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eFSA beoordeelt eerste gezondheids-
claims streng

Hans Kraak

Het NDA-specialistenpanel van de Europese Voedsel en 
Veiligheidsautoriteit (EFSA) heeft afgelopen maand een eerste 
serie opinies over gezondheidsclaims naar buiten gebracht. Het 
gaat om acht claims, waarvan er vijf betrekking hebben op de 
gezondheid van kinderen en drie op de reductie van ziekterisico. In 
de adviezen staan de conclusies van specialisten (op het gebied van 
dieetproducten, voeding en allergieën) over de wetenschappelijke 
onderbouwing van de claims die per product door individuele 
bedrijven zijn ingediend bij EFSA. De opninies zijn aangeboden 
aan de Europese Commissie en de lidstaten van de EU die de 
de volgende stappen zetten in de mogelijke authorisatie van de 
claims.  

Van de acht claims werd één claim, die door Unilever is ingediend, 
positief bevonden, zij het dat de bewoording van de claim van het 
bedrijf in het EFSA-advies nog wat is afgezwakt. Het betreft de claim 
van Unilever dat plantensterolen het bloedcholesterol en het risico 
van coronaire hartziekten verlagen. De bewoording van de claim zou 
volgens het panel moeten zijn: ‘Het is bewezen dat plantensterol het 
cholesterolgehalte in het bloed verlaagt. De verlaging van het choles-
terolgehalte in het bloed kan het het risico op coronaire hartziekten 
verlagen.’ Daarmee wijkt het panel af van een door Unilever ingedien-
de suggesties waarin de bewoording wat directer gesteld was: ‘Van 
plantensterolen is bewezen dat ze het bloedcholesterolgehalte signi-
ficant verlagen. Van een verlaagd bloedcholesterolgehalte is bewezen 
dat dit het risico op coronaire hartziekten verlaagt.’ 

EssEntiëlE vEttEn De tweede behandelde claim van Unilever 
betreft de gezondheidsclaim die gerelateerd is aan de normale groei en 
ontwikkeling van kinderen van 1 tot 12 jaar door een adequate inname 
van  α-linoleen- en linolzuur: ‘Reguliere consumptie van essentiële vet-
zuren is belangrijk voor een goede groei en ontwikkeling van kinderen’, 
aldus het bedrijf. Volgens het NDA-panel weerspiegelt deze bewoordin-
gen de bewijsvoering van de aanvrager, maar het bedrijf mag daarbij 
niet stellen dat kinderen te weinig essentiële vetzuren binnenkrijgen en 
daarom magarines zouden moeten eten waarin deze vetzuren zitten.
Unilever zegt, bij monde van woordvoerder Gerbert van Genderen 

Stort, blij te zijn met de uitspraken van EFSA: ‘We zijn voor deze stren-
gere regelgeving, deze zal het kaf van het koren scheiden. Unilever is 
het enige bedrijf dat een positief advies kreeg, zij het met een kleine 
aanpassing in de bewoording, waar wij mee kunnen leven. Wat de 
claim voor essentientiële vetzuren betreft heeft EFSA de wetenschap 
achter de noodzaak van goede vetten bevestigd. Onderzoeken tonen 
aan dat de huidige inname (in Nederland) onder het niveau zit van 
deze optimale inname. We zullen onze opmerkingen hierover binnen 
de daarvoor geldende termijn van 30 dagen kenbaar maken bij de 
Europese Commissie.’  

ContEnt Andere claims die behandeld zijn hadden betrekking op 
een groente en fruitsupplement met lactobacillen. De claim hiervoor: 
‘de stimulering en modulering door het product van het immuun-
systeem van kinderen gedurende de groei’, werd afgewezen wegens 
onvoldoende onderbouwing. Ook de claim van een product, dat 
bestaat uit een sojaderivaat en lijnzaad, dat botdichtheid claimt werd 
afgewezen. Een meer generieke claim over het causaal verband tussen 
de dagelijske consumptie van zuivel en een gezond lichaamsgewicht 
in kinderen en volwassenen werd als onvoldoende onderbouwd be-
schouwd. Evenals de claim die een causaal effect verwoordt tussen de 
consumptie van kaas en de reductie van cariës in het kindergebit. Ook 
een product met een extract van cactusbladeren dat een gunstig effect 
op het HDL-cholesterolgehalte zou hebben, werd niet als voldoende 
onderbouwd beschouwd. En tot slot werd een claim voor een een 
product met CLA dat overgewicht zegt tegen te gaan afgewezen. 
‘Ik ben content met deadviezen van de EFSA’, zegt Henk van den 
Berg,  kennisspecialist van het Voedingscentrum en zelf lid van het 
NDA-panel. ‘De EFSA geeft hiermee een duidelijk signaal dat er geen 
ruimte meer is voor misleidende claims. In zekere zin is dit een streng 
beleid, maar dat is ook nodig om de wildgroei tegen te gaan. Ook sug-
gestieve claims die ogenschijnlijk waar lijken kunnen niet meer. Het 
gaat zowel om de onderbouwing van een claim als de relevantie voor 
de gebruiker. Met deze  eerste adviezen is de toon gezet en dat moet 
uiteidelijk helderheid voor de consument opleveren.’ 
Op dit moment zijn nog 220 claims in behandeling. Een claim moet 
binnen vijf maanden worden behandeld.
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