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   in 2002 op
volkorenproducten een gezond-

heidsclaim is toegestaan, die een link
legt tussen de gezondheid van het
hart, een gezonde leefstijl en het eten
van producten waarin volledige gra-
nen zijn verwerkt, zitten de verkoop-
resultaten van bewerkte volkorenpro-
ducten daar in de lift. Ook in Zweden
(sinds 2003) en de Verenigde Staten
(sinds 1999) zijn soortgelijke claims
toegestaan. ‘In de verkoop van de hele
productcategorie is een opleving te
zien geweest’, bevestigt Jan Willem van
der Kamp van TNO Kwaliteit van
Leven in Zeist. Hij is één van de pro-
jectleiders van het vijf jaar durende
Europese Healthgrain-project, dat
sinds vorig jaar loopt, waarbinnen op
verschillende terreinen onderzoek
wordt gedaan naar volkorenproduc-

ten (zie kader). Het gaat om de ont-
wikkeling en de be- en verwerking
van alle fracties van graankorrels, uit
de kern, de kiem en de enveloppe (de
zemelen). ‘De Engelsen weten door de
promotie van volkorenproducten, die
mede door fabrikanten wordt gedaan,

wat het belang ervan is voor de ge-
zondheid. In Nederland is daar nog
weinig van te merken. We hebben wel
eens de campagne Brood daar zit wat
in gehad, maar dan houdt het al snel
op.’

Ook in Frankrijk signaleert Van der
Kamp een toenemende aandacht voor
volkorenproducten. In het Tweede
nationale Voedingsprogramma van het
Franse ministerie van volksgezond-
heid, dat in september verscheen,
komt in het actieprogramma voor de
promotie van een goede gezondheid
naar voren dat het aandeel granen in
het dagelijkse brood (lees: wit stok-

brood) omhoog moet (1). Volkoren-
producten zouden bij iedere maaltijd
of naar believen moeten worden
genuttigd. Dat vergt niet alleen de
inspanning van de bakkers, maar ook
die van andere partijen in de keten
van de voedselvoorziening buitens-
huis. ‘Het gaat daarbij om een
bescheiden verhoging van het zogehe-
ten asgehalte in de witte bloem’, ver-
duidelijkt Van der Kamp. ‘Hierdoor
komen er meer vezels en andere vaste
onderdelen van de graankorrel in het
brood. Nu is het asgehalte 2,7 gram
per 100 gram wit brood dat geen aan-
beveling is voor een gezonde kwaliteit
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Meer aandacht voor volkorenproducten

Naar een gezonder imago voor een koekje? 
Een koekje heeft voor velen het imago van een snack, niet

per definitie gezond. Fabrikant LU/Danone streeft ernaar

een biscuit op te waarderen tot een gezond tussendoortje,

onder meer door meer volledige granen in de producten

te verwerken. Of het gaat lukken, hangt niet alleen af van

wat technisch mogelijk is, maar ook van de perceptie van

consumenten, van volkorenproducten in het algemeen.
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brood. Als het verhoogd wordt tot
minimaal 3 gram is het volgens de
Europese norm goed te noemen, maar
beter zou het nog zijn als het asgehalte
6 gram per 100 gram brood bedraagt,
dan mag het stokbrood excellent
heten. Of het gaat lukken met het
Franse stokbrood is natuurlijk nog de
vraag, maar het signaal dat de Franse
overheid heeft afgegeven, is duidelijk.’

Gezondheidseffecten    Als het om
de gezondheidseffecten van volkoren-
producten gaat, zijn het volgens Van
der Kamp vooral nog epidemiologi-
sche studies op basis waarvan de

claims voor producten worden
gedaan. ‘Er is overtuigend bewijs dat
volkorenproducten in combinatie met
een gezonde leefstijl coronaire hart-
ziekten kunnen beperken’, aldus Van
der Kamp. ‘Er zijn tot nu toe weinig
interventiestudies gedaan waarin is
gekeken naar de effecten van de indi-
viduele componenten in granen. De

vraag hiernaar wordt ook opgewor-
pen in het recente vezelrapport van de
Gezondheidsraad, waarin staat dat
vezels een bijdrage leveren aan de
intestinale functie en preventief kun-
nen werken als het gaat om coronaire
hartziekten en diabetes, maar ook
andere componenten zouden daar-
voor verantwoordelijk kunnen wor-
den gehouden. In het Healthgrain-
project wordt gekeken naar de wer-
king van de individuele fracties van
granen, ook andere dan de vezels. We
vragen ons onder meer af welke
onderdelen van het graan een antioxi-
dantwerking hebben en bijvoorbeeld
als ontstekingsremmer kunnen wer-
ken. Ook zijn we geïnteresseerd in de
verhouding amylose en amylopectine
in granen. Hoe meer amylose hoe
lager de glycemische index kan zijn.
Door meer kennis hierover kunnen
we bijvoorbeeld producten met de
juiste structuur gaan ontwikkelen die
langzamer worden verteerd.’

In een recent in het European Jour-
nal of Clinical Nutrition gepubliceerd
artikel is een overzicht beschreven van
de wetenschappelijke literatuur waar-
in de relatie tussen granen en de rela-
tie met hart- en vaatziekten wordt
gelegd (2). In vijf studies kwam naar

voren dat de consumptie van volko-
renproducten beschermde tegen hart-
en vaatziekten. Volgens de onderzoe-
kers zou het regelmatig eten van vol-
korenproducten een risicoreductie
van twintig tot veertig procent met
zich meebrengen ten opzichte van
mensen die zelden volkoren levens-
middelen eten. Ook merken ze op dat
een onafhankelijk effect van vezels
alleen op het voorkomen van coronai-
re hartziekten niet vaak in studies
naar voren is gekomen. Als het gaat
om de preventie ervan, zouden vezels
het beste als onderdeel van granen
kunnen worden ingenomen. Hoewel
de onderzoekers de antioxidantwer-
king van volkorenproducten erken-
nen, is er nog onvoldoende hard
bewijs dat dit leidt tot de preventie
van hart- en vaatziekten.

Regionale verschillen    Een van de
onderdelen van het Healthgrain-pro-
ject is consumentenonderzoek. Vanuit
de universiteit van Surrey in Groot-
Brittannië coördineerde professor
Richard Shepherd van de afdeling
Psychologie een focusgroeponderzoek
in Engeland, Finland, Duitsland en
Italië. Hij presenteerde zijn gegevens
tijdens het dertiende Iufost-congres

Healthgrain-project
Healthgrain is een Europees onderzoeksproject dat loopt
aan verschillende Europese instituten en universiteiten,
van 2005 tot 2010. Het hoofddoel is de verbetering van
de gezondheid van de consument door een beter en rui-
mer gebruik van volkorenproducten. Het project moet sti-
muleren dat er meer gezonde, volkorenproducten op de
markt komen en dat consumenten de Europese granen
beter gebruiken. Het project is verdeeld in vijf modules:
consumentenonderzoek, graanverbetering/biotechnolo-
gie, technologie en procestechniek, gezondheidseffecten
van granen en verspreiding van (technologische) infor-
matie. Voor dit laatste onderdeel is Jan Willem van der
Kamp verantwoordelijk. 

Aan Healthgrain nemen 43 partners uit 15 landen deel
die samen een budget van € 16 miljoen te besteden heb-
ben, waarvan € 10,8 miljoen afkomstig is van de Europe-
se Unie. 

Meer informatie: www.healthgrain.nl. 

Volkorenproducten leveren risico-

reductie voor hart- en vaatziekten op

Afbeelding: Projectstructuur van het Healthgrain-project.
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Food is Life dat eind september in Nan-
tes werd gehouden (www.iufost.fr).
Hieruit kwam naar voren dat vooral
bij de consumenten in de noordelijke
landen de beleving bestaat dat volko-
renproducten gezond zijn, met name
Finland. In Italië daarentegen zegt de
gezondheidsstatus van volkoren de
bevolking nog niet veel. Ook komen
drie onderscheiden groepen consu-
menten naar voren: zij die brood
gezond vinden; zij die volkoren en
niet-volkoren herkennen en een derde
groep die niet is geïnteresseerd.
‘Opvallend is nog dat vrouwen zich
meer bewust zijn van de gezondheid
van volkorenproducten dan mannen’,
aldus Shepherd. ‘Uit het onderzoek
dat in het eerste jaar van het Health-
grain-project is uitgevoerd, blijkt wat
we ongeveer verwachtten, maar de
meerwaarde van het project is dat we
de kennis uit de verschillende onder-
zoeksgebieden bij elkaar brengen in
het totale project.’

Ontbijtverschillen    Tijdens het
Iufost-congres presenteerde Aliëtte
Verel, onderzoekster van Danone, het
voornemen van haar bedrijf om in de
komende vijftien jaar het aandeel vol-
le granen in zijn producten op te
schroeven. ‘Het merendeel van de bis-
cuits die nu wereldwijd op de markt
zijn, wordt gemaakt van wit, geraffi-
neerd meel’, aldus Verel. ‘Wij streven
ernaar dat het aandeel volle granen
toeneemt in onze producten, zowel in
de biscuits als in de broodvervangers.
In onze biscuits is het aandeel graan-
fracties nu gemiddeld 75 procent, in
de broodvervangers is dat 92 procent.
Het is niet eenvoudig om aan
industrieel vervaardigde producten
zomaar meer fracties van granen toe
te voegen. De toevoeging heeft
invloed op de textuur, de smaak, de
(smaak)ervaring en de houdbaarheid.
Ook zou het suiker- en (verzadigd)
vetgehalte omlaag moeten. Het trans-
vetgehalte is in al onze producten al
minder dan een procent. Om meer
volkorenbiscuits op de markt te bren-
gen, zijn echter wel nieuwe technieken

nodig om voor consumenten aantrek-
kelijke en smakelijke producten te
blijven maken die gezonder zijn dan
de traditionele koekjes. Het is voor
ons niet alleen van belang om biscuits
gezonder te maken, maar ook om aan
meer promotie te doen van volkoren-
producten in het algemeen.’

De vraag is of de Nederlandse con-
sument erin gaat geloven, want tot nu
toe staan koekjes vooral te boek als
snack en als houders van suikers, (ver-
zadigd) vet en geraffineerd meel.

Volgens George de Bekker, nutrition
manager van LU in Nederland,
bestaan er in Europa grote regionale
verschillen als het om biscuits gaat. ‘In
Spanje en Italië is het gebruikelijk dat
koekjes voor het ontbijt worden geno-
men’, legt De Bekker uit. ‘Beter iets
dan niets, want veel kinderen daar
slaan hun ontbijt over. En ik kan me
voorstellen dat je met een broodver-
vangende biscuit gezondere voedings-
waarden kunt bereiken dan met som-
mige vet belegde witte boterhammen.’

Ook in Nederland zijn er veel kinde-
ren die regelmatig een ontbijt met
brood overslaan. Broodvervangende
producten, zoals losse ontbijtgranen,
van verschillende fabrikanten of bis-
cuits met een lage glycemische index,
zoals LU Prince Start, zouden een uit-
komst kunnen bieden, maar wat
denkt het Voedingscentrum daarvan?
‘Als kinderen niet ontbijten, is het
eten van broodvervangende biscuits
van het kwade het minst erge, het is
meer dan niets’, meldt voedingskundi-
ge Joke Hammink van het Voedings-
centrum. ‘Een goed ontbijt is een van
de vijf aanbevelingen om overgewicht
te voorkomen. Maar biscuits zijn geen
brood, ze behoren niet tot de basis-
voedingsmiddelen, waardoor we ze
niet als zodanig zullen stimuleren. Wij
blijven erop wijzen dat je kinderen
moet leren om goed en gevarieerd te
ontbijten. Daarbij moet je je ook
afvragen of je met ontbijtvervangende
producten aan de dagelijks aanbevo-
len hoeveelheid jodium komt. De
regels voor verrijking hiermee zijn
versoepeld, maar brood is momenteel

de belangrijkste leverancier van jodi-
um.’

De Bekker voegt eraan toe dat er
behalve biscuits ook echte broodver-
vangers in omloop zijn: ‘In ons assor-
timent hebben we de producten Cra-
cottes en Vitalu die je moet behande-
len als brood; je eet ze niet droog, er
moet nog smeersel en beleg op. Aan
een aantal van onze echte broodver-
vangers wordt jodium toegevoegd. De
broodvervangende biscuits zijn hap-
klaar, je hoeft ze niet te smeren en te
beleggen. Dit zijn de producten die we
als verantwoorde tussendoorbiscuits
van LIGA op de markt brengen. Deze

producten worden dan wel als verant-
woorde tussendoortjes gepositio-
neerd, maar ze kunnen ook heel goed
dienst doen als mini-broodmaaltijd.
Ze hebben een samenstelling die (op
jodium na) gelijkwaardig is aan een
belegde boterham.’

Ook Jan Willem van der Kamp kan
zich voorstellen dat sommige brood-
vervangers een goede vergelijking met
brood kunnen doorstaan. ‘Als je een
boterham met suiker of volvette kaas
een keer vervangt door een broodver-
vangende biscuit is dat op zich niet
slecht, maar het lijkt mij belangrijker
dat kinderen met de paplepel goede
voedingsgewoontes worden bijge-
bracht die ze leren volhouden. In 
een goed ontbijt hoort volkoren 
brood.’
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