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‘de consument heeft gezondheid tussen de 
oren zitten, dat moet je als bedrijf koesteren’
Frans Kok over functional foods

Ariena dos Reis Chantre

In het uitgebreide scala aan voedingmiddelen in de supermarkt, 
blijkt een bepaalde groep producten erg populair bij de consument: 
de functionele voeding, oftewel functional foods. Deze term zullen 
consumenten nauwelijks gebruiken, de producten des te meer. ‘Het 
zijn voedingsmiddelen met een gezondheidsplusje’, zegt Frans Kok. 
De hoogleraar Voeding en Gezondheid volgt met een kritische blik 
de ontwikkelingen rond deze producten: ‘Functional foods kunnen 
een aanwinst zijn, maar we moeten wel alert blijven.’

‘Functional foods moeten iets extra’s bieden, zoals: vitaminen, vezels, 
mineralen en gezonde darmbacteriën’, zegt Kok. Hij is naast hoog-
leraar Voeding en Gezondheid aan Wageningen Universiteit ook lid 
van de Gezondheidsraad die eind 2006 onder zijn leiding de nieuwe 
Richtlijnen goede voeding uitbracht. Het zijn voornamelijk producten 
als margarine, zuiveldrank en brood, die worden omgebouwd tot 
functional food. De kans is klein dat er snacks of snoep op de markt 
verschijnen met extra vitamine C of ijzer. ‘Niet ieder voedingsmiddel 

voldoet wat betreft nutriënten aan de voorwaarden om voor
functional food in aanmerking te komen’, legt Kok uit. ‘Er zijn 
voorschriften die voorkomen dat je aan allerlei voedingsmiddelen 
van alles toevoegt om ze een beter imago geven.’ De voorschriften 
zijn ook bedoeld om de voedselveiligheid te bewaken. Kok: ‘Ik zou 
niet zeggen dat functional foods altijd veilig zijn. Er moet altijd goed 
naar de toevoegingen worden gekeken. Aan de margarine van het 
merk Benecol worden stanolen toegevoegd, een stof die het lichaam 
niet kent. Stanol verlaagt het cholesterolgehalte in het bloed, maar 
omdat het lichaamsvreemd is, luistert veiligheid extra nauw. Met het 
gebruik van dergelijke ingrediënten kun je niet zeggen dat functional 
foods altijd zonder risico zijn. Becel Pro-activ is een voorbeeld van 
een functional food dat ik goed vind. Diverse onafhankelijke studies 
hebben aangetoond dat dagelijks gebruik hiervan het slechte choleste-
rol in het bloed verlaagt met vijftien procent. Dat is een onderbouwd 
gezondheidsplusje en dat kun je claimen.’

Beloften onderBouwen De verpakkingen van functional 
foods zijn nagenoeg allemaal voorzien van allerlei beloften van ef-
fecten die de gezondheid ten goede moeten komen. Het gaat vaak om 
gezondheidsclaims zoals een verlaagd cholesterolgehalte, een ver-
beterde darmwerking of een verhoogde weerstand. Volgens Kok zijn 
deze claims niet altijd wetenschappelijk onderbouwd. Er zijn bijvoor-
beeld reclames die beweren dat zeventig procent van de weerstand in 
de buik begint. Ik weet niet waar al die wijsheid vandaan komt, maar 
volgens mij zijn er wel meer plekken in je lichaam van invloed op je 
weerstand. Het woord weerstand gaat er goed in bij het publiek. Wie 
wil nu niet zijn weerstand opkrikken? Wat bedoelen ze eigenlijk met 
weerstand? Hoe is weerstand gekoppeld aan ziekten? Zijn er goed 
opgezette studies die aantonen dat mensen met een goede weerstand 
minder kans hebben op ziekten? Bedrijven zeggen vaak allerlei studies 
te hebben gedaan die de claims onderbouwen. Wij als wetenschap-
pers willen daar via de literatuur ook kennis van kunnen nemen. 
Vaak laat de wetenschappelijke onderbouwing van deze producten te 
wensen over.’

Geraffineerde marketinG Toch liggen de producten met 
dit soort beweringen in de schappen en vinden gretig aftrek bij de 
consument. ‘Er zit een geraffineerde marketing achter, het type marke-
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ting waar je juridisch weinig tegen kunt ondernemen. De reclame en 
promotie is zodanig geformuleerd dat je er geen vinger tussen krijgt 
en je de bedrijven dus moeilijk kunt aanklagen voor het misleiden van 
de consument’, zegt de hoogleraar. De verkoop van functional foods 
is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Kok ziet daar een aantal 
verklaringen voor. Ten eerste kan de levensmiddelenindustrie op deze 
producten flinke winst maken. Ten tweede is sinds juli een nieuwe 
Europese wetgeving van kracht om de enorme wildgroei aan  gezond-
heidsclaims aan banden te leggen. Er moet toezicht komen, er moet 
eerst worden gescreend wat er al is, vervolgens kunnen de afzonderlij-
ke lidstaten daar weer hun eigen jurisprudentie op los laten. Dat kost 
tijd en intussen brengt de industrie heel voortvarend allemaal nieuwe 
producten op de markt. Zij signaleren een gezondheidsbehoefte bij 
de consument. Volgens de industrie heeft de consument moeite met 
het volgen van de richtlijnen voor gezonde voeding en daar spelen zij 
vervolgens op in. ‘

Consument koesteren ‘Het voorkomen van ziekten door een 
betere leefstijl en gezondheid is iets dat leeft onder consumenten’, 
zegt Kok. Het is volgens hem een derde verklaring waarom functional 
foods zo succesvol hun weg weten te vinden naar de consument. ‘De 
consument heeft gezondheid nu tussen de oren zitten en dat moet je 
als bedrijf koesteren. Bedrijven kijken momenteel in de volle breedte 
kritisch naar hun productenportfolio. Die beweging is in gang gezet 
en dat is een goede zaak. Functionele voeding kan daarin een goede 
rol spelen, maar je moet met het vertrouwen van de consument 
geen loopje nemen. Ik praat veel met bedrijven en hun redenering 
is: “Als wij het niet doen, doet de concurrent het.” In de marketing 
kom je veel van dit soort kortetermijndenken tegen. Dat is steeds het 
spanningsveld. De levensmiddelenindustrie moet winst maken en 
dus botst het economische belang met het volksgezondheidsbelang. 
Voorzichtiger omgaan met de consument levert op de lange termijn 
veel meer economisch gewin op en wij zijn blij dat de volkgezondheid 
is gediend.’
Er is volgens Kok een hoop te verliezen en daarom is samenwerking 
van belang. ‘Ook op het gebied van voedingswetenschap is er veel te 
verliezen. Als te veel functionele voedingsmiddelen claims hebben 
waarvan later blijkt dat het een luchtballon is, verliezen wij geloof-
waardigheid als voedingswetenschappers. Consumenten gaan zich 
afvragen wat wij nu doen in Wageningen. We moeten met elkaar een 
langetermijnvisie ontwikkelen waarbij het economische belang en het 
volksgezondheidsbelang niet tegenover elkaar staan, maar hand in 
hand gaan.’

Het economische belang botst met 
de volksgezondheid
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