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	 	 de	komende	dertig jaar groeit 
 het aantal vijftigplussers in Neder-
land met 45 procent naar 7,1 miljoen. 
Deze groep zal bijna twee keer zoveel 
vermogen hebben als het gemiddelde 
Nederlandse huishouden. Een nieuwe 

Innovatiecentrum Gezonde Voeding

Seniorenvoeding biedt volop kansen voor 

midden- en kleinbedrijf
Ooit dacht de consument bij seniorenvoeding vooral aan de saaie keuken van een bejaardenhuis 

of een sondevoeding voor oudere patiënten. Tegenwoordig is dat anders. De huidige senioren zijn 

vaak vitale consumenten, met veel aandacht voor hun kwaliteit van leven, die geld overhebben 

voor een goede voeding. Senioren blijken een gat in de markt, zo bleek tijdens het symposium dat 

het Innovatiecentrum Gezonde Voeding (ICGV) deze zomer in Venlo hield.

markt met kansen. In Amerika en 
Japan richten voedingsproducenten 
zich al langer specifiek op senioren. 
Nederland loopt nog wat achter, maar 
hier en daar liggen in de supermarkt 
al producten die speciaal voor hen 
ontwikkeld zijn. Kortom, in een ver-
grijzende samenleving is er vraag naar 
goede voeding, afgestemd op de oude-
ren. 

De IGCV-bijeenkomst was vooral 
gericht op het midden- en kleinbe-
drijf (MKB) in de agro-food sector 
in Zuidoost-Nederland. De centrale 
vragen waren: hoe ziet de vijftig-plus-
markt eruit; wat zijn de behoeften van 
de oudere consument en wat vindt hij 
belangrijk; welke ontwikkelingen zijn 
er gaande op het onderzoeksgebied 
van voeding en ouderen; en wat zijn 
mogelijkheden voor innovatie?  Het 
programma bestond uit drie delen: 
markt, kennis en bedrijven.

Markt    Het eerste deel, over de 
markt, gaf een algemeen overzicht van 
de ontwikkelingen van de senioren-
markt, de verschillende doelgroepen, 
hun waarden- en normenpatroon en 
hun consumentengedrag. 

Rob Mienis van marktonderzoeks-
bureau ACNielsen schetste een beeld 
van de laatste ontwikkelingen op 
wereldwijd niveau. Producten die 

tegenwoordig goed in de markt lig-
gen, zijn yoghurt- en zuiveldranken, 
vis en schelpdieren, soepen, salades en 
vriesmaaltijden. Vanwege de groeiende 
aandacht voor de gezondheid, krijgen 
zowel ‘natuurlijke’ en biologische pro-
ducten als functionele voedingsmid-
delen steeds meer positieve aandacht, 
maar het gebruikersgemak voert de 
boventoon. Het belangrijkste advies 
dat ACNielsen had voor het MKB was: 
‘Denk als een wereldmarketeer, maar 
vergeet je niet aan te passen aan de 
lokale consument’.

Edgar Keehnen van AgeWise (een 
kennis- en adviescentrum voor markt-
onderzoek en communicatie gericht 
op de vijftigplusmarkt) gaf een inspi-
rerende presentatie over de belevings-
wereld en het zelfbeeld van ouderen. 
De nieuwe generatie senioren stelt 
andere eisen dan vroeger. Hierbij spe-
len levensgebeurtenissen (zoals pen-
sionering, opa of oma worden en de 
afnemende gezondheid) een grote rol. 
Deze levensgebeurtenissen zijn ook 
voor de marketing van groot belang. 
Ze vormen een uitstekende gelegen-
heid om op in te springen en de 
ouderenmarkt te bedienen. Een paar 
sleutelbegrippen om in gedachten te 
houden: authentiek, simplify my life, 
ont-moeten en ontmoeten, nostalgie, 
leven in het nu (pluk de dag).

Jurgen van Leeuwen van Min-
tel International ging in op wat 
wereldwijd de trends zijn en welke 
(senioren)producten er al op de markt 
zijn. Zo is seniorenvoeding al sinds 
lange tijd een populair verschijnsel 
in Azië. Producten worden daar vaak 
aangeboden met een officieel certifi-
caat van de overheid. Ook ging hij in 
op ‘beauty foods’ die in populariteit 
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De nieuwe generatie senioren stelt andere eisen dan vroeger.
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stijgen. De effectiviteit van dergelijke 
producten is echter (nog) niet bewe-
zen.

Kennis    Het tweede deel van het 
symposium met als thema kennis, 
richtte zich op het onderzoek rond 
senioren aan onderzoekscentra en de 
Europese initiatieven die er voor hen 
zijn. Wat zit er in de pijplijn van de 
onderzoeker en welke mogelijkheden 
biedt dat aan het MKB?

Vanuit de onderzoeksgroep van pro-
fessor Lisette de Groot, Humane Voe-
ding, Wageningen Universiteit, werden 
de belangrijkste en meest recente 
ontwikkelingen op onderzoeksgebied 
uiteengezet: 
a. Het volgen van een gezonde leef-
stijl (gezonde voeding, niet roken en 
lichamelijke beweging) heeft ook op 
oudere leeftijd een positieve invloed 
op de gezondheid (1); 
b. Het bevorderen van de sfeer (ambi-
ance) aan tafel heeft een positieve 
invloed op de voedingsinname bij 
oudere mensen in verpleeghuizen (2);
c. Het gebruik van voedingssupple-
menten in verzorgings- en verpleeg-
huizen verbetert de voedingstoestand 
en mogelijk ook de functionele status 
(3); 
d. Een tekort aan vitamine B12 komt 
bij oudere mensen vaak voor (4). Noe-
menswaardige associaties tussen een 
lage vitamine B12-status en cognitie 

(5) en botgezondheid (6) zijn gevon-
den. Het tekort aan vitamine B12 kan 
eenvoudig verholpen worden. Het is 
echter niet onomstotelijk bewezen of 
de gevolgen van een vitamine B12-
tekort (bijvoorbeeld voor cognitie) 
terug te dringen zijn (7). 

Professor Annemie Schols van de 
Universiteit Maastricht gaf het ver-

schil aan tussen primaire veroudering 
(leeftijdsgerelateerde progressieve 
verslechtering van fysieke structuren 
en biologische functies) en secundaire 
veroudering (versnelde achteruitgang 
van orgaansystemen). Bij ouderdoms-
ziekten kan voeding als modulator van 
het metabolisme optreden. Als voor-
beeld gaf ze een succesvolle behande-
ling van gewichtsverlies bij ouderen 
met COPD (chronic obstructive 
pulmonary disease) (8). Bij hen was er 
een verbetering van de prognose van 
overleving aangetoond. Zij besloot 
haar voordracht met een pleidooi voor 
een bredere kijk op ouderdomsziek-
ten. Een ziekte tast namelijk meer aan 
dan een enkel orgaan. Daarom dienen 
we van een ziektespecifieke naar een 
ziekteoverstijgende aanpak te gaan en 
zodoende ook naar een multidiscipli-
naire aanpak. 

Verpakkingen    Carien Stephan van 
Saxion Hogeschool Enschede gaf veel 
voorbeelden van verpakkingen die 
een groot gebruikersleed veroorzaken. 

Tegenwoordig is praktisch alle voeding 
verpakt, maar veel verpakkingen zijn 
erg gebruiksonvriendelijk. Vreemd 
eigenlijk als je bedenkt dat producten 
door mensen en voor mensen worden 
ontworpen. Niet alleen het openen 
van verpakkingen zorgt voor veel 
onvrede, ook de gebruiksaanwijzingen 
zijn vaak niet duidelijk voor de consu-
ment. De gebruiker zou eigenlijk veel 
meer centraal moeten komen te staan 
bij het productontwikkelingsproces 
(van idee tot marktintroductie). Hier-
bij kan men het concept van Design 
for all toepassen. Enkele sleutelwoor-
den die bij dit concept horen, zijn: 
bereikbaarheid, toegankelijkheid, 
begrijpelijkheid, bedienbaarheid, vei-
ligheid, acceptatie en leesbaarheid.

Bedrijven    In het derde deel kwa-
men vertegenwoordigers van bedrij-
ven aan het woord. Zij vertelden hoe 
zij inspelen op de groei van de senio-
renmarkt. Wat kan het MKB daarvan 
leren? 

Yakult gaf een bijdrage over pro- en 
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‘Denk als wereldmarketeer, maar 

vergeet je niet aan te passen aan de 

lokale consument’
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prebiotica en hun werking op gezonde 
darmflora. Probiotica zijn levende 
micro-organismen die na consumptie 
gezondheidsbevorderende effecten 
hebben doordat ze de eigenschappen 
van de darmflora verbeteren. Prebi-
otica zijn niet-verteerbare voedings-
componenten die selectief de groei 
en/of metabole activiteit van bacteriën 
kunnen stimuleren. Hans van Schijn-
del presenteerde enkele onderzoeken 
met probiotica, waarbij de darmin-
tegriteit verhoogd kan worden, wat 
uiteindelijk zou kunnen leiden tot een 
verbetering van de nutriëntenopname 
en verbetering van de immuunstatus 
van de patiënt. Ook obstipatie kan 
verminderd worden door het gebruik 
van probiotica. De resultaten zijn ech-
ter niet altijd eenduidig. 

Marketing-manager Sjanny van 
Beekveld van Oerlemans Food, een 
grote leverancier van diepvriesmaaltij-

den voor instellingen en verzorgings-
tehuizen, gaf een kijkje in de keuken 
van haar bedrijf. Oerlemans speelt 
in op de nostalgie door binnenkort 
een reeks ouderwetse stamppotten te 
leveren. Ook internationale gerech-
ten worden steeds aantrekkelijker 
en populairder. De keuken van een 
verzorgingstehuis wordt daarmee 
gevarieerder aangezien senioren meer 
kwaliteit en meer flexibiliteit in keuze 
en (eet)tijden verwachten. Het koken 
wordt meer op de beleving gericht. 
Ook komt er steeds meer aandacht 
voor frontcooking, waarbij gerechten 
worden bereid in het zicht van de gast. 
Frontcooking staat voor geloofwaar-
digheid, kwaliteit, versheid en hygiëne. 
Volgens Van Beekveld kunnen veel 
activiteiten, die vroeger door de kok 
gedaan moesten worden, tegenwoor-
dig al door een voedselproducent 
voorbereid worden. Ook krijgt het 
zogeheten hybridekoken een steeds 
belangrijker aandeel in verzorgings- 
en verpleeghuizen. Hiermee wordt 
bedoeld dat er een balans is tussen 
kant-en-klaar óf vers óf een combina-
tie ervan; oftewel een mix van gekop-
peld en ontkoppeld koken en assem-
bleren van maaltijden.

De directeur van Van Brussel Trends 
in Meat, Michiel Meier Mattern, licht-
te toe dat het - met nauwelijks meer-
kosten - mogelijk is een sukadelapje 
op maat aan te leveren voor senioren 
met verschillende behoeften. De ene 
oudere kan het vlees moeilijk snijden, 
de andere heeft moeite met kauwen en 
weer een ander wil z’n sukadelapje op 
z’n Gronings of Limburgs.

De afsluiting van het seminar Seni-
orenvoeding in Venlo werd gegeven 
door Sodexho. Sodexho levert uiteen-
lopende cateringservices van tradi-
tionele lunchverstrekking tot trendy 
foodformules. Sodexho benadrukte 
nogmaals het belang van een goede 
ambiance tijdens de maaltijd. Een 
onderzoek hiernaar werd uitgevoerd 
door Wageningen Universiteit (2). 

Het Innovatiecentrum Gezonde 
Voeding is van plan het seminar Seni-
orenvoeding jaarlijks te laten terug-

keren. Reden hiervoor is dat voed-
selproducenten, diëtisten en andere 
partijen uit de voedingssector grote 
behoefte hebben aan meer kennis over 
de doelgroep. Tijdens het seminar 
deelden voedselproducenten, onder-
zoeksbureaus en universiteiten hun 
bevindingen. Als deze partijen blijven 
samenwerken, verwacht het ICGV dat 
de Nederlandse voedselindustrie de 
komende jaren een nieuwe generatie 
voedingsproducten voor senioren op 
de markt brengt. 

Voor meer informatie zie:  
www.icgv.nl.
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De verwachting is dat de komende jaren er een 

nieuwe generatie voedingsproducten voor seni-

oren op de markt komt.
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