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Geachte heer Bruins, 

Hierbij bied ik u het advies aan over afslankmiddelen met sibutramine, dat het 

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) heeft uitgebracht. Dit advies heb ik 

ook aan de minister van LNV aangeboden. 

De inlichtingen- en opsporingsdienst (IOD) van de NVWA heeft een hoeveelheid 

afslankmiddelen in beslag genomen omdat zij een vermoeden hadden dat hierin 

het verboden middel sibutramine is verwerkt. Sibutramine was het actieve 

ingrediënt van geneesmiddelen die voorgeschreven werden bij de behandeling van 

obesitas. In 2010 is echter de vergunning voor het in de handel brengen van 

geneesmiddelen met sibutramine geschorst. Na onderzoek van deze 

afslankmiddelen is gebleken dat er inderdaad sibutramine in is verwerkt.  

 

Om te bepalen of een publiekswaarschuwing nodig en verantwoord is was het 

nodig om te weten of het gebruik van deze producten schadelijk is voor de 

consument. Dit is als adviesaanvraag bij BuRO ingediend. 

 

Mij wordt door BuRO geadviseerd: 

 het aanbod van afslankmiddelen op internet te blijven monitoren.  

 handhavend op te treden bij signalen dat afslankmiddelen schadelijke en 

mogelijk niet toegelaten stoffen bevatten. 

 de consument te wijzen op de risico’s van het gebruik van afslankmiddelen 

met sibutramine. 

 

Uit de risicobeoordeling en de conclusie blijkt verder dat gebruik van de 

afslankmiddelen kunnen leiden tot ernstige bijwerkingen, met name wanneer 

meer capsules of zakjes worden ingenomen dan is aangegeven in de 

gebruiksaanwijzing. Op basis van dit advies is er een publiekswaarschuwing voor 

de afslankproducten in kwestie op de website geplaatst. 

 

Afslankproducten met sibutramine hebben al een aantal jaren de aandacht van de 

NVWA. De NVWA heeft op haar website meerdere berichten geplaatst*).  

Het door BuRO uitgebrachte advies beschouw ik als een ondersteuning van het 

interventiebeleid van de NVWA. Dit is vastgelegd in het specifiek interventiebeleid 

voor bijzondere eet- en drinkwaren, dat op de website van de NVWA is 



directie Strategie 

afdeling Beleid, planvorming 

en instrumentontwikkeling  

Datum 

12 september 2018 

Onze referentie 

 

 
 

 

 

 
 

 Pagina 2 van 2 
 

gepubliceerd. Het beleid met betrekking tot handhaving op supplementen met 

schadelijke c.q. niet toegelaten stoffen en de voorlichting van consumenten zal de 

NVWA dan ook continueren.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

drs. R.J.T. van Lint 

Inspecteur-generaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Publicaties van de NVWA over afslankproducten met sibutramine op de website 

van de NVWA: 

 

 www.nvwa.nl/onderwerpen/voedingssupplementen-en-kruidenpreparaten 

 NVWA: veel voedingssupplementen bevatten farmacologisch actieve stoffen 

  | 26-05-2017 | 

 Doorzoekingen in onderzoek naar handel in verboden afslankproducten 

 | 09-07-2018 |  

 NVWA waarschuwt opnieuw voor afslankproducten | 19-07-2018 |  

 NVWA waarschuwt opnieuw voor aantal afslankproducten | 03-02-2017 | 

 NVWA-IOD houdt verdachten van handel in verboden afslankproducten aan  

 | 24-01-2017 | 

 Belangrijke veiligheidswaarschuwing voedingssupplementen Emtea, Irem 

Natural en Niva detox (thee en capsules) | 19-10-2016 | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


