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marjolijn bragt-van Wijngaarden: 
‘Welke borstvoeding zou als gouden stan-
daard moeten dienen voor babyvoeding?’

Hoe ben je in de voedingssector  
terecHt gekomen?
‘Mijn interesse voor voeding begon al heel 
vroeg. Mijn vader heeft een toxicologische 
achtergrond en had het regelmatig aan de 
eettafel over voeding, met name over de 
voedselveiligheid en bij welk restaurant we 
beter niet konden eten. 
Toen ik voor een vakantiebaantje receptio-
niste was bij een functional food-bedrijf bla-
derde ik in de uren dat er weinig te doen 
was vaak door de boeken in hun bibliotheek. 
Hierdoor ontwikkelde ik een grotere interes-
se voor functional food en daarom begon ik 
aan de opleiding Gezondheidswetenschap-
pen aan de Universiteit van Maastricht. 
Voor mijn afstudeeronderzoek keek ik naar 
de functie van plantensterolen en -stanolen 
in margarines. 
Na mijn afstuderen wilde ik eigenlijk  
meteen de voedingsindustrie in, maar ik 
vond dat ik nog te weinig ervaring had, het 
leek toch nog niet de juiste keuze. Ik ben 
toen aan een promotieonderzoek gaan wer-
ken onder promotor professor Ronald Men-
sink. We deden onderzoek naar de fysiologi-
sche en moleculaire effecten van PPARs ter 
voorkoming van metabole verstoringen en 

wilden daarbij de rol van vetzuren in de voe-
ding identificeren.’

Wat Houdt je Huidige Werk in?
‘Na het 4 jaar durende onderzoek ben ik in 
2009 bij Friesland Campina gaan werken als 
voedingsdeskundige op het gebied van 
baby- en peutervoeding. Ik houd mij hier be-
zig met de internationale markt van baby- 
en peutervoeding, met name met de Aziati-
sche markt. Het is een zeer dynamische 
werkomgeving. Zo vertaal ik wetenschappe-
lijk inzicht naar vernieuwde recepturen die 
op zuivel zijn gebaseerd. En ik maak opzet-
ten voor voedingsonderzoeken die vervol-
gens in het land waar het product voor be-
doeld is, worden uitgevoerd. Ook schrijf ik  
achtergrondinformatie voor de marketingaf-
deling, bijvoorbeeld over de toegevoegde 
waarde van een bepaald ingrediënt. Ik vind 
het erg leuk dat ik me in een soort drie-
hoekscommunicatiefunctie bevind, namelijk 
tussen research, marketing en productont-
wikkeling. Ik probeer de kennis van de drie 
samen te brengen. Zo zorg ik bij de pro-
ductontwikkeling voor de voedingsdeskun-
dige basis voor recepturen, die ik dan voor 
marketing weer moet onderbouwen door 

middel van research, waarvoor ik dan weer 
de onderzoekopzet ontwikkel. 
Daarnaast ben ik erg geïnteresseerd in het 
voeren van wetenschappelijke discussies. 
Daarom ben ik lid van de Nederlandse  
Academie van Voedingswetenschappen. 
Hier worden regelmatig discussiebijeen-
komsten georganiseerd over actuele weten-
schappelijke onderwerpen.’

Wat zou je nog onderzocHt Willen 
zien?
‘Hoewel er al veel onderzocht is, zijn er naar 
mijn idee nog veel dingen die onderzocht 
moeten worden. We weten eigenlijk nog 
maar relatief weinig. Als ik kijk naar mijn ei-
gen beroepsveld dan vind ik dat er onder-
zoek gedaan moet worden naar de stan-
daardvoedingswaarde die in de wetgeving 
van kindervoeding staat vermeld. Deze is in 
tijden niet meer gewijzigd en ik vraag me 
daarom af of dit wel de juiste is. Daarnaast 
zou ik graag willen weten wat nu de gouden 
standaard van borstvoeding is. Over de hele 
wereld wordt anders gegeten en geleefd; is 
de borstvoeding die nu als voorbeeld wordt 
gebruikt voor zuigelingenmelk wel de meest 
optimale gouden standaard?’
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