De klachten
1. Foodie 100% pure krill olie
Website [1] (zie bijlage I)
o
o
o
o
o

een gezonde triglyceridenspiegel behouden?**
je hersenfunctie ondersteunen?**
je hersenen voorzien van belangrijke bouwstenen?**
je gezichtsvermogen beschermen?**
scherp blijven zien?*

2. Foodie Collageen Boost
Website [2] (zie bijlage II)
o
o

“Voor de huid, botten en pezen”
“Rijk aan glycine, een belangrijke bouwsteen voor collageen”

Etiket (zie bijlage VI)
o

“Herstelt de darmwand, versterkt botten, kraakbeen en gewrichten, vermindert rimpels,
cellulitis, striae…”

3. Foodie Kurkuma Boost
Website [3] (zie bijlage III)
o

“Wees verkoudheid en virussen te slim af door het nemen van Kurkuma Boost.”

o
o
o
o
o

Bevordert de spijsvertering*
Goed voor het geheugen*
Voor soepele gewrichten*
Ontstekingsremmend*
Voor hart- en bloedvaten*

Etiket (zie bijlage VII)
o

“Kurkuma Boost ondersteunt de gewrichtsfunctie en spijsvertering!”
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4. Foodie Yummie Greens
Website [4] (zie bijlage IV)
o

“Mint wordt over de hele wereld gebruikt voor stralende tanden, tegen krampen en als
natuurlijk middel om beter te slapen.”

o

“Matcha bevat veel antioxidanten welke gunstig kunnen zijn in stressvolle situaties en
verminderen daarnaast ook je eetlust.”

Website [4] (zie bijlage V)
o
o

“Vanaf nu is het mogelijk om ’s werelds beste superfoods drankje in een handomdraai
klaar te maken.”
“Onze met zorg samengestelde formule is ontwikkeld om jouw lichaam te voeden met
vitale voedingsstoffen die jouw leven drastisch zullen verbeteren!”

5. Foodie Ultimate Probiotica
Website [5] (zie bijlage VI)
“Deze 7 unieke strengen zijn samengevoegd in een formule die je in kunt nemen door een
gemakkelijk door-te-slikken capsule in te nemen die zorgt o.a. voor:
o
o
o
o
o
o

Een betere balans in je darmflora
Vermindering van “vreetbuien” van ongezonde voeding
Vermindering van hongergevoelens
Vermindering van opgeblazen gevoel, gasvorming en oncomfortabel gevoel
Verbetering van opname voedingsstoffen
Verbetering van stoelgang.”
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Motivering van de klachten
1. Foodie 100% pure krill olie
Website [1] (zie bijlage I)
o een gezonde triglyceridenspiegel behouden?**
o je hersenfunctie ondersteunen?**
o je gezichtsvermogen beschermen?**
**Dit gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 250 mg DHA.”
Dit zijn op zich geautoriseerde gezondheidsclaims voor het vetzuur DHA. Deze gunstige
effecten worden volgens de ‘conditions of use’ verkregen bij een dagelijkse inname van 250 of
2.000 mg DHA. Voor het behoud van een gezonde triglyceridenspiegel is dagelijks zelfs 2.000
mg DHA nodig (en niet 250 mg zoals Foodie aangeeft) [6]:
“Among the references provided, two systematic reviews specifically addressed the
effects of DHA alone on blood concentrations of triglycerides. Both reviews reported on
randomised clinical trials (RCTs) in humans showing statistically significant
reductions in triglyceride concentrations after DHA supplementation at daily doses of
3-4 g, whereas no significant changes were observed at daily doses <2 g per day.”
“In order to obtain the claimed effect, 2 g per day of DHA should be consumed in one or
more servings. The target population is adult men and women.”
Voor het verkrijgen van de overige geclaimde gezondheidseffecten is dagelijks 250 mg DHA
nodig [6].
In één capsule (de door Foodie aanbevolen dagelijkse dosering) zit echter maar 105 mg DHA
(zie bijlage VII). Dat is 58% minder dan de benodigde hoeveelheid om het geclaimde effect te
verkrijgen. Het is misleidend om gebruik te maken van gezondheidsclaims die, door een te
lage dosering, niet van toepassing zijn op het product zoals door de consument word gebruikt.
Ook niet wanneer de benodigde hoeveelheid erbij wordt gezet. In de claimsverordening staat
daarover onder artikel 5:
“Voedings- en gezondheidsclaims mogen alleen worden gebruikt als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
b)

d)

de nutriënt of de andere stof waarvoor de claim wordt gedaan:
i) is in het eindproduct aanwezig in een significante hoeveelheid zoals
in de communautaire wetgeving of, indien er terzake geen
voorschriften bestaan, in een hoeveelheid die volgens algemeen
aanvaarde wetenschappelijke gegevens het geclaimde nutritionele of
fysiologische effect, dan wel…
de hoeveelheid van het product die de consument, naar redelijkerwijs kan
worden aangenomen, tot zich zal nemen, levert een significante hoeveelheid
nutriënt of andere stof waarvoor de claim wordt gedaan, zoals omschreven in de
communautaire wetgeving of, indien er terzake geen voorschriften bestaan, een
significante hoeveelheid die volgens algemeen aanvaarde wetenschappelijke
gegevens het geclaimde nutritionele of fysiologische effect bewerkstelligt;”

In artikel 10 van de claimsverordening staat:
“Gezondheidsclaims zijn alleen toegestaan als op de etikettering of, bij ontbreken
daarvan, in de presentatie en de reclame de volgende informatie wordt aangebracht:
a) een vermelding waarin wordt gewezen op het belang van een gevarieerde,
evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl;”
Deze vermelding ontbreekt op de website en het etiket van het product.
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2. Collageen Boost
Website [2] (zie bijlage II)
o

“Voor de huid, botten en pezen”

Dit is een algemene gezondheidsclaim die vergezeld zou moeten gaan met een geautoriseerde
specifieke gezondheidsclaim. In artikel 10 van de claimsverordening staat daarover:
“Verwijzingen naar algemene, niet-specifieke voordelen van de nutriënt of het levensmiddel
voor de algemene gezondheid of voor het welzijn op het gebied van gezondheid zijn alleen
toegestaan indien zij gepaard gaan met een specifieke gezondheidsclaim die is opgenomen
in de in de artikelen 13 en 14 bedoelde lijsten.”
Een specifieke gezondheidsclaim ontbreekt hier.
o

“Rijk aan glycine, een belangrijke bouwsteen voor collageen”

Dit is een voedingsclaim die niet op de Europese lijst met goedgekeurde voedingsclaims staat.
Etiket (zie bijlage VIII)
o

“Herstelt de darmwand, versterkt botten, kraakbeen en gewrichten, vermindert rimpels,
cellulitis, striae…”

Dit zijn niet-geautoriseerde gezondheidsclaims. Het herstellen van de darmwand is zelfs een
medische claim. Het impliceert namelijk dat de darmwand is aangedaan.
De EFSA heeft de gezondheidsclaim over het effect van collageen hydrolysaat en het behoud
van gezonde gewrichten afgewezen [7]:
“The Panel concludes that a cause and effect relationship has not been established
between the consumption of collagen hydrolysate and maintenance of joints.”
Uit een klein aantal studies zijn er aanwijzingen dat collageen hydrolysaat op de korte en
middellange termijn (maar niet op lange termijn) de pijn aan de gewrichten kan verminderen
bij mensen met osteoartritis [8]. Dit is echter een medische claim en wordt ook niet door
Foodie gemaakt. Het leidde overigens niet tot beter functioneren.
In artikel 10 van de claimsverordening staat:
“Gezondheidsclaims zijn alleen toegestaan als op de etikettering of, bij ontbreken
daarvan, in de presentatie en de reclame de volgende informatie wordt aangebracht:
a) een vermelding waarin wordt gewezen op het belang van een gevarieerde,
evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl;”
Deze vermelding ontbreekt op de website en het etiket van het product.
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3. Kurkuma Boost
Website [3] (zie bijlage III)
o

“Wees verkoudheid en virussen te slim af door het nemen van Kurkuma Boost.”

Dit is een medische claim en die is daardoor niet toegestaan.
o Bevordert de spijsvertering*
o Goed voor het geheugen*
o Voor soepele gewrichten*
o Ontstekingsremmend*
o Voor hart- en bloedvaten*
*Deze gezondheidsclaims, gemaakt op basis van plantaardige voedingsstoffen, staan op dit
moment op de wachtlijst van de EFSA om gekeurd te worden. Ze hebben nog geen
definitieve goedkeuring ontvangen.”
Dit zijn niet-geautoriseerde gezondheidsclaims. Kurkuma is echter een botanical waardoor
bepaalde gezondheidsclaims, die ter beoordeling bij de EFSA zijn ingediend, nog gebruikt
mogen worden (on hold-status). Voorwaarde is wel dat de gezondheidsclaims aannemelijk
gemaakt kunnen worden wanneer die gemotiveerd betwist worden. Er is een gezondheidsclaim
met een on hold-status betreffende curcumine (de werkzame stof in kurkuma) en de
gewrichten (ID 3748):
“Curcuma longa/domestica (Common Name: Turmeric, kunyit, curcumin)” and “Joint
Health”
De EFSA heeft de gezondheidsclaim over het effect van curcumine en het behoud van gezonde
gewrichten echter afgewezen door een gebrek aan relevante studies [9]:
“A cause and effect relationship has not been established between the consumption of
curcumin and maintenance of joint function”
De meeste studies naar curcumine en de gewrichten zijn namelijk gedaan bij patiënten met
reumatoïde artritis. Daarin worden aanwijzingen gevonden voor een gunstig effect wat betreft
pijnvermindering op de korte termijn [10, 11]. Dergelijke studies kunnen echter niet gebruikt
worden om de gezondheidsclaim mee te onderbouwen omdat het a) over patiënten met
reumatoïde artritis gaat en b) de dosering aanmerkelijk hoger lag dan in de aanbevolen
dagdosering Foodie Kurkuma Boost. De EFSA geeft dat ook aan [12]:
“Studies on subjects with arthritis of various origins (rheumatoid arthritis, psoriatic
arthritis, arthritis of infectious origin) and which relate to the treatment of symptoms of
the disease cannot be considered for the scientific substantiation of health claims on
joint function in the general population.”
Etiket (zie bijlage IX)
o

“Kurkuma Boost ondersteunt de gewrichtsfunctie en spijsvertering!”

Dit zijn een niet-geautoriseerde gezondheidsclaims en ze hebben ook geen on-hold-status.
In artikel 10 van de claimsverordening staat:
“Gezondheidsclaims zijn alleen toegestaan als op de etikettering of, bij ontbreken
daarvan, in de presentatie en de reclame de volgende informatie wordt aangebracht:
a) een vermelding waarin wordt gewezen op het belang van een gevarieerde,
evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl;”
Deze vermelding ontbreekt op de website en het etiket van het product.
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4. Foodie Yummie Greens
Website [4] (zie bijlage IV)
o

“Mint wordt over de hele wereld gebruikt voor stralende tanden, tegen krampen en als
natuurlijk middel om beter te slapen.”

o

“Matcha bevat veel antioxidanten welke gunstig kunnen zijn in stressvolle situaties en
verminderen daarnaast ook je eetlust.”

Door dergelijke uitspraken zal de gemiddelde consument (mogen) verwachten dat de
genoemde gezondheidsvoordelen van de individuele ingrediënten ook verkregen worden met
het product Yummie Greens. Daar is echter geen bewijs voor. Onduidelijk is ook hoeveel mint
en matcha er in een dagdosering Yummie Greens zit. Dergelijke uitspraken kunnen opgevat
worden als gezondheidsclaims, maar die zijn niet-geautoriseerd.
Website [4] (zie bijlage V)
o

“Vanaf nu is het mogelijk om ’s werelds beste superfoods drankje in een handomdraai
klaar te maken.

Wanneer is een “superfoods drankje” het “beste superfoods drankje”? Dat is onduidelijk. Er is
ook geen enkel bewijs dat Foodie Yummie Greens het “beste superfoods drankje“ zou zijn. Dat
maakt deze uiting tot een overdrijving. In artikel 9 van de ‘Code voor de Aanprijzing van
Gezondheidsproducten(CAG) staat daarover in de toelichting:
“Reclame voor een gezondheidsproduct moet waarheidsgetrouw zijn, mag de
eigenschappen ervan niet overdrijven en mag niet, direct of indirect, aanzetten tot onnodig
of overdadig gebruik van dat gezondheidsproduct.”
o

“Onze met zorg samengestelde formule is ontwikkeld om jouw lichaam te voeden met
vitale voedingsstoffen die jouw leven drastisch zullen verbeteren!”

Voor de gemiddelde consument zal onduidelijk zijn wat hiermee wordt bedoeld. In artikel 5 van
de claimsverordening staat daarover:
“Voedings- en gezondheidsclaims mogen alleen worden gebruikt als kan worden
aangenomen dat de gemiddelde consument de heilzame effecten die in de claim worden
beschreven, begrijpt.”
Het kan ook opgevat worden als een algemene gezondheidsclaim. Die zou dan voorzien
moeten worden van een geautoriseerde specifieke gezondheidsclaim. In artikel 10 van de
claimsverordening staat daarover:
“Verwijzingen naar algemene, niet-specifieke voordelen van de nutriënt of het levensmiddel
voor de algemene gezondheid of voor het welzijn op het gebied van gezondheid zijn alleen
toegestaan indien zij gepaard gaan met een specifieke gezondheidsclaim die is opgenomen
in de in de artikelen 13 en 14 bedoelde lijsten.”
Een specifieke gezondheidsclaim ontbreekt hier echter.
In artikel 10 van de claimsverordening staat:
“Gezondheidsclaims zijn alleen toegestaan als op de etikettering of, bij ontbreken
daarvan, in de presentatie en de reclame de volgende informatie wordt aangebracht:
a) een vermelding waarin wordt gewezen op het belang van een gevarieerde,
evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl;”
Deze vermelding ontbreekt op de website en op het etiket van het product.
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5. Foodie Ultimate Probiotica
Website [5] (zie bijlage VI)
“Deze 7 unieke strengen zijn samengevoegd in een formule die je in kunt nemen door een
gemakkelijk door-te-slikken capsule in te nemen die zorgt o.a. voor:
o
o
o
o
o
o

Een betere balans in je darmflora
Vermindering van “vreetbuien” van ongezonde voeding
Vermindering van hongergevoelens
Vermindering van opgeblazen gevoel, gasvorming en oncomfortabel gevoel
Verbetering van opname voedingsstoffen
Verbetering van stoelgang.”

Dit zijn niet-geautoriseerde gezondheidsclaims voor de bacteriën die erin zitten. Bovendien is
onduidelijk op welke (combinatie van) bacteriestammen de gezondheidsclaims betrekking
hebben.
In artikel 10 van de claimsverordening staat:
“Gezondheidsclaims zijn alleen toegestaan als op de etikettering of, bij ontbreken
daarvan, in de presentatie en de reclame de volgende informatie wordt aangebracht:
a) een vermelding waarin wordt gewezen op het belang van een gevarieerde,
evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl;”
Deze vermelding ontbreekt op de website en op het etiket van het product.
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6. Conclusie
Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van gezondheidsclaims die niet zijn toegestaan. En de
gezondheidsclaims met een on hold-status kunnen naar mijn overtuiging niet aannemelijk
worden gemaakt. De consument wordt hierdoor misleid wat in strijd is met de Nederlandse
Reclame Code. Mochten er meer gezondheidsclaims die in de klacht genoemd een on-hold
status hebben die ik over het hoofd heb gezien, betwist ik dat dit effect aannemelijk gemaakt
kan worden door het ontbreken van overtuigend wetenschappelijk bewijs. Het lijkt mij daarom
in het belang van de consument wenselijk om de betreffende gezondheidsclaim te verwijderen
of aan te passen en om eventuele gezondheidsclaims met een on-hold status aannemelijk te
maken.
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