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Voedingssupplementen en de zorg voor de Europese consument

Te weinig aandacht voor chronische 
onderdosering op lange termijn

	 	 hoewel	we in een vrij Europa 
 heten te wonen en werken, zijn 
wij allen aan regels gebonden. Dat 
kan ook niet anders. Persoonlijke 
vrijheid mag de vrijheden van ande
ren niet inperken of schaden. In dat 
geheel neemt voeding een bijzondere 

plaats in. De veiligheid moet worden 
‘gegarandeerd’ door producenten en 
overheden, maar de burger mag vele 
vette (of als hij zou willen zelfs bedor
ven) of suikerrijke happen per dag 
consumeren. Wat er wordt gegeten en 
gedronken valt onder de persoonlijke 

vrijheid van burgers.
Voedselveiligheid strekt zich ook uit 

naar voedingssupplementen. Richtlijn 
2002/46/EG speelt daarin een cen
trale rol, maar in die richtlijn wordt 
ook een impliciet waardeoordeel 
uitgesproken ten aanzien van de te 

reguleren producten: “Een adequate 
en gevarieerde voeding zou onder 
normale omstandigheden alle nutri
enten moeten leveren die voor een 
normale ontwikkeling en het behoud 
van een goede gezondheid nodig zijn, 
in de hoeveelheden die op grond van 
algemeen aanvaarde wetenschap
pelijke gegevens zijn vastgesteld en 
worden aanbevolen...”. Dat houdt 
in dat Europese bestuurders voe
dingssupplementen op voorhand als 
overbodige producten beschouwen. 
Regelgeving richt zich dan ook alleen 
op eventuele overdosering van die 
voedingssupplementen en de mogelijk 
giftige gevolgen daarvan. En daarin 
speelt het voorzorgbeginsel ‘Bij twijfel, 
niet toestaan’ een centrale rol (1). Dit 
beginsel, dat dient te worden toege
past in zaken waarin wetenschappelijk 
onderzoek geen uitsluitsel kan geven 
over veiligheid, is in de oprichtings
richtlijn van de EFSA (Regulation EC 
nr. 178/2002) expliciet genoemd als 
dragend principe: een hoog bescher
mingsniveau voor menselijke gezond
heid en veiligheid. Dit perspectief 
wordt echter eenzijdig begrepen.
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Het huidige beleid binnen Europa verstaat onder voedselveiligheid van voedingssupplementen en 

verrijkte voedingsmiddelen vooral bescherming tegen overdosering met vitamines en mineralen. 

Het beschouwt voedingssupplementen als overbodig naast een gezond voedingspatroon. Daarmee 

doet ze de consument tekort. Met het huidige voedingspatroon bestaat er eerder gevaar op onder-

dosering van microvoedingsstoffen. Dit kan op lange termijn leiden tot ziekte. Uitgangspunt voor 

het beleid zou eerder bevordering van gezondheid moeten zijn dan het voorkomen van schade 

door overdosering.

Huidig beleid maakt 

consumenten wan-

trouwig voor voe-

dingssupplementen. 

Europa mikt op gezonde 

voeding
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Upper Limits    In de wijze waarop 
Europa de inname van micronutriën
ten via voedingssupplementen wenst 
te reguleren, speelt het criterium van 
de Upper Limit (UL) een hoofdrol. 
De UL is het niveau van dagelijkse 
inname waarboven ongewenste effec
ten zouden kunnen optreden. Op 
basis van de UL’s zullen maximum
gehaltes voor voedingssupplementen 
en aan normale voedingsmiddelen 
toegevoegde vitamines en mineralen 
worden vastgesteld om te waarbor
gen dat consumptie ervan geen risico 
oplevert. Met deze benadering wordt 
gekozen voor preventie van ziekte. 
Daarmee bedoelen we dat in Europa 
micronutriënten worden beoordeeld 
op hun potentie boven een bepaalde 
dosis schade te berokkenen. Omdat 
de regelgeving er van uitgaat dat een 
gezonde en gevarieerde voeding alle 
voedingsstoffen in voldoende mate 
levert, behoeven voedingssupplemen
ten en verrijkte voeding alleen op hun 
veiligheid bij overdosering te worden 
beoordeeld.

Echter ‘gezonde en gevarieerde voe
ding’ is een niet eenduidig te definië
ren concept, gezien de schier eindeloze 

mondiale variatie in voedsel. Is het 
Mediterrane dieet nu het toonbeeld 
van gezonde voeding (rode wijn, olijf
olie), of is een meer Aziatisch georiën
teerd voedselpakket met bijvoorbeeld 
groene thee te prefereren? Veel studies, 
maar zeker niet alle, geven een ver
band aan tussen de consumptie van 
de genoemde voedselproducten, of 
geëxtraheerde componenten daaruit 
(polyfenolen zoals flavonoïden) en 
toegenomen gezondheid. Dit zijn 
overigens andere gezondheidsthema’s 
dan die welke traditioneel aan de orde 
worden gesteld vanuit de klassieke 
deficiëntiekijk op micronutriënten. 
In die (onzes inziens verouderde) 

visie behoren polyfenolen niet tot de 
micronutriënten vanwege het ontbre
ken van deficiëntieziekten als gevolg 
van onderdosering.

Vergeten lange termijn    De geko
zen ULbenadering heeft iets eigen
aardigs. Als men in Europa al bezorgd 
is om de gezondheid van haar burgers, 
waarom dan alleen bezorgd over een 
eventuele overdosering met micronu
triënten? Immers, een onderdosering 
met micronutriënten is problema
tischer. Tal van ziekten (acuut en 
chronisch) zijn gerelateerd aan een 
gebrek aan consumptie van micronu
triënten. Via de Aanbevolen Dagelijkse 
Hoeveelheid (ADH) probeert de over
heid de burger te informeren over 
de minimale doses micronutriënten 
die noodzakelijk zijn om gezond te 
blijven, dat wil zeggen om deficiëntie 
te voorkomen. Maar zoals maar al te 
bekend, leiden voorlichtingscampag
nes zelden of nooit tot enig resultaat.

Het begrip ‘deficiëntie’ heeft echter 
de laatste tien jaar meerdere gezichten 
gekregen. De klassieke benadering 
gaat uit van (min of meer) acute en 
duidelijk zichtbare deficiëntie als 
gevolg van onderdosering. Dat op 
lange termijn schade kan ontstaan als 
gevolg van een relatief beperkt gebrek 
aan essentiële micronutriënten als 
vitamines en mineralen, maar ook als 
gevolg van een te beperkte inname 
van antioxidatieve polyfenolen, wordt 
in toenemende mate duidelijk uit 
onderzoek (2, 3, 4). Schade aan het 
DNA, waarvan de gevolgen op de 
korte termijn onzichtbaar blijven, 
kan op de lange termijn leiden tot tal 
van ziekten zoals kanker en hart en 
vaatziekten, en kan ook veroudering 
versnellen. De inschatting is dat de nu 
gehanteerde ADH’s voor micronutri
ënten niet afdoende zijn om die lan
getermijnschade te beperken. Doses 
boven de ADH lijken te leiden tot 
additionele gezondheidsvoordelen op 
de lange termijn (5, 6, 7, 8).

Deze wetenschappelijke ontwikke
lingen plaatsen de reguliere focus om 
alleen de risico’s van overdosering van 

voedingssupplementen te reguleren 
in een andere context. De expliciete 
referentie in de voedingssupplemen
tenrichtlijn om maar gezond te eten, 
leidt af van de (wetenschappelijke) 
vraag in hoeverre suppletie van 
voeding met micronutriënten een 
overbodige luxe is of een interessante 
aanvulling met het oog op de gezond
heid op de lange termijn. Dat vraagt 
echter wel om een verschuiving van 
ziektepreventie (wat betreft dosering) 
naar gezondheidsverbetering. Ofwel 
het gaat bij micronutriënten (inclusief 
de polyfenolen) dus niet meer om het 
voorkómen van deficiëntie, maar juist 
om het maximaliseren van gezond
heid. Het huidige beleid heeft echter 
a priori gekozen voor een overdose
ringbeleid, zonder enige reflectie op 
het langetermijnvraagstuk. Het ‘hoge 
beschermingsniveau’ van de Europese 
regelgeving behoeft hierin een nadere 
beschouwing.

Voorzorgcultuur    Een hoog 
beschermingsniveau kan niet zon
der regels, zo is de Europese stelling. 
Maar in een geliberaliseerde markt 
zijn de mogelijkheden tot reguleren 
nu eenmaal beperkt. Daartoe moet de 
Europese Unie een andere weg bewan
delen om toch tot implementatie van 
regels te komen; de economie van 
reguleren is immers ingesteld op groei 
(9). Door middel van de politisering 
van de consument, met behulp van 
de introductie van de term accoun
tability, hebben Europese regeringen 
hun regulerende legitimiteit opnieuw 
vastgelegd (10). Het institutionaliseren 
van wantrouwen, onder andere door 
de noodzaak van absolute productvei
ligheid te benadrukken met het voor
zorgbeginsel in de hand (‘bij twijfel, 
niet toestaan’), heeft dat wantrouwen 
van consumenten ten opzichte van 
industriële producten in hoge mate 
versterkt.

Het hoge beschermingsniveau, dat 
als gouden standaard moet functione
ren in de Europese markt, wordt ten 
aanzien van regulering van voedings
supplementen slechts vertaald in ter

Supplementen alleen beoordeeld op 

schadelijkheid

17_VNU5 H.indd   18 10-05-2007   10:17:42



voeding nu | mei 2007 | nummer 5 19

men van giftigheid bij overdosering. 
Deficiëntie wordt daarbij vergeten. En 
dat is contradictoir. Want de risico’s 
van micronutriënten liggen aan beide 
kanten van het vraagstuk: deficiëntie 
en overdosering. Door eenvoudigweg 
te wijzen naar het belang van gezonde 
voeding en te waarschuwen voor over
dosering van voedingssupplementen 
wordt de burger aan de ene kant wan
trouwig gemaakt voor industriële voe
dingsproducten en aan de andere kant 
een schuldcomplex aangepraat, omdat 
hij ondanks alle goede bedoelingen 
met de beste wil van de wereld niet 
kan voldoen aan de aanbevolen ‘goede 
voedingspatronen’. Daarmee wordt 
de verantwoordelijkheid volledig bij 
de burger gelegd, maar tegelijkertijd 
wordt deze burger de mogelijkheid 
ontnomen zelf te kiezen voor een 
voedingspatroon eventueel aangevuld 
met supplementen.

Een dergelijke benadering getuigt 
van een weinig pragmatisch perspec
tief en toont paradoxaal genoeg het 
vermijden van bestuurlijke verant
woordelijkheid voor de gezondheid 
van burgers aan. Dat chronische ziek
ten zijn geassocieerd met een gebrek 
aan micronutriënten, is nu eenmaal 

(vooral in hun ontstaansfase) minder 
zichtbaar dan de vergiftigingsgeval
len als gevolg van overconsumptie 
van voedingssupplementen. De con
sequentie daarvan is dat de volksge
zondheid op de lange termijn schade 
kan ondervinden door mensen een 
eenvoudig en goedkoop voedingssup
plement te ontzeggen of uit het hoofd 
te praten door het te omgeven met tal 
van waarschuwingen. 

Belemmerend    Voedingssup
plementen lijken dus tussen wal en 

schip terecht te komen, zeker waar het 
gaat om innovatie en nieuwe ontwik
kelingen op het gebied van voeding. 
Toepassingen van de nieuwste weten
schappelijke inzichten worden ernstig 
gehinderd, want ze moeten keer op 
keer getoetst worden ten behoeve 
van het hoge beschermingsniveau. In 
hoeverre de veiligheidsgarantie en het 
voorzorgprincipe zullen bijdragen aan 
de volksgezondheid is eigenlijk geen 
vraag. De twijfel en het wantrouwen 
zijn gezaaid bij de burger, en de eis 
van absolute veiligheid is dan snel 
gesteld en ingewilligd.

In plaats daarvan zou de Europese 
samenleving een kritische houding 
moeten ontwikkelen ten opzichte 
van reguleringsstructuren met het 
voorzorgbeginsel als leidend principe. 
In deze Europese cultuur is het mis
schien niet zo gek om de woorden van 
de Britse filosoof en econoom John 
Stuart Mill te herhalen: ‘Als er slechts 
sprake is van een beperkt risico en 
niet van direct gevaar, kan alleen het 
individu zelf besluiten of er voor hem/
haar voldoende beweegredenen zijn 
om het risico te nemen. Alleen kinde
ren, wilsonbekwamen en personen die 
niet ten volle gebruik kunnen maken 
van hun cognitieve vermogens, zou
den krachtdadig beschermd moeten 
worden. Voor alle anderen zou  
een waarschuwing voldoende  
moeten zijn.’(11).
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De Europese Unie 

beoordeelt voedings-

supplementen alleen 

op schade bij overdo-

sering.
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