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High-tech foods 

De bewustwording van de consument ten 

aanzien van zijn of haar voedselkeuze is 

de laatste jaren sterk vergroot. Daarnaast 

is er grote belangstelling voor de effecten 

van voeding op de gezondheid, zowel in 

preventie van ziekte als gezondheidsbe-

houd en de aansluiting van voeding bij 

een specifieke doelgroep. Er is een verde-

re vernauwing en specificatie van doel-

groepen gaande. De segmenten van sport-

voeding, ouderenvoeding, voeding voor 

personen met overgewicht en medische 

(herstel)voeding voor ziekenhuispatiënten 

groeien. De voeding voor specifieke doel-

groepen geeft invulling aan specifieke ei-

sen en behoeftes van de doelgroep. Hier-

bij spelen drie basiselementen een 

belangrijke rol: de specifieke eisen van de 

doelgroep; hoe kunnen deze nieuwe ele-

menten worden verwerkt in smakelijke 

voedingsmiddelen (die de consument lek-

ker blijft vinden) en; wat is de onderbou-

wing voor de effectiviteit van voedings-

middelen voor de specifieke doelgroep. 

De huidige technieken maken het moge-

lijk om elke specifieke doelgroep te voor-

zien van de juiste voeding. 

Structuur en textuur
Eiwitfunctionaliteit speelt in doelgroepen-

voeding een cruciale rol. Naast een bron 

het produceren van smakelijke persoonlijke of doelgroepenvoe-
ding is complex. De producten die bestemd zijn voor bijvoor-
beeld ouderen, sporters of zieken, moeten beantwoorden aan de 
specifieke eisen van deze doelgroepen. het is onmogelijk om via 
de traditionele manieren van toevoegen van ingrediënten vorm 
en smaak te geven aan deze producten. innovatieve methoden 
zijn nodig om gezonde, functionele, en smakelijke voeding te 
maken.

viscositeit bij hoge eiwitconcentraties ge-

wenst zijn, afhankelijk van de applicatie 

en doelgroep. Om aan deze uiteenlopen-

de eisen te voldoen kan in sommige ge-

vallen geen gebruik worden gemaakt van 

‘reguliere’ (melk)eiwitingrediënten, maar 

is verdere verbetering van functionaliteit 

noodzakelijk. 

Verbetering kan bijvoorbeeld worden be-

reikt door het toepassen van een breed 

scala aan enzymatische modificaties die 

toepasbaar zijn op melkeiwitten, waaron-

der enzymatische hydrolyse of juist het 

enzymatisch verknopen van eiwit. Hoe-

wel hydrolyse gebruikt kan worden om 

viscositeit te verlagen, gaat dit vaak ge-

paard met smaakafwijkingen. Door het 

enzymatisch verknopen van melkeiwitten 

kunnen sterke verlagingen in viscositeit, 

maar ook sterke verhogingen in   viscosi-

teit worden behaald, zoals onderzoek 

heeft aangetoond voor caseïnaten (1) (zie 

figuur 1). Door gebruik te maken van de 

dynamische structuren van caseïnaten en 

verknopingscondities dusdanig te selecte-

Doelgroepenvoeding: de technologie achter persoonlijke voeding

Figuur 1. verbeterde eiwitfunctionaliteit: 
hoge verrijking met eiwit mét behoud van 
lage viscositeit.
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van essentiële aminozuren bepalen die ei-

witten in vele gevallen ook de textuur en 

structuur van producten.     

De combinatie van een uitstekende ami-

nozuursamenstelling en een breed scala 

aan functionele eigenschappen maken 

melkeiwitten tot de meest gebruikte eiwi-

tingrediënten in doelgroepenvoeding. De 

gewenste functionaliteiten van eiwitingre-

diënten bestaan uit onder meer oplos-

baarheid, viscositeit, hittestabiliteit en 

emulgerend vermogen. Eisen kunnen 

hierbij zowel veelzijdig als tegenstrijdig 

zijn. Zo kunnen zowel hoge viscositeit bij 

een lage eiwitconcentratie als een lage 

eiWit (% m/m)

controlegroep

verrijkt met eiWit

viscositeit (mpa s)
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ren dat deze uiterst compacte vormen of 

uiterst volumineuze structuren hebben, 

zijn caseïnaten te produceren met een 

viscositeit die meer dan 10 maal lager of 

juist meer dan 10 maal hoger ligt dan die 

van reguliere caseïnaten. Eerstgenoemde 

caseïnaten bieden interessante mogelijk-

heden voor hoog-eiwitsystemen terwijl 

laatstgenoemde caseïnaten opties bieden 

voor het structureren van waterige syste-

men. 

Naast enzymatische modificatie is gecon-

troleerde denaturatie van eiwitten te ge-

bruiken om functionele eigenschappen 

van globulaire eiwitten te sturen voor spe-

cifieke applicaties in doelgroepenvoe-

ding. Dergelijke concepten zijn breeduit 

toegepast op wei-eiwitten. Voor het creë-

ren van volumineuze, sterk gehydrateerde 

wei-eiwitdeeltjes kunnen gemicroparticu-

leerde wei-eiwitten worden gebruikt. 

Eiwitverrijking
Het gebruik van wei-eiwitten in hoog-ei-

witsystemen is lange tijd problematisch 

geweest, omdat sterke aggregatie van wei-

eiwitten bij hoge concentraties tijdens 

verhitten in veel gevallen leidt tot een ex-

cessief harde en stugge textuur. Dergelijke 

ongewenste texturen zijn te voorkomen 

door de reactiviteit van de wei-eiwitten te 

controleren of door de wei-eiwitten te en-

capsuleren. Het controleren van de reacti-

viteit kan middels hitte-denaturatie van 

wei-eiwitten bij een relatief lage eiwitcon-

centratie. Hierbij worden relatief kleine 

wei-eiwitaggregaten gevormd met lage re-

activiteit. Deze zijn vervolgens te concen-

treren en/of drogen en als inerte eiwit-

deeltjes die in hoge concentraties toe te 

passen zonder dat er gelering optreedt tij-

dens verhitten. Een andere optie is om 

wei-eiwitten te encapsuleren in water-in-

olie emulsies en de emulsiedruppels hier-

uit te isoleren en te voorzien van een hy-

drofiel oppervlak. Deze deeltjes kunnen 

ook worden toegepast om waterige syste-

men te verrijken met grote hoeveelheden 

wei-eiwit. 

Vertering en biobeschikbaarheid
Verschillende doelgroepen hebben speci-

fieke behoeften ten aanzien van de mate 

van vertering van voeding en de daaruit 

resulterende nutriëntenopname en -be-

schikbaarheid. Zo hebben sporters, oude-

ren en mensen met overgewicht baat bij 

eiwitrijke voeding waarvan specifieke ei-

witten (bijvoorbeeld wei-eiwit) relatief 

snel verteren, zodat essentiële aminozu-

ren snel worden opgenomen en beschik-

baar zijn voor spieropbouw en signaal-

functie voor de afgifte van verzadigings- 

hormonen. Omgekeerd geldt dat voeding 

met De olFactometer WorDt De smaak en geUr van met eiWit verrijkte proDUcten getest. Foto: niZo FooD research
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voor ziekenhuispatiënten of mensen met 

ondergewicht er juist op gericht is dat 

dooreten wordt gestimuleerd. Sensorische 

eigenschappen zoals geur, smaak, textuur 

en mondgevoel kunnen hier een belang-

rijke positieve bijdrage aan leveren. 

NIZO food research beschikt over tech-

nologieën om de vertering van voedings-

middelen te beïnvloeden. Eiwittechnolo-

gie kan worden ingezet om 

eiwitstructuren te ontwikkelen die de ver-

tering versnellen of vertragen en dus het 

eetgedrag beïnvloeden. Dit is ook een 

belangrijk onderwerp in het recent ge-

starte 7e kader EU-project SAtiety INno-

vation (acroniem SATIN). De te ontwik-

kelen eiwitstructuren zullen vooral 

effectief zijn in de maag en het begin van 

de dunne darm met als doel de eetlust te 

remmen.

Op het gebied van emulsietechnologie 

kan de stabiliteit van emulsies tijdens ver-

tering worden beïnvloed. Een olie-in-wa-

ter emulsie die stabiel is onder maagcon-

dities is in staat om een vertraagde 

maaglediging teweeg te brengen waar-

door consumenten sneller een vol gevoel 

ervaren in vergelijking met een emulsie 

die instabiel is onder maagcondities (2). 

Door middel van een simulatieplatform 

(SIMPHYD) wordt de verteringskinetiek 

en biobeschikbaarheid bepaald. In de 

eerste fase wordt de vertering in de maag 

gesimuleerd. De volgende fase is de mi-

crocolon. Dit high-throughput systeem 

maakt het mogelijk om voedingsmidde-

len/ingrediënten te screenen op hun posi-

tieve effecten op de darmflora, die in re-

latie staat tot preventie van ziekte en 

gezondheidsbehoud in de betreffende 

doelgroep. 

Functioneel én lekker
Het is lastig om voedingsmiddelen te ont-

wikkelen die gezonde toevoegingen be-

vatten zoals extra eiwit en vitamines, te-

gelijk laag zijn in vet en suiker én 

smakelijk zijn. Dat geldt zeker voor doel-

groepenvoeding waarbij de samenstelling 

van een voedingsmiddel moet worden 

aangepast aan het dieet van een patiënt of 

doelgroep. Een extra factor van belang is 

dat de perceptie tussen de diverse doel-

groepen sterk kan verschillen. 

Ouderen zijn vaak minder ge-

voelig voor smaak en geur en 

chronisch zieke patiënten heb-

ben veelal een slechte fysieke 

conditie waardoor er sprake is 

van verminderde geur- en 

smaakwaarneming. In beide 

gevallen kan dit leiden tot een situatie 

waarin men minder geniet van eten waar-

door het eetpatroon (negatief) wordt beïn-

vloed. 

We weten inmiddels dat eenzijdige en 

meer intense expressie van smaak en geur 

niet leidt tot een beter voedingsmiddel en 

al helemaal niet tot de juiste (emotionele) 

beleving van een product. Zonder specia-

le technieken is het bijna onmogelijk om 

voor al deze elementen te compenseren. 

NIZO heeft nieuwe technologieën ont-

qpcr monitoren van  
bacteriële genen (aan-
WeZigheiD/activiteit)

phylogenetische biomar-
kers/samenstelling  
microbiotica (454 pyro- 
seqUencing)

bacteriëel metabole bio-
marker (iDem)

in vitro celkWeek caco2, 
ht-29, pbmc, stc-1

bovenste spijsverteringstel-
sel, 1e verteringstap

complexe oF vereenvoU-
DigDe microbiotica

inocUlatie met verse Feca-
le monsters van geWenste  
Doelgroepen (ZUigelingen, 

oUDeren, etc.)

Figuur 2. virtuele productontwikkeling door aroma’s en smaakstoffen tijdens het eten van een voedingsmiddel toe te voegen. 

‘ Eiwitfunctionaliteit 
speelt in doelgroepen 
voeding een cruciale rol’
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wikkeld die productontwikkelaars eerst 

laten ervaren hoe die gemodificeerde 

producten smaken door middel van virtu-

ele prototypes, waarna pas in tweede in-

stantie, als men tevreden is met de uit-

komst, wordt onderzocht hoe deze 

geur- en smaaksystemen kunnen worden 

geïmplementeerd in een product (zie fi-

guur 2). 

Kwaliteit van smaak
De smaak van een voedingsmiddel hangt 

af van de concentratie en het afgifteprofiel 

van aroma- en smaakcomponenten die in 

een product zitten. Naast positieve effec-

ten kunnen gezonde ingrediënten ook ne-

gatieve smaakeffecten met zich meebren-

gen. Vitamines (denk aan de geur van 

vitamine B tabletten of vitamine E bevat-

tende capsules) zijn wel gezond, maar 

smaken lang niet altijd aangenaam. Men-

sen zijn hier gevoelig voor omdat ze deze 

in een voedingsmiddel ervaren alsof er iets 

mis is met het product. Het is van belang 

dit soort afwijkende geuren te maskeren 

om producten toch lekker te maken. 

Met behulp van de eerder genoemde NI-

ZO-methoden om aroma’s en smaakstof-

fen onafhankelijk van het voedingsmiddel 

te combineren, kunnen we bepalen wel-

ke geur- en smaakprofielen het beste – 

emotionele – resultaat geven.  Voor zowel 

het versterken van de smaakbeleving als 

het maskeren van smaak. 

Werkzaamheid nader toegelicht
Essentieel is dat humane studies moeten 

plaatsvinden in de doelgroep waarvoor 

het product bedoeld is. Vandaar dat het 

belangrijk is om al in de initiële fase van 

het productontwikkelingstraject uit te 

gaan van de specifieke eisen van de doel-

groep. Challengestudies zijn geschikt om 

de effectiviteit van een voedingsmiddel/

ingrediënt aan te tonen bij gezonde men-

sen. Door het toedienen van een gecon-

troleerde stressor (bijvoorbeeld een hoog-

vetdieet, een intensieve sportinspanning 

of milde infectie) kan worden vastgesteld 

in welke mate een voedingsmiddel/ingre-

diënt in staat is om die stressor op te van-

gen bij de betreffende doelgroep, zodat 

deze helemaal niet of slechts beperkt last 

heeft van ziekteverschijnselen. Reeds be-

•  Rianne MaJ RuiJschop, ThoM  

hUppertZ, peter mt De kok,  

JeRoen a WouTeRs •

Dr. ir. r.m.a.j ruijschop, niZo food research,  

rianne.ruijschop@nizo.com 

Cater with Care 
Het project ‘Cater with Care’ ontwikkelt en test 
nieuwe voedingsmiddelen en diensten om 
gezondheidswinst bij ouderen en patiënten te 
behalen. www.caterwithcare.com

Satiety Innovation (SATIN)
Het 7e kader EU-project ‘Satiety Innovati-
on’(SATIN) ontwikkelt voedingsmiddelen die de 
eetlust remmen zodat consumenten langer een 
vol gevoel hebben en minder consumeren.  
www.satin-satiety.eu

Long-term effects of early nutrition on 
later health (Early Nutrition)
Het 7e kader EU-project ‘Early Nutrition’ richt 

zich op de effecten van voeding in de eerste 
levensjaren van een kind en gezondheid op 
latere leeftijd. www.project-earlynutrition.eu

Sport en voeding
InnoSportNL, het Nederlandse platform waarop 
sport, wetenschap, en bedrijfsleven nauw 
samenwerken om tot verdere innovatie in de 
sport te komen, geeft aandacht aan sport en 
voeding. Met de aanstelling van een program-
mamanager op het gebied van Sport & Voeding 
en de totstandkoming van een InnoSportLab 
Papendal, worden de behoeften van sporters 
gekoppeld aan innovaties binnen zowel 
onderzoek als bedrijfsleven.  
www.innosport.nl

Voorbeelden uit de onderzoekspraktijk
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schikbare humane challengetesten zijn:

• Enterotoxigene E. coli (ETEC)

• Rhinovirus (HRV) 

• Intensieve sportinspanning 

Recent is een aantal initiatieven van start 

gegaan op het gebied van voeding (zie 

bovenstaand kader).  


