
nenkrijgen, omega-3-vetzuren die de
mentale ontwikkeling stimuleren. Bijl:
“DHA en ALA zijn onmisbaar voor de
groei van nieuwe hersencellen en nieuwe
verbindingen in de hersenen.”
DHA wordt samen met arachidonzuur
sinds 1994 gebruikt in voeding voor pre-
mature baby’s. Het nut van deze toevoe-
ging voor de groei en ontwikkeling is
bewezen door de Universiteit van Maast-

richt. Onderzoekers Lotje van de Poll
en Francis Riekhoff stellen in het sep-
tembernummer van het vakblad
Voeding Nu dat het nog te vroeg is
om conclusies te trekken over posi-

tieve effecten van deze stoffen op
leerprestaties van kinderen. Er

zijn wel aanwijzingen voor en
ook voor een positief effect
op ADHD, depressies,
angststoornissen en

gemoedswisselingen. Maar
Bijl durft verder te gaan: “Wij
zijn overtuigd van de weten-
schappelijke onderbouwing

van de claim die wij maken met
Blue Band Idee!.”

Hersenfuncties
De toenemende aandacht voor

de relatie tussen omega-3-vetzu-
ren en hersenfuncties is volgens

David Jago, consultant Global New Pro-
duct Database van het Britse Mintel, een
duidelijke trend. Producten met omega-
3-vetzuren zijn in landen als Scandinavië,
Spanje en Engeland erg populair, maar
zijn daar gericht op de preventie van
hart- en vaatziekten. Jago: “Daar komt nu
de hersenfunctie bij. De verwachting is
dat deze producten de komende maan-
den doorbreken.”
Voorbeelden van recente introducties zijn
Kids P’tit Yoco Omega 3-yoghurt van
Nestlé en de snackreep iQ3 Brainstrom!
van Biomedical Laboratories. Deze reep
bevat naast DHA en EPA (eicosapenta-
eenzuur) ook omega-6-vetzuren, zoals
GLA (gamma-linoleenzuur). Volgens de
fabrikant zijn deze stoffen betrokken bij
geheugen, leren, concentratie en stem-
ming.

Alzheimer
Verklaring voor de grotere interesse in
mentale gezondheid is volgens Mintel de
angst van de babyboomgeneratie voor
Alzheimer en andere leeftijdgerelateerde
ziekten. Numico is als specialist klinische
voeding een van de ondernemingen die
zich op dit terrein beweegt. Het bedrijf
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Product en ontwikkeling
Thema: Gezonde ingrediënten

In september verscheen Blue Band Idee! op de markt. Het is voor

het eerst dat een grote voedingsmiddelenfabrikant in Nederland

zich waagt aan een product dat de hersenfunctie verbetert – als

cafeïne buiten beschouwing wordt gelaten. Ook andere produ-

centen werken aan producten die de cognitieve functies verbete-

ren. Polyfenolen spelen een belangrijke rol.

Blue Band Idee! claimt een effect op de
mentale ontwikkeling. Unilever brengt
daarmee het eerste product met die func-
tionaliteit dat bestemd is voor het hele
gezin. Numico gaat nog een stapje ver-
der. Deze fabrikant zegt met een product
tegen Alzheimer te komen. Barry Calle-
baut brengt al chocolade op de markt die
door de hoge concentratie polyfenolen
de cognitieve functies verbetert. Meer
antistressproducten zijn de komende vijf
jaar in aantocht.

Claim
“De relatie tussen voeding en mentale
ontwikkeling heeft onze warme aan-
dacht”, zegt Minke Bijl, woordvoerder
van Unilever. Unilever introduceerde in
september Blue Band Idee!. Het product
bevat belangrijke vetzuren, waaronder
DHA (docosahexaeenzuur), ALA (alfali-
noleenzuur) en B-vitamines die helpen
bij de mentale ontwikkeling, vermeldt de
verpakking. Uit onderzoek blijkt dat veel
mensen onvoldoende DHA en ALA bin-

Omega-3-vetzuren en polyfenolen
verbeteren hersenfuncties

Stof tot
nadenken
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ontwikkelt nu een product dat de ziekte
van Alzheimer met drie à vier maanden
moet vertragen. Bestuursvoorzitter Jan
Bennink: “Het is geen product dat je
neemt om je tentamen beter te maken.
Het gaat dus om meer dan het verbete-
ren van het geheugen.”
Numico wil met het product nog niet de
voedingsmiddelenmarkt op. Het middel,
dat in 2008 wereldwijd wordt geïntrodu-
ceerd, is als medicijn op recept verkrijg-
baar. Numico wil nog niet kwijt om welke
werkzame stof het gaat.
Het zou om polyfenolen kunnen gaan,
maar kurkumine uit kerrie is eveneens
mogelijk.

Polyfenolen
Het mediterrane dieet verlaagt de kans
op Alzheimer met 40%, zo blijkt uit een
epidemiologische studie onder ruim
2.000 mensen in de VS. Deze voeding is
rijk aan bètacaroteen, vitamine C, tocofe-
rolen, polyfenolen en essentiële minera-
len. De combinatie van fruit, groenten en
verse vis veroorzaakt volgens onderzoe-
ker Clive Ballard dit effect.
Andere Amerikaanse studies bevestigen
dat antioxidanten en andere stoffen uit
appel en appelsap mogelijk heilzaam zijn
bij Alzheimer. Het gaat vooral om polyfe-

nolen. De stoffen stimuleren de produc-
tie van de neurotransmitter acetylcholine
in de hersenen. Patiënten met Alzheimer
hebben te weinig van deze stof. In Wage-
ningen is een methode ontwikkeld om
appels zodanig te persen dat de gezonde
stoffen in het sap behouden blijven. Bij
gangbare productiewijzen gaan de poly-
fenolen verloren.
Onderzoekers uit Melbourne, Australië
hebben bij dieren en mensen aange-
toond dat polyfenolen een positief effect
hebben op cognitieve functies als be-
sluitvorming, problemen oplossen, 
psychomotoriek, leren en geheugen.

Ginkgo biloba
De werking van de Japanse plant ginkgo
biloba wordt ook veroorzaakt door het
hoge gehalte aan polyfenolen. Testen bij
jongvolwassenen hebben aangetoond
dat deze plant de concentratie verbetert.
Ginkgo biloba wordt samen met ginseng,
witte cacao en andere polyfenolrijke
vruchten toegepast in RelaxJuicer van
Yagua. Voor Nederlandse begrippen
heeft dit drankje een vrij stevige claim:
‘heeft een ontspannende en geestverhel-
derende werking’ en ‘ondersteunt de
doorbloeding van de hersenen en stimu-
leert de mentale weerstand, bevordert
het concentratievermogen en de geeste-
lijke prestaties’. Ook Carpe Diem past
ginkgo biloba toe met de claims ‘mentale
fitheid’ en ‘verbetert de concentratie’. 

Chocolade
Een ander product dat rijk is aan polyfe-
nolen is cacao. Chocoladeproducent Bar-
ry Callebaut heeft polyfenolen tot een

van zijn speerpunten gemaakt. Het pro-
ductieproces is zodanig aangepast dat
veel minder dan de gebruikelijke 70%
aan polyfenolen verloren gaat. Er wordt
een cacaopoeder verkregen dat bijzonder
rijk is aan polyfenolen. Hiervan wordt
ActiCoa-chocolade gemaakt.
Eric-Jan Straathof van Barry Callebaut
vertelt: “ActiCoa-chocolade bevat met
zeven procent veel meer polyfenolen dan
rode wijn en groene thee. Een portie-
grootte van negen gram per dag is vol-
doende om de noodzakelijke hoeveel-
heid polyfenolen binnen te krijgen. Bo-

vendien tonen wetenschappelijk studies
aan dat door de specifieke samenstelling
polyfenolen in cacao zeer krachtig en
effectief zijn. Daarnaast bevat cacao
magnesium, theobromine en cafeïne,
stoffen die werken tegen vermoeidheid
en de concentratie bevorderen.” 
Straathof geeft wel aan dat voor de wer-
king regelmatige consumptie nodig is:
“De laatste jaren zijn er studies uitge-
voerd om het effect van polyfenolen in
cacao op cognitieve functies te meten.
De resultaten hiervan tonen aan dat een
langdurige consumptie van polyfenolen
de bloedtoevoer naar de hersenen stimu-
leert, wat een positieve effect heeft op
het geheugen en het probleemoplossend
vermogen.”
ActiCoa kwam in februari van dit jaar op
de markt en voert de wervende tekst
‘ActiCoa-chocolade geeft je een goed
gevoel, in lichaam en geest’. In Neder-

ActiCoa-chocola bevat voldoende polyfenolen voor een
dag.

Stress-B, water met
B-vitamines en groe-
ne-thee-extract,
‘bevordert ontspan-
ning’.

Polyfenolen hebben een positief effect
op cognitieve functies

Rijk aan polyfenolen
Product Gehalte polyfenolen

(mg/kop)

Cacao 611
Rode wijn 340
Groene thee 165
Zwarte thee 124

Blue Band Idee! ‘helpt bij de mentale ontwikkeling’. 20
gram product bevat 100 mg DHA en EPA. Dat is 50% van
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.
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land wordt het polyfenolrijke cacaopoe-
der nog niet toegepast. De Duitse firma
Stollwerck verwerkt het in Sarotti PurPur-
chocolade.

Thee
Ook groene thee bevat een hoog gehalte
aan polyfenolen en wel in de vorm van
catechines. Het product blijft dan ook in
de belangstelling staan als het gaat om
een gunstig effect op hersenfuncties.
Onderzoekers uit Quebec, Canada be-
vestigden begin dit jaar de beschermen-
de werking van thee-extract (zowel groe-
ne als zwarte thee) op afstervende
zenuwcellen, zoals bij Alzheimer het

geval is.
Het smaakelement uit groene thee, het
aminozuur L-theanine, is verantwoorde-
lijk voor het ontspannende effect. Ook
zou het de leerprestaties verbeteren. Het
aminozuur wordt als zuivere stof door
Taiyo Kagaku op de markt gebracht. In
Japan wordt het onder meer toegepast in
ontbijtgranen.

Wat komt er aan?
Producten die de hersenfuncties beïn-
vloeden zijn een duidelijke trend, zo mag
worden geconcludeerd. De eerste pro-
ducten vinden hun weg naar de consu-
ment. Daarbij gaat het vooral om de

functionele ingrediënten omega-3-vetzu-
ren en polyfenolen. De komende vijf jaar,
zo mag worden verwacht, zullen meer
antistressproducten volgen. Werkzame
stoffen als magnesium, vitamine B en
melkeiwitconcentraten lijken kansrijk.
Het lijstje van stoffen die maken dat we
beter denken, beter leren, ons beter voe-
len, en mentaal gezond blijven is langer.
Vooralsnog is er voor deze stoffen echter
te weinig wetenschappelijke onderbou-
wing om ze serieus te nemen. 

Corné van Dooren
Ir. C. van Dooren is freelance journalist.

– Valeriaan. Rustgevend.
– Ginseng. Zou geheugen verbeteren.
– Sojalecithine. Zou geheugen verbeteren.
– Isoflavonen uit soja. Verbetert leren en stemming bij

oudere vrouwen. 
– Fosfatidylserine uit soja. Mag, hoewel er weinig weten-

schappelijk bewijs is, in de VS op de markt worden
gebracht met de claim ‘consumptie van fosfatidylserine
kan de kans op cognitief disfunctioneren bij ouderen ver-
lagen’.

– Co-enzym Q10. Zou Parkinson remmen.
– Choline. Speelt rol bij zenumprikkeloverdracht en geheu-

gen.
– Melatonine. Melk met een hoog gehalte van het slaapver-

wekkende melatonine was in Engeland en Zwitserland
verkrijgbaar. Is onder druk van de autoriteiten uit de
markt genomen.

– Vitamine B. In Japan zijn Brain Buns-cakejes verrijkt met
vitamine B1 op de markt. Geclaimd wordt dat het product

goed is voor zenuwcellen en hersenfuncties.
– Melkeiwitconcentraten. Het Franse Ingredia toonde aan

dat Lactium, een melkeiwitconcentraat uit caseïne, ‘helpt
effectief stress te bestrijden’. De stof wordt alleen nog
toegepast in voedingssupplementen.

– Tryptofaan. Het door Friesland Foods op de markt
gebrachte ingrediënt Vivinal Alpha zou effectief zijn
tegen stress en de nachtrust bevorderen. Vivinal Alpha
bevat alpha-lactalbumine en tryptofaan. Het is geen
doorslaand succes en wordt alleen nog toegepast in zui-
gelingenvoeding omdat het van nature in moedermelk
voorkomt.

– Tyrosine. Mogelijk effect op logisch redeneren, het korte
termijngeheugen, de wiskundige vaardigheden en de
oplettendheid.

– Sint Janskruid. Zou helpen tegen depressies.
– Magnesium (antistressmineraal). Danone verrijkt in Bel-

gië de yoghurt Zen sinds 2004 met magnesium. ‘Helpt het
lichaam te ontspannen’.

Stoffen die de hersenfuncties verbeteren

De belangstelling voor de relatie tussen stoffen in de voeding en cognitieve functies als geheugen, leren, concentratie en stemming bij 
kinderen groeit.


