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Fabrikanten  
tobben: wat mag 

wel, wat niet?

Complex web generieke gezondheidsclaims

verBoDen. Superunie geeft toe dat 

ze bij de yoghurtdrank light van haar 

huismerk topvit een niet-toegestane 

claim gebruikt. “Deze is niet correct.” 
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heid precies inhoudt. Dat educatieve element zit in de genen van 
Yakult. Het bedrijf is in 1935 immers opgericht door microbio-
loog en wetenschapper Minoru Shirota. De werking van een pro-
duct aantonen met wetenschappelijk bewijs is voor Yakult dus 
logisch. De gezondheidseffecten van Yakult en Yakult light zijn 
allemaal wetenschappelijk onderbouwd. “Het onderzoek dat 
Yakult doet is gepubliceerd in internationale journals en beoor-
deeld door onafhankelijke wetenschappelijke panels”, zegt weten-
schapsmanager Olaf Larsen van Yakult Nederland. Een schrale 
troost is dat Yakult nog wel – onder voorwaarden – kan commu-
niceren naar gezondheidsprofessionals. 
Danone trok in 2010 zijn dossiers over probiotica ter onderbou-
wing van de gezondheidseffecten voor Actimel en Activia terug. 
Dit leidde ertoe dat alle communicatie-uitingen van de twee pro-

ducten medio 2012 werden aan-
gepast. Voor de probiotica-
claims kwamen wel andere 
claims in de plaats, waarbij de 
link wordt gelegd tussen het 
immuunsysteem en vitamines. 
Bij Actimel: ‘Vitamine B6 en D 
dragen bij aan het normaal 
functioneren van het immuun-

systeem’. “Het is logisch en consistent om op de aanwezigheid van 
vitamines te wijzen, omdat deze een belangrijke rol spelen in het 
immuunsysteem”, zegt director public affairs Danone Nederland, 
Michiel Lodewijks. Het verwijderen van de oude uitingen en het 
gebruik van de nieuwe ging zonder problemen. “De regels zijn 
duidelijk. Voor ons waren er geen obstakels. In de lijst met goed-
gekeurde claims staat duidelijk omschreven wat wel en niet kan.” 

Interpretatie claims
Voorlopig zullen bedrijven voortborduren op de nu toegelaten 
claims, denkt de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Indus-
trie (FNLI). De periode tot en met 14 december was een hecti-
sche, waarbij bedrijven tegen veel uitdagingen aanliepen. Het ver-
wijderen van claims kostte ondernemingen handen vol geld. De 
relatief korte overgangstermijn van zes maanden hielp in dat 
opzicht niet mee. Daarnaast worstelen veel bedrijven met de 
exacte woordkeuze van hun uitingen. De officiële bewoordingen 
van de Europese Commissie zijn zeer specifiek en concreet, 

Wie kent hem niet: Harry Potter, de dappere tovenaarsleerling uit 
de boeken van J.K Rowling. Menigmaal neemt hij het op tegen zijn 
erfvijand: de duistere tovenaar, van wie de naam niet genoemd mag 
worden. Het uitspreken van de naam (Voldemort, red.) zou alleen 
maar onheil teweegbrengen. Menig voedingsbedrijf zal zich sinds 
14 december herkennen in de situatie van Potter. 
Vanaf die datum mogen voedingsbedrijven in al hun marketing 
alleen nog gebruik maken van 222 toegestane gezondheidsclaims 
en hun synoniemen. Overtreders wacht een boete die afhankelijk 
van de aard kan variëren van enkele duizenden tot tienduizenden 
euro’s. Een levensmiddelenproducent die een volgens de NVWA te 
medische claim op zijn voedingsmiddel plakt, kan zomaar een 
prent van €30.000 tegemoet zien.

Probioticaclaims
Bij Yakult Europe in Almere zijn 
ze daarom uitzonderlijk voor-
zichtig. Al in de zomer van 2012 
stopte het bedrijf met het 
gebruik van de niet-toegestane 
probioticaclaim: ‘Yakult draagt 
bij aan een goede darmgezond-
heid.’ Tegenwoordig prijkt op de 
verpakking: ‘Met miljarden Lactobacillus casei Shirota.’ Meer niet. De 
frustratie hierover is voelbaar. Woordvoerder Martine van der Velde 
toont de grote glimmende tanks waarin de miljarden Shirota-bacte-
riën worden opgekweekt. In een andere hal schieten dagelijks hon-
derdduizenden Yakult-verpakkingen voor West-Europa door een 
buis op weg naar de afvullijn. Het hele proces, van bacterie tot super-
markt, heeft Yakult in eigen beheer. Het is een gevoelig product; er 
mag niets fout gaan. Hygiëne voor alles in Almere. Het bedrijf is 
overtuigd van de werking van zijn drankje. Alleen mag het dit niet 
hardop zeggen. Woorden als: gezondheid, darmflora, probiotica, 
darmgezondheid, goede bacteriën mogen niet uit de mond van een 
Yakult-medewerker worden opgetekend. “We kunnen niet meer over 
ons product communiceren naar de consument.” Niet op websites, 
niet op folders en zeker niet op verpakkingen. 

Wetenschap
Die communicatie is voor Yakult essentieel om te kunnen vertellen 
wat het product doet. Maar ook om uit te leggen wat darmgezond-

Sinds 14 december mogen fabrikanten geen ongeoorloofde claims meer gebruiken in hun mar-
ketinguitingen. ze kunnen kiezen uit een lijst van 222 door de europese voedsel- en Warenauto-
riteit (eFSa) en europese commissie (ec) goedgekeurde generieke gezondheidsclaims. maar 
hoeveel speelruimte geeft dit fabrikanten in hun communicatie naar de klant? vmt begaf zich in 
de troebele wereld van de gezondheidsclaims.

‘ Het is onontkoombaar 
om ingewikkelde  
fysiologische termen  
te gebruiken’
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Reclame of niet?
Een kwestie die momenteel speelt rond gezondheidsclaims: wan-
neer is iets ‘reclame’ en wanneer informatie?, stellen food-law 
advocaten Ebba Hoogenraad en Christine Fontaine van Hoogen-
raad & Haak. Over de gezondheidsvoordelen in het algemeen mag 
je wel communiceren, maar je kunt deze weer niet koppelen aan 
een product. Fontaine: “‘Yoghurt met cranberry is goed voor de 
blaas’ mag niet, maar je mag wel informatie geven over cranberry’s 
en de mogelijke positieve effecten op de blaas in het algemeen.” 
Hoogenraad waarschuwt voedingsbedrijven op te letten geen 
medische claims te maken en hun eigen sociale mediapagina’s en 
websites met reactiemogelijkheden voor consumenten scherp te 
monitoren. “Want als consumenten daar iets op schrijven over een 
mogelijk gezondheidseffect van een product van één van hun mer-
ken, dan zijn de bedrijven voor deze testimonials verantwoorde-
lijk”, zegt de advocaat.

Handhaving claims
Gezien de beperkte capaciteit van de NVWA, zal zelfregulering de 
hoofdrol spelen bij handhaving van de claimswetgeving. Branche-
organisaties FNLI, CBL, NPN en Neprofarm werken aan een toet-

meent de FNLI. “Zelfs met enige flexibiliteit in de speelruimte 
daaromheen is het voor bedrijven onontkoombaar om ingewikkel-
de fysiologische termen te gebruiken”, zegt FNLI-directeur Philip 
den Ouden. Niet echt prikkelend voor de consument. Een kleine 
speurtocht langs supermarkten en op het internet leert dat fabri-
kanten inderdaad nog tobben over wat wel en niet mag en dat ze 
mogelijk bewust de grenzen opzoeken in hun bewoordingen. 

Topvit
De website drogisterij.net meldt bijvoorbeeld over Lucovitaal 
Probiotica Kids Vanille: ‘Probiotica: actieve goede bacteriën. 
Ondersteunt de darmflora of de weerstand.’ Ook in de super-
markt duiken producten met claims op die vragen oproepen, 
zoals bij bepaalde zuivelproducten van Topvit. Op het pak (500 
ml) van Topvit yoghurtdrink light staat ‘goed voor de weerstand’ 
zonder daarbij een koppeling te maken welke ingrediënten hier 
dan precies voor zorgen. “Zoals ik het hier kan beoordelen mogen 
deze claims niet”, zegt Clarinca van Assen, codespecialist van 
KOAG/KAG, de keuringsraad die toezicht houdt op publieksre-
clame voor gezondheidsproducten. Een claim moet altijd gekop-
peld worden aan één of meerdere nutriënten, benadrukt ze. Ze 
geeft toe dat het koppelen van nutriënten aan een claim lastig is, 
vooral als het om een samengesteld product met meerdere 
bestanddelen gaat.
Manager Product Integriteit Paul van Hooren van Superunie, de 
eigenaar van huismerk Topvit, geeft toe dat de claim op Topvit 
yoghurtdrink light niet correct is. “Dat was ons bekend. Het pro-
duct staat op de nominatie om uit commerciële overwegingen te 
worden gesaneerd. Binnenkort zult u het niet meer aantreffen in 
de schappen.” 
Ook op de website staan twijfelachtige claims over de Topvit pro-
biotische zuiveldrank: ‘Bevat probiotica voor ondersteuning van 
de weerstand.’ Dan meldt de site verder dat de probioticabacte-
riën ‘de darmflora ondersteunen’. Over Topvit probiotische 
yoghurtdrank wordt op de website in soortgelijke bewoordingen 
gesproken. Ook hierover is Van Hooren goudeerlijk: niet correct. 
“Maar over twee weken (gezegd op 18 februari, red.) krijgt de 
website een restyling, dan wordt dit aangepast.” 
Hoe kon dit gebeuren? Allereerst wil Van Hooren kwijt dat 
“Superunie handelt conform alle geldende wetgeving”, maar onze-
kerheid over de lijst met toegestane claims en interpretaties daar-
van, zorgde er mede voor dat dit kon gebeuren. De Europese 
Commissie publiceerde de lijst met 222 toegestane gezondheids-
claims op 16 mei. Maar de database in het Nederlands met de 
claims en alternatieve bewoordingen en een richtsnoerdocument 
dat voedingsbedrijven praktische handvatten biedt, verschenen 
pas eind 2012 op de website van Keuringsraad KOAG/KAG, ver-
telt Van Hooren. Te kort dag om bijvoorbeeld alle verpakkingen 
aan te passen. 

nieUWe cLaim. De oude claim van vifit: ‘met lgg. voor een natuurlijke  

weerstand’ is medio 2012 vervangen door: ‘met belangrijke vitaminen voor je 

afweersysteem.’ 
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Gezondheidsclaims

•  Van de 2.748 door EFSA behandelde 13.1-claims is ruim 80% 
afgekeurd. Uiteindelijk kwamen er 122 op de goedgekeurde lijst.

•  Vrijwel alle probioticaclaims kwamen niet door de schifting.  
Uitingen over vitaminen en mineralen kregen wel groen licht.

•  In Nederland mag het woord probiotica nog worden gebruikt  
als algemene benaming, maar niet als schreeuwerige claim.  
In Brussel is hiertoe een verzoek ingediend. Zolang het verzoek 
loopt wordt het gebruik hiervan gedoogd.

•  De beoordeling van de 1.548 botanical claims heeft de Europese 
Commissie tijdelijk opgeschort. Fabrikanten kunnen deze claims 
vooralsnog gebruiken in hun uitingen, zoals Pickwick doet.

•  Fabrikanten kunnen 13.1-claims indienen als 13.5-claims (nieuwe 
gezondheidsclaims). Ook kunnen ze 14.0-claims (kinder- en  
ziekterisico beperkende claims) blijven indienen. Het is onwaar-
schijnlijk dat Danone en Yakult op korte termijn nieuwe claims 
insturen. Eerst willen deze bedrijven meer duidelijkheid van EFSA 
waar zo’n uiting precies aan moet voldoen.

De database met goedgekeurde claims en synoniemen en een  
bijgevoegd richtsnoer zijn te vinden op: www.koagkag.nl

singskader dat gelijk is voor levensmiddelen en supplementen met 
onder andere een lijst met voorbeeldbewoordingen en synoniemen.
Voor voedingssupplementen en andere gezondheidsproducten is 
een separaat stelsel van voorafgaande keuringen ingepast. KOAG/
KAG werkt hier al mee en toetst desgewenst vooraf claims van pro-
ducenten van gezondheidsproducten. Op de website van de Keu-
ringsraad zijn alle toegestane 13.1-gezondheidsclaims, voorbeeld-
bewoordingen en een richtsnoer te vinden (zie QR-code). Voor de 
levensmiddelenindustrie is voorafgaande toetsing onwenselijk, 
omdat dit het gebruik van alternatieve bewoordingen beperkt, rea-
geert de FNLI. De voedingsindustrie zal werken volgens toetsing 
achteraf. Als het toetsingskader gereed is, zal de Reclame Code 
Commissie aan de hand hiervan klachten afhandelen. 
In de tussentijd hebben voedingsmiddelenbedrijven toegang tot 
conceptversies van het toetsingskader. Afspraken over handhaving 
tussen de levensmiddelenindustrie en de NVWA, de eindverant-
woordelijke voor handhaving, zijn er nog niet. Hier wordt wel over 
gesproken, zegt Den Ouden. Hij benadrukt dat de FNLI zich wel 
zorgen maakt over de handhavingscapaciteit van de NVWA. “De 
veiligheid van ons voedsel is buitengewoon belangrijk.”
De NVWA zegt haar werk uit te voeren als altijd. Speciale teams 

voor handhaving van gezondheidsclaims zullen er niet komen. Als 
bedrijven via zelfcontrolesystemen aantonen hun zaakjes op orde te 
hebben, heeft de voedselautoriteit meer ruimte om te controleren, 
ook op websites. De NVWA verwacht de komende tijd overtredin-
gen te detecteren, maar tot op heden (medio februari, red.) is er 
nog niet gehandhaafd op onjuiste gezondheidsclaims.
“Dat je zoveel gezondheidsgerelateerde dingen niet mag zeggen is 
nieuw. Het is een doolhof. De NVWA moet ook met de nieuwe 
normen werken”, zegt advocaat Fontaine. Probleem is dat er nog 
geen jurisprudentie bestaat over de gezondheidsclaims. Fontaine: 
“Dan pas komt er meer informatie en wordt er meer duidelijk over 
interpretaties.”

BotanicaLS. Pickwick 

bracht een nieuwe reeks 

theeën op de markt met 

claims over weerstand, 

spijsvertering, nachtrust en 

concentratie. Dit mag 

omdat de claims verwijzen 

naar kruiden, de zogeheten 

botanicals, die vooralsnog 

zijn toegestaan.

cLaim Weg.  

Yakult kan niet   

communiceren naar 

de consument via 

haar product. De pro-

bioticaclaims zijn 

sinds zomer 2012 

van Yakult en Yakult 

light verdwenen. 

• Maurice de Jong •

voor meer inFormatie over Dit onDerWerP


