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Farmaceutisch advies voor het juiste 
gebruik van voedingssupplementen

  De situatie in België
In 1992 keurde ons land de wetgeving goed die bepaalde welke 
voedingsstoffen in welke hoeveelheid kunnen worden geformu-
leerd in voedingssupplementen. Sindsdien evolueerden de voe-
dingsgewoonten en nam de wetenschappelijke kennis over voe-
ding aanzienlijk toe. Dat is dan ook de reden waarom de HGR 
zijn ‘voedingsaanbevelingen’ regelmatig bijstelt. De Raad heeft 
onlangs ook, op verzoek van de wetgever, maximale niveaus van 
voedingsstoffen voorgesteld die voedingssupplementen kunnen 
bevatten door rekening te houden met de werkelijke behoeften 
van de verschillende bevolkingsgroepen, de gewenste effecten 
en de gewenste toe te dienen hoeveelheden. Voor de HGR is er 
wel een probleem: tijdens de recente herziening van het KB van 
1992, gaf de wetgever om te voldoen aan de Europese bepalin-
gen, de voorkeur aan gegevens over de maximale veiligheids-
limieten (maximale innames zonder enig risico op toxiciteit) die 
aansluiten bij de Europese normen. En daar lijkt de HGR niet met-
een tevreden mee. "Het toelaten van grote hoeveelheden voe-
dingsstoffen in voedingssupplementen leidt uit voedingsoogpunt 
bekeken, soms tot schadelijke situaties", aldus de HGR, “met 
name voor bepaalde voedingsstoffen”.

“De teneur van het laatste persbericht van de Hoge Gezondheids-
raad (HGR) verrast me,” verduidelijkt Marc Gryssels, gedelegeerd 
bestuurder van Bachi. De overheden hebben het KB gewijzigd 
om – na onderzoek van de veiligheid van de betrokken producten 
– nauwer aan te sluiten bij de Europese normen. Diezelfde nor-
men worden dus toegepast bij onze buurlanden en worden ook 
toegepast om gezondheidsclaims toegelaten door het EFSA, te 
aanvaarden. De Belgische overheden baseren zich vervolgens op 
deze claims om na te gaan of de communicatie van de farmaceu-
tische bedrijven, ze respecteert. Ik wil er toch aan herinneren dat 
de Inspectie ook eigen analyses uitvoert op deze markt om na te 
gaan of de normen goed worden nageleefd.”

Goed om te weten
In zijn laatste rapport bevestigde het FAVV dat 99% 
van de door het FAVV gecontroleerde voedingssup-
plementen strikt voldoet aan de kwaliteits- en hygië-
ne-eisen van het Agentschap (98,4% in 2015). Deze 
resultaten tonen ondubbelzinnig aan dat deze sup-
plementen in alle vertrouwen kunnen bijdragen tot het 
welzijn van de patiënten.

  Europese harmonisatie
“Daarom,” vervolgt Marc Gryseels, “kunnen de hoger geciteerde 
opmerkingen van de HGR, zich niet richten tot de farmaceutische 
industrie die voldoet aan het regelgevend kader. Bovendien moet 
men consequent blijven, want als Europa de normen harmoni-
seert op een dosis die als effectief wordt beschouwd en zonder 
overdosering en gezondheidsclaims op deze doseringen worden 
erkend, waarom is het dan voor België onmogelijk om zich daarbij 
aan te sluiten?”
In dit internettijdperk en het vrije verkeer van gezondheidsproduc-
ten, lijkt het ondenkbaar dat een product dat door Europa is ge-
accepteerd, in België verboden zou zijn! Als er gevaar dreigt voor 
de volksgezondheid, moet heel Europa deze dosering verbieden.

  Met het apotheekteam!
Patiënten zijn steeds meer op zoek naar "iets lichts en iets na-
tuurlijks”, om hun woorden te gebruiken. Het voedingssupple-
ment heeft zijn plek op alle niveaus van de preventie, maar het 
farmaceutische advies moet de belangrijkste drijfveer zijn van een 
redelijk gebruik.   

Virginie Villers 

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) maakte een stand van zaken op over de 
voedingssupplementen en wees erop dat hun toegestane gehalte aan voedingsstoffen 

in een aantal gevallen "ver boven de voedingsbehoeften" ligt. Bachi, de Belgische 
koepelorganisatie van de industrie van voorschriftvrije geneesmiddelen en 

gezondheidsproducten die verkocht worden in de apotheek, betwist dit en verdedigt
zijn standpunt via zijn woordvoerder Marc Gryseels.
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