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Hoogleraar Health Food innovation management Fred brouns

we moeten af van ‘goedkoop’ en 
‘energiedicht’

Hans Kraak

Innovatie in de voedings- en dranken-
industrie opdat de gezondheid van 
mensen verbetert en het bevorderen van 
gezond consumentengedrag. Dat is in een 
notendop het aandachtsgebied van 
professor Fred Brouns en zijn studenten 
op de masteropleiding Health Food 
Innovation Management op de Venlo-
campus van de Universiteit Maastricht. 
‘Het gaat echter vooral om genot en 
lekker’.   

Fred Brouns’ telefoon gaat. Een redacteur 
van het tv-programma Radar aan de lijn. 
Brouns onderbreekt even het interview om 
nog eens te duiden hoeveel suikerklontjes er 
in een doorsnee flesje energiedrank zitten, 
‘tussen de 21 en 24 stuks’. Dezelfde avond 
zit hij in het programma Radar om toe te 
lichten wat veel kinderen binnenkrijgen als 
ze een energiedrank nemen tijdens of na het 
sporten. ‘Kinderen hebben al veel energie 
van zichzelf’, zegt Brouns als hij de telefoon 
heeft neergelegd. ‘Die hebben geen energie-
drank meer nodig. Voor sporters die een 
topprestatie moeten neerzetten, is een ener-
giedrank nog wel aan te bevelen, maar kin-
deren kunnen beter water drinken. Geef ze 
in de pauze of na de wedstrijd koud water 
met of zonder prik en als je er een smaakje 
aan wilt geven, voeg dan gewoon wat vruch-
tensiroop toe, dat vinden ze allemaal lekker.’ 
Het onderwerp raakt de kern van Brouns’ 
opleiding waarmee hij zich in hoofdzaak 
richt op het bedrijfsleven en het consumen-
tengedrag, terreinen waarvan op snijvlak re-
gelmatig frictie aan de oppervlakte komt, 
getuige het voorbeeld rond energiedrankjes. 
Een bedrijf dat energiedrank maakt, zal im-
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mers geen garen spinnen bij een relatief 
kleine groep topsporters in Nederland. Het 
is commercieel interessanter om een consu-
mentenmarkt met veel kinderen te bedie-
nen. Iedere week zorgen ze voor omzet in 
de sportkantines door de afname van zoete 
drankjes met een stoer of sportief imago die 
ze lekker vinden. Kassa dus. 
Wat kun je eraan doen en wat voor rol ziet 
Brouns voor zichzelf en zijn opleiding weg-
gelegd? ‘Ik praat regelmatig met grote be-
drijven over dit soort onderwerpen, wij be-
wegen ons met onze opleiding immers ook 
in de gebieden waar de grote voedingsbe-
drijven in opereren’, licht hij toe. ‘Fabrikan-
ten van energiedrankjes spreek ik wel eens 
aan op het zoete en energierijke karakter 
van hun producten. Zij verweren dan dat het 
een vrije markt is en dat op de verpakking 
dan precies staat hoeveel suiker erin zit. 
Wettelijk voldoen ze aan alle regels. Ik zeg 
dan dat een consument eigenlijk geen idee 
heeft van wat er op de verpakking staat en 
dat consumenten de tekst nauwelijks lezen. 
Wie leest er nu een label, misschien een 
paar procent van de bevolking. Kinderen in 
sportkantines zullen sowieso niet naar de 
ingrediënten vragen of omkijken.’ Brouns 
bepleit dan ook dat fabrikanten aan dit soort 
producten, die veel door kinderen worden 
gebruikt, zo weinig mogelijk suiker toevoe-
gen. ‘Zoveel suiker als nu moet gewoon niet 
gebeuren. Maar het is een moeilijk punt, 
want energiedrankjes verkopen en hoe kom 
je hier nu onderuit, want het alternatief is 
dat ze van het ene naar het andere energie-
drankje gaan’, aldus Brouns.

EnErgiEdichthEid omlaag Niet al-
leen als het om sportdranken gaat is de 

zoetheidsgraad een belangrijk aandachts-
punt voor productontwikkeling vindt 
Brouns, die aan de Universiteit Maastricht 
tot voedingsfysioloog werd opgeleid. ‘De 
mate van zoetheid zou in zijn algemeenheid 
naar beneden mogen’, stelt hij. ‘Als je als 
klein kind al opgroeit met zaken die erg zoet 
zijn, dan blijft dat je leven lang bij in de 
smaakperceptie en alles wat minder zoet is 
wordt dan minder lekker gevonden. Voor 
kinderen die met minder zoet opgroeien is 
een leven lang minder zoet geen probleem.’ 
Als voorbeeld noemt hij de verschillen tus-
sen Nederlandse en Zwitserse kinderen. 
Hier groeien ze op met chocomelk, daar 
met Ovomaltine. ‘Zwitserse kinderen vinden 
onze chocomelk te zoet en de Nederlandse 
kinderen houden niet van de minder zoete, 
moutachtige smaak in Ovomaltine’, zegt 
Brouns. ‘Je kunt makkelijk aan minder zoet 
wennen. Als we dat nu willen invoeren in 
Nederland, dan moet je dat over de hele li-
nie en geleidelijk doen, zoals dat ook bij 
zout gebeurt. En bij voorkeur zonder dat 
mensen het merken of dat er over gecom-
municeerd wordt.’ Als het om de acceptatie 
van zoet door kinderen gaat, dan is het voor 
Brouns ook belangrijk dat de volgende vraag 
beantwoord wordt: wat is de invloed van de 
voeding van de moeder op de smaakpercep-
tie van kinderen in de eerste levensjaren? 
‘Dat vraagt verder onderzoek.’
Volgens de professor zou de voedingsindus-
trie zich moeten inzetten om behalve de 
zoetheidsgraad ook de energiedichtheid en 
de portiegrootte naar beneden te krijgen. ‘In 
de loop der jaren zijn veel producten in 
energie toegenomen in de procesindustrie, 
per hap krijg je bij veel snacks nu meer calo-
rieën binnen dan in het verleden’, consta-
teert hij. ‘Voor een deel komt dat doordat 
bedrijven kiezen voor de goedkoopste ingre-
diënten en productrecepturen die vaak lei-
den tot veel suiker en vet. We moeten naar 
een andere denkwijze, naar componenten in 
de voeding die kunnen bijdragen aan het 
behoud van gezondheid. We moeten af dus 

Fred brouns ziet dat megatrends als 

duurzaamHeid en een groter consumenten-

bewustzijn ook bijdragen aan een gezon-

der voedingspatroon.
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bestuderen van consumentengedrag en de 
communicatie met de consument over pro-
ducten. In dit kader is voor de hoogleraar en 
zijn studenten een belangrijke vraag wat de 
waarde is van gezondheidsclaims. Is het wel 
zinvol claims te maken? Als voorbeeld 
noemt hij producten met meer vezel. De in-
dustrie is in de loop der jaren steeds meer 
geraffineerde voedingsmiddelen gaan ma-
ken waarin steeds minder voedingsvezel 
kwam. Minder vezel geeft producten een an-
der mondgevoel, dan wanneer er meer vezel 
in zit. ‘Met een hang naar meer gezondheid, 
zien we dat er weer meer aanbod is geko-
men van producten met meer vezel’, licht 
Brouns toe. ‘Extra vezel verandert echter de 
voedingsmatrix en het gevoel in de mond, 
vaak is het wat droger en heeft het een an-
dere smaak. Dit heeft ertoe geleid dat de 
aanduiding op de verpakking ‘met extra ve-
zel’ of ‘vezelverrijkt’ bij een groep consu-
menten al geleid heeft tot de onmiddellijke 
perceptie: niet lekker.’ 
Brouns vraagt zich af of dit soort aanduidin-
gen nog wel op deze manier moeten wor-
den vermeld, omdat ze kunnen tegenwerken 
dat mensen meer vezel eten. En is het niet 
beter het gewoon over een gezond product 
te hebben zonder specifiek op bijvoorbeeld 
een toegevoegde vezel in te gaan? ‘Hoe ge-
zond een product ook, een consument zal 
nooit concessies doen aan mondgevoel, 
smaak en geur, dat is primair. Hier moeten 
we dan ook op inspelen. Het secundaire 
doel is de inhoud van producten zo aan te 
passen dat ze gezonder worden. Alle in het 
verleden op de markt gebrachte superge-
zonde producten die niet lekker waren zijn 
geflopt.’
Een goed voorbeeld vindt Brouns de zoetwa-
renindustrie waarin voor de consument haast 
ongemerkt wordt opgeschoven naar een ge-
zondere productsamenstelling. ‘Er wordt 
steeds meer gewerkt met natuurlijke kleur-
stoffen uit vruchten, de samenstellingen van 
de geurstoffen zijn verbeterd en er wordt 
minder verzadigd vet gebruikt’, zegt Brouns. 
‘In deze sector heeft men zich ook gereali-
seerd dat je beter niet over gezondheid kunt 
praten. Chocolade of ijs neem je niet vanuit 
een gezondheidsdoel, maar vanuit het doel 
er genot aan te beleven. Wie nog wel deze 
kant opgaat, schiet zijn doel voorbij. Choco-

van goedkoop en energiedicht. Daarnaast is 
het natuurlijk ook van belang dat we ons 
richten op omgevingsfactoren die bijdragen 
aan de verslechtering van de gezondheid, 
een aspect waar we in onze opleiding mee 
bezig zijn.’

consumEntEnbEwustzijn Hoewel 
er nog veel te verbeteren valt, ziet Brouns 
toch al een paar positieve bewegingen op de 
Nederlandse voedingsmarkt. Ook in me-
gatrends als duurzaamheid en een groter 
consumentenbewustzijn ziet hij dat ze bij-
dragen aan een gezonder voedingspatroon. 
‘De koestering voor het groene zorgt er 
mede voor dat er minder vlees en meer 
plantaardig wordt gegeten. Dat heeft effec-
ten op het milieu, maar ook op de inname 
van vetzuren. De meeste plantaardige pro-
ducten in onze voeding hebben vooral on-
verzadigde vetzuren. Daarnaast zie je de op-
komst van het paleolitische dieet, een 
nieuwe hang naar macrobiotisch eten en 
naar ‘slow food’. Dat zijn gunstige ontwik-
kelingen.’ 
De vergroting van het consumentenbewust-
zijn komt onder meer tot uiting in het ver-
mijden van E-nummers. Met E-nummers 
(Europese registratienummers na de goed-
keuring van een uitgebreid veiligheidsdos-
sier) is niets mis, vindt Brouns, maar bedrij-
ven zijn ze wel minder gaan gebruiken 
onder invloed van een negatieve publieke 

perceptie. ‘Het is voor sommige bedrijven 
een marketingtool geworden om ze weg te 
laten, waardoor ze ook niet op de verpak-
king komen. De voedingsindustrie is sterk 
in het vertalen van wat de consument wil. 
Een stap in de goede richting als het om de 
gezondheid gaat is deelname van bedrijven 
aan Ik Kies Bewust. Hierdoor richten ze zich 
onder meer op minder verzadigd vet, min-
der zout, minder energie, kleinere verpak-
kingen, enz.’ 

gEnot En smaak Behalve aan de sa-
menstelling van producten schenkt Brouns 
in zijn opleiding veel aandacht aan het opti-
maal bereiken van de consument, door het 

brouns: ‘voor sporters die een topprestatie 

moeten neerzetten, is een energiedrank 

nog wel aan te bevelen, maar kinderen 

kunnen beter water drinken.’

Superfruits bestaan niet

professor Fred brouns was de drijvende kracht achter het tiende meerdaagse vac-
ciniumcongres Vaccinium and other Superfruits dat afgelopen zomer in nederland 
werd gehouden. Het wereldcongres dat van origine onder andere is gewijd aan de 
blauwe bes vindt om de vier jaar plaats en bestaat inmiddels veertig jaar. Het sluit 
aan bij het verschijnen van producten waarin vruchten zijn verwerkt die de kwalifi-
catie ‘superfruits’ hebben, zoals de açai of andere exotische bessen.  
Hoe denkt brouns er zelf over? ‘superfruits bestaan niet’, relativeert hij. ‘maar ik 
zie wel steeds meer onderzoek met resultaten die wijzen op de positieve eigen-
schappen van bessen uit het vacciniumgeslacht. maar dat betekent niet dat je ze al-
tijd van ver hoeft te halen. ook veel vruchten die in nederland groeien, zoals aard-
beien, frambozen of bramen, zitten boordevol stofjes die positief bijdragen aan de 
gezondheid. en met het warme klimaat is het nu zelfs mogelijk hier abrikozen, au-
bergines en paprika’s op het open veld te telen. op dit gebied zijn er veel mogelijk-
heden.’
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een voordeel zijn, aan de andere kant reali-
seert Brouns zich dat bedrijven ook gezond-
heidsclaims willen maken om de meerwaar-
de van hun product uit te dragen. Dat zou 
bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn bij anti-
oxidanten, vindt hij. Er is veel onderzoek dat 
duidt op een positieve bijdrage van antioxi-
danten aan een beter welbevinden. De Euro-
pese Voedsel en Veiligheidsautoriteit EFSA 
heeft echter alle gezondheidsclaims rond 
antioxidanten afgewezen. ‘Dat komt omdat 
EFSA bij de beoordeling van de claims uit-
gaat van een farmaceutische benadering’, 
licht Brouns toe. ‘Het is prima dat EFSA 
voorkomt dat misleidende claims worden 
gedaan, maar voor sommige voedingsmid-
delen is een andere benadering wenselijk. 
Veel wetenschappers dringen hierop aan, 
ook op het gebied van probiotica. Als je de 
criteria van EFSA toepast op groente en fruit 

lade met probiotica is er een voorbeeld van. 
Iedereen weet dat je probiotica dagelijks 
moet gebruiken voor een effect. Je zult echt 
niet gezonder worden door het dagelijkse ge-
bruik van chocolade. Ook chocolade met 
probiotica is gedoemd te floppen.’
Niettemin ziet Brouns genoeg initiatieven, 
bijvoorbeeld vanuit onderzoeksinstituten als 
TNO of NIZO, waarin nieuwe gezondere in-
grediënten worden ontwikkeld die tevens 
kunnen bijdragen aan het genot van voe-
dingsmiddelen. ‘Ik vind sommige vleesver-
vangers al bijna niet meer te onderscheiden 
van het echte product. Ook kunstkrab, suri-
mi, vind ik een fantastisch product. Er is bij-
na geen verschil meer in structuur, smaak 
en mondgevoel met echte krab.’ 

gEzondhEidsclaims Aan de ene kant 
kan niet praten over gezondheidseffecten 

wordt het lastig om gezondheidsclaims te 
onderbouwen, maar we gaan er wel van uit 
dat groente en fruit of vitamine C gezond 
zijn, reden waarom de WHO wel 3-5 porties 
per dag aanbeveelt. Op grond van het vele 
onderzoek naar antioxidanten mogen nu 
geen harde claims worden gemaakt, het zou 
aardig zijn als er ook een middenweg be-
wandeld zou kunnen worden. Op grond van 
het vele onderzoek moet er meer gradatie in 
claims mogelijk zijn. Daar komt bij dat het 
door de huidige wetgeving en beoordeling 
van voedingsmiddelen voor het midden- en 
kleinbedrijf niet mogelijk is producten te 
ontwikkelen met een meerwaarde voor de 
gezondheid, althans producten waarvoor ze 
een effect mogen claimen. Dat is jammer, 
want het was oorspronkelijk ook de bedoe-
ling dat de regelgeving productinnovatie 
zou stimuleren. Dat gebeurt nu te weinig.’ VERVOLGCURSUS
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