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Onlangs verscheen op de website van de 

Volkskrant een bericht met een kop die 

er niet om loog. ‘Vitaminepillen kunnen 

dood oudere vrouwen versnellen’, heette het 

stuk. In het bericht luidden Finse en Amerikaanse 

epidemiologen de alarmklok. De onderzoekers 

hadden de gegevens van bijna veertigduizend 

Amerikaanse vrouwen geanalyseerd, die waren ver-

zameld tussen 1986 en 2008, en ontdekt dat het 

slikken van supplementen de sterftekans verhoogt. 

Volgens sommige media had het onderzoek 

voor eens en voor altijd uitgemaakt dat supple-

menten met extra vitamines en mineralen slecht 

waren voor de gezondheid. De studie had "het 

werkelijke effect van vitamines uit potjes op 

gebruikers zichtbaar gemaakt", aldus de website 

wetenschap24.nl op 11 oktober. 

Verhoogd sterfterisico
De bron van die berichten was een studie in de 

Archives of Internal Medicine. De studie heet 

Dietary Supplements and Mortality Rate in Older 

Women: The Iowa Women’s Health Study.1 Wie 

het stuk leest wacht een verrassing. Van sterke 

nadelige effecten van supplementen met extra 

vitamines en mineralen is geen sprake. Sommige 

preparaten verhogen het sterfterisico met 

enkele procenten, andere verlagen dat risico 

juist. Statistisch significant zijn de effecten niet, 

drie uitzonderingen daargelaten. Zo zouden het 

gebruik van multivitamine-preparaten en koper-

supplementen het sterfterisico met respectieve-

lijk 6 en 45 procent, en zouden calciumsupple-

menten die juist met negen procent verlagen.

Epidemiologie is sterk in het vinden van ver-

banden, maar zwak in het verklaren van die 

verbanden, en dat geldt ook voor de studie 

in de Archives of Internal Medicine. Was het 

lichtverhoogde sterfterisico in de vrouwen 

die multipreparaten gebruikten inderdaad 

het gevolg van het supplementengebruik? 

Of leefden de vrouwen die een multivitamine 

slikten minder gezond? 

De laatste optie is niet helemaal onwaarschijn-

lijk. Psychologen van de Southern Taiwan 

University ontdekten onlangs in een experiment 

dat het gebruik van voedingssupplementen in 

veel mensen een vals besef van ‘onkwetsbaar-

heid’ veroorzaakt.2 De Taiwanezen konden aan-

tonen dat het slikken van een supplement met 

extra vitamines en mineralen proefpersonen 

het idee gaf dat ze beschermd waren tegen een 

ongezonde leefstijl, en dus minder hoefden te 

bewegen en ongezonder konden eten. In een 

ander onderzoek ontdekten de Taiwanezen 

dat rokers minder geneigd zijn de sigaret op te 

geven als ze supplementen gebruiken.3

Studie
Een ander nadeel van epidemiologie is dat onder-

zoekers het gedrag van hun studieobjecten 

meestal bepalen aan de hand van vragenlijsten, 

en dat die niet altijd een goede afspiegeling 

geven van de werkelijkheid. Omdat ze zoveel 

slagen om de arm moeten houden, hanteren 
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hun artikel. “We adviseren dat ze alleen worden 

gebruikt onder medische supervisie, bijvoorbeeld 

bij een ziekte die het gevolg is van een tekort aan 

voedingsstoffen.” Zij gaan daarbij voorbij aan het 

feit dat het enige sterke verband dat hun studie 

vond juist een dergelijk door artsen begeleid 

gebruik van supplementen was. 

Is visolie gevaarlijk voor 
kankerpatiënten?
Een soortgelijke affaire speelde zich recent 

dichter bij huis af. Halverwege september 2011 

verschenen berichten in Nederlandse media 

over vermeende negatieve effecten van sup-

pletie met visoliecapsules op kankerpatiënten. 

“Visolie blokkeert effect chemokuur”, schreven 

tientallen gezondheidswebsites. De stukjes 

waren gebaseerd op een persbericht dat het 

Universitair Medisch Centrum Utrecht op 13 

september had uitgestuurd, over Utrechts 

onderzoek waarin ‘muizen met kanker resistent 

werden voor chemotherapie nadat zij een nor-

male hoeveelheid visolie kregen toegediend’. 

Het persbericht citeerde de onderzoeksleider en 

oncoloog prof. dr. Emile Voest: “In afwachting 

van verder onderzoek, raden wij het gebruik van 

deze middelen tijdens de chemobehandeling 

af”. Sommige kankerpatiënten gebruiken visolie-

supplementen omdat visvetzuren in studies de 

spiermassa helpen vasthouden en bij sommige 

soorten kanker de reguliere behandeling onder-

steunen. Visoliesupplementen zijn ook in zwang 

bij mensen die kanker willen voorkomen.

Dierstudie
Het Utrechtse persbericht was gebaseerd op een 

studie die Voest en zijn collega’s publiceerden in 

Cancer Cell.4 Daarin vertellen de Utrechtenaren 

onder meer hoe zij menselijke kankercellen 

implanteren in muizen met een defect immuun-

systeem. Gewone muizen stoten lichaams-

vreemd weefsel direct af, de gebruikte mui-

zensoort doet dat dus niet. Na de implantatie 

epidemiologen de vuistregel dat ze zich pas 

zorgen gaan maken als hun studies minimaal 

een verdubbeling van het risico op ziekte laat 

zien. In de studie in de Archives of Internal 

Medicine is sprake van welgeteld één verband 

met die sterkte. De onderzoekers vonden een 

verdubbeling van de sterftekans in vrouwen die 

meer dan 400 mg ijzer per dag in supplement-

vorm slikten. In reguliere voedingssupplementen 

komt de concentratie ijzer vrijwel niet boven 

de 15 mg per tablet of dragee. Artsen schrijven 

doses van honderden milligrammen wel eens 

voor aan mensen met bloedarmoede, bijvoor-

beeld na zware operaties, waarin zij veel bloed 

hebben verloren. Na zware operaties is het sterf-

terisico bij oudere vrouwen verhoogd. 

Onwetenschappelijk

De studie toont dus aan dat het met die veron-

derstelde gevaren van supplementen met vita-

mines en mineralen wel meevalt. Sterker: ze 

zijn er niet. Maar als de onderzoekers hun resul-

taten bespreken, maken ze een merkwaar-

dige manoeuvre. Ze vinden dat ze te streng 

zijn geweest, en vallen hun eigen onderzoek af. 

Supplementen zijn wel degelijk gevaarlijk, schrijven 

ze. “We maken uit onze studie op dat het wijdver-

breide gebruik van supplementen niet verstandig 

is”, concluderen ze in de laatste alinea’s van 
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niet duidelijk hoe de onderzoekers de humane 

doses hebben omgerekend naar de doses die ze 

aan hun proefdieren gaven. De schaarse gege-

vens doen echter vermoeden dat hun doses aan 

de hoge kant waren. 

Toch zijn de onderzoekers ervan overtuigd dat 

tijdens chemotherapie kankerpatiënten geen 

visoliecapsules zouden moeten gebruiken. ‘Het 

gebruik van deze producten tijdens chemothe-

rapie moet vermeden worden’, schrijven zij. 

Er zijn nog meer onduidelijkheden over het 

Utrechtse onderzoek. In hun artikel in Cancer Cell 

publiceren de onderzoekers bijvoorbeeld andere 

figuren dan in de bijgevoegde Supplemental 

Data. Daarover, en over de proefopzet, hadden 

we graag willen spreken met onderzoeksleider 

Voest. Hij was echter ‘door andere prioriteiten’ 

niet in de gelegenheid ons te woord te staan. 

Ook het stellen van enkele vragen via de mail 

was niet mogelijk. 

Diabetes-2 door eiwitrijk dieet?
Voor een derde voorbeeld blijven we nog even in 

Utrecht. Daar promoveerde op 31 maart de voe-

dingsonderzoeker dr. Ivonne Sluijs. Toen de uni-

versiteit daarvoor met een persbericht aandacht 

vroeg, veroorzaakte dat ophef onder diëtisten. 

Volgens het persbericht had Sluijs ontdekt dat 

een dieet met verhoudingsgewijs veel eiwit de 

kans op diabetes-2 verhoogde.  ‘In het licht van 

onze resultaten is het nog onduidelijk of diëten 

met een hoog eiwitgehalte wel gunstig zijn’, zei 

de onderzoeker in het persbericht – dat door 

tientallen websites en kranten grif werd over-

genomen. Eiwitrijke dieettypes zijn populair bij 

mensen die vechten tegen overgewicht en spor-

ters. Ze beschermen de spiermassa bij gewichts-

verlies.

Het persbericht refereerde daarbij aan een 

epidemiologische studie die al ruim een jaar 

eerder was verschenen in Diabetes Care.5 In 

dat onderzoek volgden de Utrechtenaren een 

begonnen de onderzoekers de muizen te behan-

delen met het kankermedicijn cisplatin. Een deel 

van de muizen kreeg tegelijkertijd een eenma-

lige toediening van 100 microliter visolie. In de 

twee weken daarna bleek dat cisplatin de groei 

van de tumoren afremde, maar niet in de muizen 

die visolie hadden gekregen. 

In de meeste visolie, zo toonden de Utrechtenaren 

aan, zitten kleine hoeveelheden van vetzuren als 

16:4(n-3). Dat is een ander vetzuur dan de vis-

vetzuren EPA en DHA waarover zoveel positieve 

publicaties verschijnen. De Utrechtenaren ont-

dekten dat 16:4(n-3) en nog een ander obscuur 

visvetzuur kankercellen wapenen tegen op pla-

tine gebaseerde medicijnen als cisplatin. Welke 

concentraties cisplatinremmers zij vonden, en 

welke preparaten zij hebben getest, vertellen de 

Utrechtenaren niet. Ze vertellen evenmin welke 

visolie ze aan hun muizen hebben gegeven. 

De onderzoekers herhaalden hun proeven trou-

wens nog een keer met zuivere EPA. De suppletie 

met dat visvetzuur maakte het kankermedicijn 

twee keer zo effectief. Als later zou blijken dat 

de uitkomsten van de Utrechtse dierproef rele-

vant zijn voor menselijke kankerpatiënten, dan 

betekent dat dus niet het einde van het gebruik 

van visolie door kankerpatiënten die met plati-

namedicijnen worden behandeld. Het betekent 

wel dat die kankerpatiënten behoefte hebben 

aan zuiverder preparaten, mogelijk zelfs van far-

macologische kwaliteit. 

Humane relevantie?
Het is nog maar de vraag of de Utrechtse dier-

proef inderdaad relevant is voor mensen. Om 

te beginnen zijn de immunologisch abnor-

male muizen die de onderzoekers gebruikten 

geen mensen, en ten tweede dienden de onder-

zoekers hun visolie toe op een ongebruikelijke 

manier: niet elke dag een kleine hoeveelheid, 

zoals supplementengebruikers doen, maar alles 

in één keer. Uit de gegevens wordt bovendien 
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kleine veertigduizend Nederlanders gedurende 

ongeveer tien jaar. In die periode hadden de 

Nederlanders met de hoogste eiwitinname 

twee keer meer risico op diabetes dan de 

Nederlanders met de laagste eiwitinname. Dat 

is in de epidemiologiestudie genoeg om de 

wenkbrauwen te doen fronsen. 

Mensen met diabetes-2 hebben vaak over-

gewicht en eten te veel. Mensen die te veel 

eten, eten ook meer eiwit. Toen de onderzoe-

kers daarmee rekening hielden en hun gege-

vens opzuiverden, verdween het verband als 

sneeuw voor de zon. Weliswaar hadden mensen 

die wat meer eiwitten aten nog steeds een licht 

verhoogd risico op diabetes-2, maar het ver-

band is niet meer statistisch significant. De 

conclusie van de onderzoekers zou dus eigen-

lijk moeten luiden dat een dieet met wat meer 

eiwitten de kans op diabetes juist niet verhoogt. 

De Utrechtenaren noemden in hun persbericht 

echter alleen het verband zoals dat was, voordat 

ze het met statistische technieken corrigeerden. 

Opleukende wetenschappers
De in dit artikel genoemde gevallen staan niet 

op zichzelf. Bijna dagelijks verspreiden de media 

alarmerende gezondheidsnieuwtjes over dieet-

types, voedingsmiddelen of supplementen, die 

lezers in verwarring achterlaten. 

Het is onterecht om in deze gevallen de schuld 

in de schoenen van verslaggevers te schuiven, 

die onjuiste berichten verspreiden. Het klassieke 

verwijt aan het adres van wetenschapsverslagge-

vers is nog steeds dat die in hun ogen saai maar 

betrouwbaar wetenschapsnieuws ‘opleuken’. 

Meestal gebeurt dat doordat de verslaggevers 

de strekking van het nieuws sensationaliseren, 

en er bijvoorbeeld overdreven conclusies aan ver-

binden. Die aanpak maakt nieuws pakkend maar, 

zeker als collega-verslaggevers het bericht kopi-

eren en verder bewerken, ook onbetrouwbaar. 

Tot slot
De schade die journalisten veroorzaken is echter 

beperkt. Wie het nieuws checkt, en op zoek gaat 

naar de bron, achterhaalt moeiteloos de ware 

toedracht. In de drie bovenstaande gevallen is 

echter iets anders aan de hand. Het sensatio-

naliseren van wetenschappelijke bevindingen 

gebeurde in deze gevallen door de onderzoe-

kers zelf. Het is kennelijk niet meer voldoende 

een zekere scepsis aan de dag te leggen voor de 

juistheid van wetenschapsberichten in de popu-

laire media. Ook de wetenschappers zijn niet 

meer boven elke verdenking verheven. <
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Na bijstelling van de gegevens 

verviel het verband tussen 

eiwitten en diabetes 


