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Jan steijns zet zich in om mensen te overtuigen van ‘het goede 
van melk’

‘Melk bevat stoffen die we nodig hebben’

Hans Kraak

Wie via Google het woordje melk of milk intikt, komt al gauw op 
sites uit met titels als ‘melk is slecht voor elk, en daarom liep het 
slecht af met Joris Driepinter’ of ‘milk is a deadly poison’. De 
zoekmachines van Google filteren er niet op of de berichtgeving 
klopt, dat mag de consument zelf uitzoeken. Maar doet hij dat? 
De niet-onderbouwde berichtgeving is Jan Steijns, voedings-
wetenschapper bij FrieslandCampina, een doorn in het oog.

Steijns werkt voor het Centre for Dairy Nutrition (CDN) dat operati-
oneel is sinds begin 2011. Het is onderdeel van de corporate afde-
ling van FrieslandCampina, het in Nederland ontstane zuivelbedrijf 
dat inmiddels een wereldspeler is op de zuivelmarkt, met fabrieken 
in alle werelddelen en onderzoeksafdelingen in Nederland en Singa-
pore. Het richt zich in Nederland op de hoofdgroepen kaas (bijvoor-
beeld Milner), melk (zoals Campina), ingrediënten voor de voe-
dings- en farmaceutische industrie en consumentenproducten 
(zuiveldranken, zuivelspecialiteiten zoals toetjes, en sappen). Bin-
nen deze afdeling concentreert Steijns zich op de gezondheids-
aspecten van zuivel en in het bijzonder de basisgrondstof melk. 

Het CDN bestaat uit een klein expertteam dat niet alleen naar de sa-
menstelling van de melk kijkt, maar ook naar de manier waarop er-
over wordt gecommuniceerd. Naast voedingskundigen zitten er bij-
voorbeeld communicatiemensen in. Het team bestudeert onder 
andere de wetenschappelijke publicaties over zuivel. Ook is het be-
trokken bij het uitzetten van strategisch onderzoek naar het verder 
onderbouwen van de gezondheidseigenschappen van zuivel. Dat   
gebeurt niet alleen in de onderzoekscentra van FrieslandCampina, 
maar ook in samenwerking met andere partijen, zowel nationaal 
(bijvoorbeeld TIFN) als internationaal (bijvoorbeeld via samenwer-
kingen met zuivelorganisaties). Vanuit het CDN worden verschillen-
de afdelingen van FrieslandCampina van wetenschappelijk onder-
bouwde kennis voorzien. ‘Een van onze taken is om onze 
marketeers te informeren en te inspireren over het goede van melk 
en duidelijk te maken wat ze wel en niet mogen zeggen als ze dit 
gaan gebruiken in hun communicatie naar de consument via de 
merken’, zegt Steijns. ‘Dat is niet alleen gebonden aan de feiten die 
wij erover in de wetenschappelijke literatuur vinden, maar ook aan 
wat we volgens de wet- en regelgeving mogen zeggen, bijvoorbeeld 

door wat de Europese Food and Safety Authority voorschrijft. In de 
wetenschap komen veel positieve berichten over melk naar buiten 
en marketeers willen er graag van alles over zeggen, dat kan niet al-
tijd. De kennis over zuivel en gezondheid is complex; wij zien het als 
onze taak een voor de consument zo eenduidig mogelijke bood-
schap over te brengen, die onderbouwd is.’

Wetenschappelijk beWijs Samen met de collega’s van 
Corporate Research heeft Steijns voor een aantal belangrijke ge-
zondheidsgebieden op een rijtje gezet hoeveel wetenschappelijk be-
wijs beschikbaar is op basis van de vele voedingstoffen die zuivel in-
brengt. ‘Die kennis willen we gebruiken om meer holistisch en 

Jan steiJns: voor FrieslandCampina is “Het goede van melk” een 

belangriJk Fundament in de bedriJFsstrategie, route2020. We 

Constateren dat melk en de produCten die van melk gemaakt 

Worden onderdeel ziJn van de aanbevelingen voor gezonde voeding 

in veel landen in de Wereld, van europa tot aFrika en van amerika 

tot azië. FrieslandCampina voorziet Honderden milJoenen mensen 

over de Hele Wereld van gezonde voeding met een assortiment dat 

bestaat uit zuiveldranken, baby- en kindervoeding, kaas, boter, 

room, desserts en FunCtionele ingrediënten op basis van zuivel.
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minder gericht op individuele voedingstoffen naar zuivel en gezond-
heid te kijken’, zegt Steijns. Deze kennis wordt ook afgezet tegen de 
consumptiegegevens van zuivel en melk. ‘In Nederland hebben we 
daarvoor een uitstekend instrument als de Voedselconsumptiepei-
ling’, licht hij toe. ‘Met de gegevens over de inname kun je mooi    
laten zien wat een paar porties zuivel bijdragen aan de inname van 
diverse vitaminen en mineralen die belangrijk zijn voor het onder-
houd en de functies van weefsels en organen. We zien dat zuivel 
voor ongeveer 22 procent bijdraagt in de dagelijkse energievoorzie-
ning van jong en oud in Nederland en niet alleen een belangrijke   
leverancier is van calcium en B-vitamines, maar ook van magnesi-
um, kalium, zink, selenium en jodium. 
De zuivelcategorie biedt een goede balans tussen energie en voe-
dingstoffen, is onze conclusie. Deze nutriëntendichtheid vergelijken 
we ook met andere productcategorieën uit het assortiment basis-
voedingsmiddelen en we onderzoeken met universitaire partners of 
we de nutriëntendichtheid kunnen gebruiken in epidemiologisch on-
derzoek om lange-termijn-gezondheidsuitkomsten beter c.q. objec-
tiever in kaart te brengen. Het concept hiervoor gebruiken we intern, 
het is een te ingewikkeld verhaal om dit aan een brede groep consu-
menten over te dragen.’

Orkestfunctie Voor consumenten is de link tussen zuivel en 
botgezondheid goed bekend, maar bij vragen naar het waarom komt 
de gemiddelde consument meestal niet verder dan het noemen van 
calcium. De bijdrage aan botgezondheid is een van de best onder-
bouwde aspecten van zuivel en gezondheid. Maar volgens Steijns 
wordt het tijd om ook eens te vertellen wat de rollen zijn van eiwit 
en een aantal zuivelmineralen en -vitaminen bij het continu opbou-

wen en afbreken van het botweefsel. Een voorbeeld van wat hij be-
schrijft als een ‘orkestfunctie’ van zuivelnutriënten: relevante hoe-
veelheden met een goede biobeschikbaarheid zijn nodig voor het 
optimaal laten ‘klinken’ van de werking. ‘We zijn op zoek naar meer 
van deze ‘orkestvoorbeelden’ en naar manieren om het aan te to-
nen’. Ter illustratie laat hij een afbeelding zien van het lichaam van 
de mens en waar de micronutriënten uit melk volgens de weten-
schappelijke literatuur een functie hebben. ‘Calcium is niet alleen 
belangrijk voor de botvorming, maar heeft bijvoorbeeld ook een be-
langrijke bijdrage in de spier- en zenuwfunctie’, zegt hij. ‘B-vitami-
nes spelen ook bij veel lichaamsprocessen een cruciale rol. Interes-
sant voor ons is bijvoorbeeld vitamine B12, waarover diverse 
aanwijzingen zijn voor een prima biobeschikbaarheid, maar nog 
meer onderzoek is nodig is om het bewijs beter te onderbouwen. 
Als je de kwaliteit van spieren, botten en zenuwen goed onderhoudt, 
betekent dat op oudere leeftijd waarschijnlijk een betere mobiliteit 
en daardoor meer levensvreugde.’ Duidelijk is dat er al veel te vertel-
len is over het goede van melk, maar ook dat er nog veel te onder-
zoeken valt. Werk aan de winkel dus voor het CDN.’ 

negatieve berichtgeving Het stoort Steijns dat niet goed 
onderbouwde berichtgeving of berichtgeving van slechts een ‘mage-
re’ bron regelmatig wordt verheven tot ‘wereldnieuws’. Zo verscheen 
afgelopen jaar het bericht in de media dat het drinken van te veel 
melk bepaalde vormen van kanker zou versterken. Nota bene naar 
buiten gebracht door wetenschapper Walter Willet tijdens een lezing 
aan de Erasmus Universiteit. De melkfrase werd in de Nederlandse 
pers breed uitgemeten. Ook zou het een fabeltje zijn dat je van melk 
sterke botten krijgt. 

zuivel draagt voor 

ongeveer 22 

proCent biJ in de 

dageliJkse 

energievoorziening.
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‘Als voedingswetenschapper die de literatuur kent, zou ik graag op 
dit soort berichtgeving willen reageren, maar ik realiseer me dat ik 
als vertegenwoordiger van een bedrijf bij de consument niet meteen 
geloofwaardig zal overkomen’, zegt hij. ‘Dat stempel hebben wij nu 
eenmaal. Als het gaat om negatieve berichtgeving rond kanker bij-
voorbeeld, zou ik graag eens willen zien dat er deskundigen opstaan 
die tegenwicht bieden aan dit soort beweringen en die uitleggen wat 
de huidige wetenschappelijke consensus is over de relatie tussen 
melk, botten en kanker. Als bedrijf moeten wij gedegen te werk gaan 
bij het maken van gezondheidsclaims, maar kennelijk is het roepen 
van een negatieve eigenschap, ook als deze niet is onderbouwd, ge-
noeg om de aandacht te trekken. Dat blijft helaas vaak lang bij het 
publiek hangen. Natuurlijk nemen wij ook kennis van de negatieve 
uitkomsten van zuivelonderzoek en gaan we kijken wat we daarmee 
moeten doen. Dat kan ook van invloed zijn op onze producten.’ 

Zo hebben Steijns en collega’s ook te maken met niet-overheidsor-
ganisaties, zoals de Hartstichting, die vaak focust op het gehalte van 
verzadigd vet in de voeding. ‘In Nederland is de aanbeveling hier-
voor 10 energieprocent, waar wij ons in kunnen vinden, licht Steijns 
toe. ‘Maar er zijn wetenschappers in de wereld die aandringen op 
een terugdringing tot zeven of zelfs vier energieprocent. Dat gaat 
ons te ver. Maar we moeten er natuurlijk wel rekening mee houden 
en kijken naar de wetenschappelijke onderzoeken die erover naar 

buiten komen. Andere issues die onze aandacht hebben richten zich 
bijvoorbeeld op het suiker- of zoutgehalte in onze producten. Ook 
duurzaamheid is een belangrijk issue.’  

hOlistische benadering Ook hebben obesitas, ondervoe-
ding en diabetes de aandacht van het CDN, want het zijn globale 
thema’s die de gezondheid in sterke mate beïnvloeden. ‘Maar we 
willen ze niet vanuit het perspectief van functionele voeding benade-
ren. Een aantal jaren geleden waren functional foods een hype, 
waarmee ingespeeld werd op gezondheidsproblemen, wij zijn daar 
vanaf gestapt’, aldus Steijns. 
‘We kiezen in het vervolg voor een holistische benadering, waarbij 
we zoveel mogelijk uitgaan van het belang van basisvoedingsmidde-
len, waartoe ook melk en zuivel behoren. Dat is ook functioneel. Er 
zijn sterke aanwijzingen dat de kwaliteit en inname van de basisvoe-
dingsmiddelen een grote rol spelen bij het voorkomen van chroni-
sche ziekten als diabetes type 2. Melk en melkproducten blijken hier 
juist een onderdeel van de oplossing en niet het probleem. Observa-
tionele onderzoeken naar hart- en vaatgezondheid laten zien dat 
zuivelproducten niet geassocieerd zijn met verhoogd risico, moge-
lijk zelfs met een verlaagd risico, maar er zijn nog meer goed gecon-
troleerde interventiestudies nodig om dat laatste aan te tonen. Het 
is ook nog niet overtuigend bewezen dat dit komt door verlaging 
van verzadigd vet. Wellicht zijn er andere componenten in zuivel die 
eraan bijdragen.’

Wereldschaal In Nederland is er volgens de voedselcon-
sumptiepeiling een daling zichtbaar van de consumptie van melk-
producten tot het vijftigste levensjaar. In andere landen zijn VCP-   
gegevens vaak niet voorhanden of minder uitgebreid. ‘Soms zetten 
we zelf een onderzoek op om na te gaan wat de bijdrage van zuivel 
is aan de dagvoeding in een bepaald land’, zegt Steijns. ‘Dat ver-
schilt nogal per regio in de wereld en is vaak cultureel bepaald. In 
Nederland gaat het vooral om kaas en melk, maar er zijn ook landen 
waar de zuivelbijdrage vooral uit yoghurt komt. Ook de aanbevelin-
gen verschillen nogal eens van land tot land, maar over het alge-
meen zou je kunnen zeggen dat wereldwijd de aanbeveling van 
zuivel producten op twee tot drie stuks per dag ligt.’

wie is Jan Steijns?
 
Jan steijns is Corporate nutrition scientist bij het Centre for dairy 
nutrition van FrieslandCampina. Hij doet inmiddels zo’n twintig jaar 
onderzoek naar zuivel. steijns studeerde biologie aan de radboud 
universiteit in nijmegen en promoveerde aan de universiteit van 
utrecht. sinds 2005 is hij lid van de nederlandse academie van voe-
dingswetenschappen. Hij is actief in verschillende (inter)nationale 
onderzoeksprojecten. daarnaast zit hij in de publicatiecommissie 
van ilsi europe. binnen FrieslandCampina is Jan steijns betrokken 
bij het onderzoek naar gezondheidseigenschappen van melk en zijn 
ingrediënten. steiJns stoort ziCH aan de sleCHt onderbouWde link die Wordt 

gelegd tussen melk en bepaalde vormen van kanker. 
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