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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9609 
 

Verrijking met vitamine A en D van margarines, minarines, smeerbare vetten 
en bereidingsvetten  

 
In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers,  

the Superior Health Council of Belgium provides an expert opinion on the fortification of 

edible fats with vitamins A and D. 

 

This report aims at providing the administration with specific recommendations on the 

fortification of edible fats with vitamins A and D. 

 
Versie gevalideerd op het College van 2 maart 2022.1 

 

 
 

I. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

De Belgische wetgeving (Belgisch Koninkrijk, 1980) bepaalt dat uitsluitend "margarines met 
een vetpercentage van 80% of meer", "minarines met een vetpercentage tussen 39% en 41%" 
en "bereidingsvetten met een vetpercentage van 95% of meer" verplicht verrijkt moeten 
worden met specifieke gehaltes van vitamine A en D.  

Te weten:  
- 25 tot 30 IE (1 IE = 0,3 µg retinol) vitamine A per gram; 
- 2,5 tot 3,0 IE vitamine D2 of D3 (1 IE = 0,025 µgcholecalciferol) per gram. 

 
Volgens het bewuste koninklijk besluit (KB) hoeven andere smeerbare vetten (met andere 
vetgehaltes dan hierboven bepaald) niet te worden verrijkt met vitamine A en D, maar toch 
werd met de sector afgesproken om ze eveneens te verrijken met vitamine A en D.  
 
De administratie (DG APF) vraagt het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) om te 
weten of de verplichte verrijking van smeerbare vetten noodzakelijk is.  
Wat betreft de consumptie van vetoplosbare vitamines kan de toestand in België immers in 
zodanige mate zijn geëvolueerd dat,  

- enerzijds, de huidige innamen van vetoplosbare vitamines onvoldoende zouden zijn 
om in de behoeften te voorzien of dat,  

- anderzijds, de verplichte verrijking van margarines en minarines niet langer 
noodzakelijk zou zijn. Dit laatste zou het gevolg zijn van het feit dat vele andere 
producten waaraan vitamines worden toegevoegd, zoals groentesappen of 
ontbijtgranen, worden geconsumeerd. 

Deze vragen worden gesteld naar aanleiding van de Belgische VITADEK-studie, 
waarvoor de gegevens in 2015-2016 werden verzameld.  

 
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen.  
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen.  In dergelijk geval wordt een 
nieuwe versie van het advies uitgebracht 
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In zijn advies zou de HGR dus antwoord moeten geven op de volgende vragen:  

1. Is het nuttig om de verrijking met vitamine A en D van alle smeerbare vetten en 
bereidingsvetten in België verplicht te stellen om een voldoende inname van deze 
vitamines door de bevolking te waarborgen? 

2. Zijn de in het koninklijk besluit (Koninkrijk België, 1980) vastgelegde gehaltes voor 
vitamine A en D nog steeds actueel of dienen ze aangepast te worden? 

 
  

http://www.hgr-css.be/
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II. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN (incl. onderzoek) 

1. Conclusie 

De gestelde vragen kunnen als volgt worden beantwoord: 
 
V.1. Is het nuttig om de verrijking met vitamine A en D van alle smeerbare vetten en 
bereidingsvetten in België verplicht te stellen om een voldoende inname van deze vitamines 
door de bevolking te waarborgen? 
 

Uit de gegevens in dit advies blijkt het volgende: 
- een beperkte maar niet te verwaarloosbare bijdrage van verplicht of vrijwillig 

verrijkte levensmiddelen van het type smeerbare vetten en bereidingsvetten aan de 
aanbevolen inname van vitamine A en D, vergeleken met voedingsbronnen die van 
nature rijk zijn aan vitamine A en bètacaroteen, alsook met de inname via 
voedingssupplementen voor vitamine D; 

- onzekerheden in verband met het ontbreken van gegevens over de voedingsstatus 
van verschillende bevolkingsgroepen in België voor vitamine A en vitamine D, 
alsook van een officiële lijst van vrijwillig verrijkte levensmiddelen en de consumptie 
daarvan door de Belgische bevolking;  

- het gebrek aan hittebestendigheid van vitaminen A en D, rekening gehouden met 
de matrices van het type bereidingsvetten. 

 
De HGR beveelt aan om de toegevoegde gehaltes niet te wijzigen, maar de wetgeving 
uit te breiden tot alle smeerbare vetten, wat al het geval was krachtens een akkoord met 
de betrokken sector. Het is immers belangrijk om te wachten op de gegevens van 
bewijskrachtige studies die een duidelijk beeld zouden geven van de verschillende 
bronnen van verrijkte levensmiddelen en de consumptie ervan, alsook een passende 
beoordeling van de vitamine A- en D-status in de verschillende Belgische 
bevolkingsgroepen. Er is een studie aan de gang (FCS 2022, samenwerking met de 
UGent) om in 2022-2023 bloedstalen te verzamelen2 om de vitamine D-status in de 
Belgische bevolking te beoordelen.  

 
V.2. Zijn de in het koninklijk besluit (Koninkrijk België, 1980) vastgestelde gehaltes aan 
vitamine A en D nog steeds actueel of moeten ze worden aangepast? 

 
De verrijking met vitamine A en D van smeerbare vetten en bereidingsvetten tot 0 
herleiden zou ertoe leiden dat een deel van de bevolking, afhankelijk van de 
bevolkingsgroep, een inname aan vitamine A van 4,4% tot 10,6% alsook een inname 
aan vitamine D van 3,2% tot 13,9% misloopt. Een verhoging van de concentraties is niet 
gerechtvaardigd, gelet op het risico van een overdosis met vitamine A, vooral bij 
kinderen en zwangere vrouwen.  
 
Vitamine D-verrijking is betwistbaar aangezien de bijdrage veel kleiner is dan die welke 
voedingssupplementen leveren. Het blijkt echter redelijker om de huidige niveaus niet 
te wijzigen, aangezien er studies zijn gepland en noodzakelijk zijn om de vitamine D-
status van de Belgische bevolking vast te stellen alvorens beslissingen te nemen.  

  

 
2 Bloedafname door capillaire punctie. 
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2. Aanbevelingen 

De HGR beveelt aan er niet van uit te gaan dat verplichte verrijking een toereikend alternatief 
is om de tekorten inzake inname en een ongeschikte status voor vitamine A en D te 
compenseren.  
 

Het zou nuttig zijn te beschikken over een reële evaluatie van de vitamine A- en D-status in 
verschillende groepen van de Belgische bevolking, gestaafd door een analyse van de inname 
via alle beschikbare bronnen.  
 

Voor vitamine A dekt een gezonde voeding in overeenstemming met de 
voedingsaanbevelingen (HGR, 2016; HGR, 2019) de aanbevolen inname, meer dan 
procedures van verplichte of vrijwillige verrijking of de inname van voedingssupplementen. 
Overdosering met retinol kan een risico vertegenwoordigen, vooral bij kinderen of zwangere 
vrouwen, in geval van overmatige blootstelling aan andere bronnen van vitamine A. Er moet 
bijzondere aandacht worden besteed aan de voeding van deze twee groepen (kinderen, 
zwangere vrouwen) om de consumptie te vermijden van levensmiddelen die bijzonder rijk zijn 
aan vitamine A, zoals producten op basis van lever (b.v. crèmepaté), die geen deel uitmaken 
van de voedingsaanbevelingen. 
 

Voor vitamine D beveelt de HGR weliswaar het gebruik van voedingssupplementen aan om 
in de behoeften te voorzien, maar het is essentieel dat de doses van voedingssupplementen 
die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn, gestandaardiseerd worden met inachtneming van de 
door de HGR vastgestelde maximale doses. De beslissing om hogere doses aan te bevelen 
in geval van bewezen noodzaak zou onder medisch toezicht moeten worden genomen. 
 

De HGR maakt van deze gelegenheid gebruik om er in het bijzonder voor vitamine D aan te 
herinneren dat sommige maximale waarden die in België zijn toegestaan in 
voedingssupplementen en verrijkte levensmiddelen (KB van 30 mei 2021) niet in 
overeenstemming zijn met de aanbevelingen van de HGR (HGR, 2016). De Raad benadrukt 
opnieuw de noodzaak van verlaging van de toegestane maximale waarden in dit KB met het 
oog op een betere afstemming op de bewezen behoeften van de Belgische bevolking en 
tegelijk de risico's van overdosering te beperken; daarvoor wordt in het bijzonder gevreesd in 
tijden van gezondheidscrisis waarin een nieuwe maar zeer betwistbare belangstelling voor 
vitamine D tot uiting  is gekomen (cf. Advies 9620 van de HGR). 
 

3. Nood aan onderzoek 

Het is nodig om de status van vitamine D en vitamine A in verschillende groepen van de 
Belgische bevolking te evalueren, gekoppeld aan een objectieve meting van de biomerkers 
en de innamen via de verschillende voedingsbronnen, om te bepalen of het gepast is om 
levensmiddelen te versterken en te verrijken met deze vitamines. 
 

De European Food Safety Authority (EFSA) werkt momenteel aan de herziening van de 
maximaal toelaatbare innames (MTI's). Het zal nuttig zijn om het standpunt opnieuw te 
bekijken in het licht van de conclusies van dit rapport. 
 

De evolutie van voedingspatronen naar meer plantaardige voeding (vegetarisme, veganisme, 
enz.) kan het verbruik van levensmiddelen van dierlijke oorsprong die bronnen zijn van 
vitamine A en D (zuivelproducten, eieren, vis, boter ...) wijzigen en aldus gediversifieerde 
verrijkte plantaardige bronnen noodzakelijk kunnen maken. De weerslag van deze 
voedingspatronen op de status van vitaminen die voornamelijk afkomstig zijn van 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong, zou opnieuw moeten worden beoordeeld.   
 

http://www.hgr-css.be/
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms3 
 

MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing 
articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 
 
 

III. METHODOLOGIE 

Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van het domein Voeding en 
gezondheid, voedselveiligheid inbegrepen (VGVV) de nodige expertises bepaald. Om de 
vraag te beantwoorden werd de beoordeling van het dossier toevertrouwd aan de permanente 
werkgroep VGVV van de HGR waarbinnen de expertises die onder punt VI worden 
weergegeven vertegenwoordigd waren. De experten van de werkgroep hebben een algemene 
belangenverklaring en een ad-hoc verklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie 
heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit 
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties 
die in deze materie bevoegd zijn (peer-reviewed), alsook op het oordeel van de experten. 
 
De gegevens werden verzameld door de deskundigen, in het bijzonder op basis van de 
gegevens die zijn gepubliceerd in het proefschrift van Isabelle Moyersoen, waarin de 
resultaten van de VITADEK-studie zijn beschreven.  
Er zijn contacten gelegd met deskundigen van de KULeuven (Christophe Courtin en Imogen 
Foubert) en van de UGent (Bruno De Meulenaer, Eline Van Waeyenberghe, John Van Camp) 
met betrekking tot het aspect "stabiliteit" van de vitamines A en D.  
 
Na de goedkeuring van het advies door de permanente groep VGVV werd het advies tot slot 

gevalideerd door het College.  

 
3 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een 
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.  

Mesh terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Food safety  Food safety Voedselveiligheid Innocuité 

alimentaire 

Lebensmittelsicherheit 

Nutritional 

requirements 

 Nutritional 

requirements 

Voedingsbehoeften Besoins 

nutritionnels 

Ernährungsanforderungen 

Nutrition 

policy 

 Nutrition 

policy 

Voedingsbeleid 

 

Politique 

nutritionnelle 

Ernährungspolitik 

Legislation, 

Food 

 Legislation, 

Food 

Wetgeving, voedsel Législation, 

nutrition 

Gesetzgebung 

Vitamin A  Vitamin A Vitamine A Vitamine A Vitamin A 

Vitamin D  Vitamin D Vitamine D Vitamine D Vitamin D 

http://www.hgr-css.be/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be  

 
− 6 − 

IV. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

Lijst van de gebruikte afkortingen 
 

DG APF Directorate general animals, plants and food 

EFSA  European Food Safety Authority (Europese autoriteit voor voedselveiligheid) 

HGR Hoge Gezondheidsraad 

IE Internationale eenheden 

KB  Koninklijk besluit 

MTI Maximaal toelaatbare inname – Tolerable upper intake level (UL) 

RE Retinol-equivalent 

V Vet 

VGVV Voeding en Gezondheid, Voedselveiligheid inbegrepen 

 
1. Analyse van de overeenstemming tussen de vitamine A- en D-inname via 

voeding en voedingssupplementen en de voedingsaanbevelingen voor 
België 

1.1. Vitamine A 

De voor België aanbevolen dagelijkse inname van vitamine A (in retinol-equivalent - RE) en 
vitamine D evenals hun maximaal toelaatbare inname (MTI) zijn te vinden in de tabellen in 
bijlage 1 (HGR, 2016). Voor vitamine A komen de aanbevelingen neer op 250 µg RE/dag voor 
baby's (gegevens vanaf 6 maanden) om geleidelijk uit te komen bij 650 µg RE/dag voor 
volwassen vrouwen (700 µg RE/dag in geval van zwangerschap en bij 1 350 µg RE/dag tijdens 

de borstvoedingsperiode) en bij 750 µg RE/dag voor volwassen mannen.  
 
Vitamine A komt voor in dierlijke producten, voornamelijk in de vorm van retinolester. De 
"natuurlijke" voedingsbronnen zijn in afnemende volgorde van gehalte: lever van jonge dieren, 
met gehaltes ver boven alle andere voedingsbronnen (van 10 000 tot 23 000 µg RE/100 g), 
eierdooier (570 µg RE/100 g), zuivelproducten en boter (ca. 700 µg RE /100 g), vette vis zoals 
haring (tussen 30 en 200 µg RE/100 g) en volle melk (39 RE µg/100 g). Hierbij komen nog de 
bronnen van provitamine A (carotenoïden) - waarvan het gehalte is omgezet in RE (deling 
door een factor 6 van het gehalte aan bètacaroteen en door een factor 12 voor de overige 
provitamines A) - die voorkomen in geel en rood gepigmenteerde groenten (bv. rauwe wortel 

bijna 800 µg /100 g), groene groenten (bv. waterkers: 160 µg RE/100 g) en in geel/oranje 

gepigmenteerd fruit (mango, abrikoos, enz. met gehalten van 50 tot 100 µg  RE/100 g) (HGR, 
2016). Er bestaan ook meerdere levensmiddelen die verrijkt zijn met vitamine A (groeimelk, 
graanproducten voor zuigelingen, melkdranken, vetten enz.).  
 
Een recente studie in België (Moyersoen et al., 2018) maakt een evaluatie mogelijk van de 
situatie betreffende de inname van vetoplosbare vitaminen in een welbepaalde groep van de 
Belgische bevolking.  Aan de hand van een online vragenlijst rond de frequentie van 
zelfinname had de VITADEK-studie tot doel de inname van vitamine A, D, E en K te evalueren 
bij Belgische zuigelingen (n = 455), jonge kinderen (1-3 jaar) (n = 265), zwangere vrouwen (n  
= 161) en vrouwen die borstvoeding geven (n = 165). Er zijn factoren toegepast om rekening 
te houden met verliezen als gevolg van de bereidingswijze van de levensmiddelen (Bognar, 
2002). De bijdrage van levensmiddelen, verrijkte levensmiddelen en voedingssupplementen 
aan de totale inname werd berekend. Voor respectievelijk 5% van de allerkleinsten, 32% van 
de zwangere vrouwen en 68% van de vrouwen die borstvoeding geven, was de vitamine A-
inname onvoldoende. Omgekeerd werd een te hoge vitamine A-inname in verband gebracht 
met de consumptie van lever of leverpastei. 
 

http://www.hgr-css.be/
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De belangrijkste voedingsbronnen van vitamine A zijn, in afnemende volgorde van bijdrage, 
groenten, zuivelproducten, vetten, vlees en vleesproducten, gebak en koekjes en ten slotte 
voedingssupplementen. De bijdrage van niet-verrijkte levensmiddelen is gelijk aan 83 tot 91% 
van de inname, afhankelijk van de bevolkingsgroep (Moyersoen et al., 2018 - zie bijlage 2). 
 

1.2. Vitamine D 

Vitamine D bestaat in twee vormen: vitamine D2 of ergocalciferol, gesynthetiseerd door 
gisten/schimmels, en vitamine D3 of cholecalciferol, de vorm die in vivo wordt gesynthetiseerd 
uit 7-dehydrocholesterol in de huid door de inwerking van UV-straling. Dit is ook de vorm die 
- in betrekkelijk kleine hoeveelheden - in de voeding wordt aangetroffen. De 
voedingsaanbevelingen in geval van beperkte blootstelling aan zonlicht bedragen 10 µg/dag, 
vanaf de kindertijd tot de volwassen leeftijd (15 µg/dag voor risicogroepen, 20 µg/dag voor 
ouderen). De "natuurlijke" voedingsbronnen van vitamine D zijn, in afnemende volgorde van 
gehalte: vis 1 tot 11 µg/100 g (vette vis tot 40 µg/100 g), eieren 1,4 tot 2,2 µg/100 g (vooral de 
dooier), champignons 2 µg/100 g, kaas 1 tot 2,5 µg/100 g, zuivelproducten 1 µg/100 g, boter 
1 µg/100 g. De inname via voedingsmiddelen die "natuurlijk" rijk zijn aan vitamine D laat niet 
toe, voornamelijk in de winter en voor personen die onvoldoende worden blootgesteld aan 
UV-straling, het vereiste gehalte in het bloed van 25-hydroxyvitamine D, een marker van de 
vitamine D-status, te bereiken. Daarom beveelt de HGR vitamine D-inname in de vorm van 
voedingssupplementen aan om de deficiëntiesituatie te verbeteren.  
  
Uit de VITADEK-studie (Moyersoen, proefschrift 2018) blijkt dat 16% van de zuigelingen in 
België het risico liep op een onvoldoende vitamine D-inname door gebrek aan profylaxe, terwijl 
de consumptie van hooggedoseerde voedingssupplementen bij 6 tot 26% van de zuigelingen 
het risico meebracht van een te hoge inname. De aanbevolen doses die geadviseerd worden 
door artsen zijn niet altijd in overeenstemming met de aanbevelingen en zijn bovendien 
verschillend tussen Vlaanderen en Wallonië (Moyersoen, Proefschrift 2018). De inname van 
vitamine D bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven was onvoldoende 
(mediaan 51%, respectievelijk 60% van de gepaste inname). 
 
De belangrijkste voedingsbronnen van vitamine D zijn, in afnemende volgorde van bijdrage: 
vlees en vleesproducten, zuivelproducten, vetten, vis, gebak en koekjes. 
Voedingssupplementen dragen sterk bij aan de inname, van 16,7 tot 71%, afhankelijk van de 
bevolkingsgroep (Moyersoen et al., 2018; Moyersoen, proefschrift 2018).  
Als we enkel rekening houden met (al dan niet verrijkte) voedingsmiddelen, ligt de inname van 
de hele bevolking onder de aanbevelingen, alle leeftijdsgroepen meegerekend. 
 

 
Tot besluit van dit deel kunnen we stellen dat de inname van vitamine A via niet-verrijkte 
voeding bijdraagt tot het grootste deel van de behoeften van de Belgische bevolking. 
Dit is niet het geval voor vitamine D waarbij voedingssupplementen vereist zijn voor 
personen die risico lopen op een tekort. Dergelijke supplementen dragen in het 
bijzonder voor baby's bij tot de essentiële inname, maar leiden er in combinatie met 
andere bronnen toe dat de MTI voor sommige bevolkingsgroepen wordt overschreden. 
De reële raming van de vitamine A- en D-status (via meting van ad-hocbiomerkers) bij 
de bevolking moet worden geanalyseerd om de overeenstemming tussen status en 
inname vast te stellen. 
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2. De plaats van levensmiddelen verrijkt met vitamine A en D in het kader van 
een passend beheer van de aanbevolen innames - belang van margarines 
en andere smeerbare vetten 

Verplichte verrijking is onderworpen aan specifieke wetgeving, gewoonlijk als strategie om 
specifieke tekorten te voorkomen. In sommige landen spreekt men van voedselfortificatie. 
Vrijwillige verrijking wordt voorgesteld om het voedingsprofiel van levensmiddelen te 
verbeteren, voor commerciële of marketingdoeleinden, of ook naar aanleiding van 
aanbevelingen. Het gaat vergezeld van een verzoek om kennisgeving. Uit een marktstudie in 
2014-2015 bleek dat alle smeerbare vetten die in België werden verkocht, verrijkt waren met 
vitamine A en D (Moyersoen I., persoonlijke communicatie).  
 
Zoals te zien in de tabellen van bijlage 2 blijkt uit gegevens van het VITADEK-rapport dat de 
bijdrage van verplicht verrijkte voedingsmiddelen tot de inname van vitamines A, D (en ook E 
en K) tot nu toe gering is, behalve voor zuigelingen die verrijkte formules krijgen (Moyersoen 
et al., 2018; Moyersoen, Proefschrift 2018).  
Verplicht verrijkte vetten dragen tussen 4,4% en 10,6% bij tot de inname van vitamine A, 
afhankelijk van de bevolkingsgroep. Andere verrijkte levensmiddelen dragen slechts in zeer 
geringe mate bij tot de gemiddelde inname van vitamine A (0,3 tot 5%). 
Verplicht verrijkte vetten dragen tussen 3,2% en 13,9% bij tot de inname van vitamine D, 
afhankelijk van de bevolkingsgroep. 
 
De mogelijkheid om verrijkte levensmiddelen aan te bieden, volgens een schema dat tekorten 
zou voorkomen en tegelijk zou vermijden dat de maximaal toelaatbare inname wordt bereikt, 
in de Belgische bevolking, is geëvalueerd voor vitamine D door Moyersoen et al. (2018; 
Proefschrift 2018; 2019).  Het model gepresenteerd door Moyersoen et al. (2019) maakt zowel 
de keuze van een optimaal niveau van verrijking als de keuze van een optimale combinatie 
van levensmiddelen mogelijk. Het model is gebaseerd op voedselconsumptiegegevens die de 
verschillende consumptiepatronen in de Belgische bevolking (3-64 jaar) weerspiegelen.  
 
Het model werd toegepast op de vitamine D-inname. In hun conclusie stellen de auteurs de 
fortificatie van melk en zuivelproducten evenals van brood (aan 6,9 µg per 100 kcal) voor als 
een optimaal scenario voor fortificatie (Moyersoen et al., 2019). De kwestie van de 
rechtvaardiging van de verrijking van smeerbare vetten lijkt geen voorkeursoptie te zijn om 
een passende vitamine D-inname te bereiken. De aanbevelingen kunnen voor 92% van de 
bevolking worden verwezenlijkt via de fortificatie van vetten en oliën. Gezien de lagere MTI bij 
kinderen zou het optimale niveau van fortificatie echter leiden tot een te hoge inname van 
maximaal 7% voor de jongste leeftijdsgroepen. 
 
De opkomst van nieuwe voedingsgewoonten, gaande van flexitarisme over vegetarisme tot 
veganisme, gaat gepaard met een daling van de consumptie van producten van dierlijke 
oorsprong en verhoogt het risico op een ontoereikende inname van vitamine A en vitamine D 
(HGR, 2021).  
Voor vitamine A kunnen planten rijk aan bètacaroteen dit risico verkleinen. Voor vitamine D 
lijken met UV behandelde paddenstoelen een marginale bron te zijn. 
Verrijkte levensmiddelen - al dan niet verplicht - kunnen daarom een waardevolle bijdrage 
leveren aan de inname van vitamine A en D, zonder er echter zeker van te zijn dat de 
aanbevolen hoeveelheden worden bereikt.  
Het is belangrijk te onderstrepen dat in de biologische sector geen verrijking met nutriënten is 
toegestaan, behalve voor producten waarvoor verrijking verplicht is, zoals margarines en 
minarines.  

http://www.hgr-css.be/
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Ter afronding van dit hoofdstuk kan worden gesteld dat, hoewel vetten die "verplicht" 
of "vrijwillig" met vitamine A en D worden verrijkt, niet op overwegende wijze bijdragen 
tot de dekking van de behoeften voor een meerderheid van de Belgische bevolking, het 
feit zich te onthouden van deze bron de inname voor bepaalde bevolkingsgroepen met 
ca. 10% zou verminderen. 
  
Hoewel de verrijking van bepaalde levensmiddelen nuttig kan zijn, is het van essentieel 
belang dat dergelijke verrijking op zodanige wijze wordt opgezet dat het risico van 
overdosering wordt beperkt. De nadelige gezondheidseffecten van een ontoereikende 
en overmatige inname van vitamine A en D treffen mensen van alle leeftijden. Omdat 
de maximaal toelaatbare inname (MTI) voor kinderen lager is dan voor volwassenen, 
lopen kinderen echter een groter risico op een te hoge vitamine D-inname, vooral uit 
voedingssupplementen. Een geactualiseerde en grondige analyse van de vitamine D- 
en A-status in de Belgische bevolking, samen met een raming van de reële inname via 
alle beschikbare bronnen (al dan niet verplicht verrijkte voedingsmiddelen, op 
natuurlijke wijze rijke voedingsmiddelen, voedingssupplementen) is nodig om een 
adequate aanpassing van zowel de verrijking als de doses voedingssupplementen te 
kunnen voorstellen (in het bijzonder een aanpassing van de vitamine D-dosis voor 
jonge kinderen). 
 

 

3. Potentiële uitbreiding van voedingsbronnen tot bereidingsoliën en -vetten 

Vitamine A en D zijn gevoelig voor warmte en oxidatieve afbraak. Vitamine A (retinol) is het 
meest gevoelig voor veranderingen tijdens de voedselbereiding. Het vitamine A-gehalte daalt 
met 33 tot 49% na hittebehandeling, wat suggereert dat verhitting tot 180°C tijdens de 
voedselbereiding de afbraak van vitamine A tot peroxiden kan versnellen (Silalahi et al., 2017). 
De mate van hitte-instabiliteit wordt meer bevorderd in matrices van onverzadigde lipiden 
(Moccand et al., 2016).  
 
Er zijn minder gegevens bekend over de afbraak van vitamine D. Er kan worden verwezen 
naar studies die zijn verricht op matrices van oliën die verrijkt werden met vitaminen. Wanneer 
bijvoorbeeld met vitamine D3 verrijkte koolzaadolie wordt onderworpen aan een 
verhittingsproces, daalt de hoeveelheid vitamine D3 die overblijft na 30 minuten verhitting bij 
150 en 180 graden tot respectievelijk 70 en 40% van het oorspronkelijk gehalte, wat leidt tot 
een toename van oxidatieproducten van het type peroxide (Zareie et al., 2019). Na verhitting 
in een oven bij 180°C daalt het vitamine D-gehalte dat aanvankelijk in plantaardige vetten zat 
met meer dan 50% (Jakobsen en Knuthsen, 2014).  
 

 
Daarom is het riskant om de verplichte verrijking van bereidingsvetten aan te bevelen, 
daar de controle op de reële inname tijdens de voedselbereiding niet kan worden 
gegarandeerd en het verschijnen van potentieel toxische verbindingen niet uit te sluiten 
valt4.  
 

  

 
4 Voor meer informatie over de oxidatierisico's van vetten, zie het advies van de HGR over de veiligheid van oliën en vetten.  
Link naar het volledige advies: Veiligheid van oliën en vetten (januari 2011) (HGR 8310) 
Link naar de praktische aanbevelingen: Veiligheid van oliën en vetten: enkele praktische raadgevingen (juli 2012) (HGR 8310)  

http://www.hgr-css.be/
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19067528/Veiligheid%20van%20oli%C3%ABn%20en%20vetten%20%28januari%202011%29%20%28HGR%208310%29.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19079821/Veiligheid%20van%20oli%C3%ABn%20en%20vetten%3A%20enkele%20praktische%20raadgevingen%20%28juli%202012%29%20%28HGR%208310%29.pdf
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VI. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde 
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen 
van het advies. Het voorzitterschap van de ad-hoc werkgroep werd waargenomen door 
Nathalie DELZENNE en het wetenschappelijk secretariaat door Florence BERNARDY en 
Michèle ULENS. 
 
DELZENNE Nathalie Voeding, toxicologie UCLouvain 

MAINDIAUX Véronique Diëtetiek, voeding IPL/HELdV 

MOYERSOEN Isabelle Public health nutrition Sciensano 

 
De permanente werkgroep “Voeding en gezondheid, voedselveiligheid inbegrepen” ( VGVV) 
heeft het advies goedgekeurd. Het voorzitterschap van de permanente werkgroep werd 
waargenomen door Stefaan DE HENAUW en het wetenschappelijk secretariaat door Michèle 
ULENS en Florence BERNARDY. 
 
ANDJELKOVIC Mirjana Toxicologie, chemische residuen en 

contaminanten 

Sciensano 

DE HENAUW Stefaan Public health nutrition UGent 

DELZENNE Nathalie Voeding, toxicologie UCLouvain 

GOYENS Philippe Pediatrie, voeding in de pediatrie ULB 

LOGNAY Georges Analytical Chemistry applied to agro-

food sciences and chemical ecology 

ULiège - Gembloux 

Agro-Bio-Tech 

MAINDIAUX Véronique Diëtetiek, voeding IPL/HELdV 

MOYERSOEN Isabelle Public health nutrition Sciensano 

NEVE Jean Therapeutische chemie en 

voedingswetenschappen 

ULB 

PUSSEMIER Luc Residuen en contaminanten, 

chemische risico’s 

CODA-CERVA 

RIGO Jacques  Pediatrie, neonatologie, voeding in de 

pediatrie 

ULiège 

SCHNEIDER Yves-

Jacques 

Toxicologie, metabole biochemie, 

voeding, biotechnologie 

UCLouvain 

VANDEVIJVERE 

Stefanie 

Public health nutrition Sciensano 

 
De volgende administraties/ ministeriële kabinetten werden gehoord: 
 
LAQUIERE Isabelle  Etikettering van levensmiddelen, 

voedings- en gezondheidsclaims 

FOD VVVL DG APF 

POTTIER Jean Etikettering van levensmiddelen, 

voedings- en gezondheidsclaims 

FOD VVVL DG APF 

SEEUWS Carine Toxicologie, chemische residuen 

en contaminanten 

NUBEL 

 

http://www.hgr-css.be/
http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald.  
 

 
Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. 
Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid 
de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de 
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de 
adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de 
neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij 
aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten 
doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen 
van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, 
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van 
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek 
van mogelijke belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke 
validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, 
samengesteld uit 30 leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet 
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare 
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een 
mail sturen naar info.hgr-css@health.fgov.be. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hgr-css.be/
http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.fgov.be
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VII. BIJLAGE(N) 

 
Bijlage 1*: Bron:  Voedingsaanbevelingen voor België –  2016 (HGR, 2016) 
 
Bijlage 1.A. Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor vitamine A 
 

Leeftijd Geslacht Vitamine A*, µg/dag 

0-6 maand M/V - 

7-12 maand M/V 250 

1– 3 jaar M/V 250 

4– 6 jaar M/V 300 

7– 10 jaar M/V 400 

11– 14 jaar M/V 600 

15– 17 jaar M 

V 

750 

650 

Volwassenen (≥ 18 jaar) M 

V 

750 

650 

Zwangerschap V 700 

Borstvoeding V 1.350 

*uitgedrukt in retinol-equivalenten 
 
 
Bijlage 1.B. Maximale toelaatbare inname voor vitamine A 
 

Leeftijd Vitamine A*, µg/dag 

1– 3 jaar 800 

4– 6 jaar 1.100 

7– 10 jaar 1.500 

11– 14 jaar 2.000 

15– 18 jaar 2.600 

Volwassenen 3.000 

*uitgedrukt in retinol-equivalenten 
 
  

 
 Rechtstreeks overgenomen uit: HGR  Voedingsaanbevelingen voor België Uitgave 2016 

http://www.hgr-css.be/
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Bijlage 1.C. Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor vitamine D 
 

Leeftijd Geslacht Vitamine D3, µg/dag 

0-6 maand M/V 10 

7-12 maand M/V 10 

1– 3 jaar M/V 10 

4– 6 jaar M/V 10 

7– 10 jaar M/V 10 

11– 14 jaar M/V 10-15 

15– 18 jaar M/V 10-15 

Volwassenen (19-70 jaar) M/V 10-15 

70-plussers M/V 20 

Zwangerschap V 20 

Borstvoeding V 20 

In het oude eenhedensysteem komen 40 internationale eenheden overeen met 1 µg vitamine D. 
 
 
Bijlage 1.D. Maximale toelaatbare inname voor vitamine D 
 

Leeftijd Vitamine D, µg/dag 

1– 3 jaar 25 

4– 6 jaar 25 

7– 10 jaar 25 

11– 14 jaar 50 

15– 18 jaar 50 

Volwassenen 50 

In het oude eenhedensysteem komen 40 internationale eenheden overeen met 1 µg vitamine D. 
  

http://www.hgr-css.be/
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Bijlage 2: Bron : Doctoraatsthesis Isabelle Moyersoen, UGent, 2018 
 

Bijlage 2 A. Overview of the inventory of foods fortified with vitamins A and/or D and 
corresponding fortified value, Belgian VITADEK study 2015 
 

(1) Fortification under the form of pro-vitamin A i.e.β-carotene 

  

 Vitamin A Vitamin D 

 Food item  (μg/100g) Food item  (μg/100g) 

Voluntary 
fortified foods 

Fortified milk 120 Fortified milk 0.75-1 

 Cacao 800-1263 Cacao 7.9-11 

 Fruit juices 100-400(1) Fruit juices 0.38 

 Weight-loss 
products 

233-1000 Cereals 2.9-7.5 

 Growing up milk 56-87 Milk substitutes 0.75 

 Baby cereals 109-460 Dairy drinks, 
probiotic drinks 

0.75 

 Milk drink with 
cereals 

60-140 Yoghurt 0.75-3.1 

   Biscuits 1.3-5.0 

   Weight-loss 
products 

1.7-6.6 

   Growing up milk 1.1-3.1 

   Baby cereals 2-10 

   Milk drink with 
cereals 

1.1-2.6 

Mandatory 
fortified foods 

Margarines 700-900 Margarines 6-7.5 

 Spreadable fats 700-900 

 

Spreadable fats 6-7.5 

http://www.hgr-css.be/
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Bijlage 2.B. Overview of the 5 most contributing food groups and the contribution of 
supplements to total vitamin A and D intake in the Belgian population 2014, Belgian food 
consumption survey 2014 
 

Vitamin A Vitamin D 

Food Group 

 

Contribution  

(%) 

Food Group 

 

Contribution  

(%) 

Vegetables 31 
Meat and meat 

products 
27 

Dairy products  22 Dairy products 20 

Fat and oils        13 Fat and oils 19 

Meat and meat 

products 
8.0 Fish and shellfish 8.5 

Cakes and sweet 

biscuits 
6.4 

Cakes and sweet 

biscuits 
7.4 

Supplements 2.5 Supplements 5.8 

 
 

http://www.hgr-css.be/
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Bijlage 2.C. Usual intake of vitamin D (µg/day) from food, fortified food and supplements in Belgian men (3 till 64 years); Belgian VITADEK study 
2015 

     Percentiles   

MEN 
Age 

 Mean usual intake 
(95 % CI) 

% 
contribution 

5 50 95 97,5 AI Risk for 
inadequate 

intake(1) 

UL %> 
 UL 

            
3-6 Food 2.34 (2.08-2.95) 20.2 0.72 2.01 5.11 6.06 15 ns 50 0.0 

     + mandatorily fortified food 2.71 (2.47-3.31) 3.2 0.99 2.39 5.48 6.49 15 ns  0.0 
       + voluntarily fortified food 3.69 (3.46-4.31) 8.4 1.44 3.37 7.01 7.99 15 ns  0.0 
         + supplements 11.61 (4.41 -19.97) 68.2 1.56 3.89 13.91 51.76 15 ns  2.5 
 

7-10 
 
Food 

2.82 (2.58-3.2) 53.4 0.90 2.44 6.06 7.16 15 

 
ns 

 
50 

 
0.0 

     + mandatorily fortified food 3.20 (2.96-3.63) 7.2 1.18 2.82 6.58 7.63 15 ns  0.0 
       + voluntarily fortified food 3.98 (3.74-4.41) 14.8 1.56 3.58 7.80 8.89 15 ns  0.0 
         + supplements 5.28 (4.16 -7.12) 24.6 1.61 3.84 9.09 11.26 15 ns  0.4 
 

11-14 
 
Food 3.07 (2.74-3.39) 63.3 0.99 2.65 6.55 7.72 15 

 
ns 

 
100 

 
0.0 

     + mandatorily fortified food 3.46 (3.13-3.83) 8.0 1.30 3.05 7.01 8.00 15 ns  0.0 
       + voluntarily fortified food 4.04 (3.69-4.41) 12.0 1.57 3.64 7.84 9.04 15 ns  0.0 
         + supplements 4.85 (4.05 -11.51) 16.7 1.66 3.81 8.92 10.81 15 ns  0.2 
 

15-17 
 
Food 3.21 (2.83-3.47) 60.9 1.04 2.78 6.83 8.05 15 

 
ns 

 
100 

 
0.0 

     + mandatorily fortified food 3.65 (3.24-3.97) 8.3 1.31 3.19 7.45 8.01 15 ns  0.0 
       + voluntarily fortified food 4.08 (3.68-4.41) 8.2 1.57 3.65 8.04 9.39 15 ns  0.0 
         + supplements 5.27 (3.98 -7.64) 22.6 1.66 3.85 9.15 11.21 15 ns  0.3 
 

18-39 
 
Food 3.49 (3.10-3.68) 56.7 1.14 3.02 7.39 8.70 15 

 
ns 

 
100 

 
0.0 

     + mandatorily fortified food 3.99 (3.61-4.24) 8.1 1.5 3.54 8.01 9.28 15 ns  0.0 
       + voluntarily fortified food 4.34 (3.92-4.58) 5.7 1.68 3.89 8.47 9.82 15 ns  0.0 
         + supplements 6.15 (4.51 -8.07) 29.4 1.73 4.09 9.86 12.26 15 ns  0.5 
 

40-64 
 
Food 3.71 (3.38-4.04) 51.6 1.23 3.23 7.85 9.23 15 

 
ns 

 
100 

 
0.0 

   + mandatorily fortified food 4.71 (4.27-5.19) 13.9 1.90 4.24 9.14 10.56 15 ns  0.0 
     + voluntarily fortified food 4.88 (4.48-5.37) 2.4 1.99 4.41 9.34 10.76 15 ns  0.0 
       + supplements 7.19 (4.86-10.67) 32.1 2.05 4.61 10.68 13.58 15 ns  0.6 

(1)When not enough evidence is available to set an EAR, an AI is set. The AI is based on the average intake of an apparently healthy population. When the mean intake of  the 
population >        the AI, the risk for inadequate intake is low. No statement can be formulated on the adequacy of vitamin D when the mean intake < AI. 

    EAR: Estimated average requirement; UL: upper intake level; AI: adequate intake  
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Bijlage 2.D. Usual intake of vitamin D (µg/day) from food, fortified food and supplements in Belgian women (3 till 64 years), Belgian VITADEK study 
2015 
 

     Percentiles   

WOME
N 
Age 

 Mean usual 
 Intake (95 % CI) 

% 
contribution 

5 50 95 97,5 AI Prevalence 
inadequacy (*) 

UL %> UL 

 
3-6 

 
Food 2.75 (2.32-3.02) 29.7 0.95 2.41 5.69 6.66 15 

 
ns 

 
50 

 
0.0 

     + mandatorily fortified food 3.05 (2.65-3.33) 3.2 1.19 2.73 6.03 7.06 15 ns  0.0 
         + voluntarily fortified food 3.79 (3.39-4.11) 8.0 1.60 3.48 6.98 8.05 15 ns  0.0 
            + supplements 9.27 (4.49-18.1) 59.1 1.73 3.84 14.54 25.08 15 ns  1.7 
            
7-10 Food 2.75 (2.47-3.03) 38.1 0.95 2.41 5.70 6.67 15 ns 50 0.0 
     + mandatorily fortified food 3.04 (2.79-3.33) 4.0 1.21 2.71 6.04 6.96 15 ns  0.0 
         + voluntarily fortified food 3.66 (3.39-3.95) 8.6 1.51 3.33 6.89 7.92 15 ns  0.0 
            + supplements 7.21 (4.54-11.5) 49.2 1.56 3.64 10.85 16.43 15 ns  1.1 
            
11-14 Food 2.76 (2.49-3.03) 49.3 0.95 2.42 5.72 6.69 15 ns 100 0.0 
     + mandatorily fortified food 3.04 (2.81-3.33) 5.0 1.19 2.74 5.98 6.91 15 ns  0.0 
         + voluntarily fortified food 3.51 (3.28-3.83) 8.4 1.43 3.22 6.58 7.48 15 ns  0.0 
            + supplements 5.62 (3.81-7.4) 37.3 1.45 3.43 9.48 13.69 15 ns  0.5 
 
15-17 

 
Food 2.76 (2.51-3.04) 46.9 0.95 2.43 5.73 6.70 15 

 
ns 

 
100 

 
0.0 

     + mandatorily fortified food 3.07 (2.83-3.35) 5.3 1.21 2.73 5.98 7.06 15 ns  0.0 
         + voluntarily fortified food 3.46 (3.21-3.80) 6.6 1.39 3.15 6.58 7.50 15 ns  0.0 
            + supplements 5.89 (3.71-7.0) 41.3 1.43 3.33 9.04 13.13 15 ns  0.5 
 
18-39 

 
Food 2.79 (2.54-3.07) 30.8 0.96 2.45 5.77 6.75 15 

 
ns 

 
100 

 
0.0 

     + mandatorily fortified food 3.20 (2.95-3.47) 4.5 1.27 2.87 6.24 7.21 15 ns  0.0 
         + voluntarily fortified food 3.51 (3.26-3.85) 3.4 1.42 3.18 6.71 7.67 15 ns  0.0 
            + supplements 9.07 (4.88-13.4) 61.3 1.55 3.64 14.39 26.23 15 ns  1.4 
            
40-64 Food 2.82 (2.54-3.12) 21.5 0.98 2.48 5.84 6.84 15 ns 100 0.0 
     + mandatorily fortified food 3.45 (3.11-3.77) 4.8 1.40 3.12 6.63 7.64 15 ns  0.0 
         + voluntarily fortified food 3.80 (3.48-4.17) 2.7 1.59 3.47 7.09 8.16 15 ns  0.0 
            + supplements 13.15 (6.09-24.1) 71.0 1.77 4.17 22.59 44.00 15 ns  1.9 
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Bijlage 2.E. Usual intake of vitamin A (µg RE/day) from food, fortified food and supplements in Belgian men (3-64 years), Belgian VITADEK study 

2015 

    Percentiles    

AGE 
 

 Mean usual 
intake (95% CI) 

% 
contribution 

5 50 95 97,5 EAR % 
< 

EAR 

UL % 
>UL 

            

3-6 Food 673 (615-762) 89.3 227 574 1452 1734 205-245(1) 6 800-1100(1) 2 
     + mandatorily fortified food 706 (657-783) 4.4 257 613 1468 1736  3 800-1100 3 
       + voluntarily fortified food 744 (679-805) 5 277 646 1560 1827  2 800-1100 3 
         + supplements 754 (698-831) 1.3 285 659 1554 1841  2 800-1100 4 
 

7-10 
 
Food 693 (647-766) 90.7 233 591 1494 1784 

 
320 14 

 
1500 

 
0 

     + mandatorily fortified food 732 (689-792) 5.1 271 631 1540 1813  9 1500 0 
       + voluntarily fortified food 757 (706-809) 3.3 282 652 1572 1847  8 1500 0 
         + supplements 764 (721-831) 0.9 289 669 1578 1851  7 1500 0 
 

11-14 
 
Food 713 (667-774) 89.9 240 608 1537 1835 

 
480 47 

 
2000 

 
0 

     + mandatorily fortified food 748 (712-809) 4.4 277 646 1578 1839  41 2000 0 
       + voluntarily fortified food 771 (725-826) 2.9 289 667 1593 1929  40 2000 0 
         + supplements 793 (739-844) 2.8 293 687 1656 1933  37 2000 0 
 

15-17 
 
Food 731 (681-788) 90.1 246 624 1576 1882 

 
480 44 

 
2600 

 
0 

     + mandatorily fortified food 775 (728-827) 5.4 287 664 1651 1948  38 2600 0 
       + voluntarily fortified food 786 (740-845) 1.4 289 675 1635 1937  37 2600 0 
         + supplements 811 (761-870) 3.1 304 702 1679 2005  34 2600  
 

18-39 
 
Food 803 (728-856) 90.4 270 685 1735 2074 

 
570 37 

 
3000 

 
0 

     + mandatorily fortified food 851 (774-908) 5.4 314 736 1776 2101  31 3000 0 
       + voluntarily fortified food 862 (785-923) 1.2 320 748 1798 2115  30 3000 0 
         + supplements 888 (809-937) 2.9 327 771 1844 2183  28 3000 0 
 

40-64 
 
Food 

 
937 (850-1033) 

 
88 

 
315 

 
799 

 
2026 

 
2422 

 
570 

 
28 

 
3000 

 
0 

     + mandatorily fortified food 1050 (952-1143) 10.6 400 914 2154 2553  18 3000 0 
       + voluntarily fortified food 1053 (960-1151) 0.3 403 919 2155 2542  17 3000 0 
         + supplements 1065 (975-1163) 1.1 409 931 2172 2565  17 3000 0 

(1)EAR for vitamin A is 205 μg RE/day in children aged 1-3 years and 245 μg RE/day in children aged 4-6 years old. The UL is 800 μg RE/day in children aged 1-3 years and 1100 μg 
RE/day in children aged 4-6 years old. The UL is based on retinol only. EAR: Estimated average requirement, UL: Upper intake level  
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Bijlage 2 F. Usual intake of vitamin A (µg/day) from food, fortified food and supplements in Belgian women (3-64 years), Belgian VITADEK study 

2015 

 

    Percentiles     

AGE 
 

 Mean usual 
intake (95% CI) 

% 
contribution 

5 50 95 97,5 EAR % 
< EAR 

UL % 
>UL 

3-6 Food 
606 (563-649) 86.4 238 540 1196 1388 

205-245(1) 
5 

800-
1100(1) 

0 

   + mandatorily fortified food 659 (612-696) 7.6 273 594 1275 1468  3 800-1100 0 
     + voluntarily fortified food 671 (635-718) 1.7 290 608 1261 1461  2 800-1100 0 
       + supplements 701 (645-747) 4.3 299 636 1316 1521  1 800-1100 1 
 

7-10 
 
Food 621 (585-659) 87.3 244 554 1225 1422 

 
320 13 

 
1500 

 
0 

   + mandatorily fortified food 667 (633-705) 6.5 278 599 1282 1488  9 1500 0 
     + voluntarily fortified food 693 (651-723) 3.7 297 629 1335 1548  7 1500 0 
       + supplements 711 (663-740) 2.5 306 648 1356 1534  6 1500 0 
 

11-14 
 
Food 636 (600-673) 88.2 250 568 1255 1456 

 
480 38 

 
2000 

 
0 

   + mandatorily fortified food 682 (646-719) 6.4 284 615 1316 1521  31 2000 0 
     + voluntarily fortified food 698 (663-734) 2.2 298 628 1337 1528  29 2000 0 
       + supplements 721 (675-753) 3.2 311 653 1352 1567  26 2000 0 
 

15-17 
 
Food 650 (613-687) 89.5 256 580 1281 1487 

 
480 37 

 
2600 

 
0 

   + mandatorily fortified food 694 (657-734) 6.1 295 626 1308 1503  30 2600 0 
     + voluntarily fortified food 709 (673-746) 2.1 296 637 1364 1578  28 2600 0 
       + supplements 726 (688-770) 2.3 311 659 1358 1544  26 2600  
 

18-39 
 
Food 705 (654-754) 82.6 277 629 1388 1612 

 
490 31 

 
3000 

 
0 

   + mandatorily fortified food 749 (701-797) 5.2 319 675 1429 1649  24 3000 0 
     + voluntarily fortified food 768 (723-816) 2.2 327 693 1462 1690  22 3000 0 
       + supplements 853 (790-931) 10 349 753 1698 2006  18 3000 0 
 

40-64 
 
Food 805 (740-875) 86.6 319 719 1582 1833 

 
490 22 

 
3000 

 
0 

   + mandatorily fortified food 868 (803-947) 6.8 370 784 1655 1898  15 3000 0 
     + voluntarily fortified food 881 (810-958) 1.4 379 796 1669 1930  14 3000 0 
       + supplements 930 (848-1014) 5.3 404 845 1742 1988  11 3000 0 

EAR for vitamin A is 205 μg/day in children aged 1-3 years and 245 μg/day in children aged 4-6 years old. (1)EAR for vitamin A is 205 μg RE/day in children aged 1-3 years and 245 
μg RE/day in children aged 4-6 years old. The UL is 800 μg RE/day in children aged 1-3 years and 1100 μg RE/day in children aged 4-6 years old. The UL is based on retinol only. 
EAR: Estimated average requirement, UL: Upper intake level 
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