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  voedingsmiddelensector 
blijkt gezondheid goed te verko-

pen. Steeds vaker worden gezond-
heidsclaims ingezet om de verkoop
van producten te bevorderen. Natuur-
lijk moeten deze claims gebaseerd zijn
op voldoende wetenschappelijke con-
sensus en moet de promotie van pro-
ducten met dergelijke claims op een
verantwoorde manier gebeuren. Uit-
gangspunt is dat de consument met
de claims niet wordt misleid, want dat
is op grond van de Warenwet niet toe-

gestaan. In de praktijk komt het ech-
ter voor dat de resultaten van weten-
schappelijk onderzoek worden opge-
rekt of vrijer worden geïnterpreteerd
dan wetenschappelijk is geoorloofd.

Onderzoek naar de verbanden tus-
sen bestanddelen in de voeding en

gezondheid is zeer complex. Slechts in
een aantal gevallen kan geconcludeerd
worden dat zo’n verband overtuigend
is aangetoond. Meestal moet de con-
clusie beperkt blijven tot de constate-
ring dat er ‘waarschijnlijk’ sprake is
van een verband. Methodologische
tekortkomingen in het onderzoek zijn
belangrijke oorzaken hiervan. Daarbij
komt dat het grootste deel van het
onderzoek waarin deze verbanden
zijn waargenomen op populatieniveau
worden gedaan. Het blijft dus altijd de
vraag of de bevinding ook geldt voor
het niveau van een willekeurig indivi-
du binnen die populatie. Een claim,
gebaseerd op voedingsonderzoek, is in
de meeste gevallen dan ook een simp-
listische weergave van de wetenschap-
pelijke uitkomsten. Om deze reden is
elke claim op een bepaalde manier
misleidend of geeft deze in ieder geval
slechts een deel van de waarheid weer.
Bij het gebruik van gezondheidsclaims
draait het dan ook om de vraag welke

mate van misleiding (maatschappe-
lijk) aanvaardbaar is.

Onderbouwing    Voor een vrijere
interpretatie van de onderzoeksresul-
taten door het bedrijfsleven is een
aantal redenen aan te geven. Allereerst
is het de taak van de marketeer om de
markt telkens opnieuw te verrassen
met nieuwe producten, slogans of
claims. Om dit te bereiken zal hij er
niet aan kunnen ontkomen de gren-
zen van het acceptabele op te zoeken.
Daarbij komt dat de claims door de
consument zodanig moeten worden
begrepen dat deze wordt gestimuleerd
het product te kopen. Specifieke
wetenschappelijke begrippen worden
daarom algemener gemaakt en infor-
matie wordt soms te simpel weergege-
ven.

Binnen een bedrijf bestaat vaak een
spanningsveld tussen de opvattingen
van een marketeer en die van een voe-
dingskundige als het gaat om de
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Discussie

inhoud van reclame. Bij de marketeer
staat primair het economische belang
(verkoop) voorop. Dit resulteert er
vaak in dat de claims die de marketeer
voorstelt soms wat kort door de bocht
zijn. Een voedingskundige zal zich
daarentegen sterk maken om de
gebruikte claim te verantwoorden met
resultaten van valide wetenschappelijk
onderzoek. Juist omdat verbanden
tussen (bestanddelen in de) voeding
en gezondheid slechts in een enkel
geval ‘overtuigend aangetoond’ zijn,
moeten claims voorzichtig worden
geformuleerd en zorgvuldig worden
onderbouwd. Tijdens het forum werd
benadrukt dat voedingskundigen bin-
nen bedrijven zo vroeg mogelijk moe-
ten worden betrokken bij het denken
over nieuwe productformules en het
verwoorden van daaraan gerelateerde
gezondheidsclaims.

Reclamebudget    Binnen het
bedrijfsleven heerst algemeen de
opvatting dat de consument zich
ervan bewust is dat reclame wordt
gebruikt om een product aan de man
te brengen en dat reclame en de bewe-
ringen daarin met een korrel zout
moeten worden genomen. De deelne-
mers aan het forum delen deze opvat-
ting niet. Niet elke consument weet
voldoende over voeding om claims in
de reclame en op de verpakking van
voedingsmiddelen op waarheid te

kunnen beoordelen. In de discussie
werd ook benadrukt dat het budget
dat beschikbaar is voor algemene voe-
dingsvoorlichting in geen verhouding
staat met het budget dat de voedings-
middelenindustrie beschikbaar heeft
voor het promoten van haar produc-
ten. Het is van belang dat bij de pro-
motie van producten reclame-uitin-
gen de algemene (overheids)voedings-
voorlichting niet ondermijnen. Ook
zou er meer aandacht moeten komen
voor het belang van het totale voe-
dingspatroon voor de gezondheid, en
niet alleen voor het belang van een
specifieke productgroep of product.

Sancties    In Nederland zijn meer-
dere partijen betrokken bij het regule-
ren van reclame voor voeding. De
Warenwet waarborgt dat producten
de gezondheid en de veiligheid van
consumenten niet in gevaar brengen.
De naleving hiervan wordt gecontro-
leerd door de Voedsel en Waren Auto-
riteit (VWA). Bij de ontwikkeling van
wet- en regelgeving moet de overheid
altijd een afweging maken tussen de
kosten van een wet, de administratie-
ve lasten, en de daadwerkelijke
opbrengsten, onder andere in termen
van gezondheidsrisico’s. Het budget
dat de overheid beschikbaar heeft
voor het handhaven van de Warenwet
is zodanig dat hierbij prioriteiten
moeten worden gesteld. Bij onrecht-

matige gezondheidsclaims is het
moeilijk te zeggen dat er sprake is van
gezondheidsrisico’s. Om deze reden
heeft het toezicht op misleidende
gezondheidsclaims in het werkpro-
gramma van de VWA geen hoge prio-
riteit.

De deelnemers van het forum vin-
den dat het toezicht vanuit de over-
heid op misleidende reclame en
gezondheidsclaims tekortschiet. De
aanwezigen menen dat de VWA eigen-
lijk een actievere rol zou moeten spe-
len bij het handhaven van de wetge-
ving op dit punt. Daarnaast zou zij
vaker sancties moeten stellen voor
onacceptabele gezondheidsclaims,
vooral nu de nieuwe EU-verordening
op het gebied van voedings- en
gezondheidsclaims voor levenmidde-
len moet worden geïmplementeerd.

Het is de vraag of het ontwikkelen
en handhaven van een heel specifiek
uitgewerkte wetgeving over reclames
of claims echter wel het gewenste
effect heeft of dat het enkel heel kost-
baar is. In de huidige maatschappij
wordt gestreefd naar minder regels en
meer zelfregulering. Een zeer gedetail-
leerde regelgeving op het gebied van
reclame voor voedingsmiddelen ligt
op dit moment dus niet erg voor de
hand. Een mogelijk ander gevolg van
een strengere en gedetailleerde regel-
geving kan zijn dat de industrie wel-
licht minder zal investeren in nieuwe
producten. Dit zou kunnen leiden tot
een vermindering van de ontwikke-
ling van innovatieve producten. Een
verbod op reclame gericht op kinde-
ren is daarentegen een maatregel die
door de deelnemers aan het forum
gesteund wordt. De redenen hiervoor
zijn dat er veel aanwijzingen zijn dat
reclame niet goed uitwerkt op kinde-
ren. Daanaast is een dergelijk verbod
eenvoudig te handhaven en levert het
geen administratieve lasten mee.Vol-
gens sommige aanwezigen zou dit
verbod niet alleen voor ‘voedingsre-
clame’ moeten gelden, maar ook voor
reclame voor speelgoed waar weinig
bewegingstimulansen vanuitgaan.
Tevens zou er meer aandacht moeten

Stellingen over reclame en claims
Beweringen over de gezondheidseffecten van
voedingsmiddelen, die in de reclame worden
gedaan, moeten in principe berusten op vol-
doende resultaten van valide wetenschappelijk
onderzoek. De praktijk lijkt echter anders te zijn.
Consumenten kunnen op het verkeerde been
worden gezet of zelfs worden misleid als er
onzorgvuldig wordt omgegaan met de weging
van beschikbare wetenschappelijke bewijzen.
Tijdens het forum werd nagegaan hoe dit het
beste kan worden voorkomen en wat de eventu-
ele rol van de NAV daarin kan zijn. Er werd gedis-
cussieerd aan de hand van de volgende stellin-
gen:

1. De meeste gezondheidsclaims in de voedings-
reclame zijn suggestief/misleidend en missen
wetenschappelijke onderbouwing, Frans Kok
(Wageningen Universiteit)
2. Gezondere voeding kan niet zonder reclame,
Jan de Vries (CSM) 
3. Voedingsreclames moeten voor uitzending
onafhankelijk beoordeeld worden. Hierbij moet
rekening worden gehouden met de perceptie van
de gemiddelde consument, Henry Uitslag (Con-
sumentenbond) 
4. Reclameregelgeving moet helder zijn in zowel
haar doelstellingen als haar regels, Rob Dortland
(Voedsel en Warenautoriteit).
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komen voor educatie over voeding
gericht op kinderen.

Reclametoezicht    Behalve de
Warenwet bestaat er tevens de
‘gedragscode voor wetenschappelijke
onderbouwing ten behoeve van
gezondheidsclaims voor eet- en
drinkwaren’ van het Voedingscen-
trum, die in samenwerking met ver-
schillende belanghebbende partijen is
opgesteld. Producenten kunnen in dit
kader een te claimen gezondheidsef-
fect vrijwillig laten toetsen door een
panel van onafhankelijke deskundi-
gen. Hoewel dit initiatief door de
forumdeelnemers wordt ondersteund,
vinden ze dat deze code een binden-
der karakter zou moeten krijgen.
Daarbij wordt de kanttekening
geplaatst dat in de procedure van de
gedragscode alleen wordt nagegaan of
het geclaimde gezondheidseffect vol-
doende bewezen is. De wijze waarop
dit effect later in de vorm van een
claim wordt verwoord, valt erbuiten,
wat soms resulteert in claims die meer
suggereren dan er werkelijk bewezen
is.

Als het om de regulering van recla-
me gaat, kent Nederland ook nog de
Reclame Code Commissie (RCC).
Deze commissie houdt toezicht op de
zelfregulering bij het reclamemaken,
op basis van een code die door de
betrokken partijen is opgesteld.
Klachten over misleidende reclame
kunnen bij de commissie worden
ingediend. De sanctiemogelijkheden
van de RCC zijn echter beperkt.
Bovendien ontbreekt het de commis-
sie over het algemeen aan inhoudelij-
ke kennis om juist over de nuances
van een specifieke gezondheidsclaim
te kunnen oordelen. De procedure
kenmerkt zich niet door een inhoude-
lijke, maar juridische benadering.
Desondanks wordt in de discussie
geopperd dat voedingskundigen bij
misleidende claims vaker een klacht
moeten indienen bij de RCC. Dit
gebeurde in het verleden frequenter,
waardoor het bedrijfsleven voorzichti-
ger was bij het formuleren van claims.

De forumleden plaatsen wel een kant-
tekening bij deze ‘attenderingsfunctie’.
Volgens de NAV-leden zouden organi-
saties als de Consumentenbond en het
Voedingscentrum dit soort activitei-
ten moeten initiëren, eerder dan de
NAV-leden.

Tot slot wezen de NAV-leden erop
dat er rond claims in de nabije toe-
komst een grotere rol is weggelegd
voor de European Food Safety Autho-
rity die op dit moment criteria ont-
wikkelt voor  generieke gezondheids-
claims op producten die passen bin-
nen een gezond voedingspatroon.
Hoofdlijn in de recentelijk vastgestel-
de EU-richtlijn op het gebied van voe-
dings- en gezondheidsclaims is dat
gebruikte claims bewezen moeten zijn
en begrepen moeten kunnen worden
door de consument.

Conslusies 
– Reclame-uitingen rond voedings-
producten mogen niet misleidend zijn
en claims moeten berusten op vol-
doende breed geaccepteerde resulta-
ten van valide wetenschappelijk
onderzoek.
– De NAV zou het bedrijfsleven moe-
ten oproepen zich kritischer en terug-
houdender op te stellen dan op dit
moment vaak het geval is. Algemeen
uitgangspunt zou moeten zijn dat
reclame voor voedingsmiddelen en
dranken de algemene (overheids)voe-
dingsvoorlichting niet ondermijnt.

– Voedingskundigen werkzaam in het
bedrijfsleven zouden in een zo vroeg
mogelijk stadium betrokken moeten
worden bij het formuleren van claims.
– Het toetsen van claims over gezond-
heidseffecten van voedingmiddelen en
dranken aan de gedragscode voor
gezondheidclaims van het Voedings-
centrum zou in afwachting van de
implementatie van de nieuwe EU-
richtlijn over voedings- en gezond-
heidclaims een minder vrijblijvend
karakter moeten krijgen. De NAV
roept het bedrijfsleven op om beoog-
de claims vaker te laten toetsen.

– Als het om de verwoording van vol-
doende bewezen gezondheidseffecten
in claims gaat, is de NAV zich ervan
bewust dat het erg moeilijk is dit in
wetgeving zodanig te regelen dat een
generieke handhaving mogelijk is.
Toch moet het optreden tegen mislei-
dende ‘voedingsreclame’ vanuit de
overheid meer prioriteit krijgen dan
thans het geval is.
– Reclame gericht op kinderen 
moet aan regels worden ge-
bonden.
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