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Hero expert meeting
Verwerkt fruit: wat is 
de gezondheidswaarde?

Nard Clabbers Hero Nederland

Op uitnodiging van Hero Nederland kwam 
half november een groep deskundigen 
bijeen om van gedachten te wisselen over 
de gezondheidswaarde van verwerkt fruit. 
Aanwezig waren experts van de overheid, 
consumentenorganisaties, universiteiten, 
de diëtetiek, de productschappen en het 
bedrijfsleven. In het Centraal Museum 
in Utrecht lieten gastsprekers zich zowel 
positief als kritisch over verwerkt fruit uit. 
Daarna volgde een lagerhuisdebat.

De bijeenkomst werd ingeleid door Witte van 
Cappellen, algemeen directeur van Hero Ne-
derland bv, die een kijkje in de keuken van het 
(familie)bedrijf gaf. Tien jaar geleden zette 
de  internationaal opererende Hero-groep 
een duidelijke koers in, in de richting van 
niet alleen lekkere en kwalitatieve, maar ook 
meer gezonde producten. Een ontwikkeling 
die bij het bedrijf wordt ondersteund door 
investeringen in research en development, 
en moderne productiefaciliteiten. Dit gebeurt 
onder andere in Nederland, waar voor heel 
Europa gekoelde vloeibare fruitproducten 
worden gemaakt. 
Nard Clabbers, Nutrition and Health Mana-
ger bij Hero, toonde vervolgens de resultaten 

van een studie naar de gezonde stoffen in 
fruit. In deze studie, die is uitgevoerd in sa-
menwerking met de Universiteit Maastricht, 
werd het product Hero Fruit2day op zeven 
belangrijke parameters vergeleken met de 10 
meest gegeten fruitsoorten. Het ging daarbij 
om vitamine C, foliumzuur, kalium, vezel, 
totale antioxidantcapaciteit, polyfenolen en 
carotenoïden. Het onderzoek liet zien dat de 
gehalten in Fruit2day, gemeten op alle 7 para-
meters, binnen de range van populaire verse 
vruchten valt. De vergelijking gebeurde per 
gram, qua nutriëntenbijdrage is het product 
dus vergelijkbaar met deze vruchten. 

ChemiCaliën tellen Hans Verha-
gen, hoofd van het Centrum voor Voeding 
en Gezondheid van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maakte 
in zijn presentatie een duidelijk punt. Volgens 
hem is op basis van gepubliceerde studies 
met fruit zeker gezondheidswinst te behalen, 
dat blijkt onder andere uit recente bereke-
ningen van het RIVM, maar van verwerkte 
fruitproducten is dat nog niet bewezen. 
Hiervoor ontbreken consumptiegegevens 
en gezondheidsstudies. Op een reductionis-
tische manier chemicaliën tellen is volgens 
hem geen bewijs voor de gezondheid van 
verwerkte producten. Het is wel een interes-

sante eerste stap, maar er moet meer (ook 
humaan) onderzoek gedaan worden om te 
bewijzen dat verwerkt fruit even gezond is als 
vers fruit.
De laatste spreker was onderzoeker Koen 
Dewettinck, hoofd van de vakgroep Food 
Technology and Engineering van de Universi-
teit Gent. Vanuit zijn expertise als levensmid-
delentechnoloog gaf hij een update van de 
processingsmogelijkheden van fruit. Daarbij 
valt te denken aan hogedrukbehandelingen, 
hollevezelmembranen en nieuwe extractie-
methodes. Zijn conclusie is dat de technolo-

‘Consumptiegegevens en gezondheidsstudies nodig om vers fruit met 
verwerkt fruit te vergelijken’
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gische vooruitgang nu al belangrijk bijdraagt 
aan de gezondheid. Hij sprak de wens uit 
voor een continue voortgang in de ontwik-
keling van nieuwe technologieën om de 
gezondheidswaarde van verwerkte producten 
nu en in de toekomst verder te optimaliseren.

lagerhuisdebat Nadat de sprekers aan 
het woord waren geweest, vond een Lager-
huisdebat plaats. Door vijf pittige stellingen 
werden vier belangrijke thema’s aan de orde 
gesteld: (gebrek aan) kennis; afstemming 
tussen wetenschap en industrie; consumen-
tengedrag; en voorlichting. 
Uit de reacties op de eerste stelling: ‘Ver-
werkte fruitproducten zullen qua nutriënten 
nooit gelijk zijn aan vers fruit’, bleek dat een 
groot deel van de aanwezigen vertrouwen 
uitsprak in de wetenschap en de technologi-
sche ontwikkelingen. Over de vraag aan de 
aanwezigen, wanneer ze denken dat er vol-
doende inzicht in de gezondheidswaarde van 

verwerkte fruitproducten is(5, 10 of 50 jaar), 
leken de aanwezigen ineens minder positief 
gestemd. ‘Minimaal 50 jaar, maar misschien 
wel nooit’, luidden sommige reacties. Henry 
Uitslag, beleidsadviseur van de Consumen-
tenbond, was een van de voorstanders van de 
stelling. Voor hem staat verwerking van fruit 
voorlopig gelijk aan het verlies van bepaalde 
gezonde stoffen.

OnderzOeksgeld Een ander discussie-
punt had betrekking op de vraag of vijftig pro-
cent van het budget van de voedingsweten-
schap gebruikt moet worden voor toegepast 
onderzoek. Geen enkele wetenschapper geeft 
graag zijn vrijheid en onafhankelijkheid op. 
Nard Clabbers bracht echter in dat voeding 
‘te fundamenteel is voor alleen fundamenteel 
onderzoek’.  Volgens hem zal juist toegepast 
onderzoek de producten leveren die men-
sen in staat stellen om op een gemakkelijke 
manier gezond te eten. 
Op de volgende stelling: ‘Niet voorlich-
ting maar innovatie zal de consument aan 
gezonde voeding  helpen’, reageerde Katja 
Andreae-van Croonenborgh, diëtiste en 
vertegenwoordiger van de Diëtisten Coöpera-
tie Nederland. Ze gaf aan dat de voorlichter 
nooit achterwege kan blijven. Martijn Mar-
tena, signaleringsfunctionaris bij de Voedsel 
en Waren Autoriteit, opperde daarentegen 
dat voorlichting nooit een eerlijke kans krijgt 

als alleen al de budgetten vergeleken worden 
die voedingsvoorlichters of reclamemakers 
van bedrijven ter beschikking staan.
 
COnClusie Tijdens de dagafsluiting wees 
Aalt Bast, hoogleraar humane toxicologie aan 
de Universiteit Maastricht, onder andere op 
het belang van een gemeenschappelijke visie 
en inzet van wetenschap en bedrijfsleven 
met als doel mensen gezonder te maken. Hij 
temperde overigens al te optimistische ver-
wachtingen op wetenschappelijk gebied met 
de nuchtere mededeling dat van vitamine C, 
één van de meest onderzochte vitamines, 
nog steeds niet bekend is hoe het nu precies 
werkt.

Take home messages
om tot een consensus te komen over de gezondheidswaarde van ver-
werkt fruit is meer onderzoek nodig, zo constateerden de aanwezigen 
van de expert-meeting. onderzoek naar bijvoorbeeld:
– de gezondheidseffecten van verwerkte fruitproducten;
– de gezonde stoffen in fruit. Startpunt kan het Hero 7-pijlermodel 

zijn;
- de plaats en rol van deze producten in het dieet.
Andere eindconclusies waren:
– bij de keuze van grondstoffen en bij de teelt kan meer aandacht 

besteed worden aan nutriënten en hun gezonde eigenschappen;
– wetenschap en industrie moeten op zoek gaan naar een gezamen-

lijke visie over fruitgezondheid;
– industrieën en branches moeten ook onderling streven naar een 

gemeenschappelijke visie en aanpak.
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