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  het onder-
zoek houdt in dat het onderzoek

wordt betaald door degenen die er
profijt van hebben. Daarbij wordt in
eerste instantie gedacht aan bedrijven
die dankzij het onderzoek betere pro-
ducten kunnen maken en daar een
hogere prijs voor kunnen vragen. In
laatste instantie ligt het profijt bij de
consumenten van die producten, en
die betalen uiteindelijk voor dat pro-
fijt via een hogere prijs. Overheid en
bedrijfsleven moedigen marktwerking
aan omdat het universitaire onder-
zoekers zou dwingen zich meer te
richten op de behoeften van de
samenleving, met name op de

behoeften van het bedrijfsleven.
Marktwerking zou leiden tot indus-
triële innovatie en daarmee tot meer
concurrentiekracht en economische
groei. Leidt marktwerking in het voe-
dingsonderzoek inderdaad tot deze
gewenste effecten?

Consument betaalt    Voedings-
onderzoek lijkt op geneesmiddelen-
onderzoek. Het richt zich op het ont-
dekken van voedingsstoffen of voe-
dingsmiddelen die de kans om ziek te
worden, verlagen en de gezondheid
van de mens bevorderen. Het is
onmiskenbaar dat voeding dat kan.
Een voorbeeld: consumptie van foli-
umzuur in de weken rond de concep-
tie door vrouwen met een zwanger-
schapswens voorkomt het ontstaan
van neuralebuisdefecten bij de foetus.
Een ander voorbeeld: glutenvrije voe-
dingsmiddelen genezen coeliakie.
Voedingsonderzoek lijkt dus op
geneesmiddelenonderzoek, en genees-
middelenonderzoek is marktgedre-
ven: de research wordt voor een flink
deel betaald door de farmaceutische
industrie, die de onderzoekskosten
terughaalt van de consument via een
opslag op de prijs van het geneesmid-
del. Daar zit meestal een ziektekosten-

verzekeraar tussen, maar dat doet niet
af aan het principe.

Patenten    Er is echter een princi-
pieel verschil tussen voedingsonder-
zoek en geneesmiddelenonderzoek.
Geneesmiddelenonderzoek produ-
ceert nieuwe verbindingen, hetzij syn-
thetische verbindingen, hetzij stoffen
die door de producent nieuw ontdekt
zijn in de natuur. Op die verbindin-
gen krijgt de producent het patent, en
zolang het patent loopt, kan hij een
forse verkoopprijs bedingen waaruit
hij de kosten van de research dekt.
Voedingsonderzoek daarentegen
onderzoekt voedingsmiddelen en hun
bestanddelen. Die bestaan al lang en
zijn grotendeels bekend, want het
identificeren van verbindingen in
voedsel is vrij simpel. Wat alleen nog
moet worden vastgesteld, is wat voor
effecten die verbindingen op de
gezondheid hebben, en dat is een
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kostbaar en moeizaam proces. Maar
omdat de verbindingen zelf niet
nieuw zijn, valt er weinig te patente-
ren. Investeringen in onderzoek naar
gezondheidseffecten van voedings-
stoffen zijn daarom moeilijk te
beschermen.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
lycopeen en prostaatkanker. De rode
kleur van tomaten wordt veroorzaakt

door een caroteenverbinding die lyco-
peen heet (afbeelding 1). Uit epide-
miologisch onderzoek zijn er aanwij-
zingen dat het eten van veel tomaten
en andere bronnen van lycopeen
gepaard gaat met een verlaagde kans

op prostaatkanker, maar alleen een
gerandomiseerd klinisch onderzoek
kan aantonen of het eten van lyco-
peen echt beschermt. Stel dat een
ketchupproducent aan zijn raad van
commissarissen voorstelt € 50 mil-
joen in zo’n onderzoek te investeren.
Als die commissarissen iets van kli-
nisch onderzoek weten, zullen ze die
investering wegstemmen. Immers, er
bestaat niet alleen een fors risico dat
lycopeen niet werkt. Zelfs als het wel
werkt, is de producent zijn geld kwijt.
Hij kan dan wel adverteren dat zijn
ketchup prostaatkanker voorkomt en
dat dat wetenschappelijk is bewezen,
maar bij de supermarkt staat naast
zijn ketchup de ketchup van zijn con-
current die hetzelfde beweert, en die
ketchup is veel goedkoper want de
concurrent hoeft geen investering van
€ 50 miljoen terug te verdienen.

Medische claims    Een extra com-
plicatie is dat de claim: ‘voorkomt
prostaatkanker’ in Europa niet mag,
want medische claims op een voe-
dingsmiddel zijn in Europa verboden
ongeacht of ze waar zijn of niet. Die
wetgeving zou kunnen worden aange-
past, maar bescherming tegen ‘meelif-
tende’ concurrenten blijft moeilijk. In
EU-verband is gedacht aan een rege-
ling waarbij de fabrikant die de
research heeft betaald zeven jaar het
exclusieve recht krijgt om de claim te
hanteren. De ketchupfabrikant uit
ons voorbeeld zou dan zeven jaar

lang het exclusieve recht hebben om
op zijn ketchup te zetten: ‘voorkomt
prostaatkanker’. Daar heeft hij echter
nog niet veel aan, want de concurren-
ten verkopen nog steeds hetzelfde
product tegen een lagere prijs, en zij
zullen de consument linksom of
rechtsom heus wel laten weten dat
hun ketchup precies hetzelfde kan als
de dure ketchup. Moeten we dan ver-
der gaan en bijvoorbeeld aan één
firma het exclusieve recht gunnen om
tomaten en tomatenproducten te ver-
kopen? Dat zal in een democratie niet
worden geaccepteerd: voedsel is van
ons allemaal en moet niet worden
uitgeleverd aan een industrie die als
enige doel heeft ‘to control the world’s
food supply for private profit’ (1). Maar
dat betekent meteen dat onderzoek
waardoor dat voedsel in waarde kan
stijgen - en de kennis dat lycopeen
kanker voorkomt, verhoogt de waarde
van tomatenketchup - zal moeten
worden betaald door ons allemaal.

Wel patenteerbaar    Als gevolg
hiervan richt marktgedreven onder-
zoek zich vooral op die paar voe-
dingsbestanddelen die wel patenteer-
baar zijn. Eén daarvan zijn de yog-
hurtbacteriën. Daarvan kunnen vrij
eenvoudig varianten worden verkre-
gen die genoeg lijken op de bestaande
stammen om als ‘veilig’ te gelden,
maar er tegelijk genoeg van verschil-
len om te kunnen worden gepaten-
teerd. Zuivelproducten met dergelijke
gepatenteerde bacteriën vormen een
flink deel van de markt van zogeheten
functional foods (afbeelding 2).
Overigens is van deze producten niet
echt bewezen dat ze de gezondheid
bevorderen. Het verkrijgen van harde
bewijzen is immers kostbaar en biedt
voor de marketing weinig voordeel,
omdat voor voedingsmiddelen harde
gezondheidsclaims verboden zijn
ongeacht of ze waar zijn of niet. Vage
claims, zoals ‘ondersteunt onze
natuurlijke weerstand’, trekken al vol-
doende kopers en kosten een mini-
mum aan wetenschappelijke onder-
bouwing.

Werkelijk innovatief voedingsonder-

zoek kan alleen door de gemeenschap

worden gefinancierd

Afbeelding 1: ‘Alleen

gerandomiseerd kli-

nisch onderzoek kan

aantonen of het eten

van lycopeen echt

beschermt.’

Afbeelding 2: ‘Vage

claims, zoals “onder-

steunt onze natuur-

lijke weerstand”

trekken al voldoende

kopers.’
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Industrieën investeren dus niet in
onderzoek naar de werkzaamheid van
die voedselcomponenten die door de
wetenschap als het meest kansrijk
worden gezien: folaat tegen dikke-
darmkanker, lycopeen tegen prostaat-
kanker, vitamine D plus calcium ter
voorkoming van botbreuken, vitami-
ne B12 tegen dementie of flavonoïden
tegen hart- en vaatziekten. Daar zit
geen boosaardige opzet achter: mede-
werkers van levensmiddelenindus-
trieën zouden niets liever doen dan
producten ontwikkelen en verkopen
die het welzijn van hun klanten
bevorderen. Maar de markt biedt
geen mechanisme om die research- en
ontwikkelkosten terug te verdienen,
en een bedrijf dat teveel geld in der-
gelijk onderzoek steekt, brengt zijn
eigen continuïteit in gevaar.

Innovatie    Marktwerking leidt in
het voedingsonderzoek dus niet tot
werkelijke innovatie of tot verbetering
van de volksgezondheid. Dat komt
omdat voedingsonderzoek geen indi-
viduele goederen produceert waarvan
het nut toerekenbaar is aan een indi-
vidu of een bedrijf. Voorbeelden van
dergelijke individuele goederen zijn
toneelvoorstellingen, waarvan de kos-
ten kunnen worden toegerekend aan
de bezoekers, of de aanleg van een
kanaal, waarvan de kosten kunnen
worden verhaald op de gebruikers
(2). Daartegenover staan goederen die
niet splitsbaar zijn in op de markt
verkoopbare eenheden, zoals een zee-
dijk of een programma voor de
wereldwijde uitroeiing van pokken en
polio. Het is immers niet mogelijk de
kosten van een dijk toe te rekenen aan
die burgers die de grootste hekel heb-
ben aan natte voeten: iedereen profi-
teert en daarom betaalt iedereen
waterschapsbelasting. Naar mijn
mening valt kennis over voeding en
gezondheid in de categorie van niet-
splitsbare goederen, omdat deze ken-
nis onvermijdelijk ten goede komt
aan iedereen. Werkelijk innovatief
voedingsonderzoek kan dus alleen
door de gemeenschap worden gefi-

nancierd. Dat maakt het voor de bur-
ger niets duurder, want hij draait
zowel bij markt- als bij overheidsfi-
nanciering altijd voor de rekening op.
Zo wordt bijvoorbeeld de farmaceuti-
sche research door de burger betaald
via de verzekeringspremie voor ziek-
tekosten en via de kassa van apotheek
of drogist.

Gemeenschapsgeld    Voedingson-
derzoek zou dus in de eerste plaats uit
belastinggelden moeten worden gefi-
nancierd, bijvoorbeeld via NWO. Ook
de publiek-private samenwerking in
de vorm van Technologische Top
Instituten heeft op het gebied van de
voedselwetenschappen zijn effectivi-
teit bewezen. In de Technologische
Top Instituten levert de overheid ech-
ter een grotere bijdrage dan het
bedrijfsleven, en zonder die over-
heidsbijdrage zie ik voor deze institu-
ten geen toekomst (afbeelding 3).

Maar gemeenschap is meer dan
overheid. Nederland kent collectebus-
fondsen, zoals de Hartstichting en het
KWF, die er goed in zijn om met een
minimum aan kosten de beste onder-
zoekers te identificeren en te steunen.
Helaas zijn de universitaire tarieven
zodanig opgeschroefd dat er van het
collectebusgeld steeds minder onder-
zoek kan worden gedaan. Een oor-
merking van eerste-geldstroomgelden
voor ondersteuning van subsidies van
collectebusfondsen zou een efficiënte
manier zijn om die eerste geldstroom
in te zetten voor onderzoek van hoge

kwaliteit.
Een steeds groter deel van de

Europese en dus ook de Nederlandse
onderzoeksgelden loopt intussen via
de Europese Unie. Het rendement van
die EU-programma’s is echter niet
optimaal omdat de selectie niet alleen
gebeurt op basis van kwaliteit, maar
ook op basis van spreiding over de
lidstaten en deelname van indu-
strieën. Dat verdunt de kwaliteit, en
voor onderzoek geldt hetzelfde als
voor voetbal: je haalt alleen de top als
alles in dienst staat van winnen. Een

club die zich laat leiden door de vraag
uit welk land zijn spelers komen en of
er voldoende fabrikanten van voetbal-
schoenen meepraten over het speel-
plan wint nooit de Europacup.
Vandaar dat topwetenschappers aan-
dringen op een European Research
Council die onderzoeksgelden ver-
deelt louter op basis van kwaliteit.

Wat ik dus bepleit is minder markt-
werking in het voedingsonderzoek,
want marktwerking werkt daar niet.
Universiteiten hoeven geen ivoren
torens te worden, maar het universi-
taire ‘Winkel-van-Sinkel’-model leidt
niet tot de doorbraken in het voe-
dingsonderzoek die nodig zijn 
voor de volksgezondheid.
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