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Wie mist wat?
Een gevarieerde en gezonde voeding levert 
genoeg vitaminen en mineralen. Maar lang niet 
iedereen eet zo. Grote groepen krijgen te 
weinig vitaminen binnen. 

Omdat we over het 
algemeen niet zo vaak 
buitenkomen, heeft een 
behoorlijk deel van de 
Nederlandse bevolking te 
weinig vitamine D

 RISICOFACTOR #1 

Veel binnen
zitten
Een lichte huid die wordt blootgesteld 
aan zonlicht produceert grote hoeveel-
heden vitamine D. Maar omdat ook veel 
Nederlanders een donkere huid hebben 
en we over het algemeen niet zo vaak 
buitenkomen, heeft een behoorlijk deel van 
de Nederlandse bevolking te weinig vitamine 
D in het bloed om het skelet, de spieren en het 
immuunsysteem in optimale conditie te houden. 

In een normaal voedingspatroon zit te weinig 
vitamine D om een tekort aan zonlicht te compen-
seren. Mensen die weinig buiten komen en getinte 
Nederlanders moeten daarom dagelijks een supplement 
met 10 microgram vitamine D3 slikken. 70-plussers 
hebben zelfs 20 microgram per dag nodig. Overigens zit 
in de meeste multivitaminen en -mineralen maar een 
paar microgram vitamine D3. Daarom heb mensen die 
deze vitamine moeten bijslikken meer aan een supple-
ment met alleen vitamine D. Check het etiket voor de 
juiste dosis.
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 RISICOFACTOR #2 

Geen brood eten
Veel Nederlanders eten minder brood, 
omdat ze een glutenallergie of -overge-
voeligheid hebben of omdat ze een 
modedieet volgen. Een potentieel 
probleem is dat die Nederlanders te 
weinig jodium binnenkrijgen, een 
mineraal waarvan dagelijks 150 micro-
gram nodig is voor de aanmaak van het 
schildklierhormoon. Met zes sneden 
brood krijg je voldoende jodium binnen. 
In brood zit bakkerszout, waar jodium 

aan is toegevoegd. Wie geen brood eet 
of biologisch brood waarin vaak geen 

bakkerszout zit, krijgt waarschijnlijk onvol-
doende jodium binnen. Aanvulling is een 

oplossing. Sommige multivitaminen leveren 
al snel 100 microgram jodium. Omdat een 

normaal voedingspatroon met zuivel en eieren 
ongeveer 50 microgram jodium per dag levert, 
kom je daarmee aan de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid.

Als je weinig of geen brood 
eet, loop je risico te weinig 
jodium binnen te krijgen. 
Dagelijks heb je 150  
micro gram jodium nodig

Een normaal 
voedings patroon 
met eieren en 
zuivel levert 
ongeveer 50  
microgram jodium 
per dag
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 RISICOFACTOR #4 

Zuivel schrappen
Melk en andere zuivelproducten zijn goede 
bronnen van vitamine A, B2, B6 en B12, en de 
mineralen magnesium, zink en calcium. 
Zuivel is dé bron van calcium. Inderdaad, 
ook in allerlei groenten zit calcium, maar dat 
zijn meestal niet zulke grote hoeveelheden, 
en vaak minder goed opneembare vormen. 
Volgens voedingswetenschappers hebben 
volwassenen elke dag een slordige gram 
calcium nodig. Eén zuivelconsumptie – een 
glas melk of een schaaltje yoghurt – levert 
bijna een kwart gram calcium. Via aardappe-
len, brood en groenten consumeren we een 
krappe halve gram calcium per dag. Zonder 
zuivel wordt het lastig de aanbevolen gram 
calcium per dag binnen te krijgen. De meest 
voor de hand liggende oplossing is aanvul-
ling met een calciumsupplement. Slik geen 
hooggedoseerde calciumpillen; wie meer 
dan een halve gram per dag bijslikt kan een 
groter risico lopen op hart- en vaatziekten. 

Gestaag groeit het aantal 
vegetariërs en veganisten dat 
respectievelijk geen vlees eet 

of alle voedingsmiddelen 
van dierlijke afkomst uit 

het dieet heeft ge-
schrapt. Dat kan 
leiden tot tekorten 
aan ijzer en vitamine 
D, maar het meest 
prangende pro-

bleem is het tekort aan 

vitamine B12. Die zit namelijk 
uitsluitend in voedingsmidde-
len als vlees, zuivel en eieren. 
Dagelijks hebben we 2,4 mi-
crogram vitamine B12 nodig 
voor de aanmaak van rode 
bloedcellen en het functione-
ren van de hersenen. Vlees-
eters halen die hoeveelheid 
moeiteloos, vegetariërs die 
elke dag twee of meer grote 
glazen melk drinken ook. Maar 
veganisten en vegetariërs die 
weinig zuivel gebruiken krijgen 
op de lange termijn onherroe-
pelijk een probleem. Ze kunnen 
bloedarmoede ontwikkelen, 
tintelingen in de vingers, ge-
heugenproblemen, moeite zich 
te concentreren en coördina-
tiestoornissen. 

Supplementen bieden dan 
uitkomst. Omdat door het 
mijden van vlees of zelfs alle 
voedingsmiddelen van dierlijke 
afkomst nog meer tekorten 
kunnen ontstaan, is een sup-
plement met vitamine B12 en 
ook ijzer wel zo verstandig. Het 
is voor veganisten belangrijk 
dat er in ieder geval 2,4 micro-
gram vitamine B12 in zit.

 RISICOFACTOR #3 

Geen dierlijke 
producten eten

Zonder zuivel wordt  
het lastig de aanbevolen 
gram calcium per dag  
binnen te krijgen

Zuivel is dé bron 
van calcium. In een 
bakje yoghurt zit al 
bijna een kwart 
gram calcium
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 RISICOFACTOR #6 

Ouderdom
Ouderdom komt met gebreken, en een 
daarvan is dat de opname van vitamine B12 
verslechtert. De aanmaak van allerlei stof-
fen die nodig zijn voor deze opname ver-
mindert of valt soms zelfs volledig weg. Iets 
soortgelijks gebeurt bij patiënten die pro-
tonpompremmers of metformine gebrui-
ken. Wie symptomen van een B12-tekort 
gaat vertonen, zoals bloedarmoede, ver-
moeidheid, kortademigheid, ademnood en 
pijn op de borst, kan het best contact op-
nemen met de huisarts. Die kan een hoog-
gedoseerd supplement (met 1 of meer 
milligram vitamine B12) voorschrijven of 
injecties met vitamine B12 toedienen. Let 
op: de dosis vitamine B12 in standaardmul-
ti’s is in deze gevallen vaak te laag.

 RISICOFACTOR #5 

Weinig eten
Wie minder dan 1200 kcal per 
dag eet kan via de reguliere 
voeding bijna niet genoeg vita-
minen en mineralen binnenkrij-
gen. Dat geldt voor afslankers die 
tijdelijk hun inname van kilocalo-
rieën verminderen, maar vooral 
voor fragiele 75-plussers die 
nauwelijks bewegen. Deze laat-
ste groep heeft vaak zorgwek-
kend lage waarden van ver-
scheidene vitaminen in het 
bloed, blijkt uit onderzoek. 
Geriaters vrezen dat deze 
‘verborgen ondervoeding’ 
dementie en andere verou-
deringsverschijnselen ver-
snelt. De meest ideale oplos-
sing is dat ouderen meer gaan 
bewegen en meer gaan eten, 
maar dat is niet altijd mogelijk. 
Aanvulling met een multivitami-
ne is geen afdoende oplossing, 
omdat er bijvoorbeeld ook eiwit-
tekort kan ontstaan. Begeleiding 
door een diëtist is het best.

MEER INFORMATIE
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De opname van 
vitamine B12 ver-
slechtert met het 
ouder worden


