
Het Grote 

Paaseitjesonderzoek

van Nederland

2022



onderzoeksverantwoording

Online survey en veldwerk door:

• Nationaal representatieve steekproef 18-70 jaar

• N= 758

• Veldwerk is gedaan op 15 en 16 maart 2022

Man 50%

Vrouw   50%

18-24 jaar 13%

25-34 jaar 18%

35-44 jaar 19%

45-54 jaar 20%

55-64 jaar 20%

65-70 jaar  9%
Antwoordpercentages die zijn gebaseerd op een steekproefomvang 

van n=758 en een betrouwbaarheidsniveau van 95, hebben een 

marge van +/– 3,49 procentpunt bij een schatting van 50 %. Dit 

betekent dat met een waarschijnlijkheid van 95% de werkelijke  

waarde van een vraaguitkomst van 50% ligt tussen 46,51% en 

53,49% .



samenvatting

Om alvast in de paassferen te komen, presenteert HEMA 

de resultaten van het Grote Paaseitjesonderzoek onder 

bijna 800 Nederlanders. En wat blijkt, bijna iedereen in 

Nederland houdt van paaseitjes; maar liefst 96% eet 

paaseitjes in aanloop naar of tijdens Pasen. Een kwart 

heeft ‘bodemdrift’; dat betekent dat ze een zakje met 

paaseitjes het liefst in één keer leegeten. Voor driekwart 

van de Nederlanders is Pasen pas Pasen met 

paaseitjes. De belangrijkste reden voor het eten van 

paaseitjes is voor twee derde van Nederland om zichzelf 

te verwennen (64%). In vergelijking met 2016 zijn we 

meer paaseitjes gaan eten rond deze periode: van 47 

paaseitjes in 2016 naar 51 paaseitjes in 2022. Maar liefst 

6 op de 10 Nederlanders probeert graag nieuwe smaken 

uit. Mannen en vrouwen zijn hierin even avontuurlijk.



4 op de 10 Nederlanders eet tijdens Pasen het liefst de 

hele dag door paaseitjes

• 35% denkt bij Pasen spontaan aan eieren/eitjes 

• Een kwart benoemt (ook) de religieuze betekenis

• Gezelligheid en feestelijk eten horen ook bij Pasen, 

evenals de paashaas en eieren verstoppen.

• Ook genoemd: extra vrij en het begin van het 

voorjaar!

35% (paas) eieren/eitjes

26% religieuze betekenis

14% samen met familie/vrienden/gezellig

11% uitgebreid/feestelijk eten

9%  paashaas

8%  eieren verstoppen/zoeken

6%  vrij

5%  voorjaar/lente

Wat is het eerste waar je aan denkt als het gaat 

om Pasen?  (spontaan genoemd)



96% van Nederland houdt van paaseitjes

27%

49%

16%

8%

Mee oneens

Helemaal mee oneens

Mee eens

Helemaal mee eens

“Pasen is geen Pasen zonder paaseitjes”     

Er is geen verschil op basis van gender, leeftijd, provincie, of huishoudtype

NL n=758

• 96% van NL eet chocoladepaaseitjes

• In aanloop naar Pasen of tijdens 

Pasen

• Voor driekwart van de Nederlanders 

is Pasen dan ook geen Pasen zonder 

paaseitjes!

• voorafgaand aan Pasen eet men 

gemiddeld 34 eitjes en tijdens de 

paasdagen gemiddeld 17



de Nederlander eet gemiddeld 51 paaseitjes rond Pasen

• Mannen en vrouwen eten gemiddeld evenveel eitjes rond 

Pasen: 51

• Nederlanders die thuiswonende kinderen hebben, eten 

de meeste eitjes (56) vergeleken met Nederlanders die 

alleen wonen (49) of met alleen een partner (44) * 

• Er is geen statistisch significant verschil tussen de 

provincies of leeftijden in het gemiddeld aantal eitjes.

NL eters van paaseitjes

51

51
51

49
44

56

Man (n=361)
Vrouw (n=367)

NL (n=728)

Wonend alleen (n=161)

Wonend met partner, geen kinderen thuis (n=229)
Wonend met kinderen thuis  (n=253)

* stat. significant. verschil  -α = 0,05



Paaseitjes kopen we vooral om onszelf te 

verwennen

• ‘mezelf verwennen’ is dé reden 

om paaseitjes te kopen, aldus 

64% van de Nederlanders, en 

het vergroot ook het 

paasgevoel in de aanloop naar 

pasen (55%) en tijdens de 

paasdagen (47%).

• Een kwart van de kopers kan 

paaseitjes niet laten liggen als 

ze ze in de winkel zien liggen.

• Paaseitjes worden ook gekocht 

om uit delen, bv op het werk 

(24%) en als cadeautje (20%)

64%

55%

47%

28%

31%

35%

24%

20%

62%

52%

43%

25%

34%

38%

26%

17%

66%

57%

51%

32%

29%

31%

22%

23%

Om mezelf te verwennen

Om te trakteren/uit te delen (bijvoorbeeld op het werk)

Voor de gezelligheid/paasgevoel in aanloop naar Pasen

Ik kan ze niet laten liggen als ik ze in de winkel zie

Voor de gezelligheid/paasgevoel tijdens de paasdagen

Mijn kinderen vinden ze lekker

Als cadeau voor iemand anders

Mijn partner vindt ze lekker

NL Kopers (n=715) Kopers, mannen (n=351) Kopers, vrouwen (n=364)



8% van NL koopt paaseitjes het liefst het hele 

jaar door

• 42% had dit jaar vanaf 

maart een prima start 

gevonden voor eitjes in de 

winkel; 23% vindt vlak 

voor Pasen een prima tijd. 

• 21% wilde ze eerder in de 

winkel (in dec-feb)

• 8% wil eitjes het hele jaar 

door!

8%

2%

3%

16%

42%

21%

2%

6%Weet ik niet / geen mening

Vanaf maart

Het hele jaar door

Zo snel mogelijk na kerst

Vanaf januari

Vanaf februari

Twee weken voor Pasen (4-17 april)

In de week voor Pasen (11-17 april)

NL (n=758)

Vanaf wanneer vind je dat chocolade paaseitjes in de winkel 

moeten liggen?  Ter info: Pasen is dit jaar op 17 en 18 april.



Bijna iedereen koopt paaseitjes spontaan

16%

36%

68%

43%

13%12%

Ik koop paaseitjes zodra 
ik ze in de schappen zie 
liggen

Helemaal mee eens

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Mee eens

NL - kopers van paaseitjes (n=715)

Ik koop paaseitjes 
meestal spontaan

2%

• Paaseitjes zijn voor bijna 9 op de 10 

meestal een spontane aankoop.

• Toch koopt niet iedereen de paaseitjes 

zodra ze in de schappen liggen: 4 op de 10 

doet dit, 6 op de 10 wacht nog even.



6 op de 10 Nederlanders probeert graag nieuwe smaken uit

15%

46%

30%

9%Helemaal mee oneens

Ik probeer graag nieuwe smaken 
paaseitjes uit

Mee oneens

Helemaal mee eens

Mee eens

22%

22%

57%

Een nieuwe smaak/’trendsmaak’

Allebei even lekker / geen voorkeur

Wat heeft jouw voorkeur?

41%

25%

34%

Allebei even lekker

Eitje met vulling

Massief eitje (zonder vulling)
• 96% van NL eet 

chocoladepaaseitjes

• 6 op de 10 proberen graag 

nieuwe smaken uit. Mannen 

zijn hierin even avontuurlijk 

als vrouwen.

• 8 op de 10 Nederlanders die 

eitjes eten, vinden 

traditionele smaken lekker,  

4 op de 10 (ook) andere 

smaken. 

• 3 op  de 10 Nederlanders 

heeft het liefst een massief 

eitje

• 4 op de 10 liefst met vulling. 

3 op de 10 wil allebei!

Een ‘traditioneel’ chocolade 
paaseitje (extra) puur, melk, wit)



Hazelnoot, praliné en melkchocolade eitjes 

meest geliefd

100%= NL - eters van paaseitjes (n=728)

voorkeur trend smaken  (top 8)

44%
34% 34% 34% 32%

28% 26% 26%

Karamel 
Zeezout

Stroopwafel Witte 
chocola 

Framboos

Toffee 
Koffie

Pistache Tiramisu Advocaat Noga

• Hazelnoot, Praliné en solide 

melkchocolade eitjes zijn meest 

geliefd van de traditionele 

smaken

• Populairste ‘trend’ smaken: 

karamel zeezout, stroopwafel, 

witte chocola/framboos, toffee-

koffie, pistache, tiramisu, 

advocaat en noga.

57%
49% 49%

24% 23%

4%

Melk Wit Puur Extra puurHazelnoot Praline

voorkeur  traditionele smaken 



In Friesland houdt men minder van hazelnoot en in Drenthe 

minder van witte chocolade/framboos en tiramisu

Voor alle andere 

smaken zijn geen 

significante verschillen 

tussen de provincies 

100%= NL - eters van paaseitjes 



Wit is het populairst in Zuid-Holland en extra 

puur in Noord-Holland

Voor alle andere 

traditionele  

smaken (melk en 

puur) zijn geen 

significante 

verschillen tussen 

de provincies 



Een kwart van Nederland eet een zak paaseitjes 

het liefst in één keer leeg

20% 27%

49% 35%

24% 28%

Mee eens

Mee oneens

Een zak paaseitjes 
eet ik het liefst in 

één keer leeg

Helemaal mee oneens

Helemaal mee eens

Ik eet me weleens 
misselijk aan 

paaseitjes

NL - eters van paaseitjes (n=728)

• 27% eet een zak paaseitjes het liefst in één keer leeg, in de praktijk eet slechts 5% een zak paaseitjes in één dag 

op.

• Een kwart heeft bodemdrift en verorbert een zak eitjes binnen 3 dagen, de helft binnen 4 tot 7 dagen en een 

vijfde doet er langer dan een week over. 

• 36% zegt zich weleens misselijk te eten aan paaseitjes.

21%

14%

38%

22%Een paar weken

Vier tot zes dagen

Ongeveer een week

Twee of drie dagen

Deze is binnen één dag op

Hoe lang doe je meestal met een zak 

paaseitjes, nadat je deze hebt geopend?

7% 9%5%



4 op de 10 Nederlanders eet tijdens Pasen het liefst de 

hele dag door paaseitjes

30% 38%

36% 19%

30% 41%

In de middag

Voorafgaand 
aan Pasen

Tijdens de 
Paasdagen

De hele dag door

In de ochtend

In de avond

NL - eters van paaseitjes (n=728)

Wat is je favoriete moment voor het eten 

van paaseitjes?

3%3%



5 op de 10 Nederlanders vindt het leuk om paaseitjes te 

verstoppen

• 51% vindt het leuk om 

paaseitjes te verstoppen 

en 46% om ze te zoeken. 

Mannen vinden het even 

leuk als vrouwen.

• Gezinnen doen wat meer 

mee dan huishoudens 

zonder kinderen.

• Boven de 45 jaar zoekt en 

verstopt men nog, maar in 

mindere mate.



Vragen?

Neem contact op met:

HEMA B.V.

Afdeling Marketing PR

Marry Jansen-Kin

T: 020-3114085

E: perskamer@hema.nl

mailto:perskamer@hema.nl

