
National Animal Supplement Council    
 
De National Animal Supplement Council is een non-profit groep bedrijven die zich erop 
toeleggen om de gezondheid van huisdieren en paarden in de VS te beschermen en te 
bevorderen. 
De NASC werd in 2001 gevormd toen de voedingssupplementindustrie voor dieren, waarin 
biljoenen dollars omgaan, werd bedreigd door complexe en onwillekeurige 
milieureguleringen. 
Als onderdeel van de niet aflatende inspanningen om de voedingssupplementenindustrie voor 
dieren te verbeteren en te standaardiseren, begon de NASC het Quality Seal Program 
(Programma voor Kwaliteitskeurmerk). Dit keurmerk is een aanduiding voor consumenten 
om te weten dat, wanneer ze een product kopen, dit product afkomstig is van een betrouwbare 
firma die met succes de productcontrole heeft doorstaan. Dit keurmerk, dat iets afwijkt van 
het logo van de NASC, is een privilege voor leden en geeft aan dat het bedrijf gecontroleerd 
is op het naleven van specifieke stelregels. 
Leden van de NASC moeten akkoord gaan om trouw te blijven aan de kwaliteitsnormen die 
inhouden dat men zich moet onderwerpen aan een onafhankelijke controle om er zeker van te 
zijn dat het product overeenkomt met het systeem van kwaliteitseisen. 
Leden van de NASC dienen hun naleving te laten zien via onderstaande criteria alvorens zij 
toestemming krijgen het keurmerk op hun producten, websites, productinformatie en 
advertenties te plaatsen: 

1. Het bedrijf moet een handleiding voor kwaliteitscontrole bezitten dat voorziet in een 
schriftelijke standaard voor exploitatieprocedures voor de controle op het 
productieproces. 

2. Het bedrijf dient een systeem te hebben voor het rapporteren van bijwerkingen en 
klachten om het proces continu te bewaken en producten en bestanddelen te 
evalueren. 

3. Het bedrijf dient de juiste richtlijnen voor etikettering te volgen voor alle producten 
en alle vormen van etiketteren. 

4. De productetiketten moeten specifieke waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 
bevatten die geadviseerd worden door het Food & Drug Administration’s Center voor 
veterinaire geneesmiddelen en door het wetenschappelijk aanbevelingscomité van de 
NASC voor de afzonderlijke bestanddelen. 

 
Het belang van de NASC en diens uitgebreide controleprogramma ligt daarin dat het helpt 
risico’s te miniseren en te controleren, statistisch alle productinformatie vast te leggen, de 
consument wegwijs te maken via een correcte etiketinformatie en hem bewust te maken van 
mogelijke problemen door de samenstelling van de bestanddelen via waarschuwingen en 
voorzorgmaatregelen. Het gehele programma is uiteindelijk bedoeld om de kwaliteit van de 
supplementsindustrie voor de dierengezondheid te verhogen, niet alleen ten voordele van alle 
aandeelhouders, inclusief de consumenten, maar vooral, en dat is belangrijker, voor de dieren 
zelf. 
Consumenten dienen te kijken naar het NASC kwaliteitskeurmerk. Door producten aan 
te schaffen van leden van de NASC kunnen de consumenten op de juiste manier de 
inspanning ondersteunen om de kwaliteit van de voedingssupplementen oor de 
dierengezondheid te verbeteren en zeker te zijn van een continue beschikbaarheid van deze 
producten in de VS. 
 


