Argos stelde Nutricia de volgende aanvullende vragen over Souvenaid:
 Klopt het dat het in Nederland niet in de winkel te krijgen is?
 Geldt dat ook voor het buitenland? Het is nergens zomaar te koop?
 Waarom is dat zo? Het middel is toch niet gevaarlijk? Het mag omstreden
zijn maar waarom mag Nutricia het niet te koop aanbieden zonder
medisch voorschrift?
 De heer Scheltens zegt in onze uitzending dat hij het jammer vindt dat het
middel al in 2013 naar buiten is gekomen. “Dat had voor mij niet
gehoeven. “ik denk dat het onderzoek nog niet klaar was en ik had graag
de tijd gehad om het verder uit te werken. Maar het bedrijf was ‘eager’
om het op de markt te brengen.” Wat is daarop de reactie van Nutricia?
 Het middel is eenvoudig via internet is te bestellen, als je aanvinkt: “mijn
arts heeft dit middel aanbevolen”. Wat is daar op uw reactie?

Reactie Nutricia:
Zoals wij eerder hebben aangegeven, Souvenaid is een dieetvoeding voor medisch
gebruik (ook wel medische voeding genoemd). Dit is een speciale categorie voeding
voor patiënten met een specifieke voedingsbehoefte. Deze specifieke
voedingsbehoefte als gevolg van een ziekte, aandoening of medische conditie wordt
gemonitord door de medisch behandelaar (arts of diëtist) van de patiënt. Dit is de
reden dat medische voeding onder medisch toezicht gebruikt wordt en geadviseerd
wordt door de behandelend arts of diëtist. Als fabrikant dienen wij dit te vermelden.
(Wij verwijzen voor meer informatie over de categorie dieetvoeding voor medisch
gebruik graag naar de wetgeving die is vastgelegd in de Warenwetregeling
Dieetvoeding voor medisch gebruik die is afgeleid van de Europese richtlijn Food for
Special Medical Purpose)
Nutricia distribueert haar medische voedingen zoals Souvenaid (en bijvoorbeeld ook
sondevoeding, voeding voor aangeboren stofwisselingsziekten) aan apotheek en
facilitair bedrijf. Souvenaid wordt door Nutricia niet verkocht via het retailkanaal. Dit
geldt zowel voor Nederland als andere landen.
De reden dat Nutricia medische voeding via deze kanalen distribueert is dus
gerelateerd aan het medisch toezicht en niet aan veiligheid van de producten.
Souvenaid bevat een specifieke mix van voedingsstoffen die voorziet in de specifieke
voedingsbehoefte van patiënten in het beginstadium van de ziekte van Alzheimer wat met een aanpassing in het normale voedingspatroon niet haalbaar is. De werking
is aangetoond met wetenschappelijke gegevens, het product is veilig en
samenstelling en etikettering voldoen aan de wettelijk voorwaarden zoals vastgelegd
in de ‘’Warenwetregeling voor dieetvoeding voor medisch gebruik’. Nutricia staat
volledig achter de resultaten van het onderzoek op het gebied Alzheimer en

Souvenaid. Nutricia blijft investeren in vervolgonderzoek om behandelaren meer
handvatten te bieden in de behandeling van deze ziekte en bijdragen aan het welzijn
van zowel patiënt als zijn omgeving. Er gelden geen specifieke Europese of
Nederlandse eisen m.b.t. de wijze van verkoop van dieetvoeding voor medisch
gebruik. Dieetvoeding zou in de praktijk gebruikt kunnen worden zonder een advies
van arts of diëtist. De keuze van Nutricia voor distributie in gespecialiseerde kanalen
(als apotheek en facilitair bedijf) berust op het feit dat Nutricia er waarde aan hecht
om duidelijk te benadrukken dat medische voeding uitsluitend bestemd is voor
patiënten met specifieke voedingsbehoeften en gebruikt dient te worden onder
medisch toezicht. Wij nemen de verantwoordelijkheid om (naast de wettelijke
labeling verplichting) zowel voorschrijvers, distributiepartners als gebruikers van onze
producten zorgvuldig te informeren over het belang van medisch toezicht en
advisering door arts of diëtist.
Wij hopen hiermee uw vragen beantwoord te hebben. Succes met de uitzending
morgen.

