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Babylotions en -crèmes 
Onderzoek aanwezigheid parabenen 
 

 

 

 

De Europese veiligheidseisen voor gebruik van 

parabenen (stoffen gebruikt als conserveermiddel) 

in cosmetische producten zijn in 2015 aangescherpt. 

De wijzigingen betreffen vooral het gebruik van 

propyl- en butylparabeen in producten die niet 

worden afgespoeld en die bestemd zijn voor 

kinderen onder de 3 jaar. De Nederlandse Voedsel- 

en Warenautoriteit (NVWA) heeft onderzocht of 

babylotions en –crèmes op de Nederlandse 

consumentenmarkt voldoen aan deze eisen. Ook is 

er gekeken of claims zoals “vrij van parabenen” juist 

zijn. In deze rapportage staan de uitkomsten van 

het marktonderzoek 2016. 

 

 

Aanleiding 

In 2015 is de wetgeving voor het gebruik van parabenen in cosmetisch producten gewijzigd. Het gebruik 

van propyl- en butylparabeen in cosmetische producten die niet worden afgespoeld (zgn. ‘leave-on’ 

producten) en die bestemd zijn voor gebruik in het luiergebied van kinderen onder de 3 jaar, is verboden. 

Er is door wetenschappers vastgesteld dat deze mogelijk hormoonverstorende eigenschappen bezitten. 

Met name voor kleine kinderen is dit een potentieel risico. Voor gebruik buiten het luiergebied mogen 

deze parabenen alleen worden gebruikt onder vermelding van de waarschuwingszin ”Niet gebruiken in 

het luiergebied”. De parabenen methyl- en ethylparabeen zijn toegestaan in alle cosmetische producten. 

Wel zijn de maximum toegestane gehaltes iets verlaagd. De parabenen isopropyl-, isobutyl-, phenyl-, 

benzyl- en pentyl parabeen zijn verboden in alle cosmetische producten.  

 

Risico’s 

Blootstelling aan hormoonverstorende stoffen kan leiden tot onacceptabele risico’s voor de 

volksgezondheid, met name bij kleine kinderen. De opname van parabenen door de huid van het vaak 

geïrriteerde luiergebied van baby’s is mogelijk hoger dan door een intacte huid. Er is niet voldoende 

bekend over de doorlaatbaarheid van de kwetsbare huid van het luiergebied voor propyl- en 

butylparabeen. Ook is de stofwisseling van zeer jonge kinderen nog niet volledig ontwikkeld, waardoor er 

geen goede inschatting kan worden gemaakt van de risico’s van deze stoffen. Daarom is het gebruik 

ervan verboden in producten die bestemd zijn voor het luiergebied en die niet bedoeld zijn om te worden 

afgespoeld na aanbrengen. Onder voorwaarden zijn ze toegestaan in andere producten voor kinderen 

onder de 3 jaar. Voor gebruik op de intacte huid en voor andere toegestane parabenen zijn er geen 

risico’s wanneer ze volgens de voorwaarden worden gebruikt. Van de 5 verboden parabenen was 

onvoldoende informatie beschikbaar om een inschatting van de blootstelling te kunnen maken. Daardoor  

is een risico  op mogelijke hormoonverstoring door gebruik in cosmetische producten niet uit te sluiten.  
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Werkwijze 

 

Producten 

In april 2016 bemonsterde de NVWA 76 babylotions 

en - crèmes. Het betrof 37 producten bestemd voor 

gebruik in het luiergebied en 39 producten bestemd 

voor verzorging van het gehele lichaam. Er zijn 

uitsluitend producten bemonsterd die niet bedoeld 

zijn om te worden afgespoeld. In totaal zijn van 55 

verschillende merken producten bemonsterd. Dit 

zijn nagenoeg alle merken die beschikbaar zijn voor 

de Nederlandse consument. Per merk zijn er 

maximaal 2 producten (één voor het luiergebied en 

één voor het gehele lichaam) bemonsterd. De 

producten zijn zowel in de reguliere detailhandel (35 

producten) als bij webwinkels ( 41 producten) 

bemonsterd. Ook producten die niet specifiek 

bestemd zijn voor baby’s of kinderen jonger dan 3 

jaar, maar wel als zodanig worden aangeprezen 

door vermeldingen op het etiket of op de website 

van de webwinkel zijn meegenomen in het 

onderzoek. Het betreft dan vermeldingen zoals 

“helpt bij rode babybilletjes”, “bij luieruitslag” of 

“geschikt voor je kleintje”.  

 

Herkomst 

Van de 76 producten zijn er 34 afkomstig van 

Nederlandse fabrikanten of importeurs, 28 uit een 

ander EU land en 14 van buiten de EU. De meeste 

producten die bij webwinkels zijn bemonsterd 

komen uit een ander EU land of van buiten de EU; 

de producten uit de fysieke winkels zijn vooral van 

Nederlandse en Duitse fabrikanten afkomstig (figuur 

1).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figuur 1: Herkomst babyproducten 

 

 

Onderzoek 

Het laboratorium van de NVWA onderzocht de 

babylotions en - crèmes op de aanwezigheid en 

gehaltes van de volgende parabenen: 

-  parabenen die mogen worden gebruikt: 

 methyl-, ethyl-, propyl-, butylparabeen en zouten 

daarvan; 

-   parabenen die niet mogen worden gebruikt:  

isopropyl-, isobutyl-, phenyl-, benzyl- en 

pentylparabeen. 

 

Daarnaast is beoordeeld of het etiket en/of de 

verpakking aan onderstaande verplichtingen 

voldoet: 

- aanwezige parabenen zijn vermeld in de 

 ingrediëntenlijst; 

- waarschuwing “Niet gebruiken in het luiergebied” 

is aanwezig indien het product met propyl- en/of 

butylparabeen niet specifiek bedoeld is voor 

gebruik in het luiergebied (b.v. een bodylotion) 

en bestemd is voor kinderen beneden de 3 jaar.  

 

De NVWA heeft geïnventariseerd hoeveel producten 

claims vermelden als “bevat geen parabenen”, 

“bevat geen conserveringsmiddelen”, “0% 

parabenen”, “vrij van parabenen” en dergelijke. Ook 

soortgelijke claims die webwinkels vermelden bij het 

aanprijzen van de producten, terwijl het product dit 

zelf niet vermeldt, zijn meegeteld. Er is beoordeeld 

of deze claims juist waren in relatie tot de 

aanwezigheid van parabenen. Als “vrij van 

conserveermiddelen” werd geclaimd, kon niet 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Aantal

producten

( N= 76)

fabrikant

NL (N=34)

fabrikant

EU (N=28)

fabrikant

buiten EU

(N=14)

35

22

11

2

41

12

17

12

producten detailhandel producten webwinkel



Babylotions en -crèmes | Pagina 3 van 23  

beoordeeld worden of dit juist was. De producten 

zijn namelijk niet onderzocht op alle mogelijk 

aanwezige conserveermiddelen.  

 

De onderzoeksopzet en gebruikte analysemethodes 

is door de NVWA aan de cosmeticabranche 

voorgelegd. Deze documenten en foto’s van de 

producten zijn beschikbaar op de website van de 

NVWA: www.nvwa.nl (gebruik de zoekterm 

‘cosmetica parabenen’). 

 

Resultaten 

Slechts 1 van de 76 babylotions en –crèmes voldoet 

niet aan de eisen waarop ze zijn beoordeeld. In 

tabel 1 staat een overzicht van de resultaten van 

alle onderzochte aspecten. Tabel 2 beschrijft de 

resultaten per product. Figuur 2 geeft het aantal 

afwijkende producten en de soort afwijking(en) aan. 

Figuur 3 vermeldt het aantal gebruikte claims in 

relatie tot de afwezigheid van parabenen of 

conserveermiddelen.  

 

Tabel 1: Aantal producten met parabenen, aantal 

met afwijkingen en aantal met claims 

 

onderzoeksitem aantal 

chemische stoffen  

Parabenen aanwezig  1 

Parabenen afwijkend 1 

etiketbeoordeling  

Declaratie parabenen afwijkend  1 

Claim “ bevat geen parabenen”, 

“geen conserveermiddelen” of 

dergelijke vermeld 

25 (+6 

website) 

Claim “bevat geen parabenen” en 

dergelijke is onjuist 

0 

totaal aantal onderzochte 

producten 

76 

 

 

Onderzoek aanwezigheid parabenen 

Slechts 1 van de 76 onderzochte producten bevat 

parabenen, waaronder propylparabeen. Het 

aanwezige propylparabeen was in een laag gehalte 

aanwezig (zie tabel 2). Aangezien het een product 

betrof dat bestemd is voor toepassing in het 

luiergebied is het gebruik van deze stof hierin niet 

toegestaan.  

De verkoop van dit product is verboden. Het product 

levert mogelijk gezondheidsrisico’s op.  

Etiketbeoordeling 

Van 1 van de 76 onderzochte producten voldoet het 

etiket niet aan de beoordeelde eisen. Het betreft 

hetzelfde product waarin ook de parabenen zijn 

aangetroffen. De aanduiding “preservatives” wordt 

gebruikt in plaats van de namen van de aanwezige 

conserveermiddelen. Dit is niet volgens de 

voorgeschreven wijze van vermelden van 

ingrediënten. De gebruiker moet kunnen lezen welke 

ingrediënten aanwezig zijn om een bewuste keuze te 

kunnen maken.  

Aangezien geen van de 39 producten bestemd voor 

gebruik op het gehele lichaam propyl- en/of 

butylparabeen bevatte, was voor deze producten de 

vermelding van de waarschuwingszin “niet 

gebruiken in het luiergebied” niet verplicht. Op geen 

enkel product was deze zin vermeld.  

 

Figuur 2: Aantal afwijkende producten en de soort 

afwijking 

 

 
 

 

Claims 

Op het etiket van 25 van de 76 (33%) onderzochte 

producten wordt een claim gebruikt die duidt op de 

afwezigheid van parabenen of, algemener, van 

conserveermiddelen. In de meeste gevallen wordt 

“vrij van parabenen” of iets dergelijks geclaimd 

(19x), op de andere 6 producten worden claims 

zoals “vrij van conserveringsmiddel” vermeld. Voor 6 

van deze 25 producten wordt tevens op de website 

van de webwinkel geclaimd dat deze vrij van 

geen afwijking  [75x]

 parabenen en etiket (parabeen declaratie) [ 1x]
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parabenen of conserveermiddelen is. Daarnaast 

werden voor 6 producten alleen op de website van 

de webwinkel dergelijke “vrij van” claim gebruikt, 

terwijl deze niet op het product zelf staan. De 

gebruikte claims staan in tabel 2 per product 

vermeld. 

In geen enkel product met een claim die er op duidt 

dat er geen parabenen aanwezig zijn, zijn deze 

stoffen ook aangetroffen. Deze producten voldoen 

daarmee aan het criterium ‘juistheid’. 

In producten met claims als “vrij van 

conserveermiddelen” zijn evenmin parabenen 

aangetroffen. Er kon niet beoordeeld worden of deze 

claims juist waren met betrekking tot andere 

conserveermiddelen, omdat deze niet zijn 

onderzocht.  

 

Volgens het criterium ‘billijkheid’ in bijlage 1 van de 

Claimverordening 655/2013 mogen geen claims 

worden vermeld die ingrediënten die wettelijk 

toegestaan zijn in een kwaad daglicht stellen. De 

claim “vrij van parabenen” of met een dergelijke 

strekking valt mogelijk onder dit criterium.  

 

 

Figuur 3: Aantal vermelde claims in verband met 

afwezigheid parabenen of conserveermiddelen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusies 

Op 1 product na voldoen alle onderzochte 

babylotions en -crèmes aan de onderzochte 

veiligheidseisen. De NVWA heeft de verkoop van 

het afwijkende product verboden. In dit product, 

welke bestemd is voor het luiergebied, werd 

propylparabeen aangetroffen, terwijl dit niet is 

toegestaan. Ook was de etikettering niet correct.  

In de overige producten zijn geen parabenen 

aangetroffen. Fabrikanten uit landen binnen de EU 

en daarbuiten lijken het gebruik van parabenen in 

cosmetische producten bestemd voor baby’s te 

vermijden. Ook worden de claim “vrij van 

parabenen” en soortgelijke claims vaak gebruikt, 

al hoewel een aantal parabenen onder 

voorwaarden zijn toegestaan als 

conserveermiddel in cosmetische producten. Alle 

“vrij van parabenen” claims voldoen aan het 

criterium ‘juistheid’.  
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Tabel 2: Resultaten aanwezigheid parabenen, etiketbeoordeling en claimbeoordeling (etiket en website) van babylotions en –crèmes. 

  

merk, batchcode en type 
product (luier of body) ���� 

aangetroffen  
parabenen 

eis Vermelde claims afwijking etiket���� oordeel actie NVWA 

Neutral Baby Body Cream 

Sensitive Skin 100ml; 

Body; batch 51272 DC B 

geen n.v.t. 0% parabenen geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Natusan Baby Intensive care lotion 

250ml; 

Body; batch 3175 M 00:440            

EXP 11/2017 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Natusan Baby First touch zinkzalf 

75 ml; 

Luier; batch 1905V A 

geen n.v.t. Zonder 

conserveermiddelen 

geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

HEMA Baby Bodylotion  natural 

200ml; 

Body; batch 14051 

geen n.v.t. Without parabens geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Etos Zachte Crème 200ml; 

Body; batch 0415-1190 19:19 117 

geen n.v.t. Vrij van parabenen geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Etos billetjescrème 125g; luier; 

batch 0813-1615 23217:36 

geen n.v.t. Vrij van parabenen geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Burt's Bee Baby Bee multipurpose 

ointment 210g; body; batch 

B0150161U 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen  

Burt's Bee Baby Bee diaper cream 

& baby powder 113g; luier; batch 

AH14060A 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Multilind Baby Care Baby 

Bodyspray 200ml; body; batch 

40604511 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 
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Tabel 2: Resultaten aanwezigheid parabenen, etiketbeoordeling en claimbeoordeling (etiket en website) van babylotions en –crèmes (vervolg 1). 

 

merk, batchcode en type 
product (luier of body) ���� 

aangetroffen  
parabenen 

eis Vermelde claims afwijking etiket���� oordeel actie NVWA 

Multilind Baby Care Baby 

Billenspray 10% Zinkoxide 50 ml; 

luier; batch 40801211 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Kruidvat Baby Bodylotion 300ml; 

body; batch 715-2516 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Kruidvat Baby Zinkzalf 100ml; 

luier; batch 716 0457 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Zwitsal Body Crème slaap zacht 

lavendel 150ml; body; 53451 DC B 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Zwitsal Zinkzalf 150 ml pot; luier; 

batch 53087 DC A 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Zarqa Baby en kind Sensitive face 

& body Cream 150ml; body; batch 

12351 

geen n.v.t. 100% conserveringsvrij  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Zarqa Baby& Kind Baby Billenspray 

100 ml; luier; geen batchcode 

propylparabeen: 

0,014% m/m 

methylparabeen: 

0,061% m/m 

Niet 

toegestaan 

<0,4% 

m/m� 

 Declaratie parabenen 

ontbreekt; geen INCI 

benaming gebruikt* 

Veiligheidsrisico. Voldoet 

niet aan de beoordeelde 

veiligheidseisen  

De verkoop is 

verboden 

Baby Line baby Zart creme 150ml; 

body; geen batchcode  

geen n.v.t. Ohne 

Konservierungsstoffe 

geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Fisher Price Baby body lotion 

200ml; body; batch M 3936C 

geen n.v.t. Paraben free geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 
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Tabel 2: Resultaten aanwezigheid parabenen, etiketbeoordeling en claimbeoordeling (etiket en website) van babylotions en –crèmes (vervolg 2). 

 

merk, batchcode en type 
product (luier of body) ���� 

aangetroffen  
parabenen 

eis Vermelde claims afwijking etiket���� oordeel actie NVWA 

Jumbo baby bodylotion 300ml; 

body; batch 1265  06:39 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

AH baby bodylotion 200ml; body; 

batch 225  13:45 714-1956 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Sebamed baby bodymilk gevoelige 

huid 200ml; body; batch 

10010016 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Bepanthen babyzalf 30g; luier; 

batch GP016FV 

geen n.v.t. geen 

conserveermiddelen 

geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Erica baby crème gezicht en 

lichaam 75ml; body; batch 2443 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Erica zinkzalf 50 ml; luier; batch 

3412 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Sudocrem hypoallergeen 125g; 

luier; batch 5141298 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Balneum Baby Crème droge 

gevoelige huid 45ml; body; batch 

526264 

 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Dermocare baby crème 150ml; 

body; batch 714 2277 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Eucerin Body Care Lotion Ato 

control Suitable for babies 250ml; 

body; batch 35054976 

geen n.v.t. free from parabens geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 
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Tabel 2: Resultaten aanwezigheid parabenen, etiketbeoordeling en claimbeoordeling (etiket en website) van babylotions en –crèmes (vervolg 3). 

 

merk, batchcode en type 
product (luier of body) ���� 

aangetroffen  
parabenen 

eis Vermelde claims afwijking etiket���� oordeel actie NVWA 

Apotheek van Wermeskerken 

Edelzalf( v.h. kinderwondzalf); 

luier; geen batchcode  

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

VSM kind Calendulan billenzalf 

40g; luier; batch 231114 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

LIEF! Baby body lotion 200 ml; 

body; batch 14641 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

LIEF! PUUR billenzalf (zachte 

crème) 100ml; luier; batch 00891 

 

geen n.v.t. Vrij van parabenen geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Dr. Leenarts droge huidzalf 100ml; 

body; batch 60103911 

Webwinkel: bestemd voor kinderen 

geen n.v.t. Geen 

conserveermiddelen; 

webwinkel: “bevat 

geen parabenen” 

geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Dr. Leenarts Baby billenzalf 100ml; 

luier; batch 60103611 

geen n.v.t. Geen 

conserveermiddelen; 

webwinkel: “bevat 

geen parabenen” 

geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Bumba Weer en Wind crème baby 

50ml; body; batch 141119 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

bumba luiercrème hypoalergeen 

100ml; luier; batch 132318 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 
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Tabel 2: Resultaten aanwezigheid parabenen, etiketbeoordeling en claimbeoordeling (etiket en website) van babylotions en –crèmes (vervolg 4). 

 

merk, batchcode en type 
product (luier of body) ���� 

aangetroffen  
parabenen 

eis Vermelde claims afwijking etiket���� oordeel actie NVWA 

NAIF Baby Care  Softening Body 

Lotion 200ml; body; batch 0336 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Naif Baby Care Diaper Cream 75 

ml; luier; batch 0396 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Weleda Baby & child calendula 

bodycrème 75ml; body; batch    

B0311 

geen n.v.t. vrij van 

conserveringsmiddelen 

geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Weleda Baby Sensitive 

billenbalsem Witte Malva 50 ml;  

luier; batch B0612 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Earth Mama Angel Baby Lotion 

Vanilla Orange 60ml; body; batch 

1051 ORG 201611 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Earth mama Angel Baby Bottom 

Balm 60 ml; luier; batch 9761 ORG 

201804D 

geen n.v.t. Webwinkel: “vrij van 

conserveringsmiddelen

” 

geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Douce  Nature Bébé Crème du 

change 50 ml; luier; batch 29565 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Bargje Big Face & Body  Crème 

150ml; body; batch 20714441 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Natalis Baby bodymilk 250ml; 

body; batch 11041 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Mustela Hydra  Bebe Bodylotion 

300ml; body; batch HC 6705 

geen n.v.t. 0% parabenen geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 
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Tabel 2: Resultaten aanwezigheid parabenen, etiketbeoordeling en claimbeoordeling (etiket en website) van babylotions en –crèmes (vervolg 5). 

 

merk, batchcode en type 
product (luier of body) ���� 

aangetroffen  
parabenen 

eis Vermelde claims afwijking etiket���� oordeel actie NVWA 

Mustela Crème voor de Luierwissel 

50ml; luier; batch 062018G415 

geen n.v.t. 0% parabenen; 0% 

conserveermiddel 

geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Lucovit Maria Treben's  

Goudsbloem zalf  100ml; luier; 

batch 122820; 

Webwinkel: bestemd voor baby’s  

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Natura Siberica Little Siberica  

Baby daily care cream 75ml; body; 

batch 212 09 17 

geen n.v.t. No parabens geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Natura Siberica Little Siberica baby 

diaper cream (luierzalf) 75 ml; 

luier; batch 905 05 16 

geen n.v.t. No parabens geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Dr. Bronner Body Butter/ Dr. 

Bronner's Magic Balm Organic 

Body Balm Baby-Mild 14g; body; 

batch 51401 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Urtekram Loving Care Baby 

Bodylotion  No Perfume baby 

250ml; body; batch L15602 

geen n.v.t. Webwinkel: "geen 

synthetische 

conserveringsmiddelen

" 

geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Urtekram  Loving Care No Perfume 

Baby Zinc Cream Organic 75ml; 

luier; batch 8LO917LE1 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Erbaviva baby cream 125ml; body; 

batch 12720 

geen n.v.t. Webwinkel: “vrij van 

parabenen” 

geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Erbaviva diaper cream echinacea 

and chamomille125g; luier; batch 

0244 

geen n.v.t. Webwinkel: “vrij van 

parabenen” 

geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 
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Tabel 2: Resultaten aanwezigheid parabenen, etiketbeoordeling en claimbeoordeling (etiket en website) van babylotions en –crèmes (vervolg 6). 

 

merk, batchcode en type 
product (luier of body) ���� 

aangetroffen  
parabenen 

eis Vermelde claims afwijking etiket���� oordeel actie NVWA 

Madara ecobaby Protective Baby 

Cream 50ml; body; batch 

0713040408 

geen n.v.t. Webwinkel: “vrij van 

conserveringsmiddelen

” 

geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Paul Penders Natural Baby 

Bodylotion 150 ml; body; batch 

BN381301 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

Geen 

Martina Gebhardt Demeter 

Calendula Super Protect 100ml; 

luier; batch 40432; 

Webwinkel: bestemd voor baby’s 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Green People Organic babies Dry 

Skin Babylotion Scent Free 150 ml; 

body; batch 08 13 26 

geen n.v.t. No parabens;  

Webwinkel: “bevat 

geen parabenen” 

geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Green People Organic babies  

Nappy Cream Baby Balm 

Chamomile 50 ml; luier; batch 07 

15 13 

geen n.v.t. No parabens;  

Webwinkel: “bevat 

geen parabenen” 

geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Bentley Organic Babylotion 250ml; 

body; batch 15085A 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Lavera Baby& Kinder Sensitiv 

Wundschutzcrème (Baby & Kinder 

Neutral Billencrème) 50ml; luier; 

batch 108456_12/18 

geen n.v.t. frei von parabenen; 

webwinkel: “bevat 

geen 

conserveringsmiddelen

” 

geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

nuby citroganix luiercrème 120g; 

luier; batch 2133091 

geen n.v.t. 0% paraben; 

Webwinkel: “vrij van 

parabenen” 

geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

petit & jolie baby bodylotion 

150ml; body; batch 3423 

geen n.v.t. 0% parabenen geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 
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Tabel 2: Resultaten aanwezigheid parabenen, etiketbeoordeling en claimbeoordeling (etiket en website) van babylotions en –crèmes (vervolg 7). 

 

merk, batchcode en type 
product (luier of body) ���� 

aangetroffen  
parabenen 

eis Vermelde claims afwijking etiket���� oordeel actie NVWA 

petit & jolie baby billencrème 

75ml; luier; batch 42532 

geen n.v.t. 0% parabenen geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Galenco Baby lichaamsmilk 400ml; 

body; batch 715-2671 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Galenco Baby Luier crème 75ml; 

luier; batch 715 0760 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Attitude Bodylotion Eco Little Ones 

300ml; body; batch 46601-

131212-1 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Volatile tea tree balsem (luier) 30 

ml; luier; batch 1412141 

geen n.v.t. Bevat geen parabenen geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Natura Sanat Baby balsem 60ml; 

luier; batch 505665.02 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Purol vaseline 50 ml; luier; batch 

4318A SZ B; 

Webwinkel: bestemd voor 

luieruitslag  

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Lala's Baby Vaseline Regular 368g; 

luier; batch 5320 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Rituals baby Secret 

sooting&softening baby cream 

250ml; body; batch 13652 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Kamillosan Zalf 40g; luier; batch 

319312 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 
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Tabel 2: Resultaten aanwezigheid parabenen, etiketbeoordeling en claimbeoordeling (etiket en website) van babylotions en –crèmes (vervolg 8). 

 

merk, batchcode en type 
product (luier of body) ���� 

aangetroffen  
parabenen 

eis Vermelde claims afwijking etiket���� oordeel actie NVWA 

Suavinex nappy cream 

(billencrème) 75ml; luier; batch 

K04 

geen n.v.t.  geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

Attirance Baby Butter 75ml; luier; 

geen batchcode 

geen n.v.t. Webwinkel: “bevat geen 

parabenen” 

geen Geen veiligheidsrisico. 

Voldoet aan beoordeelde 

veiligheidseisen. 

geen 

 

� Merknaam tussen haakjes: naam zoals vermeld op webwinkel bij het product. 

� Juiste vermelding aanwezige parabenen; vermelding verplichte waarschuwingszin bij aanwezigheid propyl- en butylparabeen in 

bodyproducten; “geen parabenen” claim is juist 

� Eis voor individueel parabeen uitgedrukt als zuur; eis voor een mengsel van toegestane parabenen is maximaal 0,8% m/m. 

*: de benaming “preservatives” is gebruikt voor vermelding van de aanwezige conserveermiddelen. Dit is niet volgens de wettelijk 

voorgeschreven wijze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een uitgave van: 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Catharijnesingel 59 | Postbus 43006 | 3540 AA Utrecht 

www.nvwa.nl 

November 2016 
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Bijlage 1: Foto’s van onderzochte babylotions en –crèmes. 
 

Neutral Baby Body Cream    Natusan Baby Intensive care lotion 250ml; Natusan Baby First touch zinkzalf 75 ml;  HEMA Baby Bodylotion natural 

Sensitive Skin 100ml;    batch 3175 M 00:440  EXP 11/2017; batch 1905V A;    200ml; batch 14051; 

batch 51272 DC;     geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico 

geen veiligheidsrisico      

 

       
 

Etos Zachte Crème 200ml;   Etos billetjescrème 125g;    Burt's Bee Baby Bee multipurpose   Burt's Bee Baby Bee diaper  

batch 0415-1190 19:19 117;  batch 0813-1615 23217:36;  ointment 210g; batch B0150161U;  cream & baby powder 113g;  

geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico   batch AH14060A 

                geen veiligheidsrisico 
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Multilind Baby Care Baby   Multilind Baby Care Baby Billenspray 10% Kruidvat Baby Bodylotion 300ml;   Kruidvat Baby Zinkzalf 100ml;  

Bodyspray 200ml; batch 40604511  Zinkoxide 50 ml; batch 40801211  batch 715-2516    batch 716 0457 

geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico 

 

 

         
 

 

Zwitsal Body Crème   Zwitsal Zinkzalf 150 ml pot;    Zarqa Baby en kind Sensitive face   Zarqa Baby & Kind Baby  

slaap zacht lavendel 150ml;    batch 53087 DC A   & body Cream 150ml; batch 12351; Billenspray 100 ml; geen  

53451 DC B    geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico   batchcode 

geen veiligheidsrisico           veiligheidsrisico; de verkoop is 

          verboden 
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Baby Line baby Zart creme 150ml;  Fisher Price Baby body lotion 200ml; Jumbo baby bodylotion 300ml;   AH baby bodylotion 200ml;  

geen batchcode    batch M 3936C    batch 1265  06:39   batch 225  13:45 714-1956 

geen veiligheidsrisico    geen veiligheidsrisico    geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico 

 

        
 

 

Sebamed baby bodymilk gevoelige  Bepanthen babyzalf 30g;    Erica baby crème gezicht en   Erica zinkzalf 50 ml;   

huid 200ml; batch 10010016  batch GP016FV    lichaam 75ml; batch 2443   batch 3412 

geen veiligheidsrisico    geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico 
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Sudocrem hypoallergeen 125g;    Balneum Baby Crème droge   Dermocare baby crème 150ml;  Eucerin Body Care Lotion Ato 

batch 5141298    gevoelige huid 45ml; batch 526264  batch 714 2277    control Suitable for babies  

geen veiligheidsrisico    geen veiligheidsrisico    geen veiligheidsrisico   250ml; batch 35054976 

                geen veiligheidsrisico 

 

         
 

 

Apotheek van Wermeskerken  VSM kind Calendulan billenzalf 40g; LIEF! Baby body lotion 200 ml;  LIEF! PUUR billenzalf (zachte  

geen batchcode    geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico   crème) 100ml; batch 00891 

geen veiligheidsrisico              geen veiligheidsrisico 
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Dr. Leenarts droge huidzalf 100ml;  Dr. Leenarts Baby billenzalf 100ml;   Bumba Weer en Wind crème   Bumba luiercrème  

batch 60103911    batch 60103611    baby 50ml; batch 141119   hypoalergeen 100ml;   

Webwinkel: bestemd voor kinderen  geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico   batch 132318 

geen veiligheidsrisico              geen veiligheidsrisico 

        

       

 

 

NAIF Baby Care  Softening Body  Naif Baby Care Diaper Cream 75 ml;  Weleda Baby & child calendula  Weleda Baby Sensitive  

Lotion 200ml;  batch 0336   batch 0396    bodycrème 75ml; batch B0311  billenbalsem Witte 

geen veiligheidsrisico    geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico   Malva 50 ml;  batch B0612 

                 geen veiligheidsrisico 
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Earth Mama Angel Baby Lotion  Earth mama Angel Baby Bottom   Douce  Nature Bébé Crème   Bargje Big Face & Body   

Vanilla Orange 60ml; batch 1051   Balm 60 ml;  batch 9761 ORG 201804D du change 50 ml; batch 29565  Crème 150ml; batch  

ORG 201611    geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico   20714441 

geen veiligheidsrisico              geen veiligheidsrisico 

       

          

 

Natalis Baby bodymilk 250ml;  Mustela Hydra  Bebe Bodylotion   Mustela Crème voor de Luierwissel  Lucovit Maria Treben's   

batch 11041    300ml; batch HC 6705   50ml;  batch 062018G415   Goudsbloem zalf 100ml;   

geen veiligheidsrisico    geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico   batch 122820; Webwinkel:  

                bestemd voor baby’s   

                geen veiligheidsrisico
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Natura Siberica Little Siberica    Natura Siberica Little Siberica  Dr. Bronner Body Butter/   Urtekram Loving Care   

Baby daily care cream 75ml;                       baby diaper cream (luierzalf) 75 ml; Dr. Bronner's Magic Balm Organic  Baby Bodylotion  No  

batch 212 09 17                                         batch 905 05 16 Body Balm; Baby-Mild 14g;   Perfume baby 250ml;  

geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico   batch 51401;    batch L15602 

           geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico 

       

 

Urtekram  Loving Care No   Erbaviva baby cream 125ml;  Erbaviva diaper cream echinacea   Madara ecobaby Protective  

Perfume Baby Zinc Cream Organic   batch 12720;    and chamomille125g; batch 0244;  Baby Cream 50ml; 
75ml;  batch 8LO917LE1   geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico   batch 0713040408 

geen veiligheidsrisico             geen veiligheidsrisico 
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Paul Penders Natural Baby   Martina Gebhardt Demeter Calendula; Green People Organic babies    Green People Organic babies   

Bodylotion 150 ml; batch    Super Protect 100ml; batch 40432  Dry Skin Babylotion Scent Free  Nappy Cream Baby Balm  

BN381301    Webwinkel: bestemd voor baby’s  50 ml; batch 08 13 26   Chamomile 50 ml; batch  

geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico   07 15 13 

                geen veiligheidsrisico 

 

 

         

 

Bentley Organic Babylotion   Lavera Baby& Kinder Sensitiv  Nuby citroganix luiercrème   petit & jolie baby bodylotion  

250ml; batch 15085A   Wundschutzcrème (Baby & Kinder   120g; batch 2133091   150ml; batch 3423 

geen veiligheidsrisico   Neutral Billencrème) 50ml;  batch   geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico 

      108456_12/18 

      geen veiligheidsrisico 
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petit & jolie baby billencrème 75ml;   Galenco Baby lichaamsmilk 400ml;  Galenco Baby Luier crème 75ml;    Attitude Bodylotion Eco 

batch 42532    batch 715-2671    batch 715 0760    Little Ones 300ml; batch 

geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico   46601-131212-1 

                geen veiligheidsrisisco 

 

          

 

Volatile tea tree balsem (luier)   Natura Sanat Baby balsem 60ml;   Purol vaseline 50 ml; batch 4318A   Lala's Baby Vaseline Regular  

30 ml;  batch 1412141   batch 505665.02    SZ B; Webwinkel: bestemd voor   368g; batch 5320 

geen veiligheidsrisisco   geen veiligheidsrisico   luieruitslag    geen veiligheidsrisico 

           geen veiligheidsrisico 
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Rituals baby Secret sooting & softening Kamillosan Zalf 40g;   Suavinex nappy cream (billencrème) Attirance Baby Butter 75;  

baby cream 250ml; batch 13652  batch 319312    75ml; batch K04    geen batchcode 

geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico   geen veiligheidsrisico 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 


