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Wetgeving & Toezicht
Thema: Zero met smaak

In december 2006 deed EFSA haar eerste 
aankondiging naar een nieuwe regeling 
voor gezondheidsclaims op het gebied 
van voedingsmiddelen. Met enkele aan-
passingen ging de regeling midden 2007 
van start (zie kader gezondheidsclaims in 
het kort).
In korte tijd kreeg EFSA 44.000 aanvragen 
te verwerken, die vanwege een gedeel-
telijke overlap werden gebundeld tot 
ruim 4.000 verschillende beoordelingen. 
De lijst is nog niet volledig weggewerkt, 
maar wel is inmiddels duidelijk dat een 
groot deel van de claims niet is goed-

gekeurd, waaronder alle aangevraagde 
claims over probiotica voor darmgezond-
heid of weerstand. Veel van deze dossiers 
waren voorzien van één of meerdere 
klinische studies die het geclaimde effect 
moesten aantonen. Wat betekent dit voor 
nieuw onderzoek naar darmgezondheid, 
weerstand en immuunfunctie?

Doelgroep
EFSA heeft een aantal belangrijke aspec-
ten geformuleerd waaraan levensmid-
delen moeten voldoen om in aanmerking 
te komen voor een gezondheidsclaim 
(zie kader uitgangspunten voor gezond-
heidsclaims). Een belangrijk punt is 
dat het onderzoek is uitgevoerd in de 
specifieke doelgroep voor het product. 
Dit klinkt logisch, maar toch zijn veel 

Een gezondheidsclaim is iets van een lange adem. Nog maar weinig producten zijn voorzien van 

een goedgekeurde claim sinds EFSA eind 2006 de eerste aankondiging hierover deed. Tot nu toe 

zijn alle claims over probiotica afgewezen. Wat kunnen we leren van de beoordelingen van EFSA 

als het gaat om darmgezondheid en weerstand?

De gezonde mens centraal

Het R&D-antwoord op EFSA’s 
gezondheidsclaims 

‘Klinisch bewijs alleen is 
onvoldoende gebleken’
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Bij claims voor darmgezondheid of immuunfunctie is het belangrijk de gezondheidseffecten 
zelf te laten zien.

Wetenschap
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studies gedaan met patiënten in plaats 
van gezonde consumenten. Zeker als het 
gaat om studies naar weerstand tegen 
infecties. Reden hiervoor is dat er nogal 
veel mensen nodig zijn voor dergelijke 
studies omdat maar een klein deel daad-
werkelijk spontaan een infectie oploopt. 
Maar de resultaten van patiëntstudies 
zijn niet zo maar te extrapoleren naar 
andere doelgroepen, zoals gezonde vol-
wassenen, ouderen of kinderen. 
Ook wordt veel onderzoek gedaan met 
een veel hogere dosis van een actieve stof 
dan uiteindelijk in een product terecht 
komt. Leuk als ‘proof of concept’, om te 
bewijzen dat het kan, maar niet geschikt 
om EFSA te overtuigen. Dit heeft uiter-
aard grote gevolgen voor de waarde van 
deze studies. 

Biomarkers
Als laatste is er veel discussie over de 
bruikbaarheid van allerlei metingen in de 
proefpersonen, de zogenaamde ‘biomar-
kers’. Om een claim te kunnen maken 
moeten biomarkers worden gebruikt 
die daadwerkelijk en overtuigend iets 
over de gezondheid zeggen. Zo worden 
bijvoorbeeld bloeddruk en cholesterol in 
het bloed gebruikt als biomarkers voor 
het risico op hart- en vaatziekten. Voor 
darmgezondheid of immuunfunctie heb-
ben we deze soort biomarkers niet, en is 
het belangrijk de gezondheidseffecten 
zelf te laten zien. 
Maar veel studies beperken zich tot 
metingen waarmee je alleen bewijst dat 
iemand het product heeft ingenomen. Of 
metingen die aantonen dat het lichaam 
op het product heeft gereageerd zonder 
dat dit direct met gezondheid te maken 

heeft. Voorbeelden hiervan zijn effecten 
op bacteriegroepen in de darmflora, 
zoals bifidobacteriën, of effecten op 
signaalstoffen van het immuunsysteem 
(cytokines) of antistoffen in het bloed. 
Maar dat betekent niet meteen dat je 
darmen er gezonder van worden, dat je 
beter beschermd bent tegen infecties of 
minder last hebt van allergieën.

Voorkomen
De beoordelingen door EFSA hebben het 
onderzoek naar voeding en darmgezond-
heid behoorlijk op hun kop gezet. Waren 
vroeger studies naar effecten van probi-
otica op kinderen met rotavirusinfecties 
overtuigend, nu zijn ze onbruikbaar 
voor een product in de supermarkt; deze 
producten zijn immers bedoeld om een 
ziekte te voorkomen, en niet om deze te 
genezen.

Gecontroleerde infecties
NIZO richt zich met zijn onderzoek naar 
de interactie tussen voeding, darmge-
zondheid en weerstand op onderzoeks-
modellen die aansluiten bij de wensen en 
gedachten van EFSA. Een goed voorbeeld 
– is de ervaring die NIZO heeft – is het 
gebruik van een verzwakte colibacterie 
voor reizigersdiarree. Hiermee is het 
mogelijk om onder gecontroleerde 
omstandigheden de effecten van voeding 
op een maagdarminfectie te bestuderen 
bij gezonde mensen, zoals EFSA eist 
(figuur 1). Hoewel de bacterie een stuk 
milder is dan de reguliere veroorzaker 
van reizigersdiarree, ontwikkelt ruim de 
helft van de proefpersonen nog steeds 
een lichte vorm van diarree voor één of 
enkele dagen.

In de studies met deze bacterie krijgen 
gezonde vrijwilligers eerst een aantal 
dagen het testproduct of de placebo, en 
daarna worden ze eenmalig blootgesteld 
aan de colibacteriën. Al in 2003 liet NIZO 
zien dat met calcium uit zuivel de duur 
van diarree significant afnam (1). Op 
deze manier kun je het voordeel voor de 
consument direct duidelijk maken. Daar-
naast is het belangrijk om het werkings-
mechanisme in kaart te brengen, want 
alleen klinisch bewijs is onvoldoende 
gebleken. 

Spontane infecties 
Een andere aanpak om effecten van voe-
dingsmiddelen op infecties te bestuderen 
is het monitoren van spontane infecties. 
Hiervoor moeten deze infecties vol-
doende vaak voorkomen. In Nederland 
zijn griep- en verkoudheidsverschijnselen 
uitermate geschikt omdat bijna iedereen 
hier in een winterperiode wel mee te 
maken krijgt.
Om onderzoek te doen naar maagdarm-
infecties is echter meer nodig. NIZO voert 
in samenwerking met het Top Instituut 
Food & Nutrition (TIFN) een onderzoek 

EFSA heeft claims rond voeding en gezondheid 
onderverdeeld in een aantal categorieën.
– Nutrient claim

Deze claim beschrijft wat een product bevat, 
en niet wat het product doet. Bijvoorbeeld: 
“verrijkt met vitamines”.

– Gezondheidsclaim
Dit type claims beschrijft wat het product 
doet, bijvoorbeeld “verlaagt het choleste-
rolniveau”. Hierin wordt een onderscheid 
gemaakt tussen claims op basis van algemene 
kennis (art. 13.1-claims) en claims gebaseerd 
op nieuw verkregen kennis (art. 13.5-claims). 

– Ziektereductieclaim
Deze art. 14-claims gaan een stuk verder 
dan de art. 13.1- of 13.5-claims omdat ze het 
voordeel voor de consument beschrijven. Een 
voorbeeld is: “verlaagt het risico op hart- en 
vaatziekten”. Het is voor de bewijsvoering 
van deze claim belangrijk om bewijs te over-
leggen over de effecten op ziekteverschijn-
selen zelf. Slechts in een enkel geval is een 
biomarker voldoende onderbouwd om voor 
een artikel 14-claim te gebruiken.

– Claim over ontwikkeling of gezondheid 
van kinderen
Ook deze claims vallen onder art. 14. maar 
richten zich op groei en ontwikkeling, en 
minder op uitblijven van ziekte. 

• Zie de EFSA website (2).

Gezondheidsclaims in het kort

Figuur 1. Overzicht van een studieopzet voor onderzoek naar de beschermende werking van 
een product tegen een maagdarminfectie. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van verzwakte 
colibacteriën die één of enkele dagen milde diarree kunnen veroorzaken: precies genoeg om 
de effecten op gezondheid te kunnen meten.
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heidsmarkers worden meegenomen die 
nodig zijn voor de uiteindelijke claim. In 
deze fase is een testproduct nodig dat 
zo veel mogelijk lijkt op het beoogde 
product in de supermarkt, om latere 
discussies over de invloed van bijvoor-
beeld de productmatrix te voorkomen. 

Deze maken onderzoekers zeer precies 
en gecontroleerd in het NIZO Processing 
Centre. Deze gestructureerde aanpak, 
met de uiteindelijke claim als uitgangs-
punt, voorkomt dat dure studies worden 
uitgevoerd met achteraf gezien de ver-
keerde actieve stof, of een foute dosis 
van het ingrediënt.
Hoewel de voedingsmiddelenindustrie 
nog moeten wennen aan de manier 
waarop EFSA omgaat met gezondheids-
claims, lijkt het er op dat er steeds meer 
mogelijkheden in het R&D-traject komen 
die aansluiten bij de wensen van EFSA. 
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gesteld welk actief ingrediënt of welke 
combinatie van ingrediënten de beste 
kans maken om het beoogde effect te 
bereiken. Om vervolgens te achterhalen 
of het concept in mensen werkt, voert 
NIZO één of meerdere proof-of-principle 
studies uit. Dit zijn kleine studies waarin 
ze zich beperken tot biomarkers die 
aantonen dat het lichaam op gunstige 
wijze heeft gereageerd, zonder ons druk 
te maken over eindpunten die iets zeg-
gen over ziektereductie. Dit gebeurt door 
bijvoorbeeld immuunmarkers in het 
bloed te meten of de samenstelling van 
de microbiota in de darm te bepalen. Dit 
geeft ook inzicht in het werkingsmecha-
nisme. Hiermee kunnen verschillende 
bioactieve componenten naast elkaar 
worden getest, of kan een dosis respons 
studie worden gedaan. 
Pas daarna is het tijd voor gerandomi-
seerde dubbelblinde placebo-gecontro-
leerde proeven waarin ook de gezond-

uit naar effecten van voeding op diar-
ree bij kinderen in Jakarta (Indonesië), 
waar darmproblemen veel frequenter en 
heftiger zijn dan in Nederland. Uiteraard 
voldoet zo’n studie in Indonesië dan wel 
aan de Europese kwaliteitseisen. Deze 
aanpak is complementair aan de gecon-
troleerde studies naar reizigersdiarree 
met de verzwakte colibacterie, en samen-
gevoegd geven ze een betrouwbaar beeld 
over de beschermende effecten van de 
geteste voedingsmiddelen.
Een nieuwe gezondheidsclaim vraagt nu 
om een gestructureerde aanpak (figuur 
2). Deze stelt de gezonde consument 
centraal, en begint met een goede 
definiëring van de uiteindelijke claim. 
Bovendien is het belangrijk om de moge-
lijkheden te onderzoeken om deze claim 
te beschermen. Dit voorkomt dat later de 
verkeerde studies worden gedaan, of dat 
niet meer gepatenteerd kan worden. In 
de volgende fase wordt exploratief vast-

Hans Snel
H. Snel, NIZO food research, Health Division, hans.snel@

nizo.nl

– Er is overtuigend wetenschappelijk bewijs
Het product heeft voldoende onderbouwing voor een 
gezondheidsvoordeel voor de consument. Naast informa-
tie over het gezondheidsvoordeel moet er ook een aan-
nemelijk gemaakt werkingsmechanisme zijn. De actieve 
component is bovendien aanwezig in een vorm en hoe-
veelheid die de claim rechtvaardigt. 

– De claim is door de consument te begrijpen
Claims met medische terminologie die alleen door experts 
worden begrepen zijn niet toegestaan. De woordkeuze 
moet bovendien aansluiten bij de wetenschappelijke 
onderbouwing, en kan eventueel door EFSA worden aan-
gepast.

– Het product heeft een verder gezonde samenstelling
Een product mag niet enerzijds een gezondheidsclaim dra-
gen, maar tegelijkertijd slecht scoren op andere punten. 
Dus geen alcoholische producten of producten met veel 
vet, zout, of suiker.

– Een aantal claims zijn zondermeer verboden
Het gaat dan bijvoorbeeld om claims die de suggestie wek-
ken dat de gezondheid nadelig wordt beïnvloed doordat 
het product niet wordt geconsumeerd. Ook claims rond 
mate of snelheid van gewichtsverlies mogen niet. Verder is 
het verboden dat artsen op persoonlijke titel aanbevelin-
gen doen.  

Uitgangspunten voor gezondheidsclaims op levensmiddelen

‘Een nieuwe gezondheidsclaim 
vraagt nu om een 
gestructureerde aanpak’

Figuur 2. Schematisch overzicht van een logische R&D-route voor het verkrijgen van 
gezondheidsclaims op voedingsmiddelen. 
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