
 

 

Je wordt wat je eet: eerste duizend dagen bepalend 

voor latere gezondheid 
Nutricia Early Life Nutrition richt zich geheel op deze cruciale periode 

28 oktober 2015 – Nutricia Early Life Nutrition Benelux gaat zich geheel 

toeleggen op het stimuleren van gezonde voeding en eetgewoonten in de 

eerste duizend dagen van het leven. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 

voeding in de periode van conceptie tot de tweede verjaardag bepalend is 

voor de gezondheid op latere leeftijd. Het voedingsbedrijf uit Zoetermeer gaat 

al haar producten afstemmen op de voedingsbehoeften in de eerste duizend 

dagen en zal haar kennis over het onderwerp delen met ouders, 

gezondheidsprofessionals en onderzoekers. 

Dit heeft Nutricia vandaag bekendgemaakt in haar wereldwijd 

gerenommeerde onderzoekscentrum in Utrecht. Met de nieuwe bedrijfsnaam 

‘Nutricia Early Life Nutrition’ zet het bedrijf zijn gewijzigde focus kracht bij. De 

nieuwe koers betekent onder meer dat Nutricia de lat voor zichzelf hoger legt 

dan wettelijk verplicht is, met eigen, striktere voedingsstandaarden. Zo wil 

Nutricia tegen 2020 waar mogelijk alle toegevoegde suiker uit haar producten 

halen. Verder wordt er ook gewerkt aan het aanbieden van pure smaken, om 

smaakherkenning al op jonge leeftijd te stimuleren. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat onze gezondheid voor 

maximaal 20% wordt bepaald door onze genen en voor minstens 80% door wat 

we eten en doen. Alles wat je doet en eet in de eerste duizend dagen – van 

conceptie tot de tweede verjaardag – maakt een verschil voor de rest van je 

leven. Het is tijdens die cruciale fase dat we het meeste groeien en onze 

hersenen en andere organen zich ontwikkelen.  

“Uit een recent eigen onderzoek blijkt echter dat ongeveer twee derde van de 

Belgische en Nederlandse moeders denkt dat vooral de genen een invloed 

hebben op onze latere gezondheid. Bovendien zien we vandaag dat helaas 

veel kinderen een onevenwichtig eetpatroon hebben,” licht Céline Levointurier, 

General Manager van Nutricia Early Life Nutrition Benelux toe. “Voor Nutricia is 

het dus vanzelfsprekend dat wij ons op die cruciale eerste duizend dagen 

moeten focussen. Dat willen we doen door borstvoeding actief te 



  

  
ondersteunen, onze kennis over gezonde voeding en eetgewoonten te delen 

en onze productportfolio verder aan te passen. 

Als voedingsexpert wil Nutricia in nauw overleg met haar partners en  andere 

belanghebbenden werken aan de bewustwording van de rol van voeding in 

die eerste duizend dagen. Voor ouders biedt Nutricia haar 

Kindervoedingsservice aan, waar zij terecht kunnen met alle vragen over 

voeding tijdens de zwangerschap en voor baby’s en peuters. Een professioneel 

team van diëtisten en voedingsdeskundigen krijgt er per jaar 80.000 vragen van 

moeders en vaders.  

“Vandaag stellen wij onze vernieuwde focus en onze nieuwe bedrijfsnaam 

voor,” zegt Céline Levointurier. “Wij willen er zijn voor Belgische en Nederlandse 

ouders, om hun kind de best mogelijke start te geven. Dat leggen wij vast in ons 

Nutricia manifesto, ondertekend en uitgedragen door al onze medewerkers in 

de Benelux.” 

*** 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling 

Corporate Affairs op het nummer 0800 022 26 26.  

Over Nutricia Early Life Nutrition 

Nutricia Early Life Nutrition richt zich op gezonde voeding en voedingsgewoonten tijdens de 

eerste 1000 dagen van een mensenleven; een cruciale periode waarin de juiste voeding het 

verschil maakt voor de verdere ontwikkeling van het kind. Nutricia Early Life Nutrition biedt 

producten en diensten voor ouders en jonge kinderen afgestemd op de specifieke behoeften 

van elke leeftijdsfase. Onderzoek en ontwikkeling spelen hierin een fundamentele rol. Om het 

bewustzijn over het belang van de eerste 1000 dagen te vergroten, werkt Nutricia samen met 

ouders, zorgverleners, wetenschappers, instellingen en vertegenwoordigers van de overheid. 

Nutricia Early Life Nutrition Benelux houdt kantoor in Zoetermeer (Nederland) en Strombeek-Bever 

(België). In de Benelux zijn drie grote merken op de markt; Nutrilon, Olvarit en Bambix. We hebben 

productieactiviteiten in Cuijk, Nederland, en op verschillende andere plaatsen in Europa. In 

Utrecht draagt Nutricia Research -het grootste Early Life Nutrition onderzoekscentrum van Danone 

ter wereld- bij aan innovatie en aan de wetenschappelijke onderbouwing van de producten. 



  

  
Nutricia Early Life Nutrition Benelux heeft 220 werknemers van 10 verschillende nationaliteiten en is 

sinds 2013 Top Employer in België en Nederland.  

Het bedrijf is onderdeel van Danone dat is genoteerd op NYSE Euronext Paris en de Six Swiss 

Exchange.  

Website Nederland: www.nutriciavoorjou.nl 

Website België: www.nutriciababy.nl 
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