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Van actieve naar passieve gezondheids-
positionering

Martijn Kesteloo, Innova Market Insights

Alarmerende berichten over de obesitas-epidemie blijven in de 
media verschijnen. Volgens het eind 2010 verschenen rapport 
Health at a Glance Europa 2010, gepubliceerd door het OECD, 
is het percentage mensen dat aan obesitas leidt meer dan 
verdubbeld de afgelopen 20 jaar. Producten worden aangepast – 
geherformuleerd zoals dat heet – tot een gezonder alternatief. 
Volgens de Innova Database is een verschuiving te zien van een 
actieve naar een passieve gezondheidheidspositionering.

Obesitas varieert per land. Zo leidt in sommige Europese lidstaten 
minder dan 10% van de bevolking aan obesitas en zijn er landen waar 
het percentage hoger ligt dan 20%. Gemiddeld kunnen we zeggen dat 

naar schatting ongeveer 15% van de totale Europese volwassenen leidt 
aan zwaarlijvigheid. 1 op de 7 kinderen leidt aan obesitas en het is 
waarschijnlijk dat dit aantal de komende jaren verder zal toenemen. 
Overheden en overkoepelende organisaties nemen stappen om dit 
probleem aan te pakken en op te lossen. Dit initiatief wordt opgevolgd 
door de voedingsindustrie; zij past producten aan en herformuleert ze 
tot een gezonder alternatief.
Terwijl deze herformulering of aanpassing naar producten voor een 
gezondere levensstijl gaande is, is er volgens de Innova Database een 
verschuiving van een actieve gezondheidspositionering (verrijkte voe-
dingsmiddelen ten behoeve van een bepaald gezondheidsdoel, de 
functional foods) in productintroducties naar productintroducties met 
een passieve gezondheidspositionering (laag in vetgehalte, laag in 
suikergehalte, enzovoort). 

recente innovaties gebaseerd op passieve gezondheidspositionering

– de organix goodies Alfabet koekjes: 
deze komen in vijf afzonderlijke zakjes 
met mini biologische koekjes. organix 
goodies no junk promise staat ga-
rant voor lekkere én goede voeding 
gemaakt van biologische ingrediënten 
zonder onnodige toevoegingen, zoals kleurstoffen, smaakstoffen 
en conserveermiddelen. er wordt geen suiker, zout of gehard vet 
toegevoegd aan de producten en ze hebben een laag maximum-
gehalte aan verzadigd vet. de koekjes zijn geschikt voor vegeta-
riërs en zijn glutenvrij.  

– penotti bio, biologische chocolade hazelnoot-
pasta is samengesteld uit biologische fairtrade 
(max havelaar) ingrediënten en bevat geen 
kleurstoffen of conserveermiddelen. 

– Albert heijn combineert gezondheid 
met smaak door middel van haar laat-
ste innovatie in verse fruitsappen: fruit 
met kruid basilicum Aardbei vers-
geperst en fruit met kruid munt man-
go peer versgeperst. de varianten heb-
ben claims als glutenvrij en melkvrij. 
de sappen worden gemaakt van 6 appels, 30 aardbeien, ¼ limoen 
en 0,50g basilicum. of: 13 peren, 1/2 mango en 0,50g munt. 

– ellen’s Allergy friendly pasta saus is een orga-
nische, glutenvrije pastasaus mix gemaakt van 
tomaat en specerijen. het product bevat geen 
gluten, tarwe of koemelk-eiwit, lactose, kip-
penei of schaal- en schelpdieren.

* sommige producten bevatten meer dan één productpositionering.
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Natuurlijke eN eerlijke producteN Volgens de Innova 
Database is er in West-Europa in 2010 een daling van 4% te zien in 
het aantal productintroducties met een ‘actieve gezondheidspositio-
nering’ ten opzichte van 2009. Daartegenover wordt er een toename 
van 25% groei gemeten bij de producten met een passieve gezond-
heidspositionering. Deze ontwikkeling kan deels worden toegeschre-
ven aan de discussies die gaande zijn over regelgeving omtrent het 
gebruik van gezondheidsclaims. 
Niet alleen de regelgeving en de druk vanuit de overheid zorgt ervoor 
dat producenten meer gezondere producten introduceren, ook de 
consument zorgt voor een toename in vraag naar meer natuurlijke en 
eerlijke producten. Uit de gegevens van de Innova Database blijkt dat 
het aantal producten met natuurlijke ingrediënten of producten zon-
der kunstmatige toevoegingen of conserveermiddelen de laatste jaren 
toeneemt.
Verdere analyse op basis van productpositionering laat zien dat de 
passieve gezondheidsclaims in West-Europa (jan.-maart 2011) gedo-
mineerd worden door de categorieën: ‘bevat geen additieven of con-
serveermiddelen’ (38,8%), ‘biologisch’ (27,5%) en ‘natuurlijk’ (9,0%) 
(zie afb. 1). Productintroducties die de claim ‘allergievrij’ (19,8%) of 
‘glutenvrij’ (15,2%) hanteren zijn eveneens prominent aanwezig. Laag 
vetgehalte (16,8%) speelt ook een belangrijke rol in het positioneren 
van producten op een gezondheidsplatform.

VermeldeN op VerpakkiNg De hoeveelheid en mate van toe-
voeging van suiker, zout, verzadigd vet en transvet blijft een aan-
dachtspunt. In april is de EU-Commissie (Environment Committee 
MEPs) overeengekomen dat de belangrijkste informatie over voeding, 
zoals energie-inhoud, en de hoeveelheid vet, verzadigd vet, koolhydra-
ten, suikers, eiwitten en zout, in een duidelijke en leesbare vorm moet 
worden aangegeven via een tabel op de achterkant van de verpakking. 
Aan deze lijst wordt tevens de hoeveelheid (kunstmatige) transvetten 
toegevoegd.

Natrium
De verhoogde inname van natrium wordt doorgaans gekoppeld aan 
het ontstaan van verschillende gezondheidsklachten als hypertensie 
(hoge bloeddruk). Door de toename van mensen met een te hoge 
bloeddruk wordt er vanuit de overheid, maar eveneens door fabrikan-
ten, actie ondernomen om het algemene natriumgehalte in voeding 
substantieel te verlagen. Vanuit de gegevens van Innova Market  
Insights blijkt dat er een continue groei is te zien in het aantal 
product introducties met een verlaagd natriumgehalte. 
Een analyse van de productintroducties met een laag natriumgehalte 
in Europa laat een significante toename zien in 2009. Deze ontwikke-
ling zou kunnen worden verklaard door inspanningen van de Britse 
Food Standards Agency in de tijd dat de gevaren van natriumcon-

sumptie en het effect op de gezondheid van de consument meer on-
der de aandacht kwamen. Ook in 2010 is een toename te zien.
Fabrikanten worden erop attent gemaakt hoe om te schakelen naar 
producten met een verlaagd of laag natriumgehalte. In de perceptie 
van de consument betekent weinig zout, weinig smaak en fabrikanten 
moeten daarom voorzichtig zijn in het doorvoeren van een lager  
na triumgehalte in hun producten.

Afbeelding 1. TopcATegorieën pAssieve gezondheidsclAims in WesT-

europA (jAn.-mAArT 2011). 

Afbeelding 2. AAnTAl producTlAnceringen in europA meT clAim ‘lAAg 

nATriumgehAlTe’, 2007-2010. 
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De trend van het toevoegen van zeezout – dat voor de consument een 
meer natuurlijk en gezonder imago heeft dan gangbaar zout – is een 
ontwikkeling die parallel loopt met de zoutreductieplannen in voe-
ding. Uit de Innova Database blijkt een toename van het aantal pro-
ducten met zeezout als ingrediënt. 

KleurstoffeN
De toename van het aantal ‘natuurlijk’ gepositioneerde producten valt 
onder de categorie passieve gezondheidsclaims omdat dergelijke pro-
ducten in de perceptie van de consument als gezonder worden ge-
zien. Ook binnen het gebruik van kunstmatige kleur- en smaakstoffen 
worden er verdere regelgevingen opgesteld om gezondere producten 
aan te bieden. 
Sinds halverwege 2010 is er een verplichte etikettering in de EU van 
kleurstoffen die vallen onder de ‘Southampton Six’ azo-dyes kleuren, 
die worden gekoppeld aan hyperactiviteit bij kinderen. 
Producten die één of meerdere van deze kleurstoffen – Tartrazine 
(E102), Quinoline Yellow (E104), Sunset Yellow (E110), Carmoisine 
(E122), Ponceau 4R (E124) of Allura Red (E129) – bevatten, moeten 
hierover een waarschuwing vermelden.
Volgens gegevens uit de Innova Database daalt het gebruik van de 
meest gebruikte kunstmatige kleurstoffen in de EU in 2010 ten op-
zichte van 2009. Dit ten opzichte van de groei in het totaal aantal pro-
ductintroducties. 
Het aantal producten dat Allura Red bevat is gedaald van 244 in 2009 
naar 153 in 2010 en het aantal producten met Quinoline Yellow daalde 

van 273 naar 197. De omslag naar gebruik van natuurlijk afkomstige 
kleurstoffen vindt in West-Europa door deze regelgeving en de trend 
naar een natuurlijk product steeds meer zijn weg.

ZoetstoffeN
Het combineren van natuurlijk en een laag caloriegehalte blijft een uit-
daging voor de frisdrankindustrie. Producenten concentreren zich mo-
menteel op natuurlijke alternatieven voor de intensieve zoetstoffen 
acesulfaam-K, aspartaam   en sucralose. Op het vorig jaar gehouden 
event Health ingredients Europe in Madrid werd het Stevia-extract ge-
promoot als natuurlijk alternatief voor de eerder genoemde intensieve 
zoetstoffen. De goedkeuring en regelgeving voor deze natuurlijke  
intensieve zoetstof komt dichterbij. Cargill presenteert voor het eerst 
in Europa Truvia rebiana, terwijl PureCircle een aantal concepten  
presenteert met behulp van het Stevia-extract. Voorbeelden hiervan 
zijn een aantal dranken die zijn ontwikkeld in samenwerking met 
DöhlerGroup en een chocoladeproduct in samenwerking met Barry 
Callebaut. Gehoopt wordt dat Stevia op korte termijn een goedgekeur-
de voedingsstof zal worden in de EU. In de Innova Database werden 
er reeds 56 producten in de VS met Stevia in het eerste kwartaal van 
2011 opgenomen. Dit vergeleken met 94 in de overeenkomstige perio-
de in 2010. Een recente lancering is 100% natuurlijk Lipton Ice Tea 
Granaatappel Blueberry.
Een andere nieuwe natuurlijke intensieve zoetstof die in opmars is, is 
Monk Fruit (luo han guo). Het aanbod hiervan is momenteel nog  
beperkt, maar verwacht wordt dat het Stevia zal volgen als veel-
gebruikte natuurlijke intensieve zoetstofvariant. 
Tate & Lyle heeft in april aangekondigd dat het in een periode van vijf 
jaar een strategische samenwerkingsovereenkomst aangaat met Bio-
Vittoria Ltd. voor de exclusieve wereldwijde marketing en distributie-
rechten voor BioVittoria’s Monk Fruit. 
Met behulp van de eigen, natuurlijke methoden, heeft het Tate & Lyle 
researchteam het product verder verfijnd en verbeterd zodat het pro-
duct PUREFRUIT gebruikt kan worden in een breed scala van com-
merciële toepassingen. Een recente lancering is Ho Yan Hor kruiden-
thee met Luo Han Guo in Maleisië.

innova database

in de innova database zijn wereldwijde innovaties en trends samen-
gebracht op gebied van food en ingrediënten. de database wordt ge-
bruikt als inspiratiebron voor productontwikkeling en als analysetool. 
met de innova database kunt u de meest recente innovaties terugvin-
den per productgroep. ook geeft de database alle informatie van het 
product, zoals: productomschrijving, ingrediëntendeclaratie, fabri-
kant-/retail- en merknaam, land waar het product is geïntroduceerd, 
verkoopprijs en te downloaden productfoto’s. de innova database is 
ook geschikt voor het maken van trendanalyses en het downloaden 
van trendrapporten. 
www.innovadatabase.com

de belAngrijksTe informATie over voeding, zoAls energie-inhoud, de 

hoeveelheid verzAdigd veT, koolhydrATen, suikers, eiWiTTen en zouT, 

moeTen duidelijk leesbAAr op de AchTerkAnT vAn de verpAkking sTAAn. 

‘Ook de consument zorgt voor een 
toename in de vraag naar meer 

natuurlijke en eerlijke producten’
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