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Relevantie  

Steeds meer mensen zijn op zoek naar manieren om hun gezondheid in stand te 

houden en te verbeteren, zonder direct medicijnen te nemen.. Door onder meer de 

ontwikkeling van functionele voedingsmiddelen, maar ook van vitaminesupplementen 

en kruidenpreparaten is het aanbod van producten die specifiek gericht zijn op het 

verbeteren van de gezondheid, sterk gegroeid. Hiermee wordt duidelijk dat 

voedingsproducten nu niet alleen meer gebruikt worden om honger te vorkomen, 

maar ook om gezondheid in stand te houden. Daarmee krijgt voeding steeds meer het 

karakter van een medicijn.  

Om er uit te springen in het schap, wil een producent vertellen wat zijn product bevat 

(een voedingsclaim) of kan doen (een gezondheidsclaim). Maar om te voorkomen dat 

er effecten worden toegeschreven aan voeding, die niet waargemaakt kunnen worden, 

is wetgeving ontwikkeld om consumenten te beschermen. Deze Europese verordening 

op voedings- en gezondheidsclaims heeft als uitgangspunt dat de beweringen die op 

een product of in de reclame voor een product verschijnen, gebaseerd moeten zijn op 

wetenschappelijke gegevens.  

Aangezien iedereen eet, wordt een ieder ook blootgesteld aan zulke voedings- en 

gezondheidsbeweringen op voedingsproducten. Daarnaast proberen consumenten 

bewust hun voedingspatroon te optimaliseren middels super foods, nutraceuticals en 

voedingssupplementen. Het onderzoek gepresenteerd in deze thesis, over claims op 

(functionele) voeding en de combinatie van (functionele) voeding en medicijnen, is dan 

ook van belang voor zowel consumenten als bedrijven.  

 

Doelgroepen en activiteiten 

Het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift laat zien dat consumenten de claims 

kunnen gebruiken om zichzelf te informeren over de effecten van voeding. Daarnaast 

blijkt dat het interessant kan zijn om (functionele) voeding te gebruiken bij ziekten, al 
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brengt het combineren van medicatie met bioactieve stoffen, uit bijvoorbeeld 

voedingsproducten, ook risico’s op bijwerkingen met zich mee. Dit onderzoek laat zien 

dat er nog veel valt te verbeteren bij het informeren van consumenten over voeding. 

Daarnaast bevat dit onderzoek ook informatie voor de voedingsindustrie en 

professionals in de gezondheidszorg. Het wordt duidelijk hoe de voedingsindustrie om 

kan gaan met de voedings- en gezondheidsclaims verordening en welk onderzoek 

benodigd is om te voldoen aan de hierin gestelde eisen. Nieuwe kansen in het 

combineren van voeding en medicijnen worden geïdentificeerd. Bovendien 

identificeert het hier beschreven onderzoek een onderliggend probleem: de concepten 

van voeding en medicijnen verschuiven, waarmee de rechtspositie van deze typen 

producten onduidelijk is geworden. In deze thesis worden handvaten aangereikt om 

de overlap tussen voeding en geneesmiddelen te ontrafelen door middel van een 

moleculaire benadering. Zo’n moleculaire kijk op stoffen geeft: (i) heldere wetgeving 

(omdat de beoordeling stofgericht is); (ii) duidelijke claims (wat doet de stof); en (iii) 

innovatiemogelijkheden (de stof kan in diverse producten worden toegepast en 

duidelijker worden getest).  

 

Innovatie  

Dit proefschrift beschrijft diverse onderzoeken waarbij voedingswetenschappelijke 

kennis gecombineerd is met juridische inzichten. Een dergelijke interdisciplinaire 

aanpak, om trends en ontwikkelingen in voedingswetgeving te beschrijven en te 

analyseren, is nog niet vaak gekozen. Deze innovatieve manier van onderzoek doen 

biedt dan ook de mogelijkheid de verkregen inzichten direct toe te passen in een 

bedrijfssetting. Hiermee zijn de resultaten van dit onderzoek realistisch en toepasbaar. 
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Planning & realisatie  

Het beschreven onderzoek laat zien dat de markt van producten met 

gezondheidseffecten sterk in beweging is. Zulke trends worden vaak gevolgd door het 

ontwikkelen van wetgeving. Dit onderzoek beschrijft de noodzaak om de wetgeving 

omtrent voeding en medicijnen aan te scherpen. Door in deze thesis wetgeving en 

effecten gelijktijdig te bestuderen, is het mogelijk geworden de concepten van voeding 

en geneesmiddelen zoals we die nu kennen aan te passen aan deze tijd.  

 




