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Hoofdstuk 3: actief voor uw gezondheid

Waarom zijn er eigenlijk
inferieure en schadelijke
producten te koop?
Op die vraag is er een ontnuchterend antwoord:
1. Onwetendheid van de consument
Miljoenen mensen nemen dagelijks supplementen, in de overtuiging iets goeds te
doen voor hun gezondheid. De meeste weten echter niet:
• dat die producten niet getest zijn op hun
gezondheidseﬀect
• dat de reclameslogans die de fabrikanten gebruiken niet afgeleid zijn uit eigen
onderzoek, maar samengesteld zijn uit
“boekenwijsheden”
• dat de inhoudsstoﬀen van natuurlijke of
synthetische herkomst kunnen zijn, wat
vaak een belangrijk verschil in hun werking op menselijke cellen betekent.
2. Maximale winst voor de fabrikant
De markt voor supplementen groeit momenteel enorm. Verantwoordelijk daarvoor
is een zeer snel stijgend aantal wetenschappelijke publicaties over de betekenis van
microvoedingsstoﬀen voor de gezondheid.
Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer “metoo’s” op die groeiende markt verschijnen.
Hun primaire doel is niet de gezondheid
van mensen, maar een zo hoog mogelijke
winst – over de rug van de onwetende consument.
Het toenemend aantal van dergelijke “zakenlieden” in deze branche heeft een groeiende concurrentiedruk tot gevolg. Dat betekent, dat de fabrikanten proberen met
steeds lagere prijzen elkaar te onderbieden.
Om de winstmarge dan toch te behouden,
wordt steeds op dezelfde plaats bespaard:
de kwaliteit van de inhoudsstoﬀen. Deze
“winst-spiraal” sluit het gebruik van hoogwaardige inhoudsstoﬀen van natuurlijke
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herkomst meestal uit. In plaats daarvan
wordt gebruik gemaakt van inhoudsstoﬀen
van kunstmatige (synthetische) oorsprong,
vaak met twijfelachtige herkomst.

Het antwoord op de vraag “Waarom worden inferieure en mogelijkerwijze schadelijke voedingssupplementen in groten
getale te koop aangeboden” is het onverantwoordelijke winstbejag van fabrikanten die misbruik maken van de onwetendheid van consumenten.
Deze brochure gaat dat veranderen. Voor de
eerste keer worden de verregaande consequenties van die ontwikkeling beschreven.
Massamedia, die - op basis van miljoenen
reclame-inkomsten - nauwe banden hebben met de farmaceutische industrie, nemen deze meldingen “dankbaar” op. Daarmee worden miljoenen mensen voor de
gek gehouden.
Onderzoek dat de werking van inferieure
producten test, wordt door de media altijd
wel weer opgepikt. Aangezien de kwaliteit
van de geteste producten vaak twijfelachtig is, kunnen de studieresultaten natuurlijk
nooit overtuigend positief zijn.
Wanneer we bedenken dat de mensheid
de kans heeft met behulp van hoogwaardige microvoedingsstoﬀen talrijke ziektes
grotendeels uit te bannen, dan is die ontwikkeling dubbel zo erg. Want die inferieure pillen brengen de hoogwaardige producten ook in diskrediet.

Dit zijn voor gezondheidsbewuste mensen goede
redenen om mee te doen
aan dit kwaliteitsoffensief.
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Groeiende vraag
in de vitaminesector.

Schadelijke werking

Steeds meer producten
op de markt

Twijfelachtige producten

Toenemende
concurrentiedruk

Goedkope, synthetische
inhoudsstoﬀen

De toenemende vraag naar vitamineproducten veroorzaakt bij fabrikanten die niet aan onderzoek en wetenschappelijke test van hun producten geïnteresseerd zijn, een neerwaartse spiraal.
De resultaten van onderzoek met inferieure producten worden door de
media opgepikt en
meestal zonder reﬂectie
doorgegeven.

Inferieure producten

Gebrekkige resultaten van
onderzoek door derden

Algemene veroordeling
van vitamineproducten

Zo raakt een complete
branche in diskrediet –
geheel onterecht.

Persberichten met negatief
commentaar over vitamineproducten
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