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Negatieve gezondheidseffecten van 
hoge doses vitamines
Willem Koert 

In de krachtsport zijn supplementen met krachtige hoeveelheden vitamines en mineralen al tientallen jaren popu-
lair. Sporters, beweren advertenties, hebben nu eenmaal meer vitamines en mineralen nodig dan niet-sporters. 
Nieuwe studies tonen echter aan dat supplementen met hoge doses vitamines allesbehalve gezond zijn. 

Wetenschapsbijlagen van kranten, websites 
en tijdschriften hebben in het voorjaar van 
2007 uitvoerig geschreven over het groot-
ste onderzoek dat nu toe is gedaan naar 
de gezondheidseffecten van vitamines. Het 
was een Deense studie, die verscheen in 
het hoog aangeschreven tijdschrift Journal 
of the American Medical Association 
(JAMA)1. Het was een metastudie waar-
voor de onderzoekers de resultaten van 
zo’n vijftig trials, waaraan 180.000 men-
sen deelnamen, samenvoegden en opnieuw 
analyseerden. 
In die trials kregen proefpersonen om 
wat voor reden dan ook vitamines. De 
onderzoekers beperkten zich tot trials met 
antioxidante vitamines, zoals vitamine A, 
pro-vitamine A (bètacaroteen), vitamine 
C, vitamine E en selenium. De supplemen-
tenindustrie adviseert sporters vaak juist 
die vitamines te gebruiken. Ze zouden de 
agressieve verbindingen neutraliseren die 
vrijkomen bij verbrandingsprocessen. Die 
agressieve verbindingen, de vrije radicalen, 
beschadigen het DNA, celwanden en ande-
re belangrijke moleculaire structuren in het 
lichaam. Zo werken ze veroudering, kanker 
en hart- en vaatziekten in de hand. Behalve 
dan als anti-oxidanten de vrije radicalen 
een halt toeroepen, wil de theorie. 
De praktijk was anders, schreven de Denen 
in JAMA. De onderzoekers konden geen 
positieve effecten van de antioxidante 
vitamines ontdekken, maar ontdekten wel 
negatieve effecten. De stevige hoeveelhe-
den vitamines verhoogden de kans op een 
voortijdige dood. 
Het meest riskant was vitamine A. Mensen 
die alleen vitamine A slikte verhoogden 
hun sterftekans met achttien procent. Het 
gebruik van andere vitamines of selenium 
verzachtte het schadelijke effect van vita-
mine A, maar hief het niet op. 

Ook vitamine E deed het niet goed in de 
ATBC-trial. De mannen die vitamine E 
slikten hadden weliswaar minder kans op 
prostaatkanker, maar dat positieve effect 
werd teniet gedaan doordat vitamine E 
de kans op een hersenbloeding liet toe-
nemen.3 
De mannen in de ATBC-trial slikten overi-
gens dagelijks 50 milligram vitamine E en 
20 milligram bètacaroteen. 

Vitamine E en C 

Na de ATBC-trial zijn ook in andere studies 
nadelige effecten van hoge doses vitamines 
aan het licht gekomen. Hartpatiënten die 
dagelijks 400 IE vitamine E slikten, hadden 
veertig procent meer kans om uiteindelijk 
in het ziekenhuis te belanden dan hartpa-
tiënten die geen supplementen gebruikten. 
Bovendien bleek dat de suppletie de kans 
verhoogde op een vergroting van de lin-
kerventrikel van de hartspier. Die afwijking 
komt overigens vooral bij krachtsporters 
opvallend veel vaker voor en is waar-
schijnlijk een gevolg van krachttraining. 
Bij sporters die geen verboden middelen 
gebruiken leidt de vergroting niet tot 
medische problemen. Bij gebruikers van 
zowel anabole steroïden en groeihormoon 
gebeurt dat soms wel, en verliest de hart-
spier het vermogen om bloed efficiënt te 
laten circuleren. 4

Zelfs vitamine C, waarschijnlijk de meest 
onschuldige vitamine die we kennen, is 
de afgelopen jaren negatief uit de bus 
gekomen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 
een onderzoek onder oudere vrouwen met 
suikerziekte. In die groep komen hart- en 
vaatziekten veel voor. De onderzoekers 
hadden aanvankelijk gehoopt dat supple-
menten met vitamine C bij hen de vaatwan-
den zouden beschermen. De onderzoekers 

Op de tweede plaats kwam het plantaardige 
pro-vitamine A of bètacaroteen. Het mole-
cuul van bètacaroteen bestaat eigenlijk uit 
twee moleculen vitamine A, die aan elkaar 
vastzitten. In het lichaam knipt een enzym 
het molecuul van bètacaroteen in tweeën, 
en laat daardoor vitamine A ontstaan. 
Moleculaire voedingsonderzoekers waren 
niet verbaasd over de Deense ontdekking. 
Zij weten al langer dat enzymen in het 
lichaam vitamine A omzetten in de hormo-
nen all-trans-retinoic acid en 9-cis-retinoic 
acid. In de cel maken die stoffen zich vast 
aan respectievelijk de receptoren RAR en 
RXR. De precieze functie van die recep-
toren is nog niet helemaal opgehelderd. 
Ze zijn nodig om een serie genen aan te 
schakelen, die basale processen aansturen 
rond de groei en stofwisseling van cellen, 
en het vet- en cholesterolmetabolisme. 
Zonder vitamine A kunnen gezonde cellen 
dus niet functioneren, maar teveel vitamine 
A beschadigt de moleculaire machinerie 
van cellen. 
Bij rokers en mensen die met asbest in 
contact komen laten supplementen met 
vitamine A en bètacaroteen bijvoorbeeld 
de kans op longkanker toenemen. Het 
effect was zo sterk dat de onderzoekers, 
die rokers supplementen met vitamine A 
of bètacaroteen gaven, hun studie halver-
wege afbraken om ethische redenen.2 De 
supplementen, die proefpersonen tegen 
kanker zouden moeten beschermen, ver-
hoogden de kans op kanker met tientallen 
procenten. 
Dat gebeurde bijvoorbeeld met de Alpha-
Tocopherol and Beta-Carotene-trial uit de 
jaren negentig. Dat was een grootscheeps 
opgezet experiment, waaraan dertigdui-
zend Finse mannen meewerkten. De proef 
was bedoeld om na te gaan of forse doses 
vitamines konden beschermen tegen kan-
ker. 
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ontdekten echter dat naarmate de vrouwen 
meer vitamine C slikten hun kans op een 
beroerte toenam.5 
Er was geen verband tussen hart- en vaat-
ziekten en de vitamine C die de vrouwen 
via voedingsmiddelen consumeerden. 
Al die negatieve studies over vitamines 
resulteerden uiteindelijk in de Deense 
metastudie die in het voorjaar van 2007 
verscheen. Het onderzoek deed voor voe-
dingswetenschappers als de Wageningse 
hoogleraar prof. Frans Kok ‘het licht uit’ 
voor supplementen met antioxidante 
vitamines.6 Ze werken niet en ze zijn 
misschien schadelijk, oordeelt Kok, die 
voor de Nederlandse overheid in de 
Gezondheidsraad betrokken was bij het 
opstellen van de richtlijnen Goede Voeding 
die in 2006 verschenen. De supplementen-
industrie heeft bij monde van organisaties 
als de Council for Responsible Nutrition 
(CRN) en het Nederlandse Natuur- en 
Gezondheidsproducten Nederland (NPN) 
tot dusver afwijzend op de verontrustende 
onderzoeken gereageerd. Een belangrijk 
kritiekpunt van de industrie op de onder-
zoeken is dat de meeste negatieve studies 
betrekking hebben op mensen die ziek 
waren, niet op gezonde mensen. Zieke 
mensen reageren wellicht anders op extra 
vitamines dan gezonde, aldus de indu-
strie. 
De meeste universitaire voedingsweten-
schappers zijn het daar niet mee eens. 
Alleen in uitzonderingsgevallen hebben 
mensen extra vitamines nodig, zeggen ze. 
Mensen die weinig buiten zijn, en zeker 
ouderen, hebben bijvoorbeeld wat meer 
vitamine D nodig. Behoor je niet tot die 
uitzonderingen, dan hebben vitaminesup-
plementen geen zin. 

Foliumzuur

Hoe raar het misschien mag klinken, 
krachtsporters vormen misschien zo’n uit-
zonderingsgeval. Er zijn aanwijzingen dat 
voor hen een beetje extra foliumzuur of 
vitamine B11 de gezondheid beschermt. 
Maar ook voor foliumzuur geldt dat over-
daad schaadt. 
In de VS voegen fabrikanten van voedings-
middelen de vitamine toe aan meel en 
breakfast cereals. Zo hopen de Amerikanen 
dat ze het aantal kinderen dat wordt 
geboren met een open ruggetje of spina 

Krachtsporters hebben vaak een verhoog-
de homocysteïnespiegel. Deels komt dat 
omdat krachtsporters nu eenmaal meer 
spieren hebben.9 Daardoor staat hun eiwit-
stofwisseling op een hoger niveau. Alleen 
het op peil houden van de hoeveelheid 
energie in de vorm van ATP in het spier-
weefsel verhoogt de homocysteïnespiegel. 
Het consumeren van grote hoeveelheden 
dierlijke eiwitten doet hetzelfde, zeker als je 
die ook ’s nachts eet. Als je ’s nachts niet 
eet, krijgt je lichaam de kans om tijdens 
je slaap de homocysteïnemoleculen uit 
je bloed te zuiveren.10 De gewoonte van 
sommige krachtsporters om midden in de 
nacht nog een portie eiwitten te verorberen 
zou voor hart en bloedvaten wel eens een 
riskante gewoonte kunnen zijn. 
Britse onderzoekers toonden onlangs aan 
dat bodybuilders - het ging in dit geval om 
bodybuilders die verboden spierversterkers 
gebruikten - de concentratie homocysteïne 
sterk was verhoogd. Een aantal bodybuil-
ders met een hoge homocysteïnespiegel 
overleed tijdens het onderzoek aan een 
infarct of een beroerte.11 
Er is dan ook zeker voor krachtsporters 
iets te zeggen om wat meer foliumzuur in 
te nemen in de orde van grootte van vier-
honderd microgram per dag. Dat zou dan 
het beste kunnen in combinatie met andere 
B-vitamines, en vooral samen met vitamine 
B2. Uit epidemiologisch onderzoek naar 
het effect van B-vitamines op darmkanker 
blijkt dat vitamine B2 de kans op darm-
kanker juist verlaagt. In de VS heeft het 
foliumzuurprogramma niet geleid tot een 
verhoogde kans op darmkanker. Dat komt, 
vermoeden sommige onderzoekers, omdat 
de Amerikanen ook vitamine B2 aan meel 
toevoegen.  

Conclusie

Sommige wetenschappers dachten vijftien 
jaar geleden dat hoge doses vitamines in 
de meeste gevallen niet schadelijk voor de 
gezondheid waren. Dat was onjuist. 
Aan de andere kant lijkt het erop dat 
wat extra B-vitamines, foliumzuur voorop, 
voor krachtsporters van belang kunnen 
zijn. Foliumzuur helpt het lichaam bij het 
handhaven van een gezonde homocysteï-
nespiegel. Maar ook voor foliumzuur geldt 
dat overdaad schaadt. Het tijdperk van de 
megadoses vitamines is voorgoed voorbij. 

bifida kunnen terugdringen. Nederland en 
Groot-Brittannië overwegen het voorbeeld 
van de Amerikanen te volgen. Nederlandse 
voedingswetenschappers hebben echter 
ontdekt dat een hoge inname van folium-
zuur - omstreeks vijf milligram per dag - de 
kans op een voorstadium van darmkanker 
verhoogt.7

Cellen gebruiken foliumzuur als methyldo-
nor. Op het erfelijk materiaal werken 
methylgroepen als aan- en uitschakelaars. 
Een theorie is dat teveel foliumzuur in cel-
len de genen kan uitschakelen waarmee de 
cel zelfmoord pleegt als het per ongeluk 
verandert in een kankercel. 
Voedingsonderzoekers maken zich dan ook 
zorgen over het toevoegen van foliumzuur 
aan voedingsmiddelen. Zodra stoffen wor-
den toegevoegd aan producten als meel, 
brood, zout of suiker wordt het voor con-
sumenten moeilijk om te bepalen hoeveel 
ze van de betreffende stof binnenkrijgen. 
Daar komt nog bij dat het synthetische 
foliumzuur in supplementen en verrijkte 
voedingsmiddelen niet precies hetzelfde is 
als de variant van foliumzuur in onze voe-
ding. Synthetisch foliumzuur is een ‘kale’, 
‘gestripte’ variant van het folaat dat we 
binnenkrijgen via bijvoorbeeld tuinbonen, 
broccoli, boerenkool of volkorenproduc-
ten. Synthetisch foliumzuur wordt beter 
opgenomen dan voedingsfolaat, en heeft 
bovendien volgens reageerbuisstudies een 
ander effect op darmcellen dan voedings-
folaat.8 Cellen die zijn blootgesteld aan 
natuurlijk folaat maken minder moleculaire 
foutjes dan cellen die zijn blootgesteld aan 
synthetisch foliumzuur. 

Positief

Via onze voeding consumeren we dagelijks 
zo’n tweehonderd milligram foliumzuur per 
dag. Dat is eigenlijk te weinig. Zwangere 
vrouwen zouden minstens vierhonderd 
microgram per dag binnen moeten krijgen. 
Ook voor andere volwassenen lijkt een wat 
hoger inname van foliumzuur verstandig te 
zijn. Foliumzuur verlaagt, op een manier 
die nog steeds niet helemaal duidelijk is, 
de concentratie van het aminozuur homo-
cysteïne in het bloed. Een hoge spiegel van 
dat aminozuur gaat op de één of andere 
manier samen met een verhoogde kans op 
hart- en vaatziekten, en misschien ook wel 
op depressie en de ziekte van Alzheimer. 
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DVD ‘Certified Fitness Trainer’ 
De Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie (KNKF) investeert middels het KNKF Kennis-
centrum in kennis en kwaliteit in de Nederlandse fitnessbranche. Kennisontwikkeling en kennisoverdracht met 
betrekking tot krachttraining vormen daarbij het uitgangspunt. Eén van de activiteiten van het KNKF Kennis-
centrum is de ontwikkeling van een Nederlandse standaard voor fitnesstrainers: Certified Fitness Trainer, of 
kortweg C-FT genaamd. C-FT vormt de basis voor de ontwikkeling van maatgerichte leertrajecten in het 
reguliere middelbaar en hoger beroepsonderwijs en bij particuliere opleiders in de fitnessbranche. 

Ter ondersteuning van het C-FT pro-
gramma van het KNKF Kenniscentrum is de 
DVD ‘Certified Fitness Trainer’ ontwikkeld. 
De DVD is bedoeld voor C-FT studenten 
en C-FT examenkandidaten. De DVD toont 
meer dan 110 oefeningen met zowel in 
gesproken woord als in beeld een heldere 
uitleg. De oefeningen zijn in drie groepen 
verdeeld:  
1.  Oefeningen met gebruik van fitnessap-

paraten; 
2.  Vrije gewichten & vrije bewegingen met 

gebruik van onder meer losse halters, 
stangen, elastobanden, onstabiele trai-
ningsvormen en (delen van) het eigen 
lichaamsgewicht; 

3.  Tests met betrekking tot functionele 
mobiliteit & stabiliteit in bewegingspa-
tronen. 

 

http://www.knkf.nl/knkfkenniscentrum/pro-
ductenendiensten/opleidingen/dvdcft

Het materiaal op deze DVD is niet alleen 
geschikt voor deelnemers aan C-FT oplei-
dingen, maar is uitstekend te gebruiken als 
naslagwerk voor iedereen die geïnteres-
seerd is in fitness- en krachtoefeningen. 
De getoonde oefeningen en variaties zijn 
breed inzetbaar zowel op het gebied van 
de (sport)revalidatie, (medisch) fitness en 
sportspecifieke krachttraining, als in het 
kader van opleidingen op het gebied van 
sport en bewegen.

De kosten van de C-FT DVD bedragen s 
34,95. Er is een korting van 10% van 
toepassing bij de bestelling van 10 of meer 
exemplaren. Geïnteresseerden kunnen de 
DVD ‘Certified Fitness Trainer’ bestellen 
door het bestelformulier op de website in 
te vullen via de volgende link.


