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Basissuppletie zijn voedingssupplementen die 
je dagelijks moet innemen om geen tekorten te 
krijgen. In deze whitepaper onderbouwen we 
met wetenschappelijk onderzoek dat iedereen 
elke dag basis suppletie nodig heeft. Ook als je 
al een gezond voedingspatroon hebt.

Dat we zo stellig zijn, heeft twee redenen:

• We eten over het algemeen te weinig groente, 

fruit en vis

• Wat we eten voorziet vaak onvoldoende in de 

nodige voedingsstoffen

Het is sowieso een feit dat de meeste mensen onvoldoende 

groente en fruit eten om in hun dagelijkse behoefte aan 

vitaminen en mineralen te voorzien. De Wereld Gezond-

heidsorganisatie (WHO) adviseert dagelijks 400 gram 

groente en fruit te eten, wat overeenkomt met ongeveer 

5 porties groente en fruit [1]. Gemiddeld haalt slechts 

12% van de mensen dit advies [2]. Ook de kwaliteit van 

groente en fruit wordt steeds minder, waardoor zelfs 

liefhebbers daarvan vaak onvoldoende voedingsstoffen 

binnenkrijgen [3].

Maar er is nog een tekort waar we niet aan ontsnappen: 

vitamine D [4]. Vitamine D wordt door je lichaam aange-

maakt onder invloed van zonlicht, maar we maken vaak 

onvoldoende vitamine D zelf aan, onder meer omdat 

veel mensen het grootste deel van de dag binnen zitten. 

Wat extra vitamine D is daarom nooit weg.

Niet alleen tekorten zijn een probleem in ons huidige 

voedingspatroon. De balans tussen de verschillende 

voedingsstoffen is ook niet altijd meer zoals vroeger. 

Als we te veel van de ene voedingsstof binnenkrijgen,  

maar de andere achterblijft, kan dat problemen  

opleveren. Dit is het geval bij onder meer omega 3-  

en omega 6-vetzuren [5], en bij de mineralen calcium  

en magnesium [6]. 

Een onevenwichtige voeding met te weinig voedingsstoffen 

heeft op de lange termijn onherroepelijk gevolgen voor onze 

gezondheid. Onder basissuppletie vallen dus in ieder geval 

een kwalitatieve multivitaminen- en mineralen formule, 

magnesium, omega 3-vetzuren en vitamine D. In deze 

 whitepaper lees je waarom je deze voedingssupplementen 

elke dag in zou moeten nemen.

Basissuppletie: dagelijkse  
kost voor iedereen
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Een op de acht mensen eet volgens de richtlijn, zij eten dus 

dagelijks ten minste 5 porties groente en fruit [2]. In afbeel-

ding 1 zie je per land weergegeven het percentage mensen 

dat voldoende groente en fruit binnenkrijgt. Helaas is het 

aantal mensen dat de richtlijn bij lange na niet haalt veel 

groter; een op de drie mensen eet niet elke dag een portie 

groente of fruit en nog eens vijftig procent van de mensen 

eet er onvoldoende van [2]. Een gezond voedings patroon is 

bij de meeste mensen dus nog ver te zoeken.

Wat is eigenlijk een gezond voedingspatroon? 
Is 400 gram groente wel voldoende? Zelfs in Europa zijn de 

richtlijnen niet consistent, zo wordt in Spanje geadviseerd 

om dagelijks ten minste 300 gram groente en 400 gram fruit 

te eten [7]. Het Nederlandse Voedingscentrum adviseert 

ten minste 250 gram groente en twee stuks fruit te eten. 

In Duitsland wordt een totaal van 650 gram groente en fruit 

geadviseerd [7]. Als we kijken naar hoeveel groente en fruit 

onze voorouders aten dan kom je al snel uit op 1 kilo groente 

en fruit per dag [8]! De vraag is dus, hebben mensen uit 

sommige landen dan minder voedingsstoffen nodig, of is het 

verstandig om met z’n allen ons voedingspatroon nog eens 

onder de loep te nemen? 

Voedingssupplementen geen vervanging  
voor gevarieerde voeding?
Slechts een achtste van de Europeanen eet de hoeveel-

heden groente en fruit volgens de richtlijnen van de WHO 

[1]. Wat men wel in ruime mate eet, zijn (bewerkte) granen, 

suikers, melkproducten en geraffineerde vetten. Deze grond-

stoffen bevatten veel meer energie (calorieën) en minder 

essentiële voedingsstoffen dan bijvoorbeeld groente en fruit. 

Bijna 70% van onze energiebehoefte wordt voorzien door 

deze energierijke, nutriëntarme voedingsmiddelen [9]. 

Het advies van de Wereld Gezondheids organisatie (WHO) is om dagelijks 
400 gram groente en fruit te eten[1]. Dit komt overeen met ruwweg 5 tot 6 
porties groente en fruit per dag. Maar wordt deze richtlijn gehaald?

We eten onvoldoende 

groente, fruit & vis

Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een geva-

rieerde voeding, wordt vaak gewaarschuwd. Maar als slechts 

een achtste van de bevolking voldoende groente en fruit eet, 

hoe zit het dan met de inname van voedingsstoffen? krijgen 

we die wel voldoende binnen? Of moeten we concluderen 

dat voedingssupplementen een noodzakelijke aanvulling zijn 

op onze voeding? 

Krijgen we voldoende voedingsstoffen binnen?
Uit diverse studies blijkt dat we te weinig voedingsstoffen 

binnenkrijgen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de gemiddelde 

Europeaan onder andere te weinig magnesium en sele-

nium binnenkrijgt om in zijn dagelijkse behoefte te voorzien 

[10,11]. Maar ook de inname van de mineralen calcium, 

jodium, ijzer, kalium en zink, en van vitamine A, B2, D, E en 

folaat is vaak laag [12]. Het verbeteren van je voedings-

patroon kan helpen om meer belangrijke voedingsstoffen 

binnen te krijgen. Maar dat is niet altijd voldoende; onze 

voeding is namelijk niet meer van voldoende kwaliteit om alle 

voedingsstoffen te leveren die we nodig hebben. Hoe dat zit 

lees je in het volgende hoofdstuk.
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Afbeelding 1. Dagelijkse consumptie van 5 porties of meer groente & fruit, 2019 [2]
(% van de bevolking van 15 jaar en ouder)
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Uit een landbouwrapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde 
Naties (FAO) blijkt dat 25% van de landbouwgrond in de wereld ernstig is uitgeput. 
Nog eens 8% is matig uitgeput en 36% is stabiel, licht of matig uitgeput (FAO, 2011). 
Bovendien is het gehalte organische stoffen in de bodem gemiddeld al met 50-65% 
gedaald sinds de mens zijn leefomgeving in cultuur brengt (Lal, 2004). 

1: Verarming van

landbouwgrond

Voor- en nadelen van de groene revolutie
De oorzaken van landbouwgrondverarming zijn onder andere 

gelegen in de moderne intensieve productiemethoden die 

sinds de ‘groene revolutie’ in de jaren 60 en 70 van de vorige 

eeuw op grote schaal worden toegepast. Na de groene revo-

lutie verdrievoudigde de productie van graangewassen met 

slechts een toename van 30% van het bebouwde landopper-

vlak [15]. Deze revolutie was een duidelijke overwinning voor 

de voedselzekerheid op korte termijn, maar het heeft ook 

consequenties op de lange termijn.

Intensieve productiemethoden zorgen voor onder meer 

vervuiling door pesticiden, waterschaarste, luchtvervuiling, 

minder vruchtbare gronden en een beperkte  biodiversiteit 

[15]. Ook vindt er veel eenzijdige beplanting plaats. 

Elk gewas neemt een eigen unieke mix van nutriënten op uit 

de bodem; als men voortdurend één gewas verbouwt, krijgt 

de grond niet de kans om deze nutriënten weer aan te vullen 

[16]. Bovendien leidt een hogere opbrengst vaak niet tot een 

evenredige toename van nutriënten in het gewas. Daarover 

vertellen we je meer in het volgende hoofdstuk

Uit een landbouwrapport van de Voedsel- en Landbouw-

organisatie van de Verenigde Naties (FAO) blijkt dat 25% 

van de landbouwgrond in de wereld ernstig is uitgeput [13]. 

Een uitgeputte landbouwgrond betekent dat de gewassen 

die erop groeien van mindere kwaliteit zijn. Dat betekent 

weer dat we minder nutriënten binnenkrijgen, want wat niet 

in de grond zit, komt ook niet op ons bord.

Verminderde voedselkwaliteit 
Het gehalte organische stoffen in de bodem daalt. Wereld-

wijd wordt slechts de helft van de nutriënten die gewassen 

opnemen uit de bodem, weer teruggegeven aan de grond 

[13]. Deze verarming van landbouwgrond leidt  automatisch 

tot een mindere voedselkwaliteit. In Engeland werd bijvoor-

beeld een daling van 25% van zinkgehaltes gevonden 

in de afgelopen dertig jaar [14]. Een meer holistische 

en duurzame manier van nutriëntenbeheer is nodig om 

in de toekomst voldoende voedingsstoffen in de grond 

te behouden en voldoende gezonde voeding te kunnen 

 produceren.

In de volgende hoofdstukken geven we verschillende soorten bewijs 
die het aannemelijk maken dat onze voeding de afgelopen 50-100 
jaar minder mineralen, vitaminen en fytonutriënten is gaan bevatten. 
Enkele tendensen zijn:
1. Verarming en uitputting van  landbouwgrond 
2. Selectie van gewassen op een hogere opbrengst
3. Bewerking ontdoet voeding van veel nuttige voedingstoffen 

Hedendaagse voeding van

onvoldoende kwaliteit



8 | Natura Foundation

Tijdens de ‘groene revolutie’ ging de opbrengst van gewassen omhoog. Dit was 
onder andere te danken aan selectie van gewassen, alsmede de toevoeging van 
kunstmest en pesticiden [15]. De opbrengst blijkt echter omgekeerd evenredig met 
de nutriëntendichtheid, waardoor de voedzaamheid van gewassen juist achteruitgaat. 
Wanneer de opbrengst van een gewas toeneemt, stijgt de hoeveelheid kool  hydraten  
in de plant, maar dit gaat ten koste van de relatieve hoeveelheid vitaminen, mineralen 
en andere fytonutriënten [3].

2: Een groene revolutie, 

goede revolutie?

Meer koolhydraten voor een hogere opbrengst
Een hogere opbrengst gaat vrijwel altijd gepaard met 

een hoger koolhydraatgehalte en een lagere hoeveelheid 

vitaminen, mineralen en andere fytonutriënten. Het hogere 

koolhydraatgehalte wordt op twee manieren veroorzaakt, 

beide zullen we hieronder kort beschrijven.

1. Selectie van gewassen
Gewassen worden geselecteerd op opbrengst en  vervolgens 

wordt met die gewassen verder geteeld. Zo gaat de 

opbrengst steeds iets verder omhoog. Dat klinkt goed, maar 

wat is die opbrengst precies? De opbrengst bestaat uit het 

gewicht van alle droge stof in een plant, dus alles zonder het 

water. Droge stof bestaat vooral uit koolhydraten en in veel 

mindere mate uit eiwitten. De gehaltes vitaminen en mine-

ralen zijn zelfs verwaarloosbaar. Wanneer veredelaars een 

gewas dus selecteren op een hoge opbrengst, selecteren 

ze in feite voornamelijk op een hoog koolhydraatgehalte [3]. 

Hierdoor neemt het aandeel van vitaminen en mineralen op 

het geheel af.

2. Verhoogde CO2-waarden in de atmosfeer
De tweede reden waarom gewassen vandaag de dag 

meer koolhydraten bevatten, is door klimaatverandering. 

Dit veroorzaakt onder meer hogere CO2-waarden in de atmo-

sfeer. Planten gebruiken CO2 om koolhydraten van te maken 

door middel van fotosynthese. De verhoogde CO2-waarden 

in de atmosfeer leiden tot een hogere  koolhydraataanmaak 

in planten [19]. En dus niet tot een evenredig hogere 

aanmaak van vitaminen en mineralen.

Door selectie van gewassen en klimaatverandering wordt 

de opbrengst dus wel verhoogd, maar worden alle andere 

essentiële voedingsstoffen en fytonutriënten vergeten. 

Koolhydraten zijn bovendien een bron van energie, waardoor 

de gewassen niet alleen nutriëntarmer zijn geworden, maar 

ook calorierijker. De gezondheid van de mens gaat dus hand 

in hand met de gezondheid van onze planten en gewassen 

en met die van onze planeet en atmosfeer in zijn geheel. 

We kunnen dus maar beter goed voor onze omgeving zorgen 

als we zelf gezond willen blijven. 

Het effect van kunstmest
Het toevoegen van kunstmest heeft voor een grote verho-

ging van de opbrengst in de landbouw gezorgd. Kunstmest 

bestaande uit stikstof, kalium en/of fosfor zorgt voor een 

verhoogde gewasopbrengst. Maar eenzijdige bemesting 

kan ook leiden tot tekorten op het gebied van vitaminen en 

mineralen.

Zo toont onderzoek bijvoorbeeld aan dat bemesting met 

fosfaatrijke kunstmest de graanopbrengst verhoogt en 

tegelijkertijd het zinkgehalte vermindert. Dit wordt ook 

wel een verdunningseffect genoemd. Granen bemest met 

fosfaat-kunstmest bevatten 33-39% minder zink en 19% 

meer fytaten. Fytaten zijn antinutriënten die de opname van 

mineralen in het lichaam verhinderen [20]. Vergelijkbare 

data werden gevonden bij mais [21] en ook in rijst lijkt de 

biologische beschikbaarheid van mineralen te dalen als er 

veel fosfaat in de grond zit [22]. 

Eenzijdige fosfaat-kunstmest verlaagt dus niet alleen de 

hoeveelheid essentiële mineralen in het gewas, maar zorgt 

er ook voor dat de mineralen minder goed opgenomen 

kunnen worden door het lichaam. De biologische beschik-

baarheid van zink in granen neemt dus af bij het gebruik 

"Wanneer veredelaars selecteren 
op een hoge opbrengst, selecteren 
ze […] meestal op een hoog 
koolhydraatgehalte zonder 
de zekerheid dat legio andere 
voedingsstoffen […] ook zullen 
toenemen…” 
– Donald. R. Davis, fysisch scheikundige.
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van kunstmest. Een trend is duidelijk: waar kunstmest 

gebruikt wordt is een daling van essentiële voedings-

stoffen te zien [3]. 

Het is overigens niet alleen kunstmest dat dit effect heeft. 

Ook andere technieken die de opbrengst van een gewas 

verhogen – zoals selectie en hybridisatie – kunnen de 

nutriëntendichtheid van een gewas verlagen. De tendens 

lijkt: hoe groter de opbrengst van een gewas, hoe lager 

de  nutriëntendichtheid. Maar dat betekent niet dat deze 

technieken op zich niet gunstig zijn; selectie en hybridisatie 

kunnen wel degelijk zorgen voor gezonde én rendabele 

gewassen. Maar dan moet er naast opbrengst ook worden 

geselecteerd op voedingswaarde [23–25]. 

Historisch vergelijkend onderzoek
Natuurlijk willen we het liefst weten wat de exacte samen-

stelling van een gewas in het verleden was en dit vergelijken 

met de toestand van vandaag. Historisch vergelijkend 

onderzoek is echter lastig omdat voor veel vitaminen 

en  mineralen gegevens ontbreken, onder andere omdat 

bepaalde nutriënten vroeger nog niet bekend waren of niet 

gemeten werden. 

De omvang van het onderzoek is dus helaas gering. Echter: 

het onderzoek dat er is, ondersteunt wel de bewering dat 

de hoeveelheid mineralen en vitaminen in onze voeding 

sinds de jaren veertig van de vorige eeuw sterk is terugge-

lopen. Verschillende onderzoeken naar nutriënten in onze 

voeding laten over de gehele linie een terugloop zien van 

5-40% of zelfs meer [17,26–29]. Het is overigens niet zo 

dat alle wetenschappers het hierover eens zijn. Zo geeft 

Marles (2017) aan dat enkel gewassen met een zeer hoge 

opbrengst, zoals sommige granen, verdunningseffecten 

vertonen [30]. 

Ook zijn wetenschappers in Nederland nog volop bezig om 

de situatie in Nederland in kaart te brengen. Er is behoefte 

aan meer kennis over onder meer duurzame landbouw, 

biologische landbouw, en de relatie tussen bodemkwaliteit, 

de gezondheid van gewassen en menselijke gezondheid. 

Vernieuwde samenwerkingen tussen onder meer overheid 

en verschillende praktijk- ervaringsdeskundigen zullen 

bijdragen aan de transities zoals gezond bodembeheer, 

verduurzaming van de landbouw en gezonde gewassen [31].
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De bewerking van voedingsmiddelen heeft invloed op de nutriëntgehalten [32].  
Het bewerken van voeding kan in vier verschillende categorieën worden ingedeeld [33]. 
1  Onbewerkt en minimaal bewerkt voedsel, zoals fruit, groente,  

eieren, water en zeewier.
2  Bewerkte ingrediënten, zoals oliën, boter, zout en suiker.
3  Bewerkt voedsel, zoals ingeblikte producten waaronder  

peulvruchten of vis, yoghurt en zuurkool.
4  Ultrabewerkte voeding, zoals frisdranken, kant-en-klaarmaaltijden,  

bewerkt vlees, koek en snoep, en ‘instant’ producten.

3: Impact van bewerking op de 

voedingswaarde  
van voedsel

Verschillende onderzoeken tonen aan dat bij een toename 

van het gebruik van ultrabewerkte producten een grotere 

kans is op obesitas, cardiovasculaire ziekten, diabetes type 2, 

depressies en veel andere ziekten [33].

 

Het gebruik van ultrabewerkte  voedingsmiddelen stijgt
In Europa komt ruim een kwart van de energie-inname uit 

ultrabewerkte producten. De hoeveelheid verschilt per land, 

van tien procent in Portugal tot vijftig procent in Engeland 

[37]. Het gebruik van ultrabewerkte producten op zichzelf 

is al zorgwekkend, maar wat ook verontrustend is, is dat de 

inname alleen maar stijgt. Uit een Spaanse studie blijkt dat 

men steeds meer ultrabewerkte producten gaat gebruiken, 

het percentage steeg met ruim twintig procent in twintig jaar 

[38]. Het gemiddelde voedingspatroon wordt dus door het 

toenemende gebruik van ultrabewerkte voedingsmiddelen 

steeds minder voedzaam. 

Moet je ultrabewerkt voedsel geheel vermijden?
Een voedingspatroon zonder ultrabewerkte voeding is anno 

21e eeuw bijna onmogelijk. Voedselbewerking zorgt namelijk 

ook voor een verhoogde voedselzekerheid, voedselveilig-

heid en is niet te vergeten ook gewoon lekker, denk aan een 

goede reep chocolade. Het sleutelwoord is dan ook balans, 

een goed gebalanceerd en gevarieerd voedingspatroon is rijk 

aan verse groente, fruit, gezonde vetten en eiwitten. Waar 

nodig aangevuld met voedingssupplementen. En dan mag 

daar best eens een reep chocolade tussen zitten.

De eerste drie categorieën kunnen onderdeel zijn van een 

gezond eetpatroon. Het is met name het voedsel in de cate-

gorie ‘ultrabewerkt’ dat een probleem vormt. Ultrabewerkt 

voedsel is vaak gebruiksklaar, lang houdbaar en bevat vaak 

meerdere geraffineerde ingrediënten. De producten worden 

bijvoorbeeld gemaakt met fructose-glucosestroop, vruchten-

sapconcentraten, gemodificeerde oliën en eiwitisolaten 

[33]. Deze ingrediënten zijn volledig gezuiverd waardoor 

ze makkelijker te bewerken zijn en het product elke keer 

dezelfde kwaliteiten heeft (denk aan houdbaarheid, smaak 

en textuur). Het nadeel van raffinage is dat de producten dan 

ook nagenoeg geen voedingsstoffen meer bevatten, die zijn 

er ook uit gezuiverd. 

Het gevaar van ultrabewerkte voeding
Onderzoek toont aan dat mensen die meer ultrabewerkte 

voedingsmiddelen gebruiken minder vezels, mineralen 

(zoals kalium en magnesium) en vitamine C  binnenkrijgen 

[34]. Een voedingspatroon met meer ultrabewerkte 

voedings middelen bevat bovendien minder eiwitten, 

vitamine A, D, B1, B2, B3, B6 en B12, evenals minder 

zink, ijzer, magnesium, calcium, fosfor en kalium [35,36]. 

Een voedingspatroon rijk aan ultrabewerkte voeding is dus 

arm aan essentiële voedingsstoffen. 

"Eet geen voedsel dat je overgroot
moeder niet zou herkennen." 
– Michael Pollan, auteur van het boek In Defence of Food: The Myth of 
Nutrition and the Pleasures of Eating
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De essentiële omega 3- en omega 6-vetzuren vervullen een sleutelrol in de 
 menselijke gezondheid. Omega 6-vetzuren zijn  bijvoorbeeld belangrijk voor het 
cholesterolgehalte. Omega 3-vetzuren bepalen onder meer de kwaliteit van de 
celmembranen in onze lichaamscellen, waaronder in het hart en de hersenen.  
Hoe beter de membranen worden verzorgd, hoe beter ze hun werk kunnen doen. 

Onbalans van

essentiële vetzuren

Bronnen van omega 6-vetzuren zijn vooral plantaardige 

oliën zoals zonnebloemolie. Goede bronnen van omega 

3-vetzuren zijn vette vis, schaal- en schelpdieren. Maar 

ook algen (zoals zeewier), noten en zaden, en een aantal 

plantaardige oliën zoals lijnzaadolie, teunisbloemolie en 

hennepzaadolie bevatten omega 3-vetzuren.

We kunnen zelf geen omega 3- of omega 6-vetzuren 

aanmaken, daarom moeten we voldoende binnenkrijgen 

via onze voeding. De Europese richtlijn stelt dat 2 procent 

van onze dagelijkse energie-inname afkomstig moet zijn 

van omega 6-vetzuren. Dat komt neer op ongeveer 5 gram 

omega 6- per dag. Om voldoende omega 3-vetzuren binnen 

te krijgen wordt geadviseerd om minstens een tot tweemaal 

per week (vette) vis te eten [39]. Dit staat gelijk aan een 

inname van 150 tot 300 gram vis per week. 

Het belang van een goede vetzuurverhouding
We hebben vetzuren dus onder meer nodig voor de opbouw 

van onze celmembranen. Maar omega 3- en omega 

6-vetzuren spelen ook een rol bij ontstekingsprocessen. 

Waar omega 6-vetzuren ontstekingsprocessen bevorderen, 

zorgen omega 3-vetzuren dat de ontstekingsreactie wordt 

geremd. Het is dus belangrijk om zowel voldoende omega 

6-vetzuren als omega 3-vetzuren binnen te krijgen, in de 

juiste balans. 

Een optimale vetzuurverhouding
In Europa ligt de gemiddelde omega 6-inname tussen de 

9 en 19 gram per dag [40–43]. Dat komt mede omdat plant-

aardige oliën die rijk zijn aan omega 6-vetzuren veel worden 

gebruikt in ultrabewerkte producten. Door de hoge inname 

van omega 6-vetzuren is de verhouding tussen omega 6- en 

omega 3-vetzuren in westerse voeding ruim 15:1, terwijl een 

verhouding van circa 5:1 tot 1:1 wenselijk is [5,44]. 

Om de verhouding te herstellen kun je de omega 6-inname 

verminderen en tegelijkertijd je omega 3-inname verhogen. 

Je vermindert je omega 6-inname bijvoorbeeld door 

bewerkte producten met plantaardige oliën te vermijden. 

Door tegelijkertijd extra omega 3-vetzuren te gebruiken 

kan de balans tussen de omega 6- en omega 3-vetzuren 

hersteld worden. 

Duurzame alternatieven voor omega 3
Veel supplementen met omega 3 zijn  visoliesupplementen. 

Uiteraard kunnen we ons de vraag stellen of al dat eten 

van vis wel duurzaam is aangezien commerciële visvangst 

medeverantwoordelijk is voor de verstoring van het 

ecosysteem van de oceanen. Wil je een  visoliesupplement 

gebruiken dan kies je voor een supplement met het 

MSC-keurmerk. Het MSC-certificeringsprogramma waakt 

onder meer tegen overbevissing en het zorgt ervoor dat 

visserijen het ecosysteem van de oceanen zo min mogelijk 

schade toebrengen. 

Gelukkig kun je het eten van vis vermijden en toch voldoende 

omega 3-vetzuren binnenkrijgen. Dat kan deels door het 

eten van algen, zeewier, noten en het gebruik van omega 

3-rijke oliën zoals lijnzaadolie [45]. Mensen kunnen de 

omega 3-vetzuren uit plantaardige bronnen als lijnzaadolie 

echter vaak moeilijk omzetten naar EPA en DHA, de meest 

complexe vorm van omega 3-vetzuren. Het is daarom ook 

verstandig om direct EPA en DHA te suppleren.

 

Algenolie is rijk aan de complexe omega 3-vetzuren EPA 

en DHA. Als aanvulling is het verstandig om algenolie-

supplementen te gebruiken [46–48]. Algenolie wordt 

gemaakt van microalgen die van nature de omega 

3-vetzuren EPA en DHA aanmaken. Microalgen zijn voedsel 

voor krill en kleine vissoorten en staan dus aan het begin 

van de voedselketen. Algenolie is dus van nature rijk aan 

zuivere omega 3-vetzuren. Het is daarom verstandig om als 

aanvulling op een plantaardig voedingspatroon algenolie-

supplementen te gebruiken [46–48]. 
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Het belang van een goede calcium-
magnesiumverhouding
Magnesium en calcium zijn elkaars antagonisten bij veel 

fysiologische processen. Dat betekent dat ze elkaars tegen-

polen zijn en elkaars werking in balans houden. Zo zorgt 

magnesium voor ontspanning van de bloedvaten terwijl 

calcium samentrekking veroorzaakt. Het reguleren van de 

spieren in de bloedvaten is bijvoorbeeld belangrijk voor 

een goede bloeddoorstroming en bloeddruk [50]. Het is 

belangrijk dat beide mineralen afdoende aanwezig zijn in het 

lichaam om deze en veel andere fysiologische processen in 

balans te houden.

Een optimale calcium-magnesiumverhouding
Een gezonde calcium-magnesiumverhouding ligt rond 

de 2:1 [49,51–53]. Een westers voedingspatroon heeft 

doorgaans een calcium-magnesiumverhouding van 3:1 

[53–55]. Dankzij de calciumrijke voeding hebben mensen 

met een westers voedingspatroon het risico op magnesium-

deficiëntie [51]. De onbalans in ons huidige voedingspatroon 

wordt onder meer veroorzaakt door de consumptie van 

melkproducten. Zo heeft kaas bijvoorbeeld een calcium- 

 magnesiumverhouding van ruim 25:1, terwijl bijvoorbeeld 

spinazie en pompoenpitten een veel gunstigere verhouding 

hebben van respectievelijk 1:1,4 en 1:12 [56]. 

Is het aanpassen van de voeding voldoende?
Door voeding rijk aan magnesium toe te voegen aan je 

voedingspatroon zou je het evenwicht kunnen herstellen. 

Maar dan kan er alsnog een tekort ontstaan door afne-

mende magnesiumgehaltes in granen en groente [57]. 

Magnesiumsuppletie kan dus noodzakelijk zijn om dagelijks 

voldoende magnesium binnen te krijgen en de calcium- en 

magnesiumverhouding te herstellen. 

Niet alleen tekorten zijn een probleem in ons dagelijkse voedingspatroon. 
Ook de balans tussen de verschillende voedingsstoffen laat te wensen 
over. Zo bestaat een westers voedingspatroon vaak uit een overmaat aan 
calcium en een tekort aan magnesium. Een goede balans tussen deze twee 
mineralen is van belang. Een onbalans is geassocieerd met een verhoogd 
risico op onder meer cardiovasculaire,  inflammatoire en metabole 
aandoeningen [49]. 

Calcium- en magnesiuminname

uit evenwicht

“Ze zeiden altijd ‘je moet melk 
drinken om zogezegd sterke  
botten te krijgen’ maar niemand  
zei iets over bananen!” 
– Fien Demeulemeester – Natura Foundation Docent en R&D specialist

In de darm worden calcium en magnesium door dezelfde 

transporteiwitten opgenomen waardoor er competitie 

ontstaat op het vlak van opname. Deze competitie tussen 

de mineralen wordt doorgaans gewonnen door calcium. 

Als calcium en magnesium tegelijkertijd worden ingenomen 

zal er meer calcium dan magnesium worden geabsorbeerd. 

Het is daarom belangrijk dat je voeding een goede calcium- 

en magnesiumbalans heeft [51]. 
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Vitamine D-tekorten zijn veelvoorkomend
De aanmaak van vitamine D is afhankelijk van hoeveel 

we worden blootgesteld aan zonlicht én hoe sterk de zon 

is. Als je in Noord-Europa woont, is het klimaat vaak niet 

zodanig dat je elke dag in de zon kunt zitten en is de zon 

vaak ook niet sterk genoeg om deze hoge aanmaak te 

realiseren. Maar woon je wel verder naar het zuiden dan 

kun je nog steeds tekorten oplopen door onder meer het 

beschermen van de huid tegen de zon met zonnebrand 

en lange kleding. 

Het beschermen van je huid is uiteraard belangrijk tegen 

verbranding, maar wel funest voor de vitamine D-aan-

maak [4]. We weten dan ook dat mensen die zuidelijker op 

de aardbol wonen bijna even vaak een vitamine D-tekort 

hebben als mensen die noordelijker wonen [4,60,61]. 

De zon is overigens niet onze enige bron van vitamine D. 

Vette vis (zoals visleverolie, zalm en haring) en eieren leveren 

het ook [4]. De inname van vitamine D vanuit de voeding 

is echter helaas ontoereikend. Zelfs als je dagelijks vette 

vis eet, kom je niet aan de adequate inname (AI) vitamine 

D [62]. Over de ADH gesproken, hoeveel vitamine D zou je 

eigenlijk binnen moeten krijgen?

ADH en suppletieadvies
De EFSA adviseert iedereen om dagelijks 15 microgram 

(600 IE) vitamine D te nemen. Voor baby’s tussen de 7 en 

11 maanden wordt aangeraden om 10 microgram (400 IE) 

te geven [62,63]. Maar als je dit vergelijkt met de lichaams-

eigen aanmaak op een goede dag, heb je hier dan wel 

voldoende aan? 

Nee, de bovengenoemde hoeveelheden zijn geschikt om 

tekorten te voorkomen bij gezonde mensen, maar dat bete-

kent niet dat het lichaam voldoende vitamine D bevat, en 

het optimaal kan functioneren [59]. Daarvoor heeft iedereen 

dagelijks hogere doseringen vitamine D nodig. 

Ideale vitamine D-waarden in historisch perspectief 
Als je wilt weten wat de ideale hoeveelheid vitamine D is die 

je dagelijks zou moeten innemen, kunnen we kijken naar de 

Leeftijd dosering 

0-1 jaar 10-15 microgram

1-3 jaar  15 microgram

3-10 15-20 microgram

10-18 jaar  25-75  microgram

>18 jaar  25-75  microgram

>70 jaar 75 microgram

Risicogroepen 

 volwassenen:

–  Mensen die weinig 

buiten komen

–  Mensen met een 

donkere huidskleur

–  Zwangere vrouwen & 

vrouwen die borst-

voeding geven

75 microgram

hoeveelheid vitamine D die we vroeger in ons bloed hadden. 

Onze vitamine D-behoefte is in de tienduizend jaar dat we 

van de evenaar naar het noordelijk halfrond zijn verhuisd 

namelijk niet veranderd, onze fysiologie is gelijk gebleven, 

we zijn alleen (ergens) anders gaan leven. De jager- 

verzamelaars rond de evenaar hadden ruim zesmaal hogere 

vitamine D-waarden in het bloed dan de gemiddelde noorde-

lijke stadsbewoner van tegenwoordig [64]. Dat wijst er dus 

op dat we vandaag de dag een hogere vitamine D-inname 

nodig hebben om optimale vitamine D-waarden te bereiken.

Suppletieadvies vitamine D
De ideale dosering is per persoon en per toepassing 

verschillend en kan variëren tussen de 10 en 75 microgram 

per dag. Het lichaamsgewicht is een goede richtlijn voor 

de dosering, hoe hoger het lichaamsgewicht, hoe hoger de 

adviesdosering [65,66]. Als regel kun je per kg lichaams-

gewicht 1 mcg vitamine D3 per dag nemen. Ben je ‘s zomers 

veel in de zon? Kies dan voor een lagere dosering. De rest 

van het jaar kies je voor een hogere dosering. Per leeftijds-

groep ziet het advies er als volgt uit:

Vitamine D is een vitamine die je zelf kan aanmaken als je je huid 
blootstelt aan de zon. Je lichaam kan in de zomer binnen een half uur wel 
250 microgram (10.000 IE) vitamine D aanmaken [58,59]! Toch kampen 
veel mensen met een vitamine D-tekort [4]. Hoe kan dat?

Een tekort aan 

vitamine D
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Gemiddeld krijgen we te weinig vitamine C binnen
Ruim tachtig procent van de mensen eet onvoldoende 

groente en fruit [2]. Verse groente en fruit zijn de belang-

rijkste bron van vitamine C. Hierdoor ontstaat de kans op een 

te lage vitamine C-status [67,68] Het is daarom voor veel 

mensen aan te raden om extra vitamine C te gebruiken. 

Vegetariërs en veganisten
Kies je ervoor om minder of geen dierlijke producten te eten? 

Dan is het verstandig om na te gaan of je wel voldoende 

voedingsstoffen binnenkrijgt. Sommige voedingsstoffen 

zijn namelijk met name in dierlijke producten aanwezig. 

Vegetariërs en veganisten hebben een grotere kans op lage 

waarden van vitamine B12, vitamine D3, omega-3 (EPA en 

DHA), calcium, ijzer (vooral bij vrouwen), zink en jodium [69]. 

Krijg je onvoldoende van deze essentiële voedingsstoffen 

binnen? Dan raden we aan om extra voedingssupplementen 

te nemen. 

Krijg je dan wel voldoende voedingsstoffen binnen als je 

minder vlees eet? Gelukkig brengt minder vlees eten ook 

veel positiefs met zich mee, zo weten we dat je dan meer 

vezels, folaat, vitamine E en magnesium binnenkrijgt [69]! 

Vrouwen met een zwangerschapswens &  
zwangere vrouwen
Vrouwen die zwanger proberen te worden en zwanger zijn 

hebben een verhoogde nutriëntbehoefte omdat zij niet 

alleen voor zichzelf maar ook voor hun ongeboren baby 

voedingsstoffen nodig hebben. Een multivitamine die 

speciaal is ontwikkeld voor zwangere vrouwen kan voor 

een groot deel al aan deze verhoogde behoefte voldoen. 

Een goede multi voor aanstaande moeders bevat bijvoor-

beeld al extra folaat. Folaat (de actieve vorm van foliumzuur) 

is een welbekende vitamine die algemeen wordt aangeraden 

om voor en tijdens de eerste weken van de zwangerschap 

te gebruiken [70]. Daarnaast is het aan te raden om extra 

omega 3 te suppleren. In het laatste trimester is het namelijk 

belangrijk om voldoende van het omega 3-vetzuur DHA 

binnen te krijgen [71]. 

Senioren
Zodra je ouder wordt gaat de capaciteit van de darm om 

voedingsstoffen op te nemen achteruit. Ouderen gebruiken 

bovendien vaker medicijnen en hebben veranderingen in 

hun eetpatroon waardoor er tekorten kunnen ontstaan aan 

bepaalde voedingsstoffen. Onderzoek laat zien dat ouderen 

vaak weinig voedingsvezels, vitamine D, vitamine B2, 

vitamine B12, folaat en calcium binnenkrijgen [72,73]. 

Een goede multi speciaal voor ouderen kan de verhoogde 

behoefte ondervangen. Extra voedingsstoffen zoals calcium, 

magnesium, vitamine D en K kunnen bovendien nodig zijn 

om de botgezondheid van ouderen in stand te houden [74]. 

Met een goede multi, omega 3, magnesium en een vitamine D-supplement 
krijg je weer voldoende voedingsstoffen binnen. Maar wat als je niet 
gemiddeld bent? Eet je elke dag voldoende groente en fruit, of krijg je nog 
wel eens te weinig binnen? Ben je ouder dan 50 jaar, ben je zwanger of eet 
je vegetarisch of veganistisch? Dan kan het zijn dat je nóg wat extra’s nodig 
hebt om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. 

Persoonlijke behoeften

kunnen variëren
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Ja, basissuppletie is voor iedereen onontkoombaar. Gemiddeld halen we 
bij lange na het voedingsadvies niet en de hoeveelheid voedingsstoffen in 
gewassen gaat erop achteruit. Zelfs als je voldoende groente en fruit eet, 
dan krijg je dus nog onvoldoende voedingsstoffen binnen om je lichaam 
optimaal te laten functioneren. 

Is basissuppletie

dagelijkse kost  
voor iedereen?

We eten bovendien onvoldoende vis in verhouding tot de 

inname van plantaardige omega 6-vetzuren, we krijgen naar 

verhouding meer calcium binnen dan magnesium en we 

zitten te weinig in de zon. Al deze factoren samen zorgen 

ervoor dat iedereen dagelijks behoefte heeft aan extra 

vitaminen en mineralen in de vorm van een multi, omega 

3-vetzuren, magnesium en vitamine D.

Keuzehulp basissuppletie
Wanneer je voor basissuppletie kiest, is het van belang 

dat de vitaminen en mineralen ook daadwerkelijk voor-

zien in je dagelijkse behoefte. Zo is het belangrijk dat de 

vitaminen en mineralen goed worden opgenomen, en dat 

de dosering voldoende is om tekorten in je voeding aan te 

vullen. Een supplement bevat bovendien geen ongewenste 

 hulpstoffen. Op de volgende pagina vind je enkele essentiële 

kenmerken die je helpen bij het maken van de beste keuze.
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4. Vitamine D

•  Kies voor vitamine D3. Vitamine D3 is 
tien keer zo effectief als vitamine D2.

•  Vitamine D3 moet in olie worden 
 opgelost voor een optimale opname. 
Kies daarom voor vitamine D in olijfolie 
voor een optimaal effect.

3. Magnesium

•  Gebruik goed opneembare vormen 
van magnesium zoals magnesium-
bisglycinaat of magnesiumcitraat. 

•  Zorg voor voldoende vitamine 
 B6-inname, vitamine B6 ondersteunt  
de opname van magnesium in cellen. 

2. Vetzuren 

•  Kies voor vetzuren in de natuurlijke 
 triglyceriden- of fosfolipidenvorm.  
Deze vormen worden beter opgenomen 
dan synthetische vetzuren.

•  Een vetzuurproduct moet vers zijn.  
De versheid wordt gemeten door de 
Totox-waarde te berekenen, een maat 
voor de kwaliteit van de vetzuren.  
Een verse olie is helder van kleur.

•  Kies voor een duurzaam vetzuurproduct. 
Kies je voor vis- of krillolie? Kies dan voor 
een product met het MSC-keurmerk. 
Algenolie is eveneens een duurzame 
keuze en heeft een lagere CO2-voet-
afdruk dan visolie

1. Multivitamine

•  Kies voor een multivitamine met goed 
opneembare vitaminen en mineralen. 

•  Een goede multi bevat naast de meest 
bekende mineralen zoals calcium en 
magnesium ook spoorelementen  
zoals seleen, chroom, boor, molybdeen, 
jodium, mangaan, koper, zwavel  
en silicium. 

•  Vitaminen en mineralen komen in de 
natuur ook nooit alleen voor, maar 
worden altijd vergezeld door vele 
planten stoffen. Een multi bevat daarom 
niet alleen vitaminen en mineralen maar 
ook plantenextracten zoals flavonoïden. 

☀
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