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Maurice de Jong en Chantal Gnocchi

Sinds kort is er een nieuw product op 
de markt van Alpro soya, een sojadrink 
genaamd Alpro soya plus plantensterolen. 
Alpro soya claimt op de verpakking dat 
het actief de cholesterol verlaagt en dat 
het 100% plantaardig is plus natuurlijke 
plantenextracten. 

Simone BroxkS, voedingSdeSkundige 
Bij Alpro SoyA
‘De drank is ontwikkeld omdat bleek dat er 
behoefte was bij consumenten hun ver-
hoogde cholesterolgehalte op een actieve 
manier te verlagen. In het dagelijkse gezonde 
voedingspatroon is er al sprake van een cho-
lesterolverlaging, als iemand zijn voedings-
patroon aanpast naar onder andere minder 
verzadigd vet. Daarnaast kunnen planten-

sterolen het cholesterol helpen te verlagen. 
Het aantal plantensterolen in een gezonde 
voeding is echter te laag om het cholesterol 
actief te verlagen. Alpro soya plus planten-
sterolen draagt hier haar steentje bij door te 
helpen het cholesterol extra te verlagen. De 
opname van plantensterolen heeft te maken 
met de enterohepatische cyclus, oftewel de 
darm-lever-kringloop. Plantensterolen verhin-
deren voor een deel dat het cholesterol wordt 
opgenomen door de darmen waardoor de 
lever een tekort krijgt. Dit moet de lever dan 
uit het bloed halen, waardoor het choleste-
rolgehalte daalt in het bloed. Voornamelijk 
het LDL-cholesterol (het ‘slechte’ cholesterol) 
wordt door de lever opgenomen. 
Wij willen met deze drank onze doelgroep, 
met een te hoog cholesterolgehalte, tege-
moet komen met een gezond eetpatroon. 
Onze doelgroep is bewust van het te hoge 
cholesterolgehalte en wil er actief iets aan 
gaan doen door bijvoorbeeld gezonder te 
eten en meer plantaardige producten te 
gebruiken.
Sojadrink heeft een andere smaak dan 
koemelk, het is wat zoeter van zichzelf. Het 
is ook een kwestie van wennen. We hebben 
ervoor gekozen voor dit product geen andere 
smaakvarianten op de markt te brengen, 
omdat je dan moet denken aan het toe-
voegen van suiker en smaakstoffen. Op dit 
moment zijn er verschillende producten met 
diverse smaken van Alpro soya op de markt 
om binnen het gehele voedingspatroon een 
plantaardig alternatief aan te bieden. Wel 
zijn we continu bezig met te voldoen aan de 
smaak door onder andere goed te luisteren 
naar de consument.
De EFSA heeft de claim voor dit product 

Simone BroxkS, voedingSdeSkundige Bij alpro 

Soya

goedgekeurd bij een gebruik van 2-3 gram 
plantensterolen per dag. Er is een kort onder-
zoek geweest waarbij consumenten gedu-
rende acht weken per dag, een hoge dosis 
van 9 gram plantensterolen in hun voeding 
voorgeschoteld kregen. Na deze acht weken 
waren er geen afwijkingen zichtbaar. Met het 
gebruik van 2-3 gram plantensterolen zitten 
we ruim onder de dosis van 9 gram. Ook een 
lange termijnstudie (1 jaar), waarbij 3 gram 
plantensterolen per dag werd genuttigd, wijst 
op veiligheid. Deze sojadrink heeft een meer-
waarde op de markt vergeleken met andere 
cholesterolverlagende producten omdat het 
100% plantaardig is, soja-eiwitten, weinig 
verzadigd vet en geen cholesterol bevat. Ook 
zitten er vitaminen in: riboflavine, B12 en D2.
Het product is oorspronkelijk bedoeld voor 
mensen die weten dat ze een te hoog choles-
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dr. ir. SAnder kerSten, univerSitAir 
hoofddocent Wu Agrotechnologie & 
voedingSWetenSchAppen
‘Het product is een logische reactie op de 
aanwezigheid van plantensterolen en stano-
len in bepaalde zuivelproducten, aangezien 
dat het segment is waarmee sojadrink en 
sojatoetjes concurreren. Op deze manier is 
er voor mensen die baat zouden hebben bij 
plantensterolen een alternatief, bijvoorbeeld 
voor mensen die zuivel niet lekker vinden of 
kunnen verdragen, of die levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong mijden. 
Het is wetenschappelijk aangetoond dat 
plantensterolen een verlaging van het serum-
cholesterolgehalte veroorzaken. Aangezien 
een verlaging van serumcholesterol gepaard 
gaat met een verlaagd risico op hart- en vaat-
ziekten zou consumptie van plantensterolen 
ook het risico op hart- en vaatziekten moeten 
drukken. Echter, het cholesterolverlagend 
effect van plantensterolen is redelijk beperkt 
bij gemiddelde consumptie en het is nog 
steeds niet duidelijk of gebruik van planten-
sterolen ook werkelijk het risico op hart- en 
vaatziekten onderdrukt. Wetenschappelijk is 
dat namelijk lastig aan te tonen.
Zoals bij vrijwel alles geldt: overdaad schaadt. 
Voor plantensterolen zijn bij aanbevolen con-
sumptie geen nadelige effecten gevonden op 
korte termijn. Of dat ook geldt voor de lange 
termijn is niet duidelijk. Hiervoor geldt ook 
dat dit wetenschappelijk moeilijk is aan te 
tonen. Mijn persoonlijke gedachte is dat als 
plantensterolen echt schadelijk zouden zijn 
dit intussen wel boven was komen drijven.
Het vinden van een verband tussen het se-
rumgehalte aan plantensterolen en het risico 
op hart- en vaatziekten toont niet aan dat 

plantensterolen hart- en vaatziekten veroor-
zaken. Het serumgehalte aan plantensterolen 
wordt vooral “genetisch bepaald” en die 
genetische factoren kunnen ook onafhanke-
lijk van het gehalte aan plantensterolen het 
risico op hart- en vaatziekten beïnvloeden. 
De bewijslast voor een stimulerend effect 
van plantensterolen op atherosclerotische 
plaquevorming is niet overtuigend. Tegelijker-
tijd is niet duidelijk aangetoond dat planten-
sterolen het risico op hart- en vaatziekten 
verlagen. Mijn voorzichtige voorspelling is 
dat plantensterolen gezien hun cholesterol-
verlagend effect wel degelijk het risico voor 
hart- en vaatziekten licht onderdrukken. Dit 
is de mening die bij veel experts overheerst, 
al zullen cardiologen meer geneigd zijn plan-
tensterolen over te slaan en bij mensen met 
matig verhoogd cholesterolgehalte meteen 
statines voor te schrijven.’

terolgehalte in hun bloed hebben en er actief 
iets aan willen gaan doen. Deze mensen 
hebben, of werken naar, een gezond voe-
dingspatroon. Ons advies aan degenen die 
geen hoog cholesterolgehalte hebben, is het 
niet te gebruiken. Neem bij voorkeur andere 
plantaardige producten. Het product is niet 
schadelijk voor de ‘gewone’ consument, 
maar het voegt ook niets toe als hij/zij geen 
verhoogd cholesterolgehalte heeft.
Plantensterolen beperken de opname van 
bètacaroteen in het lichaam. Het is echter 
niet schadelijk. Onderzoek heeft aangetoond 
dat door plantensterolen een klein deel van 
het bètacaroteen wordt geblokkeerd bij de 
opname in de darmen. De grens van de 
hoeveelheid bètacaroteen varieert in een 
normaal gezond voedingspatroon ongeveer 
30%. Deze variatie komt omdat er variatie 
is in seizoensgroente en -fruit. Bètacaroteen 
zit vooral in rode groente- en fruitsoorten. 
De normaalwaarden van bètacaroteen in het 
bloed zit tussen de 0,11 en de 0,41 μmol per 
liter. Hoeveel plantensterolen er ook worden 
ingenomen, de hoeveelheid bètacaroteen 
daalt niet verder dan de grens, waardoor het 
product veilig is.
Het product is ook duurzaam. We hebben af-
spraken met coöperaties die al jaren lang soja 
voor ons verbouwen. Het zijn duurzame af-
spraken die niet afhankelijk zijn van de markt. 
Onze soja wordt duurzaam verbouwd en is 
navolgbaar met behulp van certificaten, een 
traceersysteem van het boontje tot plantje tot 
drink. Dit gebeurt zowel lokaal als via de over-
heid. Hiermee voldoen we aan de vraag van 
de consument om een duurzaam, gezond en 
lekker product op de markt te brengen. Zodat 
de consument weet wat er op zijn bord ligt.‘

Alpro soya plus plantensterolen claimt cholesterolverlaging

Sander kerSten, univerSitair 

hoofddocent Wu agrotechnologie & 

voedingSWetenSchappen

‘Deze sojadrink heeft een meerwaarde 
op de markt vergeleken met andere 

cholesterolverlagende producten omdat het 
100% plantaardig is’
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