
Mag een claim wel of niet?
Zoek het op in onze claimsdatabase!
Als je reclame wilt maken voor voedingssupplementen, mag je niet zomaar iets 
claimen over het gezondheidseffect hiervan. Maar hoe weet je of een claim wel of 
niet is toestaan? Dat kun je opzoeken in de claimsdatabase op onze website.

Misleiding voorkomen
Het vermelden van een claim op een voedingssupple-
ment mag niet zomaar. De reden hiervoor is dat niemand 
misleid mag worden. Met dat in gedachten heeft de 
Europese Commissie bepaald dat alleen claims voor 
specifieke stoffen vermeld mogen worden. Bovendien 
moeten deze claims op een lijst met goedgekeurde claims 
staan. Je mag ook een alternatieve claim gebruiken, maar 
die moet dan wél hetzelfde betekenen. 

Claimsdatabase
Om iedereen te helpen die wil weten of een claim is 
toegestaan, heeft de Keuringsraad de claimsdatabase 
ontwikkeld. In deze claimsdatabase staan alle toegelaten 
claims. Het mooie is dat ook de alternatieve claims staan 
vermeld. Sommige daarvan mogen wel, andere niet. Zo 
is heel helder waar de grens ligt.

Twee zoekingangen
In de claimsdatabase kun je op twee manieren zoeken: op 
toepassingsgebied en op voedingsstof, oftewel nutriënt. 

Zoeken op toepassingsgebied
Stel, je wilt een claim vermelden over de weerstand,  
maar je weet niet welke producten je hierbij kunt 
plaatsen. Je kunt dan in de claimsdatabase filteren op 
het toepassingsgebied ‘immuunsysteem’. Als resultaat 
krijg je tien nutriënten waarmee je een claim over 
immuunsysteem kunt maken. Op producten met één 
of meer van deze nutriënten kun je dus een claim over 
weerstand vermelden.

Zoeken op nutriënt
Je kunt ook zoeken op nutriënt, bijvoorbeeld ‘vitamine 
C’. Als je dat aanklikt, dan zie je welke claims zijn goed-
gekeurd en welke alternatieven zijn toegestaan, bijvoor-
beeld ‘zorgt mede voor een goede weerstand’. Ook zie je 
dan direct welke claims niet zijn toegestaan, bijvoorbeeld 
‘bij onvoldoende weerstand’. 

Geen kruiden
Tot slot is het belangrijk om te weten dat de claims-
database alleen gebruikt wordt voor nutriënten met 
toegelaten claims. De claimsdatabase kan niet gebruikt 
worden voor kruiden, omdat deze claims nog niet zijn 
toegelaten en ‘on hold’ staan. Op onze website staat een 
handig stappenplan om te bepalen welke claims voor 
kruiden je mag gebruiken. 

Benieuwd? 
Ben je benieuwd hoe de claimsdatabase werkt? Ga 
dan naar: www.keuringsraad.nl/gezondheidsproducten/
claimsdatabase.

Vraag 
maar 
raak!

 
Klinkt dit ingewikkeld? 

Dat snappen we helemaal. 
Daarom gaan wij vanaf nu in deze rubriek elke keer 
een onderwerp belichten en daar kort iets over 
vertellen. Zo delen we onze kennis. Wij vinden het 
erg leuk om vragen of onderwerpen te ontvangen 
waar wij in deze rubriek dan op kunnen reageren. 
Dus schroom niet en vraag maar raak! 

Stuur je vraag naar info@lijfblad.nl 
en wie weet, wordt jouw vraag in de volgende editie 
besproken.
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Wetgeving // 
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