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INHOUDOrganisatie
NPN is de branchevereniging voor gezondheidsproducten. Dit zijn voedingsupplementen, 

zoals vitamine- en mineraalpreparaten, probiotica en kruidenpreparaten. NPN vertegen-

woordigt bedrijven door de hele keten, van grondstofleverancier tot distributeur. 

Werkzaamheden
Via de tweewekelijkse nieuwsbrief, de website, workshops en vergaderingen blijven bedrij-

ven op de hoogte van ontwikkelingen in de branche. Voor leden van NPN zijn verschillende 

praktische hulpmiddelen beschikbaar, om snel en voordelig te kunnen voldoen aan alle 

wettelijke regels en eisen. Bedrijven kunnen met vragen bij het Bureau terecht. Tevens biedt 

NPN hulp bij calamiteiten, bijvoorbeeld negatieve berichtgeving in de media. 

NPN Bureau
Saskia Geurts: directeur

Rinske van den Barg: communicatie en regulatory affairs

Amber Krukkeland: regulatory affairs en consultancy 

Inge Koot: administratie

Wilma van Dormalen: PR-manager

NPN Bestuur
Bolke Koster: voorzitter

Bart Gaarenstroom: vice-voorzitter en penningmeester

Mirjam Stam: kwaliteit

Erwin Piening: zelfregulering

Maarten Pekelharing: wetenschap

Tim Mulder: ledencontact

Karen Draisma: communicatie

Ledenlijst 
https://www.npninfo.nl/lidmaatschap/ledenlijst 
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Verschil maken

Uiteindelijk streeft iedereen ernaar: verschil maken, 

ertoe doen. Kunnen bijdragen aan iets wat je

belangrijk vindt. NPN streeft al jaren haar missie na 

om de consument te laten beschikken over een ver-

antwoord aanbod van veilige, werkzame voedings-

supplementen, voorzien van adequate informatie. 

Maar, hoe ga je daar veel verschil mee maken?

Om verschil te kunnen maken heb je kwalitatief goe-

de producten nodig. Voorzien van goede informatie. 

NPN heeft het afgelopen jaar op diverse manieren 

aan kwaliteit gewerkt en heeft opnieuw bekeken 

voor welke stoffen waarschuwingsteksten nodig zijn. 

Hierdoor wordt de consument gewezen op mogelijke 

interacties en andere situaties waarin producten beter 

niet gebruikt kunnen worden. In de toekomst wil NPN 

hier belangrijke stappen in blijven nemen, met name 

op het gebied van kruidenproducten.

De gezondheid van de consument: dat is waar het 

uiteindelijk bij voedingssupplementen om draait. En 

wanneer maak je een groot verschil? Als er gezond-

heidswinst valt te behalen. Als er tekorten zijn of 

dreigen te ontstaan of als er door gebruik van voe-

dingssupplementen een verbetering in de gezond-

heid optreedt.

Afgelopen jaar heeft NPN aandacht gevraagd voor 

het nut van suppletie in de zorg. Dit door te wijzen op 

de noodzaak om alert te zijn op het ontstaan van te-

korten aan voedingsstoffen bij langdurig gebruik van 

bepaalde geneesmiddelen. Aan dit relevante onder-

werp blijven we aandacht besteden. Supplementen 

zijn belangrijk voor de samenleving als geheel, door 

hun rol in preventie van ziektes en in zorgkostenbe-

sparing. Er is nog zoveel verschil te maken.

De potentie die supplementen hebben om ge-

zondheidswinst te behalen wordt steeds duidelijker. 

Daarbij komt steeds vaker de hoedanigheid van voe-

dingssupplementen onder een vergrootglas te liggen. 

NPN is daar waakzaam en beschermt veilige, goed 

werkende voedingssupplementen tegen een verbod 

ten faveure van medicijnen.  

Met diverse communicatie zet NPN zich in voor een 

bredere erkenning van de waarde van suppletie. Ver-

halen over producten die voor mensen een verschil 

maken, gaan vaak als een lopend vuurtje rond. Een 

mooie uitdaging is om structuur aan te brengen in 

consumentenervaringen, zodat de consument ge-

bundelde ervaringen van kwaliteit en nut kan vinden. 

Dit helpt de consument steeds beter vooraf te bepa-

len, welk supplement in welke situatie voor hem of 

haar een verschil kan maken.

Bolke Koster: bestuursvoorzitter 

Saskia Geurts: directeur

VOORWOORD
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Medicijnen en 
voedingssupplementen
Tegelijk gebruiken?
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ACTIVITEITEN EN GEBEURTENISSEN 2019
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JANUARI MAARTFEBRUARI APRIL MEI JUNI

Nieuwe informatiegids 

‘Gezond met vitamines 

en mineralen’

NPN bijeenkomst over 

toekomst CBD-produc-

ten

YFSP bezoek Micropia 

en brainstormsessie 

over de branche

Supplementen 

vergadering

Supplementinfo.nl op 

Gezondheidsbeurs

Supplement van het 

Jaar Verkiezing 2019

Bekendmaking  

Supplement van  

het Jaar 2019  

door Isa Hoes en Medina 

Schuurman: Kurkuma

Algemene  

ledenvergadering

Workshop  

claims voor botanicals

NPN vraagt aandacht 

bij NVWA voor de pro-

blematiek rondom het 

meten van PAK’s

Consumentenfolder 

‘Medicijnen en voe-

dingssupplementen, 

tegelijk gebruiken?’ 

Verspreid via apotheek, 

huisartsenpraktijk en 

leden van NPN. Ruim 

110.000 folders

Cannabinoïden als  

novel food aangeduid 

in novel food catalogus

Europese Commissie 

doet voorstel PA-norm 

van 400 ppb

Nieuw concept  

Warenwetbesluit  

Kruidenpreparaten

Frankrijk publiceert 

regeringsbesluit om  

gebruik van titanium- 

dioxide (E 171) te  

verbieden per januari 

2020

Oproep Consumenten-

bond om gebruik van  

E 171 te verbieden

Meldingen in Italië van 

leverproblemen door 

gebruik van kurkuma 

supplementen

■ NPN activiteiten  ■ PR & communicatie  ■ Belangrijke ontwikkelingen in de branche 

Een bron van informatie 
over wat jij nodig hebt

Met handig 

overzicht van 

alle vitamines 

en mineralen 

Gezond met 
vitamines 

en mineralen

NPN Nut en Veiligheid def2019.indd   1 10-01-19   11:51
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Succesvolle lobby  

behoud van synefrine 



JULI AUGUSTUS OKTOBERSEPTEMBER NOVEMBER DECEMBER

YFSP bezoek  

Brightlands Campus 

Greenport Venlo

Brief advocaat NPN om 

onrechtmatige dreigin-

gen aan bedrijven met 

melatonine producten 

te stoppen

Handleiding  

verantwoord gebruik 

van Cannabidiol (CBD) 

producten, Wageningen 

Universiteit en NPN

Supplementen  

vergadering

Workshop Vrij handels-

verkeer – mogelijkhe-

den voor export

Overzicht verpakkings-

materialen en docu-

mentatieverplichtingen,

door Technische  

Commissie 

NPN bespreekt de 

transparantie in hand-

having op melatonine 

producten met IGJ

Succesvolle lobby NPN: 

strenge norm van 1 ppb 

voor PA’s geldt voor 

een beperkte lijst

De FTO module  

‘voedingssupplementen 

en geneesmiddelen’ 

beschikbaar op  

website IVM

De themapagina  

‘medicijnen en  

voedingssupplementen’ 

op Supplementinfo.nl

Telegraaf: artikel over 

vitamine- en mineraal-

tekorten die kunnen 

ontstaan door langdu-

rig gebruik van medicij-

nen, zoals maagzuur-

remmers

Tijdschrift Hart en 

Bloed (bijlage bij de 

Telegraaf): artikel over 

voedingsstoffen voor 

gezonde hart en 

bloedvaten

Patiëntenorganisaties 

communiceren over 

tegelijk gebruik  

van medicijnen en voe-

dingssupplementen

Tv-programma 

‘de Monitor’, item  

voedingssupplementen  

Interview Saskia Geurts 

over nut suppletie

Kamervragen over  

gebruik van melatonine 

als slaapmiddel

IGJ intensiveert hand-

having op melatonine 

producten Cannabidiol producten 

vallen mogelijk onder 

Opiumwet

Warenwetbesluit  

Kruidenpreparaten 

wordt aangepast

ACTIVITEITEN EN GEBEURTENISSEN 2019
NPN JAARVERSLAG 2019

■ NPN activiteiten  ■ PR & communicatie  ■ Belangrijke ontwikkelingen in de branche 

MEDICIJNEN & VOEDINGSSUPPLEMENTEN? 
VRAAG ADVIES BIJ UW APOTHEKER OF HUISARTS!

MEDICIJNEN & 
VOEDINGSSUPPLEMENTEN! 
TEGELIJK GEBRUIKEN?

Ja, dat kan nuttig zijn  

want medicijngebruik 

kan tekorten  

veroorzaken

Medicijnen tegen maagzuur
risico op tekort aan

vitamine B12 & magnesium

Metformine
risico op tekort aan

vitamine B12

Plastablet hydrochloorthiazide
risico op tekort aan

magnesium & kalium

Prednison of prednisolon
vanwege voorkomen botontkalking

calcium & vitamine D
risico op tekort aan kalium

Anticonceptiepil
risico op tekort aan

foliumzuur & magnesium

Nee, deze medicijnen 

en (kruiden)supplementen 

gaan niet goed samen

Veel medicijnen 
gaan niet samen met

Sint-janskruid

Antistollingsmedicijn
gaat niet samen met

Ginkgo biloba & Ginseng

Immunosuppressiva
gaat niet samen met

Echinacea

Slaapmiddelen & antidepressiva
gaan niet samen met

Tryptofaan

NPN roept bedrijven op 

om per januari 2020 te 

stoppen met verkoop 

vitamine B6 producten 

met meer dan 21 mg 

YFSP boks- en  

communicatie training

Juridische opinie over 

artikel 8 procedure  

Verrijkingsverordening
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Lobby: ruimte behouden voor 
voedingssupplementen

ARTIKEL 8 PROCEDURE
In 2019 was ‘de artikel 8 route’ een veelgebruikte 

term en tevens een bedreiging voor het gebruik van 

een aantal stoffen in supplementen. Via artikel 8 van 

de Verrijkingsverordening wordt de veiligheid van de 

volgende stoffen nader onderzocht, met een risico 

op verbod of beperkingen: 

❱ Monacoline K

❱ Hydroxyanthraceen derivaten (HAD)

❱ Groene thee catechines

❱ Astaxanthine

❱ Alfaliponzuur

❱ Venkel

NPN zet zich ervoor in dat er alleen een verbod komt 

bij bewezen onveiligheid of bij een bewezen onveilige 

dosering. Ze pleit voor proportionele maatregelen, 

ook in het licht van de gezondheidseffecten die stof-

fen hebben. Met een advocaat is geanalyseerd hoe de 

artikel 8 procedure is bedoeld en waar die afwijkt van 

de huidige praktijk. Momenteel wordt de bewijslast 

voor veiligheid bij de industrie gelegd, terwijl het aan 

de overheid is om de onveiligheid van ingrediënten 

aan te tonen. 

MELATONINE
Door de registratie van enkele melatonine produc-

ten als geneesmiddel, werd gebruik van melatonine 

als ingrediënt in voedingssupplementen bedreigd. Er 

ontstond onrust in de markt toen een farmaceutisch 

bedrijf, met onjuiste berichtgeving, bedrijven pro-

beerde te bewegen melatoninesupplementen van 

de markt te halen. Ook startte IGJ met handhaving. 

NPN bewaakt dat de uitkomsten van de rechtszaak 

in 2016 door IGJ worden toegepast. Ze overlegt met 

IGJ en benadrukt het belang van transparantie over 

de manier – en het resultaat – van beoordeling voor 

de markt.

NPN heeft zich in 2019 ingezet voor een aanbod van veilige en betrouwbare pro-

ducten, met behoud van zo veel mogelijk ingrediënten voor voedingssupplementen. 

Ook werden ontwikkelingen in wetgeving op de voet gevolgd en werd er gelobbyd 

voor werkbare veranderingen. 

DE INZET VAN NPN IN 2019
NPN JAARVERSLAG 2019
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CBD
Over de status van Cannabidiol (CBD) heerste 

veel onduidelijkheid in 2019, van mogelijk novel 

food tot Opiumwet-middel. NPN werkt samen 

met verschillende organisaties om de non-novel 

food status van CBD te bewijzen. Het ministe-

rie werd gevraagd om CBD-producten niet van 

de markt te weren, met risico voor een illegale 

markt met producten van slechte kwaliteit tot 

gevolg; maar om samen te werken aan een 

markt met uitsluitend veilige producten zonder 

medische claims.
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Het meten van contaminanten - 
PA’s en PAK’s

Met een succesvolle lobby is een totaalverbod op 

synefrine voorkomen in het aangepaste Warenwet- 

besluit Kruidenpreparaten. Ook heeft NPN bewerk-

stelligd dat de norm voor Pyrrolizidine alkaloïden 

(PA’s) van 1 µg per kg (1 ppb) niet voor alle kruiden-

preparaten gaat gelden. 

Er is veel onzekerheid en problematiek rondom  

het meten van Polycyclische aromatische koolwater-

stoffen (PAK’s) in kruidenpreparaten. Er zijn grote  

discrepanties tussen verschillende laboratoria.  

NPN heeft bij NVWA om aandacht en passende maat-

regelen gevraagd. 

Bouwen aan kwaliteit en veiligheid

In 2019 is er op diverse manieren aan de kwaliteit  

van voedingssupplementen in de branche gewerkt. 

De Technische Commissie heeft in literatuur de 

veiligheid onderzocht en bevestigd van verschillende 

ingrediënten die in de media onder vuur lagen:  

waaronder fyto-oestrogenen, kurkuma en  

glucosamine. 

NPN is in 2019 gestart met het opzetten van een 

kwaliteitsproject om de consument transparantie  

te bieden over de kwaliteit van producten. Voor  

bedrijven hoopt NPN op een stimulans voor het 

introduceren van hoogwaardige producten op de 

markt.



Belangrijke doelstellingen 2019:
 

❱  Imagoverbetering van voedingssupplementen  

❱  De consument bewust maken van het nut van voedings-

supplementen in allerlei situaties 

-  Met een focus op tekorten aan voedingsstoffen 

❱  Informeren over de veiligheid van voedingssupplementen

❱  Vergroten van de naamsbekendheid  

van NPN en Supplementinfo.nl 

❱  Samenwerkingen en verbindingen zoeken met zorgprofes-

sionals, media, patiëntenorganisaties en wetenschap 

NPN is een actieve branchevereniging, ook in haar commu-

nicatie. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het vergro-

ten van zowel de bekendheid van NPN als betrouwbare 

branchevereniging, als in het vertrouwen in het nut van 

voedingssupplementen onder consumenten en zorgpro-

fessionals. Het online kenniscentrum Supplementinfo.nl is  

een belangrijke communicatietool voor het overbrengen 

van onafhankelijke informatie.
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SUPPLEMENT VAN HET 
JAAR: KURKUMA
Met de Supplement van het Jaar ver-

kiezing vestigde NPN in 2019 aandacht 

op voedingssupplementen. Mensen 

konden online en op de Nationale Ge-

zondheidsbeurs hun stem uitbrengen. 

De winnaar kurkuma kreeg veel aan-

dacht in vakpers en op sociale media.  

MEDICIJNEN EN VOEDINGS-
SUPPLEMENTEN, TEGELIJK 
GEBRUIKEN?
Patiënten, consumenten, huisartsen 

en apothekers zijn actief geïnformeerd 

over de tekorten die kunnen ontstaan 

door het gebruik van medicijnen en de 

invloed die bepaalde supplementen 

hebben op de werking van geneesmid-

delen. Speciaal voor zorgprofessionals 

is er door NPN en Instituut Verant-

woord Medicijngebruik (IVM) een 

FTO-module ontwikkeld over gelijktij-

dig gebruik van voedingssupplementen 

en geneesmiddelen. De FTO-module 

wordt gebruikt in de nascholing om 

artsen en apothekers bewust te maken 

van het feit dat wisselwerkingen kun-

nen leiden tot klachten. 

Belangrijke middelen om de bood-

schappen over te brengen aan patiënt 

en consument waren de infographic 

op Supplementinfo en de consumen-

tenfolder, die in samenwerking met 

IVM is gemaakt.

INZET VAN SOCIAL MEDIA 
In 2019 is de functie van social media 

belangrijker geworden. Supplement-

info is actief op Facebook, waar de 

consument twee keer per week wordt 

betrokken bij verschillende onderwer-

pen en actuele zaken. Op LinkedIn en 

Twitter plaatst NPN voor professionals 

berichten over haar activiteiten.  

FOCUS OP TEKORTEN
In 2018 is tijdens de Vergadering Sup-

plementen door leden geopperd om 

aandacht te besteden aan de kansen 

voor supplementen bij tekorten aan 

voedingsstoffen. NPN focuste zich in 

2019 op tekorten aan vitamines en 

mineralen als belangrijk speerpunt in 

de communicatie. 

Tekorten aan vitamines, mineralen en 

andere stoffen kunnen op een relatief 

eenvoudige manier worden voorko-

men door de inzet van voedingssup-

plementen.

BELANGRIJKSTE 
PR & COMMUNICATIE PROJECTEN 2019
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Het streven naar gezondheid  
is onlosmakelijk verbonden  
met voeding, waar voedings- 
suppletie een wezenlijk  
onderdeel van uitmaakt. 

DE KERNBOODSCHAP VAN NPN 
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Als brancheorganisatie zet NPN zich ervoor in dat de consument kan beschikken over een verant-

woord aanbod van veilige, werkzame voedingssupplementen, voorzien van adequate informatie. 

Ze streeft naar meer bewustzijn van het nut van suppletie en een goed imago van de branche. 

NPN behartigt de belangen van een groot aantal bedrijven in de voedingssupplementenbranche 

en zorgt voor inbreng bij belangrijke onderwerpen, zowel Europees als nationaal. 

BEKENDHEID NUT EN VEILIGHEID
VOEDINGSSUPPLEMENTEN 
NPN start het Informatiecentrum voedingssupple-

menten & gezondheid (IVG), waarop consumenten 

onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde 

informatie kunnen vinden over nut en veiligheid van 

voedingssupplementen. 

FOCUS OP GEZONDHEIDSWINST
DOOR TEGENGAAN TEKORTEN 

Een focuspunt van het nieuwe informatiecentrum is 

aandacht vragen voor gezondheidswinst die met het 

tegengaan van vitamine- en mineralentekorten is te 

behalen. Ook via andere mediakanalen ligt de focus 

op tekorten. 

BOUWEN AAN KWALITEIT
NPN werkt aan een kwaliteitssysteem om consumen-

ten meer transparantie te bieden over de kwaliteit van 

producten. Met dit systeem hoopt ze een stimulans 

voor bedrijven te introduceren om hoogwaardige 

producten op de markt te brengen.

 

MEER AANDACHT VOOR GELIJKTIJDIG
GEBRUIK MEDICIJNEN EN VOEDINGS-
SUPPLEMENTEN  
In samenwerking met Maastricht University worden 

nieuwe factsheets ontwikkeld met als doel meer 

aandacht voor interacties tussen kruidenpreparaten 

en geneesmiddelen en voor nutriëntentekorten door 

chronisch medicijngebruik.

SPEERPUNTEN 2020
NPN JAARVERSLAG 2019

RUIMTE BEHOUDEN VOOR VOEDINGS-
SUPPLEMENTEN
NPN zet zich in om de unieke, liberale positie in 

Nederland te behouden, met een breed assortiment 

aan voedingssupplementen. Met een advocaat en 

EHPM wordt ervoor gelobbyd dat de procedures op 

Europees vlak om onveilige stoffen in supplementen 

te verbieden, alleen op eigenlijke gronden ingezet 

worden. Het goed volgen van de procedure is van 

essentieel belang om effectieve ingrediënten in voe-

dingssupplementen te behouden.

GRENS VERVAGEN MEDICIJN EN 
VOEDINGSSUPPLEMENT
De effectiviteit van supplementen en de herkenning 

daarvan door een brede groep consumenten kan 

er soms toe leiden dat de hoedanigheid van een 

supplement ter discussie komt te staan. NPN zet 

zich ervoor in om producten die veilig te gebruiken 

zijn, als supplement te behouden. Zij benadrukt het 

belang van het behoud van supplementen voor onze 

samenleving in het kader van gezondheidswinst en 

zorgkostenbesparing.

DE CONSUMENT CENTRAAL
NPN onderzoekt in hoeverre zij een rol kan spelen 

bij Citizen Science, waarbij de consument, door het 

bundelen van ervaringen, informatie krijgt over kwali-

teit en nut van suppletie in specifieke situaties.
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Telefoon: (033) 245 60 01

E-mail: info@npninfo.nl

www.npninfo.nl

www.supplementinfo.nl


