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Hoogleraar Wim Saris
‘Als je de keuze hebt,  
kies dan wat het beste voor je is’

Hans Kraak

Bij multinational DSM Foodspecialties richt Wim Saris (58) zich 
als corporate scientist Human Nutrition op de ontwikkeling van 
innovatieve ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie. 
Behalve aan DSM is hij nog als hoogleraar Humane Voeding 
verbonden aan onderzoeksinstituut Nutrim van de Universiteit 
Maastricht. Wat zijn volgens hem de ontwikkelingen op het gebied 
van functionele voedingscomponenten?

Een paar jaar geleden maakte Saris nog de switch van de universiteit 
naar het bedrijfsleven. ‘Ik wilde nog een keer een move in mijn carriè-
re maken’, verklaart hij, die vervolgens met passie vertelt over de mo-
gelijkheden die de onderneming hem als onderzoeker biedt. ‘DSM is 
een bedrijf dat ruim zes procent van de omzet besteedt aan research, 
terwijl dat bij veel andere voedingsmiddelenbedrijven slechts één of 
twee procent is. Er ligt een zwaar accent op innovatie, zowel op het 
gebied van ingrediënten als eindproducten.’ In zijn bedrijf wordt veel 
gebruik gemaakt van de toepassing High Througput Screeing (HTS), 
waarbij grote aantallen componenten uit plantaardige producten 

relatief snel getest kunnen worden op hun functionaliteit. Een tech-
niek die ook in de farmacie wordt gebruikt. ‘Er ligt hier een schat aan 
informatie. Zo hebben we een complete voedingsstoffenbibliotheek 
van Chinese kruiden en van het mariene leven. Met HTS kunnen we 
onder meer voedingsingrediënten onderzoeken die bepaalde genen 
activeren, bijvoorbeeld om specifieke immuuncellen te activeren. We 
kunnen zo screenen op mogelijke ‘targets’ die dienst kunnen doen als 
ingrediënt in functionele voedingsmiddelen.’ 
Een voorbeeld uit de Chinese kruidenbibliotheek is de stof ligustilide, 
afkomstig uit een lid van de maggiplantenfamilie. ‘Door het in grotere 
concentraties in te nemen, wordt een betere bloedglucosespiegel be-
reikt, de insulinegevoeligheid verbetert. We winnen het in zuivere vorm 
uit de plant. We maken het niet na zoals in de farmahoek gebruikelijk is, 
waarin moleculen vrijwel altijd worden gesynthetiseerd. Om de eenvou-
dige reden dat de consument in zijn voeding het liefst natuurlijke ingre-
diënten heeft en geen synthetische. De voedingsindustrie is traditioneel 
meer gericht op het gebruik van natuurlijke materialen.’ 

Trends  De grote gebieden waarin het onderzoek naar nieuwe 
functionele voedingsmiddelen wordt gedaan, zijn volgens Saris 

Uit de stal van DSM
dSm maakt functionele ingrediënten waarmee andere bedrijven consumentenproducten kunnen maken en eind-
producten. een voorbeeld van het laatste is insuvital™ dat eind oktober op de Londonse Health ingredients beurs is 
gepresenteerd. Het is bedoeld voor diabetes type 2-patiënten en het verlaagt het glucosegehalte van het bloed met 
ongeveer 10-20 procent gedurende de dag. voor mensen met een gevaarlijk hoog gehalte van 10 mmol/l zou het 
een duidelijke verbetering van hun glucose status betekenen. insuvital™ is een gehydrolyseerd eiwit dat in diverse 
voedingsproducten kan worden gebruikt bij een maaltijd. Andere producten uit de dSm-stal zijn: Tensguard™ waarin 
peptiden zitten die de bloeddruk gunstig beïnvloeden; PeptoPro®, waarin peptiden zitten die voor een sneller herstel 
zorgen na inspanning; bonistein™, genisteine (dat ook in soja voorkomt) dat met  vitamine d en calcium de botdicht-
heid kan bevorderen; Fabuless™ waarin emulsies zitten die zorgen voor een geremde eetlust, (gebruikt in Campina’s 
optimel Control); Sensarite™, een gistextract voor brood, waardoor het zoutgehalte erin met 30 tot 50 procent omlaag 
zou kunnen zonder smaakverlies; brewers Clarex™,  een enzym waarmee het bierbrouwproces  aanzienlijk kan wor-
den vereenvoudigd (voorkomen van het zogenaamde chillhaze effect).   
buiten de huidige marktgebieden heeft dSm de volgende nieuwe aandachtsgebieden voor innovatie vastgesteld: bio-
materialen, smart packaging, white biotech (biofuels) en personalised nutrition.
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gewichtsbeheersing, diabetes, hart- en vaatziekten, weerstand en cog-
nitie. ‘Daarnaast neemt de aandacht voor ‘personal care’ wereldwijd 
snel toe. Zowel in het westen als oosten is er veel aandacht voor het 
voorkomen of wegwerken van rimpels, waarbij in het oosten gestreefd 
wordt naar het krijgen van een wat lichtere huidtint en in het westen 
naar een wat donkerder huidtype. We onderzoeken de huid als een 
orgaan dat stoffen opneemt - dat gebeurt primair door de huid - maar 
de schoonheid ervan kan ook via de voeding worden beïnvloed. Ook 
binnen DSM zijn we hiermee hard bezig.’
Volgens Saris gaat het om aandachtsgebieden voor markten waarop 
voldoende vraag is naar functionele producten, maar de vraag is 
wie er dan op zit te wachten, in de wetenschap dat een gevarieerde 
voeding voldoende kan zijn om gezond te leven. ‘Het staat buiten kijf 
dat de consument geïnteresseerd is in zijn persoonlijke gezondheid. 
De verwachte vraag naar producten voor personal care is groot. Als 
het om voeding gaat dan zien we al dat de interesse in cholesterolver-
lagende margarines of probiotische drankjes die een betere weerstand 
claimen, geen hypes zijn maar blijvende trends. We zijn gelimiteerd 
in wat we via onze voeding opnemen, waarbij je goede of slechte 
ingrediënten naar binnen kunt halen. Met een aantal industrieel 
bereide functionele producten kun je echter een groter gezondheidsef-
fect bereiken. Wat is erop tegen als je minder energie binnenkrijgt? Of 

waarom zou je geen cholesterolverlagende margarine nemen als dat 
helpt? Als je de keuze hebt, kies dan wat het best voor je is. Voorwaar-
de is wel, dat de claims op producten voldoende onderbouwd zijn.’

Claims  Er is in Europa nog geen volledige helderheid over de voor-
waarden waaraan Health claims op (nieuwe) functionele producten 
moeten voldoen. Het is Saris een doorn in het oog dat nog niemand 
weet welke kant het precies op gaat. ’Mogen we als producent nu 
wel of geen claims gaan gebruiken op producten die geheugenver-
lies tegengaan? Als het niet zo is, dan kun je intensivering van het 
onderzoek op dit terrein wel vergeten. Hoeveel onderzoeken zijn er nu 
nodig om een claim te onderbouwen? Twee waren genoeg volgens de 
Passclaim-guidelines, maar misschien moeten het er wel tien zijn voor 
een product wordt goedgekeurd. Het op de markt brengen van een 
functioneel product is een langdurig en kostbaar proces. Helderheid 
vanuit overheid over wat er nodig is voor een voldoende onderbou-
wing van een health claim is noodzakelijk anders zal de interesse voor 
de ontwikkeling van nieuwe producten sterk verminderen. Binnen 
DSM hebben we nu dan ook veel sterker het ontwikkelingsprogramma 
afgestemd op vastgelegde claims  die de business wil gaan gebrui-
ken.’

‘Het op de markt brengen van een functioneel product
is een tijdrovend en duur proces.’
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