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INLEIDING 

Dit document beschrijft de vraag van Flanders’ FOOD en de verwachtingen van bedrijven aangaande een 

haalbaarheidsstudie met als thema ‘Voeding voor specifieke doelgroepen’. Een Flanders’ FOOD 

Haalbaarheidsstudie is opgebouwd uit 2 grote onderdelen: een Wetenschappelijk Technologisch luik en een 

Economisch luik.  

 

Het plan van aanpak en de tijdslijn betreffende Flanders’ FOOD haalbaarheidsstudies binnen de oproep 

2013 wordt in detail beschreven in de handleiding voor Flanders’ FOOD haalbaarheidsstudies. Voorafgaand 

aan deze Request for Proposal vond een overlegmoment plaats met de geïnteresseerde bedrijven om de 

verwachtingen in kaart te brengen en de belangrijkste focuspunten te bepalen van de haalbaarheidsstudie. 

Onder ‘innovatiedoel’ vindt u een samenvatting van de initiële insteek van Flanders’ FOOD en de 

verwachtingen/focuspunten vanuit de bedrijven. Geïnteresseerde kennisinstellingen die expertise ter zake 

kunnen aantonen en op deze verwachtingen/focuspunten een antwoord kunnen bieden, kunnen een 

Proposal Haalbaarheidsstudie indienen. Op de website van Flanders’ FOOD worden Templates ter 

beschikking gesteld waarvan het gebruik voor het indienen van een Proposal haalbaarheidsstudie verplicht 

is. 

(zie http://www.flandersfood.com/projecten/oproep2013/kennisinstellingen).  

De uiterste indiendatum voor een Proposal: 25 januari 2013, 12u.  

 

INNOVATIEDOEL 

Op 29/11/2012 vond een overlegmoment plaats met de bedrijven geïnteresseerd in dit onderwerp. 

Enerzijds werd er meer duiding gegeven over het thema (‘Voeding voor doelgroepen’), anderzijds vond een 

door Flanders’ FOOD gemodereerde brainstormsessie plaats om de belangrijkste focuspunten te bepalen, 

zowel op wetenschappelijk/technologisch als op economisch vlak. 

Hieronder vindt u een samenvatting van de initiële insteek van Flanders’ FOOD en de vragen/ideeën vanuit 

de bedrijven. De Proposal dient aan te tonen dat de haalbaarheidsstudie een antwoord kan bieden op 

zowel de Wetenschappelijk/Technologische vragen als de economische vragen van de bedrijven, zoals 

beschreven hieronder.  

 

AANLEIDING VAN DE STUDIE 

Deze studie wil de invloed van voeding op chronische en leeftijdsgebonden ziektebeelden in kaart brengen, 

en de haalbaarheid en het effect evalueren van de ontwikkeling van specifieke voedingsproducten voor deze 

doelgroepen. 

 

http://www.flandersfood.com/projecten/oproep2013/kennisinstellingen
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WAAROM? 

De levensduur van de mens is de laatste decennia spectaculair verhoogd, onder andere dankzij de 

vooruitgang in bestrijding van infectieziekten en een hogere levenskwaliteit. Deze stijging in levensduur heeft 

echter tot gevolg dat chronische ziekten, die te wijten zijn aan een ongezonde voeding en/of veroudering, de 

kop opsteken en de levenskwaliteit op oudere leeftijd negatief beïnvloeden. Chronische tekorten aan 

bepaalde (micro)nutriënten, gecombineerd met factoren gebonden aan levensstijl en omgeving 

(aanwezigheid van polluenten) kunnen op lange termijn leiden tot de ontwikkeling van chronische ziekten die 

gerelateerd zijn aan inflammatie, een verkeerde werking van het immuumsysteem, het hormonaal systeem 

of algemene aftakeling. Voeding kan hierin een belangrijke rol spelen wat betreft de preventie en het 

tegengaan van de progressie van deze chronische ziekten. Verschillende aspecten van het effect van 

voeding op de verouderende bevolking, deze chronische ziekten, en de gevolgen voor de maatschappij 

werden reeds uitgebreid onderzocht in wetenschappelijke studies, maar de resultaten zijn  sterk 

gefragmenteerd en onvoldoende sectoroverschrijdend in kaart gebracht om het probleem op een integrale 

manier aan te pakken.  

Deze haalbaarheidsstudie beoogt de inventarisatie van de  huidige kennis te combineren met praktische en 

economische belemmeringen, om uiteindelijk in kaart te brengen waar de opportuniteiten liggen voor de 

verschillende spelers betrokken in de voeding- en zorgsector, en de hiaten waar verder wetenschappelijk 

onderzoek noodzakelijk is. 

FOCUSPUNTEN EN VERWACHTINGEN VAN DE BEDRIJVEN 

Segmentatie van doelgroepen en betrokken sectoren 

Inventarisatie van doelgroepen die gerelateerd zijn aan de preventie en beheersing van chronische ziekten. 

Doelgroepen kunnen ingedeeld worden enerzijds op basis van de medische doelstellingen, en anderzijds op 

basis van hun woon- en leefsituatie. Beide factoren bepalen welke sectoren betrokken zijn bij de 

preventie/beheersing van de ziekten in deze doelgroepen.  

Indeling doelgroepen op basis van de medische doelstellingen 

 Preventief: 

■ Gezonde senioren die baat kunnen hebben bij een verhoogde inname van specifieke nutriënten om 

de ontwikkeling van chronische ziekten uit te stellen 

 Curatief / Ziektebeheersing 

■ Senioren en niet-senioren met chronische aandoeningen gerelateerd aan voeding en levensstijl 

(curatief): 

 Obesitas 

 Diabetes 

 Hart-en vaatziekten 

 Hoge bloeddruk 

 Maag- en darmproblemen 

■ Senioren met chronische aandoeningen die aan de hand van aangepaste voeding de progressie van 

de ziekte kunnen vertragen of de symptomen kunnen verlichten 

 Osteoporose 

 Auto-immuumziekten 
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 Chronisch inflammatoire ziekten (onder andere Alzheimer’s, rheumatoïde arthritis, …) 

 Kanker 

■ Senioren met fysieke en/of motorische beperkingen die een aangepaste voeding vergen 

 Kauw- en slikproblemen 

 Problemen met zelf eten / vasthouden van bestek 

 Voedselweigeraars 

Indeling doelgroepen op basis van de woon- en leefsituatie 

 Zelfstandig levende ouderen / patiënten 

■ Met ernstige motorische beperkingen (aan huis gekluisterd) 

■ Zonder (ernstige) motorische beperkingen (onder andere de ‘gezonde’ 65+ers, of zij wiens ziekte niet 

al te veel impact heeft op hun fysieke staat zoals bij diabetici of hoge bloeddruklijders) 

 Ouderen en patiënten in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen 

■ Met ernstige motorische beperkingen (problemen met zelf voedsel opnemen, kauwen en slikken) 

■ Zonder (ernstige) motorische beperkingen (kunnen zelfstandig eten) 

 Ouderen / patiënten in een gezin 

■ Met ernstige motorische beperkingen (problemen met zelf voedsel opnemen, kauwen en slikken) 

■ Zonder (ernstige) motorische beperkingen (kunnen zelfstandig eten) 

Inschatting maken van de sectoren die een rol kunnen spelen voor een betere voeding per doelgroep 

 Voedingsindustrie (verkoop via retail, inclusief bereide maaltijden) 

 Catering & foodservice 

■ Maaltijdvoorziening in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen 

■ Maaltijd-aan-huis levering 

 Ingrediëntenleveranciers (B2B) 

 Voedingssupplementen 

 Horeca 

Inschatting economische haalbaarheid 

Inventarisatie van economische gegevens per doelgroep 

 Marktomvang - grootte van de doelgroep (niche – mainstream) en evolutie (prognose) 

 Value per eenheid – aankoopfrequentie van personen binnen de doelgroepen 

 Beschikbare budget personen binnen doelgroep (ook voor RVT) 

 Inventarisatie van het huidige aanbod 

Inventarisatie van marktgerichte gegevens per doelgroep 

 Vraag naar / Nood aan aangepaste voeding 

 Houding ten opzichte van aangepaste voeding / acceptatie van de consument 

 Consumptiegedrag van personen binnen de doelgroepen 

 Verwachtingen van personen binnen de doelgroepen 

 Positionering van producten en communicatie naar de doelgroepen 
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MEDISCH-NUTRITIONELE BEHOEFTE EN ADDED VALUE 

 Medisch-nutritionele toestand en behoefte verschillende doelgroepen (gezonde ouderen, chronische 

ziekten, …) 

■ Specifieke nutritionele behoeften per doelgroep, portiegrootte 

■ Beheer van dagelijkse nutriëntopvolging van patiënten 

■ Extrapolatie van nutritionele behoeften ene doelgroep naar andere (toepasbaarheid voor producten in 

meerdere doelgroepen) 

■ Huidige eet- en leefgewoonten van de verschillende doelgroepen 

■ Effect van (accumulatie van) polluenten uit omgeving op ontwikkeling van (chronische) ziekten 

■ Effect van ziekte en ouderdom op smaakbeleving 

 Invloed van verschillende voedingscomponenten op verschillende ziekten: 

■ Preventie 

■ Controle 

■ Tegengaan van de progressie 

 Beschikbaarheid van nutriënten voor het lichaam 

■ Biobeschikbaarheid afhankelijk van voedingsmatrix en toegediende vorm van componenten 

■ Resistentie van nutriënten tegen afbraak in het lichaam 

■ Efficiëntie van absorptie en conversie van nutrienten 

■ Interacties met geneesmiddelen 

 Dosering versus effect van nutriënten 

■ Optimale dosis 

■ Effect van overdosis 

 Koppelen aan economische gegevens 

■ Effect van preventie van ziekten op kosten gezondheidszorg (lange termijn) 

■ Effect van controle van ziekten via voeding op kosten gezondheidszorg en besparing op medicatie 

(korte en lange termijn) 

MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN OP VOEDINGSTECHNISCH GEBIED 

 Inventarisatie van functionele grondstoffen en hun eigenschappen 

■ Fysische eigenschappen 

■ Biobeschikbaarheid onder een bepaalde toedieningsvorm 

■ Resistentie tegen afbraak tijdens processing en bewaring 

■ Interactie met de matrix / andere ingrediënten 

 Sensorische aspecten 

■ Sensorische eisen van de verouderde / zieke mensen 

 Smaakverlies / verandering: compensatie 

 Kauw- en slikproblemen: aangepaste structuur en textuur 

■ Effect van nutriëntoptimalisatie / structuuraanpassing op sensorische eigenschappen 

 Product / maaltijd / verpakkingseigenschappen 

■ Invloed bereiding op behoud nutriënten 
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■ Invloed verpakking op behoud nutriënten 

■ Invloed bewaring op behoud nutriënten 

■ Convenience & Portionering 

■ Aanbiedingsvorm & Structuur 

 Koppelen aan economische gegevens:  

■ Kost voor ontwikkeling en vermarkting van een product aangepast aan specifieke behoeften versus 

ontwikkeling van een ‘gewoon’ nieuw product: 

 R&D kost 

 Ingrediëntkost 

 Productiekost 

 Marketingskost 

 Instapkost naar de markt (BE , EU) 

■ Meerkost voor de consument/verdeler 

 Impact op verkoopprijs 

 Meerkost individualisering maaltijden 

 Meerkost upgraden van maaltijden 

 Meerkost naar voedingswaarde ipv meerkost per serving 

 Meerkost voor consument versus besparing op medische kosten 

 Bereidheid van consument/verdeler om deze meerkost te betalen 

PRAKTISCHE HAALBAARHEID EN BELEMMERINGEN 

 Mogelijkheden subsidiëring en financiële tegemoetkomingen overheid 

 Wettelijke aspecten 

■ EFSA gezondheidsclaims: nu en in de toekomst 

■ Nutritionele claims 

■ Onderbouwing van claims (ook voor KMO’s) 

 Logistieke en praktische uitvoering individualisering maaltijden 

■ Op foodservice vlak: verschillende types diëten: praktisch in grootkeuken 

■ Op industrieel vlak: verschillende types aangepaste producten: praktisch in productie 

■ Beheer van verscheidenheid aan diëten 

 Geheimhouding en patentering 

 Versterken van eetbeleving 

 Duurzaamheid en toenemende schaarste van grondstoffen 

RESULTAAT 

Als resultaat van de studie wordt verwacht dat bedrijven: 

 Kennis meekrijgen over de markt, medische noodzaak en technologische productie van voeding die 

ontwikkeld wordt voor welbepaalde doelgroepen 

 Een indicatie krijgen wat de meest interessante wegen zijn voor ontwikkeling van producten voor mensen 

met een specifieke medische nood, afhankelijk van de sector waar ze in zitten of hun productgamma. 
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 Een indicatie krijgen welke mogelijkheden er nog open liggen voor de toekomst, maar waarbij op dit 

moment nog onvoldoende kennis voorhanden is om concreet op in te spelen. Tegelijkertijd zijn dit de 

opportuniteiten voor bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders voor verder wetenschappelijk 

onderzoek. 
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ECONOMISCHE HAALBAARHEID 

Enerzijds willen we nagaan wat de economische haalbaarheid is van de ontwikkeling, productie en verkoop 

van producten die bestemd zijn voor een specifieke doelgroep. Voor welke producten is er voldoende markt 

en budget ter beschikking om de investering te laten opbrengen? 

Business perspectief 1: markt en added value 

Marktonderzoek naar bestaande concepten en producten  

Welke producten en concepten zijn reeds te vinden binnen de verschillende segmenten? 

Marktomvang en groeipotentieel 

Wat is de grootte van de verschillende doelgroepen en hun economische impact op de samenleving wat 

betreft bestedingen voor voeding en kosten voor zorg? 

Wat zijn de verwachtingen rond de evolutie van de verschillende doelgroepen naar de toekomst toe? 

Wat is het effect van een preventief nutritioneel beleid op de kosten voor gezondheidszorg en besparing op 

medicatie (korte en lange termijn)? 

Business perspectief 2: doelgroep / consument  

Kenmerken doelgroepen / consumenten binnen elke doelgroep   

Inventarisatie van de kenmerken van de verschillende doelgroepen: 

 Wat betreft hun vraag naar, en nood aan aangepaste voeding? 

 Wat betreft hun houding ten opzichte van aangepaste voeding en acceptatie? 

 Wat betreft hun consumptiegedrag? 

 Wat betreft hun verwachtingen op gebied van voeding? 

 Wat betreft hun (sensorische) voorkeuren? 

Hoe kunnen producten voor specifieke doelgroepen best gepositioneerd en gecommuniceerd worden? 

Business perspectief 3: ontwikkeling / productie / verkoop 

Kostenplaatje voor ontwikkeling, productie en verkoop 

Wat is de kost voor ontwikkeling, productie en vermarkting van een product aangepast aan specifieke 

behoeften ten opzichte van de ontwikkeling van een ‘gewoon’ nieuw product?  

Wat is de meerkost voor de consument/verdeler voor producten die aangepast zijn aan de specifieke 

behoeften van personen binnen een bepaalde doelgroep.  

Business perspectief 4: de wet 

Zijn er wettelijke belemmeringen wat betreft het gebruik van bepaalde nutriënten? 

Welke voedings- en gezondheidsclaims zijn van toepassing (nu en verwachtingen voor de toekomst) en wat 

zijn de vereisten? 
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WETENSCHAPPELIJK/TECHNOLOGISCHE HAALBAARHEID 

Naast de economische haalbaarheid moet er ook voldoende bewijs zijn dat de ontwikkeling van producten 

voor een specifieke doelgroep met medische noden ook iets oplevert voor de gezondheid, en dat ze 

producttechnisch uitvoerbaar zijn. In dit luik wordt een inventarisatie gemaakt welke aanpassingen en 

ontwikkelingenen medisch interessant zijn, en of ze al dan niet voedingstechnisch realiseerbaar zijn. 

Kennisinventarisatie 1: medisch-nutritionele kennis 

Medisch-nutritionele toestand en behoefte 

Inventarisatie van de voornaamste medische problemen bij personen uit de verschillende doelgroepen 

Inventarisatie van de huidige eet- en leefgewoonten van personen uit de verschillende doelgroepen 

Wat zijn specifieke nutritionele behoeften bij personen uit de doelgroep volgens de algemene richtlijnen, en 

waar zijn de belangrijkste tekortkomingen? 

Wat zijn mogelijke specifieke nutritionele behoeften bij personen uit de verschillende doelgroepen, die niet 

zijn opgenomen in de algemene richtlijnen, maar die uit wetenschappelijk onderzoek naar voor komen? 

Wat zijn de sensorische eisen van personen uit de doelgroepen (smaak, structuur en textuur)? 

Invloed van verschillende voedingscomponenten op preventie en controle van ziekte 

Welke wetenschappelijke informatie is er ter beschikking omtrent de invloed van voedingspatronen en 

specifieke nutriënten op de preventie en controle van chronische ziekten? 

Gedrag van toegevoegde nutriënten in het lichaam 

Wat is er beschikbaar qua literatuur over de biobeschikbaarheid van nutriënten in een bepaalde vorm 

aanwezig in een bepaalde voedingsmatrix, de efficiëntie van absorptie en conversie van nutriënten en 

mogelijke interacties met geneesmiddelen? 

Kennisinventarisatie 2: Voedingstechnologische kennis 

Wat zijn de mogelijkheden van verrijking van producten / maaltijden / het dieet met functionele ingrediënten 

en/of supplementen?  

Inventarisatie van functionele grondstoffen en hun eigenschappen (fysische eigenschappen, 

biobeschikbaarheid, stabiliteit en interacties). 

Wat is het sensorische effect van nutriëntoptimalisatie en structuuraanpassing en hoe kunnen nadelige 

effecten verbeterd worden? 

Wat is de invloed van de bereiding, bewaring en verpakking op het behoud van nutriënten en smaak? 

Kennisinventarisatie 3: Processing en logistiek 

Wat zijn de logistieke gevolgen van de productie en verdeling van producten voor verschillende doelgroepen 

en zijn deze praktisch uitvoerbaar? 

Wat zijn de procesmatige gevolgen van de productie van maaltijden en producten die voor diverse 

doelgroepen, en op meer individuele basis worden ontwikkeld? 


