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Inleiding
In de media verschijnen met regelmaat berichten over het wel of niet noodzakelijk zijn van
voedingssupplementen.
Het voedingscentrum vertelt het volgende: De meeste mensen hebben geen voedingssupplementen
nodig, want ze krijgen al voldoende voedingsstoffen binnen door gevarieerd te eten. Alleen speciale
groepen die extra voedingsstoffen nodig hebben, zoals zwangere vrouwen (foliumzuur en vitamine D),
jonge kinderen (vitamine D) en ouderen (vitamine D) hebben duidelijk baat bij gebruik van
voedingssupplementen.
De variatie volgens het voedingscentrum: Met een gezonde en gevarieerde voeding is het mogelijk om al
de benodigde voedingsstoffen binnen te krijgen. Daarom hoef je als je voldoende, gezond en gevarieerd
eet volgens de Schijf van Vijf niet bang te zijn voor een tekort aan vitamines, mineralen of vetzuren.
Bovendien leveren voedingsmiddelen ook nog een heleboel andere voedingsstoffen.
Er is voor de meeste mensen geen goede reden om extra vitamines en mineralen te gebruiken. Het levert
geen extra gezondheidsvoordeel op. Van sommige vitamines kan een teveel bij langdurig gebruik zelfs
schadelijk zijn.
De richtlijnen:

•Eet volgens een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon conform de onderstaande
richtlijnen.
•Eet dagelijks ten minste 200 gram groente en ten minste 200 gram fruit.
•Eet dagelijks ten minste 90 gram bruinbrood, volkorenbrood of andere volkorenproducten.
•Eet wekelijks peulvruchten.
•Eet ten minste 15 gram ongezouten noten per dag.
•Neem enkele porties zuivel per dag, waaronder melk of yoghurt.
•Eet een keer per week vis, bij voorkeur vette vis.
•Drink dagelijks drie koppen thee.
•Vervang geraffineerde graanproducten door volkorenproducten.
•Vervang boter, harde margarine en bak- en braadvetten door zachte margarine, vloeibaar bak- en
braadvet en plantaardige oliën.
•Vervang ongefilterde door gefilterde koffie.
•Beperk de consumptie van rood vlees en met name bewerkt vlees.
•Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken.
•Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.
•Beperk de inname van keukenzout tot maximaal 6 gram per dag.
•Het gebruik van voedingsstofsupplementen is niet nodig, behalve voor mensen die tot een specifieke
groep behoren waarvoor een suppletie advies geldt.
De echte vraag is natuurlijk: komen we aan de hoeveelheden die het voedingscentrum ons adviseert en
als we eraan komen hebben we dan genoeg vitaminen en mineralen voor een optimale lichaamsfunctie?
Het voedingscentrum spreekt in zijn advies over hoeveelheden in de vorm van ADH: de aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) is een maat om aan te geven hoeveel van een voedingsstof
gezonde mensen dagelijks nodig hebben. Deze voedingsnormen worden vastgesteld door de
Gezondheidsraad voor bijna alle vitamines en mineralen.
De ADH bestaat voor verschillende bevolkingsgroepen. De behoefte van mannen, vrouwen en kinderen
aan voedingsstoffen is namelijk anders. Ook van persoon tot persoon kan de behoefte flink uiteenlopen.
Dat heeft te maken met verschillen in gewicht en in stofwisseling, samenhangend met erfelijke factoren.
Daarom is er een ruime marge ingebouwd.
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Bepalen van de ADH
Elke voedingsstof draagt bij aan een proces in je lichaam. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van het
lichaam en het vrijmaken van energie uit voedingsstoffen. Aan de hand van deze processen wordt de
gemiddelde behoefte bepaald. De algemene dagelijkse hoeveelheid (ADH) volgt weer uit gemiddelde
behoefte.
De ADH is de hoeveelheid van een voedingsstof die voldoende is om de behoefte van vrijwel een hele
bevolkingsgroep te dekken.
We gaan kijken naar die richtlijnen en of ze in overeenstemming zijn met de laatste wetenschap.
Hoewel de wetenschap erg veel onderzoek doet, duurt het vaak jaren voordat deze onderzoeken
doorsijpelen in opleidingen en richtlijnen. Dat betekent dat het huidige advies soms al achterhaald is
wanneer het publiek wordt.

Wat dan ook de vader van een ziekte is, de moeder is altijd een verkeerde voeding! (Hippocrates 430-370 v. Chr.)
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Wat heeft het menselijk lichaam nodig aan voedingsstoffen?
Voedingsmiddelen bevatten een oneindig aantal actieve substanties die zelfs een therapeutische werking
kunnen hebben. De hoeveelheden in voedingsmiddelen zijn echter meestal niet voldoende om deze
werking in de praktijk te tonen. Dit is een van de belangrijkste redenen voor de ontwikkeling van hoog
gedoseerde voedingssupplementen. Het gehalte aan vitamine C in een sinaasappel is bijvoorbeeld niet
hoger dan 20-30 mg en is zelfs afhankelijk van de herkomst en moment van oogsten.
De therapeutische werking van vitamine C begint vaak bij 1000 mg per dag, dat zijn 50 sinaasappels!
De aanwezige stoffen in voeding zijn niet altijd gezondheid bevorderend, denk aan bijvoorbeeld lectinen in
peulvruchten en de meest beruchte lectine: gluten in tarweproducten. Deze lectinen kunnen een rol
spelen in beschadiging van de darmwand
Wat moeten we nu eigenlijk binnen krijgen?
Uitgangspunt van een goede voeding zou moeten zijn wat het meest optimaal is voor onze gezondheid,
niet alleen maar wat een gebrekziekte voorkomt. De afgelopen 2 miljoen jaar is ons genetische materiaal
met slechts 0,5% veranderd. Dat wil zeggen dat onze lichamen het vandaag nog het beste doen op de
voedingsstoffen die we in die 2 miljoen jaren hebben gegeten.
Ons voedingspatroon is 8000-10.000 jaar geleden dramatisch veranderd toen in het Midden-Oosten de
landbouw ontstond.
Tot die tijd, blijkt uit onderzoek, bestond hetgeen we aten voor 35% uit plantaardig voedsel en voor 65%
uit dierlijk voedsel (vlees en vis).
In Nederland eten we pas sinds 3000 jaar granen en melkproducten, is het toeval dat de meeste
intoleranties uit gluten en lactose bestaan? Onze genen hebben eenvoudigweg nog niet voldoende
verandering ondergaan om deze “nieuwe” nutriënten goed te kunnen verwerken.
Het gevolg is dat deze voedingsmiddelen ontsteking verhogend kunnen werken.
Koolhydraten
Maar..als we geen gluten en zuivel mogen eten, wat blijft er dan over? Hoe komen we aan koolhydraten?
Waar halen we calcium uit?
De koolhydraten die we in de evolutie hebben gegeten zijn voornamelijk afkomstig uit wortels en bessen,
met enkelvoudige koolhydraten met een zogenaamde lage glykemische index zoals het hedendaags
groente en fruit.
De meervoudige koolhydraten (zoals suiker, brood, pasta, rijst en aardappelen) hebben een hoge
glykemische lading.
Glykemische lading: deze geeft aan hoeveel de bloedsuikerspiegel stijgt na het eten van koolhydraten.
Dat betekent dat het eten van koolhydraten met een hoge glykemische lading een piek aan glucose in ons
bloed veroorzaakt. Onze alvleesklier moet dan reageren met een maximale piek aan insuline om zo snel
mogelijk het evenwicht te herstellen. Na ettelijke maaltijden over ettelijke jaren werkt dit hyperinsulinemie
in de hand, vervolgens insulineresistentie wat kan leiden tot prediabetes en diabetes type II.
Deze hoge piek aan glucose kan niet volledig door de cellen worden opgenomen en dan wordt het
omgevormd in met name visceraal vet (orgaanvet), eerst in de lever.
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Evolutionair had dit het voordeel dat er reserves konden worden opgeslagen in tijden van overvloed, zo
konden we overleven in periodes van schaarste.
De laatste keer dat we op grote schaal schaarste hadden is waarschijnlijk de hongerwinter ’44-’45
geweest. Dit mechanisme werkt nog altijd op dezelfde wijze. Het zorgt voor een aanleggen van reserves
voor mindere tijden wanneer we 5-6 keer per dag eten. Helaas komt die periode van schaarste niet wat
leidt tot een toename in gewicht en met name een toename in visceraal vet.
Van vet word je dik! Toch?!
Vetten hebben een slechte reputatie, ze zouden slecht zijn voor onze gezondheid en daarom zouden we
ze zo weinig moeten eten. In de wetenschappelijke literatuur zijn er steeds meer onderzoeken die
uitwijzen dat die stellingname niet klopt. Vetten kunnen niet alleen gezond zijn, sommige vetten zijn zelfs
onmisbaar voor een goede gezondheid.
In onze evolutie hebben we vetten gebruikt aangezien ze een onderdeel waren van ons voedingspatroon.
Het is dankzij deze goede vetten dat onze hersencapaciteit zich heeft kunnen ontwikkelen.
Essentiele vetten zijn vetten die we via onze voeding binnen moeten krijgen, we kunnen ze zelf niet
aanmaken of slechts in beperkte mate.

•Omega 3: EPA en DHA uit vette vis zoals makreel, ansjovis, sardines, haring en zalm maar ook inktvis
en tonijn.
•Omega 6: Arachidonzuur uit vlees dat beweegt (vliegt, rent, zwemt) en dat de juiste voeding krijgt.
•Omega 9: olijfolie, walnoten, macademia-noten en avocado.
Vetten die we bij voorkeur niet binnen moeten krijgen, de zogenaamde “slechte” vetten:

•Transvetten: deze ontstaan door het (gedeeltelijk) hydrogeneren van vloeibare plantaardige oliën,
waardoor ze verharden.
•Alle geraffineerde oliën (90% van alle supermarkt-olie dus).
•Alle reukloze (ontgeurde) oliën of vetten.
Alle oliën rijk aan MOV’s (meervoudig onverzadigde vetzuren), die zijn verhit.
•Ranzig geworden vetten (ruiken zurig, muffig en prikkelen het neusslijmvlies).
•Alle oververhitte vetten.
•Bijna alle margarines omdat hun basis bijna altijd geraffineerde en vaak ook geharde vetten zijn.
•Alle oliën die verpakt zijn in plastic flessen. En alle oliën die in helder doorschijnend glas zitten, dus niet
verpakt zijn in donkerbruin of groen glas.
•Geoxideerde vetten en oliën die door polymerisatie (die dus “gewoon” bedorven zijn) een voor het
lichaam storende moleculaire structuur hebben gekregen waarmee het niets kan doen en omdat het
giftige componenten bevat. Dit zijn meestal oliën die lang hebben opengestaan of werden blootgesteld
aan warmte en licht. U herkent dit doordat die olie zurig of muffig ruikt. Vaak prikkelt het uw neusslijmvlies
wanneer u uw neus boven de fles houdt.
TIP: kijk eens op de verpakking van je voedingsmiddelen of er “gehydrogeneerd” op staat. Deze geharde
vetten zitten bijna overal in zoals in pindakaas, koekjes, crackers, gebak, cake, donuts, chips, pizza’s etc..
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Plantaardige eiwitten of dierlijke?
Evolutionair hebben we veel dierlijke eiwitten gegeten in eieren, vis, zeevruchten en vlees. Genetisch zijn we
volledig aangepast aan het gebruik van deze eiwitten als grondstof voor de aanmaak van spiermassa wat
essentieel is voor een goede gezondheid. Het productieproces van de eiwitten is van invloed op de biologische
beschikbaarheid van de eiwitten.
Bij het eten van eiwitten worden deze afgebroken tot aminozuren. Eiwitten en aminozuren worden gebruikt bij
bijna ieder spijsverteringsproces in het lichaam. De verschillende eiwitten kunnen sterk variëren doordat ze uit
verschillende aminozuren zijn opgebouwd. Sommige plantaardige eiwitten zijn bijvoorbeeld arm aan methionine,
tryptofaan, lycine en isoleucine.
Dierlijke eiwitten zijn compleet, plantaardige eiwitten niet
In totaal zijn er zo’n 20 aminozuren die het lichaam gebruikt om eiwitten op te bouwen. Deze aminozuren zijn
geclassificeerd als essentieel of niet essentieel. Het lichaam kan niet essentiële aminozuren zelf produceren,
maar het lichaam kan geen essentiële aminozuren produceren. Deze moeten middels je voeding binnenkomen.
Voor een optimale gezondheid heeft je lichaam alle essentiële aminozuren nodig in de juiste hoeveelheden.
Dierlijke eiwitbronnen, zoals vlees, vis, gevogelte, eieren en zuivel lijken op het eiwit dat in je lichaam voorkomt.
Ze worden gezien als complete eiwitbronnen omdat ze alle essentiële aminozuren bevatten die je lichaam nodig
heeft om optimaal te kunnen functioneren. Plantaardige eiwitbronnen, zoals bonen, linzen en noten zijn echter
niet compleet, omdat ze een of meer essentiële aminozuren missen die het lichaam nodig heeft.
Dierlijke eiwitten hebben dus de voorkeur, uit onderzoek blijkt dat we afkomstig zijn uit een land-watermilieu waar
dierlijke eiwitten en vetten in overvloed aanwezig waren, zowel uit vlees als vis.
Vitaminen en mineralen
Vitaminen, mineralen en spoorelementen zijn essentieel voor allerlei functies in het lichaam: Vitamines
beschermen, ontgiften en zijn betrokken bij de aanmaak van energie, bij de aanmaak van onder andere
enzymen (die een chemische reactie in gang zetten of versnellen) en regelen voor een deel je
insulinegevoeligheid.
De functie van mineralen: bouwstof voor bot, kraakbeen, RNA, DNA en ATP (energie). Verder regelen ze in de
lichaamsvloeistoffen het evenwicht, de hoeveelheid en de samenstelling als ook de zuurgraad. Ook mineralen
kunnen als starter van een enzymproces betrokken zijn.
Inmiddels is denk ik wel duidelijk dat we een aantal essentiële voedingsbestanddelen moeten eten,
eenvoudigweg omdat we ze zelf niet kunnen aanmaken.
Het gaat dan, verassend genoeg, niet over koolhydraten omdat koolhydraten niet essentieel zijn. Alle functies die
koolhydraten hebben in ons lichaam kunnen immers ook door vetten of eiwitten uitgevoerd worden.
Het gaat dus om essentiële eiwitten (aminozuren), vetten en vitaminen en mineralen.
Nu is de volgende vraag: krijgen we nog wel genoeg binnen, zelfs als we gevarieerd eten?
Om je een idee te geven van de afname in voedingsstoffen geef ik je hier een aantal voedingsmiddelen waarbij
de afnamen het grootste zijn:

•Spinazie: 96% minder koper, 70% minder fosfor, 60% minder ijzer, 53% minder kalium
•Aardappel: 47% minder fosfor, 47% minder koper, 45% minder ijzer, 36% minder kalium, 30% minder
magnesium,
•Wortels: 75% minder magnesium, 75% minder koper, 48% minder calcium en 46% minder ijzer
•Broccoli: 75% minder calcium
•Koolraap: 72% minder ijzer
Naast een afname van het mineraalgehalte is ook te zien dat het proteïnegehalte door de jaren heen is
afgenomen.
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Dit zijn de meest extreme voorbeelden van voedingsmiddelen die bij veel mensen regelmatig op tafel
staan. Bij andere voedingsmiddelen is de afname in voedingsstoffen minder dramatisch, maar als
gekeken wordt naar gemiddelden dan is te zien dat de trend neerwaarts is.

Amerikaanse onderzoekers deden een studie onder 43 gewassen waarvoor zij de data uit de periode
1950 – 1999 analyseerde. Zij namen 13 verschillende voedingsstoffen onder de loep en ontdekte dat er
voor 6 van de 13 voedingsstoffen een significante daling was. Voor 6 voedingsstoffen daalde de waarden
tussen de 6% en 38%. Opvallend was dat er ook voedingsstoffen waren die juist toegenomen waren.
Een Brits onderzoek die data uit de jaren 1930 vergelijk met die van de jaren 1980 trok de conclusie dat
de mineraalwaarden in groenten significant is gedaald. Het gaat hierbij om calcium, magnesium, koper en
natrium.
Tekorten aan micronutriënten zullen pas na lange tijd voor gezondheidsklachten gaan zorgen. Afhankelijk
van het tekort kunnen er wel vele jaren overheen gaan voordat gezondheidsklachten in verband worden
gebracht met een tekort aan een vitamine of mineraal.
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Hoe voorkom je nu tekorten

• Eet zo vers mogelijke groenten, deze hebben de meeste smaak. Groenten uit het seizoen smaken het
best.

• Gebruik kruiden om smaken van groenten naar boven te halen in plaats van deze te willen
verbloemen. Je kunt gebruik maken van knoflook, ui, verse kruiden, limoensap, citroensap, azijn of
een sojasaus. (Natuurlijk gefermenteerde soja is het beste. Te koop bij een goede internationale
winkel. Bijvoorbeeld: Naturally Brewed Soy Sauce.)

• Wat je kunt doen is meerdere soorten groenten bereiden in plaats van één. Dit maakt het
aantrekkelijker om meer groente te eten.

• Wissel ook zoveel mogelijk af met groenten, zo krijg je alle voedingsstoffen binnen en blijft het
smakelijk.

• Een andere manier voor extra groenten is het eten van een salade als lunch. Zorg voor iets zoets en
hartigs in je salade zoals fruit, rozijnen, dadels of Parmezaanse kaas. Door eiwitten aan je salade toe
te voegen heb je langer een vol gevoel, zo kan je er stukjes gekookt ei in doen, kaas, noten of stukjes
gebakken kipfilet.

• Wees niet bang om je groente op smaak te brengen met zout, dit haalt de smaken omhoog. Als je
onbewerkt voedsel eet dan zal je niet snel te veel zout eten. Je hebt per dag 6 gram zout nodig.

• Als je sterk smakende groente gaat roerbakken blancheer deze dan eerst eventjes in kokend water.
• Door groenten te sauteren in een bouillon, walnootolie of wijn geef je de groente een bijzondere
smaakbeleving.

• Rooster je groenten op een bakplaat met een klein beetje extra kokosolie, peper en zout. Laat de
groenten rustig karamelliseren voor nieuwe smaakdimensies.

• Serveer je groenten met wat kaas erop, bijvoorbeeld mozzarella of Parmezaanse kaas.
• Knijp een citroen uit over je gestoomde groente.
• Maak een verse soep en eet deze als lunch in plaats van brood.
• Maak een boerenomelet als lunch en wees royaal met de groenten die je gebruikt.
Eet veel van alles en van alles een beetje.
Desondanks kan het zijn dat je tekorten oploopt. Hieronder vind je een lijst van functies van de
verschillende vitaminen en mineralen en de klachten die eventueel wijzen op een tekort. Je zult zien dat
veel klachten terugkomen bij de verschillende vitaminen en mineralen.
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