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MarktactueelStelling

Reageren op onze nieuwe stelling?
Ga naar www.vmt.nl

Stelling: ‘Door de nieuwe meetmethode kan 
de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vezel 
omlaag’ 

a)  Eens. Consumenten krijgen nu immers meer vezel binnen 
dan gedacht. 

b)  Oneens. De vezelinname is ook met de nieuwe methode 
niet groot genoeg en het verlagen van de dagelijkse hoe-
veelheid lost dit niet op. 

c)  Het is het beste om eerst even te wachten op een nieuw 
advies van de Gezondheidsraad.

Jan-Willem van der Kamp, vezelexpert bij TNO, slaat een heel 
andere weg in.
“De stelling zou eigenlijk moeten zijn: ‘Door de nieuwe 
meetmethode moet de dagelijks aanbevolen hoeveelheid 
voedingsvezel omhoog’.
De aanbevolen hoeveelheid is gebaseerd op observationeel 
(epidemiologisch) onderzoek waarin verbanden naar voren 
komen tussen de hoeveelheid gegeten vezel en gezondheids-
effecten. Die hoeveelheid vezel is gemeten met de oude 
methode. Daaruit kwam bijvoorbeeld bij consumptie van A 
gram vezel neemt het risico op coronaire hartziekte af met X 
%. Als dat met de nieuwe methode gebeurd was, is het goed 
denkbaar dat die afname gecorreleerd was met bijvoorbeeld 
A x 1,2 gram vezel. Darmfunctie/voorkomen van constipatie 
wordt vooral in verband gebracht met onoplosbare hoog-
moleculaire vezels. Met de nieuwe methode worden meer 
laag moleculaire vezels gemeten die weinig bijdragen aan de 
anti-constipatie functie van vezels.”

Valérie Klostermann, projectmanager bij het Voedingscen-
trum, kiest gedecideerd voor antwoord b.
“De analyses zijn veranderd, de producten niet. De hoogte 
van de huidige vezelaanbeveling  heeft te maken met de 
 risicoreductie op hart- en vaatziekten. Onderzoeken die 
daaraan ten grondslag liggen zijn vaak epidemiologisch van 
aard: er wordt gekeken naar de inname van vezel, dus de 
hoeveelheid van deze vezelrijke producten in het dieet, in 
relatie tot het voorkomen van welvaartsziekten, zoals hart- 
en vaatziekten. Kortom: omdat we het over dezelfde produc-
ten hebben, is er geen reden om de vezelaanbeveling (in 
grammen vezel) te verlagen.”

De stemmers op de website wachten het liefst een advies van 
de Gezondheidsraad af (antwoord c). 

‘Hogere vezelgehaltes met 
nieuwe meetmethode’
In brood zitten meer 
vezels dan tot nu 
toe werd gedacht. 
Dit komt door een 
nieuwe meetmetho-
de. Deze methode 
voor het bepalen 
van de totale hoe-
veelheid voedings-
vezel resulteert in 
een significant hoger vezelgehalte. Afhankelijk van de broodsoort 
kan het vezelgehalte met de nieuwe meetwijze oplopen van 8 tot 
soms wel 50% meer in vergelijking met de huidige wijze van meten. 
Bakkersland was het eerste bedrijf dat van de nieuwe meetmethode 
gebruikmaakte. Het bakkersbedrijf gaf Eurofins opdracht om de 
nieuwe manier van meten te ontwikkelen. 
Het grote verschil met de huidige manier van meten is dat de nieu-
we methode het totale gehalte aan voedingsvezels meet: de langke-
tenige- en de kortketenige vezels. Met alle vezels meegeteld bevat 
wit brood geen 3 gram vezel per 100 gram, maar 4,1 gram. Een toe-
name van 37% stelt Eurofins, een bedrijf gespecialiseerd in analy-
ses. Door de nieuwe meting is het voor wit brood mogelijk om de 
claim ‘bron van vezel’ te verdienen. Ook bruin brood bevat door de 
nieuwe meetmethode 26% meer vezel en in krentenbollen zit zelfs 
50% meer vezel, aldus Eurofins. Omdat in de huidige meetmethode 
voor vezels de kortketenige vezels niet zijn meegenomen, kloppen 
de NEVO-tabellen beheerd door het RIVM niet meer, benadrukken 
Bakkersland en Eurofins. In de NEVO-tabellen staan de gemiddelde 
vezelwaardes van de diverse broodsoorten. De Europese Unie moet 
zich nog over de nieuwe AOAC-testmethode uitspreken. Codex Ali-
mentarius keurde de methode al goed. 

www.bakkersland.nl QQ

Yoghurtshakes
Danone introduceert dit jaar 
een machine voor yoghurt-
shakes. Aan de ontwikkeling 
van de machine is vijf jaar 
gewerkt. De machine voor 
yoghurtshakes is in staat om 
verse yoghurt en fruit tot een 
yoghurtshake te mengen. De 
bereidingstijd van de shake 
duurt 47 seconden en is door de 
consument te volgen via een 
flatscreen. De shake heeft een 
temperatuur van -1° Celsius. 
Aardbeien, bosvruchten of tro-
pische vruchten zijn de smaken 
waarin de shake verkrijgbaar zal 
zijn. De introductie van de 
machine is in maart gepland in 
België en wordt, na evaluatie, 
verwacht in Nederland. 

www.danone.nlQQ

Tonijnvangst
Met een vierjarig actieplan wil 
Princes Foods duurzame tonijn-
vangst bewerkstelligen. Het 
bedrijf hoopt dat andere 
belangrijke kopers van tonijn 
het voorbeeld volgen. De voed-
sel- en drankengroep wil eind 
2014 alle tonijn uit pole & 
linevisvangst inkopen en FAD-
bronnen vermijden. Hiermee 
worden de laagst mogelijke 
niveaus van bijvangst behaald. 
Pole & linevisvangst is een voor-
beeld van duurzame visvangst. 
De vissen worden gevangen met 
een hengel in plaats van bij-
voorbeeld een net. Dit verlaagt 
de bijvangst. Deze duurzame 
visvangst wordt ondersteund 
door Greenpeace. 

www.princes.co.uk QQ
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