Cijfers over

Eten
Eetgedrag omvat alle dagelijkse eet-, drink en snackgewoonten. Als maatstaf voor de eetgewoonten
van jongeren worden doorgaans drie normen gebruikt: ontbijten, het eten van groente en het eten
van fruit. Voor ontbijten wordt als norm gehanteerd dat jeugdigen dit dagelijks doen. Voor
groenteconsumptie geldt voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar de norm dat zij dagelijks 150 gram
groente eten en voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar dat zij 200 gram groente eten. Voor
fruitconsumptie geldt de norm dat er minstens 2 stuks fruit per dag gegeten wordt. Eetgedrag is een
van de factoren die samenhangt met overgewicht.
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Kerncijfers
Landelijk
Van de

scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs ontbijt, in 2017, gemiddeld 80 procent van de
leerlingen door de week elke dag. Er zijn echter verschillen in eetgedrag tussen leerlingen van het
basisonderwijs en die van het voortgezet onderwijs. Basisschoolleerlingen hebben over het geheel
genomen gezondere eetgewoontes. Zo ontbijt 89,4 procent van de basisschoolleerlingen en 77,6
procent van de leerlingen van 12-16 in het voortgezet onderwijs iedere doordeweekse dag. Dit
verschil is significant. Ook zijn er verschillen tussen jongens en meisjes. Hoewel de percentages
jongens en meisjes die dagelijks ontbijten in het basisonderwijs niet veel verschillen is er in het
voortgezet onderwijs wel sprake van een significant verschil. Ruim 82 procent van de jongens van 1216 jaar zegt dagelijks te ontbijten. Bij meisjes gaat het om bijna 73 procent.
Ook eten kinderen in het basisonderwijs vaker groente en fruit. 45 procent van de
basisschoolleerlingen eet iedere dag een of meer stukken fruit. In het voortgezet onderwijs gaat het
om 31,4 procent van de leerlingen die zegt dit te doen. Ook dit verschil is significant. Het dagelijks

eten van groente komt in beide groepen ongeveer evenveel voor. Bij de basisschoolleerlingen gaat
het om ruim 47 procent en van de leerlingen in het voortgezet onderwijs om ruim 45 procent. Ook bij
het eten van groente en fruit zijn er verschillen tussen jongens en meisjes. Bij het ontbijten zeiden
meer jongens dan meisjes dit dagelijks te doen. Bij het eten van groenten en fruit is het echter
omgekeerd. Meer meisjes dan jongens in zowel het basis- als voortgezet onderwijs eten dagelijks
groeten en fruit. Deze gegevens zijn afkomstig uit het HBSC-onderzoek naar gezondheid en welzijn
onder scholieren van 11 tot en met 16 jaar (Stevens e.a., 2018).
Cijfers over het eetgedrag van jongere kinderen komen uit de Gezondheidsenquête. De
Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek naar leefstijl en gezondheid onder de
Nederlandse bevolking van 0 jaar en ouder. Wat het eetgedrag van kinderen betreft wordt uitgegaan
van de Richtlijn gezonde voeding van de Gezondheidsraad. Ouders van kinderen wordt gevraagd
naar de consumptie van fruit, groente en vis. De laatste cijfers dateren uit 2016. Van de kinderen van
0-12 jaar eet ruim 38 procent zeven dagen per week voldoende fruit en voldoet daarmee aan de
richtlijn gezonde voeding. 44,4 procent eet vijf dagen per week voldoende fruit. Het percentage
kinderen dat voldoet aan de groente norm is hoger. Bijna 42 procent eet zeven dagen per week
groente. Bijna 65 procent doet dit vijf dagen per week. Van de 0-12-jarigen eet bijna 53 procent
minstens een keer per week vis (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018).
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