Wetgeving

Verontreiniging
met PAK´s vermijdbaar
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kwaliteitsmanager bij Bonusan. Ze is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
eindproducten en de daarin verwerkte
grondstoffen. Tevens is ze verantwoordelijk
voor het onderhouden van het kwaliteitszorgsysteem om tot de productie te komen
van kwalitatief goede producten.

Diverse verontreinigingen vormen een risico voor de voedselveiligheid. De verontreinigingen kunnen zowel door menselijk handelen als van nature aanwezig zijn in
grondstoffen of in eindproducten. Het kan gaan om verontreiniging met pathogene
micro-organismen (Salmonella, E. coli), zware metalen of dioxines. Daarnaast kunnen
er ook verontreinigingen met pesticiden of PAK´s voorkomen. PAK´s zijn Polycyclische
Aromatische Koolwaterstoffen. Dit zijn chemische verbindingen die bij langdurige inname
kankerverwekkend kunnen zijn.

Aandacht voor kwaliteit
voedingssupplementen

NPN: Natuur- & gezondheidsProducten Nederland, is de branchevereniging voor bedrijven die
gezondheidsproducten in Nederland op de markt
brengen. Zij zet zich er voor in dat het bedrijfsleven
en de consument over een verantwoord aanbod
van goede en veilige gezondheidsproducten kan
beschikken en pleit voor een liberale wetgeving.
Branchevereniging NPN helpt aangesloten
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voedingssupplementenbedrijven om de kwaliteit
van producten te verhogen. Hierbij richt zij zich

Binnen de voedingssupplementenindustrie staat de zorg voor kwaliteit hoog in het vaandel.
Het gaat er immers om dat de consument kan beschikken over een verantwoord aanbod
van goede en veilige gezondheidsproducten. Ook branchevereniging NPN (Natuur- &
gezondheidsProducten Nederland) draagt hier haar steentje aan bij.

hoofdzakelijk op het naleven van bestaande wettelijke regels, het bieden van hulp aan bedrijven
en het geven van een stimulans voor wetenschappelijke onderbouwing. Zie: www.npninfo.nl.
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Zelfregulering van claims
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Kruidenextracten en -oliën meest gevoelig
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Wat is kwaliteit?
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Quality guide for food supplements

Quality guide for food supplements; guidance for the manufacture of

Foto: Valeriana officinalis (valeriaan).

Verontreiniging van voedingssupplementen met PAK´s is dus te voor-

Een belangrijk hulpmiddel bij de productie en distributie van voedings-

safe and consistent supplements across the EU. European Federation of

Bron: www.plantaardigheden.nl.

komen door goede procedures rondom de inkoop van grondstoffen. <<

supplementen is de ‘Quality guide for food supplements’, november

Associations of Health Product Manufacturers (EHPM), 2007.
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