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Introductie

Het onderzoeksinstituut Centre for Healthy Eating and Food Innovation (HEFI) is onderdeel 
van Universiteit Maastricht en richt zich op het bevorderen van gezond eten. 

Op Brightlands Campus Greenport Venlo werken ze nauw samen met ondernemers en 
bedrijven. Het instituut focust op:

• Onderzoek naar de effecten van voedsel op de menselijke gezondheid
• Ontwikkeling van innovatieve en gezonde voedingsproducten

• Bevordering van goede voedingsgewoonten
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Wetenschappelijk onderzoek

• Welke voeding speelt een rol bij ontstaan van gezondheidsproblemen

• Welke voeding is effectief als behandeling of preventie

• Hoe kan bestaande voeding gezonder worden

• Hoe kunnen we nieuwe gezonde voedingsproducten ontwikkelen

➢ Onderzoek met mensen, niet alleen in modelsystemen of op het laboratorium



Hoe wetenschappelijke kennis vertalen naar voedingsinnovatie

Voorbeelden:

1) Waarde van Limburgs fruit

2) Voeding voor mensen met gluten overgevoeligheid

3) Sportvoeding



1) De waarde van Limburgs fruit

Vraag uit de markt (telers) en vanuit de provincie: 
➢ Kan fruit worden ingezet voor de behandeling van aandoeningen
➢ Hoe kunnen we regionaal fruit nog gezonder maken.

UM: Wetenschappelijk onderzoek naar mogelijkheden om fruit in te zetten bij preventie 
en behandeling van metabole aandoeningen

Welke inhoudsstoffen zijn interessant?



1) De waarde van Limburgs fruit

Vervolg: wetenschappelijk onderzoek in mensen 

Samenvatting onderzoeksopzet; 
➢ Productinname gedurende 3 maanden
➢ 6 x Villa Flora, en daarnaast metingen thuis
➢ Uitvoering onderzoek zal 9 maanden duren.

Vrijwilligers, 
prediabeten

Start inname 
testproduct

Vrijwilligers, 
prediabeten



Van kennis naar toepassing

Uitkomst wetenschappelijk onderzoek:
➢ Welke inhoudsstoffen verbeteren metabole gezondheid in mensen met 

overgewicht
• Suikerhuishouding
• Vaatfunctie
• Fysieke activiteit

Toepassing in de praktijk:

➢ Verhogen concentratie van deze inhoudsstoffen via teelt of agro-innovaties 
OF

➢ Inhoudsstoffen uit reststromen isoleren en verwerken in 
voedingsproducten of supplementen

➢ Ontwikkelen van functionele voeding voor mensen met overgewicht



2) Voeding voor mensen met gluten overgevoeligheid

• Gluten aanwezig in veel producten 

➢Soep, ijs, verwerkt vlees

➢Tandpasta, cosmetica

➢Medicijnen, supplementen

• Inname van gluten veroorzaakt pijn en ontsteking in 
patienten

• Naast glutenvrije producten bestaat grote behoefte aan 
middelen diepijn en andere klachten verminderen



Nieuwe wetenschappelijke inzichten; mogelijke behandeling met 
gezonde bacteriën (probiotica)

TLR4

IEL

Ontstekingsreacties

pepsin

elastase

trypsin

IEL: immuuncellen

Bacterie BL NCC2705 Nooit eerder aan mensen 
gegeven; wel veel gegevens uit 
proefdieren en cellijn 
onderzoeken

➢Veilig?

➢Effectief in de darm?

➢Vermindert klachten in 
patiënten?



Onderzoeksopzet

Dag 1-3 Dag 4

BL NCC 2705 

of placebo

Onderzoek in patiënten

T(min) -90 to -50 -40 to -20 0 10 30 to 170 190

+3g

210 to 390



Resultaten

Uitkomst wetenschappelijk onderzoek:

➢ Veilig en effectief?
• Veilig; geen bijwerkingen of klachten
• Effectief: werkingsmechanisme is vastgesteld in mensen

Toepassing in de praktijk, in gang gezet:

➢ Geschikt voor menselijke consumptie is aangevraagd door bedrijf
➢ GRAS –generally recognized as safe-

➢ Voedingsproduct wordt doorontwikkeld en marktintroductie wordt 
voorbereid

➢ Grootschalig vervolgonderzoek (UM?) moet aantonen of klachten 
daadwerkelijk verminderen na inname van dit probioticum

➢ Eindproduct; functionele voeding voor grote groep patiënten



3) Basaal wetenschappelijk onderzoek sportvoeding

• Gepersonaliseerde voeding voor sporters, op grond van 
bacteriesamenstelling in de darm

• UM en Provincie Limburg zijn financier. Hier eventueel uit voortkomende 
voedingsinnovatie zal moeten worden ontwikkeld in samenwerking met 
private partner



Take-away

• Voedingsinnovatie in wetenschap vereist meestal multidisciplinaire 
benadering (HEFI)

• Onderzoeksvragen komen zowel uit de basale wetenschap, als uit 
publieke organisaties en bedrijven

• Ontwikkeling van concepten naar producten vereist samenwerking
• Wetenschap – primaire en secundaire sector

• Triple helix structuur faciliteert voedingsinnovatie
• Hoger onderwijs (HBO en universiteiten), bedrijven, overheid
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