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 met 
claims over gezondheidsbevorde-

rende effecten zijn in de jaren tachtig
in Japan geïntroduceerd. Ze zijn snel
daarna ook in Noord-Amerika,
Europa en de rest van de wereld
doorgedrongen. Deze voedingsmid-
delen hebben de aandacht getrokken
van de consument, de wetenschap,
het bedrijfsleven en de overheid.
Velen onderstrepen het belang van
het wetenschappelijk onderbouwen
van claims, waarmee de link met de
wetenschap is gelegd.

Om duidelijkheid te krijgen op dit
jonge terrein heeft het International
Life Sciences Institute (ILSI) Europe
in de tweede helft van de jaren negen-
tig het FUFOSE-project (Functional
Foods Science in Europe) geleid. Dit
resulteerde in het vaststellen van twee
nieuwe categorieën gezondheids-
claims naast de al bestaande nutriënt-
functieclaims: versterkte-functie-
claims (enhanced function claims) en
claims gerelateerd aan verlaging van
het risico op ziekte (reduction of dis-
ease risk claims) (zie tabel).

De nieuwe begrippen vanuit FUFO-
SE hebben, soms in iets andere
bewoordingen, inmiddels hun weg
gevonden in diverse (supra)nationale
regelgevingen, inclusief de Codex
Alimentarius. Zo worden er nu door-
gaans ook drie soorten gezondheids-
claims onderscheiden, waarin de ver-
worvenheden van het FUFOSE-pro-
ject duidelijk herkenbaar zijn. Naast
de drie categorieën gezondheids-
claims, die aangeven wat een voe-
dingsmiddel doet, bestaan er ook voe-
dingsclaims die aangeven wat het
voedingsmiddel bevat (1, 2):
– claims die een gehalte van een nu-
triënt aangeven;
– claims die een vergelijking maken
tussen nutriëntgehaltes of energie-
waarden van twee of meer soortgelij-
ke voedingsmiddelen;
– claims die een relatie aangeven met
richtlijnen voor goede voeding.

Wetenschappelijke onderbou-
wing    Vrij snel volgend op de
wetenschappelijke ontwikkelingen

Voeding en gezondheid

Consensusrapport van het EU-project PASSCLAIM

Wetenschappelijke onderbouwing van

gezondheidsclaims op voedingsmiddelen

Gezondheidsclaims op voedingsmiddelen dienen weten-

schappelijk onderbouwd te zijn. In de nabije toekomst

zal een EU-verordening dat vermoedelijk ook wettelijk

vastleggen. In het door de EU gefinancierde en door ILSI

Europe gecoördineerde PASSCLAIM-project hebben

honderden wetenschappers zich tussen 2001 en 2005

gebogen over het vaststellen van criteria ter toetsing van

de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheids-

claims op voedingsmiddelen. Het consensusrapport van

dit project is zojuist gepubliceerd.
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FUFOSE (1998) Raad van Europa (2001) Codex Alimentarius (2003) Concept- EU-verordening (2003)

Nutriënt-functieclaims niet Nutriënt-functieclaims Nutriënt-functieclaims Gezondheidsclaims gerelateerd aan

meegenomen niet meegenomen algemeen geaccepteerde rollen van 

nutriënten en andere stoffen

Versterkte-functieclaims Versterkte-functieclaims Andere functieclaims

Claims gerelateerd aan Claims gerelateerd aan Claims gerelateerd aan Gezondheidsclaims gerelateerd aan

verlaging van het risico op verlaging van het risico verlaging van het risico op verlaging van het risico op ziekte

ziekte op ziekte ziekte

Tabel: Classificatie van gezondheidsclaims volgens FUFOSE, de Raad van Europa, Codex Alimentarius en de concept-EU-ver-

ordening (1, 2, 4).
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Voeding en gezondheid

zijn er in diverse landen zogenoemde
gedragscodes (Codes of Practice) ont-
wikkeld, die een kader scheppen voor
het maken van claims op voedings-
middelen. In Nederland is dit sinds
1998 geregeld in de Gedragscode
Gezondheidseffecten, gecoördineerd
door het Voedingscentrum (3). Dit is
een vrijwillige code, opgesteld door
de voedingsmiddelenindustrie, de
detailhandel, de Consumentenbond
en het Voedingscentrum en onder-
steund door de ministeries van VWS
en LNV en de Stichting Reclame
Code. Het karakter van de Gedrags-
code in Nederland is voornamelijk
procedureel van aard: zij stelt alleen
in algemene zin dat gezondheids-
claims wetenschappelijk moeten wor-
den onderbouwd. Op aanvraag wordt
een panel van onafhankelijke deskun-

digen samengesteld om de onderbou-
wing van een claim te beoordelen.

In Nederland heeft het vrijwillige
karakter van de Gedragscode ertoe
geleid dat er slechts een klein aantal
producten op de markt is waarvoor
aanvragen zijn ingediend, terwijl een
nog kleiner aantal de procedure suc-
cesvol heeft doorlopen, te weten:
– Becel pro-activ met het cholesterol-
verlagende effect van plantensterolen;
– Benecol met het cholesterolverla-
gende effect van de nauw verwante
stanolen;
– Pró-FIT brood met het cholesterol-
verlagende effect van bèta-glucan
vezels;
– Vitaalbrood Flora verrijkt met inu-
line, met een effect op de darmflora
en de dikkedarmfunctie;
– Danone Activia, een yoghurt ver-
rijkt met Bifidus Essensis, die de
stoelgang stimuleert wanneer die is
vertraagd;
– O’mega meergranenbrood, waaraan
n-3-vetzuren uit vis zijn toegevoegd.

Het vrijwillige karakter zal in
Nederland en de overige EU-landen
verdwijnen als de EU haar verorde-
ning (4) heeft ingevoerd. De meest
recente versie ervan dateert van
zomer 2003. Deze is onlangs in het
Europees parlement en de Raad

behandeld. Indien de EU instemt met
de verordening zal er mogelijk zelfs al
per 2006 of meer waarschijnlijk per
2007 ook in Nederland een wettelijke
verplichting gelden om gezondheids-
claims op voedingsmiddelen te bewij-
zen. De wetgeving zal van kracht zijn
20 dagen na publicatie in de Official
Journal of the EC en moet worden
toegepast zes maanden na deze publi-
catie. Bijzonder is dat reeds in het
eerdere concept van de verordening
er ten aanzien van het wetenschappe-
lijke bewijs al wordt verwezen naar
een EU-project wat op dat moment
nog niet was beëindigd: het project
PASSCLAIM (Process for the
Assessment of Scientific Support for
Claims on Foods; europe.ilsi.org/
passclaim). Ook het PASSCLAIM-
project (afbeelding 1) wordt geleid
door ILSI Europe en heeft tot hoofd-
doel ‘het opstellen van een kader met
principes voor het beoordelen van de
wetenschappelijke onderbouwing van
gezondheidsclaims voor voedings-
middelen en ingrediënten’. Het pro-
ject is in 2001 begonnen en is zojuist
geëindigd met het publiceren van een
‘consensusdocument’ met daarin cri-
teria voor de wetenschappelijke
onderbouwing van claims voor voe-
dingsmiddelen en ingrediënten (2).
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Afbeelding 2: Het schema van het PASSCLAIM-project waarin de relatie wordt gegeven tussen

typen gezondheidsclaims en het bewijs dat daaraan ten grondslag ligt (2).

Afbeelding 1: Schematische weergave van het PASSCLAIM-project.
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Consensuscriteria    Bij het PASS-
CLAIM-project zijn ongeveer 300
wetenschappers betrokken geweest
vanuit universiteiten en onderzoeks-
instituten, alsmede vertegenwoordi-
gers van consumentenorganisaties,
wetgevende instanties en experts van-
uit de voedingsmiddelenindustrie. In
drie stappen werd er een set van crite-
ria opgesteld, telkens verfijnd en uit-
eindelijk in een consensusgroep en 
-bijeenkomst definitief vastgesteld.
Achtergrondinformatie voor het vast-
stellen van criteria werd geleverd door
zeven themagroepen, gebaseerd op
verschillende lichaamsfuncties en
aandoeningen, en een groep die de nu
geldende gedragscodes kritisch heeft
geëvalueerd. Er zijn drie grote plenai-
re bijeenkomsten geweest om met
elkaar van gedachten te wisselen en
(interim)criteria op te stellen: in 2002
in Berlijn, in 2003 in Bordeaux  en in
2004 in Lissabon.

De resultaten van het PASSCLAIM-
project zijn onlangs gepubliceerd (2).
De kern van de publicatie is de set
van ‘Consensuscriteria voor de weten-
schappelijke onderbouwing van
gezondheidsclaims op voedingsmid-
delen en -ingrediënten’ (zie kader en
afbeelding 2). Deze set is ook geschikt
om in de Nederlandse taal te worden

gepubliceerd, om daarmee een zo
groot mogelijke verspreiding mogelijk
te maken. Alle criteria worden in de
publicatie (2) uitvoerig toegelicht,
waarbij vooral veel aandacht wordt
besteed aan het onderzoek bij men-
sen, waarin drie categorieën van
bewijs worden onderscheiden, waar-
van de laatste slechts ondersteunend
bewijs kan leveren:
– Interventies: zoals gerandomiseerd
en gecontroleerd onderzoek, klinisch
onderzoek, fysiologisch en psycholo-
gisch onderzoek.
– Observaties: prospectief onderzoek
of cohortonderzoek, cross-sectioneel
of analytisch onderzoek, ‘case-con-
trol’-onderzoek.
– Ondersteunend: dierexperimenteel
onderzoek, in-vitro-experimenten,
onderzoek naar genotype, modellen
of mechanistisch onderzoek.

Deze resultaten zullen van nut zijn
voor het vaststellen van de wettelijke
kaders en het toetsen van de onder-
bouwing van (voorgestelde) gezond-
heidsclaims, en voor alle bedrijven die
claims willen gaan voeren op hun
voedingsmiddelen. Tot slot dragen de
resultaten hopelijk bij aan het verbe-
teren van de geloofwaardigheid 
van deze voedingsmiddelen 
voor de consument.
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1. Het voedingsmiddel of -ingrediënt waar-
aan een claim wordt toegeschreven, moet
worden gekarakteriseerd. 
2. De onderbouwing van een claim moet zijn
gebaseerd op gegevens verkregen in de
mens, hoofdzakelijk uit interventieonder-
zoek, waarbij de volgende overwegingen in
acht zijn genomen:
– onderzoeksgroepen die representatief zijn
voor de doelgroep;
– geschikte controles;
– een geschikte duur van blootstelling en
monitoring om het bedoelde effect aan te
tonen;
– vaststelling van de gebruikelijke voeding
van de onderzoeksgroep en andere relevante
aspecten van levenswijze;

– een hoeveelheid van het te testen voe-
dingsmiddel of -ingrediënt die in overeen-
stemming is met het beoogde consumptie-
patroon;
- het effect van de voedselmatrix en de voe-
ding op het functionele effect van het
ingrediënt;
- het vaststellen van de daadwerkelijk gere-
aliseerde inname van het voedingsmiddel of
ingrediënt;
- een statistische power die groot genoeg is
om de hypothese te testen.
3. Als het geclaimde effect niet direct kan
worden gemeten, moeten de onderzoeken
merkers gebruiken (zie afbeelding 3).
4. Merkers moeten:
- biologisch valide zijn, hetgeen wil zeggen

dat ze in een bekende relatie staan tot het
eindeffect en dat hun variabiliteit in de
doelgroep bekend is;
- methodologisch valide zijn wat betreft hun
analytische kenmerken.
5. Binnen een onderzoek moet de merker
veranderen op een manier die statistisch
significant is en de verandering moet biolo-
gisch relevant zijn voor de doelgroep en in
overeenstemming met de claim die men
beoogt te onderbouwen.
6. Een claim moet wetenschappelijk worden
onderbouwd door rekening te houden met
alle beschikbare gegevens en die gegevens
moeten naar bewijskracht worden gewogen

Consensuscriteria voor wetenschappelijke onderbouwing gezondheidsclaims voedingsmiddelen en -ingrediënten

    Markers of
  target
function /
  biological
     response

Markers of
intermediate

endpoint

Consumption
of

functional
food

component

reduced risk 
of disease

    Markers of
 exposure
to food
 component

Improved 
state of 

health and 
well-being and 

performance

or

or

Normal
 nutrient function

Afbeelding 3: PASS-
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claims (2).


