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 Wel of geen

multivitamine?
PILLEN  

ZIJN GEEN 
WONDER-
MIDDEL
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AAN DE PILLEN?

Volgens de supplementenindustrie krijgen we via 
onze gewone voeding te weinig vitaminen en 
mineralen binnen. Een verkooppraatje? Jazeker. 
Maar wel een met een kern van waarheid.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) monitort continu wat 
Nederlanders eten en brengt daar geregeld 
verslag van uit in de Voedselconsumptie
peilingen. Hoeveel kilocalorieën wij eten, 
hoeveel goede en slechte vetten, en 
hoeveel vitaminen en mineralen – het staat 
er allemaal keurig in. Uit de peilingen blijkt 
dat we in grote lijnen de vitaminen en 
mineralen binnenkrijgen die we nodig 
hebben, maar ook dat er, wat sommige 
vitaminen en mineralen betreft, soms een 
grote minderheid is voor wie dat niet geldt. 
Ongeveer 40% van alle 50plussers krijgt 
bijvoorbeeld minder selenium en vitamine 
E binnen dan nodig. En ongeveer 20% van 
hen zit onder het gemiddelde van wat je 
binnen moet krijgen aan vitamine C. Over 
de gezondheidsgevolgen van die tekorten 
tast het RIVM in het duister.

Via reguliere voeding
‘In theorie kun je via reguliere voeding 
alle vitaminen en mineralen binnenkrij
gen die je nodig hebt’, zegt voedingswe
tenschapper en diëtist Floris Wardenaar 
van de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen. ‘Wie zich houdt aan de 

Supplement  
vervangt 
voeding niet
Supplementengebruikers die 
minder gezond eten, omdat ze 
denken dat ze toch alles bin-
nenkrijgen wat hun lichaam 
nodig heeft, slaan de plank mis. 
‘In voedingsmiddelen zitten nog 
veel meer stoffen dan alleen 
vitaminen en mineralen die we 
nodig hebben om gezond te 
blijven’, zegt voedingsweten-
schapper Floris Wardenaar. 
‘Welke stoffen dat zijn, en hoe-
veel we ervan nodig hebben, 
weten we nog niet precies. Dus 
zitten ze niet in supplementen, 
en alleen in voeding. Vitami-
nepillen kunnen kleine tekort-
komingen in een dieet opvan-
gen. Maar ze kunnen een goede 
voeding nooit vervangen.’ 

Vetrijke zuivel, zoals kaas, is een 

belangrijke bron van vitamine A
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richtlijnen van het Voedingscentrum 
komt een heel eind. Maar goed, in de 
praktijk doen we dat dus vaak niet.’

En dat is nog niet het hele verhaal, 
vervolgt Wardenaar. Wie gezonder gaat 
eten, verhoogt niet automatisch zijn 
inname van vitaminen en mineralen. 
Gezonder eten betekent bijvoorbeeld 
vlees en zuivelproducten met veel vet 
vervangen door vetarme equivalenten 
daarvan. Maar laat vetrijke zuivel en vlees 
nou juist een belangrijke bron van 
vitamine A zijn (zie tabel), een vitamine 
waarvan lang niet iedereen voldoende 
binnenkrijgt. Ook over de gezondheidsef
fecten daarvan is niets bekend.

Vitamine A  Vette zuivel, vet vlees, bak- en braadproducten, margarine

Vitamine B2 Zuivel, vlees

Vitamine B6 Vlees, zuivel

Vitamine B11  Volkorengraanproducten, zuivel, vet

Vitamine B12 Vlees, zuivel

Vitamine C Vruchtensap

Vitamine E  Bak- en braadproducten

Calcium Zuivel

IJzer  Volkorengraanproducten, vlees

Magnesium Zuivel, volkorengraanproducten

Selenium  Vlees, volkorengraanproducten 

Zink Zuivel, vlees

TABEL

De belangrijkste  
bronnen

Uit deze voedingsmiddelen 
halen Nederlanders de meeste 
vitaminen en mineralen

Peulvruchten, 
zoals linzen, zijn 
rijk aan eiwitten 
en leveren veel 
gezonde stoffen

 EIWITTEN 

In sap zitten dan wel vitami nen, maar 

weinig vezels en vaak veel suikers
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AAN DE PILLEN?

Aan de 
multivitamine? 
Een deel van de Nederlanders 
krijgt van een aantal vitaminen 
te weinig binnen. Toch wil dat 
niet zeggen dat zij per se aan 
de multivitamine moeten, want 
ziek worden de meesten niet 
van. het tekort 

De onderzoekers die de 
tekorten hebben vastgesteld, 
pleiten dan ook voor vervolg-
onderzoek naar de exacte 
gevolgen van deze tekorten, 
want die zijn niet duidelijk. 

Het beste vitamineadvies 
blijft: probeer gevarieerd te 
eten volgens de Schijf van Vijf.

Een ander voorbeeld: gezonder eten kan 
ook betekenen dat iemand vlees vervangt 
door plantaardige eiwitrijke voedings
middelen. Dat betekent minder verzadigd 
vet, minder cholesterol – maar waar
schijnlijk ook minder vitamine B2, B6, B12, 
ijzer, selenium en zink.

‘Het is gewoon niet altijd even 
gemakkelijk om voldoende vitaminen en 
mineralen via de reguliere voeding 
binnen te krijgen’, verzucht Wardenaar. 
‘Ook als je serieus met voeding bezig  
bent, kan het gebeuren dat toch ergens 
een tekort ontstaat. Dat wil niet zeggen 
dat je daardoor ziek wordt, maar toch.’ 

Wardenaar promoveerde afgelopen 
januari op een onderzoek naar het dieet 
van topsporters, en ook in die groep vond 
de onderzoeker een op punten tekortschie
tende inname van vitaminen en minera
len. ‘Van topsporters zou je toch verwach
ten dat ze gezond proberen te eten’, zegt 
Wardenaar. ‘Maar dat zie je niet bij alle 
sporters terug, wat de vitaminen en 
mineralen in hun dieet betreft.’ 

Hap uit de muur
Hij gaf de sporters twee adviezen: ‘De ene 
was: doe wat beter je best om gezonder te 
eten. Dat is niet moeilijk. Iedereen weet 
dat een evenwichtige maaltijd met 
groenten gezonder is dan een hap uit de 
muur, en dat een appel gezonder is dan 
een gevulde koek.’ 

En zijn andere advies was om daarbij 
een multivitamine te nemen. ‘Een netjes 
gedoseerde vitamine, met 50 tot 100% van 
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
vitaminen en mineralen. En zeker niet 
meer.’ En dat advies is ook voor nietspor
ters misschien helemaal niet zo verkeerd, 
denkt Wardenaar. ‘Want als topsporters 
zich al niet aan de aanbevelingen 
houden...' ●

Zelfs topsporters 
eten lang niet 
altijd even gezond. 
Advies 1:  doe wat 
beter je best om 
gezonder te eten

 SNOEP 
 VERSTANDIG 


