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Functional foods zijn kansrijk doordat ze goed aansluiten

bij megatrends als gezondheid en gemak. Belangrijk

aspect voor een succesvol product zijn de toegepaste

ingrediënten, vooral het gezondheidseffect en de weten-

schappelijke onderbouwing ervan. Heldere communicatie

naar consumenten, onderzoekers en media zijn eveneens

‘ingrediënten’ voor succes.

De VMT-bijeenkomst over functional
foods op 16 november in Maarssen trok
ruim 100 deelnemers. Congresgangers
werden geïnformeerd over wetgeving,

consumenten- en producttrends en mar-
ketingstrategieën. Praktijkgerichte pre-
sentaties maakten duidelijk dat op ingre-
diëntenniveau nieuwe inzichten elkaar in
hoog tempo opvolgen.

‘Functional fan’
“Consumenten zijn zich er terdege van
bewust dat gezondheid en veiligheid
kunnen bijdragen aan vitaliteit. Het aan-
tal eetmomenten buiten de maaltijden
om neemt toe. Er komen steeds meer
een- en tweepersoonshuishoudens. Die
hebben relatief minder tijd en daarom
meer behoefte aan gemak. Producten
met extra gezondheidsbevorderende ef-
fecten passen goed bij dergelijke ontwik-
kelingen”, aldus plaatste onderzoeksdi-
recteur bij Trendbox Petra Wolff, functio-

nal foods in hedendaagse trends. 
Uit het Trendbox-onderzoek Focus on
Food Trends blijkt dat in 2001 nog 16%
van de mensen onder de noemer ‘functi-
onal fan’, ofwel aanhanger van functional
foods, viel. In 2004/2005 was dat percen-
tage gegroeid naar 46%. Wolff consta-
teerde bovendien een verjonging van de
doelgroep: “Was de markt voor functio-
nal foods tien jaar geleden vooral gericht
op ouderen, tegenwoordig hebben ook
jongeren steeds meer interesse voor der-
gelijke producten.”

Ja, mits
Niet alleen consumenten, maar ook de
overheid staat geleidelijk aan meer open
voor functional foods, zo constateerde Ad
Nagelkerke, adviseur bij communicatie-
bureau Schuttelaar & Partners. “In het
beleid is het accent verschoven van ‘nee
tenzij’, naar ‘ja mits’.” Als voorbeeld
noemde hij de verrijking van voedings-
middelen met foliumzuur. “Dat was ja-
renlang verboden in ons land, maar is na
een uitspraak van het Hof van Justitie
twee maanden geleden toegestaan. Nu

zijn er al zes producten verrijkt met foli-
umzuur op de markt”, aldus Nagelkerke.

Communicatiemix
De behoefte van de consument aan be-
trouwbare en heldere informatie over wat
men eet, neemt toe. “Fabrikanten moe-
ten zich inspannen voor goede communi-
catie, bijvoorbeeld via duidelijke adver-
tenties, een eenduidig productinforma-
tiesysteem, een correcte ingrediëntende-
claratie en voorlichting over voeding en
beweging”, adviseerde Wolff.
Nagelkerke noemde gezondheidsclaims
als een geschikt middel voor de promotie
van producten, het uitdragen van een
identiteit en de bescherming van innova-
ties, maar benadrukte dat claims absolu-
te betrouwbaarheid vereisen. Bovendien
moeten fabrikanten zich er niet op blind-
staren. “Er zijn veel meer mogelijkheden
om te communiceren. Zo kun je behalve
consumenten ook onderzoekers en jour-
nalisten benaderen. Je kunt communice-
ren via websites, advertenties, vak- en
consumentenmedia en persoonlijke ge-
sprekken met deskundigen. Stem je
middelen en boodschap af op de doel-
groep. Algemene vuistregel is hoe min-
der voorkennis een doelgroep heeft, hoe
zorgvuldiger je moet communiceren”,
aldus de communicatieadviseur.
Orafti Active Food Ingredients past deze
communicatiemix al toe en heeft daar-
voor het Beneo-logo geïntroduceerd.
Fabrikanten die prebiotische ingrediën-
ten van Orafti verwerken in hun produc-
ten, kunnen terugvallen op deze weten-
schappelijke ondersteuning, consumen-
teninformatie en communicatie. Op het
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product zelf staat het Beneo-logo. Vitwit
van Bake Five is daar een voorbeeld van.
Het product past in het rijtje functionele
broodsoorten bestaande uit Vitaal Flora,
Vitaal Pro-Fit en omegabrood. 

Veel onderzoek
De wetenschappelijke onderbouwing
van de boodschap over functional foods
vergt veel, heel veel onderzoek. Dag-
voorzitter prof. dr. Robert-Jan Brummer
benadrukte dat er verschillende invals-
hoeken zijn bij het onderzoek naar func-
tional foods. In het precompetatief
onderzoek, waarbij Brummer betrokken
is vanuit zijn functie van programmadi-
recteur Voeding & Gezondheid bij
WCFS, wordt vooral gekeken naar biolo-
gische processen. Welke stoffen, en
mogelijk in het verlengde daarvan voe-

ding of functional foods met die stoffen,
beïnvloeden ziektes of andere gezond-
heidskwesties?
In de middagsessie van het congres
waren stoffen en ingrediënten met een
(vermeend) gezondheidseffect het ver-
trekpunt. Gemeenschappelijk element
in alle presentaties waren de (vele)
resultaten uit onderzoeken om de
gezondheidseffecten te onderbouwen.
Daarmee werd geïllustreerd hoeveel
inspanning en investering het terrein
van functional foods vraagt. Tevens werd
duidelijk dat diepgaander onderzoek
vrijwel altijd leidt tot complexiteit. Veel-
al bestaan er diverse componenten of
structuren van het ingrediënt, die niet
allemaal dezelfde werking hebben of in
dezelfde mate in het lichaam worden
opgenomen. Bovendien is ‘meer’ niet
altijd beter. Er blijken optimale hoeveel-
heden voor de opname per dag te
bestaan en vaak ook optimale verhou-
dingen tussen verschillende vormen of

structuren van de ingrediënten.
De tabel geeft een beknopt overzicht
van de functionele ingrediënten die op
het congres ter sprake kwamen.

Veelbelovende ingrediënten
Het onderzoek naar de wetenschappelijke
onderbouwing van de gezondheidseffec-
ten lijkt nooit afgerond. Bij een ingrediënt
dat al op de markt is, blijven meer data
gewenst. Tevens wordt gekeken naar
andere positieve effecten. Tal van andere,
nieuwe ingrediënten zijn nog in ontwikke-
ling, zoals Insuvital, een peptidemengsel
van DSM bestemd voor mensen met een
te hoog bloedsuikergehalte, zoals diabe-
tespatiënten voor wie dit ingrediënt een
aanvulling op de medicatie kan zijn. 
Volgens NIZO food research-onderzoeker
René Floris zijn bioactieve peptiden veel-
belovende functionele ingrediënten. Om
dit te staven noemde hij drie voorbeel-
den: antibacteriële peptiden, bloeddruk-
verlagende peptiden en peptiden met

Karakteristieken van enkele functionele ingrediënten
Ingrediënten Fabrikant/merk Werking Optimale inname To

CLA (geconjugeerd Loders Croklaan, Verhoogt spiermassa. Vermindert lichaamsvet. Helpt op 3,4 g/dag ve
linolzuur) Clarinol gewicht te blijven. U

Vitamine E ADM Natural Health  Antioxidant. Effect op immuunrespons, bepaalde vormen 15 mg/dag an
& Nutrition, Novatol van kanker en veroudering. te

Omega-3 vetzuren Belovo, Essentiële vetzuren met effect op ogen, hersenen, hart en 2200 mg/dag (alfa-linoleenzuur), vi
Columbus ontstekingsaandoeningen. Reguleert aanmaak hormonen. 440 (EPA+DHA) Ve

Verbetert werking celmembranen. al
Verantwoorde Brenntag Specialties,  Lage glycemische index helpt bij: constantere bloedsuiker- in
koolhydraten Fructofin, Litesse, spiegel, gewichtsbeheersing, verzadigingsgevoel. Elk type (v

Frutafit en Frutalose koolhydraat heeft eigen verteerbaarheid, GI, smaak (zoet-
kracht) en technologische eigenschappen. 

Isoflavonen Acatris, SoyLife Antioxidant. Effect op kanker, menopausale klachten, botten, 20-50 mg/dag voor algemene br
hart en vaten. gezondheid, tot 80 mg/dag 

Plantensterolen Cognis, Generol Verlaagt cholesterolgehalte. 3 g plantensterolen/dag br
en Vegapure (= 5 g plantensterolesters) dr

Catechines DSM Nutritional Antioxidant. Bevordert ‘mondgezondheid’ en vetverbranding. 25 mg/240 ml  fr
(groenethee-extract) Products, Teavigo Effect op darmgezondheid, kanker, hart en vaten. zu
Flavonoïden Contined, Voorkomt urineweginfecties. Helpt bij mondhygiëne. 300 ml sap/dag (= 17 g vers fruit, sa
(cranberry’s) Ocean Spray Antioxidant. Effect op kanker. Verlaagt cholesterolgehalte. 40 g gedroogd fruit en 

6 g concentraat)

Deelnemers ontvingen het boek
‘Functional Foods. Alle ingrediën-
ten voor succes’. Informatie:
www.vmt.nl en p. 14 van deze uit-
gave.
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anti-HIV-activiteit. Er zijn al diverse bio-
peptiden op de markt. Daarbij is het van
groot belang, zo onderstreepte Floris, dat
de winning van deze peptiden tegen ac-
ceptabele kostprijs gebeurt. NIZO food
research heeft dan ook nagedacht over
kosteneffectieve productiemethoden.
Voor antibacteriële peptiden werden twee
productiewijzen uitgewerkt: enzymati-
sche hydrolyse van het precursor eiwit en
productie door micro-organismen via fer-
mentatie.
Toegepast in een functional food zijn er
nog meer aandachtspunten. Het ‘bloed-
drukverlagende’ kaasje Festivo blijkt
namelijk na 13 weken rijpen een duidelijk
optimum te kennen. Daarna neemt het
gehalte aan gewenste peptiden af.
Melkeiwitten als alternatief voor de huidi-
ge HIV-remmers is verre toekomstmu-
ziek, maar illustreert de ongekende
mogelijkheden van functional foods. 

Europese wetgeving gezondheidsclaims
Na jarenlange discussies, inspraakrondes en lobbyactiviteiten wordt
de nieuwe Europese verordening ‘Nutrition and health claims on
foods’ naar verwachting eind 2006 of begin 2007 een feit. Uitgangs-
punt is dat claims wetenschappelijk onderbouwd moeten zijn en de
consument niet mogen misleiden. Claims mogen niet te algemeen
geformuleerd zijn, niet medisch van aard en niet de indruk wekken
dat consumenten een gezondheidsrisico lopen als zij het product
niet eten. Claims rond concentratievermogen en gewichtsbeheer-
sing zijn in de versie die naar verwachting in mei 2006 voor tweede
lezing naar het Europees Parlement gaat, wel toegestaan. Producten
met meer dan 1,2% alcohol of een hoog gehalte aan vet, suiker of
zout mogen geen claim bevatten.
De nieuwe Europese wetgeving laat drie soort claims toe: voedings-,
gezondheids- en ziektereductieclaims. Een voorbeeld van de eerste
categorie is ‘bevat 30% minder suiker’. Voorbeelden van de tweede
en derde categorie zijn: ‘voor een evenwichtige samenstelling van de
darmflora’ respectievelijk ‘voldoende calciuminname kan helpen om
het risico van osteoporose op latere leeftijd te verminderen’. 

Positieve lijst
Tot de verordening van kracht wordt, mogen lidstaten een lijst met
in hun land goedgekeurde claims voorleggen aan de Europese
Commissie (EC). Medio 2008 wil de Commissie hieruit een ‘positie-
ve’ lijst destilleren met generieke, algemeen aanvaarde claims in de
EU. Nieuwe claims worden beoordeeld door de EFSA. Claudia van
den Berg, regulatory affairs manager (dier)voeding bij TNO Kwa-
liteit van Leven, vroeg zich af of de EFSA over voldoende capaciteit
beschikt voor de beoordeling van grote aantallen claims. Van den
Berg benadrukte verder dat bedrijven ook rekening moeten houden
met de Europese Novel Food regulation. Deze geldt voor voedings-
middelen en -ingrediënten die voor 15 mei 1997 niet in redelijke
mate voor menselijke consumptie in de EU zijn toegepast.

Haalbare kaart?
Sandra Tuijtelaars, staff scientist bij ILSI Europe, ging in op de
wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidclaims. Afge-
lopen zomer verscheen het eindrapport van het hierop gerichte
project PASSCLAIM, met daarin een lijst met criteria voor gege-
vensverzameling, merkergebruik en statistische toetsing (VMT 20,
2005, pp. 17-19). De EC neemt de criteria mee in de nieuwe Euro-
pese verordening over gezondheidsclaims.
De grote vraag is of het maken van gezondheidsclaims straks nog
wel haalbare kaart is voor andere bedrijven dan multinationals. De
wetenschappelijke onderbouwing ervan is namelijk uitgegroeid tot
een langdurig proces met een indrukwekkend prijskaartje, zo werd
duidelijk uit het verhaal van George de Bekker, nutrition manager
bij Danone. 
De Bekker vertelde wat er kwam kijken bij de beoordeling van de
stoelgangbevorderende yoghurt Danone Activia volgens de huidige
(vrijwillige) Nederlandse Gedragscode voor de Wetenschappelijke
onderbouwing van gezondheidsbevorderende voedingsmiddelen.
Met de komst van de nieuwe wetgeving vervalt deze gedragscode,
maar de procedure die in de toekomst moet worden doorlopen, zal
vergelijkbaar zijn.
De beoordeling kostte Danone bijna twee jaar en een slordige
¤ 20.000. “En dat terwijl we de klinische studies daarvoor al hadden
afgerond. Zoiets is niet voor ieder bedrijf weggelegd”, aldus 
De Bekker.

Toepassingen

verrijken van UHT-melk, yoghurt, yoghurtdranken,
UHT-sappen, koekjes

antioxidant in bijvoorbeeld kant-en-klaarmaaltijden,
ter verrijking van producten (bijv. graanrepen)
via voer samenstelling eieren en vlees beïnvloeden.
Verrijking door gebruik kool- en lijnzaadolie, zaden
als lijnzaad en Salvia-Spp. en omega 3 verrijkte eieren
in receptuur een combinatie van koolhydraten en
(vaak) andere ingrediënten

brood, pasta, graanproducten en yoghurt

broodsmeersels, zuivelproducten, kaas, sojadranken,
dressings
frisdranken, suikervrije zoetwaren, 
zuivel- en bakkerijproducten, granenrepen
sappen, fruitstukjes in uiteenlopende producten

Carina Grijspaardt en Lisette de Jong


