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  voor de Neder-
landse thuisdokter, of niet, want

zitten we te wachten op dit soort
huisapotheekmiddeltjes? Een te hoge
bloeddruk is een belangrijke risico-
factor voor het ontstaan van hart- en
vaatproblemen, maar tegelijkertijd
gaat het om een complex mechanis-
me waarop veel factoren van invloed
zijn die niet alleen met de voeding te
maken hebben. En wat voor de ene
persoon werkt, hoeft voor de ander
nog niet te werken. ‘Het is op zichzelf
positief dat een bedrijf een product
op de markt brengt waarmee je je
bloeddruk kunt verlagen’, reageert
Henk van den Berg, woordvoerder
van het Voedingscentrum. ‘De vraag
is natuurlijk wel hoe groot en hoe
specifiek dit effect is, en voor wie dit
product is bedoeld en welke gezond-
heidsclaim hiervoor zal worden
gebruikt. Dat voeding een gunstig
effect kan hebben op de bloeddruk,
zoals een zoutbeperkte voeding en
een voeding met onder andere mage-
re zuivel en veel groenten en fruit,
weten we onder meer uit de DASH-
studie. Er zijn in Europa heel veel

mensen met een hoge of licht ver-
hoogde bloeddruk, maar er is ook
heel veel variatie tussen mensen. De
regulering van de bloeddruk door het
lichaam is complex. Werkt dit pro-
duct bij iedereen of is het vooral
bedoeld voor personen met een lichte
verhoging?’

De persdienst van Unilever Neder-
land wil nog geen antwoord geven op
de vraag wanneer het product in Ne-
derland op de markt komt en gaat
ook niet verder in op vragen die be-
trekking hebben op de doelgroep, de
werkzaamheid of de keuze voor Por-
tugal als eerste distributieland in Eu-
ropa. Calpis laat weten dat Unilever de
grondstof Amealpeptide™  van het
bedrijf gebruikt voor zijn product.

Sinds 1997 brengt Calpis in Japan
producten met Amealpeptide op de
markt voor mensen met een verhoog-
de bloeddruk. De stof bestaat uit
natuurlijke ingrediënten die ontstaan
door de hydrolyse van het melkeiwit
caseïne met behulp van melkzuurbac-
teriën. De bacteriën fermenteren de
caseïne waarna de peptiden vpp en
ipp worden gewonnen. Hiervan is
bekend dat ze een hoge bloeddruk
beïnvloeden doordat ze het angioten-
sin converting enzyme blokkeren. Dit
ACE-enzym zorgt ervoor dat bloed-
vaten samentrekken met als gevolg
een toegenomen vaatdruk. Het enzym
is onderdeel van een van het renine-
angiotensinesysteem dat de bloed-
druk regelt. Ook van verschillende
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Bloeddrukverlagende voeding
uit Japan op komst

Na de introductie van cholesterolverlagende zuivelpro-

ducten is het nu ook de beurt aan levensmiddelen waar-

mee de bloeddruk kan worden verlaagd.

Levensmiddelengigant Unilever bracht deze zomer in de

reeks Becel/Flora pro.activ een bloeddrukverlagend zui-

veldrankje op de markt, vooralsnog alleen in Portugal te

koop. Hiervoor sloot het bedrijf een licentie met het

Japanse bedrijf Calpis dat in het oosterse land een

marktaandeel heeft van 70 procent in bloeddrukverla-

gende voedingsmiddelen.

 

Ameal S in Japan bevat 3,4 mg Amealpeptide, bestaande uit de bio-actieve peptiden vpp en ipp

(zie ook www.ameals.com). De Calpis-producten vinden vooral aftrek onder klanten van middelba-

re leeftijd met een neiging tot een verhoogde bloeddruk. De claim op de verpakking luidt:

‘Geschikt voor mensen van wie de bloeddruk de neiging heeft te hoog te zijn’. Op basis van het

Japanse succes met Ameal S van Calpis, brengt het bedrijf sinds 2003 in de Amerikaanse staat

Californië een boeddrukverlagend supplement in de vorm van kauwtabletten op de markt. 
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bloeddrukverlagende medicijnen is
bekend dat ze effect hebben doordat
ze ACE blokkeren, maar het verschil
met de medicijnen is, dat de bloed-
drukverlagende peptiden ook in de
normale voeding voorkomen en geen
bijwerkingen hebben die bekend zijn
van het medicijngebruik. Niet alleen
door ‘industriële’ melkzuurbacteriën
worden melkeiwitten omgezet, ook in
het maagdarmkanaal ontstaan deze
voor de bloeddruk gunstige peptiden,
zij het in lagere hoeveelheden. In kli-
nisch onderzoek naar de werking van
het preparaat van Calpis is aange-
toond dat de systolische en diastoli-
sche bloeddruk ermee omlaaggaan,
respectievelijk met zo’n 7 en 15 mm
kwik na acht weken.

Gezondheidsclaim    Calpis brengt
in Japan het product Ameal S op de
markt dat een zogenoemde FOSHU-
claim heeft (Food for Specific Health
Uses). Het gaat hierbij om voeding
die volgens de Japanse wet overheids-
toestemming nodig heeft voor het
voeren van een gezondheidsclaim. Op
basis van een case-by-case-benade-
ring wordt onderzocht of effecten van
het gezondheidsmiddel die worden
geclaimd, bewezen zijn. De claims
hebben betrekking op verbeterde
functie van de menselijke gezondheid.
Het FOSHU-systeem bestaat sinds

1993 en dit jaar zijn er 483 producten
op de Japanse markt met een goed-
keuring. Ter vergelijking, in Neder-
land hebben zeven voedingsmiddelen
de Gedragscode Gezondheidseffecten
van het Voedingscentrum doorlopen.
Van deze producten mag de consu-
ment aannemen dat de gezondheids-
claim die op een product wordt ge-
voerd, is onderbouwd.

Van de totale Japanse markt voor
gezondheidsvoeding maken FOSHU-
producten ongeveer 34 procent uit.
Andere gezondheidsvoeding beslaat
60 procent van de markt, terwijl cos-
metische voeding met zes procent de
rest van de markt dicht. ‘De omzet in
FOSHU-producten is in de afgelopen

zes jaar vier keer zo groot geworden’,
zegt de Japanse retaildeskundige
Taneo Moriyama van het adviesbu-
reau Japan Retail Insight. ‘In Japan
neemt het gezondheidsbewustzijn toe,
we zien dat steeds meer mensen
gezondheidsvoeding kopen om ziek-
ten te voorkomen. Vooral onder de
groeiende groep ouderen zijn ze po-
pulair.’

In 2003 waren er in Japan 38 pro-
ducten met een goedgekeurde
gezondheidsclaim die betrekking heb-
ben op de verlaging van de bloed-
druk, waarvan de meeste met pepti-
den. Behalve marktleider Calpis heeft
ook het Japanse bedrijf Yakult een
voedingssupplement op de plank lig-
gen waarmee de bloeddruk kan wor-
den verlaagd. Het gaat om het melk-
drankje Pretio, eveneens met
FOSHU-goedkeuring, waarvan de
werkzaamheid is geclaimd op basis
van het ingrediënt gaba oftewel
gamma-aminoboterzuur. Het wordt
gevormd door de fermentatie van
magere melk en melkeiwithydrolysaat
door melkzuurbacteriën. In het pro-
duct bevindt zich per 100 ml 10 mg
gaba. Het effect van gaba op de
bloeddruk is vooral beschreven in
proefdieronderzoek, maar inmiddels
ook in klinisch onderzoek met men-
sen. Yakult verwacht de drank 
over een paar jaar in Europa op 
de markt te brengen.

Volgens een literatuuronderzoek van
Kearny et al (Lancet 2005;365:217-
23) blijkt dat in het jaar 2000 26,4
procent van de wereldbevolking
hypertensie had. Zonder veranderen-
de omstandigheden verwachten de
onderzoekers dat er in 2025 ongeveer
1,56 miljard mensen met hypertensie
zullen zijn. Het gaat daarbij om 29
procent van de wereldbevolking van
18 jaar of ouder. Een waarschuwing
voor een hypertensie-epidemie leek
de onderzoekers op hun plaats.

Er wordt veel aandacht besteed aan
self management van patiënten met

een verhoogde bloeddruk, zoals aan-
passing van de levensstijl, therapie-
trouw of zelfcontrole. De  onderzoe-
kers Hunt et al (J Gen Intern Med
2004;19:925-30) bekeken of er ver-
schil was tussen patiënten met een
licht verhoogde bloeddruk die een
uitgebreid informatiepakket kregen
over zelfmanagement, en patiënten
die dat niet kregen. De informatie
leek niet tot een verlaging van de
bloeddruk te hebben geleid. Wel con-
troleerden de geïnformeerden hun
bloeddruk regelmatiger en hadden zij
meer kennis over hun aandoening.

De FOSHU-markt van

Japan in 2003.
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Hypertensie, een markt voor de thuisdokter?


