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“Je ziet dat wanneer een claim is goedge-
keurd bedrijven nieuwe producten met 
deze claim gaan ontwikkelen”, vertelt 
Claudia Van den Berg, business develop-

ment manager bij TNO Quality of Life. 
Aan de andere kant ziet zij ook dat bedrij-
ven de claims links laten liggen en op een 
creatieve manier de gezondheidswaarde 
van hun producten onder de aandacht 

brengen. Voorzichtigheid is geboden, 
omdat bijvoorbeeld visuele uitingen ook 
als claim worden beoordeeld. “Vanuit de 
consument gezien is het belangrijkste 
dat zij op (gezond)claims moeten kunnen 
vertrouwen”, benadrukt Van den Berg in 
Madrid. 
Ook op de beursvloer was dit groten-
deels het geluid. Claims zijn ook niet 
altijd nodig omdat consumenten op den 
duur wel weten dat bepaalde producten 
gezond zijn, zoals cranberrysap, zei sales 
manager Michael Grotkjær bij ingrediën-
tenleverancier Lallemand. 
Claudia Van den Berg raadt bedrijven 
die wel voor een claim kiezen vooral 
aan om een zo gedegen en duidelijk 
mogelijk dossier in te dienen bij de EFSA. 
“Voedingsmiddelen- en ingrediëntenbe-

drijven moeten hierbij een bijzonder kri-
tische houding aannemen, wat vaak niet 
gemakkelijk is omdat het product met 
de claim een ‘eigen kindje’ is. Het kan 
daarom zinvol zijn ook externe deskundi-
gen te betrekken.” 

Meer duidelijkheid
“Er is inmiddels veel meer duidelijkheid 
over de voorwaarden die door EFSA aan 
een dossier worden gesteld”, verwijst 
Jaap Kluifhooft, directeur Regulatory 
Affairs bij Lipid Nutrition, in een gesprek 
na afloop van de beurs. “Maar wat is die 
duidelijkheid waard nu blijkt dat 70-80% 
van de drie jaar geleden ingediende 
claims als onvoldoende wordt beoor-
deeld?”, vraagt hij. “Het betekent voor 
ons in ieder geval dat wij ons nu aan het 

De voedingsmiddelenindustrie is terughoudend bij het ontwikkelen en op de markt brengen 

van voedingsmiddelen met gezondheidsclaims. Dat werd ook duidelijk op de vakbeurs Health 

Ingredients Europe (HIE) in Madrid. Het afwijzen van het gros van de gezondheidsclaims leidt 

wel tot dynamiek in de industriële en wetenschappelijke wereld. Bedrijven zien dan ook een 

belangrijke commerciële meerwaarde in claims.
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Probioticum L. fermentum PCC 
van Chr. Hansen versterkt de 
weerstand van atleten na het 
sporten. 

Foto: C
hr. H

ansen

‘Steeds duidelijker wordt de 
onverbiddelijkheid van de 
EFSA’
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herbezinnen zijn over de wijze waarop wij 
de informatie moeten presenteren aan 
EFSA.” Hier ligt een enorme uitdaging, 
omdat voor EFSA alleen overtuigend 
bewijs voor een gezondheidsclaim telt. 
“Wetenschappelijke bewijsvoering is 
niet zwart-wit, maar een glijdende schaal 
van waarschijnlijkheid. Is een effect wat 
waarschijnlijk is, dan onvoldoende?”

Wetenschappelijke integriteit
Hoewel puur wetenschappelijk hier niet 
veel tegen in valt te brengen, meent 

Kluifhooft dan ook dat EFSA bij het 
beoordelen van ingediende claims soms 
wel erg ver- en diepgaand te werk gaat. 
“Van sommige publicaties wordt infor-
matie opgevraagd die niet in het oor-
spronkelijke wetenschappelijke artikel 
is gepubliceerd. Ze gaat deze artikelen 
die soms al 10-15 jaar geleden werden 
gepubliceerd in feite opnieuw ‘peer 
reviewen’, door het type vragen die ze 
gaat stellen.” Dit roept vragen op. Kluif-
hooft: “Je zou je kunnen gaan afvragen of 
bepaalde wetenschappers die deze arti-
kelen hebben gepubliceerd niet in hun 
wetenschappelijke integriteit worden 
aangetast. Je krijgt type discussies die 
wetenschappers normaliter hebben met 
de reviewer van een magazine, voordat 
het artikel wordt gepubliceerd.”
Een en ander leidt tot dynamiek in de 
voedingsmiddelenindustrie, constateren 
de leveranciers. Intern bestuderen R&D-
afdelingen, al dan niet samen met weten-
schappelijke instellingen, de evaluaties. 
Bij afwijzingen wordt naar de oorzaak 
gekeken. Steeds duidelijker wordt de 
onverbiddelijkheid van de EFSA. Binnen 
veel bedrijven begint het besef door te 
dringen dat er iets fundamenteels aan 
het veranderen is rondom gezondheids-
claims. “Veel bedrijven zullen in hun 
financiële resultaten zien dat bepaalde 
claims niet meer gebruikt kunnen wor-

den voor hun producten”, stelt Kluif-
hooft. “Mijn persoonlijke inschatting is 
dan ook dat binnen bedrijven de druk de 
komende maanden flink op gaat lopen 
als marketingafdelingen zich echt gaan 
realiseren dat de communicatie van hun 
product aan banden wordt gelegd door 
de Europese overheid.” Dit is niet alleen 
belangrijk voor de Europese markt, maar 
ook voor de export buiten Europa, zo 
benadrukken exposanten desgevraagd. 

Beursverslag
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Ook bij de HIE Awards speelden claims een rol. DSM kreeg in 
Madrid de HIE Excellence Award voor zijn natuurlijke ingre-
diënt Fruitflow, dat bij een dosering van 3 gram de bloed-
circulatie stimuleert. Deze claim is door EFSA goedgekeurd 
en is tot dusver de eerste en enige bewezen 13.5 gezond-
heidsclaim. Fruitflow wordt al twee jaren in Groot-Brittannië 
toegevoegd aan het 100% vruchtensap Sirco. Een portie van 
250 ml werkt al na twee tot drie uur en de werking duurt tot 
18 uur. 
Fruitflow bestaat uit drie bioactieve stoffen uit de water-
oplosbare fractie van tomaten. Het wateroplosbaar ingre-
diënt is beschikbaar als suikervrij poeder en als siroop en kan 
worden toegevoegd aan bijvoorbeeld dranken, soepen en 
zuivelproducten met een aanbevolen hoeveelheid van 3 gram 
per portie. Vanzelfsprekend benadrukt DSM de klinische stu-
dies aan de basis van de gezondheidsclaim. 
Hetzelfde geluid was er op de stand van Chr. Hansen dat met 
een HIE Award werd onderscheiden voor het probioticum L. 
fermentum PCC. dat de weerstand van atleten versterkt na 
het sporten. Sune Schmølker, commercieel directeur Gezond-
heid & Voeding, verwees in het bijzonder naar een publicatie 

van Chr. Hansen in samenwerking met het Australisch Sport 
Instituut en de Griffith Universiteit in het British Journal of 
Sports Medicine in 2008 en nog niet gepubliceerd onderzoek, 
dat het probioticum het ontstaan van luchtwegaandoeningen 
bij mannelijke sporters na intensief sporten vermindert.
Danisco kreeg een HIE Award in de categorie spijsvertering-
gezondheid voor zijn Grindsted Fiberline ingrediënt voor toe-
passing in brood. De oplosbare vezel is smaakloos, zodat de 
smaak van het brood behouden blijft, en heeft geen invloed 
op de textuur. Met Fiberline is een luchtig brood mogelijk. Dit 
zijn allemaal belangrijke voordelen ten opzichte van volgra-
nenbrood dat vaak stevig en droog is en een sterke volgra-
nensmaak heeft. 
Innophos won in de categorie gezondheid voor jong en oud 
een HIE Award voor VersaCal Clear. Dit goed oplosbare cal-
ciumfosfaat maakt calciumverrijking van zure heldere dran-
ken mogelijk, zonder dat dit ten koste gaat van de smaak, het 
uiterlijk en de stabiliteit van de drank. Dit is doorgaans een 
probleem bij het gebruik van natuurlijke zouten die normaal 
worden gebruikt voor calciumverrijking, zei Joseph Golowski, 
vicepresident Fosfaten, over deze bekroonde innovatie.
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Fruitflow wordt al toegevoegd aan het 100% 
vruchtensap Sirco. 
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Danisco kreeg in de categorie spijsverteringgezondheid 
een HIE Award voor zijn Grindsted Fiberline. 
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