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op het grensvlak van voeding en geneesmiddelen: wie adviseert? 

Mirjam Jager, Marlies Kubbinga, Wendy van 
Loon, Hans Verhagen, Cathy Rompelberg, 
Henk van Kranen, RIVM, Bilthoven

Wie zijn gezondheid wil verbeteren, heeft 
verschillende mogelijkheden, zoals een 
aanpassing van de voeding en leefstijl of 
het gebruik van geneesmiddelen. Maar wat 
is de beste keuze uit het sterk gegroeide 
aanbod van (functionele) producten, 
supplementen en geneesmiddelen? 
Een compleet overzicht met informatie 
over claimonderbouwing, veiligheid en 
onderlinge interacties is er niet. In het 
project The Food-Pharma Interface speelt 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) hierop in. Door interviews 
is achterhaald wie aan welke informatie 
behoefte heeft.

Wie actie wil ondernemen om de gezondheid 
te verbeteren, heeft de keuze uit verschillende 
gezondheidsbevorderende mogelijkheden, 
zoals de aanpassing van de voeding, het 
gebruik van functionele voedingsmiddelen, 
voedingssupplementen of geneesmiddelen 
(afbeelding 1). Om tot een keuze te komen, 
moeten consumenten vertrouwen op de in-
formatie die beschikbaar is bij de specialisten 
in de gezondheidszorg. Helaas kunnen deze 
beroepsbeoefenaren vaak geen geïntegreerd 
beeld schetsen van alle mogelijkheden, 
aangezien hun werkveld vaak beperkt blijft 
tot geneesmiddelen (artsen/apothekers) of 
voeding (diëtisten/voedingskundigen). Mo-
menteel ontbreekt in Europa een objectief en 
volledig overzicht van alle gezondheidsbevor-
derende keuzemogelijkheden op dit terrein. 
Ook de mogelijke effecten van combinaties 

van diverse keuzemogelijkheden (interacties) 
zijn onvoldoende systematisch gedocu-
menteerd. In het project The Food-Pharma 
Interface bundelt het RIVM kennis over 
diverse aspecten van (functionele) voeding, 
voedingssupplementen en geneesmiddelen, 
bedoeld voor professionals en consumenten. 
Met The Food-Pharma Interface werd in 
2007 begonnen, als samenwerkingsverband 
van verschillende afdelingen binnen het 
RIVM. Hierin kwam de ontwikkeling van 
een internetsite en database naar voren, 
waarmee informatie wordt verspreid over de 
verschillende keuzemogelijkheden om de 
gezondheidstoestand te beïnvloeden. Per 
aandoening of risicofactor zou bijvoorbeeld 
een overzicht gegeven kunnen worden van 
de objectieve informatie over een product, 
de werkzaamheid ervan, de veiligheid en de 

TradiTionele eeT- of drinkwaren waarin 

bepaalde ingrediënTen of besTandadelen 

van ingrediënTen in hogere of geringere 

maTe aanwezig zijn, op grond waarvan de 

fabrikanT bepaalde posiTieve eigenschappen 

van daT levensmiddel voor de gezondheid 

van de gebruiker claimT die uiTgaan 

boven de voedingseigenschappen van heT 

oorspronkelijke producT (7). 
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risicogroepen die erbij horen. Ook kan daar-
bij dieper ingegaan worden op de interacties 
tussen de verschillende keuzemogelijkheden. 
Het project bevindt zich momenteel in de 
haalbaarheidsfase. Er wordt een pilot-ont-
werp uitgewerkt dat zich richt op het thema 
cholesterolverlaging. Het doel is het integre-
ren van bestaande kennis op de verschillende 
deelgebieden.

InformatIebehoefte  In eerste 
instantie zal een internetsite gericht zijn op 
beroepsbeoefenaren, in een later stadium 
eventueel ook op consumenten. Om de toe-
komstige internetsite en database goed aan 
te kunnen laten sluiten bij de wensen en be-
hoeften is een verkenningsstudie uitgevoerd. 
Het doel hiervan was om een beeld te krijgen 
van de informatiebehoefte bij beroepsbeoefe-
naren over functionele voedingsmiddelen en 
voedingssupplementen. 
Uit eerder onderzoek onder diëtisten bleek 
dat er behoefte is aan objectieve informa-
tie over functionele voedingsmiddelen (1). 
Diëtisten willen meer weten over de onder-
bouwing van de claims, veiligheid, effecti-
viteit en wijze van gebruik van functionele 
voedingsmiddelen. Ook willen diëtisten graag 
meer informatie over mogelijke positieve 
of negatieve gevolgen van gecombineerd 
gebruik van functionele voedingsmiddelen 
en geneesmiddelen (interacties). Tevens 
blijkt uit wetenschappelijke en vakliteratuur 
dat het onderwerp functionele voedingsmid-
delen en voedingssupplementen bij profes-
sionals leeft. Een belangrijke ontwikkeling is 
de EU Verordening 1924/2006 waarin staat 
dat gezondheidsclaims wetenschappelijk 
onderbouwd moeten zijn (2), wat momen-
teel door de European Food Safety Authority 
(EFSA) wordt getoetst (3). Daarnaast had 
het vaktijdschrift Voeding Nu in november 
2007 een speciale editie over  functionele 
voedingsmiddelen en voedingssupplementen 
(4), waarin onder andere de actuele situatie 
rondom voedings- en gezondheidsclaims 
werd beschreven(5). In januari 2008 werd er 
geschreven over de supplementendatabase 
NES van het RIVM (6).    

VerkennIngsstudIe  Een belangrijke 
voorwaarde bij het ontwikkelen van een web-
site en database is dat deze goed aansluit bij 
de wensen van de potentiële gebruikers. Voor 
de inventarisering van de informatiebehoefte 
werden 4 kernvragen geformuleerd:
1. Welke vragen spelen er bij consumenten 

over functionele voedingsmiddelen en 
voedingssupplementen?

2. Welke informatiebronnen zijn er nu over 
functionele voedingsmiddelen en voe-
dingssupplementen (ook in combinatie 
met geneesmiddelen/dieet)?

3. Aan welke informatie hebben professio-
nals behoefte om patiënten/consumenten 
goed te kunnen voorlichten over deze pro-
ducten en over wel/niet gebruik te kunnen 
adviseren?

4. Aan welke informatie hebben professio-
nals behoefte ten aanzien van interacties 
tussen bestanddelen van voeding, functio-
nele voedingsmiddelen, supplementen en 
geneesmiddelen?

Om de kernvragen te kunnen beantwoorden 
zijn twee interviewrondes gehouden met in 
totaal 10 sleutelfiguren uit verschillende werk-
velden op gebied van voeding, voedingssup-
plementen en geneesmiddelen. Er is gekozen 
voor professionals die voorlichten en/of 
vragen krijgen over functionele voedingsmid-
delen en supplementen en die tevens inzicht 
hebben in wat er op dit gebied binnen hun 

beroepsgroep speelt. De gekozen profes-
sionals waren afkomstig uit de zorgverlening 
(huisarts, diëtist, apotheker), overheid en 
consumentenorganisaties. 

grIjs gebIed  Uit de eerste interviews 
bleek dat voedingssupplementen slechts in 
beperkte mate binnen het aandachtsgebied 
vielen van de bovengenoemde partijen. 
Om toch informatie te verzamelen rondom 
deze categorie producten zijn in een tweede 
interviewronde drie sleutelfiguren vanuit de 
voedingssupplementenindustrie en drogiste-
rijbranche geïnterviewd. 

uItkomsten InterVIews  Per kern-
vraag worden de belangrijkste bevindingen 
beschreven.

Kernvraag 1: Consumentenvragen 
De vragen die het meest worden gesteld over 
functionele voedingsmiddelen en voedings-
supplementen door consumenten zijn: 
– Werkt het product? Is de claim van het 

product juist?
– Moet ik het gaan gebruiken? Is het zinvol 

voor mij?
– Is het product veilig en zijn er interacties 

bekend?
– Welke producten zijn het best (kwaliteit)?
Minder vaak werden er vragen gesteld over 
de prijs/kwaliteit en de wijze van gebruik.

afbeelding 1: 

‘funcTionele voe-

dingsmiddelen en 

voedingssupplemen-

Ten bevinden zich op 

heT grensvlak van 

voeding en genees-

middelen’

Aandoening/risicofactor

Voeding
Functionele 
voedings-
middelen

Voedings-
supplementen

Genees-
middelen

Food Interface Pharma
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Kernvraag 2: InformatIebronnen 
professIonals
Door huisartsen, diëtisten, apothekers en 
consumentenvoorlichters wordt zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van onafhanke-
lijke wetenschappelijke bronnen, waaron-
der overheidsbronnen, zoals bijvoorbeeld 
Pubmed(Medline), de Gezondheidsraad, 
de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), 
EFSA, het Voedingscentrum, diverse hand-
boeken over supplementen en vele andere 
bronnen. Men vindt deze informatie echter 
niet altijd toereikend. Over de werking van 
deze producten is de hoeveelheid ‘evidence 
based’ informatie beperkt. Er kwam dan ook 
naar voren dat er behoefte bestaat aan onaf-
hankelijke informatiebronnen over voedings-
supplementen en functionele voedingsmid-
delen. 
Daarnaast wordt informatie beschikbaar 
gesteld door fabrikanten. Op dit moment 
wordt de meeste nascholing over voedings-
supplementen aangeboden door afhankelijke 
bronnen, zoals de supplementenindustrie 
zelf. Drogisten maken veel gebruik van de 
door de fabrikanten aangeleverde informatie 
en marketing. Over het algemeen wordt deze 
informatie voor de drogisten als voldoende 
beschouwd. Indien die informatie niet 
voldoende is, wordt doorverwezen naar een 
professional. De geïnterviewde artsen, apo-
thekers, diëtisten en consumentenvoorlich-
ters hebben echter behoefte aan aanvullende, 
onafhankelijke wetenschappelijke informatie.

Kernvraag 3 en 4: InformatIebehoef-
te bIj professIonals
Uit de interviews blijkt dat er vooral behoefte 
is aan informatie uit een onafhankelijke we-
tenschappelijke bron. Men wil graag duide-
lijkheid over de mate van onderbouwing van 
een gezondheidsclaim. Ook zou men graag 
willen dat er een duidelijk standpunt wordt 
ingenomen over werkzaamheid, kwaliteit en 

veiligheid van functionele voedingsmiddelen 
en voedingssupplementen. 
Wat betreft interacties tussen bijvoorbeeld 
voedingsmiddelen en medicijnen is bij de ge-
interviewden behoefte aan concrete informa-
tie van een centrale, objectieve bron en goed 
beschreven onderzoeken. Men wil graag 
weten wat de risicogroepen zijn en hoe ern-
stig de interactie is. De (farmaco)kinetische 
informatie (zoals betrokken enzymsystemen) 
werd met name voor apothekers als relevante 
informatie genoemd in verband met de mo-
gelijke invloed op geneesmiddelen.

toekomstIge ontwIkkelIngen  Op 
basis van de interviews kan geconcludeerd 
worden dat de informatie over functionele 
voedingsmiddelen en voedingssupplementen 
versplinterd is en lang niet altijd voldoende 
is om vragen te beantwoorden. De interviews 
bevestigen de veronderstelde informatiebe-
hoefte over functionele voedingsmiddelen en 

voedingssupplementen bij de geïnterviewde 
beroepsgroepen. 
De uitgevoerde verkenningsstudie zal 
gevolgd worden door aanvullende contacten 
met potentiële gebruikers onder de beroeps-
beoefenaren. Inmiddels is contact gelegd met 
verschillende partijen in het werkveld tussen 
voeding en geneesmiddelen. Er wordt ge-
streefd naar samenwerking met de bestaande 
instanties en eenduidigheid in de informatie-
verschaffing. 
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De informatie over functionele 
voedingsmiddelen en voedingssupplementen is 

versplinterd

producTen veelal in farmaceuTische vorm of meT een farmaceuTisch uiTerlijk zonder daT ze 

daardoor een geneesmiddel worden (7).
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