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Bewegingsarmoede door tekort aan vitamine C 
Onverwachte gevolgen van een onverwacht vitaminetekort 

Door: ir. Willem Koert, wetenschapsjournalist 

In moderne samenlevingen krijgen onverwacht grote groepen mensen minder vitamine C binnen dan zou 
moeten. In extreme gevallen kan daardoor scheurbuik ontstaan, maar ook een relatief milde deficiëntie zou 
wel eens grote gezondheidsgevolgen kunnen hebben. Amerikaanse studies laten zien dat het endemische 
tekort aan vitamine C bewegingsarmoede in de hand werkt.  

In de zeventiende eeuw ontdekten Britse zeelieden dat ze 
de gevreesde ziekte scheurbuik, die geregeld uitbrak tijdens 
lange zeereizen, konden voorkomen als ze de bemanning 
geregeld limoenen lieten eten.1 Limoenen zijn een goede 
bron van vitamine C, weten we nu, en een dieet zonder die 
vitamine veroorzaakt scheurbuik. Hoewel de ontdekking van 
de Britten grote consequenties had voor de gezondheid van 
de Britse vloot, duurde het nog tientallen jaren voordat een 
arts bereid was te controleren of limoenen inderdaad scheur-
buik konden voorkomen. Pas in 1747 gaf James Lindl, de 
scheepsarts van de HMS Salisbury, de bemanning limoenen 
en sinaasappels tijdens een lange reis, en bevestigde dat de 
consumptie van het fruit scheurbuik voorkwam. Ondanks 
die bewijsvoering werd het gebruik van citrusvruchten op 
schepen pas gemeengoed  in de vroege negentiende eeuw, en 
zouden nog tot in de twintigste eeuw expedities naar barre 
en verafgelegen streken mislukken doordat de zeelui te wei-
nig vitamine C innamen, waardoor ze ziek werden. Histo-
rici schrijven bijvoorbeeld het stranden van de Zuidpool-
expeditie van Robert Scott in 1912 deels toe aan vitamine 
C-deficiëntie.2

Het belang van vitamine C staat buiten kijf. Niet voor niets 
ontving de Hongaarse wetenschapper Albert Szent-Gyorgyi 
in 1937 de Nobelprijs voor het isoleren van vitamine C - of 

zoals chemici liever zeggen, ascorbinezuur - en vermeldt elk 
leerboek in de voedingswetenschappen hoe essentieel vita-
mine C is. Studenten in de biomedische wetenschappen leren 
dat het lichaam vitamine C nodig heeft voor de productie 
van het eiwit collageen, de bouwstof van bloedvaten, huid, 
gewrichten en botten. Als een dieet geen vitamine C meer 
bevat, zullen de symptomen van scheurbuik binnen enkele 
maanden zichtbaar worden. Dat zijn onder meer bloedar-
moede, pijn in gewrichten en botten, blauwe plekken, bloed-
uitstortingen, stemmingswisselingen, het niet meer genezen 
van wonden en zweren, opgezwollen en bloedend tandvlees 
- en uiteindelijk zelfs de dood. Ondanks die kennis nemen we 
vitamine C-deficiëntie nog steeds niet serieus. Niet serieus 
genoeg, tenminste. 

De terugkeer van scheurbuik
Wereldwijd krijgen schoolkinderen al enkele generaties 

achtereen tijdens de geschiedenislessen over de grote ontdek-
kingsreizen de verhalen te horen over het fenomeen scheur-
buik. Ondanks alle inzichten zien artsen in ontwikkelde lan-
den nog steeds patiënten die door een te lage inname van 
vitamine C ziek worden, en scheurbuik krijgen. Sterker, in 
de recente literatuur duiken die gevallen zelfs steeds vaker 
op. Scheurbuik is geen ziekte uit vervlogen tijden, maar blijkt 

in een groeiende stapel case-studies eerder steeds meer dan 
steeds minder voor te komen. En telkens dachten de auteurs 
van die gevalsstudies niet in eerste instantie aan scheurbuik.  
• Eerder dit jaar beschreven Amerikaanse artsen bijvoor-

beeld een 66-jarige man, van wie zij  vermoedden dat hij 
leed aan de ziekte van Parkinson.3 Pas toen zij de bloed-
uitstortingen op zijn lichaam ontdekten, dachten zij aan 
vitamine C-deficiëntie, en een etmaal nadat zij de man 
hoge doses vitamine C toedienden, stopte de man met 
beven en trillen. 

• Een ander recent geval betrof een 56-jarige vrouw die 
bloed verloor met haar ontlasting, volgens haar behan-
delaars als gevolg van een darmontsteking.4 De feitelijke 
oorzaak bleek uiteindelijk een tekort aan vitamine C te 
zijn, waardoor kleine beschadigingen aan het darmepi-
theel niet meer genazen en uitgroeiden tot zweren. 

• Weer een ander geval, dat evenals de bovenstaande twee 
gevallen in 2014 verscheen,  kwam uit Canada, waar art-
sen bij een mannelijke patiënt in eerste instantie dach-
ten aan een ongewone vaatziekte.5 De man werd duize-
lig als hij opstond, en de uiteinden van zijn ledematen 
verkleurden paars. De man had uiteindelijk een ernstig 
tekort aan vitamine C. De verkleuringen en de duizelig-
heid waren waarschijnlijk het gevolg van een te geringe 
aanmaak van adrenaline en nor-adrenaline. Ook daar-
voor is vitamine C nodig. De symptomen waren 24 uur 
nadat de artsen vitamine C begonnen toe te dienen al 
merkbaar verminderd. 
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Onevenwichtig dieet
In de meeste moderne gevallen van scheurbuik gaat het 

om oudere mensen aan de onderkant van de samenleving, 
die door alcoholisme of een psychiatrische aandoening zich-
zelf verwaarlozen en ongezond eten.6,7 Nederlandse artsen 
beschreven een typerend geval in 2010, waarbij een 68-jarige 
vrouw met problemen van psychologische aard pijnlijke 
bloeduitstortingen op haar benen kreeg door een dieet dat 
voornamelijk bestond uit witbrood en pap.8 De vrouw wist 
overigens dat haar dieet eenzijdig was, en gebruikte daarom 
vitaminepreparaten. Omdat er in het door haar gebruikte 
preparaat uitsluitend B-vitamines zaten, kon dat haar echter 
niet beschermen tegen scheurbuik. 

In de meeste gevallen van moderne scheurbuik bestaat 
het dieet uit intensief behandeld industrieel voedsel, zoals 
diepvriespizza’s of lasagne met een minimale hoeveelheid 
vitamine C (zie kader). In enkele aparte gevallen lijkt het dieet 
op het eerste gezicht normaal, maar ontbreken alle groenten 
en fruit als gevolg van een eetstoornis waarbij de patiënt een 
irreële weerzin tegen groenten en fruit heeft.9

Dagelijks heeft een volwassen mens volgens reguliere 
voedingswetenschappers 75 tot 100 mg vitamine C nodig. In 
een gezond dieet leveren vooral groenten vitamine C. Fruit 
komt, anders dan de meeste mensen denken, op de tweede 
plaats. In een doorsnee Nederlands voedingspatroon zijn 
paprika, witlof en broccoli bijvoorbeeld de beste bronnen 
van vitamine C. Een schoongemaakte rode paprika levert 
230 mg vitamine, een groene paprika ‘slechts’  140 mg. Twee 
stronkjes witlof zijn goed voor 190 mg vitamine C, een portie 
van twee ons broccoli 180 mg. Een geschilde kiwi, in popu-
lair-wetenschappelijke artikelen een gedoodverfde leveran-
cier van vitamine C, bevat niet meer dan 35 mg vitamine C. 
Sinaasappelsap is een betere bron; een glas ongezoet en vers 
sap levert 130 mg vitamine C.

De consumptie van groenten en in mindere mate fruit 
neemt al jaren achtereen af. Vooral consumenten met weinig 
inkomen en opleiding vervangen deze producten in toene-
mende mate door industrieel geproduceerde voedingsmid-
delen met veel calorieën maar weinig voedingswaarde. 

Structureel vitamine C-tekort
Ziekte door een ernstig tekort aan vitamine C blijkt 

geen excentriek incident meer te zijn, maar structureel voor 
te komen. Tot die conclusie kwamen reumatologen van de 
University of Minnesota Medical School in een publicatie 
die drie jaar geleden verscheen.11 De onderzoekers vonden 
in hun zorginstelling in een periode van een half jaar drie 
gevallen van ouderen met reumatische klachten, die niet het 
gevolg waren van een auto-immuunziekte, maar in een later 
stadium het gevolg bleken te zijn van een te geringe inname 
van vitamine C. Drie gevallen van scheurbuik  in één zieken-
huis, in een periode van zes maanden: dat geeft volgens de 
auteurs al aan dat scheurbuik niet meer slechts incidenteel 
voorkomt. 

Als klap op de vuurpijl laten epidemiologische studies 
zien dat in een ontwikkeld land als de Verenigde Staten 22 
procent van de bevolking minder vitamine C in het bloed 

heeft dan de 28 micromol per liter die wetenschappers als 
wenselijk beschouwen. Gelukkig is de hoeveelheid vitamine 
C in de meeste van die gevallen niet laag genoeg om op korte 
termijn ziekte te veroorzaken - dat is het geval bij ‘slechts’ zes 
procent van de Amerikanen.12 Bij hen is officieel sprake van 
deficiëntie. 

Rokers hebben een verhoogd risico op vitamine C-defi-
ciëntie. Bij de gemiddelde roker is de vitamine C-spiegel een 
derde lager dan bij de gemiddelde niet-roker. Het risico op 
deficiëntie is bovendien groter bij mannen dan bij vrouwen, 
en groter naarmate mensen lager zijn opgeleid en minder 
verdienen.13 

Geen scheurbeuk, toch ziek
Ook aan relatief milde maar langdurige tekorten aan 

vitamine C, die geen scheurbuik zullen veroorzaken, kleven 
gezondheidsrisico’s. Metastudies hebben bijvoorbeeld aange-
toond dat vrouwen, bij wie artsen borstkanker hebben gecon-
stateerd, minder overlevingskansen hebben naarmate hun 
inname van vitamine C lager is.14 Een dieet dat arm is aan 
vitamine C verhoogt het risico op beroerte15, lijkt bij man-
nen onvruchtbaarheid in de hand te werken16 en verhoogt 
op de langere termijn de kans op ouderdomsspierzwakte.17 
De bovenstaande alinea is gebaseerd op epidemiologisch 
onderzoek, en de epidemiologie is geen harde wetenschap. 
Epidemiologie meet verbanden, en een verband is nu een-
maal niet hetzelfde als een oorzakelijk verband. Mensen 
die veel vitamine C consumeren kunnen bijvoorbeeld goed 
geïnformeerde mensen zijn, die weten hoe ze zichzelf gezond 
moeten houden. Die mensen slikken niet alleen eerder een 
voedingssupplement, maar eten ook relatief veel groenten en 
fruit, en relatief weinig voedingsmiddelen met ongezonde 
vetten of snel opneembare koolhydraten. Mogelijk bewegen 
ze meer, of gaan ze verstandiger om met stress. Al die leef-
stijlfactoren laten zich in epidemiologisch onderzoek moei-
lijk wegfilteren. 

Een dieet dat scheurbuik veroorzaakt
In 2008 beschreven Canadese wetenschappers het 

dieet van een patiënt met scheurbuik als volgt10: “Onze 
patiënt ontbijt met koffie en eet bij de lunch meestal 
een paar boterhammen met eiersalade, ham en kaas, of 
pindakaas met stukjes banaan. De patiënt gebruikt als 
warme maaltijd meestal een kant-en-klare diepvries-
maaltijd, zoals lasagne. Soms kookt hij voor zichzelf en 
bakt hij een steak. Bij wijze van snack eet hij droge crac-
kers, en op een dag drinkt hij acht tot tien glazen bier. 
Voedingssupplementen neemt hij niet, en verse groen-
ten en fruit schitteren door afwezigheid.”
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Aan het onderzoek van de Amerikaanse voedingsweten-
schapper Carol Johnston, die als hoogleraar is verbonden 
aan Arizona State University, kleven die beperkingen in min-
dere mate. Johnston heeft zich vastgebeten in een aspect van 
milde vitamine C-deficiëntie dat niet de aandacht krijgt die 
het verdient. Johnston is ervan overtuigd dat de tekorten aan 
vitamine C, die zich vooral voordoen in de onderste regio-
nen van onze samenleving, bijdraagt aan overgewicht en een 
leefstijl met te weinig beweging. Een boude stelling, maar wel 
eentje die met elke publicatie van Johnston een beetje aan-
nemelijker wordt. 

Verbranding van vet
Meer dan een decennium geleden voerde Johnston een 

experiment uit waarbij bij proefpersonen een mild tekort aan 
vitamine C werd veroorzaakt door bronnen van die vitamine 
uit hun dieet te weren.18 Na vier weken vitamine C-arme 
voeding liet Johnston haar proefpersonen een uurtje wande-
len; zij registreerde hoeveel vet de proefpersonen daarbij ver-
brandden. Het tekort aan vitamine C verminderde het ver-
mogen van spieren om vet om te zetten in energie, ontdekte 
de onderzoeker. 

Naar de manier waarop vitamine C-tekort de vetver-
branding vermindert kon Johnston alleen maar gissen. Zij 
opperde de mogelijkheid dat spiercellen vitamine C nodig 
hebben voor de synthese van het aminozuur L-carnitine. 
De mitochondria, de moleculaire energiecentrales van de 
cel, gebruiken L-carnitine bij de omzetting van vetzuren in 
energie. 

Johnstons bevindingen kunnen enkele merkwaardige 
fenomenen in de literatuur over vetzucht en vetverlies ver-
klaren.  Eentje daarvan is een studie, die dateert uit de jaren 
tachtig van de vorige eeuw, en waarin een groep proefperso-
nen zes weken op een laagcalorisch dieet ging.19 De ene helft 
van de proefpersonen slikte daarbij een placebo en verloor 
tijdens het experiment een kilo lichaamsgewicht. De andere 

helft van de proefpersonen slikte dagelijks één gram vitamine 
C, en verloor 2,5 kilo lichaamsgewicht. 

Johnston vermoedde dat een deel van de proefpersonen 
leed aan een mild vitamine C-tekort, en daardoor minder 
goed vetzuren kon verbranden. De suppletie met de vitamine 
hief dat tekort op. 

Bewegingsweerzin
In 2013 publiceerden Johnston en haar medewerkers in 

Nutrition een ander experiment waarin zij proefpersonen 
een dieet gaf dat te weinig vitamine C leverde.20 Dagelijks 
consumeerden de proefpersonen 40 mg vitamine C; min-
der dan de aanbevolen 75-100 mg per dag, maar voldoende 
om niet ziek te worden en scheurbuik op een afstand te hou-
den. Na vier weken liet Johnston haar proefpersonen een 
uur wandelen. Duidelijke effecten op de verbranding van vet 
of het verbruik van calorieën vond Johnston niet, maar de 
hoogleraar ontdekte wel een effect op de manier waarop haar 
proefpersonen het uurtje wandelen beleefden. Hoe lager de 
concentratie vitamine C in het bloed van de proefpersonen 
was, des te onaangenamer en vermoeiender ervoeren ze het 
uurtje matig-intensieve lichaamsbeweging. Toen Johnston 
haar proefpersonen een supplement met 500 mg vitamine C 
gaf, verdween hun weerzin tegen beweging. 

Bewegingsarmoede
Bewegingsarmoede is misschien wel het grootste gezond-

heidsprobleem van deze tijd. Door moderne transporttech-
nologie, computers en communicatiemiddelen bewegen 
we minder dan dat ene halve uurtje per dag, dat we volgens 
wetenschappers minimaal nodig hebben - enkele uitzonde-
ringen daargelaten. Als alle bewoners van de ontwikkelde 
landen minstens een half uur per dag zouden bewegen, zou 
dat de incidentie van diabetes type-2, hart- en vaatziekten, 
kanker en overgewicht aanzienlijk verminderen. De weerzin 
tegen beweging is bij veel niet-bewegers kennelijk zo groot, 
dat zij de richtlijn van 30 minuten bewegen per dag niet 

halen. Johnstons studie uit 2013 suggereert dat zoiets simpels 
als een beetje extra vitamine C de weerzin jegens beweging 
tenminste bij een deel van de bevolking zou kunnen vermin-
deren. Als suppletie met vitamine C mensen meer kan laten 
bewegen, dan is dat zonder meer interessant. 

Vermindering ziekte-incidentie
In 2014 publiceerde Johnston een humane studie die 

laat zien dat vitamine C-suppletie inderdaad de hoeveelheid 
lichaamsbeweging kan verhogen.21 Voor die studie gebruikte 
zij proefpersonen die al een lage concentratie vitamine C 
in hun bloed hadden. De concentratie van de vitamine was 
overigens niet zo laag dat artsen daardoor ernstig verontrust 
zouden zijn. 

Johnston liet de helft van haar proefpersonen elke dag een 
supplement met één gram vitamine C gebruiken, en gaf de 
andere helft een placebo. Omdat zij de hoeveelheid lichaams-
beweging van de proefpersonen nauwgezet registreerde, kon 
zij zien dat na zes weken suppletie het calorieverbruik door 
beweging bij de vitaminegebruikers nota bene was verdub-
beld. In de placebogroep was het bewegingspatroon daaren-
tegen niet veranderd. 

“Deze eenvoudige voedingsaanpak om de hoeveelheid 
lichaamsbeweging te vergroten, verdient meer onderzoek en 
de aandacht van gezondheidswerkers”, schrijft Johnston in 
haar studie. De schuchtere formulering doet vermoeden dat 
de hoogleraar zich heeft verdiept in de geschiedenis van vita-
mine C. Ze weet dat de kans dat de samenleving haar studie 
opmerkt, naar waarde weet te schatten en de inzichten nuttig 
gebruikt, niet erg groot is.            <
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