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Beste lezer,
Voorwoord

De Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder-  
en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD) bestaat 60 jaar!  
Een mooie mijlpaal voor een zeer actieve vereniging.

De VNFKD behartigt de belangen van lidbedrijven die kindervoeding (voor baby’s 
en jonge kinderen van 0-4 jaar), medische voeding (bij o.a. ziektegerelateerde 
ondervoeding en stofwisselingsziekten) en gewichtsbeheersingsmiddelen 
(bij overgewicht en obesitas) produceren. Daarnaast heeft de VNFKD leden 
die ingrediënten voor deze producten leveren. Een interessante branche, 
die bijzondere levensmiddelen maakt voor mensen met zeer specifieke 
voedingsbehoeften. 

Deze levensmiddelen staan dicht bij de mensen, van jong tot oud en in alle fasen 
van hun leven. Juist daarom zijn het producten die veel in de belangstelling 
staan. Zo is bijvoorbeeld de kwaliteit en veiligheid van deze voedingsmiddelen 
essentieel. Flesvoeding en baby- en peutervoeding zoals fruithapjes en baby- 
en peutermaaltijden, dragen bij aan een gezonde ontwikkeling in de kwetsbare 
start van het leven. Medische voeding, te gebruiken door kinderen met bepaalde 
aandoeningen, zieke mensen, of ouderen met (een risico op) ondervoeding, kan 
van levensbelang zijn. Helaas wordt dat ook weer duidelijk tijdens de huidige 

coronapandemie, met coronapatiënten die op de intensive care medische voeding 
nodig hebben. Tegelijkertijd zijn in deze tijd, waarin overgewicht en obesitas veel 
voorkomen, gewichtsbeheersingsmiddelen ook van groot belang.

De afgelopen jaren heeft de VNFKD zich op vele manieren ingezet voor haar 
leden. Gedeelde belangen gezamenlijk verder brengen, dát is de kracht van onze 
branchevereniging. Met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor gezonde en 
veilige producten en goede informatie voor de consumenten, zodat zij zelf een 
verantwoorde keuze kunnen maken. Met elkaar zorgen voor goede wetgeving 
die innovatie mogelijk maakt. Met elkaar optrekken in de overleggen met de 
overheid, politiek, beroepsorganisaties, wetenschap en diverse andere partijen in 
de maatschappij. Wij zijn enorm trots op deze samenwerking binnen de branche 
en hopen dit nog lang en succesvol voort te zetten.

60 jaar VNFKD! Dat willen wij natuurlijk graag vieren dit jaar, met een congres  
“Blik op de toekomst” op 15 april 2021 en met deze speciale jubileumeditie.  
Daarin geven wij aan de hand van feiten en cijfers, interviews met leden en  
andere interessante informatie een beeld van de VNFKD. 

Wij wensen u veel leesplezier en hopen u dit 
jubileumjaar regelmatig te spreken!

Helene Sirag  Carolien Frenkel
Voorzitter  Algemeen Secretaris

April 2021
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Het bestuur bestaat in april 2021 uit vijf leden:  
Helene Sirag (Nutricia, voorzitter), Frank Verouden  
(Abbott, penningmeester), Alessandro Pavone (Nestlé),  
Kim van Meel (Ausnutria) en Nele Bracke (DSM).

De VNFKD is aangesloten bij een aantal organisaties,  
zowel nationaal als internationaal, zoals: FNLI,  
VNO-NCW, ZuivelNL, SNE en ISDI.

De VNFKD publiceert regelmatig relevante 
informatiematerialen, zoals de infographic wetgeving 
babyvoeding, de infographic etiket flesvoeding en de  
brochure kindervoeding (zie ook www.vnfkd.nl).

De Vereniging Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en 
Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD) behartigt sinds 1961 de belangen 
van de bij haar aangesloten lidbedrijven op het gebied van kinder- 
en dieetvoeding, ook wel voeding voor specifieke groepen genoemd. 
Kinder- en dieetvoeding omvat producten zoals zuigelingenvoeding, 
opvolgzuigelingenvoeding, peutermelk, babyvoeding, medische 
voedingen (voeding voor medisch gebruik) en producten voor 
gewichtsbeheersing.

Bijna iedereen komt tijdens zijn of haar leven op enig moment in aanraking met voeding 
voor specifieke groepen. Omdat deze producten vaak bedoeld zijn voor kwetsbare of zieke 
mensen is de veiligheid, kwaliteit en de juiste samenstelling van deze voedingen van groot 
belang. De regelgeving is hoofdzakelijk vastgelegd in de EU-Verordening Foods for Special 
Groups (EU 609/2013).

De VNFKD is voor haar leden een platform voor informatie-uitwisseling en overleg 
over branchegerelateerde zaken. De VNFKD zet zich namens de branche in voor een 
juiste informatievoorziening over kinder- en dieetvoeding. Ook vormt de VNFKD een 
aanspreekpunt voor de overheid, politiek, gezondheidsprofessionals, wetenschap, 
maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties. 

Over VNFKD De VNFKD vertegenwoordigt in de sector zuigelingen-  
en kindervoeding en in de sector medische voeding 
ruim 95% van de fabrikanten die in Nederland actief 
zijn of vanuit Nederland exporteren. 

De VNFKD Gedragscode Reclame Zuigelingenvoeding  
(Gedragscode) geldt voor alle leden van de VNFKD. Deze verduidelijkt 
de wettelijke voorschriften voor reclame en informatievoorziening 
over flesvoeding en vult deze in sommige gevallen aan. 
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Productiefaciliteiten in  
Nederland van VNFKD-leden: 

• • Abbott (Zwolle)
• • Ausnutria (Leeuwarden, Heerenveen)
• • Buisman (Zwolle)
• • DSM (Leeuwarden)
• • Fonterra (Heerenveen)
• • Fresenius Kabi (Emmer Compascuum)
• • FrieslandCampina (Beilen, Bedum, Borculo,  
 Donrijp, Meppel, Veghel, Workum, Leeuwaarden  
 en Zwolle)
• • IDH (Heino)
• • RB/Mead Johnson Nutrition (Nijmegen)
• • Nestlé (Nunspeet)
• • Nutricia (Zoetermeer, Haps)
• • Picomel (Zeewolde)
• • Vreugdenhil Dairy Foods (Gorinchem, Scharsterbrug)

VNFKD-leden  
in beeld
De VNFKD vertegenwoordigt momenteel 22 leden. De activiteiten van 
deze leden variëren van het ontwikkelen, produceren en/of verhandelen 
van kinder- en dieetvoeding, tot het produceren en/of verhandelen van 
specifieke ingrediënten voor deze producten. 

Research & Development-centra  
in Nederland van VNFKD-leden: 

• • Abbott (Zwolle)
• • Ausnutria (Zwolle)
• • DSM (Delft)
• • FrieslandCampina (Wageningen)
• • RB/Mead Johnson Nutrition (Nijmegen)
• • Nutricia/Danone (Utrecht)
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&Feiten

Het Centraal Bureau voor de Statistiek* verzamelt in opdracht 
van de VNFKD regelmatig gegevens over onze branche. 

Cijfers

De jaarlijkse omzet van  
de VNFKD-leden bedroeg 
in 2018 in totaal bijna

€ 3,5 miljard

De exportwaarde  
van de VNFKD-leden:  
in 2018 werd circa 73 % 
van de omzet buiten  
Nederland gegenereerd 

€ 2,53 miljard

De VNFKD- leden 
exporteren naar 
markten in Europa, 
Afrika, Azië en  
Latijns-Amerika. 

De VNFKD-leden 
exporteren in totaal 
naar 90 landen. 

De bijdrage van de VNFKD- 
leden aan werkgelegenheid  
in Nederland was in 2018

5.640 werkzame personen
Daarnaast is er sprake van 
duizenden toeleveranciers  
aan de lidbedrijven. 

Gegevens afkomstig uit: Rapport CBS, in opdracht van de VNFKD, Maatwerk brancheorganisaties VNFKD, d.d. oktober 2019. 11 12



Verbindende rol 
voor de VNFKD

Interview

Jeroen van Eeghen behoort tot de 15e generatie Van Eeghens. Het 
bedrijf is opgericht in 1662 en heeft een rijke historie. Hij vertelt over de 
ontwikkelingen binnen Van Eeghen en de betrokkenheid van de VNFKD. 

Wat is de historie van Van Eeghen?

Van Eeghen is een van de oudste familiebedrijven in Nederland en wij zijn altijd 
wereldwijd actief geweest in food. In het begin waren het specerijen en later 
verschillende gedroogde groentesoorten. Inmiddels focussen wij ons alweer 20 
jaar op voedingsingrediënten, met name op vitamines en mineralen. Kennisdelen 
met onze klanten is voor ons van groot belang. 

Wat zijn jullie bedrijfsactiviteiten?

Wij kopen over de hele wereld voedingsingrediënten in en verkopen deze aan 
verschillende bedrijven, zoals fabrikanten van zuigelingenvoeding, medische 
voeding, sportvoeding en voedingssupplementen.

Om welke ingrediënten gaat het dan?

Dit betreft vitamines en mineralen, maar ook bijvoorbeeld inositol en taurine.  
Wij werken alleen met hoogwaardige ingrediënten.

Waarom zijn jullie lid van de VNFKD?

Het is heel belangrijk om je verantwoordelijkheid te nemen binnen de 
waardeketen. Omdat wij leveren aan fabrikanten van zuigelingenvoeding, vinden 
wij het essentieel om lid te zijn. Wij delen kennis en blijven op de hoogte van 
bijvoorbeeld ontwikkelingen in de wetgeving. Op onze beurt informeren wij onze 
klanten daar weer over.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is de rol van de VNFKD?

Wat de VNFKD heel goed doet, is het ophalen en centraliseren van kennis.  
Samen sta je veel sterker dan alleen. Zij zijn in staat om de wensen goed bij  
elkaar te brengen. De VNFKD neemt die verbindende rol op zich.  
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget dolor.

Welke trends zijn er?

Vergrijzing zorgt ervoor dat preventie nog meer aandacht krijgt. De jongere 
generatie is sowieso al bezig met gezonde voeding. Vegetarisch en veganistisch 
eten worden steeds populairder. Ook willen mensen in toenemende mate 
natuurlijker eten. Die trends zien wij ook terug bij vitamines. Er is een grote vraag 
naar minder synthetisch en meer natuurlijk. Wij participeren ook in onderzoek, 
waarin wordt gekeken naar het verrijken van algen met vitamines.

En nu in coronatijd?

Zeker nu in tijden van corona zie je een algehele gezondheidstrend. Door corona 
is iedereen ook meer gericht op immuniteit. Vitamines en mineralen staan 
volop in de belangstelling. Ook, of liever juist, in coronatijd vervult de VNFKD een 
belangrijke rol: aan het begin van de eerste coronagolf wisten we nog totaal niet 
waar we aan toe waren. De grenzen dreigden dicht te gaan. De VNFKD heeft 
toen gekeken of we vrijstelling konden krijgen, omdat babyvoeding essentieel is. 
Zij maakten direct gebruik van hun goede contacten in Den Haag. Dat heeft de 
VNFKD heel goed opgepakt, heel pragmatisch.

Vind je het in crisistijd een extra voordeel om  
VNFKD-lid te zijn?

Ja, absoluut. In de afgelopen periode, zeker in de beginfase van de coronacrisis 
in maart, kwamen de voordelen van het VNFKD-lidmaatschap goed naar voren. 
We kregen bijvoorbeeld een e-mail via de VNFKD dat een van de leden een grote 
hoeveelheid mondkapjes nodig had. Toevallig hadden wij veel mondkapjes op 
voorraad. We hebben er meteen voor gezorgd dat ze bij de betreffende fabrikant 
terechtkwamen.

Hoe zie je de rol van de VNFKD in de toekomst?

De laatste jaren is er al sprake van een verschuiving, een verbreding, bij 
de VNFKD. De focus blijft wel op babyvoeding en op medische voeding. 
Gewichtsbeheersingmiddelen zijn wat minder vertegenwoordigd. Je moet 
natuurlijk ergens een grens trekken. Ik ben er als leverancier wel voorstander van 
om meerdere spelers in de waardeketen te betrekken. Dat zou nog wel breder 
mogen van mij in de toekomst.
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Kindervoeding 0-4 jaar: 
zuigelingen-, baby- en 
peutervoeding
In de eerste levensjaren van een kind gaan de ontwikkelingen razendsnel. 
Zo verdriedubbelt het gewicht en verdubbelt de lengte van een baby in 
het eerste jaar. De lichaamssamenstelling verandert in een hoog tempo 
en daarmee ook de behoefte aan voedingsstoffen. Zie voor uitgebreide 
informatie de VNFKD-brochure “Voeding in de eerste vier jaar: zorg voor 
een goede start”. Deze is ook te vinden op onze website: www.vnfkd.nl.

0-6 maanden
 
Borstvoeding is de beste voeding voor baby’s tot tenminste de leeftijd van  
6 maanden. Daar zijn de experts het over eens en ook de VNFKD en haar leden 
onderschrijven deze boodschap. Moedermelk bevat vrijwel alle voedingsstoffen die een 
zuigeling nodig heeft en biedt bescherming tegen ziektes en infecties. Borstgevoede baby’s 
hebben alleen vitamine D en K als aanvulling nodig. 

Als het niet mogelijk is om borstvoeding te geven, dan is zuigelingenvoeding in de eerste 
6 maanden het enige veilige en volwaardige alternatief. De samenstelling hiervan is 
grotendeels wettelijk vastgelegd, waarmee verzekerd is dat alle voedingsmiddelen die 
te koop zijn onder de naam volledige zuigelingenvoeding, voldoen aan de behoeften 
van baby’s tijdens de eerste 6 maanden. Naast de standaardvarianten zijn er ook 
voedingen voor specifieke doelgroepen, zoals prematuur geboren baby’s of baby’s die een 
koemelkallergie hebben. Dit zijn voedingen voor medisch gebruik, die gebruikt dienen te 
worden op voorschrift van een medisch professional. 

Vanaf 4-6 maanden

Vanaf 4-6 maanden heeft een baby meer energie en 
voedingsstoffen nodig en is het tijd om naast borst- 
en/of flesvoeding te beginnen met de eerste hapjes. 
Bij flesvoeding is vanaf 6 maanden opvolgmelk de 
optimale keuze, omdat de samenstelling is afgestemd 
op de voedingsbehoeften van deze leeftijdsgroep. 
Tussen 4 en 6 maanden is een baby klaar voor de 
eerste oefenhapjes, zoals geprakt of gepureerd fruit 
of groente, vers of uit een potje. Vanaf 8 maanden 
worden de hapjes langzaamaan echte maaltijden, 
waarbij de voeding geleidelijk een grovere structuur 
mag hebben. VNFKD-leden produceren kant-en-klare 
babyproducten voor deze leeftijdsgroep. Deze zijn 
gemakkelijk, bieden veel variatie en moeten aan hoge 
kwaliteitseisen voldoen. 

1-4 jaar

Vanaf 1 jaar is het kind geen baby meer, maar een 
dreumes of peuter. Voor deze leeftijdsgroep geldt 
het advies om gezond en gevarieerd te eten volgens 
de JGZ-richtlijn Voeding en Eetgedrag van het 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. In principe 
kunnen kinderen door gezond te eten voldoende van 
alle voedingsstoffen binnenkrijgen, met uitzondering 
van vitamine D. Daarvoor geldt tot 4 jaar een 
suppletieadvies. In de praktijk blijkt het echter vaak 
lastig de aanbevelingen te halen; zo krijgt slechts 
19% van de 2-3 jarigen voldoende groenten binnen. 
De inname van vitamine D, ijzer, belangrijke vetzuren 
en voedingsvezels blijft in deze groep nog wel eens 
onder de norm1. Dit beeld wordt bevestigd in een 
onderzoek van TNO onder kinderen van 1-4 jaar die 
een kinderdagverblijf bezoeken2. Om een bijdrage te 
leveren aan de voedingsbehoeften van deze kinderen 
is peutermelk ontwikkeld. Peutermelk bevat onder 
meer extra ijzer en vitamine D, heeft een aangepaste 
vetzuursamenstelling en bevat een lager eiwitgehalte. 
Peutermelk is niet bedoeld om gezonde voeding te 
vervangen, maar als aanvulling op een gezond en 
gevarieerd dieet.

Platform gezonde voeding  
0-4 jarigen

Om te werken aan een gezonder eetpatroon voor 
0-4 jarigen, hebben de Nederlandse Vereniging 
voor Kindergeneeskunde (NVK) en de VNFKD het 
Platform gezonde voeding 0-4 jarigen opgericht. Alle 
aangesloten partijen (bijna 20) in deze publiek-private 
samenwerking ondersteunen het belang van betere 
voedingszorg voor kinderen van 0-4 jaar. Samen 
hebben zij een gemeenschappelijke visie geformuleerd 
in het Charter Gezonde Voeding 0-4 jaar. Activiteiten 
van het Platform zijn onder andere het opstellen van 
gemeenschappelijke standpunten en aanbevelingen, 
waarbij preventie van over- en ondergewicht en het 
voorkomen van deficiënties centraal staan. Vervolgens 
is het doel om deze standpunten te vertalen naar 
praktische adviezen, die ook bruikbaar zijn voor de 
consument. 

Zie www.platformkindervoeding.nl

1 - VCP jonge kinderen 2005-2006, 2-6 jaar, RIVM 2008
2 - Eet compleet test: 2-daags voedselconsumptieonderzoek onder kinderen van 1-4 jaar die een kinderdagverblijf bezoeken. TNO rapport 2014 R11714. De Jong C et al. Zeist: TNO 2015

Uitgelicht
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VNFKD creëert 
waardevolle 
samenwerkingen

Interview

Gerda van de Put en Sylvia Elzing zijn werkzaam bij Nutricia. Gerda als 
senior medical affairs manager en Sylvia als market access manager. 
Daarnaast zijn zij allebei voorzitter van een werkgroep binnen de VNFKD, 
Gerda van de werkgroep kindervoeding en Sylvia van de werkgroep 
medische voeding. Zij vertellen over de rol van de VNFKD bij deze 
bijzondere productgroepen.

Wat is de historie van Nutricia?

De geschiedenis van Nutricia begon meer dan 120 jaar geleden met de productie 
van flesvoeding voor baby’s voor wie geen borstvoeding beschikbaar was. Door de 
unieke combinatie van medische kennis en kennis over zuivel ging Nutricia zich 
ook bezighouden met andere innovaties. Voorbeelden hiervan zijn de “suikervrije” 
(lactosearme) melk voor diabetespatiënten en het eerste voedingsproduct voor 
mensen met struma (een schildklieraandoening, vaak door tekort aan jodium in 
de voeding). Deze producten waren de eerste medische voedingsproducten op de 
Nederlandse markt. Sinds die tijd heeft Nutricia een breed assortiment producten 
ontwikkeld om kinderen en volwassenen, in de meest kwetsbare fases van het 
leven, optimaal te kunnen voeden. Altijd gebaseerd op onderzoek en wetenschap. 
In 2013 heeft Nutricia een internationaal state of the art onderzoekscentrum in 
Utrecht geopend, gespecialiseerd op gebied van voeding in de eerste levensjaren 
en medische voeding. 

Wat zien jullie als de rol van de VNFKD?

Sylvia: De VNFKD is een belangrijke gesprekspartner voor externe stakeholders 
op gezamenlijke onderwerpen van de leden. De VNFKD vertegenwoordigt de 
branche, en is daarmee een objectievere partij om het gesprek aan te gaan.  
Bij medische voeding gaat het bijvoorbeeld om contacten met de ministeries 
van VWS en LNV, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland. 
Maar ook Tweede Kamerleden zijn belangrijke stakeholders. Om alle partijen te 
informeren over het belang van medische voeding in de totale behandeling van 
patiënten en het aanpakken van ziektegerelateerde ondervoeding, organiseren  
we onder andere werkbezoeken. Deze vinden dan plaats bij een van de 
lidbedrijven van de VNFKD. Het is waardevol dat we dit als bedrijven samen 
kunnen doen. Op deze manier willen wij het bewustzijn vergroten over de bijdrage 
die onze producten leveren aan de gezondheid en de gezondheidszorg in het 
algemeen. Dit is een belangrijk uitgangspunt om gezamenlijk te zoeken waar we 
de gemene delers kunnen vinden om deze impact verder te vergroten. 

Gerda: Ook voor de werkgroep Kindervoeding staat samenwerking voorop. 
Gezamenlijk hebben we als doel het belang van gezonde voeding voor kinderen 
van 0-4 jaar onder de aandacht te brengen. Hierin werken we nauw samen 
met diverse externe partijen, zoals het Platform 0-4 jaar. Binnen dit Platform 
ontwikkelen we bijvoorbeeld een screeningstool waarmee zorgverleners op een 
snelle en eenvoudige manier inzichtelijk kunnen maken of er bij een kind signalen 
zijn dat extra aandacht voor voeding wenselijk is. 

Sylvia Elzing

Gerda van de Put
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Waarom zijn jullie lid van de VNFKD?

Nutricia stond samen met FrieslandCampina aan de wieg van de oprichting van 
de VNFKD. Het is belangrijk dat er een overkoepelende vereniging bestaat die de 
belangen van de leden vertegenwoordigt. Dit werkt twee kanten op, voor externe 
stakeholders is het prettig om zich te kunnen wenden tot één vereniging die de 
kennis vanuit de branche samenbrengt. Voor de lidbedrijven is het belangrijk 
een vereniging te hebben die hun gezamenlijke stem laat horen en de belangen 
behartigt.

Wat is belangrijk binnen de sector medische 
voeding?

Sylvia: We hebben te maken met een groeiende groep ouderen. Bij het ouder 
worden is een goede voedingstoestand van groot belang. Zo neemt bijvoorbeeld 
de rol van eiwitten in de voeding toe. Omdat een slechte voedingstoestand veel 
nadelige gevolgen met zich mee kan brengen, is het van belang onze kennis 
hierover te delen. Bewustwording is hiervoor cruciaal.

En wat is belangrijk binnen de sector kindervoeding?

Gerda: Wij houden ons actief bezig met het gezamenlijke belang van goede 
voeding voor jonge kinderen. De voeding in de eerste 1000 dagen van een kind is 
heel belangrijk voor de verdere ontwikkeling op latere leeftijd. Uiteraard is starten 
met borstvoeding hierin de eerste keuze. Als borstvoeding niet mogelijk is, is het 
van belang dat er een goed alternatief beschikbaar is. Om ouders goed te kunnen 
adviseren, is het daarbij cruciaal dat we professionals in de gezondheidszorg van 
de juiste informatie voorzien. Voor het aanleren van een gezond eetpatroon is het 
ook belangrijk dat ouders voldoende kennis hebben over gezonde voeding.  
Met kwalitatief hoogwaardige producten en betrouwbare informatie helpen wij 
ouders hierin de juiste keuzes te maken. 

Hoe zie je de toekomst van de VNFKD?

Sylvia: De VNFKD heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om het belang van de 
speciale voedingen van haar leden voor het voetlicht te brengen. Er zijn mooie, 
belangrijke stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Er blijft werk aan de winkel 
om ervoor te zorgen dat iedere patiënt goed gevoed wordt en blijft, indien 
noodzakelijk met medische voeding.

Gerda: Er zijn steeds meer aanbieders van producten voor baby’s en jonge 
kinderen. Veelal vinden zij aansluiting bij de VNFKD. Het is belangrijk dat nieuwe 
aanbieders de weg ook blijven vinden richting de VNFKD en zich aansluiten. 
Op deze manier kunnen we gezamenlijk de kwaliteit van deze categorie blijven 
waarborgen en verder verbeteren, door te investeren in wetenschappelijk 
onderzoek.

Beiden: De afgelopen jaren hebben we al veel bereikt en daar zijn we trots op.  
We willen graag zo doorgaan: Keep up the good work! Laten we vooral 
samenwerking aangaan waar dat kan en bijdraagt aan optimale voeding voor 
kinderen en volwassenen, ook tijdens kwetsbare periodes in het leven!
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Medische voeding
VNFKD werkt aan verbetering van de kennis over nut en noodzaak van 
medische voeding bij relevante stakeholders. Ook draagt VNFKD bij aan 
initiatieven die de incidentie van ondervoeding terugdringen en het 
gebruik van medische voeding optimaliseren. Tot slot zet VNFKD zich in 
om de aanspraak op vergoeding in overeenstemming te laten zijn met de 
reële behoefte vanuit de gezondheidszorg. 

Medische voeding

Medische voeding wordt ingezet als reguliere voeding niet volstaat of de inname daarvan 
niet mogelijk is. Dit gebeurt altijd onder medisch toezicht. Er is medische voeding 
voor de dieetbehandeling van ziektegerelateerde ondervoeding, maar ook gericht op 
specifieke ziektes zoals fenylketonurie of koemelkallergie. Medische voeding wordt 
ingezet bij volwassenen en ook bij zuigelingen en (jonge) kinderen met een specifieke 
voedingsbehoefte. Medische voeding kan onder bepaalde voorwaarden worden vergoed 
vanuit de zorgverzekering. Wetgeving rondom medische voeding is vastgelegd in de  
EU-Verordening Foods for Special Groups (EU 609/2013).

Ziektegerelateerde ondervoeding

Als bij een patiënt een tekort ontstaat aan energie, eiwit en mogelijk andere essentiële 
voedingsstoffen, spreken we van ziektegerelateerde ondervoeding. Het tekort kan het 
gevolg zijn van verlaagde inname en/of verhoogde behoefte en/of abnormale verliezen. 
Risicogroepen voor ondervoeding zijn onder andere kwetsbare oudere patiënten, 
chronisch zieken (zoals COPD-patiënten en patiënten met de ziekte van Crohn), 
patiënten die een grote operatie (hebben) ondergaan en patiënten met een ernstig 
trauma. Ook komt ondervoeding vaak voor bij oncologische patiënten. Zo loopt 83% van 
de patiënten met maagkanker, 58% van de patiënten met prostaatkanker en 62% van de 
patiënten met longkanker een hoog risico op ondervoeding3.

3 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Hoe vaak komt ziektegerelateerde 
ondervoeding voor4?

• • In ziekenhuizen: 22%
• • 1 op de 5 kinderen die in een Nederlands 

ziekenhuis terecht komt, blijkt ondervoed te zijn5. 
• • In verpleeg- en verzorgingshuizen: 17%
• • Onder zelfstandig wonende ouderen: 22%

Economische effecten6:
Ziektegerelateerde ondervoeding kost Nederland 
€1,8 miljard per jaar:

• • Ondervoeding leidt in Nederland tot 400 doden 
per jaar. 

• • De gemiddelde ligduur in ziekenhuizen van 
ondervoede patiënten is  
28% langer dan die van niet-ondervoede 
patiënten.  

De inzet van medische voeding bij patiënten  
is kostenbesparend:

• • Iedere € die wordt besteed aan dieetbehandeling 
van ondervoeding levert €1,90 - €4,20 op.

4 Volledige meting is gedaan in 2012. LPZ Maastricht 2012  6 Kok L et al. Ondervoeding Onderschat, SEO, 2014, Amsterdam  
5 Joosten KF et al. Arch Dis Child 2010 95: 141-5    

Uitgelicht
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Smaak en geur 

Bij ernstig zieke patiënten werken smaak en 
geur anders dan bij gezonde mensen. Dat kan 
een gevolg zijn van de behandeling, bijvoorbeeld 
bij chemotherapie. Patiënten hebben specifieke 
voorkeuren, ook als het gaat om dieetpreparaten in 
de vorm van drinkvoedingen. De smaak, die per merk 
verschilt, is daarbij doorslaggevend. Dit is van belang 
omdat de therapietrouw hoger is als patiënten hun 
favoriete smaak/smaken kunnen uitkiezen, wat leidt 
tot meer gewichtstoename en groei van spiermassa12. 

Stuurgroep Ondervoeding; 
indicatie in medische richtlijnen  
en standaarden

De Stuurgroep Ondervoeding coördineert de 
samenwerking tussen partijen en initieert activiteiten 
om ondervoeding te verminderen, in het bijzonder bij 
kinderen, chronisch- en acuut zieken, en ouderen. De 
Stuurgroep Ondervoeding stelde de multidisciplinaire 
Richtlijn Ondervoeding13 op (recentste versie d.d. 
januari 2019) over herkenning, diagnosestelling en 
aanpak van ondervoeding bij volwassenen.  
Voor kinderen die zijn opgenomen in het ziekenhuis 
is er een leidraad met betrekking tot screening op en 
behandeling van ondervoeding. 

Ook bestaan er onder andere richtlijnen en 
standaarden met betrekking tot:

• • Patiënten die een operatie moeten ondergaan
• • Patiënten met ziektegerelateerde ondervoeding
• • Patiënten met kanker
• • Zuigelingen met koemelkallergie (niet Stuurgroep 

Ondervoeding)
• • Patiënten met de stofwisselingsziekte PKU 

(niet Stuurgroep Ondervoeding)

Zie www.stuurgroepondervoeding.nl

12 Jobse I et al., ‘Compliance of nursing home residents with a nutrient and energy-dense oral nutritional supplement determines effects on nutritional status’, 
    The Journal of Nutrition, Health & Aging 2015 19 (3) 356-364
13 https://www.stuurgroepondervoeding.nl/ nieuws/herziene-multidisciplinaire-richtlijn-ondervoeding-beschikbaar

Gevolgen van ziekte- 
gerelateerde ondervoeding

Ondervoeding leidt tot7:

Afname gewicht en spiermassa

Vertraagd herstel

Verminderde afweer (immuniteit)

Langer verblijft in het ziekenhuis

Hoger sterftecijfer

Effecten inzet medische 
voeding

De inzet van medische voeding bij
patiënten draagt bij aan8:

Gewichtstoename

Sneller herstel

Verbetering immuunsysteem

Verhoogde effectiviteit medicatie

Lager sterftecijfer

7 Norman K et al. Clin Nutr 2008 27: 5-15
8 Stratton RJ et al. Wallingford: CABI Publishing, 2003; NICE, Clinical Guideline 32 London 2006; Milne AC et al. Cochrane Database Syst Rev 2009: CD003288
9 Andreyev HJ et al. European Cancer Journal 1998 34: 503-96
10 Neelemaat F et al. 2012, VU Medisch Centrum
11 Kortebein P et al.  JAMA 2007 297: 1772-1774

Ondervoeding heeft een verminderde respons op 
de behandeling met chemotherapie tot gevolg9.

 
Ouderen verliezen 1 kg spiermassa na 3 dagen 

zonder beweging11.

Bij ondervoede ouderen (van ziekenhuisopname tot 
3 maanden na ontslag) wordt bij inzet van medische 
voeding de valindicatie met 60% verminderd10. 
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Wetgeving als 
sterke bindende 
factor

Interview

Monique Mellema was 7 jaar secretaris van de VNFKD en is nu voorzitter 
van de VNFKD-werkgroep voedselveiligheid en export. Zij geeft een kijkje 
achter de schermen.

60 jaar VNFKD! Hoe is het allemaal begonnen? 

In de jaren ’60 werd de productie van zuigelingenvoeding steeds grootschaliger 
en serieuzer. FrieslandCampina en Nutricia namen het initiatief om een 
branchevereniging op te richten. Ook kwam er specifieke wetgeving voor speciale 
voeding. Wetgeving is een sterke bindende factor, want iedereen heeft ermee te 
maken.   

Wat is het belang van de VNFKD? 

Speciale voeding bestaat uit veel componenten. Als bedrijf alleen heb je 
nauwelijks overlegmogelijkheid met de overheid. De NVWA geeft geen advies per 
bedrijf en het ministerie van VWS gaat niet een op een met een bedrijf in gesprek. 
Deze partijen willen bij voorkeur met een branchevereniging spreken. Daarom is 
het goed om de krachten te bundelen. Bovendien is het een goed gremium om 
vragen te bespreken die meerdere bedrijven aangaan en bouw je samen expertise 
op. Daarnaast kun je gezamenlijke initiatief nemen naar andere stakeholders. 

Hoe ziet de samenwerking op Europees niveau 
eruit? 

De internationale branchevereniging is SNE (Specialised Nutrition Europe).  
SNE behartigt onze belangen bij de Europese Unie. De VNFKD richt zich vooral  
op de nationale belangenbehartiging en stemt dit ook af met SNE.  

Wat maakt deze branche zo speciaal? 

Veel levensmiddelen hebben een bepaalde samenstelling en daar verandert 
in de loop van de tijd niet zoveel aan. Speciale voedingsproducten, zoals 
zuigelingenvoeding, worden echter voortdurend doorontwikkeld. Dat maakt het 
bijzonder. Wij hebben te maken met continue innovatie en een science driven 
manier van werken.   

Waar werk je nu?

Ik werk bij Reckitt Benckiser, het bedrijf dat Mead Johnson Nutrition heeft 
overgenomen.  Wij produceren zuigelingenvoeding, FSMP (Food for Special 
Medical Purposes) en voeding voor jonge kinderen. Ik houd me vooral bezig  
met alle regulatory affairs.
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Welke rol speelt wetgeving daarbinnen? 

Speciale voedingsproducten worden heel strikt gereguleerd, maar gelukkig is 
er wel ruimte in de regelgeving gecreëerd om innovatie mogelijk te maken. Een 
goed voorbeeld is de toevoeging van DHA aan zuigelingenvoeding. Na jaren van 
ondezoek is dit ingrediënt uiteindelijk een wettelijk verplicht ingrediënt geworden.  

Welke ontwikkelingen zie je op het gebied van 
wetgeving? 

Elke categorie heeft zo zijn eigen ontwikkelingen. Bij zuigelingenvoeding  
en gewichtsbeheersingsproducten gaat het veelal om de samenstelling,  
bij medische voeding gaat het daarnaast ook om het vergoedingensysteem bij 
zorgverzekeraars. Speciale voeding moet onder de aandacht blijven. We passen als 
branche namelijk niet altijd binnen de wetgeving voor gewone voedingsmiddelen. 
De VNFKD zorgt ervoor dat onze speciale voeding de benodigde aandacht krijgt in 
Nederland. 

Welke trends zijn er? 

Een belangrijke trend op het gebied van voedselveiligheid is de toenemende 
aandacht voor microplastics en de analyse daarvan. Europa loopt hierin voorop en 
de EFSA (European Food Safety Authority) heeft een leidende rol. We zullen hier 
secuur mee om moeten gaan, zeker omdat we te maken hebben met een zeer 
gevoelige doelgroep.  

Hoe zie je de toekomst van de VNFKD? 

Mede doordat de overheid bij voorkeur met brancheverenigingen wil overleggen, 
is het aantal leden sinds 2007 flink toegenomen. Er is veel kennis aanwezig bij 
de bedrijven en het is heel goed om deze kennis als branche met elkaar te delen, 
voor zover dit kan. Daar kan de branche in zijn totaliteit alleen maar sterker van 
worden.  
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Innovatie, onderzoek  
en ontwikkeling
De sector voeding voor specifieke groepen heeft een groot innovatief 
vermogen, een aantal bedrijven investeert tot wel 5% van de Europese 
winst in onderzoek en ontwikkeling.

Vanwege het specifieke karakter en de groeiende kennis over de voedingsbehoeften 
van de betreffende groepen consumenten, is innovatie binnen deze sector een zeer 
belangrijke pijler. De ontwikkelingen van nieuwe voedingen of aanpassing van de 
bestaande voedingen zijn continu gaande om nog beter te kunnen aansluiten op 
de voedingsbehoeften van deze specifieke gebruikers. Onderzoek en ontwikkeling 
liggen in deze sector duidelijk op een hoger niveau in vergelijking tot de “gewone” 
voedingsmiddelen. In het kader van onderzoek en innovatie werken de in onderzoek 
betrokken bedrijven nauw samen met diverse andere partijen in Nederland, zoals 
universitaire ziekenhuizen, universiteiten, NIZO, TNO, artsenorganisaties en andere 
onderzoeksinstituten.  

Voorbeelden van innovatie van de afgelopen jaren zijn: 

• • Toevoeging van omega-3 vetzuren (DHA) en speciale vezels aan zuigelingenvoeding. 
• • Zuigelingenvoeding voor baby’s met koemelkallergie, door melkeiwitten te 

hydrolyseren (in stukjes opknippen).  
• • Groeiend inzicht in het belang van voeding tijdens de eerste 1000 dagen.  
• • Geconcentreerdere drinkvoeding (bij ondervoeding): meer voedingsstoffen  

in een kleiner volume.  
• • Medische voedingen speciaal ontwikkeld voor mensen die smaakveranderingen 

ervaren.

Uitgelicht

31 32



De VNFKD is schakel 
tussen overheid, 
consument en 
bedrijfsleven

Interview

Alessandro Pavone is business executive officer voor zuigelingen- en 
babyvoeding bij Nestlé. Binnen de VNFKD is hij actief als bestuurslid.

Wat is je achtergrond? 

Na mijn studie voedingswetenschappen deed ik mijn eerste werkervaring bij 
Nestlé op in de regulatory affairs. Het is belangrijk om te weten binnen welke 
wettelijke kaders bedrijven kunnen opereren, zéker binnen de zuigelingenvoeding. 
Je hebt namelijk te maken met een heel kwetsbare doelgroep, dus veiligheid staat 
voorop. Daarna maakte ik de switch naar marketing. Ik vind het een uitdaging om 
mijn voedingskundige kennis te combineren met mijn bedrijfskundige inzicht. Ik 
ben sinds 2019 werkzaam in Nederland en woon hier ook. Mijn zoon is hier zelfs 
geboren, een klein Amsterdammertje.  

Wat is de historie van Nestlé? 

Nestlé is een bijzonder bedrijf. Oprichter Henri Nestlé, een apotheker,  
redde het leven van een premature baby die geen borstvoeding kon krijgen, 
door hem een speciale verrijkte melk te geven. Dat was het begin van de 
zuigelingenmelk. Dit verhaal sluit naadloos aan op het DNA van ons bedrijf. Onze 
missie is namelijk: ‘Unlocking the power of food to enhance quality of life for 
everyone, today and for generations to come’. Het verbeteren van de kwaliteit 
staat bij ons voorop. Tegenwoordig is Nestlé met 291.000 werknemers in 178 
landen het grootste levensmiddelenbedrijf van de wereld. In Nederland hebben 
we ons hoofdkantoor in Amstelveen en een productielocatie in Nunspeet.  

Waarom is Nestlé lid van de VNFKD? 

Wij produceren bijzondere voeding met toegevoegde waarde en brengen het 
beste van het beste op de markt. Het is goed om samen met andere fabrikanten 
de kwaliteit te kunnen waarborgen. Er zijn veel verschillende bedrijven lid van 
de VNFKD en dat is belangrijk. Ik vind het een eer om hier als bestuurslid aan te 
kunnen bijdragen. 

Tot welke nieuwe inzichten is de VNFKD gekomen?  

Door deze coronacrisis leerden we dat we veel dichter bij de mensen moeten zijn. 
Dat zie je aan de minister-president die dicht bij het volk probeert te staan. Een 
manager moet dat ook doen, dicht bij je werknemers staan. Dan voel je je veel 
meer verbonden.  De VNFKD heeft ook een rol als verbinder door het delen van 
informatie. In de toekomst zou de connectie met de consument er nog wel wat 
meer mogen zijn. Hoe closer hoe beter. De VNFKD is al heel goed in het bedienen 
van de professionele doelgroep. In mijn ogen zou dit ook meer richting consument 
mogen zijn. Zo kun je laten zien wat je als branche concreet doet en neem je 
twijfels over de producten weg.

Hoe zie jij de toekomst van de VNFKD? 

Ik vind dat de VNFKD goed werk doet. Wel zie ik nog uitdagingen voor de toekomst 
als het gaat om duurzaamheid. Bijvoorbeeld op het gebied van verpakkingen 
en zero waste-doelen. Het zou goed zijn als we die doelen als leden met elkaar 
kunnen delen. Ook zou ik een werkgroep ‘sustainability’ van toegevoegde waarde 
vinden.
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VNFKD Gedragscode 
Reclame 
Zuigelingenvoeding

Uitgelicht

Om extra duidelijkheid te scheppen in de soms complexe regelgeving 
rond reclame, heeft de VNFKD in 2016 een gedragscode voor haar 
leden ontwikkeld: de VNFKD Gedragscode Reclame Zuigelingenvoeding 
(Gedragscode). Deze code is tot stand gekomen door leden van de VNFKD. 
Ook niet-leden kunnen zich hieraan committeren. 

Deze Gedragscode verduidelijkt de wettelijke voorschriften voor reclame en 
informatievoorziening over flesvoeding en vult deze in sommige gevallen aan. Zo 
gaat de gedragscode in op het onderscheid tussen reclame en informatievoorziening. 
Bedrijven kunnen uitingen over zuigelingenvoeding en opvolgmelk voor een preventieve 
toets voorleggen aan de Keuringsraad KOAG KAG. De Keuringsraad kan vervolgens een 
toelatingsnummer verlenen. De NVWA toetst achteraf en handhaaft. Veel bedrijven 
willen van tevoren weten of iets wel of niet mag. De Keuringsraad is een partner en 
kijkt al in een vroegtijdig stadium naar wat er mogelijk is. Dat scheelt tijd en is een 
enorme winst voor de bedrijven. Sinds maart 2018 heeft de Stichting Reclame Code de 
Reclamecode Zuigelingenvoeding opgenomen, gebaseerd op de VNFKD Gedragscode 
Reclame Zuigelingenvoeding.

Zie www.vnfkd.nl 
Zie www.koagkag.nl 
Zie www.reclamecode.nl
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De VNFKD 
brengt experts 
samen

Interview

Nynke Keestra studeerde voedingswetenschappen aan Wageningen 
University en werkt op de afdeling Regulatory Affairs bij 
FrieslandCampina. Zij is voorzitter van de VNFKD-werkgroep wetgeving. 

Waarom is FrieslandCampina lid van de VNFKD? 

Hoewel we vooral internationaal actief zijn, is het voor ons zeker van belang 
dat we bij de VNFKD zijn aangesloten. Veel grote bedrijven zijn lid. Je kunt 
ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Ook het onderhouden van contacten 
met stakeholders zoals ministeries en andere overheidsinstanties is goed om als 
branche te doen: samen ben je sterker. Het is heel goed dat de branchevereniging 
dit kan doen. Bovendien versterkt het je netwerk. En dat kan ik internationaal ook 
goed gebruiken.

 
Wat doet de VNFKD op internationaal niveau  
voor je? 

VNFKD is aangesloten bij ISDI (International Special Dietary Food Industries). Mijn 
contacten daar en mijn contacten bij de VNFKD versterken elkaar. Voor de VNFKD 
is het belangrijk om ook de ontwikkelingen van wetgeving op internationaal 
niveau te volgen en te beïnvloeden waar nodig. We moeten niet onderschatten 
hoe belangrijk Nederland is als het gaat om de productie en export van 
kindervoeding wereldwijd.  

Heeft deze coronatijd gevolgen voor de branche? 

De ontwikkelingen gaan wel door, maar op een minder hoog tempo. Neem 
bijvoorbeeld de nationale wetgeving voor peutermelk: dit proces loopt door, maar 
het had sneller gekund. Het ministerie van VWS heeft een andere focus en dat 
begrijp ik heel goed. Er gaat overigens ook veel niet door, zoals de jaarlijkse fysieke 
Codex-vergaderingen met alle lidstaten van de FAO en WHO. Daar is Nederland, als 
lidstaat van de EU, er één van.  

Hoe zie jij de toekomst van de VNFKD? 

De VNFKD heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt samen met de 
internationale brancheverenigingen. Dit verloopt allemaal erg goed. Tijdens de 
vergaderingen van de VNFKD-werkgroep wetgeving worden er bijvoorbeeld 
gastsprekers uitgenodigd om actuele onderwerpen te delen. In de toekomst zou 
het goed zijn als het secretariaat van de VNFKD nog meer contact heeft met het 
secretariaat van de internationale branchevereniging. Zij kunnen samen goed 
bepalen wat er speelt en het stakeholdernetwerk versterken. Bij de VNFKD zijn 
we met een grote groep experts bij elkaar. Ieder komt vanuit een ander bedrijf, 
allemaal met een ander stuk kennis of expertise. Al die mensen bij elkaar zetten, 
betekent dat er veel kennis gedeeld wordt.

Wat is je achtergrond? 

Na mijn studie ging ik aan de slag bij het RIKILT, inmiddels onderdeel van 
Wageningen Food Safety Research, en later bij TNO. Mijn specialisatie is toxicologie. 
Tien jaar geleden maakte ik de stap naar FrieslandCampina en daarmee de stap 
naar de wettelijke kant.

Wat is de historie van FrieslandCampina? 

FrieslandCampina is een grote zuivelcoöperatie. Iedereen kent ons van de melk- 
en melkproducten. Wat veel mensen niet weten is dat wij wereldwijd heel groot 
zijn in zuigelingenvoeding. We hebben productielocaties in Beilen, Bedum en 
Borculo die voor een groot deel van de wereld produceren. De wettelijke kant van 
kindervoeding is complex, maar wel heel boeiend. 
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Gewichtsbeheersings 
middelen
Voeding voor gewichtsbeheersing is speciaal ontwikkeld voor mensen 
die gewicht willen verliezen of op gewicht willen blijven. Zij leveren een 
beperkte hoeveelheid calorieën en bevatten tegelijkertijd voldoende 
vitaminen en mineralen. Overgewicht en obesitas behoren tot de 
belangrijkste volksgezondheidsproblemen van dit moment. Het komt voor 
bij ongeveer 48% van de mannen en 40% van de vrouwen in Nederland14.

In de regelgeving wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten producten  
voor gewichtsbeheersing: 

• • Producten voor gewichtsbeheersing die de dagelijkse voeding volledig vervangen: 
producten die bestemd zijn voor het verminderen of behouden van het 
lichaamsgewicht en die de totale dagelijkse voeding vervangen; en 

• • Maaltijdvervangers: deze producten vervangen een gerecht door een maaltijd van 
lage(re) calorische waarde, waarmee gewichtsverlies door beperkte energie-inname 
wordt beoogd. Een ‘normale’ maaltijd wordt bijvoorbeeld vervangen door een hartige 
snack, een maaltijdreep, -shake of -muesli. 

In de praktijk zijn er ook nog andere producten om af te vallen. Dit zijn verschillende 
soorten producten met bijvoorbeeld weinig vet of energie, zoals soepen, dranken of 
desserts. Dit soort producten is geen onderdeel van de wettelijk omschreven groep van 
voeding voor specifieke groepen en valt daarmee onder de algemene 
levensmiddelenwetgeving.

14 - Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981. CBS, 3 december 2020. https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/81565NED?dl=35805

Uitgelicht
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Trots op de ‘D’ 
uit VNFKD

Interview

Wijbrand van Delft is directeur van Cambridge Weight Plan. 
Dit oorspronkelijk Engelse bedrijf is gespecialiseerd in 
gewichtsbeheersingsmiddelen en sinds 1997 ook gevestigd in Nederland. 
Wijbrand deelt zijn kijk op het belang van de VNFKD. 

Hoe is Cambridge Weight Plan in Nederland 
terechtgekomen? 

In 1997 bracht Martin Barrett het Cambridge Weight Plan vanuit het Verenigd 
Koninkrijk naar Nederland. Barrett was te zwaar en groot fan van de Cambridge 
producten. Met zijn partner Patricia McGraw maakte hij het bedrijf groot door 
de distributie goed op te zetten. Inmiddels heeft Cambridge Weight Plan 444 
consultpraktijken en 40 mensen op de loonlijst.   

Hoe gaat het nu met het bedrijf? 

Ondanks dat de organisatie in Nederland goed staat, blijft het een uitdaging. 
We zijn een bijzondere categorie en een niche vergeleken met de enorme 
levensmiddelenindustrie. Mensen kijken vaak met argusogen naar onze 
producten. Zij zien het als een ‘crashdieet’ en zelfs als onveilig. Over die veiligheid 
voerden we al veel strijd. Ik ben vaak naar Brussel gereden om te praten over de 
wettelijke eisen voor de samenstelling.  

Waarom zijn die wettelijke eisen voor jullie  
zo belangrijk? 

Lobby is voor dieetvoedingsfabrikanten van groot belang. We hebben te maken 
met warenwettelijke eisen over bijvoorbeeld de minimale hoeveelheid energie die 
in onze producten moet zitten. Daarover doet de Europese Commissie sinds 2012 
uitspraken. We zijn het niet altijd met deze uitspraken eens, maar als een wet er is, 
dan passen wij uiteraard onze producten hierop aan.

Hoe is Cambridge Weight Plan ontstaan? 

In de jaren ’60 deed wetenschapper Dr. Alan Howard onderzoek naar de voeding 
van astronauten tijdens een ruimtevlucht. Hij ging ervan uit dat dit soort ‘formula 
food’ breder inzetbaar was en onderzocht de mogelijkheden om het in te zetten 
als dieetvoeding. Het uitgangspunt was een Very Low Calorie Diet (VLCD), waarbij 
het lichaam overgaat op vetzuurverbranding en waardoor ‘ketonen’ ontstaan. 
Het lichaam kan dan ketonen in plaats van glucose als brandstof gebruiken. Dit 
is de eerste fase van het Cambridge dieet. De volgende fase is een geleidelijke 
herintroductie van reguliere voedingsmiddelen.
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Waarom zijn jullie lid van de VNFKD? 

Cambridge vertegenwoordigt met trots de ‘D’ uit VNFKD. Het is goed om je aan te 
sluiten bij een branchevereniging. Het zorgt ervoor dat je serieus wordt genomen 
en je neemt als bedrijf je verantwoordelijkheid. Wat ik belangrijk vind is dat de 
VNFKD je op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen op wetgevingsgebied. 
Bovendien is de VNFKD een essentiële ingang naar de overheid en naar Europa.

En waarom is een ingang naar Europa belangrijk 
voor jullie? 

Het lidmaatschap van de VNFKD betekent dat wij ook deelnemen aan de SNE: 
Specialised Nutrition Europe. En dan specifiek ‘slimming’. Daar zijn veel meer 
internationale bedrijven  bij aangesloten en dat is natuurlijk heel interessant  
voor ons. 

Welke trends zijn er? 

Maaltijdvervangers worden belangrijker om mensen uiteindelijk naar goede 
voeding en een gezonde leefstijl te krijgen. En omdat uit onderzoek blijkt dat snel 
of langzaam afvallen niet uitmaakt, is die eerste zet in de rug heel prettig. Zoals wij 
het zeggen: wij geven mensen een voorschotje op hun geluk!

Hoe kijk je naar de toekomst van de VNFKD? 

Wij blijven natuurlijk een kleine tak vergeleken met de baby- en de medische 
voeding. Nu zijn het aparte werkgroepen, maar misschien wordt de ‘D’ nog 
weleens een zelfstandige tak. Ik zou het alleen maar toejuichen, als er dan veel 
bedrijven lid worden. 
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Abbott

Ausnutria

Baby

Babyvoeding

Branchevereniging

Buisman

Cambridge weightplan

Dieet

DSM

Dutch Nutrition

Eiwitrijk

Etos

Export

Flesvoeden

Fonterra

Fresenius Kabi

FrieslandCampina

Fruithapje

Geitenmelk

Gewichtsbeheersingsmiddelen

Gezondheid

Hero Baby

IDH

Innoveren

Koemelk

Lobby

Lustrumcongres

Medische voeding

Melk

Mondelez

Nestle

Nutricia

Nutrition et Sante

Peutermelk

Peuters

Picomel

Pure Goat

RB Mead Johnson

Reclamecode

Robin Food

Samenwerking

Stakeholders

VanEeghen

Veilig

VNFKD

Voeding

Vreugdenhil

Zuigelingenvoeding

Woordzoeker
De woorden staan horizontaal, diagonaal, verticaal en van links naar rechts 
en van boven naar beneden. De overgebleven letters vormen een zin. 

Zoek de woorden

Welke zin is er bij jou uitgekomen?
_____________________________________________________________
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