Nieuw onderzoek voor een
positieve impact op de
samenleving van morgen
RESULTATEN VAN SEANUTS II

Academische partners
Doel
De SEANUTS II studie heeft als
doel actuele informatie te
verzamelen over de voedingsstatus,
de voedselinname en de leefstijl
van kinderen in de Zuidoost-Azië
regio.

Hoofdonderzoekers van vooraanstaande
universiteiten en onderzoeksinstituten zijn,
samen met hun teams van deskundigen en
lokale mobiele veldteams, verantwoordelijk
voor de opzet van de studie en de
verzameling van gegevens.

Resultaten
OVERZICHT VAN DE EERSTE RESULTATEN UIT DE SEANUTS II LANDEN;
INDONESIË*, MALEISIË*, THAILAND EN VIETNAM

National Institute of Nutrition, Vietnam

Groeiachterstand

Mahidol University, Thailand

Indonesië:
1 op de 3.5

ONDER KINDEREN
JONGER DAN 5 JAAR

Universiti Kebangsaan Malaysia, Maleisië
University of Indonesia, Indonesië

De resultaten laten een
drievoudig probleem als
gevolg van een onevenwichtig
voedingspatroon zien;
het naast elkaar bestaan van
ondervoeding, micronutriënt
tekorten en overgewicht
en obesitas.

Maleisië:

Groeiachterstand is een primaire
manifestatie van ondervoeding en komt
vooral voor bij jonge kinderen. Kinderen
met een groeiachterstand lopen het
risico op een verminderde ontwikkeling,
achterblijvende schoolprestaties en een
verminderd intellectueel vermogen.2

1 op de 7
Vietnam:
1 op de 10
Thailand:
1 op de 16

Deelnemers
Hoe SEANUTS II
voortbouwt op SEANUTS I
Naast het meten van
voedingsstatus, voedingsinname en
omgevingsfactoren hebben we ook
gekeken naar zuivelinname, fysieke
fitheid, bloedanalyse en de impact van
COVID-19.

Bijna 14.000 kinderen in de leeftijd van zes
maanden tot en met 12 jaar werden geworven
via stedelijke en plattelandsscholen,
gezondheidscentra in de gemeenschap en
districtsorganisaties.

Overgewicht
& obesitas

Calcium &
vitamine D**

30-32%

ONDER KINDEREN
TUSSEN 7 - 12 JAAR

ONDER KINDEREN
0,5 – 12 JAAR

Obesitas bij kinderen wordt in
In Maleisië, Thailand en
verband gebracht met een grotere
Vietnam heeft 30-32% van
kans op obesitas als volwassene.
de kinderen tussen
Overgewicht of obesitas is een
7 - 12 jaar overgewicht of
risicofactor voor het ontwikkelen van
obesitas. niet-overdraagbare ziekten, zoals
hart- en vaatziekten en diabetes.3&4

Het merendeel van de
kinderen in de vier landen
voldeed niet aan de
gemiddelde behoefte aan
calcium en vitamine D.
Calcium en vitamine D zijn
belangrijk voor de groei en
ontwikkeling van de botten.
Bovendien is vitamine D een
belangrijke voedingsstof
voor de ondersteuning
van de werking van het
immuunsysteem.

15%

Impact van SEANUTS I
Belang van voeding
Goede voeding speelt een belangrijke
rol bij de ondersteuning van de groei en
ontwikkeling van kinderen. De wereld
boekt vooruitgang bij het verbeteren van
sommige vormen van ondervoeding, maar
ligt niet op schema om de wereldwijde
voedingsdoelen gesteld voor 2030
te behalen.1 Dat is waar SEANUTS II
relevant wordt. De bevindingen zullen
helpen bij het ontwikkelen van gerichte
voedingsprogramma’s en oplossingen.

In Indonesië heeft 15% van
de kinderen van 7 - 12 jaar
overgewicht of obesitas.

De resultaten van SEANUTS I hebben geleid
tot de ontwikkeling van zuivelproducten
die voldoen aan de voedingsbehoeften van
kinderen, de start van schoolmelkprogramma’s,
een betere samenwerking met overheden
en het onder de aandacht brengen van
evenwichtige voeding en een actieve leefstijl.

>70%

In alle 4 landen voldeed
>70% van de kinderen van
0,5 - 12 jaar niet aan de
gemiddelde behoefte aan
calcium.

>84%

In alle 4 de landen voldeed
>84% van de kinderen tussen
0,5 - 12 jaar niet aan de
gemiddelde behoefte aan
vitamine D.

50%

Eerste resultaten
van SEANUTS II.
Binnenkort meer
resultaten!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
om op de hoogte te blijven!
www.frieslandcampinainstitute.com/nl
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Bloedarmoede

30%

ONDER KINDEREN JONGER DAN 4 JAAR

24%

20%

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat >24% van de kinderen jonger dan
4 jaar bloedarmoede heeft. Bloedarmoede is een aandoening waarbij het
bloed verminderd in staat is om zuurstof in het lichaam te vervoeren.
Bloedarmoede kan de cognitieve ontwikkeling, lichamelijke groei en
immuniteit beïnvloeden.6
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De resultaten zijn representatief voor het schiereiland Maleisië en in Indonesië voor Java en Sumatra
Resultaten zijn gebaseerd op een voedingsinname meting gebaseerd op 1 dag

Het FrieslandCampina Institute biedt voedings- en gezondheidsprofessionals
uitgebreide informatie over zuivel, voeding en gezondheid volgens de
laatste stand van de wetenschap. De informatie is uitsluitend bestemd voor
professionals en niet voor consumenten, cliënten of patiënten.
Wilt u als voedings- of gezondheidsprofessional meer informatie over zuivel,
voeding en gezondheid? Neem contact op met het FrieslandCampina
Institute.
www.frieslandcampinainstitute.com/nl
institute.nl@frieslandcampina.com
Volg ons op social media
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