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Reportage

,  aanko-
men, geen foto’s, witte labjassen

aan, dito schoenen, en dan het onder-
zoekscentrum in. Danone Vitapole
opende afgelopen december zijn deu-
ren voor een internationale groep
journalisten die er een rondje maak-
ten onder begeleiding van de weten-
schappelijke directeuren van het cen-
trum.

Jaarlijks besteedt het bedrijf één
procent van de omzet aan onderzoek,
dat vooral vanuit Vitapole plaats-
vindt. Afgelopen jaar ging het om
zo’n 130 miljoen euro, te verdelen
onder 800 wetenschappers, waarvan

er ongeveer 500 bij Vitapole werken.
De helft van hen is ingenieur, de
andere helft onderzoeker. Vice-direc-
teur onderzoek en ontwikkeling van
Vitapole, de Duitser Sven Thormalen,
vertelt op welke onderzoeksvelden
zijn centrum zich richt:
– vitavaleur: de afdeling waar ze zich
vooral bezighouden met de verbete-
ring van grondstoffen en het verbete-
ren van fermentatieprocessen;
– sensovaleur: de afdeling die zich

richt op het begrijpen van de voor-
keuren en smaken van de consumen-
ten;
– nutrivaleur: de afdeling waar de
onderzoekers zich richten op de effec-
ten van onder andere nutriënten en
fermenten op de gezondheid;
– technovaleur: procesinnovatie voor
de fabrieken.

Daarnaast is er in Vitapole een
voedselveiligheidscentrum om risico’s
beter te leren beheersen en een zoge-
noemde analytische service-unit,
waar een strategisch-methodologisch
onderzoek plaatsvindt. In totaal
beslaan de gebouwen van Vitapole
30.000 vierkante meter.

‘Impressionnant’ zouden de Fransen
zeggen.

Nutrivaleur    Onze aandacht gaat
natuurlijk vooral uit naar de afdeling
nutrivaleur. Uit deze koker komen
onder meer de producten Activia en
Actimel waarmee het bedrijf ook in
Nederland aan de weg timmert. De
wereldwijde omzet van beide produc-
ten bedraagt respectievelijk een mil-
jard en 800 miljoen euro: samen 15
procent van de jaarlijkse verkopen
van Danone. En de groei is er nog
niet uit. Het hoeft weinig betoog dat
we het behalve over onderzoek ook
over commercie hebben. De yoghurt
Activia doorliep het afgelopen jaar
positief de criteria van de Gedrags-
code Gezondheidseffecten van het
Voedingscentrum. De bacterie
Bifidobacterium animalis die het pro-
duct bevat, draagt bij aan de bevorde-
ring van de darmpassage bij personen
met een trage stoelgang. En het ver-
hoogt de hoeveelheid bifidobacteriën
in de dikke darm, wat een bijdrage
kan leveren aan een evenwichtige
darmflora. Actimel, met de bacterie
Lactobacillus casei (DN-114 001),
werd niet door de Nederlandse molen

van de Gedragscode Gezondheids-
effecten gehaald, maar het product
werd voorgelegd aan de Franse tegen-
voeter van de gedragscode bij de
AFSSA (Agence Française de Sécurité
Sanitaire des Aliments). Het Franse
beoordelingsrapport maakt gewag
van tien mogelijke gezondheidsclaims
voor Actimel, waarvan er uiteindelijk
één, met nog enige wijzigingen, is
goedgekeurd. De claim die Danone
voorstelde: ‘Neemt deel aan de ver-
sterking van de natuurlijke weerstand
van het organisme’, is uiteindelijk
geworden: ‘Helpt de natuurlijke weer-
stand’. Onlangs voerde het bedrijf in
Nederland reclamecampagnes met
Actimel. De toegewezen claim resul-
teerde in de media met slogans als
‘helpt de weerstand verhogen’ en
‘wetenschappelijk aangetoond’.

Voedingshoogleraar Roel Vonk van
de Medische Faculteit van de
Universiteit Groningen, die het probi-
oticacongres in Parijs van Danone,
bezocht, vindt dat de weerstandsclaim
van Actimel goed is onderbouwd.
‘Het is wetenschappelijk geaccepteerd
dat de probiotische bacteriën in het
product de weerstand verbeteren, dat
blijkt ook uit het wetenschappelijke

Vitapole opent deuren voor journalisten

‘Bacteriën voor de gezondheid, transve
Onder de rook van Parijs staat het onderzoekscentrum

van zuivel-  en koekjesgigant Danone. In Frankrijk noe-

men ze het ook wel het Fort Knox van de zuivel. Er liggen

zo’n 2.000 verschillende melkzuurbacteriestammen

opgeslagen waarmee onderzoek wordt gedaan, zowel

voor het behoud van de kwaliteit van Danone-producten

als voor het ontwikkelen van nieuwe.

 

‘Franse markt steeds ontvankelijker

voor gezondheidsproducten’
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dossier. Het product is onder meer
getest in onderzoekspopulaties in
India en Italië. Mensen die het pro-
duct gebruiken, hebben minder kans
op een infectie. Maar of ze daardoor
in het algemeen ook minder ziek,
zwak of misselijk worden, dat is
natuurlijk nog wel de vraag. Harde
bewijzen zijn nog moeilijk te geven
omdat de werking van het ingewik-
kelde colonmetabolisme nog ondui-
delijk is.’

Placebo    Het hart van Vitapole
vormt de gekoelde opslag van melk-
zuurbacteriën. Ieder half jaar worden
de stammen vernieuwd en vermeer-
derd. Ze zijn bedoeld om ervoor te
zorgen dat in de wereldwijd opereren-
de fabrieken steeds van dezelfde
stammen gebruik wordt gemaakt
voor het creëren van producten met
dezelfde kwaliteiten. Daarnaast wor-
den ze ingezet voor de ontwikkeling
van nieuwe zuivelproducten.

De ontwikkeling van een nieuw pro-
duct duurt gemiddeld zo’n vier jaar
en verloopt grofweg in vier fasen. In
het eerste ‘beschrijvingsproces’ zijn er
zo’n 400 verschillende bacteriën, in de
tweede ‘labfase’ worden daarvan 20

bacteriën verder geanalyseerd, in de
derde fase wordt een aantal pilots uit-
gevoerd, en uiteindelijk kan er één
variëteit met miljarden tegelijk de
zuivelfabrieken in. In Vitapole staan
opstellingen van apparatuur die het
maken van gefermenteerde melkpro-
ducten van kleine tot grote (fabrieks)
schaal mogelijk maken. Ook is er een
aparte lijn voor de placebo’s die de
onderzoekers inzetten voor klinische
tests.

‘De Franse markt is steeds ontvan-
kelijker voor gezondheidsproducten’,
zegt Sven Thormalen. ‘Afgelopen jaar
hebben we ook met succes het pro-
duct Danacol op de markt gebracht.
Het bevat plantensterolen en is ge-
richt op de cardiovasculaire gezond-
heid. De ontwikkeling van het pro-
duct duurde ongeveer vijf jaar. We
hebben aanwijzingen dat behalve de
sterolen ook de melkzuurbacterie die
we voor dit product gebruiken
(Lactobacillus caseï) van invloed is op
de verlaging van het cholesterolgehal-
te. We hebben echter niet bekeken of
er sprake is van dubbele effecten, wat
overigens wel interessant is.’

Terwijl Campina zijn yoghurtdrank
Vifit Choless Control uit de schappen
van de Nederlandse supermarkten
haalt, wegens tegenvallende verkopen,
is het vooruitzicht dat Danone met
Danacol ook de markt van de
Benelux op gaat. ‘Wij verwachten dat
de consumentenacceptatie voor pro-
ducten met een gezondheidseffect
toch groter gaat worden. Het gaat om
lifestyleproducten waarmee je de
gezondheid positief zou kunnen beïn-
vloeden. Consumenten hebben er nu
nog veel uitleg over nodig, maar het
spreekt mensen aan dat je positieve
effecten kunt hebben op de bloedlipi-
den, overgewicht of de bloeddruk. Op
deze gebieden doen we vooral onder-
zoek naar de mogelijke effecten van

melkzuurbacteriën.’

Koekjesvetten  In de ontwikkelings-
keuken van Vitapole wordt ook
gewerkt aan nieuwe kinderproducten
met een meer verantwoorde voe-
dingswaarde. ‘Kinderen houden van
zoet’, zegt Thormalen. ‘Het is onze
uitdaging producten te maken die een
verbeterde koolhydraatstructuur heb-
ben en toch lekker smaken, waardoor
we een bijdrage kunnen leveren aan
de oplossing van het probleem van
overgewicht. We onderzoeken onder
meer de smaakprofielen waarin de
zoetheid van suiker minder van
belang is. Je kunt dan denken aan de

inzet van fruitsmaken.’
En hoe zit het met de vetten in

koekjes, want daarvan rollen er
natuurlijk jaarlijks ook vele miljoenen
van de LU-Danonebanden? In
Vitapole zijn de ovens te zien waar-
mee de nodige consumentenbiscuits
experimenteel kunnen worden ‘voor-
gebakken’. Thormalen: ‘We hebben
een programma waarmee we alle
transvetten uit onze biscuits hebben
geweerd. Daarnaast is onze technolo-
gie gericht op de inzet van steeds
meer raapzaadolie in koekproducten,
dat weinig verzadigde vetten bevat.
We gebruiken inmiddels al zo’n 20 tot
25 procent van deze olie in onze pro-
ducten. Het is nog steeds onze uitda-
ging om de juiste structuur van bis-
cuits te houden met onverzadigde
vetten, maar dat vraagt nogal wat van
onze techniek.’

En na een paar uren mocht 
de labkleding weer uit.

ransvetten uit de koekjes’
Sven Thormalen

spreekt de journalis-

ten toe in Vitapole,

met op de achter-

grond het onder-

zoekscentrum.

‘Of mensen er minder ziek, zwak of

misselijk van worden, is de vraag’


