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Coronaclaims 
voedingssupplementen 
Handhavingsresultaten 2020 

Deze factsheet beschrijft de wijze waarop de NVWA heeft 
gehandhaafd op onterechte coronaclaims bij 

voedingssupplementen.  

Reclame maken, waarin gezegd wordt dat bepaalde voedingssupplementen besmetting met het 

coronavirus (COVID-19) voorkomen of genezen, is verboden. Ook het vermelden van een 

dergelijke claim op de verpakking van producten of in een webshop mag niet. In het voorjaar van 

2020 controleerde de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) voedingssupplementen die 

via internet werden aangeboden op het gebruik van dergelijke claims. Deze factsheet beschrijft de 

aanpakt en resultaten van de handhaving. 

Aanleiding en achtergrond 

In maart 2020 werd Nederland getroffen door het coronavirus. Inspecteurs van de NVWA 

constateerden dat diverse aanbieders van voedingssupplementen hierop reageerden door bij de 

supplementen virusgerelateerde claims te maken. Indien aan een voedingssupplement een 

eigenschap wordt toegeschreven, die suggereert dat het product besmetting met het coronavirus 

kan helpen voorkomen of helpt bij de gezing, wordt dit supplement een geneesmiddel volgens de 

geneesmiddelenwet (GNW).  

Wettelijk kader 

Volgens artikel 40 lid 2 van de GNW is het te koop aanbieden van een geneesmiddel zonder 

handelsvergunning verboden. Daarnaast is het maken van reclame voor een geneesmiddel 

zonder handelsvergunning volgens artikel 84 lid 1 van de GNW verboden. 
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Opzet van het onderzoek 

Op 26 maart waarschuwde de NVWA voor het gebruik van medische claims die betrekking hadden 

op corona in relatie met voedingssupplementen. In de publiekswaarschuwing werd gewaarschuwd 

voor reclame bij voedingssupplementen waarmee de suggestie wordt gewekt dat dergelijke 

producten helpen tegen het coronavirus. Consumenten werd gevraagd om dergelijke beweringen 

te melden bij de NVWA. 

 

Het gebruik van gezondheidsclaims bij voedingssupplementen is alleen toegestaan als daar binnen 

de Europese Unie wettelijk toestemming voor is gegeven. Zo is voor vitamine C een bewering dat 

het bijdraagt aan de normale functie van het immuunsysteem toegestaan. Een claim bij vitamine 

C, die een relatie legt tussen het voorkomen of genezen van een COVID-19-infectie of het leveren 

van een bijdrage daaraan, is niet toegestaan. Ook grafische verwijzingen naar corona (bijvoorbeeld 

het plaatsen van een afbeelding van het virus bij een supplement) worden gezien als een claim. Dit 

geldt eveneens voor beweringen over een supplement, geplaatst in reviews en blogs behorend bij 

een te koop aangeboden supplement. 

 

De NVWA startte begin april met het actief handhaven op sociale media en webwinkels. Met behulp 

van zoekmachines werden websites geselecteerd waar voedingssupplementen met aan corona 

gerelateerde claims werden aangeboden. Deze sites werden geïnspecteerd en beoordeeld door 

ervaren NVWA-inspecteurs. Meldingen, die binnenkwamen naar aanleiding van de 

publiekswaarschuwing, werden bij de inspecties meegenomen. Medio april startte een EU-breed 

project met dezelfde strekking. Lidstaten werd verzocht actief te zoeken naar online aanbiedingen 

van levensmiddelen met een coronaclaim. Het NVWA-project sloot hier naadloos op aan.  

 

Resultaten en corrigerende maatregelen 

In totaal zijn in de maanden april-juni 103 websites geïnspecteerd. Hieronder vallen ook 16 

webwinkels, die naar aanleiding van de publiekswaarschuwing door de NVWA, zijn gemeld. In 62 

gevallen werd een overtreding geconstateerd. Tegen de aanbieders van deze supplementen zijn 

passende maatregelen genomen. Bij de overige geselecteerde websites kon er geen direct verband 

worden gelegd tussen een claim over corona en een te koop aangeboden supplement of was de 

claim inmiddels verwijderd in de periode tussen opstellen van een lijst met zoekresultaten en de 

datum van inspectie. De aangetroffen claims waren divers. Bij vitamine C-preparaten werd vaak 

een link gelegd met het voorkomen van ziek worden na een besmetting met het virus. Andere 

preparaten beloofden een snellere genezing van de ziekte of beweerden de gevolgen te 

verminderen. 

EU-project 

In totaal zijn binnen de EU 592 overtredingen geconstateerd (stand van zaken op de website van 

de EU op 30-11-2020, inclusief de overtredingen in NL). Maatregelen in andere EU-lidstaten 

kunnen verschillen van die in Nederland. In Nederland wordt zoals hierboven is aangegeven bij 

medische claims gehandhaafd op de geneesmiddelenwet. 

Conclusie 

Bij 62 van de 103 onderzochte internetbedrijven zijn niet-toegelaten coronaclaims gekoppeld aan 

voedingssupplementen aangetroffen. Daarbij werd gesuggereerd dat de voedingssupplementen 

het coronavirus helpen voorkomen, verminderen of zelfs genezen. De NVWA heeft hiertegen 

passende maatregelen genomen. De bedrijven of personen achter de webwinkels of aanbieders 

via social media hebben de tekst bij hun producten binnen korte tijd moeten aanpassen. Bij een 

herinspectie controleerden inspecteurs van de NVWA of de overtreding was opgeheven. 

 

 

https://www.nvwa.nl/documenten/waarschuwingen/2020/03/26/publiekswaarschuwing-voedingssupplementen-helpen-niet-tegen-het-coronavirus
https://www.nvwa.nl/documenten/waarschuwingen/2020/03/26/publiekswaarschuwing-voedingssupplementen-helpen-niet-tegen-het-coronavirus
https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/eu-co-ordinated-control-plans/covid-19_en
https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/eu-co-ordinated-control-plans/covid-19_en
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