
vmt | 23 september 2005 | nr 20 17

Wetgeving

Verlaging van het cholesterolgehalte, een
gezonde darmflora, een goed concentra-
tievermogen en een mooie huid. Dat zijn
zomaar wat claims die te vinden zijn op de
verpakking van producten in de super-
markt. Het klinkt allemaal veelbelovend.
Toch staan maar weinig producten zo ter
discussie als functional foods.
Voor consumenten is het lastig het kaf van

het koren te scheiden: het wemelt van de
onduidelijke en soms zelfs misleidende
claims. De bestaande Europese richtlijn
verbiedt claims over het voorkómen van
een ziekte, zodat fabrikanten noodge-
dwongen hun toevlucht zoeken tot vage
claims als ‘verhoogt de weerstand’ of ‘past
in een cholesterolverlagend dieet’. Dat
levert hen weinig competitief voordeel en

maakt het er voor de consument niet dui-
delijker op. Ook zijn er fabrikanten die het
niet zo nauw nemen met de voorschriften,
wat ten koste gaat van het imago van
zorgvuldige collega-ondernemers.

Vrijblijvend
Elke lidstaat houdt er bovendien zijn ei-
gen normen op na. Zo is Denemarken
terughoudend tegenover gezondheids-
claims, terwijl Nederland, België, Zwe-
den en Groot-Brittannië werken met een
vrijwillige ‘code of practice’ voor de toet-
sing van de wetenschappelijke onder-
bouwing van claims. Het vrijblijvende
karakter zorgt er voor dat maar weinig
fabrikanten de moeite nemen zich er aan
te houden. Zo hebben in Nederland

Criteria voor onderbouwing gezondheidsclaims

PASSCLAIM publiceert
eindrapport
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Deelnemers aan de laatste
plenaire bijeenkomst van
experts in Lissabon afge-
lopen najaar. 

Afgelopen juni verscheen het eindrapport van het Europese

PASSCLAIM- project over criteria voor de onderbouwing van ge-

zondheidsclaims. Neemt de Europese Commissie die over, dan

zijn vage gezondheidsclaims en cowboypraktijken rond functio-

nal foods binnenkort verleden tijd.
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slechts zes producten de inmiddels acht
jaar oude Gedragscode Gezondheidsef-
fecten van het Voedingscentrum door-
lopen: Becel Pro.activ, Benecol, Pro-FIT
brood, Vitaalbrood Flora, Danone Activia
en O’mega meergranenbrood.
De gedragscodes worden in elk land an-
ders ingevuld. Zo geeft Zweden de voor-
keur aan generieke gezondheidsclaims,
die gelden voor een hele productgroep.
Een voorbeeld van zo’n claim is ‘groente
en fruit verlagen de kans op kanker’. In
Nederland mogen productspecifieke
claims worden gehanteerd, zoals ‘verlaagt
het cholesterolgehalte met tien procent’. 

Chaos
Kortom, een onoverzichtelijke chaos. Een
eerste stap op de goede weg was in de
tweede helft van de jaren negentig het pro-
ject Functional Foods Science in Europe
(FUFOSE), dat werd gecoördineerd door
ILSI Europe. Dit project leidde tot de for-
mulering van twee nieuwe soorten gezond-
heidsclaims, naast de al bestaande nutri-
ënt-functieclaims: versterkte functieclaims
(enhanced function claims) – bijvoorbeeld
‘cafeïne kan de cognitieve prestaties ver-
beteren’ en claims gerelateerd aan verla-
ging van het risico op ziekte (reduction of
disease risk claims), zoals ‘inname van vol-
doende calcium kan de kans op osteopo-
rose op latere leeftijd verkleinen. Deze
namen worden inmiddels toegepast in uit-
eenlopende (supra)nationale regels en
richtlijnen, waaronder de wereldwijd gel-
dende Codex Alimentarius. 

In juli 2003 kwam de Europese Commis-
sie (EC) met een voorstel voor wetgeving,
getiteld ‘Nutrition and Health Claims
made on foods’. Vooruitlopend hierop
had ILSI Europe een EU-vijfdekaderpro-
ject geïnitieerd met als doel een kader op
te stellen met uitgangspunten voor de
beoordeling van de wetenschappelijke
onderbouwing van gezondheidsclaims.
Dit werd het PASSCLAIM-project (Process
for the Assessment of Scientific Support
for Claims on Foods) dat in 2001 van start

ging en afgelopen zomer werd afgerond.
Behalve ILSI Europe en de EC waren ruim
200 experts, afkomstig van diverse uni-
versiteiten en onderzoeksinstituten,
overheidsorganen, consumentenorgani-
saties en voedingsmiddelenindustrie bij
het project betrokken. 

Criteria
Het resultaat van PASSCLAIM is een lijst
met criteria (zie kader 1) voor gegevensver-
zameling, het gebruik van merkers en sta-

Bedoeld voor de wetenschappelijke onderbouwing van
gezondheidsclaims op voedingsmiddelen en -ingrediënten. 
1. Het voedingsmiddel of -ingrediënt waaraan een claim

wordt toegeschreven moet worden gekarakteriseerd.
2. De onderbouwing van een claim moet gebaseerd zijn op

humane gegevens, bij voorkeur verkregen via interventie-
onderzoek. Overwegingen:
– Onderzoeksgroepen die representatief zijn voor de

doelgroep
– Geschikte controles
– Geschikte duur van blootstelling en monitoring om

het bedoelde effect aan te tonen
– Vaststelling van de gebruikelijke voeding van de

onderzoeksgroep en andere relevante aspecten van
levenswijze

– Een hoeveelheid van het te testen voedingsmiddel of 
-ingrediënt die in overeenstemming is met het beoog-
de consumptiepatroon

– Het effect van de voedselmatrix en de voeding op het
functionele effect van het ingrediënt

– Het vaststellen van de daadwerkelijk gerealiseerde
inname van het voedingsmiddel of -ingrediënt

– Een statistische power die groot genoeg is om de
hypothese te testen

3. Als het geclaimde effect niet direct kan worden gemeten,
moeten onderzoekers merkers gebruiken.

4. Merkers moeten:
– Biologisch valide zijn: ze staan in een bekende relatie

tot het eindeffect en hun variabiliteit is bekend
– Methodologisch valide zijn voor wat betreft hun analy-

tische kenmerken
5. Binnen een onderzoek moet de merker veranderen op een

manier die statistisch significant is. De verandering moet
biologisch relevant zijn voor de doelgroep en in overeen-
stemming met de claim die men wil onderbouwen.

6. Een claim moet wetenschappelijk worden onderbouwd
door rekening te houden met alle beschikbare gegevens
en die gegevens moeten naar bewijskracht worden gewo-
gen.

PASSCLAIM consensuscriteria

Voor consumenten is het lastig juiste van misleidende claims te onderscheiden.
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tistische toetsing. De criteria zijn bedoeld
als hulpmiddel bij het vaststellen van de
wetenschappelijke onderbouwing van
claims en gaan vergezeld van een om-
schrijving van de context waarin ze moeten
worden geplaatst. De criteria zijn van toe-
passing op zowel productspecifieke als
generieke claims en gelden voor alle ge-
zondheidsgebieden. “De lijst kan alleen op
basis van case by case worden toegepast
en vereist advies van experts. Belangrijk is
ook dat de totale bewijslast wordt bestu-
deerd”, benadrukt Sandra Tuijtelaars, pro-
jectleider vanuit ILSI Europe. 
Het eindresultaat is gebaseerd op de uit-
komst van rapporten van acht expert-
groepen. “De eerste groepen gingen
meteen al in 2001 van start. Zij hebben
op verschillende onderzoeksgebieden –
diet related vascular diseases, bone
health and osteoporosis, physical perfor-
mance and fitness – gekeken naar de
huidige stand van zaken rond de weten-
schappelijke onderbouwing van gezond-
heidsclaims. Een vierde groep heeft be-
staande codes of practices geëvalueerd”,
vertelt Tuijtelaars.
Op basis van het werk van de eerste vier
expertgroepen werd een voorlopige set
criteria vastgesteld en besproken tijdens
een algemene bijeenkomst in Berlijn.
Vier nieuwe expertgroepen – body weight
regulation, insulin sensitivity and diabe-
tes, diet related cancer, mental health
and performance and gut health and
immunity – borduurden hierop voort en
kwamen met een tweede versie, die in
2003 werd besproken tijdens een bijeen-
komst in Bordeaux.
“In de derde en laatste fase van het pro-
ject hebben we een ‘consensusgroep’
opgezet om te komen tot verdere verfij-

ning en verduidelijking van de criteria.
Deze groep heeft alle beschikbare infor-
matie uit het project nog eens onder de
loep genomen en een conceptversie
opgesteld voor een consensusdocument.
Dit is voor commentaar rondgestuurd
naar 200 experts en besproken tijdens de
derde Plenary Meeting afgelopen decem-
ber in Lissabon. Het definitieve docu-
ment is afgelopen juni gepubliceerd in
het European Journal of Nutrition”, ver-
telt Tuijtelaars.

Trots
Terugkijkend op vier jaar PASSCLAIM is
de projectleider trots op de behaalde
resultaten: “We hebben vanuit verschil-
lende hoeken een groot aantal experts bij
het project weten te betrekken die het er
ook nog eens over eens waren dat weten-
schappelijke onderbouwing van claims
noodzakelijk was. En we hebben over-
eenstemming bereikt over de criteria.” 
Dat laatste was nog niet zo eenvoudig.
“In de beginfase was er bijvoorbeeld veel
discussie over het onderscheid tussen
generieke en productspecifieke claims en
over het gevaar op overdosering als men-
sen te veel van een product binnenkrij-
gen. Uitgangspunt is nu dat producten
met een claim moeten passen in een ge-
zond voedingspatroon en voldoen aan de
wetgeving voor maximale niveaus van
inname”, licht Tuijtelaars toe.
Het was ook een uitdaging te bepalen
welk soort studies nodig zijn om een
claim wetenschappelijk te onderbouwen.
“In eerste instantie hadden we bepaald
dat humane-interventiestudies altijd
noodzakelijk waren, maar bij ziekten als
kanker kan dat niet altijd omdat het
ethisch niet verantwoord is en bovendien

praktisch niet haalbaar. Daarom hebben
we van dit criterium ‘humane gegevens,
bij voorkeur verkregen via interventie-
onderzoek’ gemaakt”, vertelt ze. 

Gegarandeerd of misschien
Een ander discussiepunt vormde de be-
kendheid van het onderliggende wer-
kingsmechanisme van producten. “Som-
mige experts vonden dat je het mecha-
nisme moest kennen om een claim te
kunnen maken, anderen vonden van niet.

Uiteindelijk hebben we besloten dat ken-
nis over onderliggende mechanismen
niet essentieel is voor de onderbouwing
van een claim. Bij hartziekten zijn de
mechanismen immers ook nog niet hele-
maal opgehelderd.” 
Nog een onderwerp van discussie was dat
van ‘totality of evidence’: het wegen van
data. “We hebben besloten ons hier
binnen PASSCLAIM niet op te richten,
want in feite ben je dan al met risicoma-
nagement bezig. Ons standpunt is dat
voor de meest optimale onderbouwing

‘Functional Foods. Alle ingrediënten voor
succes’ is de titel van het boek dat in novem-
ber bij VMT/Uitgeverij Keesing Noordervliet
verschijnt. Het boek geeft een compleet
overzicht van de markt voor functional foods
in Nederland en daarbuiten. Succesverhalen,
maar ook mislukkingen tijdens tien jaar pro-
ductontwikkeling komen aan bod. Claims,
etikettering, functionele ingrediënten, de
werking ervan en toepassingen worden
beschreven met als invalshoek het gezond-
heidseffect voor darmen, hart en vaten, bot-
ten, ogen, et cetera.

VMT organiseert op 16 november het gelijk-
namige congres ‘Functional Foods. Alle
ingrediënten voor succes’. Een van de
belangrijkste thema’s is de op handen zijnde
nieuwe wetgeving voor gezondheidsclaims.
Ook markten, trends en voorbeelden van ver-
nieuwende concepten voor functional foods
komen aan bod. Onderdeel van het congres-
programma is een praktijkgerichte parallel-
sessie over functionele ingrediënten met
aandacht voor wetgeving, werking en (tech-
nologische) toepassingen. Deelnemers aan
het congres ontvangen het boek ‘Functional
Foods. Alle ingrediënten voor succes’ gratis.
www.vmt.nl, button VMT bijeenkomsten

‘Functional Foods. Alle ingrediënten voor succes’ 

‘Uitgangspunt is dat producten 
met een claim moeten passen in een
gezond voedingspatroon’

Merkers
De verschillende expertrapporten
bevatten veel informatie over
merkers. Wetenschappers en be-
drijfsleven kunnen hiervan ongeli-
miteerd gebruik maken. De rap-
porten zijn gratis verkrijgbaar via
ILSI Europe.
http://europe.ilsi.org/passclaim/
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Personalia

Colt Feet
Olof Noorman is benoemd tot algemeen directeur bij Cold Feet,
de organisatie achter de snackproducenten Van Dobben, Kwekke-
boom, Laan Snacks en R&R. Noorman was werkzaam bij de Ne-
derlandse verkooporganisatie van de Franse zuivelonderneming
Fromageries Bel, waartoe ook de Leerdammer Company in
Schoonrewoerd behoort.

TNO Raad van Bestuur
Prof. dr. J.H.W. de Wit heeft zich op 2 juni terugge-
trokken als lid van de TNO Raad van Bestuur. Reden
voor dit besluit vormen verschillen van inzicht over het
te voeren beleid. De TNO Raad van Toezicht en de
TNO Raad van Bestuur betreuren het feit dat De Wit
deze stap heeft moeten nemen, maar zijn met hem
eens dat deze in het belang van de organisatie is.
Sinds zijn aantreden in 2002 was De Wit verantwoor-
delijk voor het domein ‘Markt’ met als aandachtspun-
ten onder andere het MKB, Juridische Zaken en TNO Intranet. De
TNO Raad van Toezicht beraadt zich nog over de invulling van de
vrijgekomen positie.

IDF
De International Dairy Federation (IDF) heeft met ingang van sep-
tember een nieuwe directeur-generaal: Christian Robert. Hij is de
opvolger van Edward Hopkin, die na 25 jaar met pensioen gaat.
Robert, afkomstig uit België, vervulde meer dan 20 jaar manage-
mentposities bij internationale zuivelbedrijven. Zo maakte hij
deel uit van het senior-managementteam van Nestlé en was hij
tot voor kort directeur Europa bij de Bulmer’s Group.

CSM Bakery Supplies
Frans Visser, divisiedirecteur van CSM Bakery Supplies Europe
legt per 1 augustus zijn functie om persoonlijke redenen neer.
Vooralsnog worden zijn taken waargenomen door de Raad van
Bestuur. Visser was sinds 1997 werkzaam bij DSM, vanaf oktober
2000 als divisiedirecteur.

Max Havelaar
Frans van der Hoff, oprichter van Max Havelaar, is op
14 juni in Parijs bevorderd tot de rang van ‘Chevalier
de la Légion d’honneur’. Hij kreeg de onderscheiding
uit handen van de Franse president Jacques Chirac in
het bijzijn van Kofi Annan, Tony Blair en 150 onderne-
mers uit de hele wereld. De uitreiking vond plaatst tij-
dens de jaarlijkse Global Compact Meeting van de
Verenigde Naties, een door Kofi Annan opgezette bij-
eenkomst die ondernemingen wil aanzetten initiatie-
ven te nemen voor duurzame ontwikkeling. Van der
Hoff was uitgenodigd om zijn visie te bepleiten voor een 
economie die de mens centraal stelt.

Eurowater
Ing. Alex van de Vijver is sinds mei verantwoordelijk
voor de verdere groei en ontwikkeling van de Neder-
landse vestiging van Eurowater. Eurowater is gespeci-
aliseerd in de behandeling van bron- en leidingwater
voor diverse toepassingen binnen de utiliteit en de
industrie.

gezondheidsclaims aan alle criteria in de lijst moeten voldoen
en dat de criteria moeten worden toegepast door mensen met
verstand van zaken. Het is aan de EC om hierover een besluit te
nemen. Overigens werken de VS wel met gewogen claims. Daar
maken ze, afhankelijk van de bewijslast, onderscheid tussen
producten die gegarandeerd of misschien effect hebben”, aldus
Tuijtelaars.
Het voorstel voor wetgeving met daarin verwijzing naar het
PASSCLAIM-document wordt naar verwachting eind 2005
besproken in het Europees Parlement (EP). “De wetgeving gaat
twintig dagen na goedkeuring door het EP en de Council en na

publicatie van kracht. Zes maanden later moet de nieuwe veror-
dening door iedereen worden toegepast”, zegt de projectleid-
ster. Het is de bedoeling dat de European Food Safety Authority
(EFSA) vanaf het moment van acceptatie de beoordeling van
claims voor haar rekening gaat nemen.

Sterkere marktpositie
Accepteert de EC de PASSCLAIM-criteria, dan zal de efficiëntie
van het regulatory review-process sterk worden verbeterd. “De
vaststelling van wetenschappelijk onderbouwde claims en de
versterking van de wetenschappelijk basis die hiermee gepaard
gaat, leiden hopelijk tot een betere positie van Europa in de
wereldmarkt en tot een groter consumentenvertrouwen”, aldus
Tuijtelaars.
Zeker weten dat de EC akkoord gaat met de criteria doet ze
niet, maar ze heeft goed vertrouwen. “In de wetgeving die de
EC heeft voorgesteld, wordt PASSCLAIM in ieder geval al ver-
meld als ‘valuable project’”, lacht ze. 

Lisette de Jong

Dick Toet, senior regulatory advisor bij
Unilever Nederland:
“Wij vinden het PASSCLAIM-eindrap-
port een goede ontwikkeling, want
het biedt een onderbouwde en prakti-
sche standaard om claims te testen
die geldt voor alle producten. Het is
een stap naar harmonisatie binnen
Europa en misschien ook wel daar-
buiten, omdat ook experts van buiten
Europa bij het project waren betrok-
ken. Ik verwacht dat de Europese
Commissie het document serieus zal nemen. De criteria
geven globaal aan wat en hoe je moet meten en daaraan
toets je vervolgens een concreet product. De verant-
woordelijkheid voor het toetsen komt straks bij de EFSA
te liggen. Die heeft het al druk, maar kan gelukkig de
hulp inschakelen van nationale instanties en externe
partijen. Overigens verwacht ik dat dankzij nieuwe tech-
nieken als genomics het toetsen van claims straks alleen
maar sneller en efficiënter zal gaan.” 

‘We hebben vanuit verschillende hoeken een
groot aantal experts bij het project betrokken’

Hans de Wit.

Frans van der Hoff.

Alex van de Vijver.
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