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Unilever kwam in 1962 voor het eerste met 
een margarine onder de merknaam Becel 
op de markt waarin veel onverzadigde 
vetten zaten. Artsen en cardiologen die 
wisten dat deze een gunstig effect hadden 
op de vetzuursamenstelling van het 
bloed deden het bedrijf het verzoek een 
broodsmeersel te ontwikkelen met deze 
gunstige vetten. In de afgelopen decennia is 
de Becel-lijn steeds uitgebreid. Deze maand 
kwam er Becel pro-activ Bloeddruk fruitsap 
minidrink bij, de maand ervoor Becel pro-
activ Bloeddruk halvarine. Beide producten 
zijn verrijkt met kalium, met als claim 
‘goed voor de bloeddruk’. 

Hanneke koltHof, brand manager  
becel pro-activ Unilever benelUx 
rotterdam
‘Becel heeft als missie de harten van de 
Nederlanders gezonder te maken. In de 
afgelopen decennia heeft Unilever Becel-pro-

ducten op de markt gebracht die goed zijn 
voor de gezondheid van hart en bloedvaten.  
Onze producten zijn steeds aangepast aan 
de stand van de wetenschap, waarna we de 
nieuwe inzichten hebben verwerkt. Na Becel 
pro-activ Cholesterol dat het cholesterol 
verlaagt, hebben we nu twee Becel pro-activ 
producten die meehelpen de bloeddruk ge-
zond te houden. Bloeddruk is een belangrijke 
factor voor de gezondheid van hart en bloed-
vaten. Ongeveer een kwart van de volwasse-
nen van 35 tot 70 jaar in Nederland heeft een 
hoge bloeddruk en de helft een verhoogde 
bloeddruk, maar er zijn maar weinigen die 
dat weten. Het is niet onze bedoeling dat 
iedereen zijn bloeddruk moet gaan laten 
meten door de huisarts, maar we willen dat 
mensen zich bewust worden van het belang 
van een gezonde bloeddruk. Vaak is er al 
wel een vermoeden, bijvoorbeeld omdat een 
hoge bloeddruk familiair bekend is. Je kunt 
de bloeddruk natuurlijk ook zelf meten. 
Het verbeteren van de bloeddruk stimuleren 
wij niet alleen door onze nieuwe voedings-
middelen. We doen dat ook door goede 
voorlichting te geven over hoe je kunt werken 
aan een gezonde bloeddruk. Voor Becel 
pro-activ Bloeddruk verspreiden we folders 
en brochures met uitleg over over de werking 
van de nieuwe producten. Ook kunnen con-
sumenten met vragen telefonisch terecht bij 
het Becel institute en op www.becel.nlHanneke koltHof

Onze producten worden als onderdeel van 
een gezonde voeding en leefwijze neergezet. 
Hiervoor hebben we een vijftienstappenplan 
gemaakt waarin handvatten en tips staan. 
Een stap om de bloeddruk te verbeteren is 
het natrium(zout)gehalte in de voeding terug 
te dringen, bijvoorbeeld door meer kalium in 
te nemen via onze producten. Maar het gaat 
ook om zaken als overgewicht, sporten, wat 
vaker lachen, matig alcoholgebruik, stoppen 
met roken en natuurlijk voldoende ontspan-
ning. Het gaat ons om het uitdragen van het 
totaalpakket.’

tHea koning,  tecHniscH project lei-
der, Unilever r&d vlaardingen
‘We hebben ongeveer een jaar gedaan over 
de ontwikkeling van de nieuwe Becel pro-
activ bloeddrukproducten. We hebben eerst 
gekeken welke ingrediënten het best gebruikt 
zouden kunnen worden als toevoeging in le-
vensmiddelen. Het werd al snel duidelijk dat 
het kalium moest zijn. Van kalium is bekend 
dat het de bloeddruk verlaagt wat naar voren 
komt uit meta-analyses van  meer dan dertig 
wetenschappelijke studies. Het mechanisme 
is goed onderzocht: het komt erop neer dat 
het kalium in het bloed het natrium met 
vocht uit het bloed afvoert, waardoor minder 
druk op de vaten ontstaat. Het bloed-
drukverlagende aspect van kalium is in de 
gezondheidsgemeenschap wereldwijd onder-

voor een betere bloeddruk
Becel breidt Pro-activ uit met  
kaliumverrijkte varianten 
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pro-activ me denken aan een zuiveldrankje, 
maar het gaat om een fruitdrank. En ik mis 
wel wat informatie op het etiket van het in-
dividuele flesje. Het smaakt exotisch. Ik vind 
dit geen gek product om te gebruiken in mijn 
verpleeghuis waar ik mensen behandel met 
een kaliumtekort. Het is een aardige manier 
om op deze manier voldoende ervan binnen 
te krijgen in plaats van via extra Kaliumrijke 
voedingsmiddelen. Als het gaat om het 
algemene publiek dan vraag ik me wel af of 
iedereen zijn bloeddruk weet of meet. Dat 
zou je eigenlijk wel moeten weten voor je aan 
dit drankje begint. Datzelfde geldt voor de 
margarine. Als dat in een gezin op tafel staat, 
wie gaat het dan gebruiken? Ook de kinde-
ren? Daar moet je je als consument wel van 
bewust zijn. Ik ben benieuwd hoe dit product 
gaat lopen.’
 

marianne geleijnse, onderzoeker 
Wageningen Universiteit
‘De toevoeging van extra kalium aan een 
voedingsmiddel betreft een reductionistische 
benadering. Het is beter om ervoor te zorgen 
dat de kaliuminname omhoog gaat en de na-
triuminname omlaag via de normale voeding. 
Het is van belang te weten dat een flesje of 
margarine geen panacae zijn. Het is goed dat 

Unilever een communicatiecampagne rond 
het product heeft, waarin aandacht wordt 
besteed aan verschillende aspecten van 
gezonde voeding en leefstijl. Jammergenoeg 
staat in het vijftienstappenplan het kalium-
product op nummer 1. Ik zou dat niet gedaan 
hebben en het product liever ter ondersteu-
ning hebben aanbevolen. Ik vraag me wel af 
of het niet mogelijk is een product te maken 
waarin alles zit dat goed is voor hart- en 
bloedvaten. Waarom niet een margarine 
die én het cholesterol verlaagt én voor meer 
kalium zorgt en voor meer omega-3 vetzuren. 
Dat maakt het voor de consument een stuk 
overzichtelijker.
Er komen steeds meer functionele voedings-
middelen, maar de principiële discussievraag 
is of we dit eigenlijk wel moeten willen. Eten 
is meer dan het naar binnen brengen van een 
aantal voedingsstoffen. Het hele eetproces 
is van belang. Voor een sinaasappel moet je 
moeite doen, dat is ook van belang. Ook de 
sociale beleving speelt mee, de gezondheids-
effecten die daar vanuit gaan moet je ook 
meenemen.’

schreven. De aanbevolen hoeveelheid ligt in 
Europa op 3,5 gram per dag, in Amerika en 
Canada is de aanbeveling al opgetrokken tot 
4,7 gram vanwege het gunstige effect op de 
bloeddruk. Inname van extra kalium kan geen 
kwaad, een veilige bovengrens is niet wette-
lijk vastgesteld, maar in de praktijk leidt extra 
inname niet tot problemen, alleen mensen 
met nierfalen moeten opletten. Mensen met 
nierfalen staan in het algemeen onder bege-
leiding van een arts en weten dat ze moeten 
letten op de kaliuminname. Dat de halvarine 
en minidrink extra kalium bevatten staat 
duidelijk op de verpakking vermeld. Ook is 
uit eerder onderzoek van ons gebleken dat 
mensen onze producten gebruiken zoals ze 
bedoeld zijn. De manier waarop de produc-
ten gebruikt moeten worden komt duidelijk 
naar voren in onze  communicatie.
Omdat kalium een beetje bitter van smaak is, 
was het de uitdaging om een lekkere smaak 
te creëren. We zijn erin geslaagd om het 
kalium later vrij te laten komen, waardoor het 
niet geproefd wordt.’

marianne van de kreeke, zelfstandig 
Werkend in Hoofddorp en verpleeg-
HUisdiëtist in aalsmeer/ amstelveen.
‘Op het eerste gezicht doet het witte flesje 

marianne van de kreeke marianne geleijnse

‘Ik vind dit geen gek product om te gebruiken in mijn verpleeghuis waar 
ik mensen behandel met een kaliumtekort’

tHea koning
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