
Seniorenformule

Inleiding
De aanleiding voor dit onderzoek is dat generatie 65-plussers en de gemiddelde 
levensverwachting wereldwijd aan het groeien is. Een nadeel hiervan is dat het 
aantal chronische ziekten en beperkingen zullen toenemen. Om deze reden is het 
belangrijk dat er producten op de markt komen die kunnen helpen bij Healthy
Ageing en dus een ondersteuning kunnen bieden bij het voorkomen van deze 
problemen.
Er is speciale aandacht besteed aan de aandoeningen osteoporose en sarcopenie. 
Deze aandoeningen hebben een hoog prevalentiegehalte bij senioren en kunnen 
met behulp van voedingsstoffen verminderd worden.
Osteoporose is de medische verzamelnaam voor poreuze botten. 
“Osteoporose is een aandoening van het skelet waarbij sprake is van 
een lage botmineraaldichtheid (oftewel botmassa) en een verstoring 
van de samenhang van het botweefsel. Daardoor wordt het bot 
brozer en ontstaat er makkelijker een breuk in het skelet” (Picavet, 2004).
‘’Sarcopenie is een gegeneraliseerd en progressief verlies van 
spiermassa en kracht met een daaraan gerelateerd verhoogd risico 
op een slechtere uitkomst als fysiek functieverlies, verminderde 
levenskwaliteit en overleiden” (Cruz-Jentoft et al., 2010).
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een juiste receptuur voor een op 
melkpoeder gebaseerd levensmiddel om 65-plussers in hun behoefte qua fysieke en 
mentale gezondheid en vitaliteit te kunnen voorzien?
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Productintroducties:
In Europa zijn er in de 
afgelopen 5 jaar geen 
melkpoeder producten  
voor 65 plussers op de 
markt gebracht. In China 
wel en dit is weergegeven 
in de grafiek.

Voedingspatronen: Claims: 
In Europa zijn er duidelijke regels betreft 
voedings- en gezondheidsclaims. 

Belangrijke voedingsclaims zijn: 
• Bron van Vitamine en/of mineralen
• Rijk aan vitaminen en/of mineralen
• Bron van eiwitten
• Eiwitrijk
• Bron van Vezels
• Vezelrijk

Belangrijke gezondheidsclaims zijn 
bijvoorbeeld: 
• ‘’Vitamine/mineraal draagt bij aan het 

behoud van botten’’ 
• ‘’Vitamine/mineraal draagt bij aan de 

groei van spiermassa’’.

Voedingsstoffen:
Er is onderzoek gedaan naar de 
voedingsstoffen: vitamine D, calcium, 
magnesium, fosfor, eiwitten, wei-
eiwitten en caseïne eiwitten. Dit zijn 
namelijk voedingsstoffen die een 
positieve werking hebben bij het 
tegen gaan van de aandoeningen 
osteoporose en sarcopenie.

Goed voor de botten zijn: vitamine D, 
calcium, magnesium, fosfor & 
caseïne-eiwitten.

Goed voor de spieren zijn: vitamine 
D, calcium, magnesium, wei-eiwitten 
& BCAA’s.

China 

Tekort

Nederland 

Tekort

Ca 652 mg/d 190 mg/d

Mg 40 mg/d -

Vit. D 9,8 μg/d 4,85 μg/d

Besluit

Er zijn 4 verschillende senioren formuleringen ontwikkeld 
specifiek per regio en per aandoening. 
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Product count = 138

Aantal melkpoeder producten voor 65+ in China

Methode
Er is alleen gebruik gemaakt van deskresearch. 
Voor het vinden van de juiste literatuur zijn er 
zoekmachines en zoektermen opgesteld. Gebruikte 
zoekmachines zijn bijvoorbeeld google scholar, boeken, 
voedingscentrum, EFSA en Innova Database. 
De gebruikte deskresearch methoden die binnen deze 
zoekmachines gebruikt zijn om de gewenste literatuur te 
vinden zijn: het sneeuwbaleffect en het beperken en 
uitbreiden van de zoektermen.
Daarnaast is er gebruik gemaakt van de Innova Database. 
Dit is een database die speciaal gericht op de 
voedingsindustrie. In deze database zijn alle 
voedingsproducten in de wereld opgenomen, met 
bijbehorende ingrediënten, smaken en foto’s. Met de 
gegevens uit deze database kunnen verschillende analyses 
gemaakt worden.
De seniorenformuleringen zijn gebaseerd op gevonden 
informatie met betrekking tot de productintroducties, 
voedingspatronen, claims en voedingsstoffen.
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