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Samenvatting 
 

Er is weinig bekend over de kwaliteit van colloïdaal goud producten. In dit verslag worden de 

eigenschappen van colloïdaal goud onderzocht. Er is een marktonderzoek uitgevoerd naar colloïdaal 

goud producten geproduceerd in Nederland. Er zijn in dit verslag 9 fabrikanten onderzocht. Het doel 

van het onderzoek is dat men een indruk krijgt van de eigenschappen van colloïdaal goud producten 

in de Nederlandse markt. De vraag die in het onderzoek centraal staat is: wat zijn de eigenschappen 

van de colloïdaal goud producten kijkend naar de concentratie van colloïdaal goud, de 

deeltjesgrootte en het effectief werkzaam oppervlak? 

De concentratie wordt geanalyseerd door het bedrijf Intertek Polychemlab, gelegen in Geleen. De 

concentratie van het colloïdaal goud wordt geanalyseerd door ICP. ICP staat voor Inductively Coupled 

Plasma. Het monster wordt in vloeibare fase opgezogen en vormt een aerosol. De aerosol wordt naar 

het plasma getransporteerd. Het plasma zorgt ervoor dat de aerosol wordt omgezet naar losse 

atomen. Aan de losse atomen wordt energie toegevoegd, waardoor de atomen in een hogere 

energie toestand verkeren. Het atoom is niet stabiel en verliest uiteindelijk de energie in de vorm van 

emissie van een foton. De emissie wordt gemeten en bevat informatie over het monster. De atomen 

worden geïdentificeerd d.m.v. de golflengte van de emissie en de intensiteit van het licht heeft een 

verband met de concentratie van het te analyseren element.  

De deeltjesgrootte wordt geanalyseerd door het bedrijf Anaspec Solutions, gelegen in Moordrecht. 

De deeltjesgrootte wordt gemeten m.b.v. het apparaat Nanotrac. Uiterst kleine deeltjes beweging 

zich in een vloeistof grillig en grotere deeltjes bewegen nauwelijks, dit is de Brownse beweging. In de 

Stokes-Einstein theorie van de Brownse beweging wordt de beweging van het deeltje bepaald door 

de viscositeit van de suspensie, de temperatuur en de grootte van het deeltje. Wanneer de 

viscositeit, de temperatuur en de Brownse beweging bekend is kan de deeltjesgrootte bepaald 

worden. 

De deeltjes worden verlicht met een laser. Het licht wordt verspreid door de deeltjes in de suspensie 

die in beweging zijn. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats van het gebruikte laserlicht (Doppler 

effect) en wordt de frequentie van het laser licht veranderd. Het resultaat van de detector is een 

elektrisch signaal met de verdeling van de frequenties dat karakteristiek is voor de deeltjesgrootte. 

Als de concentratie en de deeltjesgrootte bekend zijn kan het effectief werkzaam oppervlak 

berekend worden. Bij het effectief werkzaam oppervlak is het gunstig dat er veel kleine deeltjes in 

een oplossing zitten. Zo is het totale oppervlak van de deeltjes groter. Het effectief werkzaam 

oppervlak is dan relatief hoog.  

De vorm van de deeltjes is onbekend. De vorm speelt een belangrijke factor bij het effectief 

werkzaam oppervlak. In dit verslag is ervan uit gegaan dat de vorm van de deeltjes een bol is met een 

glad, bolvormig oppervlak. Dit heeft consequenties voor het effectief werkzaam oppervlak. Het 

effectief werkzaam oppervlak in dit verslag is de minimale waarde. De prijs per effectief oppervlak is 

hierdoor de maximale prijs die betaald wordt per effectief werkzaam oppervlak. 
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De resultaten van het onderzoek zijn in grafieken weergeven.  

In grafiek 1 staan de resultaten van de concentratie. De opgegeven concentratie is vergeleken met de 

opgegeven concentratie.  

Grafiek 1 De opgegeven concentratie vs. de gemeten concentratie van colloïdaal goud 

 

Bij de fabrikanten Crystal, Multiwave Healing en Natuurlijk mineraal komen de gemeten concentratie 

(bijna) overeen met de opgeven concentratie. Bij de fabrikanten Cruydhof, N.G.C. Energy Healing b.v. 

en Totaal balans komen de gemeten concentratie niet overeen met de opgeven concentratie. De 

fabrikanten De stralende zon heeft de hoogste concentratie van colloïdaal goud. 

Van de gemeten deeltjesgrootte is een gemiddelde deeltjesgrootte van berekend. De gemiddelde 

deeltjesgrootte is te zien in grafiek 2.  

Grafiek 2 Grafische weergave van de gemiddelde deeltjesgrootte 
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Bij de fabrikanten Crystal, De stralende zon, Liever gezond en Multiwave healing komen de gemeten 

deeltjesgrootte overeen met de opgegeven deeltjesgrootte. De deeltjesgrootte van Totaal balans ligt 

onder 1 nm. Cruydhof en N.G.C. Energy Healing b.v. hebben een deeltjesgrootte groter dan 100 nm. 

De resultaten van het effectief werkzaam oppervlak en de prijs per effectief werkzaam oppervlak is 

te zien in grafiek 3 en 4.  

Grafiek 3 Grafische weergave van het effectief werkzaam oppervlak 

 
 

De producten van de fabrikanten Crystal, De stralende zon en Multiwave Healing hebben de hoogste 

waarde voor het effectief werkzaam oppervlak en daardoor is de prijs per effectief werkzaam 

oppervlak het laagst. 

Grafiek 4 Grafische weergave van de prijs per effectief werkzaam oppervlak

 

Aan de hand van de resultaten kan gezegd worden dat de fabrikanten Crystal en Multiwave Healing 

de opgegeven waarden nakomen. De producten die als beste uit dit onderzoek komen zijn de 

colloïdaal goud producten van de fabrikanten Crystal, De stralende zon en Multiwave Healing.  
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1. Inleiding 
 

Er is weinig bekend over de kwaliteit van colloïdaal goud producten. In dit verslag worden de 

eigenschappen van colloïdaal goud onderzocht.  Er is een marktonderzoek uitgevoerd naar colloïdaal 

goud producten geproduceerd in Nederland. In dit verslag zijn 9 fabrikanten onderzocht. Acht 

daarvan zijn willekeurig via Google gezocht. Het negende product is colloïdaal goud van Crystal.  

Het doel van het onderzoek is dat men een indruk krijgt van de eigenschappen van colloïdaal goud 

producten in de Nederlandse markt. De vraag die in het onderzoek centraal staat is: wat zijn de 

eigenschappen van de colloïdaal goud producten kijkend naar de concentratie van colloïdaal goud, 

de deeltjesgrootte en het effectief werkzaam oppervlak? 

In hoofdstuk 2 wordt de theoretische achtergrond van de experimenten verteld. Hoofdstuk 3 gaat in 

op de methode van het onderzoek. In hoofdstuk 4 staat het kostenoverzicht. Hoofdstuk 5 geeft een 

overzicht van de resultaten. Op grond daarvan vindt in hoofdstuk 6 de discussie plaats en wordt ten 

slotte in hoofdstuk 7 de conclusie geformuleerd.   
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2. Theorie 

 

2.1 Betekenis colloïdaal 
 

Het woord colloïdaal betekent: (bn.), benaming voor de toetstand van stoffen die zich fijn verdeeld in 

een vloeistof bevinden, waarbij de deeltjes groter zijn dan een molecuul en kleiner dan die in een 

suspensie. (1)   

Het woord suspensie betekent: vloeistof of gas waarin een andere stof in zeer kleine deeltjes 

verdeelt zweeft. (2) Wanneer de deeltjes in het mengsel kleiner zijn dan 100 μm, wordt het mengsel 

een colloïde genoemd. (3) 

Kortom een colloïdaal deeltje groter is dan een molecuul en kleiner is dan 100 µm (= 100.000 nm).  

 

Opmerking over de werking van colloïdaal goud 

Er mag geen medische claim aan het product geprezen worden, zie bijlage I voor meer informatie. Op 

het internet is hier wel wat over te vinden, maar dit is niet berust op wetenschappelijk onderzoek.  
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2.2 Concentratiebepaling  

 

De concentratie van het colloïdaal goud wordt geanalyseerd door ICP. ICP staat voor Inductively 

Coupled Plasma, in het Nederlands inductief gekoppeld plasma (5).  

Het monster in een vloeibare fase wordt d.m.v. een pomp opgezogen naar de verstuiverkamer. Het 

monster wordt eerst gemengd met een argonstroom, voordat het de verstuiverkamer in gaat. De 

vloeistof wordt door het snel stromende argongas opgesplitst in druppels en vormt zo een aerosol. 

De aerosol wordt naar het centrum van het plasma getransporteerd door de argonstroom. Het 

plasma bestaat uit argon atomen, elektronen en argon ionen en heeft een hoge temperatuur. De 

hoge temperatuur in het plasma zorgt ervoor dat het aerosol wordt omgezet naar losse atomen, zie 

figuur 2.1. Eerst wordt het oplosmiddel verdampt en ontstaan er microscopische zoutdeeltjes. De 

volgende stap is het ontbinden van de zoutdeeltjes in een gas van individuele moleculen en dit wordt 

vervolgens gedissocieerd in atomen. 

Het plasma heeft nog een of twee functies, namelijk excitatie en ionisatie.  

 
Figuur 2.1 Het omzettingsproces van monster tot stralende deeltjes 

 

Een atoom bestaat uit een positieve kern met daaromheen elektronen. De elektronen zijn over 

verschillende orbitalen verdeeld. De atomen bevinden zich in de grondtoestand. De grondtoestand is 

het laagst in energie en is stabiel. Wanneer er energie aan de atomen wordt toegevoegd, kunnen de 

atomen de energie absorberen en zijn dan in aangeslagen toestand. In de aangeslagen toestand gaat 

een elektron van een orbitaal naar een andere orbitaal, die hoger in het energiespectrum ligt 

(excitatie), zie figuur 2.2. De buitenste elektron is de elektron dat van orbitaal verandert. Het atoom 

verkeert in een hogere energie toestand en is niet zo stabiel. Door energie te verliezen kan het 

atoom terug gaan naar de grondtoestand. Het atoom verliest de energie in de vorm van emissie van 

een foton (lichtdeeltjes). (5) (6) 
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Figuur 2.2 Excitatie 

Als er een bepaalde hoeveelheid energie door het atoom is geabsorbeerd, kan een elektron volledig 

los worden gezien van het atoom. Er is geen atoom meer, maar er is een ion met een positieve lading 

ontstaan. Dit proces wordt ionisatie genoemd en de energie die daarvoor nodig is, is voor elk 

element anders. Ionen hebben ook een grondtoestand en een aangeslagen toestand. 

Aangezien veel elementen de sterkste emissie lijnen uitzenden door aangeslagen ionen, is de 

ionisatie stap noodzakelijk bij sommige elementen.  

De uitstraling van licht (emissie) wordt gemeten en bevat informatie over het monster. Het licht 

wordt uitgezonden op verschillende golflengten en moet gescheiden worden in individuele 

golflengten. Dit gebeurt d.m.v. een monochromator. Het scheiden van de golflengte is belangrijk, 

zodat de emissie van de aangeslagen atomen of ionen geïdentificeerd kan worden en de intensiteit 

gemeten kan worden zonder interferentie van emissie van andere golflengte. De atomen worden 

geïdentificeerd d.m.v. de golflengte. Voor elk element is een bepaalde golflengte karakteristiek. De 

intensiteit van de emissie heeft een verband met de concentratie van het te analyseren element.  
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2.3 Deeltjesgrootte bepaling 
 

De deeltjesgrootte wordt gemeten m.b.v. het apparaat Nanotrac, zie figuur 2.3. Colloïdaal deeltjes 

zijn zwevende deeltjes in een oplossing en dit wordt een suspensie genoemd. In de onderstaande 

tekst staat beschreven hoe dat gemeten wordt.  

 
Figuur 2.3 Nanotrac  

Uiterst kleine deeltjes beweging zich in een vloeistof grillig, zie figuur 2.4. De grillige beweging van de 

deeltjes ontstaat doordat er voortdurend vloeistofmoleculen van alle kanten tegenaan botsen. Kleine 

deeltjes zullen snel heen en weer bewegen ten gevolge van deze botsingen. Bij grote deeltjes botsen 

zoveel moleculen aan alle zijden tegen het deeltje, dat de krachten elkaar voor een groot deel 

opheffen. Grote deeltjes bewegen daardoor nauwelijks. Bij een hogere temperatuur gaan de 

moleculen sneller bewegen, en ze botsen vaker en harder tegen de deeltjes. Daardoor gaan de 

deeltjes ook sneller bewegen. Deze warmtebeweging van de deeltjes wordt de Brownse beweging 

genoemd. (7) 

 
Figuur 2.4 Brownse beweging 

Deeltjes in een suspensie zijn dus voordurend in een willekeurige beweging. In de Stokes-Einstein 

theorie van de Brownse beweging wordt de beweging van het deeltje bepaald door de viscositeit van 

de suspensie, de temperatuur en de grootte van het deeltje. Wanneer de viscositeit en de 

temperatuur bekend is, kan de deeltjesgrootte bepaald worden. (8) 

De theorie is dus gebaseerd op de Brownse beweging van deeltjes in een vloeistof. De deeltjes 

worden verlicht met een laser. De Brownse beweging zorgt voor een verschuiving van het gebruikte 

laserlicht (Doppler effect, op blz. 12 uitgelegd). Deze techniek wordt de Dynamic Light Scattering 

genoemd. (9) 
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Het Doppler effect wordt met een alledaags voorbeeld uitgelegd. Het zichtbare licht bestaat uit 

fluctuaties oftewel golven. De frequentie (het aantal golven per seconde) van licht is uitermate hoog. 

De verschillende frequenties van het licht zorgen voor wat het menselijk oog waarneemt als de 

verschillende kleuren, waarbij de laagste frequentie aan het rode uiteinde van het spectrum liggen 

en de hoogste frequenties aan het blauwe uiteinde, zie figuur 2.5. (10) 

 
Figuur 2.5 frequentie van licht 

Het Doppler effect is de relatie tussen de frequentie en de snelheid. Als een bron, zoals de 

zonsopgang, zich naar een waarnemer toe beweegt, verschuiven de golven naar een hogere 

frequentie (de waargenomen kleur is blauw). Als de bron, zoals zonsondergang, zich van de 

ontvanger verwijdert, verschuiven de golven naar een lagere frequentie (de waargenomen kleur is 

rood), zie figuur 2.6.  

 
Figuur 2.6 Het Doppler effect 

De techniek Dynamic Light Scattering (DLS)wordt toegepast. Het licht van de laser wordt in verband 

gebracht met het monster door een optische straal splitter. Het scheidingsvlak tussen het monster 

en het invallende licht is een saffierglas (het hardste glas). Het saffierglas heeft twee functies. De 

eerste functie is dat het invallend licht teruggekaatst wordt naar de detector. De tweede functie is 

dat het licht door het saffierglas heen gaat, zie figuur 2.7. Het licht wordt verspreid door de deeltjes 

in de suspensie die in beweging zijn, Brownse beweging. De frequentie van de laser wordt veranderd 

door het Doppler effect t.o.v. de snelheid van het deeltje. Het verstrooide licht wordt verspreid in 

alle richting en het licht dat achterwaarts verspreid wordt, gaat door het saffierglas naar de detector. 

(11)   
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Figuur 2.7 Principe van de meting      

Er wordt gebruik gemaakt van een heterodyne meting wat de meest optimale signaal/ruisverhouding 

geeft. Heterodyne detectie mengt het verstrooide licht met een deel van het invallende licht (Is). Het 

(niet verstrooide) invallend licht (I0) is de referentie voor de meting van het verschil van frequentie, 

zie figuur 2.8. Het resultaat van de detector is een elektrisch signaal met de verdeling van de 

frequenties dat karakteristiek is voor de deeltjesgrootte.  

  
Figuur 2.8 Principe Heterodyne 

De deeltjesgrootte wordt bepaald door de snelheid van de deeltjes door de Brownse beweging. Het 

is belangrijk om de fysische parameters van het monster te weten, omdat dit invloed heeft op de 

snelheid van de deeltjes. Als de moleculen van de vloeistof een hogere thermische energie heeft, zal 

de snelheid van de deeltjes hoger zijn. De gemiddelde deeltjessnelheid is recht evenredig met de 

temperatuur van de vloeistof. Een viscose vloeistof vertraagt de energieke deeltjes. De snelheid van 

de deeltjes is omgekeerd evenredig aan de viscositeit van de vloeistof. De Nanotrac bevat een hoog 

nauwkeurige temperatuur sensor in de monstercel. Met een beschrijving van de vloeistof 

temperatuur en de viscositeit in de Nanotrac algoritme, kunnen deze parameters worden 

opgenomen in het bepalen van een nauwkeurige verdeling van de deeltjesgrootte.  

De absolute waarde die gemeten wordt is niet relevant, omdat de meting plaats vindt op de 

ondergrens. Aangezien alle metingen op dezelfde apparatuur worden gemeten, wordt dus steeds 

dezelfde meetfout gemaakt. Hierdoor kloppen de verhouden tussen de monsters wel. De verhouding 

van de monsters wordt in een grafiek weergeven.   
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2.4 Effectief werkzaam oppervlak 
 

Hoe meer deeltjes er in een oplossing zitten, hoe groter het totale oppervlak van de deeltjes is. In 

een voedingssupplement is het gunstig dat er veel werkzame deeltjes met een zo klein mogelijke 

deeltjesgrootte in zitten. Het effectief werkzaam oppervlak is dan relatief hoog.  

In bijlage II staat een exactere methode om het effectief werkzaam oppervlak te bereken.  

Het effectief werkzaam oppervlak wordt berekend door de concentratie en door de deeltjesgrootte 

van de goud deeltjes. Stel dit zijn de analyse resultaten: 

 Concentratie: 10 ppm 

 Deeltjesgrootte: 1 nm 

 Gewicht van het monster: 1000 g 

Het eerste wat berekend wordt is de totale massa van de goud deeltjes aanwezig in het monster. Dit 

wordt berekend m.b.v. de concentratie en het gewicht van het monster. De eenheid van ppm staat 

voor parts per million, wat in het Nederlands delen per miljoen (=10-6) delen betekent. De massa van 

het monster kan gewogen worden, maar ook bepaald worden. Aangezien het een waterige oplossing 

is, heeft 1 liter ongeveer een massa van 1000 g. De totale massa van de aanwezige goud deeltjes 

wordt berekend door de concentratie te vermenigvuldigen met de massa van het monster. 

De totale massa van de goud deeltjes                            

De totale massa van de goud deeltjes                      

De totale massa van de goud deeltjes                     

Vervolgens is het belangrijk om het totaal aantal goud deeltjes te berekenen. Om dit te berekenen 

moet de massa van 1 goud deeltje berekend worden. De massa van 1 goud deeltje wordt berekend 

door de inhoud van het goud deeltje te vermenigvuldigen met de dichtheid van goud. De dichtheid 

van goud is bij 293K (20 oC) 19,3 * 106 g/m3 (12).  

Er wordt aangenomen dat het goud deeltje een vorm heeft van een bol met een glad, bolvormig 

oppervlak. De inhoud van een bol en dus het goud deeltje wordt berekend met de formule: Inhoud 

bol =  ⅙*π*d3 . De d staat voor de diameter van het goud deeltje. 

Deeltjes diameter ( ):               

Inhoud goud deeltje     =                  

Inhoud goud deeltje     =                 

De massa van 1 goud deeltje                      

De massa van 1 goud deeltje                                          

De massa van 1 goud deeltje                           

De massa van 1 goud deeltje                           
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Nu de totale massa van de goud deeltjes en de massa van 1 goud deeltje bekend is, kan het totaal 

aantal goud deeltjes berekend worden. Door de totale massa te delen door de massa van 1 deeltje, 

krijg je het totaal aantal goud deeltjes.  

Aantal goud deeltjes   
       

          
 

Aantal goud deeltjes   
  

             

Aantal goud deeltjes              per liter 

De laatste stap om het effectief werkzaam oppervlak te berekenen is door het aantal deeltjes te 

vermenigvuldigen met het oppervlak van het goud deeltje. Het oppervlak van het deeltje wordt 

berekend met de formule: Opp. bol = π*d2 .  

Oppervlak van het goud deeltje                

Oppervlak van het goud deeltje                   

Effectief werkzaam oppervlak                          

Effectief werkzaam oppervlak                              

Effectief werkzaam oppervlak            

Effectief werkzaam oppervlak            

Tijdens het onderzoek is de vorm van de colloïdaal goud deeltjes niet onderzocht. De colloïdaal 

deeltjes kunnen verschillende vormen hebben. De deeltjes kunnen i.p.v. een bol een grillige vorm 

hebben. Wanneer de deeltjes een grillige vorm hebben, is het oppervlak groter en dus het effectief 

werkzaam oppervlak ook. Aangezien er aangenomen wordt dat de vorm een bol is met een glad en 

bolvormig oppervlak is de uitkomst van het effectief werkzaam oppervlak het minimale werkzaam 

oppervlak. 
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3. Methode 
 

In tabel 3.1 staat een overzicht van de leveranciers. In de kolom website staan nummers weergeven. 

Deze nummers komen overeen met de website in de literatuurlijst. In tabel 3.2 staan de gegevens 

van de diverse colloïdaal goud producten weergeven. In deze tabel staan prijs vergelijking, de 

opgeven concentratie, de opgegeven deeltjes grootte en de opgegeven kleur. In twee producten 

zaten meerdere colloïdaal deeltjes in, dit is weergeven in tabel 3.3.  

Tabel 3.1 Overzicht over de leveranciers  

Leverancier Fabrikant Website 

Cruydhof Cruydhof (13) 

Crystal Crystal (14) 

De stralende zon De stralende zon (15) 

Elisabeth’s  Liever gezond (16) 

Meditech Europe Meditech Europe (17) 

Multiwave Healing Multiwave Healing (18) 

Powerdetox Natuurlijk mineraal (19) 

N.G.C. Energy Healing b.v. N.G.C. Energy Healing b.v. (20) 

Totaal Balans Totaal Balans (21) 
 
 
Tabel 3.2 Overzicht van de gegevens van colloïdaal goud 

Fabrikant Prijs 
product 

(€ / liter) 

Opgeven 
conc. 

(ppm) 

Opgeven 
deeltjes 

grootte (nm) 

Opgegeven kleur 

Cruydhof €460,00 > 50   

Crystal €289,50 10 ± 1 3,5 Robijnrood / paars 

De stralende zon €550,00  1 – 5   

Liever gezond €1050,00  1 – 5  

Meditech Europe €780,00  1 – 4 Licht paars violet 

Multiwave Healing €288,00 10 < 10 Paars / karmijnrood 

Natuurlijk mineraal €629,40 10 1 – 40 Blauw / paars 

N.G.C. Energy Healing b.v. €150,00 10   

Totaal Balans €666,67 5 - 10   

  
 
Tabel 3.3 Overzicht van overige colloïdaal deeltjes 

Fabrikant Colloïdaal deeltjes 

Meditech Europe 3 % colloïdaal zilver  

N.G.C. Energy Healing b.v. colloïdaal zilver colloïdaal platina 
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In de onderstaande grafiek is de prijsvergelijking van prijs per liter product grafisch weergegeven. 

Grafiek 3.1 Grafische weergave van de prijsvergelijking 

 

 

Methode voor de analyses 

De concentratie wordt geanalyseerd door het bedrijf Intertek Polychemlab, gelegen in Geleen. De 

concentratie van de colloïdaal deeltjes wordt geanalyseerd door een ICP. De ICP wordt eerst 

gekalibreerd m.b.v. standaarden. Standaarden zijn oplossingen van de te analyseren deeltjes met een 

bekende concentratie. Aangezien de emissie en de concentratie een verband hebben, kan de 

concentratie van de monsters bepaald worden.  

De deeltjes grootte wordt geanalyseerd door het bedrijf Anaspec Solutions, gelegen in Moordrecht. 

De gebruikte apparatuur is de Nanotrac Ultra. De deeltjesgrootte analysator is getest door fullereen 

te meten. De opgeven diameter van 0,9 nm komt overeen met de gemeten diameter. Het 

meetrapport is te zien in bijlage III. 

Wanneer de concentratie en de deeltjesgrootte bekend is, kan het effectief werkzaam oppervlak 

berekend worden. Aan de daarvan kan de prijs per effectief werkzaam oppervlak berekend worden.  
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4. Kostenoverzicht 
De kosten zijn gefinancierd door het bedrijf Crystal. 
 
Colloïdaal goud producten 
 
Tabel 4.1 Kostenoverzicht van de colloïdaal goud producten 
Leverancier Fabrikant Volume 

(ml) 
Prijs Aantal Verzend-

kosten 
Totale 
prijs 

Cruydhof Cruydhof 100 €46,00 1 - €46,00 

Crystal Crystal 100 €28,95 1 - €28,95 

De stralende zon De stralende zon 30 €16,50 2 €9,50 €42,50 

Elisabeth’s Liever gezond 50 €52,50 1 - €52,50 

Meditech Europe Meditech Europe 100 €78,00 1 €7,00 €85,00 

Multiwave Healing Multiwave Healing 100 €28,80 1 €7,50 €36,30 

Powerdetox Natuurlijk mineraal 50 €31,47 1 €6,74 €38,21 

N.G.C. Energy Healing b.v. N.G.C. Energy Healing b.v. 250 €37,50 1 - €37,50 

Totaal Balans Totaal Balans 30 €20,00 2 €6,50 €46,50 

Totale kosten €413,46 

 

 

Concentratiebepaling 

De concentratie wordt gemeten door het bedrijf Intertek, gelegen in Geleen. In tabel 4.2 staat het 

kostenoverzicht voor de concentratie analyse.  

Tabel 4.2 Kostenoverzicht van de concentratie meting 

Concentratie bepaling Prijs per meting Aantal Totale prijs 

Goud €76,00 7 €532,00 

Goud en zilver €99,00 1 €99,00 

Goud, zilver en platina €122,00 1 €122,00 

Totale kosten €753,00 

 

Deeltjesgrootte bepaling 

De deeltjes grootte wordt geanalyseerd door het bedrijf Anaspec Solutions, gelegen in Moordrecht. 

De prijs voor de metingen was €750,00. 

 

De totale kosten van het onderzoek 

Tabel 4.3 De totale kosten van het onderzoek 

Omschrijving Totale prijs 

Colloïdaal goud producten €413,46 

Concentratiebepaling €753,00 

Deeltjesgrootte bepaling €750,00 

Totale kosten €1916,46 
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5. Resultaten 

 

5.1 Waarneming van de kleur 
 

Colloïdaal goud heeft een paarsachtige kleur. De kleur van het product zegt iets over de concentratie 

van colloïdaal goud. In tabel 5.1 staat de opgegeven kleur en de waargenomen kleur. In bijlage IV 

staan foto’s van de producten, waarop de kleur te zien is.  

Tabel 5.1 Waargenomen kleur 

Fabrikant Opgeven kleur Waargenomen kleur 

Cruydhof  Bijna kleurloos met slierten en vlokken 

Crystal Robijnrood / paars Margenta 

De Stralende Zon  Margenta 

Liever gezond  Kleurloos met zwarte slierten 

Meditech Europe Licht paars violet Grijs-violet 

Multiwave Healing Paars / karmijnrood Margenta 

Natuurlijk Mineraal   Grijs-violet 

N.G.C. Energy Healing Blauw / paars Kleurloos 

Totaal Balans  Kleurloos met zwarte slierten 

 
Hier kunnen geen conclusies uit getrokken worden. In hoofdstuk 6 staat een tabel waarin de kleur en 
de concentratie van de producten met elkaar vergeleken worden.  
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5.2 Concentratie 
 

De concentratie is geanalyseerd bij het bedrijf Intertek Polychemlab te Geleen. In bijlage V staan de 

onderzoeksresultaten. In tabel 5.2 staan de resultaten van de concentratie meting. 

Tabel 5.2 Resultaten concentratiebepaling 

Fabrikant Opgegeven 
conc. goud 

(ppm) 

Gemeten 
conc. goud 

(ppm) 

Gemeten 
conc. zilver 

(ppm) 

Gemeten 
conc. platina 

(ppm) 

Cruydhof > 50 2,0   

Crystal 10 ± 1 9,9   

De stralende zon  17,5   

Liever gezond  0,16   

Meditech Europe  3,7 2,6  

Multiwave Healing 10 8,1   

Natuurlijk mineraal 10 9,0   

N.G.C. Energy Healing b.v. 10 0,01 1,2 <0,01 

Totaal Balans 5 - 10 0,52   

 

De opgegeven concentratie vs. de gemeten concentratie van colloïdaal goud is grafisch weergeven in 

grafiek 5.1. In de grafiek is bij Totaal Balans de opgegeven concentratie 7,5 ppm. Dit ligt tussen de 5 

en 10 ppm in.  

Grafiek 5.1 De opgegeven concentratie vs. de gemeten concentratie van colloïdaal goud 
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5.3 Deeltjesgrootte 
 

De deeltjesgrootte is geanalyseerd bij het bedrijf Anaspec te Moordrecht. In bijlage VI staan de 

gedetailleerde onderzoeksresultaten. In tabel 5.3 t/m tabel 5.11 staan de resultaten van de 

voorkomende deeltjes diameter per product. Elk monster is een paar keer geanalyseerd en deze 

resultaten zijn in de tabel weergeven. Van elke aparte meting is de gemiddelde deeltjesdiameter 

berekend en met deze waarde kan de gemiddelde deeltjesdiameter berekend worden over de 

diverse metingen.  

Tabel 5.3 Resultaten deeltjesdiameter van Cruydhof 

Cruydhof Piek 1 Piek 2 Piek 3 Gemiddelde 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Meting 1 33,10 11,2 131,4 81,2 839,0 7,6 174,1 

Meting 2 48,60 51,5 168,7 48,5   106,8 

Meting 3 65,60 30,4 190,4 69,6   152,5 

Gemiddelde deeltjesgrootte 144,5 

 
 
Tabel 5.4 Resultaten deeltjesdiameter van Crystal 

Crystal Piek 1 Piek 2 Piek 3 Gemiddelde 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Meting 1 0,970 100     0,970 

Meting 2 1,860 100     1,860 

Meting 3 1,100 100     1,100 

Gemiddelde deeltjesgrootte 1,310 

 
 
Tabel 5.5 Resultaten deeltjesdiameter van De stralende zon 

De 
stralende 
zon 

Piek 1 Piek 2 Piek 3 Gemiddelde 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Meting 1 2,330 100     2,330 

Meting 2 4,250 100     4,250 

Meting 3 2,060 100     2,060 

Gemiddelde deeltjesgrootte 2,880 

 
 
Tabel 5.6 Resultaten deeltjesdiameter van Liever gezond 

Liever 
gezond 

Piek 1 Piek 2 Piek 3 Gemiddelde 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Meting 1 2,360 100     2,360 

Meting 2 0,940 100     0,940 

Meting 3 0,950 100     0,950 

Gemiddelde deeltjesgrootte 1,417 
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Tabel 5.7 Resultaten deeltjesdiameter van Meditech Europe 

Meditech 
Europe 

Piek 1 Piek 2 Piek 3 Gemiddelde 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Meting 1 65,90 95,2 1129 4,8   116,9 

Meting 2 7,830 100     7,830 

Meting 3 1,070 100     1,070 

Meting 4 17,75 91,4 94,00 8,6   24,31 

Gemiddelde deeltjesgrootte 37,53 

 

Tabel 5.8 Resultaten deeltjesdiameter van Multiwave Healing 

Multiwave 
Healing 

Piek 1 Piek 2 Piek 3 Gemiddelde 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentag

e (%) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Meting 1 1,700 100     1,700 

Meting 2 2,040 100     2,040 

Meting 3 1,430 100     1,430 

Gemiddelde deeltjesgrootte 1,723 

 

Tabel 5.9 Resultaten deeltjesdiameter van Natuurlijk Mineraal 

Natuurlijk 
mineraal 

Piek 1 Piek 2 Piek 3 Gemiddelde 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentag

e (%) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Meting 1 81,70 48,6 253,7 51,4   170,1 

Meting 2 1,170 100     1,170 

Meting 3 1,110 100     1,110 

Gemiddelde deeltjesgrootte 57,46 

 

Tabel 5.10 Resultaten deeltjesdiameter van N.G.C. Energy Healing b.v. 

N.G.C. 
Energy 
Healing  

Piek 1 Piek 2 Piek 3 Gemiddelde 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Meting 1 203,2 79,9 1046 20,1   372,6 

Meting 2 268,3 100     268,3 

Gemiddelde deeltjesgrootte 320,4 

 

Tabel 5.11 Resultaten deeltjesdiameter Totaal Balans 

Totaal 
Balans 

Piek 1 Piek 2 Piek 3 Gemiddelde 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Deeltjes-

grootte (nm) 
Percentage 

(%) 
Meting 1 0,980 100     0,980 

Meting 2 0,930 100     0,930 

Meting 3 0,920 100     0,920 

Gemiddelde deeltjesgrootte 0,943 
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In tabel 5.12 is een overzicht gegeven van de gemiddelde deeltjesgrootte van de verschillende 
fabrikanten. De absolute waarde is niet relevant, omdat de meting plaats vindt op de ondergrens. 
Aangezien de metingen door dezelfde apparatuur gemeten is geworden, kan de verhoudingen tussen 
de producten vergeleken worden, zie grafiek 5.2.  
 
Tabel 5.12 Overzicht van de gemiddelde deeltjes diameter 

Fabrikant Gem. deeltjes 
diameter (nm) 

Cruydhof 144,5 

Crystal 1,310 

De stralende zon 2,880 

Liever gezond 1,417 

Meditech Europe 37,53 

Multiwave Healing 1,723 

Natuurlijk mineraal 57,46 

N.G.C. Energy Healing b.v. 320,4 

Totaal Balans 0,943 

 

De gemiddelde deeltjesgrootte is grafisch weergeven in grafiek 5.2.  

Grafiek 5.2 Grafische weergave van de gemiddelde deeltjesgrootte 
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5.4 Effectief werkzaam oppervlak 
 

Aan de hand van de concentratie en de deeltjesgrootte kan het effectief werkzaam oppervlak 

berekend worden. In de theorie 2.4 effectief werkzaam oppervlak op blz. 14 staat uitgelegd hoe dit 

berekend wordt. Er wordt uitgegaan dat de deeltjes een vorm hebben van een bol met een glad en 

bolvormig oppervlak. De werkelijke vorm van de deeltjes is onbekend. De waarde van het effectief 

werkzaam oppervlak is een minimale waarde en hierdoor is de absolute waarde niet relevant. Het 

gaat om de verhouding tussen de producten van de verschillende fabrikanten.  

Tabel 5.13 Effectief werkzaam oppervlak  

Fabrikant Concentratie 
(ppm) 

Deeltjesgrootte 
(nm) 

Effectief 
werkzaam opp. 

(m2/l) 

Cruydhof 2,0 144,5 0,43 

Crystal 9,9 1,310 235 

De stralende zon 17,5 2,880 189 

Liever gezond 0,16 1,417 3,51 

Meditech Europe 6,3* 37,53 6,76 

Multiwave Healing 8,1 1,723 146 

Natuurlijk mineraal 9,0 57,46 4,87 

N.G.C. Energy Healing b.v. 1,22** 320,4 0,13 

Totaal Balans 0,52 0,943 17,1 
*    De concentratie van goud en zilver is bij elkaar opgeteld.  

      Ook is bij de berekening gebruikt gemaakt van de gemiddelde dichtheid.  

** De concentratie van goud, zilver en de maximale concentratie van platina zijn bij elkaar  

      opgeteld. Ook is bij de berekening gebruikt gemaakt van de gemiddelde dichtheid.  

 

Het effectief werkzaam oppervlak is grafisch weergeven in grafiek 5.3. 

Grafiek 5.3 Grafische weergave van het effectief werkzaam oppervlak 
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Nu het effectief werkzaam oppervlak bekend is, kan de prijs per effectief werkzaam oppervlak 
berekend worden. De prijs per effectief werkzaam oppervlak is de maximale prijs die betaald wordt 
per effectief werkzaam oppervlak. In tabel 5.14 staat de prijs per effectief werkzaam oppervlak.  

 
Tabel 5.14 Prijs per effectief werkzaam oppervlak 

Fabrikant Effectief 
werkzaam 

opp. (cm2/l) 

Prijs  
(€/liter) 

Prijs per effectief 
werkzaam opp. 

(€/cm2 . l-1) 

Cruydhof 0,43 €460,00 €1.069,06 

Crystal 235 €289,50 €1,23 

De stralende zon 189 €550,00 €2,91 

Liever gezond 3,51 €1050,00 €299,12 

Meditech Europe 6,76 €780,00 €115,39 

Multiwave Healing 146 €288,00 €1,97 

Natuurlijk mineraal 4,87 €629,40 €129,26 

N.G.C. Energy Healing b.v. 0,13 €150,00 €1.121,62 

Totaal Balans 17,1 €666,67 €38,89 

 

De prijs per effectief werkzaam oppervlak is grafisch weergeven in grafiek 5.4. 

Grafiek 5.4 Grafische weergave van de prijs per effectief werkzaam oppervlak 
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6. Discussie 
 

Vergelijking van de waargenomen kleur en de gemeten concentratie. 

Tabel 6.1 Waargenomen kleur vs. de gemeten concentratie 

Fabrikant Waargenomen kleur Gemeten 
concentratie 
goud (ppm) 

Cruydhof Bijna kleurloos met slierten en vlokken 2,0 

Crystal Magenta 9,9 

De Stralende Zon Magenta 17,5 

Liever gezond Kleurloos met zwarte slierten 0,16 

Meditech Europe Grijs-violet 3,7 

Multiwave Healing Magenta 8,1 

Natuurlijk Mineraal  Grijs-violet 9,0 

N.G.C. Energy Healing Kleurloos 0,01 

Totaal Balans Kleurloos met zwarte slierten 0,52 

 

Wanneer een product kleurloos is, zit er bijna tot niets van colloïdaal goud in.  

 

Opmerking over de deeltjesgrootte en het effectief werkzaam oppervlak 

Het is belangrijk om te weten dat de absolute waarde van de deeltjesgrootte niet relevant. Zoals al 

eerder is aangegeven vindt de meting plaats op de ondergrens.  

De gemiddelde deeltjesgrootte wordt gebruikt bij de berekening van het effectief werkzaam 

oppervlak. Ook wordt er een aanname gedaan over de vorm van de deeltjes. Deze twee punten 

zorgen ervoor dat de absolute waarde van het effectief werkzaam oppervlak niet relevant is. Er 

wordt een minimale waarde berekend van het effectief werkzaam oppervlak.  

Aangezien de metingen en de berekening op dezelfde manier zijn uitgevoerd, kunnen de producten 

met elkaar vergeleken worden. Het effectief werkzaam oppervlak is echter bij 2 producten op een 

andere manier berekend.  

Dit zijn de producten van de fabrikanten Meditech Europe en N.G.C. Energy Healing b.v. Deze 

producten bevatten meerdere colloïdaal deeltjes. Bij de deeltjesgrootte analyse zijn de verschillende 

deeltjes tegelijkertijd geanalyseerd, omdat de colloïdaal deeltjes niet van elkaar te scheiden zijn. De 

gemiddelde deeltjesgrootte is dus de gemiddelde grootte van de verschillende colloïdaal deeltjes. 

Het effectief werkzaam oppervlak van deze 2 producten is dan ook berekend met de verschillende 

concentratie van de colloïdaal deeltjes.   
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7. Conclusie 
 

De concentratie 

Tabel 7.1 Opgegeven concentratie t.o.v. gemeten concentratie 

Fabrikant Opgegeven 
conc. goud 

(ppm) 

Gemeten 
conc. goud 

(ppm) 

Gemeten 
conc. zilver 

(ppm) 

Gemeten 
conc. platina 

(ppm) 

Cruydhof > 50 2,0   

Crystal 10 ± 1 9,9   

De stralende zon  17,5   

Liever gezond  0,16   

Meditech Europe  3,7 2,6  

Multiwave Healing 10 8,1   

Natuurlijk mineraal 10 9,0   

N.G.C. Energy Healing b.v. 10 0,01 1,2 <0,01 

Totaal Balans 5 - 10 0,52   

 

Bij de fabrikanten Crystal, Multiwave Healing en Natuurlijk mineraal komen de gemeten concentratie 

(bijna) overeen met de opgeven concentratie. Bij de fabrikanten Cruydhof, N.G.C. Energy Healing b.v. 

en Totaal balans komen de gemeten concentratie niet overeen met de opgeven concentratie.  De 

fabrikanten De stralende zon heeft de hoogste concentratie van colloïdaal goud.  

 

De deeltjesgrootte 

Tabel 7.2 Opgegeven deeltjesgrootte t.o.v. gemiddelde gemeten deeltjesgrootte 

Fabrikant Opgegeven 
deeltjes 

diameter (nm) 

Gemiddelde 
deeltjes 

diameter (nm) 

Cruydhof  144,4 

Crystal 3,5 1,310 

De stralende zon 1 – 5  2,880 

Liever gezond 1 – 5 1,417 

Meditech Europe 1 – 4 37,53 

Multiwave Healing < 10 1,723 

Natuurlijk mineraal 1 – 40 57,46 

N.G.C. Energy Healing b.v.  320,4 

Totaal Balans  0,943 

 

Bij de fabrikanten Crystal, De stralende zon, Liever gezond en Multiwave healing komen de gemeten 

deeltjesgrootte overeen met de opgegeven deeltjesgrootte. De deeltjesgrootte van Totaal balans ligt 

onder 1 nm. Cruydhof en N.G.C. Energy Healing b.v. hebben een deeltjesgrootte groter dan 100 nm.  
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Effectief werkzaam oppervlak 

Tabel 7.3 Het effectief werkzaam oppervlak en de prijs per effectief werkzaam oppervlak 

Fabrikant Effectief 
werkzaam opp. 

(cm2/l) 

Prijs per effectief 
werkzaam opp. 

(€/cm2 . l-1) 

Cruydhof 0,43 €1.069,06 

Crystal 235 €1,23 

De stralende zon 189 €2,91 

Liever gezond 3,51 €299,12 

Meditech Europe 6,76 €115,39 

Multiwave Healing 146 €1,97 

Natuurlijk mineraal 4,87 €129,26 

N.G.C. Energy Healing b.v. 0,13 €1.121,62 

Totaal Balans 17,1 €38,89 

 

De producten van de fabrikanten Crystal, De stralende zon en Multiwave Healing hebben de hoogste 

waarde voor het effectief werkzaam oppervlak en daardoor is de prijs per effectief werkzaam 

oppervlak het laagst.  

 

Bij de fabrikanten Crystal en Multiwave Healing komen de opgegeven waarden overeen met de 

gemeten waarden. De producten die het beste uit dit onderzoek komen zijn de colloïdaal goud 

producten van de fabrikanten Crystal, De stralende zon en Multiwave Healing.   
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Bijlage I Verbod op medische claims op levensmiddelen 

 

Verbod op medische claims op levensmiddelen 

informatieblad 79 / 15 december 2008 

Wat zijn medische claims? 
Medische claims zijn beweringen over het voorkómen, behandelen of genezen van een ziekte van de mens 
of die daarop toespelingen maken. Dit soort claims hoort bij geneesmiddelen, die als zodanig vallen onder 
de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG). Gezondheidsclaims zijn beweringen ten aanzien van het 
bevorderen of het in stand houden van de gezondheid van de gebruiker. Gezondheidsclaims worden vaak 
gebruikt om producten zoals kruidenpreparaten en voedingssupplementen aan te prijzen. Er verschijnen de 
laatste jaren echter ook steeds meer gewone voedingsmiddelen op de markt die aangeprezen worden door 
middel van gezondheidsclaims. Wettelijk gezien zijn gezondheidsclaims toegestaan als ze gebaseerd zijn op 
bewezen feiten: de consument mag door onjuiste gezondheidsclaims niet misleid worden. 
Ondernemers die levensmiddelen met gezondheidsclaims in de handel brengen moeten er te allen tijde voor 
waken om geen medische aanprijzing te doen. Deze informatie is een hulp hierbij. 

Wetgeving 
Artikel 19 van de Warenwet verbiedt het verhandelen van eet- en drinkwaren als gebruik wordt gemaakt van 
medische claims. Artikel 20 van de Warenwet ziet toe op diegenen die eet- of drinkwaar niet zelf te koop 
aanbieden, maar uitsluitend mededeling doen van het feit dat bepaalde waren te koop zijn. Bedrijven die 
stellen dat hun medische claims uitsluitend gericht zijn op bijvoorbeeld artsen of therapeuten, zijn op grond 
van dit wetsartikel dus ook in overtreding. 
 
Een uitzondering hierop vormen eet- en drinkwaren die vallen onder de categorie producten voor bijzondere 
voeding. Voor deze producten is het toegestaan om nuttige inlichtingen en aanbevelingen te verstrekken, 
die wel uitsluitend bestemd zijn voor personen die bevoegd zijn op het gebied van geneeskunde, voeding, of 
farmacie. Voorbeelden van producten voor bijzondere voeding zijn zuigelingenvoeding, babyvoeding, en 
dieetvoeding voor medisch gebruik. Voedingssupplementen, kruidenpreparaten en gewone levensmiddelen 
vallen hier nadrukkelijk niet onder. 
 
Indicatieve lijst 
Het onderscheid tussen medische claims en gezondheidsclaims is vaak klein. Aanbieders van 
gezondheidsproducten hebben voor zelfregulering gekozen ten aanzien van het formuleren van aanprijzing 
van gezondheidsproducten. Hiertoe is een Code voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten opgesteld 
met daarin een indicatieve lijst. Deze lijst is in feite een uitwerking van artikel 19 en 20 van de Warenwet en 
bevat een lijst met wel en niet toegelaten aanprijzingen. De opsteller van deze Code, de Keuringsraad 
Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG), houdt preventief toezicht op deze Code. Bedrijven hebben de 
mogelijkheid om bij de KAG advertenties met gezondheidsaanprijzingen te laten keuren. Voor meer 
informatie zie de website van de Keuringsraad KOAG/KAG, www.koagkag.nl. 
 
 
 

http://www.koagkag.nl/


32 
 

Verdere wetgeving 
Hoewel alle besluiten en regelingen met betrekking tot levensmiddelen genoemd in de Warenwet in principe 
van toepassing zijn, zijn vooral de volgende besluiten en artikelen belangrijk voor het onderwerp claims: 

Verordening Nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. 

Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen. In uitzonderlijke gevallen zijn bij specifieke nieuwe 
voedingsmiddelen waarvoor in Europa een vergunning is gegeven bepaalde medisch getinte claims 
toegestaan. Deze zijn verwoord in de EU-beschikking die voor het nieuwe voedingsmiddel is afgegeven. 
Zie verder het informatieblad ‘Nieuwe voedingsmiddelen’. 

Warenwetbesluit Dieetvoeding voor medisch gebruik. Voor deze categorie voedingsmiddelen is het in 
sommige gevallen verplicht om op het etiket aan te geven voor welke aandoening, ziekte of kwaal het 
product bestemd is. Dieetvoeding voor medisch gebruik wordt onder medisch toezicht gebruikt. Zie 
verder het informatieblad ‘Dieetvoeding voor medisch gebruik’. 

Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen (artikel 29). Dit verbiedt misleiding van de consument. 

Warenwetbesluit Kruidenpreparaten. Zie verder het informatieblad Kruidenpreparaten. 
 
Hoe beoordeelt de VWA medische claims? 
Bij het beoordelen van claims zal de VWA in het algemeen de lijst van indicatieve gezondheidsaanprijzingen 
van de KOAG/KAG als leidraad hanteren voor wat wel en niet is toegestaan. De VWA beschouwt de lijst 
echter niet als bindend. De uiteindelijke beoordeling van een claim is namelijk niet alleen afhankelijk van de 
bewoordingen maar ook van de presentatie van een product en van de omgeving waarin een product wordt 
gepresenteerd. Het totaaloordeel, over wanneer sprake is van een medische claim en wanneer niet, ligt bij 
de VWA. Bij het beoordelen van de claims wordt ook rekening gehouden met de volgende aspecten: 

De VWA treedt op tegen medische claims wanneer deze in een andere taal zijn gesteld dan het 
Nederlands. 

Productnamen mogen geen toespelingen maken op een medische werking. 

Redacties van bladen en tijdschriften mogen geen producten aanprijzen met medische claims. 

Medische claims over producten in informatieboekjes, die specifiek bestemd zijn voor winkeliers of 
beroepsbeoefenaren (bijvoorbeeld artsen of therapeuten), zijn verboden. Uitzondering hierop vormen 
producten voor bijzondere voeding (zie onder ‘wetgeving’). 

In een advertentie voor een product mogen geen verwijzingen voorkomen naar andere documenten of 
websites waarop medische claims voor dit product of ingrediënten die in dit product voorkomen worden 
gebezigd. 

Een website waarop een eet- of drinkwaar wordt aangeprezen mag niet elders op die site medische 
informatie bevatten die betrekking heeft op deze waar of enig ingrediënt hierin. Een website met eet- of 
drinkwaren mag niet door middel van een link verwijzen naar pagina’s buiten de website met medische 
informatie die betrekking heeft op deze eet- of drinkwaren. Het maakt niet uit wat de aard is van die 
medische informatie: ook een link naar een pagina van een medisch wetenschappelijk vakblad wordt 
door de VWA als een ontoelaatbare medische claim beschouwd. Ook medische claims bij producten in 
de vorm van een chatbox op internet zijn verboden. 
 
Ondanks dat geprobeerd wordt de infobladen zo up- to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels nieuwe 
regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wetgeving is bepalend. Indien u over de inhoud van dit informatieblad 
vragen heeft, kunt u zich wenden tot de Warenklachtenlijn van de Voedsel en Waren Autoriteit op 0800-0488. 
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Bijlage II Exactere methode om het effectief werkzaam oppervlak te 

berekenen 
 

Deeltjesgrootte  hoeveel atomen? 

Gegevens goud: 

- Grootte (d) : 1 nm = 1 * 10-9 m. 

- Dichtheid (ρ):  bij T=293 K  19,3 * 103 kg/m3 = 19,3 * 106 g/m3. 

- Molmassa (M): 196,967 g/mol. 

- Getal van Avogrado(NA): 6,02214 * 1023 mol-1. 

Inhoud bol (I):  ⅙*π*d3 = 5,24 * 10-28 m3. 

Aantal deeltjes: 
       

 
   31 atomen 

 

De constante van Avogrado 

N(B) = n(B) * NA 

Waarin: 

N(B) = het aantal deeltjes van component B 

n(B) = het aantal mol deeltjes van component B 

NA = de constante van avogrado 

Gegevens goud: 

- Conc. : 10 ppm = 10 mg/l = 10-2 g/l. 

- Molmassa (M): 196,967 g/mol. 

- Getal van Avogrado(NA): 6,02214 * 1023 mol-1. 

n(Au) = m / M 

n(Au) = 10-2 / 196,967 = 5,08 * 10-5 . 

N(Au) = 3,06 * 1019 atomen in 1 liter. 

 

Effectief werkzaam oppervlak 

Effectief werkzaam oppervlak = het aantal deeltjes * het opp. van het deeltje. 

Grootte (d) : 1 nm = 1 * 10-9 m. 

Opp. bol: π*d2 = 3,14 * 10-18 m2.  

Totaal aantal atomen (conc. 10 ppm): 3,06 * 1019 atomen in 1l. 

Aantal atomen (deeltjesgrootte 1 nm): 31 atomen. 

Aantal deeltjes met de deeltjesgrootte van 1 nm: (3,06 * 1019 / 31 =) 9,86 * 1017. 

Effectief werkzaam oppervlak: 9,86 * 1017 * 3,14 * 10-18 = 3,10 m2/l.  



34 
 

Bijlage III Meetrapport van Fullereen 
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Bijlage IV Foto’s van de kleur van de colloïdaal goud producten 
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Bijlage V Onderzoeksresultaten concentratiebepaling 
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Bijlage VI Onderzoeksresultaten van de deeltjesgrootte bepaling 
 

In de onderstaande tabel staat een overzicht van de onderzoeksresultaten per fabrikant. De bladzijde 

nummer geeft aan waar de onderzoeksresultaten van de deeltjesgrootte te vinden is voor de 

verschillende fabrikanten.  

Tabel 1 Overzicht onderzoekresultaten per fabrikant 

Fabrikant Blz. 

Cruydhof 47 

Crystal 50 

De stralende zon 53 

Liever gezond 56 

Meditech Europe 59 

Multiwave Healing 63 

Natuurlijk mineraal 66 

N.G.C. Energy Healing 69 

Totaal Balans 71 

 

De onderzoeksresultaten bevat veel informatie over de deeltjesgrootte. De informatie die in dit 

verslag gebruikt zijn, zijn de resultaten van de grafieken. Boven de grafiek staan 5 tabellen en in de  

4e tabel staat de legenda van de grafiek. Deze deeltjesgrootte en percentage zijn verwerkt in 

hoofdstuk 5.3.   
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Cruydhof (1) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Cruydhof (2) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Cruydhof (3) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Crystal (1) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Crystal (2) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Crystal (3) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van De stralende zon (1) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van De stralende zon (2) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van De stralende zon (3) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Liever gezond (1) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Liever gezond (2) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Liever gezond (3) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Meditech Europe (1) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Meditech Europe (2) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Meditech Europe (3) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Meditech Europe (4) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Multiwave Healing (1) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Multiwave Healing (2) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Multiwave Healing (3) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Natuurlijk mineraal (1) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Natuurlijk mineraal (2) 

 

 

  



68 
 

Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Natuurlijk mineraal (3) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van N.G.C. Energy Healing b.v. (1) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van N.G.C. Energy Healing b.v. (2) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Totaal Balans (1) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Totaal Balans (2) 
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Onderzoeksresultaten deeltjesgrootte van Totaal Balans (3) 

 


