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niet precies welke stoffen, laat staan 
welke concentraties, het beste effect 
sorteren.”

Succesvolle toepassing van  
anti-oxidanten
In sommige deelgebieden zijn sup-
plementen met anti-oxidanten echter 
wel degelijk succesvol gebleken. Een 
ervan is het gebied van de supplemen-
ten die de ogen moeten beschermen. 
Wetenschapsbijlagen van kranten, 
gezondheidsbladen en websites heb-
ben de laatste jaren veel geschreven 
over het verband tussen ooggezond-
heid en anti-oxidanten als luteïne, 
bètacaroteen, zeaxanthine, asthaxan-

Harmans theorie leeft nog 
steeds. Tot op de dag van 
vandaag bestuderen onder-

zoekers eiwitten, vitamines en plan-
tenstoffen als carotenoïden en feno-
len met een anti-oxidantwerking, in 
de hoop daarmee veroudering, maar 
ook ziekten als kanker, te kunnen 
afremmen. Grote trials, waarin proef-
personen langere tijd één of twee 
anti-oxidanten kregen toegediend, 
zijn echter teleurstellend verlopen. Ze 
leverden niets op, en sommige anti-
oxidanten laten zelfs een – overigens 
kleine – verhoging van de kans op 
sterfte zien.1,2 
Onderzoekers hebben de moed 
nog niet opgegeven en denken nu 
dat anti-oxidanten alleen werken 
in mengsels. “Je moet niet van één 
of twee stoffen heel veel innemen, 
maar je moet waarschijnlijk een 
hele range stoffen binnenkrijgen in 
beperkte hoeveelheden”, vatte een 
moleculair onderzoeker het nieuwe 
paradigma samen. “We weten nu nog 
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thine en bessenextracten. De sup-
plementenindustrie heeft daarvan 
geprofiteerd, blijkt uit recente cijfers. 
Terwijl de branche als geheel stag-
neert, groeit de markt van de oogbe-
schermende supplementen. In 2007 
gaven Europeanen hieraan 34 miljoen 
euro uit. Berekeningen van bureau 
Frost & Sullivan voorspellen een stij-
ging naar 79 miljoen euro in 2014. 

Age related Macular 
Degeneration
De meeste mensen kopen supplemen-
ten die de ogen moeten bescher-
men uit angst voor de oogziekte 
AMD, geen zeldzame ziekte. Volgens 
Amerikaanse cijfers lijdt tien procent 
van de bevolking tussen de 65 en 75 
jaar aan deze aandoening. Bij ouderen 
tussen de 75 en 85 jaar is het aandeel 
opgelopen tot dertig procent. Een 
effectieve therapie is er niet. AMD is 
dan ook de belangrijkste oorzaak van 
blindheid bij ouderen. 
Voor een vrij zeldzame vorm van 

Kunnen supplementen  
de ogen beschermen?
Goede vooruitzichten voor de bestrijding van AMD

Natuurlijke anti-oxidanten 

kunnen het verloop van 

AMD afremmen. 



5Supplement nummer 8, augustus 2009

AMD, de zogenoemde natte vorm, 
verandert de situatie de komende 
jaren misschien. Artsen experimen-
teren met genetisch gemanipuleerde 
virussen, die in het oog bloedvaten 
repareren. De nu nog experimentele 
behandeling zou een standaardthe-
rapie voor de natte vorm van AMD 
kunnen worden. 
Voor de meest voorkomende vorm 
van AMD, de zogenoemde droge 
vorm, is een dergelijke beloftevolle 
behandeling dus nog niet in zicht. 
Die variant houdt in dat vetachtige 
substanties zich afzetten in de cellen 
van het netvlies, drusen genaamd. In 
een later stadium sterven de cellen 
van het netvlies af. 
Er is dan weliswaar geen genezing 
voor de droge AMD, voedingswe-
tenschappers hebben in epidemio-
logische studies, geïnspireerd op de 
theorieën van Denham Harman, wel 
ontdekt dat een voeding met veel 
natuurlijke anti-oxidanten het ver-
loop van AMD afremt. Op basis van 
die studies hebben onderzoekers sup-
plementen ontwikkeld en getest. Dat 
ze werken staat vast. Dat de supple-
menten bijwerkingen hebben, staat 
ook vast. 

Beschermende voedingsstoffen 
Veel epidemiologische studies naar 
ooggezondheid bevestigen de the-
orie van Harman uit de jaren vijftig. 
Harman vermoedde al dat we verou-
deren door straling. Hij deed bijvoor-
beeld dierproeven met radioactiviteit. 
Het schadelijke gevolg van straling, 
aldus Harman, is wederom het gevolg 
van agressieve moleculen die in cel-
len onder invloed van energierijke 
straling ontstaan. Vanuit die theorie 
zou AMD het gevolg kunnen zijn van 
daglicht, en dan vooral het blauwe 
licht, dat de structuren in het netvlies 
aantast.
Volgens studies hebben ouderen meer 
last van AMD als hun ogen vaak zijn 
blootgesteld aan daglicht. Daglicht 
richt bij hen meer schade aan wanneer 
in hun bloed weinig zink, vitamine C 
en E en de plantaardige verbinding 
zeaxanthine zit3. In tegenstelling tot 

nen deelstudie, waaraan 4500 mensen 
tussen de 60 en 80 jaar deelnamen, 
zijn dat luteïne en zeaxanthine maar 
ook de vitamines A, C en E.7

Onderzoekers hebben hoge verwach-
tingen van luteïne en zeaxanthine. 
Toch zijn die twee stoffen nieuwko-
mers in het veld van de zichtbescher-
mende supplementen. Ze zaten nog 
niet in de supplementen die in het 
AREDS-project zijn onderzocht. Toen 
uit voedingsstudies in het AREDS-
project de oogbeschermende werking 
van luteïne en zeaxanthine duidelijk 
werd, opperden de onderzoekers wel 
de mogelijkheid om die stoffen aan 
een nieuwe generatie oogsupplemen-
ten toe te voegen. 

Het door de AREDS-onderzoekers wel 
geteste supplement bevatte 80 mg 
zink, 2 mg koper, 500 mg vitamine C, 
400 eenheden vitamine E en 15 mg 
bètacaroteen. Duizend zestigplussers 
gebruikten het supplement - met suc-
ces. De kans op AMD verminderde 
met 30%.8

Tegengestelde meningen 
Het gebruik van grote doseringen anti-
oxidanten werkt ook bij de oogziekte 
retinitis pigmentosa, concluderen 
onderzoekers in een overzichtsartikel 
in The Lancet.9 Proefpersonen bij wie 
het netvlies al op jonge leeftijd begint 
af te sterven, kregen dagelijks 400 
eenheden vitamine E en 15.000 eenhe-
den vitamine A; het gezichtsvermogen 
bleef 20 jaar langer behouden. 
Toch zijn wetenschappers van mening 
dat het geen zin heeft dergelijke 
supplementen preventief te slikken. 
Daarvoor zijn de potentiële risico’s 
te groot.
In het AREDS-project kreeg een klein 
percentage van de gebruikers medi-
sche problemen. Als gevolg van de 
hoge dosis zink in de supplementen 
kregen mannen bijvoorbeeld last van 
een vergrote prostaat, bij vrouwen 
kwamen eerder ontstekingen aan de 
urinewegen voor.10 

Toen het AREDS-project al in de afron-
dingfase was, publiceerden andere 

zink, zijn vitamine C en E anti-oxi-
danten. Het lichaam gebruikt zink om 
ontgiftende enzymen te maken met 
een anti-oxidantwerking. 
Een andere stof is zeaxanthine. In 
de ogen komt die stof, samen met 
luteïne, in hoge concentraties voor. 

Zeaxanthine en luteïne lijken spre-
kend op elkaar. We krijgen beide stof-
fen vooral binnen via groene groen-
ten, zoals spinazie, broccoli, spruitjes 
en selderie, maar ook via wortels en 
pepers. In de ogen absorberen luteïne 
en zeaxanthine waarschijnlijk gevaar-
lijke stukjes straling die via de lens 
het oog binnenkomen. Dat verklaart 
waarom mensen die veel groenten 
en fruit eten 32% minder kans heb-
ben op een oogziekte als staar dan 
mensen die weinig groenten en fruit 
eten.4 Australische5 en Franse epide-
miologen6 hebben dezelfde verban-
den gevonden. 

Age Related Eye Disease Study
Een voedingspatroon met veel lute-
ine beschermt ook tegen AMD, con-
cludeerden onderzoekers twee jaar 
geleden uit de grote Amerikaanse Age 
Related Eye Disease Study (AREDS). 
Het AREDS-project is de belangrijkste 
bron van onze kennis over het ver-
band tussen voeding en oogziekten. 
Het project is in de jaren negentig 
van de vorige eeuw opgestart nadat 
demografen berekenden dat in de VS 
nu al vier tot vijf miljoen mensen AMD 
hebben; het aantal in de EU wordt 
geschat op drie miljoen. Genoemde 
percentages zullen door de vergrij-
zing de komende jaren waarschijnlijk 
aanzienlijk toenemen. De onderzoe-
kers wilden achterhalen welke voe-
dingsstoffen de kans op AMD vermin-
deren. Volgens een recent versche-

Luteïne en zeaxanthine 

hebben een  

oogbeschermende werking.
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vetzuren in vis de ogen beschermen 
tegen AMD.17 Een dieet met veel ver-
zadigd vet en cholesterol, of veel van 
het omega-6-vetzuur arachidonzuur, 
lijkt daarentegen de kans op oogziek-
ten te verhogen. Visvetzuren zouden 
in doseringen van 1200 mg per dag 
ook beschermen tegen andere oog-
ziekten, zoals retinitis pigmentosa.18 
Een trial, waarin oudere vrouwen vier 
maanden dagelijks 12 mg luteïne en 
800 mg DHA kregen, suggereerde 
dat visvetzuren en stoffen als luteïne 
elkaars beschermende werking tegen 
AMD versterkten.
Een hoge inname van DHA zou de 
concentratie van ‘het goede choleste-
rol’ HDL verhogen. Het HDL zou lute-
ine naar de ogen transporteren.19 De 
theorie zou kunnen verklaren waar-
om intensieve lichaamsbeweging 
beschermt tegen AMD. Het effect 
van DHA op HDL is aantoonbaar, maar 
is niet erg sterk. Lichaamsbeweging, 
vooral in de vorm van duursport of 
cardiofitness, heeft daarentegen een 
krachtig verhogend effect op het HDL. 
Onderzoekers van het Californische 
Berkeley publiceerden in het voorjaar 
van 2009 een studie waarin hardlo-
pers voor elke kilometer die ze per 
dag afleggen tien procent minder 
kans hadden op AMD.20 Je vraagt je 
onwillekeurig af wat er gebeurt met 
de kans op AMD als je proefpersonen 
niet alleen supplementen met luteïne 
en zeaxanthine geeft, maar ook aan 
cardiofitness of duursport laat doen. 

Door producenten geteste  
producten 
Producenten van supplementen heb-
ben zich door de wetenschappelij-
ke ontwikkelingen laten inspireren. 
Amerikaanse onderzoekers publiceer-
den in 2007 een studie van een pro-
duct waarin producenten de meest 
recente inzichten hebben gecombi-
neerd. Ze testten een supplement 
met 30.000 eenheden vitamine A, 450 
mg vitamine C, 200 eenheden vita-
mine E, 70 mg zink, 1.5 mg koper, 300 
mg visvetzuren DHA en EPA, 8 mg 
luteïne en 400 mcg zeaxanthine. Het 
resultaat was veelbelovend.21

slikten, verbeterde het gezichtsver-
mogen ten opzichte van een placebo-
groep.15 Het maandenlang slikken van 
een supplement met luteïne, zeaxan-
thine of beide stoffen laat proefperso-
nen beter zien in het halfdonker.16

Luteïne en zeaxanthine zijn ver-
want aan bètacaroteen, maar kun-
nen, anders dan bètacaroteen, in het 
lichaam niet veranderen in vitamine 
A. Vitamine A is eigenlijk geen vita-
mine, maar een hormoon. In de cel-
len stuurt het basale processen van 
groei aan. Te veel vitamine A kan 
in sneldelende weefsels de kans op 
kanker verhogen. Daarom verhoogt 
vitamine A, net als bètacaroteen, in 
hoge doses bij rokers de kans op long-
kanker. Hetzelfde gebeurt bij mensen 
die met asbest werken. De vervan-
ging van bètacaroteen door luteïne of 
zeaxanthine, geheel of gedeeltelijk, 
zou die supplementen veiliger kun-
nen maken. Door de toevoeging van 
luteïne en zeaxanthine worden sup-
plementen bovendien effectiever.

Visvetzuren
Een andere ontdekking, die ook in het 
AREDS-project is gedaan, is dat ook de 

onderzoekers negatieve bevindingen 
over de bestanddelen van het onder-
zochte oogbeschermende supple-
ment. Zink bijvoorbeeld zou de kans 
op prostaatkanker verhogen, vitamine 
E de kans op hart- en vaatziekten en 
bètacaroteen zou bij rokers de kans 
op longkanker verhogen. Tenminste, 
in trials waarbij meestal zieke mensen 
eenzijdig hoge doses van die stoffen 
krijgen.

Enkele onderzoekers nemen de bij-
werkingen zo serieus dat ze oogbe-
schermende supplementen eigenlijk 
afschrijven.11 De meeste samenstel-
lers van overzichtsstudies gaan niet 
zo ver, al vinden ze wel dat gezonde 
personen dergelijke supplementen 
niet moeten gaan slikken.12

Voor de miljoenen mensen die al in 
een vroeg stadium van AMD zitten is 
de kans op blindheid echter zo reëel, 
dat de afweging voor hen anders uit-
valt. Die mensen zijn wel degelijk 
gebaat bij de in het AREDS-project 
uitgeteste supplementen.13, 14

Recente ontwikkelingen
Naast anti-oxidante vitamines en 
zink hebben wetenschappers meer 
voedingsstoffen ontdekt die de ogen 
beschermen. Een belangrijke stap was 
zoals gezegd de ontdekking van de 
beschermende werking van luteïne en 
zeaxanthine, die in proeven een posi-
tief effect op verschillende aspecten 
van de ooggezondheid hebben. In een 
trial, waarbij proefpersonen met AMD 
een jaar lang elke dag 10 mg luteïne 

Anti-oxidantsupplementen 

zouden het risico op AMD 

drastisch verminderen.
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ten slikken, dan scheelt dat 23.500 
gevallen in 2050. Als de cijfers en de 
modellen kloppen, hebben dan 70.000 
Zwitsers AMD. Dat is natuurlijk nog 
steeds veel, maar de besparing van 
menselijke ellende zou aanzienlijk 
zijn. Een betere reden om voedings-
supplementen voor de ogen serieus 
te nemen is er niet.  <
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Minpunt van de studie is dat hij is 
betaald door de producent van het 
supplement, dat de samenstelling 
bovendien met een patent heeft 
beschermd. De bezwaren tegen de 
AREDS-supplementen zijn trouwens 
dezelfde als die tegen het hierboven 
bedoelde product. 
Andere supplementenmakers ontwik-
kelden - en onderzochten - producten 
waarvan de samenstelling doet ver-
moeden dat ze minder kans op onge-
wenste nevenwerkingen met zich 
meebrengen. Italiaanse onderzoekers 
rapporteren bijvoorbeeld goede resul-
taten met een dagelijkse combinatie 
van 10 mg luteïne, 1 mg zeaxanthine, 
4 mg astaxanthine, 180 mg vitami-
ne C, 20 mg zink en 1 mg koper.22 
Astaxanthine is een carotenoïde die, 
net als luteïne en zeaxanthine, niet 
kan omzetten in vitamine A. De stof 
komt uit algen, maar in ons dieet krij-
gen we hem vooral binnen via vis en 
schaaldieren die algen eten. In zuivere 
vorm is astaxanthine nog maar kort 
op de markt. Onderzoekers zijn er 
mogelijk nog enthousiaster over dan 
over luteïne en zeaxanthine. 

Voedingssupplementen helpen de 
ogen gezond houden 
Hoe groot de bijdrage van oogbe-
schermende voedingssupplementen 
aan de levenskwaliteit kan zijn, is 
verleden jaar becijferd door Zwitserse 
epidemiologen.23  In Zwitserland ver-
grijst de bevolking in hoog tempo, 
en dus is AMD bezig een heuse volks-
ziekte te worden. In 2005 hadden 
37.000 Zwitsers AMD. Als er niets 
verandert, zal dat aantal in 2050 zijn 
toegenomen tot 93.000. Roken is ver-
antwoordelijk voor zeven procent van 
de gevallen. Rokers hebben immers 
veel vrije radicalen in hun bloed, die 
het netvlies beschadigen. Zouden alle 
Zwitsers stante pede ophouden met 
roken, dan hebben in 2050 iets meer 
dan 86.000 Zwitsers AMD. 
Een belangrijkere bijdrage dan het 
stoppen met roken zouden supple-
menten kunnen leveren. Zouden alle 
Zwitsers die het risico lopen AMD 
te krijgen anti-oxidantsupplemen-


