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Wetgeving

“Er zijn geen ongezonde voedingsmidde-
len, alleen ongezonde voedingsgewoon-
ten”, wordt beweerd door voedingskun-
digen. Toch groeit het aanbod ‘gezonde’
voedingsmiddelen, voedingsmiddelen
die meer doen dan alleen maar voeden,
nog steeds. Sinds in 1996 het Warenwet-
besluit toevoeging microvoedingsstoffen
van kracht werd, voeren steeds meer
‘health foods’ of ‘functional foods’ een
gezondheidsclaim. Maar beweren dat
een product de gezondheid bevordert (of
een ziekte voorkomt) gaat niet zomaar.
Wil een voedingsmiddel een gezond-
heidsclaim voeren, dan moeten op zijn
minst twee vragen zijn beantwoord:
1. Bevordert het product inderdaad de

gezondheid? Het probleem van de
(wetenschappelijke) onderbouwing;

2. Wat wordt precies geclaimd? Het pro-
bleem van de bewoording. 

Cholesterolverlagend
Een oorzakelijk verband tussen verrijkte
voedingsmiddelen en gezondheid is las-
tig aan te tonen. Soms lukt het, zoals dr.
Jan Steijns van Campina ontvouwde. Vifit
Choless Control is een zuivelproduct ver-
rijkt met plantenstanolen. De gezond-
heidsclaim is: ‘verlaagt het LDL-choleste-
rolgehalte met gemiddeld 10%’. Campi-
na maakte voor haar onderbouwing
gebruik van tussen 2000 en 2003 uitge-
voerd wetenschappelijk onderzoek door
Law, Mensink en Katan.
De wetenschappelijke onderbouwing van
de claim gaat over de werking van stano-
len. Stanolen lijken op cholesterol. Ze zor-
gen er voor dat minder cholesterol wordt
ingebouwd in de micellen in de darm, wat
betekent dat er ook minder cholesterol in
het bloed komt. De aanname vervolgens
is dat dit het risico op hart- en vaatziekten
bij mensen vermindert. De verlaging van
dat risico wordt geschat op 25%.

Wetenschappelijke criteria
De claim op de verpakking van Vifit Cho-

less Control lijkt daarmee gerechtvaar-
digd. Er wordt niets te veel gezegd. In het
algemeen is het echter de vraag aan wel-
ke criteria een wetenschappelijke onder-
bouwing moet voldoen, vertelde dr. Hans
Verhagen van het ILSI (International Life
Sciences Institute Europe). Daarom is
binnen de EU het PASSCLAIM (Process for
the Assessment of Scientific Support for
Claims on Foods)-project opgezet,
bedoeld om criteria voor wetenschappe-
lijke onderbouwing van claims op voe-
dingsmiddelen te formuleren.
Er is al een lijst van interim-criteria. Een
daarvan luidt: “Als het geclaimde ver-
sterkte effect of de verlaging van het risi-
co niet direct kan worden gemeten, moe-
ten er in studies wetenschappelijk geva-
lideerde effectmerkers worden gebruikt”
[1]. Zo is in het geval van Vifit het choles-
terolgehalte de merker, niet de hart-/
vaatziekte. Verlaging van het risico op
hart- en vaatziekten wordt terecht niet
geclaimd.

Stapeling
Een ander interim-criterium is dat bij het
maken van een claim ook moet worden
aangegeven voor wie het effect gunstig
is: voor de gehele bevolking, een sub-
groep of een risicogroep. Het is namelijk
nog niet duidelijk wat de risico’s zijn van
‘stapeling’.
Jarenlang werd gedacht dat bètacaroteen
(provitamine A) bescherming zou kunnen
bieden tegen longkanker omdat het een
antioxidant is die vrije radicalen weg-
vangt. Epidemiologisch onderzoek waar-
in mensen werden gevolgd die veel
groenten en fruit aten en/of een hoge
bètacaroteenspiegel hadden, en enkele
proefdierstudies, leken de hypothese te
onderbouwen. In 1999 bleek uit een
grootschalige interventiestudie onder
30.000 Finse mannelijke rokers die een
dagelijkse dosis van 20 mg bètacaroteen
(17,5 maal de normale dosis) innamen
dat bij hen 18% meer kanker voorkwam

dan bij de placebogroep. Onderzoekers
van de Universiteit Maastricht vermoe-
den dat een bepaalde stof die ontstaat
als bètacaroteen met vrije zuurstofradi-
calen reageert, voor nieuwe schadelijke
radicalen zorgt.
Ook voor vitamine E zijn negatieve effec-
ten gevonden. Hartpatiënten met insta-
biele plaques kunnen beter geen vitami-
ne E innemen want daarmee wordt de
kans op een dodelijk infarct verhoogd. En
probiotica zouden wel eens averechts
kunnen werken bij mensen met een ver-
stoord immuunsysteem.
Goed nieuws is dat door de technische
ontwikkelingen mag worden verwacht
dat over zo’n vijf jaar de risico’s, evenals
de claims, beter kunnen worden onder-
zocht. Nu heeft men nog maar een
beperkt aantal effectmerkers waaronder
bloeddruk, cholesterolgehalte en
gewicht om snel te kunnen bepalen wat
een bioactieve stof doet bij mensen.
Maar onderzoeksinstellingen en bedrij-
ven, waaronder TNO Voeding en Numi-
co, werken aan genetische merkers:
genen die kenmerkend zijn voor een
bepaalde ziekte. Als met DNA-chips
blijkt dat deze genen, na het innemen
van bioactieve stoffen vaker ‘aan’ of juist
‘uit’ komen te staan, is dat een indicatie
dat de bioactieve stof betrokken is bij die
ziekte [2]. 

Gedragscodes
Producenten willen hun producten verko-
pen aan een maximaal aantal consumen-
ten. Maar de meeste verrijkingen zijn
maar voor een beperkte groep zinvol.
Omdat een oorzakelijk verband tussen
verrijkte voedingsmiddelen en minder
kans op complexe ziekten als kanker of
hart- en vaatziekten moeilijk is aan te
tonen, kan men er voor pleiten helemaal
geen claims meer toe te staan.
Volgens ir. Louis van Nieuwland van het
Voedingscentrum zou daarmee het kind
met het badwater worden weggegooid.

Baat het niet dan scha
Een van de hobbels voor fabrikanten die een gezondheidsclaim willen voeren, is de wetenschap-

pelijke onderbouwing van de claim. Een ander probleem is de bewoording. Bestaande gedragsco-

des bieden onvoldoende houvast, zo was te horen op 9 oktober in Soest op het symposium ‘Nieuw

juridisch kader voor gezondheidsclaims’ van Euroforum.
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Als producenten niets mogen claimen,
zullen zij geen onderzoek doen en geen
producten met een toegevoegde gezond-
heidswaarde op de markt brengen. Dat is
in het nadeel van de consument.
In 1998 ontwikkelde het Voedingscen-
trum een gedragscode voor wetenschap-
pelijke onderbouwing van gezondheids-
claims. De gedragscode was een vrijwilli-
ge afspraak tussen bedrijven en
maatschappelijke organisaties en bevatte
een procedure voor toetsing van de
wetenschappelijke onderbouwing van
gezondheidseffecten. Een punt waarop
de gedragscode tekortschoot, zoals uit
de evaluatie naar voren kwam, was dat
eisen aan de bewoording van claims bui-
ten beschouwing waren gelaten.
Daarnaast houdt de Keuringsraad Aan-
prijzing Gezondheidsproducten (KAG)
sinds 1995 toezicht op de wijze waarop
gezondheidsproducten worden aange-
prezen en hanteert daarbij een code. De
code is een uitwerking van artikel 19 en
20 van de Warenwet. Daarin staat dat
niet mag worden gesteld of gesugge-
reerd dat voedingsmiddelen eigenschap-
pen hebben die ziekten voorkomen,
behandelen of genezen. Een indicatieve
lijst met toegelaten aanprijzingen speelt
een belangrijke rol in deze code. De indi-
catieve lijst voor aanprijzingen bij pro-
ducten die een relatie hebben met het
cholesterolgehalte is te vinden in de
tabel.

Zelfregulering
Volgens ir. Bas van der Heide van VWS

voldoet zelfregulering via gedragscodes
niet meer. Consumenten weten immers
niet van het bestaan van de codes en pro-
ducenten mogen geen reclame maken
met het feit dat een code met succes is
doorlopen. Ondertussen groeit het aan-
tal en de variatie aan gezondheidsclaims
(zie kader). Het moet anders, vindt Van
der Heide.
VWS wil meer wettelijke ruimte scheppen
voor gezondheidsclaims [4]. Volgens VWS
werkt de gedragscode van het Voedings-
centrum goed voor de toetsing van de
wetenschappelijke onderbouwing van
een gezondheidsclaim maar wordt deze
nog onvoldoende gebruikt. De KAG-code
biedt een goede leidraad voor de beoor-
deling en bewoording van de claims. VWS
wil kijken of de codes kunnen worden
geïntegreerd en toewerken naar een vorm
van preventieve toetsing. Vooruitlopend
op de Europese regelgeving zou voor de
komende twee jaar een regeling moeten
worden gemaakt. Daarbij wordt ook
gekeken of een aantal vrij te gebruiken
generieke claims kan worden vastgesteld.

Slimme consument
Een andere strategie om (misleidend)
gedoe met claims te voorkomen zou kun-
nen zijn helemaal niets te reguleren en er
vanuit te gaan dat de consument slim
genoeg is om zelf gezondheidsclaims
zoals ‘voor meer energie’, ‘passend in
een cholesterolverlagend dieet’ en ‘geeft
je vleugels’ te interpreteren. 
Communicatieadviseur Ingo Heijnen van
Hill & Knowlton denkt dat producenten
van goede huize moeten komen om con-
sumenten over de streep te trekken. Vol-
gens Heijnen ziet de cynische consument

gezondheidsclaims puur als marketing.
De ‘core business’ van voedingsmidde-
lenproducenten is dan ook niet het ver-
kopen van gezonde producten, maar van
geloofwaardigheid.
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aadt het hopelijk ook niet

Désirée van Hattum

Indicatieve lijst gezondheidsaanprijzingen voor cholesterol
Ja Nee  

Goed voor de cholesterolspiegel x
Voor een gezonde cholesterolspiegel x
Voor een verantwoord cholesterolgehalte x
Voor een normaal cholesterolgehalte x
Controleert het cholesterolgehalte x
Helpt bij de verlaging van het cholesterolgehalte x
Bij een verhoogd cholesterolgehalte x
Bestrijdt cholesterol x
Helpt het cholesterolgehalte te verlagen x
Past in een cholesterolarme keuken x
Past in een cholesterolverlagend dieet x
Past in een cholesterolarm dieet x
Ja = toegelaten; nee = niet toegelaten

Bron: KAG-code.

Gezondheidsclaims
knoflookpil 500 mg
‘Gunstige werking op het bloed’
‘Gunstige werking op de bloed-
druk’
‘Lecithine ondersteunt de bloed-
druk en het cholesterolgehalte’
‘Goed voor het zenuwgestel’
‘Ondersteunt de lichaamsafweer’

Vatgeenkouvla met
extra vitamine C:
claim of aansporing?


