verdere verWerking.
De werkwijze was als volgt:
1. maaltijden en tussendoortjes (de voeding was in 7 verschillen
de eetmomenten ingedeeld) aj opschrijven in gewichtshoeveelheden en b| beschrijven in produktcodes die in de UCV-tabel ge
bruikt werden. Het opschrijven gebeurde op de lege rechter
bladzijden van het opschrijfboekje (bijlage V). Om tot een be
schrijving te komen werd gebruik gemaakt van:
A. stencil: GROENTEN, februari 197? (samengesteld door de on
derzoekers zelf) (Bijlage IX)
B. stencil: GROENTEN EN FRUIT IN BLIK, februari 1977 (samen
gesteld door de onderzoekers zelf)(Bijlage X)
C. stencil: "Afspraken gemaakt t.b.v. gebruik van UCV-tabel",
samengesteld door de onderzoekers van Ruwvezel-projekt,
najaar 1976 (Bijlage XI)
D. De UCV-codeerboeken van de afdeling Humane Voeding
E. stencil: Verbeteringen en aanvullingen op het stencil "Ma
ten, gewichten en coderingen", februari 1977 (samengesteld
door onderzoekers zelf)(Bijlage XII).
2. invullen van de codes en de gewichten van de gebruikte voe
dingsmiddelen op de zogenaamde codeerformulieren (Bijlage XIII)
De indeling van het codeerformulier is als volgt:
KOLOM
I-2s
3-6«
7'

8-10:
II-15:

BETEKENIS CODE
kaartsoort
project nr. en onderzoekscode
code begindag:
maandag = 1
dinsdag s 2
enz. t/m zondag = 7
persoonsnummer
eetmoment en tijdstip: ontbijt = 2
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18-23
2^-26
27-74
75
76:
77:

78,

in de loop van de morgen » 3» enz.
in de loop van de avond = 7
voedingsmiddel code van UCV-tabel
gewicht voedingsmiddel (in grammen)
3 x herhaling van 11 t/m 26
nummer van de dag: maandag = 1
dinsdag = 2, enz.
code voor projekt; 7-daagse opschrijfmethode=:7
soort warme maaltijd en tijdstip:
's middags warme maaltjjds 1
's avonds warme maaltijd = 2
geen warme maaltijd = 3
iets extra's bij een maaltijd, maar
geen "echte" warme maaltijd = k
code voor enquêteur; 1 t/m 8 is gebruikt

Eet uitschrijven en coderen van de boekjes gebeurde door de acht
enquêteurs zelf, het opschrijven op de codeformulieren is door de
6 student-onderzoekers gedaan.
Elke onderzoeker schreef daarbij niet de door hemzelf gecodeerde
boekjes op codeformulieren, maar die van een andere onderzoeker,
om een kontrole mogelijkheid op het gecodeerde in te bouwen.
In het totaal zijn er 57H ponskaarten gemaakt.
5.2.

Het köderen van respondenten_die__in aachtdienst/jploegendienst_werkt£n_j_

Het köderen van respondenten met afwijkende dagindeling is zo ge
daan dat de maaltijden en tussendoortjes zo logisch mogelijk aan
de normale kode werden aangepast.
In enkele gevallen was de konsumptie op een dag extra hoog of ex
tra laag omdat een wisseling van ploegendienst plaats vond.
Omdat het in totaal om 3 respondenten ging werd verondersteld dat
dit op het "grote" totaal niet veel invloed zou hebben.
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5.3. D e_"

trailers^

Nadat de 107 personen hun boekjes ingevuld hadden, werd door de
onderzoekers/enqueteurs de vraag gesteld:"Zijn alle boekjes ge
schikt om mee te doen in een meest betrouwbare verwerking van de
gegevens?"
Om een duidelijker beeld te krijgen van de geschiktheid van de ge
gevens, werd een schema (bijlage XIV) door de enquêteurs ingevuld
waarop "subjektieve" gegevens van de respondent en zijn of haar
gegevens werden genoteerd.
Naar aanleiding van een vergadering van de enquêteurs werden uit
eindelijk de gegevens van 7 personen niet als geschikt gekwalifi
ceerd. Deze hadden kwa sexe en leeftijd de volgende samenstelling:
6 mannen: 46-53-62-50-37-54-29 jaar
1 vrouw : 62 jaar
De reden voor deze vermeende ongeschiktheid was dat de opschrijf
boekjes zeer onvolledig ingevuld waren en deze leemten bij het
ophaal bazoek niet hadden kunnen worden opgevuld, waardoor hoe
veelheden of aanduidingen niet meer te achterhalen waren en
slechts met standaardmaten gewerkt had moeten worden.
5.4.

Overzicht van de_totaal aantallen

(100 %) 150:

aangeschreven personen

(28.6%) 43:

non-respons

f 4
1
2
36

(71.3%) 107:

verhuisd
niet thuis
gestopt tijdens
enquete
weigeraars

2.7 %
0.7 %
1.3 %
24 %

deelnemers aan het onderzoek
100 gegevens verwerkt 66.7 %
(_ 7 afvallers
4.7 %

In tabel 5.1 worden de aantallen per leeftijdskategorie weerge
geven voor de hele onderzoeksgroep en voor de groepen mannen en
vrouwen apart.
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tabel 5.1.:

Beschrijving van de oorspronkelijke steekproef, de nonrespons groep, de deelnemers, de uitvallers en de
verwerkten in aantallen (mannen-vrouwen) per leeftydskategorie.

leeftijd* steek
proef
Cjr)

non-respons deelnemers uitval-* deelnemers
enquete
Iers
waarvan ge
gevens ver
werkt

1
60 13C 4- 9) 3 (0-3)
2 55-59 14C 5- 9) 7 (2-5)
3 50-54 22(11-11) 7 (3-4)
4 45-49 29(17-12) 7 (5-2)
5 40-1+1+ 16(11- 5) 4 (3-1)
6 35-39 26(10-16) 8 (4-4)
7 30-34 10( 5- 5) 3 (2-1)
8 25-29 20( 7-13) 4 (1-3)
f Wr\4* QQI4» 150(70-8Q> 4K20-23)

10(4-6)
7 (3-4)
15(8-7)
22(12-10)
12(8-4)
18(6-12)
7 (3-4)
16(6-10)
107(50-57)

1(0-1)

1(1-0)

9 (4 -5 )
7 (3 -4 )
13(6 -7 )
20(10-10)
12( 8-4 )
17(5 -12)
7 (3 -4 )
15(5- 10)

7C6-I)

100(44-56)

-

2(2-0)
2(2-0)
-

1(1-0)
-

5«3 voor beschrijving van deze groep
*voor het berekenen van de leeftjjdskategorleën is gebruik ge
maakt van het geboortejaar van de respondenten.
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Hoofdstuk 6: De representativiteit van de onderzoeksgroep voor
de bevolking van de gemeente Rhenen
In dit hoofdstuk wordt middels de
-toets (zie literatuur 1) be
oordeeld of de oorspronkelijke steekproef (n=150), de groep deel
nemers (n=107) en de uiteindelijke onderzoeksgroep (n=100) repre
sentatief geacht kunnen worden voor de bevolking van de gemeente
Rhenen.
Omdat bij de aanvang van het onderzoek uitdrukkelijk gekozen is
voor een steekproef uit de volwassen bevolking van 25-65 jr,
wordt hier alleen getoetst op leeftijd en geslacht.
Een indeling naar bijvoorbeeld beroep en gezinssamenstelling zou
buiten de opzet van het onderzoek vallen en zou tevens dusdanig
kleine aantallen per "cel" geven dat een toetsing zeer moeilijk
wordt.
De in tabel 6.1 staande gegevens worden in de verder© bereke
ningen gebruikt.
By de hier navolgende toetsingen zijn de CBS-cijfers voor Rhenen
verkregen uit de 14e Algemene Volkstelling (1971)(lit.2) voor de
leeftijdsgroepen 20-29, 30-39 etc. vergeleken met de leeftijds
groep anno 1977 van 25-34, 35-44, etc.
Gezien de aard van de gegevens en het tijdstip verschil leek het
de onderzoekers beter deze wijze van vergelijken toe te passen dan
een vergelijking met de cijfers van de "identieke" leeftijdsgroep
van 6 jaar geleden,
tabel 6.1
leeftïjdskategorie
CBS-indeling
20-29
30-39
40-49
50-59

jr
jr
jr
jr

M totaal
mannen
vrouwen

aantal
mannen
1050

55
940
730
3675
= 7455
= 49.3 %
= 50.7 %

%

aantal

%

vrouwen
(28.6)
(26.0)
(25.6)
(19.9)
(100.0)

1005
65
980
830
3780

(26.6)
(25.5)
(25.9)
(22.0)
(100 )
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A. De_toetsing, van de_oprspronkeljJke £teekproef_(M=150)_aan_de
CBS-£ljfers_voor Rhenen (tabel 6.2, 6.3 en 6.if)
tabel 6.2: Toetsing leeftijdskategorie mannen (M=70) (zie tabel 5.1)
leeftijdskategorie
25-34 jr
35-44 jr
45-54 jr
55-65 jr

verwachting
n.a.v. CBS
20 (28.6%)
18 (26.0%)
17 (25.6%)
J4 (19.9%)
69

gevonden

Tz

12 (17.2%)
21 (30.0%)
28 (40.0%)
9 (12.8%)
70

/= 13.4; signifikant bij

bijdrage aan
3.2
0.5
7.1
2.6
13.2

= 0.01)

tabel 6.3: Toetsing leeftijdskategorie vrouwen (M=80)
leeftijdskategorie

verwachting
n.a.v. CBS

25-34 jr

22 (26.6%)

35-44 jr
45-54 jr
55-65 jr

gevonden

bijdrage ^z

20 (25.5%)
21 (25.9%)
18 (22.0%)

18 (27.5%)
21 (26.3%)
23 (28.7%)
18 (22.5%)

0.73
0.05
0.19
0.00

81 (100 %)

80 (100 %)

0.97

0,97; niet signifikant bij <X =0.1
tabel 6.4: Toetsing geslacht (M=150)
geslacht
man
vrouw
a

Xs

verwachting
n.a.v. CBS

gevonden

bijdrage ^

74

70
80

0.22
0.21

150

150

0.43

0.43; niet signifikant bij ex =0.1

Uit tabel 6.2, 6.3 en 6.4 kan gekonkludeerd worden:
- dat er geen reden is aan te nemen dat de steekproef kwa ver
deling mannen en vrouwen afwijkt van de Rhenense bevolking.
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- en dat er wel reden is aan te nemen dat de leeftijdsverdeling
van de mannen niet overeenstemt met die de CBS-cijfers aangeven
voor Rhenen, dit in tegenstelling tot de leeftijdsverdeling van
de vrouwen.
B. De_toetsin£ van de_gLroe£ deelnemers_aan_de enquet£ (M-107)
(tabel 6.7, 6.8 en 6.9)
tabel 6.5: Toetsing leeftijdskategoriëen mannen (M=50)
(zie tabel 6.1 en 6.2)
1eeftijdskategorie
25-35 jr
35-45 jr
45-55 jr
55-65 jr

verwachting
n.a.v. CBS

gevonden

bijdrage

14
13
13
10

__7

3.77
0.90

50

50

6.54

9
14
20

1^=6.54; niet signifikant bij

1.79
0.08

=0.1)

tabel 6.6: Toetsing leeftijdskategorieën vrouwen (M=57)
(zie tabel 6.1 en 6.2)
leeftijdskategorie
.
25-35
35-45
45-55
55-65

verwachting
n.a.v. CBS
15
14
15
13.

gevonden

57
/= 1.32; niet signifikant bij *

bijdrage

14
16
17
10

0.07
0.29
0.27
0.69

57

1.32

= o.l)

tabel 6.7: Toetsing geslacht (M=107)
geslacht

verwachting
n.a.v. CBS

gevonden

man
50
53
vrouw
57
54
l
X = 0.60; niet signifikant bij o( =0.1

bijdrage
T

0.30
0.30
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Uit tabel 6.5» 6,6 en 6.7 kan gekonkludeerd worden:
De groep deelnemers aan het onderzoek is kwa leeftijdsverdeling
én verdeling mannen en vrouwen representatief voor de Rhenense
bevolking (CBS-cjjfers)
C. De toetsing van de_aan^allen_van de deelnemers waarvan de
gegevens verwerkt zijn (tabel 6.8 en 6.9 )
tabel 6.8: toetsing leeftijdskategorie voor mannen (M=54) in de
groep van uiteindelijk verwerkte gegevens
leeftijdskategorie
25-35
35-45
45-55
55-65

jr
jr
jr
jr

verwacht
n.a.v. CBS
12
11
11

gevonden

bijdrage aan
rl

8
13
16

1.33
0.09
„O f 13t

2.
43

1.45

44

2.98

z

X = 2.98; niet signifikant bij of s 0.1)
tabel 6.9: toetsing leeftijdskategorie van vrouwen (M=56) in de
groep van uiteindelijke verwerkte gegevens
leeftijdskategorie
25-35
35-45
45-55
55-65

jr
jr
jr
jr

gevonden

bijdrage aan

15
14
15

14
16

M

_9

0.07
0.64
0.27
1.23

57

56

2.21

verwacht
n.a.v. CBS

17

X s 2.21; niet signifikant bij o( = 0.1
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tabel 6.10: toetsing geslacht (M=10Q)
geslacht
man
vrouw

verwacht
a.a.v. CBS

gevonden

bydrage

k9

kk

51

56

0.51
0.49

X s 1.0; niet significant bij o< =0.1)
Uit tabel 6.8, 6.9 en 6.10 kan gekonkludeerd worden:
Be groep deelnemers waarvan de uiteindelijke gegevens verwerkt
zïjn, zjjn het meest representatief voor de bevolking van Rhenen
(anno 1977)
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Hoofdstuk 7: Konklusies en adviezen n.a.v. het veldwerk onder
zoek "Rhenen"
In dit hoofdstuk zullen een aantal punten besproken worden die
volgens de onderzoekers enigszins andere of meer aandacht behoe
ven.
Al deze adviezen zijn gegeven in het kader van opzet en uitvoe
ring van het onderzoek "Rhenen". In nieuwe onderzoekssituaties
kunnen z}j eventueel als adviezen geïnterpreteerd worden.
1
•_H^e_e£v£rin£eB Za£ d^onderzoekers"
Tijdens het onderzoek bleek dat de onderzoekers niet volledig
bekend waren met het assortiment levensmiddelen dat op dat mo
ment op de markt was.
In het bijzonder bij het navragen van de gebruikte voedingsmidde
len tijdens het laatste (= ophaal)bezoek werd de 'kennis-lacune'
gevoeld.
Voedingsmiddelen waarvan meerdere merken met verschillende samen
stelling op de markt waren werden niet voldoende nagevraagd om
dat de onderzoeker aanvankelijk geen onderscheid maakte tussen
merken. Het bezoeken van supermarkten tijdens het onderzoek heeft
niet alle lacunes weg kunnen nemen.
De informatie beschikbaar via de vakgroep t.a.v. maten, inhouden
e.d. van de op de markt zijnde vodeingsmiddelen bleek voor de
(nieuwe) onderzoekers niet voldoende te zijn.
Uit de ervaringen van de onderzoekers is te konkluderen dat:
- een ruimere voorbereiding op het voedingsmiddelen-assortiment
dan met de tabellen van de vakgroep Humane Voeding mogelijk
was, nodig is. Een suggestie is: meerder boekjes volledig uit
werken in een pilot-study.
- het merendeel van de situaties tijdens het veldwerk niet zo
extreem waren als tijdens de voorbereiding-simulatie waren
voorgesteld; andere daarentegen wel (bijv. de deur ging echt
dicht). De training werd echter wel als noodzakelijk onderdeel
van de voorbereiding gezien.
- het invullen van een boekje door een familielid, vriend of
kennis niet voldoende informatie opleverde over nog niet be-
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kend zijnde voedingsmiddelen.
Voor het veldwerk lijkt dus een grondigere training nodig, om
meer beslagen ten ijs te komen.
Een begeleiding van de onderzoekers tijdens het veldwerk (in het
bijzonder tijdens de ophaal bezoeken) door een persoon met ruime
assortiment kennis t.a.v. voedingsmiddelen, bijvoorbeeld een dië
tiste zou een oplossing kunnen zijn.
üok zal een advies nodig zijn dat aansluit bij het soort onder
zoek. In het ene onderzoek kunnen de soorten vet een rol spelen
bij het andere de hoeveelheden ruw vezel.
Met de planning van het veldwerk zou men met een tussentijdse
evaluatie (bestudering van praktijk problemen) rekening kunnen
houden.
t.a.v._"het opschrjflfboekje^(zie 1.3)
- Dat de gele flap een beetje buiten het boekje hing, kan er de
oorzaak van geweest zijn dat de gele flap nog al eens niet in
gevuld was.
Een suggestie is een zodanige indeling te maken dat in het
boekje op de rechter bladzijde (zie bijlage VM) de samenstelling
van de warme maaltijd en andere gerechten geschreven kan wor
den. Een na het onderzoek aangeplakte flap kan dan eventueel
gebruikt worden om de codering van de voedingsmiddelen op te
schrijven.
Eet principe van het boekje blijft in dat geval hetzelfde, ter
wijl het waarschijnlijk voor de respondent toch minder rommelig
overkomt.
Op deze nieuwe rechter bladzijde zou eventueel ook ruimte gere
serveerd kunnen worden voor het noteren van extra konsumpties
ter gelegenheid van feestjes e.d.
- Verder was in het boekje niet duidelijk vermeld dat de warme
maaltijden van de deelnemer ook in aandelen van de totale (be
reide) maaltijd aangegeven moesten worden.
Deze extra vermelding maakt de uiteindelijke kodering wat gemak
kelijker.
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- Ook was in het boekje niet duidelijk vermeld dat ongeschild of
geschild moest worden genoteerd bij appels en peren.
- Deze laatste twee punten kunnen duidelijk toegelicht worden als
deze bij het voorbeeld duidelijk vermeld worden.
t,.a.v._"het Instruktionen hejt kontrole^bezoek" (zie 2.5 en 2.6)
- De instruktie, gegeven tijdens het instruktie bezoek is niet
door iedereen duidelijk begrepen.
- Het nalezen van de instruktie en het voorbeeld in het boekje
gebeurde niet door iedereen.
- De onderzoeker zal tijdens het kontrole bezoek attent moeten
zijn op het niet goed opvolgen van de instruktie. Tijdens dit
onderzoek bleek dat de instruktie "gemiddeld" voldoende was
geweest.
Waarschijnlijk zal geen enkele instruktie voor 100% van een
steekproef in êên keer voldoende zijn. Ook zal de onderzoeker
er rekening mee moeten houden dat bjj een deel van de respon
denten lijkt dat zij alles gesnapt hebben, antwoorden als:"ja,
ja, dat weet ik", terwijl achteraf blijkt dat zij alleen ja zei
den voor dat gedeelte dat ze snapten.
Soms lijkt er ook enige wrevel te ontstaan als je in een ge
sprek duidt op niet volledig zijn van de gegevens terwijl de
respondent er geheel van overtuigd is alles gedaan te hebben
zoals verzocht was.
- De opzet met in het totaal k bezoeken is veel werk, in uren
uitgedrukt. Toch hebben de onderzoekers de indruk dat geen van
de bezoeken weggelaten had mogen worden.
_t.a.v._"te1efoon_en__kontakt^laats__(zie 2.4.)
- Er werd niet veel opgebeld, maar enkele telefoontijden lijken de
onderzoekers toch wel nodig. Er werd gebeld om afspraken te
verzetten, niet êên keer omdat men moeilijkheden had met het
opschrijven.
- Op de kontaktplaats (een cafe te Rhenen) zijn de onderzoekers
alleen maar ttjdens dagen van de oriëntatie bezoeken allen sa
men gekomen tijdens de lunch. Later bleek een ieder zo z'n dag
schema te hebben, waardoor het café steeds afwisselend door

-k2.-

èên of meerdere onderzoekers bezocht werd, afhankelijk van de te
brengen bezoeken,
£eiz®nü C3»l»)
- Uit dit onderzoek zijn weinig exakte tjjden bekend. Om toch enige
indruk te krijgen moet men by de cijfers van tabel 3.2.:"de tijds
duur van de bezoeken", de gemiddelde tijd voor het gemiddelde
vervoersmiddel over de gemiddelde afstand optellen, alsmede
alle tijd besteed aan bezoeken, die niet leidden tot het beoogde
doel.
- Afhankelijk van de onderzoeksplaats of gemeente zal bekeken
moeten worden hoe in een nieuwe situatie gereisd zal gaan wor
den. Daarbij zal men afhankelijk van de nieuwe situatie een plan
ning moeten opzetten, die met bovenstaande rekening houdt.
Indien geen eigen vervoer beschikbaar is, moet echter behoor
lijk wat reistijd bjj de bezoeken worden opgeteld.
Tijdens het onderzoek "Rhenen" werd nogal eens gewacht op het
openbaar vervoer (20-30 minuten) en moest nogal eens gelopen
worden om iemand te bezoeken (2-3 km).
Jï•i*•Z•_A® ''£°£djee1 van de_res£ondenten" (zie i+.l)
- Naar aanleiding van het percentage respondenten dat het onder
zoek weinig of niet te veel belasting vond kan gekonkludeerd
worden dat ? dagen opschrijven niet een duidelijk maximaal aan
tal dagen voor een onderzoek als "Rhenen" was. Op de vraag bij
hoeveel dagen "men" voor het merendeel wel zou gaan weigeren
mee te doen, is door de onderzoekers van "Rhenen" geen één
duidig antwoord te geven. Of "men" na toezegging om mee te
doen het iöderdaad ook volhoudt om alles te blijven opschrijven,
is daarbij misschien nog een belangrijker vraag.
- Vraag 7t of men in de onderzoeksperiode anders is gaan eten is
êên van de aspekten, waar moeilijk achter te komen is. De onder
zoekers hadden de indruk dat het merendeel van de mensen deze
vraag eerlijk beantwoordde.
- Dat slechts drie personen te kennen gaven niet voor een twee
de maal aan een onderzoek asl dit mee te doen, geeft de onder
zoeker (van kwantitatieve methoden) moed.

~k3-

Wel zeiden 13 personen expliciet, al was hun het onderzoek
goed bevallen, dat ze (duidelijk) blij waren dat het weer voorbij
was. Dat lijkt een aanwijzing, dat meer dan 7 dagen opschrijven
toch wel problemen met zich mee zal brengen. Over het algemeen
overziet men niet wat 7 dagen opschrijven aan energie en door
zettingsvermogen vergt.

Literatuur
Bausch-Goldbohm, S., van Heijet, G. en J. Passchier.
Methodiek van het voedselkonsuraptieonderzoek. Fase I,
deel I: Doelstellingen en onderzoeksopzet. Publ.77-29,
Vakgroep Humane Voeding, LH Wageningen 1977.
CBS U+e Algemene Volkstelling, 28 februari 1971. Serie S
Steekproef 1 op 10, Uitkomsten voor Utrecht.
CBS, Beroepenklapper E.
Afdeling Culturele Statistieken.
Croes-Amesz, M.F. Vergelijking van verschillende methodieken
van voedingsonderzoek. Publ.76-27, Vakgroep Humane Voeding
LH Wageningen, 1976.
Jean W. Marr. Individual dietary surveys: Purposes and Me
thods. World Review of Nutrition and Dietetics 13 (1971)
pg.l05-l6i+.
Staveren, W. van, MSc. Research-proposal:"The asessment of
food-consumption-patterns with special reference to dieta
ry fibre intake." Dept. of Human Nutrition, Agricultural
University, Wageningen. The Netherlands, march 1977
Wjjvekate, M.G.

Verklarende Statistiek. Aula 39.

-45-

N IT

ä

Wageningen

Bijlage I

19 januari 1977

De Landbouwhogeschool Wageningen heeft toegezegd medewerking
te verlenen aan een internationaal onderzoek naar de
voedingsgewoonten in een aantal Europese landen, waaronder
Nederland.
Vóórdat dit landelijke onderzoek van start gaat, zal eerst
in de gemeente Rhenen bekeken worden welke voedingsgewoonten
er nu zijn. Hierover is namelijk nog maar erg weinig bekend.
U bent één van de 150 personen, die wij willen vragen om mee
te doen aan dit onderzoek. Om een goede doorsnee van de
bevolking te krijgen, zijn de namen geloot.
Wij kunnen U nu alvast vertellen, dat het onderzoek plaats
vindt in februari a.s. en dat aan U gevraagd wordt bij te
houden wat U zoal eet en drinkt.
Eén van onze medewerkers zal U volgende week maandag, dinsdag
of woensdag bezoeken om alles met U te bespreken. U kunt dan
beslissen of U mee wilt doen.
Voor het slagen van het onderzoek is uw medewerking van groot
belang. Wij hopen dan ook dat wij op U mogen rekenen.
Met vriendelijke groeten, hoogachtend

Mw.
tel.

- ujjt 1
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Wh)
uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk
datum
bijlage(n)

onderwerp

Wageningen

Belage II

Vakgroep Humane Voeding

Aan de artsen van het
Medisch Centrum Rhenen

17 januari 1977

Nwe Veenendaalseweg 53a
Rhenen

onderzoek naar voedingsgewoonten Rhenen

Zeer geachte Dames, Heren,,
Graag wil ik het volgende onder uw aandacht brengen.
De vakgroep Humane Voeding van de Landbouwhogeschool heeft
in principe toegezegd mederwerking te verlenen aan een
internationaal onderzoek van de Wereld Gezondheid Organisatie
naar het verband tussen voedingsgewoonten en het vóórkomen
van welvaartsziekten, w.o. hart-en vaatziekten.
Voordat dit onderzoek in Nederland van start gaat, willen
wij eerst inzicht krijgen in die voedingsgewoonten en de
faktoren die een rol spelen bij het verzamelen van deze
informatie. Hiertoe is een projekt gepland in de gemeente
Rhenen, omdat deze wat betreft sociaal-demografische kenmerken
redelijk overeen komt met de gemiddelden van Nederland.
Het onderzoek zal uitgevoerd worden bij een steekproef uit de
bevolking van de gemeente Rhenen. Deze omvat 150 personen
van 25 t/m 65 jaar, die aan het eind van deze week aangeschreven
worden. Van de deelnemers aan het projekt wordt verlangd,
dat zij gedurende één week hun voeding opschrijven in een
speciaal daarvoor bestemd dagboek. Uit deze gegevens zal o.m.
de caloriëen- en nutriëntenopname bexéeend worden.
De onderzoeksperiode loopt van 28 januari t/m 21 februari a.s.
Voor eventuele inlichtingen kunt U zich ten allen tijde
tot ons wenden.
Xk hoop U met deze informatie van dienst te zijn geweest.
Met de meeste hoogachting,

Prof.Dr. J.G.A.J. Hautvast

Deze brief is verstuurd
naar: Medisch Centrum Rhenen
Groene Kruis Rhenen
Wijkgezondheidscentrum Eist
Groene Kruis Eist

-k7Bjjlage III

WIE - WAT - WAAR

achtergrondsgegevens die eventueel verteld
kunnen worden.

Het internationale onderzoek

Ons onderzoek

vie; de W.H.O. (Wereldgezondheids
organisatie)

LH Wageningexi, wij

vat: verband tussen voedingsgewoonten
en gezondheid (velvaartsziekten)

voedingsgewoonten; me thoden

vaar: in verschillende Europese lan
den (Nederland, Duitsland, Ier
land, Denemarken, Frankrijk,
Engeland)

in Rhenen (de bevolkingvertegenwoordigt Neder
land vrij goed)

waarom: verband tussen voedingsgewoon
ten en gezondheid (welvaartsziekten); voorlichting

welke faktoren
belang bij het
van informatie
internationale

zijn van
ver/umoJeii
(t.b.v. hut
onderzoek)

samenstelling van het ty
pisch Ned. voedselpakket
wanneer: eind 1977 (duurt + 1 jaar)

31 jan - 21 febr.

hoe: voedingsonderzoek (nog niet vast
gesteld); vergelijking sterfte
cijfers (liever niet noemen)

1 week opschrijven

bij wie: mannen en vrouwen van 25 65 jaar, uit verschillende
landen

aselekte steekproef ( 1 5 0 )
uit de volwassen bevolking
van Rhenen (doorsnee), van
25 t/m 65 jaar.

Lijst met benodigdheden voor het eerste bezoek.
« plattegrond van de gemeentej Rhenen.
- lijst rnet alle namen en adressen.
- legitimatiebewijs
- reservebrieven
- voorbeeld van dagboek en notitieboekje
- formulier A om enkele dingen te registreren
- attitudenschaal voor de non-respondenten
- adres + tijdstip voor eventuele samenkomst
(- kopie krantenartikel en brief aan artsen)

-if8Byiage IV
Pi'ocedure bij eerste bezoek / Onderzoek naar voedingsgewoonten Rhenen
o Introduk t .i e

-naam
- medewerker aan het onderzoek naar voedingsgewoonten Rhenen
- legitimatiebewijs laten zien
- is de brief ontvangen ? (eventueel reservebrief)
- schikt; het U om nu alles te bespreken ? (zo nee, afspraak
maken)

° Uitleg
onderzoek

- kort;: wie, wat, waarom en waar (schema in het hoofd houden
Interesse in: wat zijn er zoal voor voedingsgewoonten
in Nederland; hier is weinig van bekend.
gezondheid c.q. welvaartsziekten allen noemen als gesprek
in die richting gaat. Benadrukken dat; dit in Rhenen
beslist niet de bedoeling is.
- opschrijven in het boekje (laten zien !), een week lang
-vergt niet veel tijd, wel wat moeite; je mo«t er steeds
aan blijven denken
- het geldt alle en voor de aangeschreven persoon, maar de
vrouw kan b.v, het warme maaltijdgedeelte invullen en•/,.
- notitieboekje voor buitenshuis
- nadruk op voedingsgewoonten; ieder lie eft zijn eiâgen
gewoonten, niet anders eten dan U gewend bent. Iedereen
past in het onderzoek, ook b.v. dieetpatienten.
- U kunt uw eigen resultaten krijgen en na afloop krijgt '
U een attentie (cadeaubon).
- Wat IJ opschrijft wordt vertrouwelijk behandeld en uw
naam wordt overal van af gehaald. Niemand komt te weten
dat U die persoon bent.
- Datum voor het opschrijven: hierover wordt U geschreven.

-

o Bij weigering - zo mogelijk vragen of ze wèl minder dagen willen
schrijven (zie form. A)
- "kleine enquete" (attitudeschaal ); als deze er nog niet.
is, vragen of je later terug mag komen of opsturen.
.»
o Formulier A - voorkant doornemen met respondent; als de gegevens al
bekend zijn, wèl invullen, niet vragen; plaatsnaam
eventueel rechtzetten.
- aan getrouwde vrouwen vragen of ze er bezwaar tegen hebben
steeds met hun meisjesnaam aange schreven te worden.
Zo ja, dit vermelden achter de aanspreeknaam.
- terloopse gegevens in het gesprek over huishouding enz.
noteren onderaan het formulier, evenals andere
noodzakelijke mededelingen.
° Slot

- nogmaals vertellen dat es een brief komt, waarin tijd
van tweede bezoek globaal staat aangegeven. Daarna gaan
ze pas opschrijven. Nu nog niet bekend. De deelnemers
woeden verdeeld in groepen die op verschillende dagen
beginnen, omdat wij het anders niet; aankunnen.
- zeggen dat het mogelijk is dat er iemand einders komt
bij liet volgende bezoek.

o Registratie
achteraf

- liefst direkt na ieder gesprek
- achterkant formulier A invullen en
opsehrijven

indrukken (objektie f')
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Byiage V
A: voorzijde van het opschrijfboekje (ware grootte)

7- daags

eet- en drinkdagboek

-50-

Bîjlage V
achterkant van het opschrijfboekje
(binnenkant kaft was onbedrukt)
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Bljlage V
C: bladzijde 1 van het opschrijfboekje

Onderzoek naar de voedingsgewoonten in
Nederland.

Rhenen

jan-febr

1977

Landbouwhogeschool Wageningen

De enquêteur/-trice die bij U op bezoek
komt is

__

Hij/zij komt nog eens bij U langs op
dag

om

uur

Hij/zij komt het dagboek ophalen op
dag

om

uur

Tussen 9*00-17»30 uur telefonisch te
bereiken op tel.nummer 08370 - 833^1

-52BJjlage V
bladzijde 2 van het opschrijf"boekJe

Het bijhouden van het dagboek
Wij vragen U gedurende één week zo nauwkeurig
mogelijk op te schrijven wat U eet en drinkt.
Het is de bedoeling dat U daarbij aangeeft
hoeveel U precies eet en drinkt, en op welk
tijdstip.
Vaar moet U op letten
1. Houd het dagboek steeds bij de hand. Hoe
eerder U alles opschrijft, des te nauwkeu
riger het dagboek is.
2. Schrijf alles op, ook kleine hapjes zoals
een chocolaatje, chips enz. Vergeet ook
dranken niet, zoals koffie,"' thee, sherry.

3 . Noteer ook de hoeveelheden, zoals bijv. een
sneetje brood, een glas melk, een grote ap
pel, een kop koffie, een opscheplepel lof,
een schep suiker, een handje pinda's.

4 . Omschrijf precies wat U eet, bijv. :
melk

: volle, halfvolle, karne-, magere

boter

: margarine, roomboter, halvarine,
dieetmargarine

brood

: wit, bruin, volkoren, roggebrood,
krentebrood

koek

: sprits, speculaasje, gevulde koek

zoutjes: pinda's, chips, pepsels, wokkels
koffiemelk: volle, halfvolle, gekookte melk
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BJjlage V
bladzyde 3 van het opschrijfboekje

5. Yoor de warme maaltijd zijn er speciale vel
len in liet dagboek, waarop degene die de
maaltijd klaarmaakt kan noteren hoe deze is
samengesteld: hoeveel er is ingekocht voor
de maaltijd, hoeveel er is gebruikt, hoeveel
personen hebben meegegeten. De hoeveelheid
margarine kan bijv. op het pakje afgelezen
worden.
Tijdens het koken moet daarom het dagboek
bij de hand gehouden worden.
Waarvoor dient het notitieboekje
Het kan zijn dat U naar een verjaardag gaat
of buitenshuis eet. Als U het vervelend vindt
het dagboek mee te nemen, kunt U zolang in het
notitieboekje opschrijven.
Als U twee dagen bezig bent komen we bij U
langs om te kijken of er nog problemen zijn,
die we dan kunnen oplossen.
Na afloop van de week opschrijven halen we het
dagboek bij U op en nemen het nog eens met U
door. Verder willen we een paar dingen bij U
thuis meten, zoals een beker, een glas, een
snee brood.
Mochten er problemen zijn bij het invullen of
met de afspraak, belt U ons dan gerust.
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Bijlage V
F: bladzjjde k van het opBChrîjfboekje

V>csqrlp«44..dag

1977

ontbijt
tijd

8 \jjjur

ho eveel

voedingsmiddel
Ld-ÜtA*-Ood. f<^e&*ACiQ~.)

•3. StoflóLj^o

Yv\OA-^aüiXvui

2. Icee*.

ItCLQ^a

(

C V6u>cpjje.ï

javi^e

(b&UL.ckssa )

CLO^CÜfee>iä4^jOtMv

i

ItÄßA.

\

f-.kec.

— "2.
mr„ kxfto\&4
-l-J--.*.-

nrjLk. ^uuiiee^.

2. sckßr>v»n per W<Jp
l Y&od*-

nv\ytô-ijfctc œL.

1

UgfiA.

in de loop van de morgen
tijd
lo. So

voedingsmiddel
locrÜ-ie. (

r|

»viac_c.cjv\c0

W o o

cytUoolcke.

2. lcoy»pe^
3 $2*>el& per- lcoy>

VrJlAc s&lAsik&rpjr*

hoeveel

uoLlt

y^oJJU.

'IT. W o p j «

^ja eojX cvoxsjAo

3

Vv\ Äva-Otcv Mrv"t \€

l

p*r Way»
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Bjjlage
bladzijde 5 van het opschrijfboekje

niet beschrijven a.u.b.

-56Bîjlage V
E: bladzijde 6 van het opschrijfboekje

mxtrbeeioL # .dag,

1977

middageten
tijd
12..oo

hoeveel

vo edingsmiddel
&SVUIÀ.VX.JIdsvoocL

2. -Î>v-K20^]e4

u>i.fc^LOool rojewflo^l

1 ^ootbe.

-&£X&oCfviH*

3 WÜÄA.

-&VteSïJkoiim*

2. leao*.
fjouxAft.)

k^w^i&^/voaol
iwj&é ^uXïv»»-fc>o teA.
r

)

1

1 fflOA.

\

/O Kaft

l

lc££A.

1 -ê)Gi<ÛA.

cxjp 1 p&L

\ LCJ&Z^WA

in de loop van de middag
tijd

vo edingsmiddel

m.oo

cJkocxyta.de. C^elU- )

IÇ.Oo

hoeveel
'/z Hea-r»
2. lt<3y>y>e~~

bAfie
Vw£/fc XiOoi-UaA-

2

per leep
2

-^^vofco^vue L^oeitÄ«-

\J.SO

-^-AÄ/I/VU
J

t
1J

2_

2.a,lcie
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Bljlage
bladzijde 7 van het opschrijfboekje

niet beschrijven a.u.b.

-58Byiage V
J: bladzijde 8 van feet opschrijfboekje

dag,

1977

avondeten
tijd
|8.oo

hoeveel

voedingsmiddel
<yioe+vblSóe4» ('X/JL^cfsnnO'XJltA:)

qeUOûU/fe

<*C^dLc*j0V>Q&Bt~x

V -^xvxol
M »wkctctelcyiotii
i <^ro&*i7te(&peU

QivtoCcivH*.
lcO/d!>orvx<XoU (<5cLl>uciM.-s)
Ux/a

\

C "tcX+n&LLllc «Oôfc"}

\)<X«À.Uj> \J&3l

1

l AA&-&n*ef.

\

s>oL<xc*Zk\x
JT

In de loop van de avond

iq-So

W-o-flû.
y*
WJZÀ: ^uw,t<4A.
e~x

vaMk

1 l cay»

Ico^fÛLWteJLk
t

1

kJbzÂ*

AcJ~Juxtyi

•

-(ris

i»xüt

ucto»i

ZI. IS

hoeveel

voedingsmiddel

tijd

JOL£&
2ovc.it

civOCo6x

2.

é£+i Iccvwfc

*
y^vKolot'i

IPMPU.

% U,cwioLje-a

-59-

Bljlage V
K: bladzijde 9

van het opschrijfboekje

niet beschrijven a.u.b.

-60Bîjlage V
K:

aangeplakt voorbeeld (aan biz.9) van de gele flap.

BIJZONDERHEDEN WARME MAALTIJD
Wilt U hieronder aangeven, hoe de warme
maaltijd was samengesteld. U kimt volstaan
met de hoofdbestanddelen en him hoeveel
heden. Dus geen zout en kruiden, maar wel
bijv. de gebruikte hoeveelheid margarine,
boter, olie, suiker, bloem, paneermeel,
groenten, aardappelen, rijst, melk, vlees,
vis, enz.
Samenstelling en- gebruikte hoeveelheden:

3oef> : I QàMA.
a
\jc*v>

preie* t_i
-2, cjwo cpfiuxkb a*

* 1

i

ytc**aas-

VHfiOll

I Hz leJtio o»«u&ijihà j
lt£Oi^e
l'k.

C-V» I

mOÛ"'M*>A •

<3t£VtOl<5u#<>^«^Ä*

L| oci'OUfiflkAAAAovitxc'ft««

+ SbO^iftMtj

ioo

e-v,

l£0|^t. V0£»W*«A.

Eventuele resten:

\

Aoef,

3 Uûu'i*. <*^cLc3<Ypdèe^

2

^

Aantal mee-etende personen, uzelf meegerekend:

personen vanaf 13 jaar:...*
personen onder 13 jaar:....J.

-61BJjlage V
L: bladzflde 10 vaa het opschrijfboekje
(herhaling t/m bladzijde 51)

, dag

1977

ontbijt
tijd

vo edingsmiddel

hoeveel

in de loop van de morgen
tijd

voedingsmiddel

hoeveel

-62Byiage V
M: bladzijde 11 van het opschrijfboekje
(herhaling t/m blz.51)

niet beschrijven a.u.b.

:

" r

-63BJjlage V
N: bladzijde 12 van het opschrijfboekje
(herhaling t/m biz.51)

dag

1977

middageten
tijd

voedingsmiddel

hoeveel

«

in de loop van de middag
tijd

voedingsmiddel

hoeveel

-6k-

B^lage V
0: bladzijde 13 van het opschrijfboekje
(herhaling t/m bladzijde 51)

niet beschrijven a.u.b.
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Bjjlage V
P: bladzijde lit van het opschrijfboekje
(herhaling t/m biz.51)

dag,

1977

avondeten
tijd

voedingsmiddel

hoeveel

I
in de loop van de avond
tijd

voedingsmiddel

hoeveel

-66Bijlage V
Q: bladzijde 15 van het opschrijfboekje
Cherhaling t/m biz.51)

niet beschrijven a.u.b.

-67Bljlage V
aangeplakt voorbeeld (aanblz.l^) van âe gele flap

t
!

!

AIJZONDERHEDEN WARME MAALTIJD
Wilt U hieronder aangeven, hoe de warme
maaltijd was samengesteld. U kunt volstaan
met de hoofdbestanddelen en hun hoeveel
heden. Dus geen zout en kruiden, maar wel
bijv. de gebruikte hoeveelheid margarine,
boter, olie, suiker, bloem, paneermeel,
groenten, aardappelen, rijst, melk, vlees,
vis, enz.
Samenstelling en gebruikte hoeveelheden:

Eventuele resten:

Aantal mee-etende personen, uzelf meegerekend:
personen vanaf 13 jaar:......
personen onder 13 jaar:......

-68Bjjlage V
R: bladzijde 50 van het opschrijfboekje
(laatste pagiae op de kaft na)

In te vullen door de enquëteur/-trice
brood

:

+ boter/margarine

:

+ beleg

:

suiker in koffie

:

suiker in thee

:

kopje

:

beker

:

glas

:

juslepel

:

dessertschaaltje

:
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Bijlage V
S: Voorpagine van het notitieboekje (ware grootte)

^»tt^ieboekl«

y/

l-ü&kgß eeten driuiJodagbo^k
- C

ig8itftfcA lL —e_ *W"'k^i£f£_ _= _ - * - i —- -£"3 T S~£

iC" T

^

Ä^ÄÄ^^--5.rÄI#Ä

„i - >• - -

*

r

ï

-

-r- ^=-œ w£i^«'3iStr'

- -.4?-

v ~
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-70Bljlage VI
FORM. A
(voorzijde)
Onderzoek naar voedingsgewoonten/Rhenen

code enqueteur:

Ja / Nee
aanspreeknaam:
tijd waarop men niet langs kan komen:

werkzaamheden:

eventueel telefoonnr.(kengetal + abon.nr):
Stelt wel/ niet prijs op eigen gegevens:

* Wilt u wêl minder dagen opschreven?
Hoeveel maximaal:*

Ä

-71Belage VI
FORM.A
(achterzijde)
Verlo°£ van he_t eers_te_bezoek ;

—
:
—

doet wel mee

•

•

-----

'

doet niet mee

is geïnteresseerd inj
0 eigen voeding
0 onderzoek zelf

0 vantevoren telefonisch
geweigerd
waarom:

0 algemeen positief

0 niet thuis (.. x langs geweest)
0 verhuisd buiten gem.Rhenen
0

vakantie (meer dan 1-j week)

0 ziekte (niet mobiel)
0 wil niet
waaroms

Attitudeschaal wel/niet ingevuld

Indrukken /opmerkingen!

-72Bjjlage VII

HBu Wageningen

27 januari 1977

Geachte
Zoals afgesproken was, kunnen wij U nu berichten wannéér
wij bij U langs komen om het opschrijfboekje te brengen.
Onze medewerk(at)er
zal U bezoeken op
Mocht toch onverhoopt deze tijd U helemaal niet schikken,
wilt U dan alstublieft opbellen naar nr, 08370-833^1
(tussen 11,30-12*30 uur*s morgens of tussen 16.00 èn 17.00 uur
's middags), Eï* kan dan een andere afspraak gemaakt -worden.»
Met vriendelijke groeten, hoogachtend
I

Mw. V.A.van Staveren
projektleider

Belage VIII
Formulier B

-

1e deel

1a - Vindt U, dat het dagboek overzichten .ijk is opgezet?

ja/nee

Zonee, vrat vond U niet duidelijk?
b - Vindt U , dat het dagboek voldoende ruimte bevat om alles op te schrijven?
ja/nee
Zonee, waar kwam U ruimte tekort?

ontbijt/in de loop v/d morgen
middageten /in de loop v/d- middag
avondeten

/in de loop v/d avond

gele flap
2

Heeft U het notitieboekje gebruikt?

ja/nee

Zoja, wanneer?
Beviel het?

ja/nee

Zonee, omdat
3

Door wie is het boekje ingevuld?
Vanneer werd het boekje ingevuld? meteen/eind v/d dag / anders

4

Kunt U schatten hoeveel tijd het per dag kostte het boekje in te vullen?

5

Vindt U dat veel of weinig?

teveel / vrij veel / niet te veel / weini;

6
6

Hoe vond ü het steeds te letten op wat U at en dronk?
leuk , interessant / lastig / geen mening

7

Hebt U de indruk, dat U door het opschrijven van Uw voeding anders gegeten
hebt dan U gewend vas of bent U gewoon blijven eten zoals, tl gewend bent?
anders / hetzelfde

8

Zoudt IJ anderen aanraden om aan een zelfde onderzoek mee te doen?
ja / nee / geen mening

9

Hoe is het meedoen aan het onderzoek U bevallen?

10

Opmerkingen:

Formulier B - 2e deel

Naam:
Beroep

5van echtgeno(o)t(e)

(event, voor huwelijk)
Opleiding;

^van echtgeno(o)t(e)

Samenstelling huishouden(=aantal mensen, die vrij regelmatig samen eten, hier
van leeftijdenv/d kinderen)

Samenstelling gezin (b.v. kinderen buitenshuis; leeftijd niet belangrijk)

Is Uw voeding van de afgelopen week beïnvloed door een dieet? ja/nee
Zoja, wat voor dieet?
op voorschrift v/d arts/op aanraden v/d. arts / op eigen initiatief
G-ebruikt U wel eens vitaminepreparaten of mineralenpreparaten?

ja/nee

Zoja, hoe vaak?
Lichaamsgewicht ;
Hoe lang woont U in deze streek?
Heeft U belangstelling voor het bijwonen van een bijeenkomst van alle deelnemer
aan dit ondersoek? (uifteg over het onderzoek + gelegenheid tot vragen stellen)
ja/nee
Stelt U prijs op het krijgen van uw eigen resultaten? ja/nee/geen mening
Mogen vre nog één keer bij U lar.gs komen met een klein vragenlijstje?

Belage IX

februari 1977

- 1 -

GROBNTEN
Als de groente in gekookte toestand gewogen of geschat is (m.b.v. het
aantal opschep- of eetlepels), moet dit gewicht eerst worden omgerekend
naar het rauwe gewicht. Deze omgerekende gewichten staan voor de ge©
f6
schatte hoeveelheden in de 2 en 4 kolom. Bij het coderen moet het
rauw gewicht worden ingevuld met de code voor de gekookte groente.
Wanneer bekend is van welke hoeveelheid groente is uitgegaan (bijv.
hoeveel er gekocht is, en welk deel persoon x er van gegeten heeft),
kunnen die hoeveelheden beter gebruikt worden. Wanneer het gewicht
afkomstig is van het rauwe, nog niet schoongemaakte produkt, moet er
eerst omgerekend worden voor het eetbaar gedeelte (kolom 5).

r~ • gekookt
wrauw
b:blik

GROENTE•*-LEPEL

EET-LEPEL

(rauwe hoevh.) (rauwe hoevh.)

ANDIJVIE

g:000 832
r:000 728

70

(IOO)

35 (50)

ASPERGES

EETB.
DEEL BIJZONDERHEDEN
0.85

1 zak gesneden: 400gr.

«

000 936
b:013 011

gemiddel per stuk,
schoon:

- -

AUBERGINE

g:001 10 7
r:00l 003

gem. per stuk:300gr

- -

,^,'GURK

zoetzuur-glas
013 219
tafelzuur-gla:
013 115
BlETEN-rode
001211

klein: 10gr
groot: 25gr

—

80

BLEEKSELDERIJ

ho

0.8

- -

g ;00i 315
r:055 753

BLOEMKOOL

g:001 523
r:001 419

70 (78)

35 (39)

gem. per stuk,
schoon: 500gr

-2-

g;gekookt
r:rauw
bsblik

1GROENTE-LEPEL

EET-LEPEL

EETB.

(rauwe hoevh.) (rauwe hoevh.) DEEL

BOERENKOOL
001 4 19
IGLO met wors
064 752
NESTLEs t ampp.
062 746

0.55
diepvriesmaaltijd

CHAMPIGNONS
g:002 OO6
rÎ 001 939
b:0i3 323
soep:035 957
r TNESE KOOL
éroo2 214
r:002 110

DOPERWTEN
002 318
bï013 427 mid
b:013 531 z.f

BIJZONDERHEDEN

0.7

70 (1OO)

35 (50)

60 (67)

30(33)

0.85

+

0.35

Tsij erwten in blik
zie:

«

GROENEKOOL
g:002 526
r ï 002 422

0.8

KNOLSELDERIJ
g:002 630
r:055 857

0.7

gewicht, schoon,
klein:300 gr
groot:750 gr

0.9

gewicht, vuil,
middel:400 gr
groot: 600 gr

.(25)
gemalen,rauw

KOMKOMMER
g:002 838
rÏ002 734

.(15)
gemalen,rauw

(30)

KOOLRAAP
g:002 942
r:055 961

0.85

KOOLRABI
g:003 009
r;056 028

0.8

LOF (brussels )
g:OO6 850
r :006 746

70(88)

35(44)

0.8

gewicht, vuil, stronk,
klein: 75 gr
middel: 125 gr
groot: 200 gr

-3g:gekookt
r ï rauw
bîblik

GROENTE-LEPEL EET-LEPEL
EETB.
(rauwe hoevh.) (rauwe hoevh.) DEEL BIJZONDERHEDEN

PAPRIKA
g:003 217
r:003 113

0.7

PETERSELIE
012 84o

Takje, met steel:3 gr
telepel,fijn: 1 gr

PEULEN
003 529

POSTELEIN
,303 633
r:056 1 3^

0.9

zie spinazie

PREI
g:003 737
r:056 236

70(78)

RAAPSTELEN
g:003 945
rÏ 003 841

zie spinazie

zie spinazie

35(39)

zie spinazie

wit:
0.4

-

gewicht, schoon, met
groen, klein:70gr
middel: 125gr
groot :250gr

0.9

0.8*

RADIJS
012 424

RODE KOOL
g:004 220
r:004 116
b:014 534
met appel Iglc
:065 027

0.95

O.65

RABARBER
004 012
ioes
De Betuv e
w
053 851

RAMANAS
012 528
(rauw)

gewicht, vuil, per stuk
klein: 80 gr
middel:120 gr
groot: 200 gr

0.9!

zie knolseld

zie knolseld

85(85)

45(45)

gem. gewiegt:

gr

geleg 1 snee: 30 gr

0.8!

hoeveelheden kunnen
zeer sterk varieren.

g:gekookt
r:rauw
bjblik

GROENTE-LEPEL EET-LEPEL
EETB.
(rauwe heovh.) (rauwe hoevh.) DEEL

SAVOIE KOOL
g:004 428
r:004 324

0.85

SCHORSENEREN
004 532

0.65

r TJBIET
gToo4 844
r:056 340

00

O

•

SLA, rauw
oo4 636

SPERZIEBONEN
005 015
b:013 947

BIJZONDERHEDEN

1 krop gemiddeld, schoor
200 gr
1 blaadje
7 gr

0.5

50(56)

30(33)

0.95
•

SPINAZIE
gî005 223
r:005 119

0.9

SPITSKOOL
g:005 431
r:005 327

0.85

SPRUITJES
g:005 535
r:056 444

70(64)

30(27)

0.8

per stuk, schoon,
gemid.: 8 gr

STERKERS
012 632

TOMATEN
g:OO6 122
r:OO6 018

TUINBONEN
OO6 226
b:014 018

gemid. gewicht: 70 gr

0.45

-5g:gekookt
r:rauw
bîblik

GROENTE-LEPEL

EET-LEPEL

(rauwe hoevh.) (rauwe hoevh)

UIEN
g:006 k3k

EETB.
DEEL

0.95

BIJZONDERHEDEN

gewicht, schoon,
klein:
40 gr
middel: 80 gr
groot:
130 gr

VITTE KOOL

g:007 021
ri 006 95h

WORTELEN

g:007 229
r:007 125
b:0l4 326

60(67)

30(33)

50 +

25 +

+ gewicht

6o +

35 +

+ zie:

0.9

gemid. gewicht,
schoon:
gr

ZUURKOOL

g:007 ^37
r:007 333
stampp Nestle
:062 95k

EKSTRA:
BONEN

bruine,gedroo
011 733
witte,gedroog I
011 733

van uitgelekte
bonen uit blik

^PUCIJNERS
gedroogd
:011 941
b:019 653

bonen

Bijlage X
FEBRUARI 1977
GROENTEN

EN FRUIT IN BLIK
l/l blik
tot.
inh.

1/2 blik

uitge tot.
inh.
lekt

uitge tot.
lekt
inh.

capucijners

550

bruine bonen

550

doperwten

560

280

wortelen

540

270

f erwt. 200

erwt. 100

wort. 280

wort. l40

sperziebonen

480

zho

snijbonen

520

260

appelmoes

85O

potje: 370

doperwt+wort

i

l/4 blik

«"»fmnt as p e rg e s

250

aspergestukjes

250

witte bonen in
tomatensaus

445

400

rode kool

perziken
"peren

850

500

825

480
240

aardbeien

400

250

500

mandarijnen

497

225

587

381

169

714

416

185

175

|( lern3

190

110

200

120

312

190

240
350
570
(jroot-'keilf feUlc.

ananas

701

110
f'/SbL.SSj)

300 +-

425
850

uitge tot. uit- tot. uit
inh. lekg. inh. leklekt

IOO tw*
5ar

abrikozen
fruitcocktail

1/3 1 pot

27O

champignons
tomaten

3/4 1 pot

4 sch,

N.B. de analyse-cijfers voor groenteconserven zijn gebaseerd op de
uitgelekte groente;
de analyse-zijfers voor vruchtenconserven zijn gebaseerd op de
totale blikinhoud.

Belage XI
afspraken gemaakt t.b.v. het gebruik van de UCV-tabel.

aardappelen

tijdens de vezelproef gebruikt: oud
vóór de proef: gemiddeld

atjar tjainpoer

bij bakken nemen aard. 10 $ vet op (als
wintergroente gem.00342^ at i s toegevoegd

ani js

blokje suiker: 4 gram

appel met schil:967874

tijdens vezelproef: gewicht geschat op 15*
gew. klokhuis: 10$; gew. schil: 10$ on
gekookte appel: indien suikergel), onbokci
coderen als appelmoes

appelsientj e

sinaasappelsap ongezoet: 966559

benbits
berenburg

044748
jenever oud

berlinerworst

leverworst :064024

bak * en braad vet
boekweit ongemalen

boekweitgrutten «boekweit ni e uw nr:96 7 4 :> 8

bokkepootj es

als bokkepootjes

boterkoek

allerhande:025851

bonbon

mars j 0487 6o

borrelglas

indien oiibekénd; 35 cc

bouillon

200 cc

bonen in blik (bruin f wit)

omrekeningsfactor van blik naar droog

(appel

?\ç eiCyiv

l* v VKi>

(diaman 1
dierlijk":968045( ossewit ); planten: 968 1 '<9

= 1 blokje = 2 gram

gewicht: g
brood geroosterd

omrekenen naar vers gew.; factor 1 , 2 5

casselerib

ham gekookt

cassis

frisdrank:040008

cherry brandy

port

chocola uit automaat

suiker

chocolade biscuit

50 $ chocolade:043225; 50 $ biscuit:02

chocolade hagelslag

chocoladekorrels

ei

gewicht:53 g; eiwit 35 g; dooier: l8 g

1 5g;

compléta 6 g. cacao 4 ^

ei neeint bij bakken 10 $ vet op (als d;, t
is toegevoegd!)
frisdrank

alle dranken met "prik" behalve cola

giers t

967042

gemberkoek

5/6 ontbijtkoek + 1/6 gember

gort

021111

gortepap

karnemelkse

goudappeltj e

appelsap:038342

goulash

recept voor 4 pers: 250 g uien; 50 g

PaP

029031

margarine ; 750 g vlees; 250 g tomaten
champagne

witte wijn

groenten : in de UCV-tabel staan analyséeij fers voor rauwe groenten
bij koken treedt er verlies op van vit C en Bö. In de tabel zijn
de gehalten aan deze 2 nutriënten ook aangegeven na koken, d.w.z.
de gehalten die overblijven na koken van 1OO g rauwe groente.
Als de groente in gekookte toestand is gewogen (en gegeten) m o e t
omgerekend worden naar het rauw gewicht.Bij het coderen moet dit
r a u w gewicht w o r d e n ingevuld met d e code v o o r d e gekookte g r o e n t e .
omrekeningsfactoren voor div.groenten zijn: (de getallen zijn slech
een benadering). Deze factoren zijn overgenomen van Lassche et al.
Voeding 2_5
t 600.
andijvie

0,7

raaps telen

0,6

asperges

0,9

rabarber

1

aubergine

1

ramenas

1

bieten

0,9

rode kool

1

bleekselderij ö,8

savooiekool

0,9

bloemkool

0,9

schors eneren

0,9

boerenkool

0,9

selderij blad

0,9

cantharellen 0,6

selderij knol

1

champignons

sla

0,6

Chinese kool 0,7

snijbonen

0,9

doperwten

o,9

sperciebonen

0,9

groene kool

0,9

spinazie

0,6

komkommer

0,9

spitskool

0,8

koolraap

0,9
0,8

spruitjes

1.1

sterkers

0,8

tomaten

0,8

lof

»9

sO

O

paprika

0,6

peterselie

1

tuinbonen

0,9

peulen

0,9

uien

0,9

postelein

o, 6

witte kool

0,9

prei

0,9

wortelen

0,9

zuurkool

1

aardappelen

1

haaievinnesoep

kippesoep helder:030440

halfboter

halve hoeveelheid roomboter

haver

967146

haverinoutko ekj e

volkoren biscuit

hazelnootpasta

Nutella

havermoutpap

melk + havermout 60 g/liter

Jägermeister

sherry-

jus pakje
jus

bouillon 2 gram: 042950+4 g bindin. gein:
hierbij coderen vet uit vlees:
0223--.'
rundvet:031529 ; spekvet:034330
gewicht 10 g:

kaas domino

nieuwe code: 966767
kaas Franse (beh Camembert)

Brie 50 +

kaas parmezaanse
kaas Zwitserse strooi-

Edammer 4o +
magere kaas gem. (2-3-grar.i)

katenspek

vet spek:03433°

kersenbonbon

50$ chocolade:043225 + 50$ jam:044540
y neemt bij bereiding geen vet op en

r

* verliest ook geen vet
kletskop

allerhande:025851

knäckebrot van onbekende
herkomst

knäckebrot bruin

koffie uit automaat

suiker 10g; compléta 6 g; kof fie drunk: I r >o
gem. beker bevat 180 cc

koffiemelk

in kopje: 10 cc; in beker: 15 cc

komijnekaas

Leidse of Goudse; indien onbekend:Goud-, c-

kekererwten

kapucijners

lammetj espap/bloempap

melk + bloem 60 g/liter

likeur

040320

macaroni

wateropname factor /2, 5)

4

margarine:
0 - 20 $ m.o.v.

965868

20-40 $ m.o.v.

965972

O -40 $ m.o.v.

966039

d ieetmargarine

966143

halvarine gein.:

966455

met 0-35/6 m.o.v.

966247

meer dan 35$ m.o.v.

966351

dieethaivarine

halve hoeveelheid dieetmargarine

mais (meel)

967250

meelkoekje

biscuit:025227

j melkdrank

E4

mergpijpje

halfvolle melk
80# cake:0 2 5 3 3 1; 1 0 $ suiker: 0 3 7 7 5 :
10 % amandelen:O19861

milk shake

ijs

moccawafel

allerhande:025851

moorkop

chocolade 25 g + slagroom 25 g +

030214 + melk + ranja 046338

cake:

-je, g

mue s1i

065651

noten

gewicht walnoot: 3 6i hazelnoot: 4 g;
cashewnoot: 2 g

Shanghainootj es

50$ tue:026438 + 50$ pinda:020420

pepertjes in het zuur

paprika gekookt (omrekeningsfactor!)

pepers, Spaanse

paprika

nagelkaas

kaas v.v.:051325

Nesquick

benco:053539

osseworst

snijworst:0 6 3 8 5 3

paling vers

vette vis:011213

paneermeel

beschuit

pannekoek

gewicht: ca 8 5 g» flensje: 4o g ;
code 046754 of bloem 200 g + mei];

peertjes gestoofd
t

t

peimyvafel
pudding (caramel)
(sinaasappelvla)
puddingpoeder

350 -500 cc + 2-3 eieren
indien suikergeh. onbekend: peren op s
biscuit 1 5g; chocolade 3g> smeerka;t:, 7'g
vanillevla 100 g: 028236 + 5g suiker

(*

vanillevla:0 2 8 2 3 6
meestal Saroina (bevat suiker ; gewone
puddingpoeder is ongezoet vgl. cusliud')

pudd ingbroodje

50 % vanillevla; 50$ luxe brood

pindakoek

gew. 35 g; koekjes allerhande 25 ^ :
025851 + pinda's 10 g:020420

rabarber gekookt (indien
suikergehalte onbekend)

ra b a r b er m o e s
(beter is een recept toe te passen)

Reino spread (evt.Jonker Fx is) Halviture
rogge

967354

rondo

gevulde koek:02 5747

roombroodj e

zie puddingbroodje

rosé

rode wijn:042222

Rye vita knäckebrot

knäckebrot bruin

rijst

wateropname bij koken; factoi' '» 3
voor zilvervliesrijst: 2

"volle rijst" =zilvervlies

966975

santen

kokosnoot vlees: 020212

sesamzaad

966871

sclmitzel

bevat 25 % paneermeel

sinaasappelsap ongezoet

966559

sinaasappel uitgeperst

'

966663

slaolie

soja

-olie: 0 3 1 3 2 1

schuimpje

zuurtj e:045023

soep

200 ml bouillon bevat: bouillonblokje
vermie|bindmiddel 10 g; 30 g groente of tomat
puree; aspergesoep e.d,:hetzelfde rec<
met asperges i.p.v. groente; ingeval
bonden of schenkel gebruikt: 5 r, bak

sojabonen

en braad vet toevoegen j +v.lees gein. of
967562
gehakt: 2f> g

spaghetti

wateropname factor 2,5; coderen als
macaroni

spa citron

frisdrank (bevat suiker)

sperziebonen blik

gew. 850 g is netto 500 g

stroopwafel

allerhande 20g; stroop 4g; margarine

sunsip (in verdunde ataat)

sinaasappelsap in glas

Tallin sesampasta

pindakaas met noten, Calvé

tahoe

967666

tempeh
taaitaai

967770
ontbij tkoek

tarvegries, gaar

brinta

tuinkers

sterkers

theebeschuit

beschuit 4 g + suiker 1 g

tonijn

magere vis

Tova

jam:o4454o

vis

omrekeningsfactor kabeljauw bei-eid jiaa
vers gewicht: 1/0,8
vis neemt na stoven

geen vet op

bakken

5 %

paneren

10 %

magere vis: baars »kabeljauw, poon, schar, schol, schelvis, sj>ieriiig, turbo

1

tong,tonijn,wijting
gein. vette vis: bot, forel, heilbot
vette vis: ansjovis, paling, haring,zalm,sprot;

gerookte palii ng en
haring hebben eig...»
code

vlees rundvlees

mager:009755
gemiddeld :OO9651
vet :OO9859

mager rundvlees: lendelap, haas of filet,imitâtieltaas,rosbief, bielVtui
van de haas, andere soorten biefs tule, T-bone steak, b.
lap of bieflap
gemiddeld rundvlees: runderrolletjes of vink, schenkel,poulet, staart si
mager met diklce vetlaag, contre-filet mager met vetrai
rollade idem, biefstuk v.d.lende,sucadelappen
vet rundvlees:

klapstuk, doorregen ribstuk met vetrand, rib-rollade
gemidd. met vetrand, doorregen borstlappen en door
regen riblappen.

varkensvlees

mager

:010210

gemiddeld:010106
vet: 01031^
mager varkensvlees:haas
gemiddeld varkensvlees:fricandeau,rollade met vetrand, ribstuk idem,
schouder doorregen vlees, karbonade, hamlappen,
krabbetjes
vet varkensvlees: schouderlappen doorregen, speklappen, vers spek,
verse wordt, saucijsjes, slavinl,poulet.
door braden:neemt mager vlees en lever 5 $ vet op (als dat werd

toege

voegd ).
na braden wordt:
vet rundvlees (incl.gehakt) gecodeerd als gemiddeld rundvlees;
vet varkensvlees, gehakt half om half en verse worät gecodeerd al.-,
gemiddeld varkensvlees.
Paneren veroorzaakt dat

15 $ van het gewicht van het vlees a.111 vet

wordt opgenomen (als dat werd toegevoegd)
gewichtsverlies bij bereiding: de volgende omrekeningsfactoren
moeten worden toegepast:
varkensfricandeau 0,65; entrecote 0,6; rundergehakt 0,8; gemengd
gehakt 0,75; varkensrollade: 0,6; runderrollade 0,7; karbonade O, G
varkenslapjes 0,66;slavink 0,7; speklappen 0,5; rib.lappeu-; bij de-/e
soorten geen vetopname; rosbief factor: 0,75.
0,6
lever: omrekeningsfactor 0,8; hierbij corrigeren voor veto|mame :
rauw
vet.

gew, = 1,25 x gebr. gew.;

van 1,25 x gebr^ew. erbij coderen .< 1 •

vlees, bi j zondezee gevallen:
blinde vink

rundvlees gemidd.

EET

75$ gehakt gein; 8^,eiw:itooncentraa i. :')(>'7'r/

EEtburger

5

<^o v.h. gewicht is paneermeel (

vetopname)
Gelderse schijf'
lever

'kenvl. vet

+ 20 $ v.h» gewicht paneermo«-

op brood meestal runderlever

+

1

./

bij warme maaltijd meestal vairkenslever
rosbief (op brood)

5$ vet opgenomen bij bereiding erbij
coderen

slavink

varkensvlees gemidd.(na

smulburger

soepgroente 6 g; paneermeel 3 g»

bereiden)
gemidd

varkensvlees
saucijs j e

verse worst,na braden varkensvl. gem.

speklap

varkensvlees vet

vruchtenlimonade siroop

1 deel op 4 delen water

wiebertj e

drop

wodka e.a. 40 $ dranken

rum

worstbroodj e

gewicht 75 g; luxebrood $0 g +
knakworst 25 g

ijs, vanille e.a.
roomij s

ijs 3 % vet
ijs 12

vet

conotop=hoorn met noot
jes en chocola

ijs 14 $ vet

waterijs

vruchtenlimonade

Yoki-drink

90$ magere yoghurt; 10 % suiker

zoutje Japan

zoute stokjes

IIa! varincs , die n l n d e r d a n 35.- in ; o • v. b e v a t t e n
AH
blue band
sun
sum ;;er
v j t eM 1 o

l'ai va r;i no ^ cï J e- mr-er d t ;n 35

c,-

ni. o.v. bevatten:

be 1 ] a
cro m
co-op
era

leeu\;cnzet'.el
re mi a
sircon d e w i t

vc.ié
gouda 1 s glorie x )
C r a n a d a \-)
:: i ^ s o x )
sa nt c e x )
topper x)
t v. j n x )
voj.nia

)

x ) v o l g e n s cons-ui icir^enbcnd o n d e r z o e k

margarines die 0_ - 20 % m.o.v.bevatten;
AH zilvervloot

AH

blue band

corona

dex remia

leeuwenzegel

disko

summer

rama

sun

vegana

zeeuws meisje
saffier

margarines die 20 - ko ja _m. o. v. bevatten:
AH silverqueen

brio

bona

corso

Gouda's glorie

dessa

holma

remia goud

p. planteiriiargarine

karaat dieet

sonni

sandwich

speciaal

sol

végé s u p e r

venda-zonnebloem

s i m o n d e V i t k u i p j e yja j a n g - k u i p j e
crox

supra-coop

vida

o p m : i n d e z e c a t e g o r i e v a l l e n o o k d e m e e s t e p l a n t ennia r g a r i n c s en o <
m a r g a r i n e s o p basis v a n z o n n e b l o e m o l i e .

d i e e t i n a r g a r i n e s d i e m e e r d a n 6 0 $ ni.o.v. b e v a t t e n :
bccel
suneos
de Gruyter-dieet
q u e e n 6 0 - 6 5 , ATT
rem;i a - g e z o n d h e i d
vit elina

k'ov/icht :noop, ko jk enz.
bei s to^iie

12

bis cuit
v o l k o r e n bi.s c u i l,

'ani)
sln^rooiupiui t
spécula:) s j e

5

1o

brussclse kermis

6

f r o u f'rou

35

stroopvnTel

25

theebeschuit

5

6

1o

toffee

bountie

25

vruchtenvlaai

cake

25

chocolade reep

25

lxxxe ko ci»:j o

6

z u u r tj e

3
b a kj e / h o o r n i j s

70

bolletje ijs

50

h

stokje ijs

70

50

chip? (handje)

7

tue

5

d r o p muiitdrop
gevulde koek

1O0

6biscui t
3sui ker

topdrop

7

spri ts

bonbon

cafe noir

120

10

mars/nut s

50

kroepoek portie

kloine mars

35

loempia

monto s

3

milky way

28

25/J cashi'\.

oliebol

35

1 O^ù )ia/i!.1 :j 1 o i

pepermunt

2

pennyvafel

25

0

160

gem. noten;

1 0L/J ai!i<! lllï !',1 vJ 1 i

55'~p p i n d a ' ;
pinda1s

prince fourré =
chocoprins

10-25

30

handje

30

eetlepel

10-15

bakj e

25

rang

5

pepsel

toost klein

3

s t u d e n t e n h a v e r:

ine I b a

p

1
5/j v.'a lno 1

ii

15/" lia/cj ij o i.< r i
20> pa 1'ajio I a n
1 0'(o awajlùr 1

.

5 0 £ k r e n t '•):/* >

:'ij;u a
1

bakje:

35

100 graiT! gekooki
. wlUi-k I

gram gewassen eet

gram ongewassen eet

baar rauw produkt

baar rauw produkt

(=

soort groenten
and i j v i e
pos t eIe i n
pre i
raapsleI en
sla
sp i rui,? i i!

!

)

siinkheidsfaktor

_ ce[l->ad

143

1 li)

»3**

0.8'p

167

133

140

0.95
0.65

111

89

137

167

133

148

ü .90

167

133

166

0.80

167

133

148

'0 .90

139

0.80

125

0.80

139

0.80

312

0. 40

159

0.70

m

0.55

2 39

0. 70 ,

239

0. 70

163

0 . HS

317

0 . 35

139

0.80

asperges
111aubergi nes
100
(rode) bieten (kroten)
111
bleekselderij
125
bloemkool
111
boerenkooI
111
can • ha re I I en
167
champignons
167
c h i nese koo1
143
doperwten
111
y i oeiie koo! •
111
komkomnie rs
111
kooI raap
111
lof (brussels)
125
papr i ka - •
111
pe t e r s e I i e
.— . ... 100
peu I en rabarber
—
- 100
ramenas — —
100
> od ,oo I
100
savoye kool
'
— - 111
-111
schorseneren
111
selderij (blad)
100
s I ede r i j (knol)
sn i j bonen
111
,,,
sperz i ebonen
•
spi tskool .
.125
sprui tjes
91
sterkers
—
125
tomaten
125
cuinbonen
111
uien

111

w i t tekoo1
wortelen
zuurkool
irirdappeIen (oud)"

111

"

uitgangsorodukt {i • e t o..,11
rauw ongewassen + onee tbaar ongewassen)

—

--

123

0 .90

139

0.80

139

0.00

159

0. 70

100

1.00

123

0.90

118

0.85

111

0.90

118

0.85

131

0.85

171

0.65

123

0.90

143

0. 70

117 '

0.95

117

-0. 9 5

14?

0.85

114

0.80

125

1.00

132

0.95

247

0.45

117

0.95

131

0.85

111

123

0.90

100

100

1.00

100

14-3

0. /O

'J"-*
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Bijlage XII
1977

V e r b e t e r i n g e n e n a a n v u l l i n g e n op het stencil 'maten, gewichten en

coderingen'
Brood etc. (biz. l)
Wasa-lichtgewicht knäckebröd :

7 gram

AH-boerenbruinknäckebröd

:

12 gram

toastje

-klein

:

3 gram

-langwerpig

:

5 gram

—Helba klein

2 gram

-MeIba langwerpig

b gram

Varopa-toast (groot)

:

Qok

hlz^

yy

9 gram

Besmeerd (biz. l)
voor margarines, halvarines, dieetraargarine enz. de codenummers uit
het stencil van de vezelproef gebruiken, dus niet die uit de UCVtabel.
Beleg-Zoet (blz. 2)
choc, hagelslag : 12 i.p.v. 10 gram
Beleg-Kaas (blz. 2)
indien niet bekend : plak uit pakje : 23 gram
gesneden met kaasschaaf' : 20 gram
gesneden met een mes : 30 gram
smeerkaas, ronde doos met 6 stukjes : elk 28 gram
ilèC 14 gram

smeerkaas, ronde doos met 12 stukjes
Vleeswaar (blz. 3)
boterhamworst

1 plak 10 gram

rosbief

15 gram
9 gram

boerenmetwors t
zure zult

ik

gram

Vis(Blz. 3)
makreel uit blik : 060^2Ö; 1 blikje bevat 210 gram (+ extra olie?)
makreel gerookt

: 035333

zie verder blz,
Ei (blz. 3)
benodigde hoeveelheid margarine : 10

°/o

van het ei-gewicht, dus 5 g.

Let wel op of bekend is hoeveel er werkelijk gebruikt isi
Melkdranken (blz. 3)
koffiemelk uit fles : indien niet bekend, dan 10 g gewoon,
we i n i g ( d o n k e r e k o f f i e
20 g veel (witte kof lie)

-2-

Fris- en alkoholische dranken (biz. 3 - k )
de hoeveelheden voor jenever, wijn, sherry e.d. zijn die voor een

zgn. standaardglas, worden in de horeca meestal gebruikt. Indien
de drank thuis genomen is, is het bijna altijd meer. Indien niet
bekend, dan te gebruiken

jenever : 50 ml
sherry
wi jn

1 flesje tonic (Royal club) bevat 200 ml, niet 180.
Fruit (blz. b)
Voor de hieronder genoemde vruchten vervallen de gewichten die in
het stencil staan; de volgende getallen kunnen voortaan gebruikt wor
den :
appel:

klein

85 g ongeschild
» 70 g geschild
zonder klokhuis
zonder klokhuis

middel 150 g

„

115 g

„

groot

„

I50 g

„

I85 g

Het afvalpercentage is gemiddeld 8 fo bij ongeschild gege
ten, en 24

°/o

bij geschild gegeten. Appels met bekend

gewicht hiervoor corrigeren.
appelmoes:

1 eetlepel 35 St 1 opscheplepel 75 'S-

banaan; klein

(zonder schil)

middel

(

„

)

groot

(

„

)

De schil is gemiddeld 35 °/> van het totaal gewicht.
grapefruit: met schil 250 gram, zonder schil 200 gram.
vruchtvlees van \ grapefruit (uitgesneden): 90 g
sap van \ grapefruit:

ml.

mandarijn; zonder schil 55 gram.
peer: zie appels.
sinaasappel: klein 100 g ongeschild, 70 g geschild
middel l40 g

„

, 100 g

„

groot 190 g

„

, 130 g

„

Indien gewogen: het afvalpercentage is gem. 30

°/o.

Koekjes/gebak (blz. 5 )
1 volkoren- of

1

tarwe 1 biskwie uit een rol weegt

8 gram (i.p.v. 10)

1 bonbon weegt 10 g; 1 rumboon weegt 10 g; 1 kersenbonbon 12 g(,zie
het stencil van de vezelproef voor codering).
1 flik is 5 g» 1 choc, reep (Ail) 25 g.

£ \)oor

cJVxCp&cJbUlak

JfaAooJs

O

cx^o ^Jc

c©

-3vervolg Koekjes/gebak (blz. 5—6)
1 kano is 46 g, 1 kokosmakron 36 g, 1 zaanse koek 11 g, 1 grote
koek uit kartonnen pak (AH? Simon): 16 g.
1 gemberkoekje is 7 gram, 1 luxe koekje 10 gram
1 chocoprins is 30 gram; 1 kleine prince fourrS 14 g, een ;;TOte 20 g.
1 grote sprits 35 St 1 Nobo-sprits 20 g, 1 Nobo-minisprits 12 g.
1 punseliwafel (klein) is 20 g, 1 stroopwafel 25 gram.
Voor codering van ijs: zie stencil van de vezelproef.
1 gebakje is meestal 100 gram.
Borrelhapjes/snacks (blz.

6)

1 bitterbal (diepvries) 20 gram
1 klein zakje chips is 35 gram, een middelgrote zak is 120 gram.
1 loempia uit de diepvries is 120 gram, bij ciiin.-ind. restaurant
waarschijnlijk wel 150 gram.
1 pasteibakje öngevuld weegt

hO

gram.

saté: J stokjes kippevlees 60 g
pindasaus ook 60 g
1 zakje Wokkels is 68 g, 1 zak Calvé borrelnootjes 180 g.
Soep (blz. 7)
soep uit een pakje coderen als leant-en-klaar, bijv. 250 g groentesoep
wanneer met 4 personen 1 pakje soep gegeten werd.
vermicelli: 1 pak Honig bevat 250 gram, 1 pak AH 500 gram.
Vlees (blz. 7)
voor codering, opgenomen of afgestane hoeveelheden vet: zie het
stencil van de vezelproef.
Vis (blz. 8)
1 rolmops uit een potje is _+ 65 gram.
Groende (blz. 9)
de meeste getallen vervallen; zie liet speciale formulier voor
groenten, en dat voor groenten en fruit in blik.
ui : klein 'i-O g, middel 80 g, groot 130 g (d.i. het eetb. gedeelte)
vlardappelen (blz. 10 )
indien niet bekend, dan 1 kleine
d.i. het eetbaar gedeelte.
1 pak

1 instantrijst'

is

kOO

gram.

g, 1 middel

g, 1 grote

g,

-k-

vervolg Aarclappelen/ri.jst etc. (j,

. 10)

1 opscheplepel gekookte macaroni

S t komt overeen met rauw:

1 eetlepel

„

St

IT

TI

IL

IT

1 opscheplepel gekookte rijst

St

FT

H

TR

1 eetlepel

St

TT

M

TT

„
„

„

•

£
g

TT

•

E

TT

•

S

•

Nagerechten/pappen (blz. 10-11)
chipolatapudding: 1 bakje (diepvries) bevat l/2 liter.
Jolly joghurt per portie : 125 gram
Jolly pudding per portie : 118 gram
Mona

pudding per portie : 112 gram.

Kant en klaar maaltijden (blz. ll)
macaroni, spaghetti, nasi en bami goreng uit diepvries (aluminiumbakje) : 600 gram, coderen als 'in blik',
nasi en bami goreng in blik: 700 gram.
maaltijdsoepen: 1 blik (groot) bevat 820 rul =

g.

saté uit diepvries:(3 stokjes) bevat 60 gram kip en 60 gram satésaus.
„

„

„

varkensvlees en

g saus.

Diversen (blz. 12)
1 pakje paneermeel bevat 150 grain.
Brood/koek/gebak (blz. 12)
1 boterkoek, hazelnootkoek e.d. (rond, Ail) weegt 250 gram.
Nagerechten/pappen (blz. 1^)
1 pakje Saroma-puddingpoeder: 90 gram.
1 flesje Tova- puddings aus bevat 175 fil (klein), een grote fles ^ 350 ml,
Diversen (blz. 1 k )

'•

nasikruiden (Coniniex): Izakje
bamigroenten

M

:

„

bevat '30 gram, coderen als:
M

50 gram, coderen als:

kroepoek (Go-tan): 1 pak (= 3 lange stroken) bevat 75 gram.
bessensap, rode : 1 flesje bevat 330 nil.

Bijlage XIII
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Bijlage XV

Wageningen,juli 1977

Geachte

In de maand februari hebt U meege
daan aan ons onderzoek naar voedingsgewoonten. De gegevens,
die we toen verzameld hebben, zijn nu grotendeels uitgewerkt.
Volgens afspraak sturen we U bijgaand de gegevens over Uw eigen
voedselkonsumptie gedurende de periode van het onderzoek.
Deze gegevens zijn alleen geschikt om een indruk te geven
hoeveel van de verschillende nutriënten - d.w.z. eiwitten,vet
ten, koolhydraten, alcohol, mineralen en vitamines - Uzelf
gö-niddeld per dag gebruikt. Ter vergelijking hebben we er ook
de gemiddelden van de groep vrouwen en de gemiddelden van de
groep mannen naast vermeld. Dit is alleen een maatstaf om te
kijken of U boven of onder het gemiddelde van de groep zit.
Het geeft zeker geen indruk of U wel of niet "goed" eet.
Daarover kan met alleen deze gegevens geen oordeel gegeven wor
den. Zoals U weet is dit ook nooit de bedoeling van het onder
zoek geweest. Mocht U hierin toch geinteresserd zijn, dan
kunt U het beste kontalct opnemen met Uw huisarts of met een
diëtiste.
In de tabel is behalve het gemiddelde per dag berekend over de
hele week, waarin U aan ons onderzoek hebt meegedaan, ook het
gemiddelde per dag over de vijf werkdagen en het gemiddelde
per dag over de twee weekenddagen vermeld. Zo kunt U vergelij
ken Oof er nog verschil is tussen Uw gewoonten door de week en
die gedurende het weekend.
Allereo -st hebben we de kilokalorieen vermeld. Het getal voor
totaaleiwit geeft de som van dierlijk en plantaardig eiwit
aan. Evenzo is totaal vet opgebouwd uit dierlijk vet en plant
aardige olieen.

(vervolg)Belage XV

P l a n t a a r d i g e olioeri z i j n m e e s t a l r i j k e r a a n m e e r v o u d i g o n v o r z o d i g d e v e t z u r e n ( n f g c k o r t in.o.v, ) c'an d i e r l i j k e veil e n . Uit
gezondheids /V P W g Lngen wordt

het gebruik van vetten rijk aan

in. o „ v . d j. lcvi j 1 s o n n b ^ v o ]*-n. D g o p n a m e v a n m . o v . v o r d t a pa rt
in de tube 1 ftege v •
To i

de koolhydrai o-, 1 '-e'H.veii 0.0. suiker eil zet-mee 1 ,

'lens lotte s tan •

d« • l>i i-li'.'U-,!

van n Icohol. nog vermeld in g r .-•inmetj

piiiii' alcohol .
Naast de absolute getallen voor o 1 v i I , vet k 'o i h\ . 11 .1 en <n
aleoJio.l s t ;•> an tussen haakjes de percent iifjes , • wacrin deze mi fcr.Lonten l):i jc1ra;;('n a a n de ka 1 or i.e onvoorzien ing. U i <
indruk vaar de ;

• --ri een vandaan komen ; of vet e 1 j I

,",r'iterp l:a] or ' een.l evorane.«' er I « dan
keerd.

ooihydra t on <1

ni f.rbi j moe f neg oven ver nield worden da I

1 « v03" t • un 1 gr ej v i. I

I CJC. a^W.e>L--6i

y

g.- eft

on 1 gr kool hydraat boùV

1
h

I

'< ea

,>< n

, --en

juist
.»

<

omge

vet '

ken
|

I ,Hert.v-.£

QjLXIQjrù .

\l i ,j iiopcn I' ne i; < I e >• r gegevens een plezier te hobbou gedaan.
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Belage XV
Dagelijkse konsumptie gemiddeld oyer alle 7 onderzoeksdagen
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Dagelijkse konsumptie gemiddeld over de 2 weekenddagen in het onde
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N.B. Aan het onderzoek hebben totaal 56 vrouwen en hh mannen
deelgenomen.
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Belage XVI

Wageningen
Vakgroep Humane Voeding

uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk
datum
Mjlage(n)

dnderwerp

29 juli 1977
résultatenformulier

onderzoek voedingsgewoonten Rhenen

Zeer geachte Dames,Heren,

"V

Begin dit jaar hebt U van ons een brief

ontvangen» waarin we U op de hoogte stelden van een onderzoek
van de Vakgroep Humane- .^Voeding van de Landbouwhogeschool in
Vageningen in de gemeente Rhenen. Dit onderzoek zou in januari
en februari 1977 plaatsvinden en beoogde een beeld te krijgen
van de voedingsgewoonten in Rhenen en van de faktoren, die een
rol spelen bij het "verzamelen van dergelijke gegevens.
Een steekproef van 150 personen uit de volwassen bevolking van
de gemeente werd benaderd en verzocht gedurende een week de
eigen voeding op te schrijven in een door ons verstrekt dagboek.
«

De gegevens van dit onderzoek zijn inmiddels verwerkt en de
resultaten ervan grotendeels bekend.
Tijdens het onderzoek is aan diegenen, die hun medewerking ver
leend hebben, toegezegd dat ze, indien ze daarvoor belangstelling
hadden, enkele resultaten en met name enkele resultaten van hun
eigen voeding toegestuurd zouden krijgen. Deze zullen binnenkort
aan de deelnemers worden verstuurd in de vorm van het bijgesloten
resulta t enformuli er. Het betreft hier de gemiddelde dagelijkse
konsumptie aan makronutrienten en hun bijdrage aan de kalorieenvoorziening gedurende de week van het onderzoek van zowel de
deelnemer zelf als van de totale groep vrouwen en de totale
groep mannen, die aan het onderzoek hebben meegedaan.
Er is geen vergelijking gemaakt tussen de resultaten en de
aanbevolen hoeveelheden. In een begeleidende brief is benadrukt
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dat deze cijfers geen antwoord (kunnen) geven op de vraag of
men al dan niet "goed" eet. Immers over de voedings- c.q.
gezondheidstoestand van de deelnemers hebben wij geen informatie
Bovendien is duidelijk gesteld dat de gegevens van de groepen
slechts gebruikt mogen worden voor een plaatsbepaling van de ei
gen konsumptie en zeker niet als referentie. Degenen, die willen
weten of zij een - voor him konditie aangepaste - voeding gebrui
ken, zijn geadviseerd hun huisarts' en/of dietiste te raadplegen,
daar wij meenden dat het niet op onze weg ligt hierover uitspra
ken te doen respektievelijk adviezen te geven. Bovendien is de
informatie, die wij daarvoor ter beschikking hebben, te gering.
Dit alles betekent dat U mogelijkerwijs patiënten bij U krijgt
met vragen naar aanleiding van de gestuurde resultaten.
Naar wij hopen heeft deze brief U voldoende informatie gegeven
om hier verder met hen over te kunnen praten. Mocht dit niet.
het geval zijn, dan zijn wij gaarne bereid Uw verdere vragen te
beantwoorden.

Hoogachtend,

Mevr.W.A. van Staveren
projektleider
tel.: O837O-82533
Deze brief is verstuurd aan:
Medisch Centrum Rhenen
Groene Kruis Rhenen
Wijkgezondheidscentrum Eist
Groene Kruis Eist

