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belangrijke rol functional foods in 
verbetering voedingspatroon

en de overtuiging dat voeding 
hier een belangrijke invloed op 
kan hebben is in de afgelopen 
jaren sterk toegenomen bij de 
consument. Helaas betekent dit 
niet dat hij zijn voedselconsump-
tiegedrag heeft aangepast en 
gezonder is gaan eten. 
De vorig jaar gepubliceerde 
nieuwe Richtlijnen goede voe-
ding (Gezondheidsraad, 2006) 
komen op hoofdlijnen overeen 
met internationale voedingsricht-
lijnen. Ze bieden een uitstekend 
uitgangspunt voor voedingsvoor-
lichting aan de consument, en 
een aanknopingspunt voor de 
voedingsmiddelenindustrie om 
producten te ontwikkelen die de 
consument helpen van de ge-
zonde keuze, een makkelijke en 
bewuste keuze te maken. Daarbij 
is er een grote uitdaging om 
gehaltes aan trans- en verzadigd 
vet, zout en suiker te verlagen, 
zonder in te boeten aan sensori-
sche beleving.
Voor functional foods geldt dat 
naast het zorgdragen voor een 
voedingskundig verantwoorde 
basis ook het geclaimde effect 
met deugdelijk onderzoek aan-
getoond moet zijn. Als hieraan 
wordt voldaan, kunnen functi-
onal foods uitstekende moge-
lijkheden bieden om specifieke 
gezondheidsrisico’s terug te 
dringen (bijvoorbeeld choles-

het laatste woord

terolverlaging). Door middel 
van goed onderbouwde, niet 
misleidende claims en een moti-
verende positionering van deze 
producten kunnen doelgroepen 
geïnformeerd worden over de 
geboden voordelen. Tot voor kort 
ontbraken hiervoor bindende 
spelregels maar met de komst 
van de nieuwe Europese  Veror-
dening 1924/2006 over claims is 
hier op Europees niveau veran-
dering in gekomen.
Om daarnaast daadwerkelijk 
positieve veranderingen in het 
voedselconsumptiegedrag te 
bewerkstelligen is een multi-
stakeholder benadering nodig 
(universiteiten, overheid, on-
derzoeksinstituten, consumen-
tenorganisaties, voorlichtings-
centra, brancheverenigingen, 
levensmiddelenindustrie, pers, 
etcetera). Bij al deze partijen zijn 
voedingskundigen werkzaam 
die een belangrijke rol kunnen 
spelen bij het op één lijn brengen 
van deze partijen. De Neder-
landse Akademie voor Voedings-
wetenschappen (NAV) brengt 
hen bij elkaar en biedt dan ook 
een uitstekend forum om een 
constructieve bijdrage te leveren 
aan het proces van verbetering 
van de volksgezondheid, en de 
rol die functional foods hierbij 
kunnen spelen.
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De term functional food deed 
in de jaren negentig zijn intrede 
in ons taalgebruik. Hoewel er 
meerdere definities bestaan, kan 
gesteld worden dat het hier gaat 
om voedingsmiddelen die zijn 
samengesteld om een specifieke 
gezondheidsbevorderende wer-
king te hebben, veelal op basis 
van toegevoegde ingrediënten. 
De interesse in gezondheid 


