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Innovatie Prestatie Contract - Sport, Voeding en 
Gezondheid (IPC)  

2013 - 2015 

 
Sporters, ouderen en patiënten hebben behoefte aan aangepaste voeding. Vooral extra eiwitten voor een 
sneller herstel van spieren zijn gewenst. In het Innovatie Prestatie Contract - ‘Sport, Voeding en Gezondheid’ 
hebben bedrijven en kennisinstellingen samen gewerkt om meer te weten te komen over de behoefte van 
deze doelgroep en om nieuwe producten te ontwikkelen die hier op inspringen. Het programma heeft twee 
jaar gelopen en  de verschillende samenwerkingen hebben een reeks nieuwe producten, kennis, technologie 
en methoden opgeleverd. 
 
 
 

PRODUCTEN 
 
 
Sportbrood 
 
Sportbrood is een energierijk brood. De receptuur is afgestemd op de 
energiebehoefte van de sporter. Het brood bevat een 
uitgebalanceerde combinatie van functionele ingrediënten als 
volkorenmeel van tarwe en teff, lijnzaad en suikers uit cranberries, 
rozijnen en banaan. De combinatie van zetmeel en vruchten zorgt 
voor een waardevolle mix van snelle en langzame koolhydraten. 
Bakels Senior en Millets Place hebben voor het concept een 
productlijn en een marketingplan opgesteld. 
  
Het brood is getest door sporters op het Sportcentrum Papendal 
waar het inmiddels een vast onderdeel is van de dagelijkse voeding. 
Er is gekeken naar de consumeerbaarheid en naar het metabolisch 
effect. Duursporters, zoals marathonlopers en langeafstand 
schaatsers, zijn blij met het langzaam vrij komen van energie. Ze 
merken dat zij langer kunnen doorgaan omdat de suikerspiegel in het 
bloed langer stabiel blijft. Daarbij komt, ze vinden het brood goed 
smaken. Zowel tijdens de Olympische spelen in Sochi als tijdens het 
WK voetbal in Brazilië hebben de nationale teams van Nederland het 
brood gegeten. 
  
Om de functionaliteit en het gebruiksgemak te bevorderen is ook 
aandacht besteed aan de vorm en het gewicht. Het resultaat is dat 
het sportbrood als ‘reep’ in een afzonderlijke verpakking op de markt 
is gebracht. De merknaam is ‘Sportsgrain’. Er is inmiddels een 
webshop geopend en het brood wordt diepgevroren verzonden.  Op 
dit moment wordt Sportsgrain landelijk uitgerold zodat het 
binnenkort ook in sportkantines en bij evenementen verkrijgbaar is 
met als doel dat ook de breedtesport kan profiteren van deze 
sportreep.  
 
www.bakels-senior.nl en www.milletsplace.com 

 

  

 
Sportsgrain 

 
 
 

 
Meet & Match film 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.bakels-senior.nl/
http://www.milletsplace.com/
https://vimeo.com/123815687
https://vimeo.com/123815687
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Eiwitverrijkte tussendoortjes 
 
Een assortiment banket met fruitvulling en extra eiwitten zijn het 
resultaat van een traject waarin Carezzo heeft samengewerkt met 
voedingsdeskundigen. Elk van deze tussendoorproducten heeft een 
portiegrootte van circa 65 gram en bevat 10 gram eiwit. 
  
De eiwitverrijkte producten van Carezzo voorzien in de behoefte aan 
extra eiwit op de tussendoormomenten en zijn geschikt als aanvulling op 
het menu voor iedereen die extra eiwit kan gebruiken. De tussendoortjes 
voldoen aan het wetenschappelijke inzicht dat er tenminste 10 gram 
eiwit nodig is om de eiwitsynthese op gang te brengen. Voor ouderen 
geldt dat de spreiding van de eiwitinname over meerdere eetmomenten 
op de dag niet ten koste gaat van de hoofdmaaltijd. De 
tussendoorproducten worden momenteel in een klinische studie getest 
bij patiënten in het ziekenhuis en thuiswonenden. Sporters die behoefte 
hebben aan een eiwitimpuls als alternatief voor eiwitverrijkte drankjes, 
zouden veel baat kunnen hebben bij de eiwitverrijkte producten van 
Carezzo.  
  
De nieuwe eiwitverrijkte producten zijn op de ZorgTotaal 2015 beurs, 
half maart in de Jaarbeurs in Utrecht, geïntroduceerd. 
 
www.carezzo.nl 

 
 
Sportdrank 
 
De sportdrank van TOP bevat verse wei, zwarte bessensap, appelsap en 
bietensap. De sportdrank bevat 25 gram eiwit per flesje van 250 ml. De 
sportdrank is helder van kleur, heeft een goede smaak en is rijk aan vitamine 
C. Van nature bevat de drank bovendien naast de mineralen kalium, calcium, 
ijzer en zink, ook de vitamines A, B2 en B6. 
  
Uit literatuuronderzoek blijkt dat vooral wei-eiwitten gunstig zijn voor 
sporters. Wei-eiwitten worden snel opgenomen en zorgen voor een optimaal 
spierherstel. De sportdrank is getest door topsporters op Sport Medisch 
Centrum Papendal van verschillende disciplines, zowel Olympische als 
Paralympische sporters. De reacties op het product waren tijdens interviews 
erg positief. Het feit dat het een ready-to-drink product is vonden de 
gebruikers erg fijn.  
 
Er is een marktonderzoek uitgevoerd en een advies uitgebracht rondom de 
positionering. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de product- en 
etiketontwikkeling. De sportdrank is eiwitrijk en honderd procent natuurlijk, 
gemaakt van verse ingrediënten en mild gepasteuriseerd om alle sensorische 
en nutritionele eigenschappen optimaal te behouden. Er is bovendien een 
risico-inventarisatie uitgevoerd om vast te stellen dat het product veilig is. 
Deze is later onderbouwd met microbiologische analyses. Het product heeft 
de naam Re:Balance gekregen. De marktintroductie wordt op korte termijn 
verwacht. 
 
www.top-bv.nl 

 

 
Eiwitverrijkte tussendoortjes 
 
 

 
Meet & Match film 
 

 

 
Re:Balance 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.carezzo.nl/
http://www.top-bv.nl/
https://vimeo.com/123815513
https://vimeo.com/123815513
http://www.top-bv.nl/blog/wp-content/uploads/2014/11/Natural-sports-drink_REBalance_TOPbv-site.jpg
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Eiwitrijke snacks 
 
Ojah ontwikkelt een plantaardige, eiwitrijke snack die lang houdbaar is op 
kamertemperatuur. De snack zorgt voor snel herstel na intensieve trainingen. Het 
snackconcept is een nieuwe marktcategorie die in het buitenland (Duitsland) 
voorzichtig wordt gelanceerd. De eerste gebruikers die het product hebben getest  
zijn enthousiast over het hoge eiwitgehalte in het product. 
 
Andere eiwitverrijkte producten die Ojah heeft getest, zijn een plantaardige 
schnitzel en cordon-bleu met paneermeel op basis van de afvalstroom van het 
eiwitverrijkt brood en een plantaardige schnitzel met toevoeging van een 
functioneel aminozuur. Beide producten werden echter door sporters als te 
omslachtig ervaren om klaar te maken. 
 
www.beeter.nl 

 
 
 

KENNIS 

 

 

Stress en darmbarrière 

Stress, die bijvoorbeeld onstaat door intensieve duursport of het gebruik 
van medicijnen, heeft voor veel mensen een negatief effect op het 
functioneren van de darmen. NIZO food research onderzocht de 
darmbarrièrefunctie bij ziekte, sport en gezondheid.  
 
Er is een literatuurstudie gedaan naar de darmbarrièrefunctie en een lijst 
opgesteld met parameters die gemeten kunnen worden om te zien of de 
darmbarrière beschadigd is. Vervolgens is het effect van de darmbacterie E. 
coli en van enkele andere stressoren op de darmbarrière in beeld gebracht. 
Deze gegevens zullen worden toegepast in een nieuwe studie waarin bij 
gezonde mensen het effect van voeding op de darmbarrièrefunctie 
onderzocht wordt.  
 
De toepassing van het nieuwe model is breder dan alleen het werkterrein 
sport, voeding en gezondheid. Zo heeft de European Food Safety Authority 
(EFSA) aangegeven dat dergelijke ‘challenge modellen’ gebruikt kunnen 
worden om voedselclaims te onderbouwen. 
 
www.nizo.com 

 
 

 
Soja shreddies 
 

 

 
Stress en darmbarrière  

 
 

 
 

 
 

http://www.beeter.nl/
http://www.nizo.com/
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Probiotica en darmbarrière 
 
Winclove heeft het effect van probiotica op darmbarrièrefunctie bij ziekte, 
sport en gezondheid in kaart gebracht. De beschadiging van de barrière- 
functie van de darmwand als gevolg van stress, die ontstaat door intensieve 
duursport of het gebruik van medicijnen, kan door het gebruik van 
probiotica worden hersteld en beschermd. 
 
Winclove is gestart met een literatuuronderzoek naar de humane studies 
die gedaan zijn waarbij darmbarrière is gemeten. Dit heeft geresulteerd in 
een wetenschappelijk artikel. Samen met NIZO Food Research en Easy 
Europe zijn sporters op Sport Medisch Centrum Papendal ondervraagd over 
hun kennis van darmgezondheid in relatie tot voedingssupplementen, zoals 
het gebruiken van probiotica. De helft van de sporters heeft aangegeven op 
de hoogte te zijn van probiotica en deze te gebruiken voor algemene 
gezondheidsbevordering. Er begint een bewustwording op gang te komen, 
maar er is nog winst te behalen in specifieke aandacht voor 
darmgezondheid in relatie tot probiotische producten. 
 
Winclove is twee vervolgstudies gestart samen met Wageningen UR en het 
Ziekenhuis De Gelderse Vallei naar de effectiviteit van het gebruik van een 
specifiek probiotisch producten doormigrainepatiënten en in Ulceratieve 
Colitis-patiënten. In beide studies worden metingen gedaan om effect en rol 
van de darmbarrière te onderzoeken en kijken hoe dit gerelateerd is aan de 
ernst/mate van ziekte. Ook deze resultaten zullen via wetenschappelijke 
publicaties bekend worden gemaakt. 
 
www.winclove.nl 

 
 

Fulvinezuur 
 
Fulvinezuur komt op veel plaatsen in de natuur voor en wordt in de land- en 
tuinbouw onder andere gebruikt als plantversterkend middel. Easy Europe 
(BioAG) heeft onderzocht wat fulvinezuur doet voor de darmgezondheid van 
landbouwhuisdieren (varkens en kalveren). Ook is een literatuuronderzoek 
uitgevoerd naar resultaten van humane toepassing in onder andere China en 
Oost-Europa. 

Als een kalverenfokker fulvinezuur toedient aan de kalveren voor het 
transport, blijken er minder problemen te zijn met dunne ontlasting en 
diarree. Hetzelfde bleek het geval bij speenbiggen en vleesvarkens, die een 
beter functionerend darmstelsel hadden onder stress-omstandigheden als zij 
fulvinezuur kregen toegediend. Samen met Universiteit van Utrecht is 
vervolgens een onderzoek uitgevoerd naar wat het effect van fulvinezuur in 
een simulatie van de darm. Daaruit bleek dat fulvinezuur de darmwand 
beschermt, waardoor er minder giftige stoffen in het lichaam komen. 

Voor humaan gebruik heeft fulvinezuur in Nederland geen toelating. Easy 
Europe heeft de effecten voor sporters en andere personen die onder stress 
staan onderzocht in onder meer China en Oost-Europa. 

health-solution.eu 

 

Probiotica en darmbarrière  
 
 
 

 
Meet & Match film 
 
 
 

 
 
 

 
Fulvinezuur  
 
 
 

 

 

http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=32433#.VRkTVO6sXws
https://voedingsonderzoek.wur.nl/promi2
https://voedingsonderzoek.wur.nl/cupido
https://voedingsonderzoek.wur.nl/cupido
http://www.winclove.nl/
http://health-solution.eu/website/index.php/nl-NL/
https://vimeo.com/123815753
https://vimeo.com/123815753
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TECHNOLOGIE 
 
 
Maaltijdservice in de zorg 

 
Culios en FoodCase hebben een maaltijdconcept voor zelfstandig 
wonenden ouderen en hulpbehoevenden ontwikkeld. Het uitgangspunt 
van dit project was ‘gemak op de keukentafel’ voor mensen die niet zelf 
hun maaltijd kunnen verzorgen waarbij deze service  een mooie 
aanvulling is op bestaande maaltijdservices.  
 
Het nieuwe concept bestaat uit een maaltijdservice waarbij ouderen en 
hulpbehoevenden maaltijden via internet kunnen samenstellen en 
bestellen. Voedingswaarde, houdbaarheid en smaak hebben daarbij 
speciale aandacht gekregen. Het concept is in Ede, Wageningen en 
Renkum getest bij de doelgroep, zowel bij mensen thuis als bij 
zorginstellingen. 
 
Het maaltijdconcept van Culios en FoodCase is een alternatief voor de 
standaard drievaksmaaltijd. Culios heeft een app ontwikkeld met 
verschillende functionaliteiten, zoals: de ‘personal meal solution’ 
waarmee smaak, voorkeuren, en diëten kunnen worden aangegeven, een 
slimme boodschappenlijst met bestelservice en een uitgebreide maaltijd- 
en maaltijdcomponentensearch. FoodCase heeft een methode 
ontwikkeld waarbij verschillende componenten in losse verpakkingen 
kunnen worden gekozen, besteld, verwarmd en geconsumeerd. Samen 
met een apotheker wordt de mogelijkheden voor een fijnmazig 
distributiesysteem onderzocht. 
 
www.culios.nl en www.foodcase.nl 

 
 
Eiwitrijke stoffen uit reststromen 
 
Reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie bevatten vaak nog 
waardevolle componenten. Vanuit bedrijven is er steeds meer vraag 
naar het proces om waardevolle componenten uit reststromen te 
winnen. Deze componenten kunnen onder andere van grote waarde zijn 
voor de farmaceutische en functional foods-industrie.  
 
Bodec heeft een inventarisatie gemaakt van de reststromen en de 
componenten daaruit. Lead Pharma heeft de functionaliteit van 
verschillende stoffen geïnventariseerd. Deze blijken te variëren van 
antioxidanten tot voedingsvezels. De stoffenbibliotheek (een uitgebreide 
databank met informatie over reststromen en de nuttige stoffen die 
hieruit te winnen zijn) is ontwikkeld, heeft ook waarde voor het 
ontwikkelen van nutriceuticals. 
 
Bodec werkt verder aan de ontwikkeling van technologie om deze 
stoffen te extraheren uit reststromen uit de land- en tuinbouw en uit de 
agrifoodindustrie 
 
www.leadpharma.com en www.bodec.eu 

 
Maaltijdservice in de zorg 
 

 
Meet & Match Film 
 

 
 
 
 

 

 

 
Eiwitrijke stoffen uit reststromen 
 

 
 
 

http://www.culios.nl/
http://www.foodcase.nl/
http://www.leadpharma.com/
http://www.bodec.eu/
https://vimeo.com/123815598
https://vimeo.com/123815598
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In het kader van het Innovatie Prestatie Contract Sport, Voeding en 
Gezondheid hebben dertien bedrijven en kennisinstellingen samengewerkt 
om productinnovaties te realiseren rondom sport, voeding en gezondheid. De 
deelnemende bedrijven hebben samen € 600.000 bijgedragen. Het Innovatie 
Prestatie Contract (IPC) -  een subsidieregeling van het ministerie van 
Economische Zaken gericht op innovatie en samenwerking binnen het mkb -  
heeft het programma gesteund met ruim € 360.000 euro. Binnen dit 
programma hebben de deelnemers zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de 
kennis en netwerken via de ondersteunende organisaties om de ontwikkeling 
en reikwijdte van hun innovaties te vergroten. 
 
De deelnemende bedrijven waren: Bakels Senior, Bodec Food Tech, Carezzo, 
Culios, Easy Europe, Foodcase, Lead Pharma Medicine, Lekker Brood, Millets 
place, NIZO food research, Ojah, TOP en Winclove. Advies en begeleiding 
werd door Food Valley NL in samenwerking met Alliantie Voeding Gelderse 
Vallei, InnoSport NL en Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV geboden.  
 
De looptijd van IPC betrof 1 januari 2013 – 13 maart 2015.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://eherkenning.kpn.com/dienstverleners/rvo/&ei=agMcVae9DoupOu_6gOgE&bvm=bv.89744112,d.ZWU&psig=AFQjCNF6amhTHpfAhF03iHs6-DtYUTtP1g&ust=1427985639613646

