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discussies rond de samenwerking van  
industrie en voedingswetenschap

De redactie van deze speciale bijlage legde drie voedingskundigen, 
die zich op het raakvlak van industrie en voedingswetenschap 
begeven, enkele stellingen ter discussie voor.

Stelling 1: R&D-voedingsonderzoekers in bedrijven leggen het 
steeds vaker af tegen de marketeers. 

Gert Meijer, Unilever r&D vlaarDinGen
Deze stelling gaat uit van een verschil tussen voedingsonderzoekers 
op de afdeling Research & Development en marketeers, een situatie 
die gevonden wordt bij de grotere bedrijven, ik durf wel te stellen al-
leen bij de multinationals. Ook wordt een strijd verondersteld tussen 
voedingsonderzoekers en marketeers, die dan steeds vaker gewonnen 
wordt door de marketeers. Over budgetten is er zeker spanning en 
soms strijd. Het marketingbudget is (veel) groter dan het R&D-bud-
get. Dat is niet onlogisch. De marketingkosten voor een nieuw merk 
of de activering van een nieuw product zijn doorgaans veel hoger 
dan de R&D-kosten. Dit is echter niet waar voor de ontwikkeling van 
functionele voedingsmiddelen, waarvoor de R&D-kosten hoger liggen 
dan de marketingkosten, wat vooral komt door de voedingsinterventie-
studies die nodig zijn voor de onderbouwing van zo scherp mogelijke 

claims over de functionaliteit. Deze investeringen worden in mul-
tinationals zorgvuldig beschermd, zowel door marketing als door 
R&D. R&D-voedingsonderzoekers hebben een bepalende stem in de 
discussie over de wetenschappelijke onderbouwing van claims. Niet-
onderbouwde claims zijn oninteressant omdat de levensverwachting 
van zulke claims veel korter is dan de beoogde periode voor het op de 
markt houden van (functionele) voedingsmiddelen. 
Als strategie zullen R&D-voedingsonderzoekers en marketeers 
in grote voedingsmiddelenbedrijven doorgaans op dezelfde 
(communicatie)lijn zitten. In feite luisteren marketeers steeds beter 
naar R&D-voedingsonderzoekers. 

Stelling 2: De voedingsindustrie wil vooral winst maken, als dat 
niet meer kan met ongezonde producten, dan maar met gezonde.

Gertjan SchaafSMa WaGeninGen UniverSiteit en hoGe-
School arnheM en nijMeGen,  toine hUlShof, KelloGG’S 
eUrope
Deze stelling heeft een zeer negatieve ondertoon ten aanzien van de 
werkwijze van de voedingsmiddelenindustrie: zij wil alleen maar winst 
maken en het maakt eigenlijk niet uit met wat voor producten. Iedere 
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organisatie en dus ook bedrijf heeft intrinsiek als doel om op de lange 
termijn nog te bestaan. Het maken van winst is noodzakelijk voor dit 
voortbestaan. Bovendien zorgt de levensmiddelenindustrie voor veel 
werkgelegenheid en dus ook voor de koopkracht van de consument. 
Volgens het tweede deel van de stelling zouden er maar twee soorten 
voedingsmiddelen bestaan: ongezonde en gezonde. Het gaat bij goe-
de voeding niet primair om de discussie of voedingsmiddelen gezond 
of ongezond zijn. Het gaat om de keuze die de consument maakt uit 
een zeer brede selectie voedingsmiddelen, waarvan de voedingskun-
dige samenstelling weliswaar positief of negatief kan uitvallen, maar 
waarbij de keuze toch uiteindelijk bepalend is voor de evenwichtigheid 
van de ‘gemiddelde’ voeding over langere termijn. 
Dat de keuze van consumenten om te komen tot een evenwichtiger 
voedselpakket wordt vergemakkelijkt door de samenstelling van 
bestaande producten meer in overeenstemming te brengen met mo-
derne inzichten over voeding en gezondheid is een ontwikkeling die 
moet worden ondersteund. Op deze manier wordt het immers voor 
de consument gemakkelijker om gezonder te eten. Dat de industrie 
haar inspanningen om te komen tot een toegevoegde waarde op het 
gebied van voedingssamenstelling vertaald wil zien in een hogere 
prijs, is redelijk. Hier geldt, net als in andere sectoren, het marktme-
chanisme waar de concurrentie voor aanvaardbare prijzen zal zorgen.
Degenen die goedkoper uit willen zijn, en zich toch verantwoord 
willen voeden, kunnen dat nog steeds. Het vergt wel meer kennis 
over voeding en gezondheid en dat is precies waaraan het meestal 
ontbreekt. Meer onderwijs op het gebied van voedingsleer is een ab-
solute noodzaak om consumenten meer bewust en kritisch te maken. 
Daarbij doen voedingskundigen er verstandig aan om geen weten-
schappelijke discussies te voeren over de hoofden van onwetende 
consumenten in de algemene pers. Dat is niet alleen schadelijk voor 
het imago van ons vak, maar ook voor de voedingsvoorlichting. 

Stelling 3: Publiek-private partnerschappen dienen de vooruit-
gang in de voedingswetenschap. 

toine hUlShof, Gertjan SchaafSMa en Gert Meijer
Samenwerking tussen voedingsmiddelenbedrijven en universiteiten 
heeft in de laatste drie decennia een grote bijdrage geleverd aan de 
vooruitgang in de voedingswetenschap en zal ook in de toekomst 
van groot belang zijn voor een snelle vooruitgang van voedingsweten-

schap. Betekent dit dat al het onderzoek bij voorkeur publiek-privaat 
moet zijn? Nee, zeker niet. Publiek-privaat onderzoek zal nooit het 
volledige scala aan wetenschappelijke vragen betreffende een specifiek 
voedingskundig onderwerp beantwoorden. Hiervoor is het noodzake-
lijk dat wetenschappers hun eigen wetenschappelijke ideeën kunnen 
toetsen met fundamenteler onderzoek, waar niet direct een duidelijke 
gebruikstoepassing uit voortkomt. Dit laatste zou vooral uit publieke 
gelden gefinancierd moeten worden.
Een ander onderwerp dat vaak gerelateerd wordt aan publiek-pri-
vate partnerschappen is publicatiebias. Belangrijk is te weten dat er 
binnen de voedingsmiddelenbedrijven vaak pilotstudies uitgevoerd 
worden om beter te begrijpen welke factoren invloed hebben op de te 
onderzoeken variabelen. Zij bereiden op deze manier vervolgstudies 
voor die de relatie tussen een voedingsstof of voedingsmiddel en een 
gezondheidsaspect moet aantonen. Bedrijven gaan vaak pas publi-
ceren als de opgedane kennis de onderbouwing van een voedings-
claim optimaal ondersteunt. Ook wil ieder bedrijf, dat een potentieel 
goed voedingskundig idee heeft, dat zolang mogelijk voor zichzelf 
houden zodat het maximaal voordeel heeft bij het idee op de markt 
brengen. Deze gedegen voorbereiding zorgt ervoor dat de kans op 
positief resultaat groter is. Het is bovendien belangrijk dat universitei-
ten vooraf goede afspraken maken over publicatierecht en -snelheid 
na iedere studie. Wel kan het zijn dat een voedingsmiddelenbedrijf 
vraagt om vertraging van publicatie. Hierdoor kunnen de resultaten 
eerst intern worden gebruikt, waarmee mogelijk een voorsprong kan 
worden genomen op de competitie. 
Ook is zeer belangrijk dat geen enkel gerenommeerd voedingsmid-
delenbedrijf het zich kan permitteren om zelf geïnitieerd voedings-
onderzoek te negeren, en publicatie tegen te houden, bijvoorbeeld bij 
het onderbouwen van een claim. Als een en ander aan het licht komt 
kan de schade aan het merk onherstelbaar groot zijn.
Samenwerking tussen universiteiten en voedingsmiddelenbedrijven 
dient de vooruitgang in voedingswetenschap en deze is een zeer 
goede aanvulling op voedingskundig onderzoek, betaald met publieke 
gelden. Het is echter belangrijk dat er naast publiek-private samen-
werking altijd een voldoende hoeveelheid publiek geld beschikbaar is 
om fundamenteler wetenschappelijk onderzoek uit te kunnen voeren, 
onafhankelijk van de wensen van de voedingsmiddelenindustrie.

toine HulsHof

Het is belangrijk dat er voldoende publiek geld beschikbaar is voor 
fundamenteel onderzoek, onafhankelijk van de wensen van de 

voedingsmiddelenindustrie

gertjan scHaafsmagert meijer
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