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nieuwe methoden nodig voor 
onderbouwen gezondheidsclaims

Joost van Kasteren, freelance journalist 

De Europese Verordening Voedings- en Gezondheidsclaims maakt 
gezondheidsclaims mogelijk, vooropgesteld dat ze wetenschappelijk 
zijn onderbouwd. Het blijkt lastig om met gerandomiseerde, 
dubbelblinde studies de vaak subtiele effecten van voeding op 
de gezondheid aan te tonen. Mede vanwege de hoge kosten 
is er daarom grote behoefte aan nieuwe methoden voor het 
wetenschappelijk onderbouwen van gezondheidsclaims. Zo kwam 
naar voren tijdens een brainstormsessie van voedingskundigen*.

Als het gaat om geneesmiddelen en het aantonen van hun werking, 
wordt meestal gebruik gemaakt van gerandomiseerde, dubbelblinde, 
placebo-gecontroleerde onderzoeken, met enkele tientallen tot soms 
duizenden patiënten. Dergelijke grootschalige gerandomiseerde 
trials voldoen niet voor het onderbouwen van gezondheidsclaims van 
voeding. 
Om te beginnen is de biochemische werking van de werkzame stof of 
stoffen in voeding meestal niet precies bekend. Voedingsmiddelen, 
inclusief -supplementen bestaan uit mengsels van vele verschillende 
stoffen en verschillen daarin van moderne geneesmiddelen, waarvan 
de structuur en samenstelling exact bekend zijn. 
Op de tweede plaats verschillen geneesmiddelen en voedingsmid-
delen in hun werkzaamheid. Anders dan medicijnen verstoren 
voedingsmiddelen en -supplementen nauwelijks de homeostase, 
de evenwichtstoestand van het lichaam. Dat maakt het lastig om de 
geclaimde werking ondubbelzinnig te bewijzen. 
Tenslotte zijn kosten van een dubbelblind onderzoek vrijwel niet 
terug te verdienen. De prijzen van voedingsmiddelen en -supple-
menten zijn laag vergeleken met farmaceutische producten, terwijl 

ze bovendien vrijwel altijd de bescherming van een octrooi moeten 
missen. 

Biomarkers  Er zijn echter ook andere manieren dan de gerando-
miseerde, grootschalige trials om werkzaamheid en daarmee gezond-
heidsclaims te onderbouwen. Om te beginnen door aan te tonen dat 
actieve stoffen daar terecht komen in het lichaam waar ze de beoogde 
werking uitoefenen. Zo moeten probiotica de aanslagen van maag-
zuur en andere defensiemechanismen overleven en in behoorlijke 
hoeveelheden in de dikke darm arriveren. Ook de aanwezigheid in 
het bloed van toegediende stoffen of hun derivaten draagt bij aan de 
geloofwaardigheid van de gezondheidsclaim. 
Om de werkzaamheid te bewijzen, zijn meer bepalingen nodig. Een 
mogelijkheid is het gebruik van biomarkers, indicatoren die duiden 
op een respons van het organisme, in dit geval de gebruiker van het 
betreffende voedingsmiddel of -supplement. 
Vanouds wordt gebruik gemaakt van fysiologische indicatoren, zoals 
bloeddruk, hartslag, ademlucht of, in geval van probiotica, de snelheid 
van de darmpassage. Steeds vaker echter wordt gebruik gemaakt 
van moleculaire (= biochemische) markers in bloed, urine of ander 
lichaamsvocht. 
Andere typen biomarkers zijn gedrag en welbevinden. Ze zijn om-
streden, omdat de criteria niet altijd even duidelijk zijn, noch goed te 
onderscheiden van een placebo-effect. Voor muizen zijn er rotarods 
(ronddraaiende apparaten waarop muizen geplaatst kunnen worden) 
waarmee zowel motorische activiteit als leergedrag getest kunnen 
worden, al dan niet onder invloed van bepaalde stoffen. Bij mensen 
zou je kunnen denken aan vergelijkbare tests, bijvoorbeeld een licht-
flits om de reactiesnelheid te meten (pilotentest) of Gameboy-spelle-
tjes om het leergedrag te onderzoeken. 

stress  Een nadeel, althans uit onderzoeksoogpunt, is dat de ef-
fecten van voeding vaak pas op langere termijn optreden. Dat maakt 
interventiestudies onder normaal gebruik tamelijk kostbaar. Een alter-
natief is de challenge-test, waarbij het lichaam wordt uitgedaagd door 
het in een situatie van milde stress te brengen. Vervolgens wordt ge-
keken hoe snel na de stresstoestand het lichaam weer in evenwicht is 
met en zonder supplementen. Zulke challenge-testen hoeven niet per 
se in een laboratoriumomgeving te worden gedaan. Voor veel mensen 

Andere typen biomarkers zijn 
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is een reis naar een meer of minder ver buitenland al een challenge, 
tot uiting komend in een tijdelijke verstoring van de darmwerking. Via 
onderzoek onder groepen reizigers zou je kunnen nagaan wat het ef-
fect is van supplementen op het herstel van het evenwicht. 
Het is verder belangrijk om de doelgroep zo nauwkeurig mogelijk 
te omschrijven. Zo blijken antioxidanten als vitamine E in Engeland 
wel effect te hebben op het voorkomen van hart- en vaatziekten en in 
Italië niet, vanwege de verschillen in dieet. Dat roept de vraag op of 
het verstandig is om een gezondheidseffect bij de hele bevolking te 
claimen. Het is waarschijnlijk beter om doelgroepen te omschrijven 
die baat zouden kunnen hebben bij het betreffende voedingsmiddel of 
-supplement. 
Dan nog blijft het van belang dat een individu, eventueel samen met 
zijn arts, zelf bekijkt of het voedingsmiddel het beoogde effect heeft. Zo 
is het effect van plantesterolen op het cholesterolgehalte en dat van pro-
biotica op de darmpassage ook individueel bepaald. In dat verband is er 
wat voor te zeggen om bij de introductie van een nieuw voedingsmiddel 
met een bepaald gezondheidseffect systematisch een post market sur-
vey uit te voeren - eventueel samen met artsen - om na te gaan bij welke 
groepen het effect optreedt en onder welke omstandigheden. 

road map  Al met al lijken er voldoende andere methoden te zijn 
om gezondheidsclaims te onderbouwen dan de dure en vaak weinig 
effectieve gerandomiseerde trial. De vraag is hoe het onderzoek naar 
andere methoden te organiseren. Nederland lijkt een goede uitgangs-
positie te hebben met diverse goed geoutilleerde en vooraanstaande 
universiteiten en instituten en een agri-foodsector die tot de meest 
vooraanstaande ter wereld behoort. Toch komt het onderzoek naar 
nieuwe methoden niet of nauwelijks van de grond. Enerzijds omdat 
onderzoekers weinig oog hebben voor gezondheidseffecten van 
voedingsmiddelen, anderzijds omdat supplementen nog vaak worden 
geassocieerd met voorwetenschappelijke kennis (kruidenvrouwtje).
De patstelling kan worden doorbroken door met alle partijen rond de 
tafel te gaan zitten en na te gaan of er een road map voor onderzoek 
naar de werking van voedingsmiddelen en -supplementen opgesteld 
kan worden. Elementen die in zo’n gesprek aan de orde kunnen 
komen zijn onder meer de ontwikkeling van alternatieven voor geran-
domiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde testen; onderzoek 
naar bruikbare biomarkers, zowel fysiologisch en biochemisch als in 
de sfeer van gedrag en welbevinden; de mogelijkheden en beperkin-
gen van challenge-tests en het belang van post market surveys al dan 
niet in samenwerking met artsen. 
    

* Dit artikel is een weergave van een brainstormsessie die afgelopen jaar werd georga-
niseerd op initiatief van ing. P. Pekelharing, ondernemer, voorzitter Food and Nutrition 
Delta en bestuurslid Natuur- en gezondheidsproducten Nederland (NPN). Aan deze 
bijeenkomst onder voorzitterschap van prof. dr. ir.F.M. Rombouts (WU) namen verder 
deel: prof. dr. A. Bast (UM), prof. Dr. G-J. Schaafsma (WU), prof. dr. R.F. Witkamp (WU), 
prof. dr. ir. R.J.J. Hermus (TNO en UM), ir. S. Geurts, directeur NPN en dhr. P. Van Doorn, 
voorzitter European Health Products Manufacturers (EHPM).

RotaRods kunnen woRden gebRuikt om zowel de motoRische activiteit 

als het leeRgedRag van pRoefdieRen te testen, al dan niet ondeR 

invloed van bepaalde stoffen.

|  vo
e

d
in

g
 n

u
  |

29

|  ja
n

u
a

r
i 2008  |  n

u
m

m
e

r
 1  |

fo
to

: a
R

s

28_VNU01 L.indd   29 17-01-2008   10:36:20


