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deskundigen voedingsbedrijven paraat voor consument en  
professional

‘onze care lines staan altijd roodgloeiend’                                                        

Maurice de Jong                                                                                                                                             
                    
Nutricia, FrieslandCampina en Unilever proberen met behulp 
van telefoon, e-mail, Twitter en een chatprogramma consumen-
ten en professionals zo veel mogelijk van dienst te zijn met al hun 
vragen over voeding. Ze houden in hun communicatie rekening 
met voedingsrichtlijnen en de laatste stand van de wetenschap. 
En wat als één van hun producten in een negatief daglicht komt 
te staan? ‘We gaan in discussie op basis van wetenschappelijke 
argumenten.’
                                                                                                                                                      
Consumenten en professionals kunnen Nutricia niet alleen via tele-
foon, e-mail en Twitter bereiken, maar ook via de chat. Anderhalf 
jaar geleden begon Danone, Nutricia’s moederbedrijf, met een spe-
ciaal voor de onderneming ontwikkeld chatprogramma op de web-
site. Praten met één van de negen hbo- of wo-opgeleide voedings-
kundigen van Nutricia via de chat maakt een sterke groei door. ‘Het 
is voor ons ook erg afwisselend’, zegt Charlotte Maintz, die leiding 
geeft aan de afdeling kindervoeding services.                          
Het anonieme karakter van de chat spreekt gebruikers aan. Vrouwen 
in het begin van hun zwangerschap raadplegen deze manier van 
communiceren regelmatig. ‘Ze hebben de zwangerschap dan nog 
niet gedeeld met de buitenwereld. Even snel een chat tussendoor, 
bijvoorbeeld op het werk, en niemand weet waar je het over hebt’, 
legt Maintz uit. Maar consumenten bereiken Nutricia nog altijd het 
vaakst via telefoon of e-mail met vragen over eten en zwangerschap, 
of voedingsschema’s voor baby’s. Zelfs brochures blijven een be-
langrijke informatiebron. ‘Een geliefde brochure is die over het eer-
ste hapje van de baby en het bijbehorende stappenplan hoe dit aan 

te pakken. Die kan iedereen aanvragen op het     
internet. Soms krijgen we zelfs brieven binnen.’
                                                                                                                                                     
Gezondheid onderdeel duurzaam-
heidsplan De doelstelling om consumenten 
en professionals te informeren over gezonde voe-
ding, beweging te stimuleren en producten ge-
zonder te maken, is vastgelegd in het Sustainable 
Living Plan van Unilever. Het plan linkt naar de adviezen van de   
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over voeding. Net als Nutri-
cia heeft Unilever een care line (e-mail, telefoon) waar alle product-
gerelateerde vragen binnenkomen die vervolgens worden behandeld 
door een team deskundigen. Voor Unilever is het contact met pro-
fessionals en diëtisten erg belangrijk. ‘Wij informeren diëtisten als er 
voedingskundig gerelateerde innovaties staan aan te komen. Ook 
ontmoeten we ze vaak op congressen’, vertelt Rianne Leenen, hoofd 
Nutrition & Health van Unilever Benelux.  
De wetenschap zit in alle voorlichting van Nutricia, Unilever en 
FrieslandCampina verweven. Al dan niet in samenwerking met uni-
versiteiten en andere organisaties voert Unilever wetenschappelijk 
onderzoek uit. ‘De voedingskundigen in den lande vertalen de we-
tenschap naar de consument. Alle claims die we maken zijn op de 
wetenschap gebaseerd. Unilever heeft zelf wereldwijd zo’n tweehon-
derd voedingskundigen in dienst van wie de helft in de R&D-centra 
werkt.’ Een bekend voorbeeld van zo’n uit de wetenschap voortgeko-
men product is Becel Pro-activ met toegevoegde plantensterolen die 
het bloedcholesterol verlagen.
                                             
Wetenschap ‘In onze voorlichting is heel duidelijk dat we ons 
baseren op de wetenschap. Iedere keer als er nieuwe voorlichtings-
materialen en artikelen voor de website zijn gemaakt, vult de R&D-
afdeling ze aan met de laatste wetenschappelijke inzichten’, legt 
Zsuzsan Huijsmans van het FrieslandCampina Institute uit, dat na-
mens FrieslandCampina de voedingsvoorlichting verzorgt. Het insti-
tuut houdt rekening met bestaande richtlijnen en standaarden waar-
van bijvoorbeeld diëtisten gebruik maken. Voor FrieslandCampina is 
het aspect zuivel in de richtlijnen Goede Voeding van belang. Onder-
zoek vertaalt het FrieslandCampina Institute naar de eigen produc-
ten: wat kunnen die betekenen voor de gezondheid van consumen-
ten? Een voorbeeld is wetenschappelijk onderzoek dat de link legt 
tussen zuivel en het hebben van gezonde botten. Het instituut heeft 
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een database met alle nutritionele gegevens van de producten die 
het gebruikt in zijn communicatie. 
                                                                                                                   
diëtisten ontlasten ‘We communiceren over basiszuivel en 
wat daar de voordelen van zijn om je botten gezond te houden. We 
willen op de eerste plaats de nutritionele gegevens van onze produc-
ten overbrengen’, benadrukt Huijsmans, ‘we bestoken diëtisten niet 
met commerciële informatie.’ Het FrieslandCampina Institute wil 
zowel professionals als diëtisten juist helpen in hun dagelijkse werk. 
Maar alleen als er echt iets te melden valt. In de zorg is het niet van-
zelfsprekend om reguliere producten in te zetten tegen ondervoe-
ding, weet Huijsmans. ‘We weten van problemen met ondervoede 
ouderen omdat we aan de zorg leveren. In zuivel zit veel eiwit. We 
bekijken in welke van onze producten het meeste eiwit zit en advise-
ren dan de professionals hoe dit in te passen in het voedingspa-
troon van de ouderen.’ Dit waarderen zij omdat ze volgens Huijs-
mans dagelijks met zo veel andere dingen bezig zijn. 
                                                                                                                                                      
BorstvoedinG Bij Nutricia houdt de afdeling Medical Affairs 
de afdeling up-to-date over de laatste wetenschappelijke ontwikke-
lingen. Omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat het geven 
van borstvoeding de gezondheid van zowel moeder als kind op lang- 
en korte termijn ondersteunt, volgt ook Nutricia deze conclusie.  

het Frieslandcampina institute 

inFormeert Food proFessionals 

over zijn producten. 

‘We volgen dus een borstvoedingstimulerend beleid en daarmee de 
richtlijnen van het Voedingscentrum en de WHO. Natuurlijk, wij ma-
ken flessenvoeding, maar zelf zijn we voorstander dat moeders zo 
lang mogelijk borstvoeding geven’, verklaart Maintz. Dit adviseert 
Nutricia ook aan moeders. ‘Een moeder ging langer door met het 
geven van borstvoeding op ons advies. Als dank hiervoor ontvingen 
we vorige week een doos bonbons van haar.’     
                                                                                                                                                      
melkpoeder Langer borstvoeding geven lijkt voor sommige 
Nederlandse moeders zelfs noodzaak te worden. Winkels kampen 
met lege schappen omdat Chinezen het Nederlandse melkpoeder 
opkopen. Ze vertrouwen hun eigen producten niet meer. De Tele-
graaf meldde dat desondanks Nutricia containers vol Nutrilon naar 
China verscheept. Maintz: ’De Nederlandse ouders zijn onze eerste 
prioriteit. We hebben de productie met 50 procent verhoogd en leve-
ren volop uit.’ Ook webwinkel Wehkamp heeft nog genoeg op voor-
raad. Dat er toch lege vakken zijn, wijt ze aan opkopers. ‘Daarom 
zijn er ook restricties.’ Als er bezorgde telefoontjes binnenkomen, 
leggen medewerkers de situatie uit. Het is niet zo dat de telefoon 
hierdoor nu opeens roodgloeiend staat. ‘Onze care lines staan altijd 
roodgloeiend.’ 
Ook Unilever ontvangt soms kritiek. ’We volgen de wetenschappelij-
ke consensus en zijn altijd bereid om open te discussiëren met we-
tenschappers uitgaande van oprechte feiten en inzichten’, zegt Lee-
nen hierover. Tijdens een debat van de Nederlandse Academie voor 
Voedingswetenschappen in Utrecht in maart waren Frits Muskiet 
van het UMC Groningen en Peter Zock van Unilever Food Research 
het oneens over de effecten van linolzuur dat onder andere in Becel 
zit. Muskiet is sceptisch over het mogelijk gunstige effect van linol-
zuur op hart- en vaatziekten. Zock stelt dat er overtuigend bewijs is 
dat een meervoudig onverzadigd vetzuur als linolzuur juist goed is 
(zie Voeding Nu 3/4, 2013, pag. 7). 

melk FrieslandCampina kreeg twee jaar geleden te maken met de 
kritiek van Harvard-professor Walter Willett dat melk helemaal niet 
zo goed is als altijd werd gedacht. Melk zou op lange termijn de 
kans op hart- en vaatziekten verhogen. Ook is er volgens hem geen 
verband tussen het drinken van melk en het voorkomen van bot-
breuken. ’Wat we hiertegen kunnen doen is de feiten checken: hoe is 
de studie gedaan en wat zeggen andere wetenschappers? Zo conclu-
deert het Wereld Kanker Onderzoek Fonds na vijf jaar onderzoek dat 
er geen bewijs is voor de opvatting zoals Willett die onder woorden 
brengt.’
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Voedingsvoorlichting bedrijfsleven
 
unilever, nutricia en het Frieslandcampina instituut maken  
alle drie gebruik van care lines. professionals en consumenten 
kunnen via email, telefoon, twitter en chat terecht met vragen. 
ook sturen bedrijven mailings uit, kunnen consumenten brochures 
bestellen en gebruiken ze hun websites als voorlichtingsinstru
ment. wetenschap dient als basis voor de voedingsvoorlichting. 
voedingskundigen krijgen hierbij volop ondersteuning van hun  
research & developmentafdelingen. 
sociale media worden nog niet op grote schaal ingezet, al gebeurt 
het wel steeds meer. om heel gericht te communiceren om de juis
te mensen te bereiken zijn sociale media niet altijd een geschikt  
instrument. ‘het is belangrijk te weten op welke netwerken de 
doelgroep actief is en wat jij als instituut nog toe kan voegen’,  
zegt zsuzsan huismans van het Frieslandcampina institute.

Nationaal Groentecongres, 
Broccoli voor Beginners   
12 september 2013  
Corpus Oegstgeest | 9.00  - 17.00 uur

Voor wie?
Broccoli voor Beginners is bedoeld voor professionals die zich 
richten op een gezonde voeding van kinderen van 0-4 jaar, 
zoals diëtisten, kinderartsen, consultatiebureauartsen, arts-
assistenten, consultatiebureauverpleegkundigen, beleidsmakers 
en voedingsvoorlichters. 

Door wie?
Het Platform Gezonde Voeding 0-4-jarigen is opgericht door 
de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 
samen met de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van 
Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD), het Voedingscentrum 
en TNO.1 Doel is een bijdrage leveren aan een gezonder 
eetpatroon voor 0-4-jarigen. Voorzitter van het platform is dr. Koen 
Joosten, kinderartsintensivist in het Erasmus MC locatie Sophia 
Kinderziekenhuis te Rotterdam, tevens voorzitter commissie voeding 
van de NVK. 

•  Wat is het bewijs voor een gezonde 
groenteconsumptie door kinderen?

•  Hoe krijg je kleine kinderen aan de groente? 
•  Welke rol spelen de ouders?
•  Welke gedragsaspecten spelen een rol?
•  En wat kun je als hulpverlener in de 

omgeving van ouders en kinderen 
bijdragen?

Een greep uit het programma:
•  Een perspectief van kinderarts Koen Joosten, voorzitter 

Platform Gezonde Voeding 0-4-jarigen

•  Te weinig vezels, wat betekent dat voor de gezondheid van een 
kind? Marc Benninga, hoogleraar Maag Darm Leverziekten, 
AMC Amsterdam

•  Smaakontwikkeling, al voor de geboorte zijn ontwikkelingen van 
belang. Régine Steegers-Theunissen, hoogleraar Periconceptie 
en epidemiologie

•  Human space model, groente technisch bekeken. Marjan van 
Erk, systeembiologe TNO

•  Gedrag en groente. Wat kun je als ouder doen? Hoe pak ik 
mijn kind aan? Monique L’Hoir, specialist overgewicht en jonge 
kinderen TNO

•  Voorlichting voedingscentrum rond groente voor 
kinderen. Astrid Postma-Smeets, senior Voedingskundige 
Voedingscentrum

•  Parenting, de rol van ouders bij de groenteconsumptie van 
kinderen. Ester Sleddens, onderzoeker Universiteit Maastricht

•  Het belang van groente bij de preventie van obesitas. Jaap 
Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid, VU Amsterdam.

Meer informatie, volledig programma en inschrijven: www.voedingnu.nl/groentecongres

De consumptie van groente door jonge kinderen baart 
zorgen. Ze eten te weinig groente, terwijl genoegzaam 
bekend is dat een adequate groenteconsumptie 
positief is voor de ontwikkeling van een kind en ziekten 
kan voorkomen. 
Het Platform Gezonde Voeding 0-4-jarigen zet zich in 
voor een gezonde voeding van kinderen. De stimulering 
van groente in de eerste levensjaren is daarbij een 
zeer belangrijk onderdeel. Vandaar dat het platform 
in samenwerking met Voeding Nu het Nationaal 
Groentecongres, Broccoli voor Beginners aanbiedt.

Profi leringsmogelijkheden
Wij bieden verschillende mogelijkheden om uw 
bedrijf tijdens en/of rond deze bijeenkomst te 
profi leren. Neem voor vrijblijvend advies contact 
op met onze media-adviseur: 
Ilona van Zuidam 010 289 40 18, 
I.Zuidam@mybusinessmedia.nl

Deelnameprijzen*
Voeding Nu abonnees: € 95,-
Niet-abonnees € 125,-

*  Genoemde prijzen zijn incl. catering en documentatie en excl. 

btw en € 3,75 administratiekosten. 

1  Bij het platform Gezonde Voeding 0-4-jarigen zijn aangesloten: VNFKD, NVK, Voedingscentrum, TNO, 
RIVM, productschap MVO, NZO, Groenten Fruitbureau, NVD, WUR, Universiteit Maastricht  en Zon MW.

i.s.m. Platform 
Gezonde Voeding 

0-4-jarigen

Inschrijven?
Dit kan eenvoudig op 3 manieren:

Website:  www.voedingnu.nl/groentecongres
E-mail:  congressen@mybusinessmedia.nl
Telefoon:  (010) 289 40 08

40-130521-01 Voeding Nu groentencongres-v2.indd   1 22-05-2013   12:22:00
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Nationaal Groentecongres, 
Broccoli voor Beginners   
12 september 2013  
Corpus Oegstgeest | 9.00  - 17.00 uur

Voor wie?
Broccoli voor Beginners is bedoeld voor professionals die zich 
richten op een gezonde voeding van kinderen van 0-4 jaar, 
zoals diëtisten, kinderartsen, consultatiebureauartsen, arts-
assistenten, consultatiebureauverpleegkundigen, beleidsmakers 
en voedingsvoorlichters. 

Door wie?
Het Platform Gezonde Voeding 0-4-jarigen is opgericht door 
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samen met de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van 
Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD), het Voedingscentrum 
en TNO.1 Doel is een bijdrage leveren aan een gezonder 
eetpatroon voor 0-4-jarigen. Voorzitter van het platform is dr. Koen 
Joosten, kinderartsintensivist in het Erasmus MC locatie Sophia 
Kinderziekenhuis te Rotterdam, tevens voorzitter commissie voeding 
van de NVK. 

•  Wat is het bewijs voor een gezonde 
groenteconsumptie door kinderen?

•  Hoe krijg je kleine kinderen aan de groente? 
•  Welke rol spelen de ouders?
•  Welke gedragsaspecten spelen een rol?
•  En wat kun je als hulpverlener in de 

omgeving van ouders en kinderen 
bijdragen?

Een greep uit het programma:
•  Een perspectief van kinderarts Koen Joosten, voorzitter 

Platform Gezonde Voeding 0-4-jarigen

•  Te weinig vezels, wat betekent dat voor de gezondheid van een 
kind? Marc Benninga, hoogleraar Maag Darm Leverziekten, 
AMC Amsterdam

•  Smaakontwikkeling, al voor de geboorte zijn ontwikkelingen van 
belang. Régine Steegers-Theunissen, hoogleraar Periconceptie 
en epidemiologie

•  Human space model, groente technisch bekeken. Marjan van 
Erk, systeembiologe TNO

•  Gedrag en groente. Wat kun je als ouder doen? Hoe pak ik 
mijn kind aan? Monique L’Hoir, specialist overgewicht en jonge 
kinderen TNO

•  Voorlichting voedingscentrum rond groente voor 
kinderen. Astrid Postma-Smeets, senior Voedingskundige 
Voedingscentrum

•  Parenting, de rol van ouders bij de groenteconsumptie van 
kinderen. Ester Sleddens, onderzoeker Universiteit Maastricht

•  Het belang van groente bij de preventie van obesitas. Jaap 
Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid, VU Amsterdam.

Meer informatie, volledig programma en inschrijven: www.voedingnu.nl/groentecongres

De consumptie van groente door jonge kinderen baart 
zorgen. Ze eten te weinig groente, terwijl genoegzaam 
bekend is dat een adequate groenteconsumptie 
positief is voor de ontwikkeling van een kind en ziekten 
kan voorkomen. 
Het Platform Gezonde Voeding 0-4-jarigen zet zich in 
voor een gezonde voeding van kinderen. De stimulering 
van groente in de eerste levensjaren is daarbij een 
zeer belangrijk onderdeel. Vandaar dat het platform 
in samenwerking met Voeding Nu het Nationaal 
Groentecongres, Broccoli voor Beginners aanbiedt.

Profi leringsmogelijkheden
Wij bieden verschillende mogelijkheden om uw 
bedrijf tijdens en/of rond deze bijeenkomst te 
profi leren. Neem voor vrijblijvend advies contact 
op met onze media-adviseur: 
Ilona van Zuidam 010 289 40 18, 
I.Zuidam@mybusinessmedia.nl

Deelnameprijzen*
Voeding Nu abonnees: € 95,-
Niet-abonnees € 125,-

*  Genoemde prijzen zijn incl. catering en documentatie en excl. 

btw en € 3,75 administratiekosten. 

1  Bij het platform Gezonde Voeding 0-4-jarigen zijn aangesloten: VNFKD, NVK, Voedingscentrum, TNO, 
RIVM, productschap MVO, NZO, Groenten Fruitbureau, NVD, WUR, Universiteit Maastricht  en Zon MW.

i.s.m. Platform 
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0-4-jarigen
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Website:  www.voedingnu.nl/groentecongres
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