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Marktactueel

Stelling: ‘Drankjes met goede bacteriën 
hebben hun langste tijd gehad’

a)  Waar. Consumenten zullen drankjes 
met probiotica links laten liggen.

b)  Niet waar. Er is voldoende bewijs dat 
er niets mis is met de drankjes met 
probiotica.

c)  Het imago van de drankjes met pro-
biotica is niet erg beschadigd. Na de 
crisis herstelt de verkoop.

d)  Anders, namelijk …

Senior Health Affairs manager van Danone, Paul Schreurs 
kiest resoluut voor antwoord b. 
“Goede bacteriën hebben de mens al sinds mensenheugenis 
een dienst bewezen en zullen dat ook blijven doen. Sinds 
haar oprichting in 1919 is Danone uitgegroeid tot wereldwij-
de expert op het gebied van probiotica en heeft een onge-
kende expertise om deze producten succesvol op de markt te 
brengen. Merken als Actimel en Activia behoren wereldwijd 
tot de top en bewijzen dat ook in Nederland te zijn. Activia 
doet het nog altijd goed en ook Actimel bewijst dat door 
in deze dalende markt stabiel te blijven. In het licht van de 
huidige financiële crisis, het wankelende consumentenver-
trouwen naar aanleiding van de UMC-studie en de ontstane 
mediahype vorig jaar, is een dalende omzet voor probiotica 
in de supermarkt niet verwonderlijk. Danone heeft er alle 
vertrouwen in dat de markt zich zal herstellen.”

Volgens Bob Cramwinckel van het Centrum voor Smaakon-
derzoek is het vooral zaak dat mensen eens rustig de tijd 
nemen om te bepalen of ze een gezonde leefstijl hanteren. 
Gezondheidsdrankjes helpen daar amper bij. 
“Je wordt niet gezonder van vitaminepillen slikken of 
gezondheiddrankjes drinken. Het is beter om je eigen ‘leven’ 
eens rustig te bekijken. Eet normaal eten, selecteer dat met 
zorg en eet het vooral met smaak op. En als je wat mankeert, 
het lichaam geeft niet voor niets signalen af. Duw ze niet 
weg, maar neem er de tijd voor, raadpleeg ook anderen. 
Gezondheidproducten zijn typische hypeproducten. Ze zijn te 
vinden op de avenue van de minste weerstand. Ze komen en 
ze gaan. En zo zal het wel blijven, totdat mensen wat meer 
tijd nemen om na te denken wat gezondheid nu eigenlijk is.”

Margreet Gonlag van GfK Panel Services denkt niet dat het 
afgelopen is met de drankjes met goede bacteriën. Wel 
beaamt ze dat de verkopen afnemen.
“Er is sinds ruim twee jaar sprake van een neergaande 
trend”, geeft ze aan. “We zien in verschillende studies dat 
probiotica dan weer eens als positief en dan weer eens nega-
tief naar voren komt. Er is veel verdeeldheid.” De crisis speelt 
ook mee in de neergang van de functionele drankjes. “Dit 
is de reden dat mensen hun toevlucht nemen tot dagelijkse 
zuivel. Want functionele zuiveldrank is duurder.” Maar het 
is niet zo dat drankjes met goede bacteriën hun langste 
tijd hebben gehad, meent Gonlag. “Er komen nog veel 
nieuwe ontwikkelingen. We zien in de data dat het aantal 
kopers afneemt, maar de overblijvers zijn wel echte ‘diehard 
kopers’. Een andere reden van de dalende verkopen van 
functionele dranken is de opkomst van de fruitsappen.”

Reageren op onze nieuwe stelling?
Ga naar www.vmt.nl, button ‘opinie’

Stelling

Recessie en imagoschade 
nekken probioticaverkoop
De consument laat drankjes met probiotica links liggen. De ver-
koop van Vifit, Actimel, Activia en Yakult maakte jarenlang grote 
sprongen, maar ligt nu 11% lager dan in 2007, blijkt uit cijfers van 
marktonderzoeksbureau Nielsen.
Het onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht vorig 
jaar, waarbij 24 patiënten overleden na het toedienen van probi-
otica, gaf het imago van de drankjes met ‘goede’ bacteriën een 
flinke klap. 
Dat het bij het experiment ging om ernstig zieke mensen die de 
probiotica rechtstreeks kregen toegediend in de darm en dat het 
hele andere probioticastammen betrof, landde blijkbaar niet altijd 
bij de consument. “Dit zijn bij uitstek producten waar het gaat om 
vertrouwen. Imagoschade komt daar blijkbaar harder aan”, legt 
Hans Feenstra van Nielsen uit.
Het RIVM versterkte de twijfel over probiotica vorig jaar. Het insti-
tuut stelde dat de meeste probiotica-claims niet of onvoldoende 
wetenschappelijk onderbouwd zijn. Schadelijk zijn de drankjes 
voor gezonde mensen echter niet, aldus het RIVM. “Veel gezond-
heidsclaims zijn volstrekte flauwekul, nu de EFSA ze onder de loep 
neemt. De consument voelt zich gepakt door de fabrikant”, zegt 
merkendeskundige Paul Moers.
De VWA concludeerde onlangs ook dat voedingsmiddelen met pro-
biotica geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, maar advi-
seerde wel om nader onderzoek te doen naar eventuele risico’s voor 
zwakkere groepen zoals zuigelingen en zwangere vrouwen.
Maar ook de recessie is een belangrijke factor. Volgens Nielsen is 
de crisis één van de redenen voor de tegenvallende verkoop van de 
drankjes. Moers: “Consumenten zijn veel kritischer geworden door 
de financiële crisis. Ze laten zich geen knollen voor citroenen ver-
kopen, ze willen feiten.” EFSA is bezig om alle gezondheidsclaims 
onder de loep te nemen. Ook de probioticaclaims komen aan de 
beurt.
• www.vmt.nl

Stekker uit PuC
Ahold Coffee Company stopt 
met de productie van PuC. De 
koffieautomaat ging oktober 
2007 de strijd aan met de 
populaire Senseo van Philips en 
Douwe Egberts. In het apparaat 
kunnen dezelfde koffiepads 
als in een Senseo. Maar door 
de hogere druk zou er betere 
koffie uit de PuC sijpelen. Het 
consumentenprogramma Kassa 
beaamde dit in een test: PuC 
zou de beste koffie schenken. 
Maar na de uitzending stroom-
den de klachten binnen. De 
koffie was niet heet genoeg, 
vonden de klagers.
• www.puc.nl


