
21 januari 2021
Webinar “Marktkansen voor gezonde inhoudsstoffen in voeding”





Introductie

@alie_db

a.deboer@maastrichtuniversity.nl

Food Claims Centre Venlo (FCCV) is het kenniscentrum voor alle vragen omtrent voeding en 
levensmiddelenrecht. Het FCCV is opgericht om te onderzoeken hoe veiligheid en gezondheid 
van voeding wetenschappelijk aangetoond kan worden. 
Door het samenbrengen van de perspectieven van wetenschap, levensmiddelenindustrie, en 
beleid overbrugt het FCCV de kloof tussen voedingswetenschap en levensmiddelenrecht.

Dr. Alie de Boer
Food Claims Centre Venlo | Maastricht University



Voedingsclaims Gezondheidsclaims

• Wat er in zit

• Gunstige voedings-
eigenschappen

• Wat het doet

• Relatie voedingsmiddel 
(ingrediënt) en gezondheid



Europees levensmiddelenrecht

EUFIC, 2014



Europees levensmiddelenrecht

• Geïntegreerde aanpak voedselveiligheid

• Twee doelen: 

• Burgers beschermen tegen ongveilige voeding en tegen 
misleiding

• Harmonisatie in EU lidstaten



Risicoanalyse

Henson & Caswell, 1999



Wetenschappelijk bewijs



Procedure

Machtigingsbesluit

Risicomanagement: beslissing op basis advies EFSA en andere overwegingen

Wetenschappelijke beoordeling

Risicobeoordeling: EFSA geeft oordeel over wetenschappelijke onderbouwing

Autorisatieverzoek

Voorgelegd aan EU lidstaat of Europese Commissie

Dossier

Wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en/of samengesteld door industrie

de Boer et al., 2014; de Boer, 2019



Terug naar claims

• Europese voedings- en gezondheidsclaims verordening

• Wetgeving harmoniseren in EU lidstaten

• Consumenten beschermen tegen valse en misleidende 
claims

• Verbod op medische claim op levensmiddelen



Wetenschappelijk bewijs

• Claims: alleen toegestaan na evaluatie van 
wetenschappelijke gegevens

+ goedkeuring Europese Commissie

• Evaluatie: EFSA



Wetenschappelijke basis

Ingrediënt Effect
Oorzaak-gevolg

relatie

de Boer et al., 2014; Lenssen et al., 2018 



Ca. 300 goedgekeurde claims

• Verschillende verwachtingen

• Kwaliteit dossiers



Goedgekeurde claims gebruiken (1)

• Bewoording reflecteert bewijs: technische formulering

Cacaoflavanolen helpen de elasticiteit van de 
bloedvaten te behouden, wat bijdraagt aan een
normale doorbloeding

• Flexibiliteit, zolang claim ‘geacht wordt zelfde betekenis
te hebben voor consument’ 

Normaal ≠ goed, verbeterd, … 



Goedgekeurde claims gebruiken (2)

• Algemeen welzijn (Art. 10(3))

• Linken aan goedgekeurde claim

• Case-by-case beoordeling nodig

• Handhaving



En de consument ?

• Verschil tussen producten te zien

• Unique selling points

• Belangrijke bron van informatie

• Gebruik afhankelijk van motivatie, 
interesse en opleidingsniveau

• Doelgroep



Kortom……

• Claim nuttige bron van informatie: 
meerwaarde van product

• Bij innovatie: 

• Gezondheidseffect onderzoeken 

• Gebruik van goedgekeurde claims

• In productontwikkeling rekening 
houden met juridisch kader



Voedings- en gezondheidclaims zinvol gebruiken

• Dr. Alie de Boer

• Food Claims Centre Venlo | Maastricht University

• SFI Webinar 21 januari 2021

• @alie_db

• a.deboer@maastrichtuniversity.nl
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