
Van: Ana Santiago [mailto:ana@coolbear.nl]  

Verzonden: donderdag 6 augustus 2015 13:13 

Aan: 'Liesbeth Oerlemans' 
Onderwerp: U Communicatie en claims over Cool Bear  
  
Geachte mevrouw Oerlemans, 
  
Gister probeerde ik u telefonisch te bereiken, hetgeen mij niet lukte. Vandaar deze e-mail. Allereerst stel ik 
het zeer opprijs dat u een artikel op u blog gaande over Cool Bear® deels heeft aangepast. Dank daarvoor!  
  
U voert een strijd tegen E-nummers. Ter informatie, wat zijn E-nummers? De consumentenbond geeft het 
onderstaande aan omtrent E-nummers. 
  

“Tijdens het bewaren kunnen levensmiddelen eigenschappen (geur, kleur, smaak, structuur, etc.) 
verliezen. Additieven zijn hulpmiddelen die er voor zorgen dat deze eigenschappen bewaard blijven 
tot het moment van consumptie. E-nummers zijn additieven die door de Europese Unie zijn 
goedgekeurd om te gebruikten in levensmiddelen. Wanneer blijkt dat het additief ongevaarlijk is en 
in alle EU landen wordt toegelaten krijgt de stof een E-nummer. 
Additieven moeten op het etiket van een voedingsmiddel worden genoemd. Je kunt ze terugvinden 
bij de ingrediëntenlijst. Eerst staat de groepsnaam genoemd (zoals kleurstoffen of zoetstoffen), 
gevolgd door het nummer of de specifieke naam. Omdat soms het nummer en soms de naam wordt 
vermeld kan het moeilijk zijn producten met elkaar te vergelijken.” 
(http://www.consumentenbond.nl/e-nummers/extra/e-nummers-in-voeding/) 

  
Daarnaast is Stevia algemeen aangemerkt als een goed( groen) E-nummer (zo is te zien bij deze site):  
(http://www.e-nummers-lijst.nl/alle-e-nummers/e960-steviolglycosiden/) 
  
In Japan wordt Stevia sinds 1970 commercieel gebruikt in producten. Stevia is dan ook niet aan te merken 
als een nieuw product, aangezien ze het dan ook in Zuid-Amerika al veel langer gebruik van 
maken.  (http://www.stevia.net/history.htm) 
  
Mijn zienswijze is dat we meer tijd moeten besteden om naar consumenten te communiceren wat het 
verschil is tussen goede en slechte E-nummers. Dit is naast educatief, ook nog zeer nuttige en bruikbare 
informatie voor de consument.  
  
Wij gebruiken Stevioglycosiden in ons product Cool Bear® en doen daar ook niet geheimzinnig over.  
Wij zijn (net als het voedingscentrum) namelijk van mening dat dit een natuurlijk en schadeloos 
bestandsmiddel is. U stelt dat het geen natuurlijk bestanddeel is, alsmede dat de effecten op langere 
termijn nog niet bekend zijn. Wij verschillen dus van mening en dat is in een vrij land als Nederland in 
beginsel geen probleem.  
  
Wij mogen binnen redelijke grenzen onze mening verkondigen en u de uwe. Echter, zou ik graag nog een 
aantal specifiek en onjuiste punten willen belichten en tevens zou ik u graag willen vragen deze aan te 
passen.      
  
Op u website staat:  

“Zowel Cool Bear als Monique waren verbaasd dat ik dacht dat ze samen werkten. Nu blijkt in een 
besloten Facebookgroep dat ze wel degelijk samenwerken.” en “Cool Bear is niet transparant over 
haar samenwerkingspartners.”  
Dit zijn onjuiste, ongegronde en misleidende claims. Graag aanpassen in u blog. 

 
 
 
 

mailto:ana@coolbear.nl
http://www.consumentenbond.nl/e-nummers/extra/e-nummers-in-voeding/
http://www.e-nummers-lijst.nl/alle-e-nummers/e960-steviolglycosiden/
http://www.stevia.net/history.htm


Op u Facebook staat:  
“Liesbeth Oerlemans:  Zowel de eigenaar van Cool Bear en Monique ontkennen dit, maar die  
samenwerking is er zeker wel. Waarom ze daar niet transparant over zijn is mij echt onduidelijk.”  
Monique heeft al jaren een eigen gesloten Facebookgroep, dit is haar eigen keuze en goed recht. 
Verder is Monique fan van vele Stevia producten, waaronder o.a. Cool Bear®.Dit is dan ook de enige 
vorm van ‘samenwerking’ en daar zijn we open en transparant over via al onze communicatie. 
Verder is het duidelijk merkbaar in haar kookboeken, waar Cool Bear® niet voorkomt in haar 
recepten en zij andere Stevia producten gebruikt (Stevia-La).  
Graag claims over samenwerken aanpassen in u blog. 

 
Op u website staat:  

“Deze steviolglycosiden hebben het E-nummer E960 en mogen daarom niet biologische voeding 
worden gebruikt. Ik heb even met SKAL gebeld en zij verwachten dat dit de komende jaren ook niet 
zal veranderen.” 
Hiermee suggereert u dat ik Cool Bear® biologisch noem. Dat doe ik echter niet. Tevens staat dit 
ook niet vermeldt op onze website of op de verpakking. Graag aanpassen in u blog. 

 
Cool Bear® klanten:  

Onlangs heb ik vernomen dat u de afgelopen periode meerdere afnemers van ons product per e-
mail benaderd over ons product.  
Dit gaat moreel en juridisch te ver. Dit is niet langer het verkondigen van uw mening over het 
gebruik van E-nummers, maar een gerichte hetze tegen ons merk. Een hetze die ons bedrijf 
bovendien schade kan berokkenen. Dit des te meer nu u in uw e-mails onduidelijke en 
ongefundeerde uitlatingen doet, welke ook deels onwaar zijn. Ik verzoek u daarom dringend 
hiermee per direct te stoppen, deze handelswijze is zelfs volstrekt ontoelaatbaar. Graag vragen wij 
transparantie van u kant en ontvangen wij een lijst met namen van klanten welke u heeft 
aangeschreven.  Op deze manier zijn wij in staat om de inhoud van de communicatie te achterhalen 
en eventueel te rectificeren.     
  

In plaats van een strijd tegen elkaar, voer ik liever een strijd met elkaar voor gezondere producten. We 
verschillen misschien van mening over Stevia, maar we denken over zeer veel andere zaken hetzelfde. 
Bovendien schrijft u in uw eigen blog ook niet dat Stevia slecht is, doch enkel dat de effecten op de langere 
termijn onbekend zijn en dat u het daarom verstandiger vindt het zekere voor het onzekere te nemen door 
minder zoet te gaan eten in plaats van het zoeken naar alternatieven.  
  
Ik zou graag een keer persoonlijk of via de telefoon met u van gedachte wisselen en kennismaken. Indien u 
daar ook voor openstaat verneem ik dat graag.    
  

Met vriendelijke groeten, 

Kind Regards,  

  

Ana Santiago  

Chief Executive Buddy 

  

Cool Bear®  You! 

https://www.facebook.com/Uwvoedingalsmedicijn?fref=ufi

