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Transparant  
pionieren
Danone opent nieuw innovatiecentrum

Danone opende 30 september het nieuwe nutricia research 
centrum in Utrecht. De wetenschap- en technologieteams van 
de divisies early life nutrition en advanced medical nutrition 
zijn daarin samengebracht om zo de synergie te vergroten.  
Transparantie is daarbij belangrijk. De pilotplants voor vloeibare 
en poedervormige producten zijn bijvoorbeeld ‘van glas’. 

het hele gebouw oogt ruim en transparant, zoals het atrium (1e verdieping) met links de pilotfabriek voor vloeibare producten en kantoren en rechts de drie verdiepingen  

met laboratoria die de centrale spil in het gebouw vormen. rechts daarvan is nog een kantoorgedeelte met in het atrium de open kantine.
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Het nieuwe R&D-centrum oogt in de eerste plaats open en 
transparant. Alle buitenwanden zijn volledig van glas, waardoor 
voorbijgangers de afzonderlijke processtappen van de proeffa-
briek zien. Ook bij de receptie en de koffiehoek, waar mensen 
worden ontvangen, zijn grote glazen wanden die uitkijken over 
de proeffabriek. In deze fabriek kunnen vloeibare producten 
worden geproduceerd, zoals medische voeding.
De lijn bestaat uit een aantal pro-
ductiestappen: het oplossen van 
ingrediënten, homogeniseren, steri-
liseren (met directe of indirecte ver-
hitting) en het steriel afvullen. In de 
productiehal daarnaast staat een lijn 
met sproeidrogers voor het produceren van poeders, zoals baby-
voeding. Danone heeft er bewust voor gekozen om juist deze 
processen in één R&D-centrum samen te brengen. “In de divisie 
Early Life Nutrition, de nieuwe naam voor de divisie babyvoe-
ding, lag de focus altijd op babyvoeding en dat zijn vooral poe-
ders en in mindere mate vloeibare producten”, vertelt Ruud Ver-
durmen, R&D director Processing, Packaging & New Technolo-
gies. “Binnen deze afdeling kijken we ook steeds meer naar de 
voeding van de moeder en de invloed die dat heeft op het onge-
boren kind. Medische voeding is van oudsher vloeibaar. Maar 
vooral in de opkomende economieën is medische voeding in 
poedervorm gewild. Early Life Nutrition en Advanced Medical 
Nutrition hebben dus veel raakvlakken. Door deze samen te 
brengen in één gebouw ontstaat er een waardevolle synergie.”

Ruimte
Danone besloot vier jaar geleden om dit nieuwe research- 
centrum te bouwen. Het bedrijf koos voor het 
Utrecht Science Park omdat belangrijke partners hier 
gevestigd zijn, zoals de Universiteit Utrecht en het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis. “Natuurlijk werken 
we ook veel samen met de Universiteit Wageningen, 
maar je moet een keuze maken”, zegt Verdurmen.  
De researchafdelingen waren voorheen gevestigd  
in Wageningen, Zoetermeer, Cuijk, Friedrichsdorf 
(Duitsland), Liverpool (Verenigd Koninkrijk) en op 
Schiphol. 
De proeffabriek in Utrecht is uitgerust met nieuwe 
apparatuur en machines en daarmee is er een verbe-
teringsslag gemaakt. Zo zijn de productielijnen flexibeler dan 
voorheen; er zijn meer mogelijkheden om instellingen aan te 
passen. Ook zijn er meer meetmogelijkheden. Er is bijvoorbeeld 
een camera bevestigd in de sproeidroger; bovendien is het 
mogelijk om direct de luchtvochtigheid van de uitgaande lucht 

te meten. Daarnaast zijn er verbeteringen aangebracht in de 
automatisering en data-acquisitie. Op de eerste etage verrijst 
een grote centrale hal waar verschillende vleugels samenkomen. 
Ook deze ruimte heeft grote glazen wanden die reiken tot aan 
het dak. Dit geeft een inkijkje in de verschillende verdiepingen. 
Aan de ene zijde zijn de laboratoria en aan de andere zijde de 
bijbehorende kantoren. In witte letters staat op elke verdieping 

aangegeven wat het specialisme van 
het laboratorium is: Life Sciences, 
Analytical Sciences of Food Science 
& Technology. De inrichting is uit-
gevoerd in strak wit en in combina-
tie met de glaswanden geeft dit een 

rustige, open uitstraling. Er is een overvloed aan kantoren en 
vergaderruimtes. Ook hierbij zijn alle wanden weer uitgevoerd 
in glas. Daardoor is het niet nodig een flexplek of vergader-
ruimte te reserveren. Mensen zien in één oogopslag welke ruim-
te vrij is. “We hebben ook een grote conferentiezaal voor onge-
veer honderd personen”, vertelt Verdurmen. 

Nieuwe ideeën 
Nutricia Research richt zich op de ontwikkeling van producten 
voor de divisies Early Life Nutrition en Advanced Medical 
Nutrition. Voorbeelden van recente introducties in de medi-
sche voeding zijn Souvenaid en Fortifit. Souvenaid wordt voor-
geschreven bij de dieetbehandeling in het beginstadium van de 
ziekte van Alzheimer. Fortifit stimuleert de opbouw van de 
spieren en wordt voorgeschreven aan patiënten met sarcopenie, 
een geriatrisch syndroom waarbij patiënten spierkracht en 
-functie verliezen. Mirjam Govers, R&D director Scientific 

Affairs & Communication, vertelt dat ideeën voor 
nieuwe producten uit twee hoeken komen: vanuit de 
wens van consumenten of vanuit de wetenschap. Een 
voorbeeld van een consumentenwens is de verpak-
kingsgrootte van de medische dieetvoeding Nutri-
drink. “Nutridrink was voorheen verpakt in flesjes 
van 200 ml”, legt Verdurmen uit. “Het is belangrijk 
dat patiënten het hele flesje leegdrinken om zo vol-
doende voedingsstoffen binnen te krijgen. Maar 
voor ouderen was het soms echt te veel. Daarom 
hebben we flesjes ontwikkeld van 125 ml met daarin 
dezelfde hoeveelheid voedingsstoffen als voorheen 

in 200 ml. De uitdaging was om de concentratie te verhogen, 
zonder dat de viscositeit te veel toenam. We hebben daarvoor 
de oplossing gevonden in een nieuw type grondstof met eiwit-
ten die minder viskeus zijn.” De ontwikkeling van dit product, 
Nutridrink Compact, heeft zo’n drie jaar in beslag genomen.

ruud verdurmen, r&D director  

Processing, Packaging & new  

Technologies.
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‘ We moeten healthcare 
professionals overtuigen’
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wereldwijd bedrijf, dus we kiezen voornamelijk voor ideeën 
waar in meerdere landen ruimte voor is. Vervolgens brengen we 
de kosten en de verwachte opbrengsten in kaart. De ideeën die 
hier gunstig uitkomen, komen in aanmerking voor een klinische 
studie. Daarnaast hebben we onze sociale verantwoordelijkheid. 
Er is een aantal ontwikkelingslanden waar veel inwoners onvol-
doende voedingsstoffen binnenkrijgen. We hebben poeders ont-
wikkeld met vitaminen, mineralen en eiwitten die een goede 
aanvulling zijn op hun voedingspatroon. We vinden het belang-
rijk dat deze producten betaalbaar zijn voor lokale inwoners en 
bieden deze daarom vrijwel tegen kostprijs aan.”

Pionier
De klinische studies die Nutricia Research uitvoert, duren vaak 
vele jaren. Zo is het bedrijf in 1998 gestart met een project rond-
om de ziekte van Alzheimer. Dit is begonnen met basaal onder-
zoek naar de mogelijke rol van voedingsingrediënten in de herse-
nen. Eind 2012 werd Souvenaid geïntroduceerd. “De meeste stu-
dies duren lang omdat we healthcare professionals ermee moeten 
overtuigen”, zegt Govers. “Zij willen uiteraard wetenschappelijk 
bewijs zien voordat ze een product voorschrijven.” 

Wetenschap
Een groot aantal van de nieuwe ideeën komt uit de wetenschap. 
“Het is bekend dat voeding invloed heeft op de hersencellen, op 
de darmflora en de opbouw van spieren”, vertelt Govers. “Daar-
om houden we de wetenschappelijke ontwikkelingen op die 
gebieden scherp in de gaten. Maar misschien heeft voeding ook 
invloed op ziekten waar we nooit aan gedacht hadden. Op grote 
wetenschappelijke congressen waar allerlei ziekten aan bod 
komen, doen we inspiratie op. Daarnaast kijken we scherp naar 
de productontwikkeling van de farmaceutische industrie. Er zijn 
aandoeningen waar de farmaceutische industrie nog geen goed 
antwoord op heeft, en waar de voedingsstatus van de patiënt een 
belangrijke rol heeft, zoals de ziekte van Alzheimer. Daar liggen 
voor ons dus kansen.” 
De ideeën vanuit al deze hoeken komen terug in brainstormses-
sies waarbij medewerkers de ruimte krijgen om out-of-the-box 
te denken. Vervolgens moet er een keuze worden gemaakt. 
Nutricia Research kijkt daarbij naar de volgende criteria: biedt 
het idee wetenschappelijke kansen? Is het technologisch reali-
seerbaar? En hoe groot is de doelgroep? “Uiteindelijk maken we 
een business case”, vertelt Govers. “We zijn natuurlijk een 

Danone
Danone Nutricia Research bestaat uit twee grote researchcentra: Centre 
Daniel Carasso in Palaiseau (Frankrijk), gespecialiseerd in zuivelproducten en 
water en Nutricia Research in Utrecht. Ook zijn er vier gespecialiseerde centra, 
namelijk Dumex Research in Shanghai (dat zich richt op moeder en kind in  
China), Nutricia Research in Singapore (met als specialisme zwangerschap  
en vergelijking asian/cacausian), Danone Research Verpakkingen in Evian in 
Frankrijk (verpakkingen bronwater) en Danone Research Zuiveltechnologie in 
Madrid (zuiveltechnologie). De procesontwikkeling vindt nu nog vooral plaats in 
Europa. De centra in Shanghai en Singapore houden zich voornamelijk bezig 
met onderzoek en klinische studies voor de lokale markten, en het aanpassen 
van de producten aan lokale smaken en gewoonten.

De proeffabriek is flexibeler dan 

voorheen, heeft meer meetmoge-

lijkheden en is fraai ontworpen.  

op de voorgrond twee lijnen voor 

indirecte verhitting, daarachter 

twee lijnen met directe verhitting 

van vloeibare producten.

De laboratoria kijken uit over de grote centrale hal, met 

aan de overzijde de bijbehorende kantoren.
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gelijkt met cijfers uit de farmaceutische industrie, dan geven we 
relatief weinig uit aan onderzoek. Maar in vergelijking met 
andere voedingsmiddelenbedrijven is ons budget groot”, aldus 
Govers. Ze vertelt dat Danone geen harde bedrijfstargets voor 
Nutricia Research heeft gesteld, bijvoorbeeld over het aantal 
patenten of het aantal nieuwe producten dat ontwikkeld moet 

worden. “We volgen kinde-
ren soms vijf of zeven jaar. 
Het kan zijn dat bepaalde 
studieparameters tegenval-
len. Daardoor levert een 
studie niet altijd direct een 

nieuw product op. Maar de kennis geeft ons misschien wel een 
basis voor nieuw onderzoek.” Ze vertelt dat Nutricia Research 
wel de verantwoordelijkheid heeft om nieuwe producten te ont-
wikkelen zodat de divisies Advanced Medical Nutrition en Early 
Life Nutrition voldoende blijven groeien. “Het is onze gezamen-
lijke verantwoordelijkheid dat de divisies hun targets halen.”

• Maaike TindeMans •

m. Tindemans is freelance journaliste

Een half jaar na de introductie van Souvenaid kwam het product 
in opspraak. Media suggereerden dat studies niet onafhankelijk 
zouden zijn omdat ze waren uitgevoerd door het VU Alzheimer 
Centrum, dat wordt gesponsord door Nutricia. Govers vindt het 
erg vervelend dat Nutricia op deze manier in het nieuws is geko-
men. “Maar als je pioniert, dan kun je weerstand verwachten. De 
farmaceutische industrie spon-
sort al jaren wetenschappelijke 
studies. Daar kijkt niemand van 
op. Maar als een voedingsmidde-
lenfabrikant hetzelfde doet, dan 
komt dit nog wel vreemd over. 
Ons antwoord op deze kritiek is: open en eerlijk communiceren. 
Al onze onderzoeken zijn openbaar en we gaan graag de discussie 
aan. Zo hopen we dit in de toekomst te voorkomen.”

Targets
Danone kan niet bekend maken hoeveel het nieuwe R&D-cen-
trum heeft gekost. Wel is het duidelijk dat Danone wereldwijd 
jaarlijks €275 miljoen investeert in onderzoek. De omzet van 
Danone is zo’n €20 miljard per jaar. “Als je deze verhouding ver-

De centraal gelegen laboratoria zijn 

onderverdeeld in de afdelingen life 

sciences, analytical sciences (foto)  

en Food science & Technology.

veel onderzoek wordt verricht naar de invloed van de  

darmflora op de ontwikkeling van de hersenen, immunologie 

en van metabolische gezondheid op oudere leeftijd. op de 

foto een maag-darm simulator.

‘ Als je pioniert, dan kun  
je weerstand verwachten’


