Wetgeving //

Do’s en don’ts
voor claims op zuigelingenvoeding

De Keuringsraad houdt toezicht op reclame voor geneesmiddelen,
medische zelfzorghulpmiddelen en gezondheidsproducten. En er is nog een
andere reclamecode die onder het toezicht valt, namelijk de Gedragscode
Zuigelingenvoeding. In deze Gedragscode zijn de regels vastgelegd, waaraan
reclame voor zuigelingenvoeding moet voldoen. Een van de belangrijkste
bepalingen is dat reclame voor volledige zuigelingenvoeding – voeding voor baby’s
tot zes maanden – niet is toegestaan.

Strikte regels

De regels zijn strikt. Zuigelingenvoeding mag zich bijvoorbeeld
niet gelijkstellen aan borstvoeding.
Claims als ‘alternatief voor borstvoeding’ of ‘net zo goed als moeder
natuur’ zijn dan ook not done. Op
volledige zuigelingenvoeding mogen
twee claims worden gemaakt:
dat het DHA bevat en er mag iets
worden gezegd over lactose. Meer is
niet toegestaan. Voor deze voeding
mag ook geen prijsaanbieding
worden gedaan. Dat valt namelijk
onder de noemer ‘reclame’. Voor
opvolgmelk – voeding voor baby’s
van zes tot twaalf maanden – mag
wel reclame worden gemaakt.
Ook hiervoor gelden strikte regels.
Aangezien de samenstelling van
opvolgmelk grotendeels wettelijk is
vastgelegd, mag je niet claimen dat
je product een bepaald (wettelijk
verplicht) ingrediënt bevat. Als je dat
doet, moet je daarbij ook aangeven
dat alle opvolgmelk dat specifieke
ingrediënt bevat.

Advisering over homeopathie
In de vraagbaak ontvingen
wij de vraag wat je nog mag
melden in de advisering over
homeopathie. Sinds de wetgeving
op homeopathieproducten in 2012 is
gewijzigd, mag je niets meer op een
verpakking claimen. Adviseren wordt
daardoor lastiger. De indicatie van al
deze producten is ‘homeopathisch

geneesmiddel zonder specifieke
therapeutische indicatie toegepast
volgens de principes van de
homeopathische geneeswijze’.
Wat mag wel?
Veel mogelijkheden zijn er helaas
niet, maar de wetgeving biedt
wel wat ruimte. Bij advisering
over geneesmiddelen dien je
dicht bij de indicatie te blijven.
Hierdoor is het mogelijk om te
adviseren in de context van de
homeopathische geneeswijze.
Uiteraard dien je hiervoor over
enige kennis te beschikken.
Een advies als ‘deze verdunning
wordt in de homeopathische
geneeswijze gebruikt bij
aandoening x’, is toegestaan.
Hiervoor geldt dat dit alleen in een
een-op-eenadviesgesprek mag.
Eveneens is het mogelijk om aan
te geven dat een product in een
bepaalde periode of situatie kan
helpen. Denk bijvoorbeeld aan de
jaargetijden of in examentijd. Al
met al maakt de wetgeving claims
op homeopathieproducten vrij
lastig. Twijfel je over wat voor jouw
product(en) mogelijk is, dan kun
je dit altijd aan ons voorleggen.
Hopelijk maken we het daarmee wat
eenvoudiger voor je.

Vraag
maar raak!
Klinkt dit ingewikkeld?
Dat snappen we helemaal.
Daarom belichten wij in deze
rubriek elke keer een ander
onderwerp. 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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