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Introductie 
Tijdens Wave I is voor het eerst gedetailleerd naar het voedingssupplementengebruik van de LASA 
respondenten gevraagd. Om een beeld te krijgen van de inname van micronutriënten uit 
voedingssupplementen, is er een systeem nodig om de totale hoeveelheid micronutriënten uit de 
supplementen te berekenen.  
Het RIVM heeft de Nederlandse Supplementen (NES) database ontwikkeld, waarin een groot deel 
van de in Nederland gebruikte supplementen en hun samenstelling voorkomen en gecodeerd zijn. 
We hebben ervoor gekozen om de supplementen die door de LASA deelnemers zijn gebruikt te 
coderen volgens dit NES coderingssysteem, om zo op een efficiënte manier de inname van 
micronutriënten uit supplementen te kunnen berekenen in de LASA populatie. In deze handleiding 
staat beschreven hoe te werk is gegaan bij het coderen van de LASA supplementendata. 

LASA RIVM NES 
Respondentnummer (Respnr) NES code 
Supplement (Ja/Nee) (supJ_N) Merk  
Aantal supplementen (1-6) (aantsup) Etiketnaam (bijv. B-complex 50 mg) 
Soort supplement (supsrt) Verstrekkingsvorm (bijv. capsule, tablet) 
Merk/naam supplement (supnaam) Gehalte per (staat op 0 of 1) 
Omschrijving verpakking (supomsch) Gewicht per verstrekkingsvorm 
Sterkte van het supplement (supgetal) Dagdosering (aanbevolen aantal per dag) 
Eenheid sterkte (µg, mg, g, ml, eh/ml, %) (supeenh) Groep (bijv. enkelvoudig of multivitaminen) 
Aantal supplementen (per tijdseenheid) (supapt) Doelgroep (bijv. volwassenen, of kinderen vanaf 3 jaar) 
Tijdseenheid (dag/week/maand) (suptdeh) Vegetarisch (Ja/Nee) 
Toedieningsvorm (bijv. tablet, capsule) (suptoed) Vrij van (bijv. gluten, soja) 
Andere toedieningsvorm (supat) Bevat (bijv. melk, gluten) 
Seizoen waarin gebruikt (supseiz) Claims (bijv. “Helpt weerstand opbouwen”) 
Andere periode waarin gebruikt (supanp) Opmerking (bijv. bereiding of specificering van inhoud) 
 Hoeveelheid per nutriënt (in mg of µg), in aparte 

kolommen 
 Hoeveelheid overige stoffen (in mg) 
 Ingrediënten 
 Export opmerkingen 

Tabel 1: overzicht van variabelen aanwezig in de LASA dataset en de NES database 
 
De NES database 
Zie rechts in Tabel 1 alle variabelen aanwezig in de NES database. Omdat de NES elk jaar op 1 juli 
wordt ge-update, hebben we drie datasets opgevraagd van rondom de dataverzameling van Wave I 
(2014, 2015, 2016). Vervolgens zijn de NES data van 2014, 2015 en 2016 in één Excel bestand onder 
elkaar gezet. Er is een kolom met variabele ‘Jaar’ toegevoegd en daarna zijn alle duplicaten 
verwijderd, op basis van dubbele waarden voor NES code en alle nutriënt gehaltes (zie ‘NES 
databestand 141516’). Dus als minstens één van de nutriënt gehaltes is veranderd tussen 2014 en 
2015, maar er verder niets is veranderd in 2016 t.o.v. 2015, bestaan er van een NES code twee 
versies, namelijk 2014 en 2015. De kolom ‘Jaar’ wordt uiteindelijk gebruikt om de juiste versie van 



een specifiek supplement te selecteren wanneer het supplement van samenstelling is veranderd 
tussen 2014-2016; de NES code met de meest recente samenstelling vóór het medisch interview 
wordt daarbij gekozen (zie aanpak codering hieronder). 
 
De LASA dataset 
Zie links in Tabel 1 alle variabelen die aanwezig zijn in de ruwe LASA dataset (‘supplT9’). Deze dataset 
toont per respondent het huidige supplementgebruik (d.w.z. op het moment van het medisch 
interview van Wave I). Er is in het begin van de dataverzameling van Wave I ook gevraagd naar 
supplementgebruik in het afgelopen jaar, maar deze vraag is later geschrapt, dus met de enkele 
gegevens die daarvan nu in de ruwe LASA dataset staan wordt verder niets gedaan.  
Per respondent bevat de LASA dataset een maximum van 6 verschillende supplementen (supsrt1, 
supsrt2, supsrt3, etc.). In totaal zijn er 23 respondenten die hebben aangegeven op het moment van 
het medische interview 6 verschillende soorten supplementen te gebruiken. Wat betreft de variabele 
‘supgetal’; in het geval van enkelvoudige supplementen (met één specifieke stof, bijv. een vitamine D 
tablet), is de sterkte zoals ingevoerd in de LASA dataset vrij vanzelfsprekend, maar in het geval van 
meervoudige supplementen (meerdere stoffen, bijv. een multivitamine capsule) slaat de sterkte in 
de LASA dataset vaak op één van de stoffen in het supplement.  

In ‘supplT9_NES_meddata_codes_vitD’ zijn alle supplementen die vitamine D bevatten (zowel enkel- 
als meervoudige supplementen) al voorzien van een NES code. Voor die codering zijn vier nieuwe 
variabelen toegevoegd aan de LASA dataset: ‘nescode’, ‘jaar’, ‘bron’ en ‘opmerking’. Daarnaast is de 
precieze datum van het LASA medische interview Wave I toegevoegd door deze aan elk 
respondentnummer te koppelen. 
 
Aanpak codering LASA supplementendata 
De stappen en beslissingen voor het coderen van de supplementendata zijn ook weergegeven in de 
beslisboom in Figuur 1. Vóórdat wordt begonnen met het coderen van de supplementen data wordt 
de LASA dataset gesorteerd als af-/oplopend op (merk)naam, zodat dezelfde merken/namen al 
zoveel mogelijk bij elkaar staan en het zoeken sneller gaat. Hieronder wordt de aanpak stap voor stap 
beschreven. 
 
Stap 1 – Betreft het een voedingssupplement? 
1. Ja; het is een aanvulling op normale voeding.  
2. Ja; het is een geconcentreerde bron van één of meer microvoedingsstoffen of van andere stoffen 
met een voedingskundig of fysiologisch effect (vitamines, mineralen, bioactieve stoffen).  
3. Ja; het supplement wordt verhandeld in voor inname bestemde afgemeten kleine 
eenheidshoeveelheden. 
a. Geen sprake van alle bovenstaande punten, of missing  nescode = 999; jaar = -1; bron = -1. 
b. Wel sprake van bovenstaande punten  ga naar stap 2. 

NB: Voorbeelden die NIET onder voedingssupplement vallen: Roosvicee Ferro, oogdruppels. 
Drinkvoeding of homeopathische extracten (bijv. Berberis Vulgaris) vallen WEL onder 
voedingssupplementen. 
 
 



Stap 2 – Is het supplement te vinden in de NES database? 
 Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet het type supplement bekend zijn, dus bijv. 
vitamine C. Is bijv. alleen het merk bekend, kijk of je er via de beschrijving van het potje nog achter 
kunt komen om welke variant van het merk het gaat. Levert dit niets op  missing (nescode = 999). 
 Stel de sortering van het NES bestand in als af-/oplopend op merknaam, dit maakt het zoeken 
makkelijker. Zoek eerst in de NES op merk/naam, en kijk daarna of de sterkte en eenheid ook 
overeenkomen. Als deze niet bekend zijn maar de naam/het merk van het LASA supplement duidelijk 
overeenkomt met die in NES, alsnog de NES code overnemen. 
 Let er bij het zoeken op dat de sterkte in de LASA dataset er vaak in staat zoals op het potje is 
vermeld. Dit kan soms dus ook de sterkte per dagdosering zijn (dus bijv. sterkte per 2 capsules), 
waardoor de sterkte niet overeenkomt met het gevonden supplement in NES (in NES is het nutriënt 
gehalte per 1 stuk vermeld). Soms kun je daar meteen achter komen door de dagdosering-kolom in 
de NES te checken; als daar bijv. 2 staat, en het nutriënt gehalte in de LASA dataset is inderdaad 2x 
het gehalte in NES, dan kan er worden gesteld dat het, indien merk en naam duidelijk 
overeenkomen, om hetzelfde supplement gaat. Let op: in sommige gevallen kan de sterkte in de 
LASA dataset ook slaan op het aantal supplementen in het potje. 
 Als de toedieningsvorm heel specifiek is kan dit daarnaast ook helpen om binnen een merk en/of 
type supplement de juiste te vinden (bijv. in het geval van druppels).  
a. Zo ja: Voer gevonden NES code in in de LASA dataset, inclusief de bron (1 = NES bestand), en het 
bijpassende jaar uit het NES databestand; de update van NES wordt elk jaar gedaan per 1 juli. Als het 
medische interview bijv. in maart 2016 was, nemen we het jaartal 2015 als deze bestaat (als er enkel 
een versie 2014 van dit supplement is, wordt deze gekozen). Let op: in alle gevallen waarbij het 
supplement van een andere bron dan de NES komt  Jaar = -2. 
b. Zo nee: Zie stap 3. 
 
NB: Indien de sterkte van het supplement niet bekend is maar het merk/naam en type supplement (en 
evt. toedieningsvorm) duidelijk overeenkomen met een specifiek supplement in NES, kan ervan uit 
worden gegaan het om hetzelfde supplement gaat. 
 
Stap 3 – Is het supplement online te vinden? 
 Gebruik Google om op merk- of supplementnaam en sterkte te zoeken (indien sterkte bekend is). 
In dit geval kan de omschrijving van het etiket in de LASA dataset evt. ook helpen bij het zoeken.  
 Als de toedieningsvorm heel specifiek is kan dit ook helpen om binnen een merk en/of type 
supplement de juiste variant te vinden (bijv. in het geval van druppels).  
a. Zo ja: Kijk onder welke categorie het supplement valt (zie Tabel 2). Maak vervolgens een nieuwe 
NES code aan met passend duizendtal, zet hier een ‘O’ voor, en voer deze in in het NES bestand 
onder de al bestaande NES codes; dit geeft aan dat het nieuwe codes zijn die zelf zijn aangemaakt. 
Vul ‘-2’ in voor Jaar en voeg Merknaam, Etiketnaam, Verstrekkingsvorm, nutriënt gehaltes en 
Ingrediënten toe. Vergeet niet de link naar de website ook toe te voegen. Let bij het overnemen van 
de nutriënt gehaltes op dat online soms specifieke eenheden worden gebruikt (bijv. online wordt 
koper gehalte soms aangegeven in mcg, maar in de NES in mg)! Ook kan het dat de gehaltes online 
per >1 capsules/tabletten/doseringen worden weergegeven. Vul daarom onder de kolom ‘Gehalte 
per’ de juiste hoeveelheid tabletten/capsules in. Wanneer het supplement eenmaal is toegevoegd 
aan de NES database kan deze worden gelinkt aan het supplement in de LASA dataset, door de 



nieuwe code in te vullen, en de bron (2 = Online). 
b. Zo nee: Zie stap 4. 

NB: Indien de sterkte van het supplement niet bekend is maar de omschrijving, het merk/naam en 
type supplement (en evt. toedieningsvorm) duidelijk overeenkomen met een specifiek supplement 
online, kan ervan uit worden gegaan het om hetzelfde supplement gaat. 
 
Stap 4 – Zijn de sterkte en eenheid van het supplement bekend? 
a. Zo ja: De eerste vraag is of het supplement enkel- of meervoudig is. In het eerste geval kan de 
sterkte uit de LASA dataset letterlijk worden overgenomen (belangrijk: als deze plausibel is in 
combinatie met de eenheid). Er wordt vervolgens een nieuwe NES code aangemaakt zoals 
beschreven in stap 3a, en de bron ingevuld (-3 = Sterkte LASA). Indien het een meervoudig 
supplement betreft; zie stap 4b. 
b. Zo nee: Maak een aparte code aan voor gemiddelde waarde. Bijv.; als een multivitamine 
supplement niet te vinden is of het merk en sterkte onbekend, dan wordt hiervoor een O100… code 
aangemaakt, met de naam ‘Multivitamine gemiddeld’. Er worden dan verder geen gehaltes ingevuld 
in de NES; het is aan de onderzoeker om te beslissen welke nutriënt gehaltes worden gebruikt. Deze 
nieuwe code voor gemiddelde wordt vervolgens ook gelinkt aan het betreffende supplement in de 
LASA dataset, en de bron wordt ingevuld (-2 = Gemiddelde waarde). 

NB: bij het letterlijk overnemen van de LASA sterkte wordt ervan uit gegaan dat het om de sterkte per 
tablet gaat. Echter, indien het aantal tabletten dat de LASA respondent per tijdseenheid neemt meer 
dan 1 is, suggereert dit dat het aantal aanbevolen tabletten per tijdseenheid mogelijk >1 is; in dat 
geval wordt de LASA sterkte niet overgenomen maar een gemiddelde waarde genomen. 

LASA RIVM NES 
1001-1999 Multivitamine supplementen 
2001-2999 Multimineralen supplementen 
3001-3999 Multivitamine/multimineralen supplementen 
4001-4999 Enkelvoudig vitaminesupplement 
5001-5999 Enkelvoudig mineralensupplement 
6001-6999 Enkelvoudig vitamine/enkelvoudig mineralensupplement 
7001-7999 Vetzuurpreparaat 
8001-8999 Overige supplementen 
9001-9999 Kruiden/bioactieve supplementen 
10001-10999 Sportpreparaten 

Tabel 2: de supplementen in de NES database zijn door het RIVM ingedeeld in duizendtallen. 

 
  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Figuur 1: beslisboom voor het coderen van supplementen naar NES codes. 
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Mergen nutriënt gehaltes met LASA dataset 

- In de volgende stap wil de onderzoeker  bijv. weten hoeveel vitamine D er gemiddeld wordt 
geslikt per respondent in het afgelopen jaar.  

- Alle voedingssupplementen waarin vitamine D zit zijn al voorzien van een NES code (zie vorige 
pagina’s), dus dit hoeft de onderzoeker zelf niet meer te doen.  

- Wel moet de onderzoeker de vitamine D gehaltes van de ‘gemiddelde’ supplementen die zijn 
toegevoegd zelf bepalen en toevoegen aan het NES bestand, voordat deze wordt samengevoegd 
met de LASA dataset.  

- NB: Als de onderzoeker de gehaltes van een ander nutriënt dan vitamine D wil weten, bijv. 
vitamine K, moeten eerst alle supplementen waar vitamine K in zit worden gecodeerd in de LASA 
dataset, volgens de handleiding hierboven. 

- Bestand ‘supplT9_NES_meddata_codes_vitD.sav’ wordt geopend. Vervolgens worden aparte 
datasets gecreëerd voor supplement 1, 2, 3, 4, 5, 6 (dus 6 aparte bestanden): 
‘supplT9_NES_meddata_vitD1’ -  ‘supplT9_NES_meddata_vitD6’. 

- In elk bestand worden de variabelen ‘gehalte per’ en ‘VITAMINEDµg’ toegevoegd (uit ‘NES RIVM 
141516.sav’) op basis van jaar en nescode (van elke nescode kunnen er maximaal drie 
verschillende versies/jaartallen zijn). 

- Zie syntax bestand ‘merging_vitD_supplements.sps’ voor de procedure. 
- Uiteindelijk blijft er één bestand over waarin het vitamine D gehalte voor elk supplement 1, 2, 3, 

4, 5, 6 staat vermeld: ‘supplT9_NES_meddata_vitDall’.sav’.  
- Vervolgens wordt aan de hand van variabele ‘gehalte per’, ‘supapt’ (aantal supplementen per 

keer), ‘suptdeh’ (per dag/week/maand etc.), ‘supseiz’ (seizoen waarin werd geslikt) en ‘supanp’ 
(toelichting op seizoen) berekend hoeveel vitamine D de respondent in het afgelopen jaar 
gemiddeld heeft binnengekregen.  

- NB: Er moet nog worden nagedacht over hoe supanp wordt geschoond; dit is een stringvariabele 
die specifieke uitzonderingen op periodes waarin is geslikt weergeeft. 

 


