
SOMMIGE AFSLANKSUPPLEMENTEN WERKEN. EEN BEETJE. EEN HEEL KLEIN BEETJE. 
IETSJE MINDER ETEN HEEFT MEER EFFECT. 

Afslanksupplementen ACHTERGROND 

Prof. Wim Saris weet te veel over medi-
cijnen om warm te lopen voor het gros van de 
afslanksupplementen in drogisterijen, super-
markten en natuurvoedingszaken. ‘De farma-
ceutische industrie heeft nog steeds geen goed 
medicijn tegen overgewicht kunnen bedenken’, 
zegt de Maastrichtse voedingshoogleraar. ‘Toch 
zouden ze daar goud mee kunnen verdienen. En 
zolang de onderzoekslaboratoria van de farma-
ceutische bedrijven het niet voor elkaar weten 
te krijgen, lijkt het me sterk dat je bij de drogist 
 zonder doktersrecept iets kunt kopen waarmee 
de overtollige kilo’s er wél af  vliegen.’

Met medicijnen die nu op de markt zijn kun-
nen dikke mensen 4 tot 6 kilo extra afvallen in 
een periode van drie tot zes maanden. Dat is bij 
lange na niet genoeg voor iemand die, pak hem 
beet, 30 kilo kwijt moet. Zo iemand zou gediend 
zijn met een medicijn waarmee hij in diezelfde 
periode 5 tot 10 kilo kan verliezen. 

‘Zulke medicijnen bestaan niet’, verzucht 
Saris. ‘Er zijn een paar producten geweest die 

in de buurt kwamen, maar ze zijn van de markt 
gehaald omdat ze te gevaarlijk bleken.’ Saris doelt 
dan bijvoorbeeld op rimonabant, een eetlust-
remmer die in 2006 op de Europese markt kwam, 
maar de kans op depressies zo sterk deed toe-
nemen dat Brussel het middel in 2009 verbood. 
Of  het amfetamineachtige sibutramine, dat de 
eetlust vermindert en ook het energiegebruik 
door het lichaam verhoogt. Toen sibutramine 
ook de kans op hart- en vaatziekten bleek te ver-
groten verdween het van de markt. 

Dat wil niet zeggen dat Saris, die tientallen 
studies naar overgewicht, energiegebruik en eet-
lust op zijn naam heeft staan, alle afslanksupple-
menten per defi nitie als volksverlakkerij afdoet. 
‘Er zijn producten die een beetje werken. Ze ver-
hogen het energiegebruik een beetje of  vermin-
deren de eetlust.’ De afdeling Humane Biologie, 
waaraan Saris als hoogleraar Humane Voeding is 
verbonden, onderzocht bijvoorbeeld groene thee, 
capsaïcine (de brandende stof  in rode peper) en 
cafeïne, en ontdekte dat die stoffen het calorie-
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Olivier de Hon 
Werkt als wetenschappelijk 
medewerker op het gebied 
van voedingssupplementen 
en doping bij de Doping-
autoriteit. Zijn eigen 
 supplementengebruik blijft 
beperkt tot een enkele 
 multivitamine, maar hij 
geeft de voorkeur aan vers 
sinaasappelsap. 

Wim Saris
Is onder meer professor 
Humane Voeding aan de 
Universiteit Maastricht en 
wereldwijd één van de 
meest geciteerde weten-
schappers op het gebied 
van obesitas. Hij was auteur 
en mede-auteur van 6 boe-
ken en meer dan 350 weten-
schappelijke artikelen.

gebruik van het menselijk lichaam met enkele 
tientallen kilocalorieën per dag kunnen ver-
hogen. 

Amfetamines
Ook Olivier de Hon, wetenschappelijk medewerker 
van de Dopingautoriteit, stelt dat er weinig effec-
tieve afslanksupplementen op de markt zijn. ‘De 
meest effectieve bevatten fl inke hoeveelheden 
cafeïne. In pure vorm, of  als bestanddeel, bijvoor-
beeld in guarana of  kolanoten.’ 

Niet iedereen reageert goed op zulke supple-
menten. Cafeïne gaat het effect tegen van 
 adenosine, dat je slaperig maakt. Maar grote 
 koffi edrinkers krijgen zo veel cafeïne binnen, dat 
hun lichaam zich daarop instelt. Zij reageren 
daarom niet of  nauwelijks meer op afslanksupple-
menten met cafeïne. Ver-der zijn er mensen die 
trillerig en emotioneel worden van cafeïne. 

Sportwetenschappers die cafeïnepilletjes aan 
proefpersonen geven merken wel eens dat som-
migen er huilbuien van krijgen. Dat zijn bijna 
altijd mensen die geen koffi e en cola drinken, en 
door cafeïne opvallend beter presteren en meer 
energie gebruiken. 

Supplementenmakers staan voortdurend 
onder druk om met middelen te komen die beter 
werken dan de cafeïneproducten, merkt de 

Dopingautoriteit. In drogisterijen zul je ze niet 
vinden, maar in internetwinkels en sportzaken 
liggen producten met een samenstelling die 
 chemici de wenkbrauwen doet fronsen. Nog steeds 
vinden via die circuits producten met efedrine 
hun weg naar consumenten. Efedrine is een amfe-
tamineachtige stof  die van nature voorkomt in 
planten uit de Ephedrafamilie. Net als amfetamine 
imiteert efedrine de werking van adrenaline, een 
hormoon dat vetcellen dwingt hun inhoud af  te 
staan aan het bloed, en het energiegebruik van 
andere cellen verhoogt. Omdat cafeïne het effect 
van efedrine versterkt, stopten supplementen-
fabrikanten extracten van Ephedra samen met 
cafeïne in capsules, die weliswaar enkele kilo’s 
gewichtsverlies veroorzaakten, maar ook de kans 
op beroertes en hartinfarcten verhoogden. 
Daarom zijn ephedrasupplementen sinds 2004 
verboden, al duiken ze nog steeds af  en toe op. 

Een recenter en groter probleem is de amfeta-
mine geranamine of  methylhexanamine, zegt 
De Hon. ‘Bedrijven mogen geen amfetamines in 
supplementen of  voedingsmiddelen stoppen. 
Maar door een maas in de wet zien we nu toch 
afslanksupplementen met een amfetamine opdui-
ken.’ Die producten bevatten de stof  methylhexa-
namine, een stof  die in de jaren ’50 even op de 
markt was als middel tegen een verstopte neus. 
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AfslanksupplementenACHTERGROND 
opmerking voor def

opmerking voor cb

opmerking redactie

Appelazijn
DE CLAIM: vermindert de eetlust en 
verhoogt de vetverbranding. 
DE REALITEIT: azijn bij het eten 
 vermindert de stijging van de 
suikerspiegel na de maaltijd. Of 
dat gewichtsverlies veroorzaakt 
is nooit onderzocht. Azijn bevat 
zelf ook calorieën. 

Cafeïne
DE CLAIM: verhoogt energiegebruik 
en laat vetcellen hun inhoud 
afgeven aan de bloedbaan. 
DE REALITEIT: producten met 
 cafeïne verhogen het energie-
gebruik een beetje en kunnen 
dus helpen een kilo extra te ver-
liezen. 

17 afslankmiddelen gewikt en gewogen
Chitosan
DE CLAIM: is een vezeltje in de 
schilden van krabben en gar-
nalen. In de maag vormt het een 
verbinding met vetten in de 
 voeding die het lichaam niet 
meer kan opnemen. 
DE REALITEIT: chitosan bindt zo 
weinig vet dat mannen het 15 
maanden lang elke dag  moeten 
slikken om 1 kilo vet te verliezen. 

Choline
ZIE LECITHINE. Het lichaam gebruikt 
choline om lecithine aan te 
maken. 

Chroom
DE CLAIM: laat spieren meer glu-
cose opnemen, en vetweefsel 
minder. Vermindert de trek in 
zoet.
DE REALITEIT: in proeven op men-
sen doet chroom helemaal niets. 
Sommige biochemici zijn bang 
dat chroomverbindingen in 
 supplementen het DNA bescha-
digen. 

Citrus aurantium
DE CLAIM: verhoogt de vetverbran-
ding.
DE REALITEIT: bevat synefrine, een 
aan efedrine verwante stof, die 
de vetverbranding kan verhogen. 
Efedrine is verboden omdat het 
de kans op hartaanvallen ver-
hoogt; mogelijk is synefrine net 
zo gevaarlijk.

CLA
DE CLAIM: blokkeert de groei van 
vetweefsel, stimuleert de groei 
van spierweefsel.
DE REALITEIT: een jaar lang CLA 
slikken reduceert de vetmassa 
met een paar kilo. Eff ect op de 
spieren is nihil. Volgens nieuwe 
inzichten is CLA net zo slecht 
voor hart en bloedvaten als 
transvetzuren.

Groene koffie
DE CLAIM: remt opname van 
 suikers uit voeding en vergemak-
kelijkt dus het afvallen.
DE REALITEIT: gebruikers verliezen 
in enkele maanden een paar kilo 
in niet al te netjes uitgevoerde 
studies. Groene koffi  e-extracten 
bevatten ook cafestol, dat de 
kans op hartaanvallen verhoogt. 

tieve zijn zonder uitzondering gefi nancierd door 
makers van supplementen. Vaak werken ze uit-
stekend bij proefdieren, maar vallen de resultaten 
tegen in omvangrijke proeven met mensen. Dan 
verbranden proefpersonen, die bijvoorbeeld forse 
hoeveelheden groene thee en  cafeïne slikken, 
ongeveer 180 kilocalorieën extra per dag. Dat zijn 
net zo veel kilocalorieën als in één glas chocolade-
melk zitten. Elke dag het equivalent van een glas 
chocolademelk minder consumeren heeft dus net 
zo veel effect als zo’n afslanksupplement.

Een volwassen man van 1,80 meter met een 
gewicht van 76 kilo heeft per dag ongeveer 2000 
kilocalorieën nodig om zijn lichaam te onderhou-
den. Voor een vrouw met identiek gewicht en een-
zelfde lengte is dat 1700 kilocalorieën. Doen die 
man en vrouw zittend werk en zijn ze verder niet 
lichamelijk actief, dan verbranden ze dagelijks 
nog zo’n 700 kilocalorieën met staan, zitten en af  
en toe een stukje lopen. 

‘Een gemiddelde man gebruikt dus dagelijks 

Een ondernemende Amerikaanse chemicus vond 
de stof  in oude patenten, zag dat deze niet ver-
boden was, en bracht hem als supplement op de 
markt. Talloze bedrijven volgden zijn voorbeeld. 

‘Nu hebben we dus een probleem’, zegt De 
Hon. ‘Diezelfde stof  staat wel op de dopinglijst. 
We merken sinds kort dat sporters ineens positief  
testen op methylhexanamine. Ze hebben geen 
 verboden middelen gebruikt, verzekeren ze ons, 
maar wel afslanksupplementen.’ 

Over de bijwerkingen van methylhexanamine 
is weinig bekend. 

Simpel
Slechts een handjevol supplementenmakers stopt 
willens en wetens verboden stoffen in hun pro-
ducten, serieuze bedrijven zoeken naarstig verder 
naar effectievere producten. Dat blijkt bijvoor-
beeld uit de wetenschappelijke literatuur, waarin 
bijna dagelijks nieuwe studies verschijnen naar 
stoffen voor afslanksupplementen. De meest posi-
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EEN PIL WERKT VAAK 
BETER BIJ PROEFDIEREN 

DAN BIJ MENSEN

Verdacht
Regelmatig verschijnen 
verdachte partijen 
afslanksupplementen in 
de handel. Zo nam de 
Inspectie voor de 
Gezond heidszorg dit 
jaar het product Green 
Coff ee 800 uit de 
 handel omdat er 
sibutramine in zat, een 
gevaarlijke stof voor 
hart en bloedvaten. 

Groene thee
DE CLAIM: verhoogt energiegebruik 
en dus ook verbranding van vet.
DE REALITEIT: vermindert het 
lichaamsgewicht in enkele maan-
den met een halve kilo. Werkt 
beter in combinatie met cafeïne. 

Guarana
DE CLAIM: verhoogt energiegebruik 
en dus ook verbranding van vet.
DE REALITEIT: bevat veel cafeïne. 
Dat kan het energieverbruik 
 verhogen en op de lange termijn 
een beetje gewichtsverlies ver-
oorzaken. 

HCA
DE CLAIM: hydroxycitroenzuur (HCA) 
ofwel Garcinia cambogia blok-
keert de groei van vetweefsel. 
DE REALITEIT: of HCA mensen laat 
afslanken heeft alleen een fabri-
kant van HCA onderzocht. Er zijn 
meldingen van leverbeschadiging 
door supplementen met HCA.

Inositol
DE CLAIM: deze vitamine-achtige 
stof laat cellen beter luisteren 
naar vetafbrekende hormonen. 
DE REALITEIT: het lichaam maakt 
zelf alle inositolverbindingen die 
het nodig heeft. Of supplementen 
met inositol helpen afslanken is 
nooit onderzocht.

Kelp
DE CLAIM: verhoogt de aanmaak 
van schildklierhormoon en maakt 
zo gewichtsverlies mogelijk.
DE REALITEIT: twee tabletjes kelp 
bevatten genoeg jodium voor een 
hele dag. De schildklier heeft wat 
jodium nodig om hormoon aan te 
maken, maar te veel jodium 
saboteert het schildklierhormoon 
juist.

L-Carnitine
DE CLAIM: cellen gebruiken carni-
tine om vet te verbranden. Meer 
carnitine verhoogt dus de vet-
verbranding. 
DE REALITEIT: misschien werkt 
 carnitine bij mensen die door een 
genetische ziekte of zeer hoge 
leeftijd onvoldoende carnitine 
aanmaken. Maar bij gezonde 
mensen doet het niets.

Lecithine
DE CLAIM: houdt vetten langer in 
de bloedbaan, zodat de spieren 
meer kans hebben ze te verbran-
den. 
DE REALITEIT: het lichaam maakt 
bij een normaal dieet alle leci-
thine aan die het nodig heeft. 
Of lecithinesupplementen je snel-
ler laten afvallen is nooit onder-
zocht. 

Phaesolus vulgaris
VERMEENDE WERKING: extracten 
uit de rauwe boon remmen de 
ver tering van complexe kool-
hydraten. 
DE REALITEIT: de menselijke spijs-
vertering is zo effi  ciënt dat een 
paar pillen met zetmeelblokkers 
geen noemenswaardig gewichts-
verlies opleveren. 

Taurine
DE CLAIM: maakt cellen gevoeliger 
voor vetafbrekende hormonen als 
adrenaline. 
DE REALITEIT: of het werkelijk doet 
wat supplementenfabrikanten 
beweren is niet duidelijk. Onder-
zoek naar de afslankende wer-
king is er niet. 

zo’n 2700 kilocalorieën’, zegt prof. Klaas Wester-
terp, hoogleraar Humane Energetica aan de uni-
versiteit van Maastricht. ‘Als diezelfde man meer 
eet dan die 2700 kilocalorieën wordt hij dikker, en 
als hij elke dag minder binnenkrijgt valt hij af. 
Zo simpel is het.’ 

Westerterp bestu-
deert het energie-
gebruik van het 
menselijk lichaam. 
Wetenschappelijk 
gezien vindt hij de 
aandacht voor midde-
len die het energie-
gebruik verhogen 
overdreven. ‘Het menselijk lichaam werkt precies 
zoals het moet. De moderne mens gebruikt pre-
cies zo veel energie als een in het wild levend 
zoogdier van onze afmetingen, blijkt uit ons 
onderzoek. Waarom zou je dat willen veranderen? 
Het lichaam is een uitgekiende machine. Als er 

een middel is waardoor het energiegebruik toe-
neemt, kun je verwachten dat het aanzienlijke bij-
werkingen heeft.’

Voor het aanzetten van een kilo lichaamsvet 
heeft het lichaam in totaal ongeveer 7000 kilocalo-
rieën nodig. Iemand die bijvoorbeeld elke dag een 

glas chocolademelk 
van 180 kilocalorieën 
drinkt zonder die te 
verbranden, is na 
40 dagen een kilo 
aangekomen. Anders-
om, als diezelfde per-
soon elke dag 180 
kilocalorieën meer 

verbrandt dan hij binnenkrijgt, valt hij in onge-
veer even veel tijd een kilo af. ‘Ik snap ook wel dat 
overgewicht een probleem is’, zegt de hoogleraar. 
‘Maar puur wetenschappelijk gezien is het duide-
lijk hoe we dat moeten oplossen. Mensen die te 
zwaar zijn moeten gewoon iets minder eten.’ 
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