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CarboHealth van start

Per 1 april is het tKi-Agri&Food project Carbohealth van start 
gegaan. het nieuwe wetenschappelijke project loopt tot 2016. 
Binnen Carbohealth ontwikkelen 6 bedrijven en 3 kennisinstel-
lingen tools om de gezondheidseigenschappen van potentieel 
prebiotische oligosacchariden te kunnen evalueren.

drie onderliggende projecten, 2, 3 en 4, 
waarbij het effect van de prebiotica nog ver-
der wordt onderzocht.

Gezonde populaties
Deze projecten leveren allemaal data op 
voor SP5 waarin modellen worden gemaakt 
om het effect van prebiotica in gezonde 
populaties te voorspellen. Dit effect is 
belangrijk voor het verkrijgen van een 
gezondheidsclaim van de EFSA. Vele claims 
zijn in de afgelopen jaren afgewezen omdat 
niet kan worden aangetoond dat gezonde 
mensen baat hebben bij de consumptie van 
onder andere prebiotica. Maar voldoen aan 
de EFSA is niet het enige doel. Een ander 
belangrijk doel: het optimaliseren van de 
interactie tussen verschillende projecten om 
data-uitwisseling en connectie tussen data-
sets mogelijk te maken.  

• Dionne irving •

De hoofdaanvraag is gedaan door Friesland-
Campina. Het management is in handen van 
de publiek-private samenwerking (PPS) het 
Carbohydrate Competence Center (CCC).  
Voor het project is ca. €3,2 miljoen beschik-
baar. De bedrijven die naast FrieslandCam-
pina participeren zijn: Avebe, Cosun, Dano-
ne, Winclove en Nutreco. Wageningen UR, 
RU Groningen en UMCG zijn de deelne-
mende onderzoeksinstellingen.

Gezondheidsclaims
Het project moet nieuwe methodieken ople-
veren om oligosacchariden te produceren die 
een gezondheidsclaim van de EFSA kunnen 
dragen. Het project is opgedeeld in vijf  
deelprojecten: 1. Oligosaccharideanalyse, 
monitoren bioconversie en synthese; 2. 
Effect van geselecteerde oligosacchariden op 
het immuunsysteem; 3. Effect van geselec-
teerde oligosacchariden op het metabolisme; 
4. Effect van geselecteerde oligosacchariden 
op microbiota in de darm; 5. Geïntegreerde 
data-analyse en claimssupport. 
In het eerste project worden bioactieve kool-
hydraten geselecteerd. Deze geselecteerde 
fracties worden onderzocht op hun effecten 
op immuunsysteem, metabolisme en micro-
biota. Hierbij wordt voortgebouwd op 
bestaande literatuur en de recente stellingna-
mes van EFSA op dit gebied. Een klein aan-
tal prebiotica met een bewezen specifiek 
gezondheidseffect zullen in humane studies 

CarbohydrateCompetenceCenter

Het Carbohydrate Competence Center (CCC) is een publiek-private samenwerking 
(PPS) waarin het bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken. CCC heeft een 
gemengde financiering, waaronder EFRO en Noord-Nederlandse provinciale middelen. 
Voor de periode 2009-2015 omvat dit €13,5 miljoen. Dit bedrag wordt in dezelfde 
omvang gematched door de deelnemende bedrijven en kennisinstellingen. De jaarlijkse 
omzet bedraagt ongeveer €4,5 miljoen. 

CCC3 moet claims voor prebiotica mogelijk maken

worden gebruikt. Bekende bioactieve kool-
hydraten zijn uiteraard oligosacchariden in 
moedermelk, maar ook GOS, FOS en XOS, 
oligosacchariden uit de celwanden van plan-
tencellen, algen, gist, paddenstoelen en 
mucine en glycoproteïnen. 
Cosun, FrieslandCampina en Avebe zijn 
producenten van prebiotica. Winclove pro-
duceert probiotische bacteriën, Friesland-
Campina en Danone verkopen producten 
waarin prebiotica zijn verwerkt (infant nutri-
tion). FrieslandCampina zal klinische trials 
uitvoeren om na te gaan wat er met de gese-
lecteerde prebiotica in de dunne en dikke 
darm van baby’s gebeurt. Winclove evalueert 
de groei van probiotische bacteriën op de 
geselecteerde prebiotica. Nutreco is geïnte-
resseerd in de toepassing van prebiotica in 
veevoeders met als doelstelling het terug-
dringen van het gebruik van antibiotica. 
Nutreco zal bijdragen door het uitvoeren   
van biggenproeven. Project 1 bedient de  


