
ONAFHANKELIJK VAKTIJDSCHRIFT OVER VOEDSEL, VOEDING EN GEZONDHEID

DE PRAKTIJK VAN ONLINE-
DIËTIST DAPHNE HIELTJES
‘Mensen willen connectie 
voelen, zeker online’

DISCUSSIE: WEL OF GEEN 
SUPPLEMENTEN?
Twee exponenten  
kruisen de degens

77 FABELS EN FEITEN  
OVER KINDER(OP)VOEDING
Een interview met hoofd- 
redacteur Hans Kraak

GEZONDE LEVENSSTIJL MOET 
CORONAMAATREGEL ZIJN
Immuunsysteem onder 
druk bij obesitas

Thema

JAARGANG 23 | FEBRUARI 2021 | NUMMER 1



VO ED I N G N U 1  // FEB RUAR I 202 1

INHOUD

GEZONDE LEVENSSTIJL MOET 
CORONAMAATREGEL ZIJN
Hoogleraar Liesbeth van Rossum pleit
voor leefstijlbehandelingen als (preven-
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Twee exponenten, Daniëlle Wol-
vers van het Voedingscentrum en
orthomoleculair apotheker Gert 
Schuitemaker kruisen de degens 
over een dilemma dat door coro-
na nog eens versterkt wordt: is
een gezonde voeding voldoende 
of hebben we supplementen no-
dig voor onze weerstand?
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Ze worden gezien als aartsvijanden: de propagandisten 
voor extra vitamines en mineralen, die vaak vanuit hun 
orthomoleculaire invalshoek opereren, en de voedings-
voorlichters die namens de overheid zweren bij een geva-
rieerde voeding volgens de Schijf van Vijf en alleen voor 
suppletie pleiten als de Gezondheidsraad dat oké vindt. 
Je moet van goede huize komen als je bij het officiële bol-
werk wilt binnenkomen om de voedingstanker van koers te 
laten veranderen. Een van de dappere orthomoleculaire 
strijders is Gert Schuitemaker. Al decennialang is hij het 
boegbeeld van mensen die vinden dat de voeding van de 
Nederlanders tekortschiet en daarom aangevuld zou moe-
ten worden. Keer op keer trok hij ten strijde tegen onder 
meer het Voedingscentrum. 
Met de uitbraak van het coronavirus leefden de schermut-
selingen weer op, vooral rond voeding en weerstand. 
Gerenommeerde wetenschappers pleiten publiekelijk voor 
een extra inname van onder meer vitamine D om beter be-
stand te zijn tegen infecties. Populaire voedingsexperts 
zien hun kans schoon publiekelijk de inname van nog meer 
supplementen te promoten. 
Op uitnodiging van Voeding Nu opende het Voedings-
centrum de kasteeldeuren en ging het de discussie aan 
met dappere ridder Schuitemaker. Voor het duel werd voor 
een neutraal terrein gekozen, de Zoom-cloud. Voor beide 
partijen was het de eerste openbare confrontatie die nu 
op schrift staat. 
Het siert zowel het Voedingscentrum als Schuitemaker dat 
ze in deze rumoerige tijden openstaan om naar elkaar te 
luisteren en in gesprek te gaan. Dat ging soms fel en met 
onderliggende emoties. Maar tijdens het gesprek zijn er 
geen bushokjes in brand gevlogen en na afloop heb ik 
geen stenen hoeven terugleggen in de openbare weg. Er 
waren zelfs geen scheldpartijen. 
Maar ach, dat heeft toch ook geen zin. Zoals de oude stoï-
cijnen al vonden: ‘Een belediging is pas een belediging als 
jij hem als zodanig opvat en erop ingaat.’ Voordien is het 
slechts lucht die tussen jou en mij wordt verplaatst. Dat 
zouden meer mensen zo moeten opvatten. Wat zal het toch 
beschaafd worden overal. Ik kijk er nu al naar uit.
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INFLAMMATOIR DIEET VERGROOT RISICO OP NIET-
OVERDRAAGBARE ZIEKTEN
Een ongezond dieet kan inflammatie in het lichaam veroorzaken en 
zo een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van ziekten. Hoewel 
het vermoeden sterk is dat een inflammatoir dieet ook een nega-
tieve invloed heeft op bijvoorbeeld obesitas en diabetes, is on-
derzoek naar deze associatie schaars. 

DE PRAKTIJK VAN ONLINE- 
DIËTIST DAPHNE HIELTJES
Daphne koos ervoor volledig 
online te werken. ‘Zo kan ik m’n 
eigen ding doen, waar ik blij 
van word.’ Voordat ze een be-
handeling begint, wil ze er ze-
ker van zijn dat er een klik is 
met de cliënt. ‘Mensen zoeken 
connectie, zeker online.’
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NIEUWS

op voedingnu.nl

DIT ZIJN DE MEEST 
NOTOIRE EN DODELIJKE 
ZIEKMAKERS IN VOEDSEL

Elk jaar worden er in Ne-
derland zo’n 650.000 men-
sen ziek door ziekmakende 
pathogenen via voedsel. 
Jaarlijks overlijden daar-
door ongeveer 80 mensen. 
In december 2020 bracht 
het RIVM een nieuwe rap-
portage uit over de ziekte-
last die werd veroorzaakt 
door de meest notoire 
voedseloverdraagbare pa-
thogenen in Nederland van 
2015 tot en met 2019. Dit 
onderzoek wordt elk jaar 
gedaan en kijkt naar de 14 
meestvoorkomende ziek-
teverwekkers die de maag 
of darm kunnen infecteren.
De 14 meest notoire pa-
thogenen in voedsel zijn:
Campylobacter spp., STEC 
O157, Salmonella spp., Lis-
teria Monocytogenes, Ba-
cilus cereus, Clostridium 
perfringens, Staphylococ-
cus aureus, Norovirus, Ro-
tavirus, Hepatitis A virus, 
Hepatitis E virus, Crypto-
sporidium spp., Giardia 
spp en Toxoplasma gondii.
60% van de infecties wordt 
veroorzaakt door andere 
oorzaken dan pathogenen,  
zoals besmetting via op-
pervlaktewater of dieren.

Voeding & ziekte

PATIËNTEN MET EEN HARTRITMESTOORNIS 
GEWAARSCHUWD VOOR ALCOHOLGEBRUIK

Mensen met een hartritmestoornis moeten voorzichtig 
zijn met alcohol. Vanaf veertien drankjes per week lopen 
zij een hoger risico op gezondheidsproblemen, waaron-
der beroerte en embolie. Dat blijkt uit een Koreaans on-
derzoek, gepubliceerd in EP Europace, een tijdschrift 
van de European Society of Cardiology.
De onderzoekers vergeleken het risico op complicaties 
van lichte, matige en overmatige drinkers met een niet/
zelden-groep. Overmatig drinken ging gepaard met een 
32% hoger risico op complicaties in vergelijking met de 
niet- en zelden drinkers. Artsten zouden hier volgens de 
onderzoekers rekening mee moeten houden bij het be-
rekenen van het risico op een beroerte.

Voedingscommunicatie

CORONA ZORGT VOOR TOENAME 
ONLINE BEGELEIDING
 
Door de maatregelen tegen het coronavirus heeft 
de digitale zorgverlening een vlucht genomen. Te-
gelijkertijd staat de onlinezorg door diëtisten nog 
in de kinderschoenen, het is learning on the job. 
Uit een enquête onder leden van de Nederlandse 
Vereniging van Diëtisten kwam een stijging naar 
voren in het gebruik van e-health onder diëtisten. 
98% procent van de ondervraagden geeft aan 
meer e-health-toepassingen te zijn gaan gebrui-
ken. Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een stij-
ging van 77% in het gebruik van beeldbellen.
Officiële richtlijnen voor het houden van een onli-
neconsult zijn er niet. Wel zijn er verschillende sites 
met tips en overzichten om toepassingen te ver-
gelijken op bijvoorbeeld veiligheid en kosten. 
De diëtisten waar Voeding Nu mee sprak, zien een 
blijvende rol voor e-healthtoepassingen wegge-
legd, aanvullend op het reguliere consult.

Voeding & ziekte
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Kijk dan op onze  
website, voedingnu.nl  
of scan de code  
hieronder.

MEER 
NIEUWS?

HAK ONTHULT HET ‘INTELLIGENTE  
GROENTEBORD’ VOOR KINDEREN
 
HAK heeft het Helpende Bord gepresen-
teerd, een ‘intelligent’ groentebord dat kin-
deren moet verleiden dagelijks meer groen-
ten te eten.
Dr. Betina Piqueras Fiszman, onderzoeker aan 
Wageningen University & Research, bracht in 
dit kader diverse wetenschappelijke inzichten 
bijeen: ‘Voor we een hap genomen hebben, 
hebben we al “geproefd” met onze ogen. 
Hoe we ons eten presenteren, heeft een gro-
te invloed op onze eetbeleving en ook op 
hoeveel we er uiteindelijk van eten.’
Het Helpende Bord lijkt op een normaal bord, 
maar is dat toch niet: het is weliswaar wit en 
rond en, net als een bord voor volwassenen, 
gemaakt van keramiek, maar er zitten allerlei 
subtiele nudgingtechnieken in verwerkt. 
Het is groter dan een gewoon kinderbord, 
waardoor de portie groente die erop ligt 
kleiner lijkt. Ook zit er een verdieping in 
waarin ongezien meer groente geserveerd 
kan worden. 
Prijs: € 12,95, verkrijgbaar bij de Bijenkorf.

Voeding & gedrag

Voeding & ziekte

VERBAND TUSSEN VOEDINGSVEZELS 
EN DEPRESSIE

Een hogere dagelijkse inname van voedingsvezels houdt 
verband met een lager risico op depressie bij premeno- 
pauzale vrouwen. 
De associatie kan gedeeltelijk verklaard worden door inter-
acties tussen de darmen en hersenen. Dat suggereert een 
onderzoek gepubliceerd in Menopause, het tijdschrift van 
The North American Menopause Society. 
Vezels hebben verschillende gezondheidsbevorderende 
effecten: van gewichtsbeheersing tot het verminderen van 
het risico op diabetes, hartaandoeningen, sommige soor-
ten kanker en dus depressie. Volgens de onderzoekers is 
er een verband tussen neurotransmissie en de samenstel-
ling van de darm-microbiota. 
Naar schatting lijden wereldwijd meer dan 264 miljoen men-
sen aan een depressie.

Voeding & ziekte

ZES SUBTYPES VAN PREDIABETES VASTGESTELD

Volgens een nieuwe classificatie is prediabetes op te 
splitsen in 6 duidelijke subtypes. Deze subtypes ver-
schillen in de mate van risico op het ontwikkelen van di-
abetes type 2 en eventuele secundaire aandoeningen. 
Herkenning van deze subtypes kan helpen om betere 
preventieve maatregelen te nemen. Dit blijkt uit een 
langlopend Duits onderzoek, gepubliceerd in het tijd-
schrift Nature Medicine.
Clusters 1, 2 en 4 zijn de mensen met prediabetes die 
het minste risico lopen op het ontwikkelen 
van diabetes:
1.  licht verhoogde bloedglucoseniveaus, gezond;
2. als 1, met een lage BMI;
4. overgewicht, maar relatief gezond metabolisme.
De mensen in clusters 3, 5 en 6 hebben een hoog 
risico op het ontwikkelen van diabetes of secundaire 
aandoeningen:
3. te weinig insulineproductie, hoog genetisch risico;
5. duidelijk aanwezige leververvetting en insulineresis-
tentie;
6. veel visceraal vet en niervervetting.
Binnen het laatste subtype komen de meeste vroegtij-
dige overlijdens voor.
De volgende stap is volgens de onderzoekers om deze 
classificatie verder te valideren, zodat ze in de praktijk 
gebruikt kan worden.
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Tekst Hans Kraak

Twee exponenten in de discussie zijn het 
Voedingscentrum (Daniëlle Wolvers), dat 
staat voor zoveel mogelijk eten volgens de 
Schijf van Vijf en orthomoleculair apotheker 
Gert Schuitemaker (niet praktiserend) van 
het Ortho Instituut, die voorstander is van de 
inname van extra vitamines en mineralen 
naast een gezonde voeding. Voeding Nu legde 
beide partijen in een online meeting een aan-
tal stellingen en vragen voor. 

Door COVID-19 is het onderwerp ‘weer-
stand’ in de belangstelling komen staan. 
Wat merk je daarvan bij het Voedings-
centrum?
Daniëlle Wolvers: ‘Het is evident dat men-
sen nu meer willen weten over een onder-
werp als  weerstand. Nu is het zo dat in de 
wintermaanden vragen over dit onderwerp 
altijd wel meer oppoppen, bijvoorbeeld over 
luchtweginfecties, maar het is overduidelijk 

dat de belangstelling enorm is gestegen. Veel 
vragen worden gedreven door wat er in de 
media verschijnt, in het begin ging het vooral 
over vitamine C, meer recent over vitamine 
D. Het is soms wat rustiger, maar er is conti-
nu meer aandacht voor.’ 

Wat merkt Gert Schuitemaker ervan bij 
het Ortho Institute?
Gert Schuitemaker: ‘Ja, ik bespeur een heel 
positieve ontwikkeling. Als bijwerking van 
COVID-19 zie ik dat het bewustzijn rond voe-
ding is toegenomen. Dat is in lijn met een 
trend die zich een jaar of tien geleden heeft 
ingezet. Daarbij hebben ook artsen eindelijk 
de handschoen opgepakt om meer te doen 
met voeding en niet alleen maar met medi-
cijnen. De belangstelling neemt toe. Ik heb op 
27 januari vorig jaar al een eerste artikel ge-
plaatst op www.ortho.nl over voedingssuple-
menten en COVID. Dit soort artikelen wordt 
heel veel bekeken.’  

Stelling: Voor een goede weerstand is 
het voldoende te eten volgens de Schijf 
van Vijf en niet nodig extra voedingssup-
plementen in te nemen.
Daniëlle Wolvers: ‘Er is van allerlei vitami-
nen en mineralen aangetoond dat ze een rol 
spelen voor de gezondheid. Deze voedings-

Met de opkomst van het coronavirus is in het afgelopen jaar de aandacht voor een goede 
weerstand enorm toegenomen. In de discussie over wat je met je voeding al dan niet kunt doen 
om COVID-19 het hoofd te bieden, komen steevast voor- en tegenstanders van extra vitamines 

en mineralen naar boven.

Het Voedingscentrum en Gert Schuitemaker kruisen de degens 

VOEDING EN WEERSTAND 

Daniëlle Wolvers van het Voedingscentrum: 
'Nog niet, of nooit, of nu niet bewezen, daar 
adviseren we niet over.'

Orthomoleculair apotheker  
Gert Schuitemaker: 'We doen mensen  
tekort als we niet over suppletie adviseren.'
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Schuitemaker: 'Je moet
niet voorbijgaan aan het 
feit dat de inname van 

voedingsstoffen 
marginaal is.'

Scientific Advisory Committee on Nutrition
(SACN) in Engeland, die alle data over voe-
ding en weerstand nog eens bij elkaar heb-
ben geveegd. SACN komt toch echt tot de
conclusie dat er op dit moment onvoldoende
bewijs is om in relatie tot COVID allerlei ex-xx
tra voedingsstoffen te gaan innemen.  
Ook voor ons is de kwantiteit van het bewijs,
door samenvoeging en weging van studies 
van belang om tot adviezen te komen. Wij ge-
ven geen adviezen op basis van hypothesen. 
Het is mooi wat er nu gebeurt: onderzoek 
naar voeding en weerstand krijgt een extra
impuls. Ik ben het met Gert eens dat de aan-
dacht voor goede voeding toeneemt, het is
zeker een momentum. Maar je moet het ge-
bruiken om mensen een stap te laten zetten
in de richting van een gezonde voeding. Het
is namelijk wel onderbouwd dat je met de
voedingsmiddelen in de hoeveelheid die wij 
adviseren het risico op toekomstige, ernstige 
ziektes kunt verlagen.’

vitamine D. Er is een “mer à boire” aan onder-
zoek. Als er gezegd wordt “eet maar volgens 
de Schijf van Vijf, meer kunnen we niet advi-
seren”, dan denk ik, wie eet er nu al decennia
lang volgens de Schijf van Vijf? Dat zijn rela-
tief heel weinig mensen.’
Daniëlle Wolvers:  ‘Er zijn inderdaad heel
veel onderzoeken rond het onderwerp voe-
ding en weerstand. Er wordt daarin gekeken
naar allerlei parameters in het immuunsys-
teem in relatie tot voeding. Maar een veran-
dering in een parameter na een voedingsin-
terventie wil niet zeggen dat de weerstand 
hoger is. Het immuunsysteem is een complex
en nauw gereguleerd systeem, waar heel veel
cellen en factoren een rol in spelen. Veel uit-
komsten zijn dus hypothese-genererend, 
maar nog niet voorspellend voor relevante 
eindpunten, op de uiteindelijke infectiema-
ten. In deze zin is er naar mijn idee geen
“mer à boire” aan onderzoeken. Het andere 
punt is dat er veel organisaties zijn, zoals het

VOEDING EN WEERSTAND 

stoffen krijg je voldoende binnen met een 
gezonde voeding. En hoewel het belangrijk is 
er voldoende van binnen te krijgen, is er on-
voldoende bewijs dat éxtra inname van een 
bepaalde voedingsstof of -middel bijdraagt
aan het verhogen van de weerstand of extra 
beschermt tegen COVID-19. Zeker niet ten
aanzien van COVID, maar ook niet ten aan-
zien van andere luchtweginfecties.  Probeer 
stappen te maken naar een gezonde voeding 
volgens de Schijf van Vijf, wat meer voordelen
heeft dan alleen het binnenhalen van nutri-
enten, zoals het verlagen van het risico op 
chronische ziekten. Er zijn op dit moment 
geen redenen dat standpunt te veranderen.’ 
Gert Schuitemaker: ‘Ik denk dat je op deze 
manier de Nederlander tekort doet. Er is on-
voldoende bewijs, dus kunnen we niets an-
ders zeggen, hoor ik. Als je het over clinical 
trials hebt, dan is dat logisch, maar er zijn 
op dit moment zoveel aanwijzingen en on-
derzoeken, bijvoorbeeld over influenza en 
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Gert, hoe kijk jij aan tegen het advies om 
een gezonde voeding te promoten, zoals 
volgens de Schijf van Vijf, en kun je spe-
cifiek aangeven waar je vindt dat er extra
voedingsstoffen nodig zijn?
Gert Schuitemaker: ‘Ik vind uiteraard, en 
dat benadruk ik ook in al mijn boeken, dat
het in de eerste plaats gaat om een gezonde 
voeding, stap 1. Daar kun je ook over rede-
twisten, maar dat wil ik niet. Eet gevarieerd, 
daar sta ik helemaal achter. Desondanks haal 
je met wat het Voedingscentrum de afgelo-
pen decennia (met enige aanpassingen) heeft
gezegd, niet de tekorten weg die er in de sa-
menleving zijn. Deze kun je ook nalezen in de 
voedselconsumptiepeilingen. De inname van 
voedingsstoffen is marginaal. Daar wordt 
continu aan voorbijgegaan. 
Tegelijkertijd zijn er maatschappelijke bewe-
gingen die hier wel de aandacht voor vragen. 
Ik begrijp dat de adviezen van het Voedings-
centrum via de Gezondheidsraad worden sa-
mengesteld, maar waarom wordt er nu niet 
gezegd: er zijn ook nog wat andere visies, 
maar daar staan we niet achter, omdat ze nog 
niet volledig bewezen zijn? Nee, de Schijf van 
Vijf is een panklaar recept. Maar wat schieten 
we daar mee op, zeker in deze tijd van CO-
VID? Het is zo paternalistisch.’ 
Daniëlle Wolvers: ‘Er wordt natuurlijk van-
uit het RIVM regelmatig een voedselcon-

sumptiepeiling gedaan. Ook de Gezondheids-
raad maakt daar gebruik van. Daarbij wordt 
ook bepaald van welke voedingsstoffen de
inname aan de lage kant is en wat mogelijk 
een gezondheidsrisico voor de bevolking
vormt. Als dat zo is, dan zal de Gezondheids-
raad daar verder aandacht aan besteden en
indien nodig, met suppletieadviezen komen.
En deze zijn er natuurlijk al. De vraag is, denk 
ik, hoe ga je om met een lage inname van 
sommige nutriënten? Een lage inname bete-
kent niet per se een tekort voor een individu.
Mensen volgen de adviezen inderdaad niet
altijd op, maar wij zetten daar wel op in.
De andere benadering is te zeggen: dat doen
we allemaal niet en we gaan mensen supple-
menten geven. Maar ook als je daar naar
kijkt, dan zie je dat de opvolging van supple-
tieadviezen nog vrij gering is. Bij vitamine D
bijvoorbeeld volgt slechts zo’n twintig tot
veertig procent van de volwassenen het ad-
vies erover op. Bij suppletieadviezen voor
vrouwen met een kinderwens, foliumzuur, is 
er slechts een derde die de adviezen opvolgt.
Dus ook daar is nog een hele wereld te win-
nen. Wij zetten niet in op het adviseren van
supplementen voor wie geen suppletieadvies
geldt. Verder communiceren we de geldende
suppletieadviezen aan huisartsen, diëtisten 
en verloskundigen die de mensen zien waar-
voor deze adviezen gelden.’

Gert Schuitemaker: ‘Het Voedingscentrum
houdt zijn mond niet over supplementen,
maar is er absoluut negatief over. Voor een 
positief effect van meer vitamine D is vol-
doende epidemiologisch bewijs. Zeker aan het
einde van de winter als er een tekort aan is. 
Dat geldt voor iedereen. De D-voorziening en
de D-spiegel in het lichaam worden heel 
moeilijk gehaald. 
Het is natuurlijk al een reuzenstap dat het
Voedingscentrum sommige groepen aan-
raadt vitamine D te nemen, maar het gaat bij
deze vitamine ook om de dosis. Er zijn tal van
onderzoekers die een inname van dagelijks
2000 IE (50 mcg) aanraden. Desondanks
wordt het gebasht, niet pro-actief gestimu-
leerd. Het is usance bij het Voedingscentrum:
als je nu maar goed genoeg eet, dan heb je
geen extra vitamines en mineralen nodig. 
Voor D is het overduidelijk dat er absoluut
onvoldoende van wordt ingenomen. Ook 
wordt te weinig benadrukt dat er in de winter
onvoldoende zon is om het aan te maken. 
Hoeveel krijg je nog binnen als je bijvoor-
beeld geen vis eet? Je krijgt dan zeker geen 
waarde die met de ADH overeen komt.’
Daniëlle Wolvers: ‘Dat zijn natuurlijk ook 
overwegingen die de Gezondheidsraad heeft 
gemaakt en op basis daarvan is tot een be-
paald suppletieadvies voor vitamine D geko-
men. Daar is een heel helder rapport over ge-

Daniëlle Wolvers: 'Er is
onvoldoende bewijs

voor het nut van inname 
van allerlei extra

voedingsstoffen in 
relatie tot COVID.'
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trum. Wat je zou kunnen doen, is zeggen wat 
het officiële standpunt is, maar ook wijzen op
andere visies. Ik geef als voorbeeld de kennis
rond foliumzuursuppletie voor zwangere 
vrouwen en de kans op een open ruggetje. 
Het eerste vermoeden dateert uit 1965, toen 
artsen hun klinische bevindingen kenbaar
maakten in The Lancet. In 1980 werd dit on-
dersteund door een klinische studie, waarna
in 1983 een grote Europese multicenterstudie 
werd gestart, die in 1991 in The Lancet werd
gepubliceerd. Het duurde echter maar liefst
tot 1993 voor er een advies kwam van de Ge-
zondheidsraad en in 1995 startte het Voe-
dingscentrum een publiekscampagne. Er zit
dan gewoon dertig jaar tussen. En zo’n zelfde 
patroon zie ik nu ook bij vitamine D, maar je 
kunt het ook voor andere voedingsstoffen 
nagaan. Het gaat toch ook om aantoonbare
bewijzen. We lopen dus almaar achter. Intus-
sen zijn onnodig honderden kinderen met
open ruggetjes geboren. Hoe zit het met vita-
mine D? De keerzijde zou de toxiciteit zijn. 
Ook dat is gehypt. Er is nauwelijks risico van
een teveel aan vitamine D. Waarom kan er 
ook niet een minderheidsstandpunt naar vo-
ren worden gebracht? Ik begrijp dat niet.’
Daniëlle Wolvers:  ‘Het lijkt me duidelijk dat
we ons alleen baseren op de totaliteit van de
wetenschappelijke bewijsvoering. Ik kan me
niet voorstellen dat u wilt dat we na enkele
rattenstudies meteen adviezen gaan geven, 
ondenkbaar. Je voorkomt dat er adviezen in 
de wereld worden geslingerd die je wellicht 
later weer moet gaan terugtrekken, terwijl je
niet weet of ze werkelijk zin hebben. We base-
ren geen adviezen op dingen die “nog niet,
nooit, of nu niet”,  zijn bewezen. Dat is eerlijk 
tegenover de bevolking. We informeren wél,
maar onze adviezen zijn niet gebaseerd op
hypotheses of verwachtingen.’

Welk advies zou je diëtisten mee willen 
geven ten aanzien van het behoud van
een goede weerstand?
Gert Schuitemaker: ‘Weerstandsverhoging?
Of je daarmee infecties meteen de wereld uit 
helpt of voorkomt, dat is nog maar afwach-
ten. Maar zorg dat je je goed voedt, weinig 
stress hebt, goed slaapt en voldoende be-
weegt. Ik hoor echter niets vanuit het Voe-
dingscentrum of het RIVM over wat je kunt 
doen om je weerstand te verhogen. Dat is de
Schijf van Vijf en marginaal een supplement, 
dan heb je het gehad. Als je echter naar de
adviezen van de EFSA kijkt, dan zie je dat er
tien voedingsstoffen zijn waaraan je een ge-
zondheidsclaim mag binden die zegt dat het 

schreven, waarin ook staat dat voor bepaalde 
mensen suppletie niet nodig is. Als ik deze
discussie dan terugvoer op het onderwerp
weerstand, dan zie ik dat er (met bijvoorbeeld
vitamine D of C, red.) allerlei observatiestu-
dies zijn gedaan in relatie tot corona. Maar 
nog geen grote interventiestudies ter preven-
tie van COVID-19.  
Voor de volledigheid moet je ook kijken naar 
de studies die al wel gedaan zijn met betrek-kk
king tot voedingsinname en bijvoorbeeld 
luchtweginfecties. Er zijn tal van meta-analy-yy
ses. Uit een studie komt onder andere naar
voren dat mensen met een lage vitamine
D-status baat hebben bij suppletie. Maar de 
mensen waar het om gaat, krijgen nu ook al 
een suppletieadvies. Aan de andere kant is er
ook een meta-analyse naar luchtweginfecties
en D gedaan die helemaal geen effecten laat
zien. De uitkomsten zijn dus nog wat tegen-
strijdig. Dat is voor ons niet meteen een re-
den om aan de vitamine D-suppletie te gaan.’
Gert Schuitemaker: ‘Tot 2008 was de ADH
van vitamine D vastgesteld op 0-100 IE, dat 
gold vooral voor ouderen en kinderen. Vrij
snel daarna, in 2012, zijn de waarden weer 
bijgesteld. Nu zitten we in 2020 met een epi-
demie. Er wordt niets gezegd in relatie tot CO-
VID, dat begrijp ik niet en vind ik onweten-
schappelijk. Men had al meteen een advies 
kunnen geven op basis van de bekende meta- 
analyse uit de BMJ van vitamine D-suppletie
en acute luchtweginfecties.’ 
Daniëlle Wolvers: ‘Dat vinden wij niet. Het is 
onwetenschappelijk om advies te baseren op 
dingen waarvan niet is aangetoond dat het zin 
heeft. We waaien niet met allerlei winden mee. 
De toename van het bewijs kan leiden tot een 
sterkere onderbouwing. Het is een continu 
proces. Ook in het buitenland komen soortge-
lijke organisaties tot dezelfde conclusies. Niet
alleen voor vitamine D, maar ook voor andere
nutriënten in relatie tot COVID.’ 
Gert Schuitemaker: ‘In Zwitserland heeft
een Expert Panel, in opdracht van het Zwit-
sers voedingscentrum, afgelopen najaar een 
‘White paper’ geschreven met gerichte sup-
pletie- adviezen rond COVID. Hun aanbeve-
ling voor de gehele bevolking, en vooral voor
65-plussers, luidde om een uitgebalanceerd
dieet dagelijks aan te vullen met onder meer 
2000 IE vitamine D.’ 

Hoe komt het nu dat veel mensen zich 
noch aan advies voor gezonde voeding, 
noch aan suppletieadvies houden?
Gert Schuitemaker: ‘Dat is niet per se mijn
expertise, meer die van het Voedingscen-

de weerstand ondersteunt. Dat zou je ook nog
uit kunnen dragen, bijvoorbeeld ook als Voe-
dingscentrum naar diëtisten. 
Voor veganisten en vegetariërs zou ik duide-
lijk willen maken dat ze niet alleen goed
moeten letten op voldoende inname van vi-
tamine B12, maar ook van ijzer, zink en an-
dere voedingsstoffen die je juist in dierlijke
producten vindt. Het gaat hier om een maat-
schappelijk fenomeen waarop ingespeeld
moet worden. Zorg ook voor voldoende inna-
me van vitamine D.’
Daniëlle Wolvers:  ‘De EFSA heeft inderdaad
de goedgekeurde claims, maar ze zeggen niet 
dat extra inname leidt tot een betere weer-
stand. Het is gekoppeld aan normale inname
via de voeding in relatie tot de normale wer-
king van het immuunsysteem. Een voedings-
middel is meer dan een zakje nutriënten.  
Ons advies is om de stappen naar een gezon-
de voeding makkelijker te maken. Diëtisten 
kunnen mensen daarbij goed helpen.’ 

De referenties staan op www.voedingnu.nl.

WIE IS GERT SCHUITEMAKER?
Hij studeerde farmacie in Leiden en Am-
sterdam, haalde een apothekersexamen, 
maar ging dat vak nooit praktiseren. Hij 
verdiepte zich via Linus Pauling in de 
orthemoleculaire geneeskunde. ‘Ik zag 
er veel beloften in en ben erin doorge-
gaan. Nu heet het personalized nutrition, 
maar daarvoor was het biochemical 
availability.’  Sinds 1983 geeft hij het tijd-
schrift Orthomoleculair Magazine uit. In 
2004 deed hij een bevolkingsonderzoek 
naar een cholesterolverlagend, samen-
gesteld molecule op basis van magnesi-
um, vitamine B6 en glutamaat.

WIE IS DANIËLLE WOLVERS  
VAN HET VOEDINGSCENTRUM?
Zij werkt als kennisspecialist bij het  
Voedingscentrum, studeerde medische 
biologie, met als specialisatie 
microbiologie. 
Daarvoor werkte ze een tijd voor Unile-
ver waar ze zich onder meer richtte op 
voeding en weerstand en zich bezig-
hield met de claimwetgeving. ‘Bij het 
Voedingscentrum zorg ik er met veertien 
andere collega’s voor dat we onze voor-
lichting over voeding en gezondheid 
wetenschappelijk kunnen onderbouwen.’
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‘Neem gezonde leefstijl op als een coronamaatregel.’ Dit is het dringende advies van hoogleraar 
Liesbeth van Rossum aan de overheid. Dat zou betekenen dat niet alleen de kans op ernstige 

coronacomplicaties omlaag kan gaan, maar ook die op andere ziektes.

Immuunsysteem bij obesitas onder druk

Tekst Dionne Irving

Liesbeth van Rossum is internist en hoogle-
raar aan het Erasmus MC en voorzitter van 
het Partnerschap Overgewicht Nederland. Ze 
bestudeert onder andere de relatie tussen 
overgewicht, de stresshormonen die overma-
tig buikvet produceert en de gevolgen voor 
het immuunsysteem. De grootste risicogroep 
voor een ernstig verloop van COVID-19 ziet 
er als volgt uit: man, 60+ en overgewicht. 
Hoe meer buikvet, hoe ernstiger de ziekte 
verloopt; vaker met een opname op de ic of 
overlijden tot gevolg. Dat blijkt uit studies 
wereldwijd, van China en Italië tot Amerika. 

De gebruikelijke comorbiditeiten van obesi-
tas, zoals een beperkte longfunctie, hartziek-
te, diabetes en astma spelen een rol bij een 
ernstig verloop. Dat doen ze ook bij een ge-
wone griep door het influenzavirus, maar bij 
COVID-19 is er meer aan de hand, vertelt Van 
Rossum. ‘Deze virussen hebben in het li-
chaam een receptor nodig om zich te kunnen 
vermenigvuldigen. Die receptoren zitten niet 
alleen op longcellen maar ook op buikvetcel-
len. De vetmassa wordt zo een reservoir voor 
het virus. Iemand met obesitas kan daardoor 
meer van het virus met zich meedragen.’

Verstoring immuunsysteem
Bekende complicaties van obesitas zijn diabetes 
en hart- en vaatziekten. Van Rossum: ‘Minder 
bekend is dat obesitas ook de kans verhoogt op 
verschillende soorten kanker, gewrichtsklach-
ten, depressie, onvruchtbaarheid en verstorin-
gen van het immuunsysteem.’ Deze verstorin-
gen dragen eraan bij dat als mensen met 
obesitas een coronavirusinfectie oplopen, het 
immuunsysteem niet meer zo goed functio-
neert. Het virus krijgt dan meer kans om ern-
stige problemen te veroorzaken. Volgens Van 
Rossum zijn mensen met meer buikvet in het 
algemeen ook gevoeliger voor infecties. ‘Zo is 
na operaties de kans op infecties groter en 

heeft twinig procent van de mensen met obe-
sitas last van soms terugkerende weefselont-
stekingen. Ook dat heeft te maken met het 
immuunsysteem.’

Laaggradige ontstekingen
Van Rossum legt de werking van het im-
muunsysteem in relatie tot buikvet uit. ‘Het 
immuunsysteem bestaat uit verschillende 
mechanismes. Iedereen heeft een aangeboren 
immuunsysteem. Dit komt direct in actie als 
een vreemd virus binnendringt. Het systeem 
van mensen met obesitas is constant geacti-
veerd door laaggradige ontstekingen. Vet is 

een orgaan dat hormonen produceert, waar-
onder leptine. Dit hormoon remt de eetlust 
en stimuleert vetverbranding. Het is echter 
ook ontstekingsbevorderend. Het gehalte er-
van is hoog bij obese mensen. Een ander 
vethormoon is adiponectine. Dit werkt ontste-
kingsremmend. De verhouding tussen de 
twee hormonen is niet goed bij obesitas, wat 
bijdraagt aan het ontstaan van laaggradige 

VOEDING EN WEERSTAND

'Een beetje buikvet 
verliezen is al een 

goede stap'

Liesbeth van Rossum: 'Obesitas moet 
preventief worden aangepakt.'
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De grootste risicogroep
voor een ernstig verloop

van COVID-19 ziet er 
als volgt uit: man, 60+  

en overgewicht. 

OORZAKEN VAN OBESITAS
Monogenetisch: obesitas is dan meestal vanaf de kinderleeftijd aanwezig door een gene-
tisch defect. Vaak werkt het verzadigingshormoon niet goed en hebben mensen extreem 
veel eetlust. 
Van Rossum: ‘Deze variant wordt vaak gemist, maar komt vaker voor dan gedacht: in een 
onderzoek vonden we dit bij 4 tot 9% van de mensen die zich bij een obesitascentrum pre-
senteerden. Naast een extreme eetlust op zeer jonge leeftijd zijn deze mensen meestal de 
enige in het gezin met obesitas.’
Leefstijl: Dit is de meest bekende oorzaak: te veel eten en te weinig bewegen. Een obe-
sogene maatschappij draagt hieraan bij. Van Rossum: ‘Deze vorm gaat soms gepaard met 
een verhoogd risico op overgewicht door hormonen of medicatie, maar ook armoede en 
sociaal-culturele factoren kunnen een rol spelen.’
Hypothalamus: Deze vorm is zeldzaam. Hij kan ontstaan doordat iemand een tumor in of 
bestraling op het hoofd heeft gekregen of een ernstig hoofdtrauma heeft gehad, waardoor 
dit “regelcentrum” van eetlust en verbranding niet goed meer functioneert.
Hormonaal: Van Rossum: ‘Veelvoorkomende hormonale oorzaken zijn gewichtstoename tij-
dens de menopauze of behoud van gewichtstoename na zwangerschappen. Soms speelt 
er een ziekte die behandeling nodig heeft, zoals een traagwerkende schildklier, PCOS bij 
vrouwen of een zeer laag testosteronniveau bij mannen. 
Medicatie: Ook sommige medicijnen kunnen bijdragen aan gewichtstoename. Van Rossum: 
‘We vonden bij de helft van de mensen met obesitas die we onderzochten dat ze medicij-
nen gebruiken die gewichtstoename als mogelijke bijwerking hebben.’
Mentaal: Dit omvat obesitas door onder andere binge eating, boulimia, ernstig trauma, mis-
bruik in het verleden of chronische stress als bijdragende factor.
Bron: Vet belangrijk, Feiten en fabels over voeding, vetverbranding en verborgen 
dikmakers. Mariëtte Boon en Liesbeth van Rossum. 2019.

ontstekingen. Daarnaast hebben obese men-
sen grote vetcellen. De aders hebben moeite
om alle cellen van voldoende zuurstof te
voorzien. Dit zorgt voor oxidatieve stress en
is daarmee ontstekingsbevorderend.’

Verworven immuunsysteem 
Doordat het aangeboren immuunsysteem
chronisch overactief is, kan het minder goed
reageren als virussen of bacteriën binnenko-
men. Deze kunnen zich dan sneller vermenig-
vuldigen doordat de eerste “rem” niet
optimaal functioneert. ‘Na infectie vermenig-
vuldigt het virus zich in het lichaam. Het 
duurt vier tot zeven dagen tot het verworven
en veel specifiekere immuunsysteem met on-
der andere de T-cellen en B-cellen ook in actie
komt’, verklaart Van Rossum. ‘Het is heel be-
langrijk voor de vorming van antistoffen. 
Maar ook dit systeem werkt minder bij men-
sen met obesitas. Ze maken minder antistof-ff
fen aan.’ 
Dit is zorgelijk omdat het mechanisme van
coronavaccins op hetzelfde principe is geba-
seerd. ‘We weten niet precies hoe goed de vac-
cins werken bij mensen met obesitas. Een
griepprik werkt bij hen in elk geval iets min-
der goed. Hoe dat bij het coronavaccin is, is
nog niet bekend en moeten we afwachten.’

VOEDING EN WEERSTAND
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Tijdens de coronacrisis kon Van Rossum bij 
praatprogramma’s, zoals dat van Eva Jinek haar 
boodschap van een preventieve aanpak uitleg-
gen. ‘Dat heeft een flinke spin-off teweegge-
bracht. Ik kreeg veel reacties via social media. 
Leefstijlcoaches die moeilijk hun GLI-groepen 
vol kregen, vertelden dat mensen zich ineens 
hadden aangemeld nadat ze deze informatie 

hadden gehoord. Het is heel belangrijk om de 
juiste professionele hulp aan te bieden.’ 

Word een wandeldier
De acties van Van Rossum en verschillende 
andere organisaties hebben effect gehad. 
Het ministerie van VWS heeft half december 
een eerste stap met een leefstijlcampagne ge-
zet waarin de nadruk ligt op minimaal een 
half uur per dag bewegen. In januari volgt een 
grotere campagne, gericht op andere aspecten 
van een gezonde leefstijl. Ook wordt er gespro-
ken over meer preventieve maatregelen. 

1. www.partnerschapovergewicht.nl
2. Van der Zalm IJB, et al. Obesity-associated T-cell 
and macrophage activation improve partly after a li-
festyle intervention. International Journal of Obesity, 
2020;44:1838–1850.

De hoogleraar pleit daarom voor de GLI: Ge-
combineerde Leefstijl Interventie. Dit is ook 
de eerste stap die in de landelijke Richtlijn 
voor Obesitas wordt aanbevolen (1). 

GLI-Plus 
Van Rossum is medeauteur van een studie 
waarbij het effect werd bestudeerd van een 
GLI-Plus-programma op het immuunsysteem 
(2). Aan de studie deden obese mensen mee 
met een BMI van gemiddeld 38. Ze namen 
deel aan een anderhalf jaar durend program-
ma, waarbij ze begeleid werden door een dië-
tist, psycholoog en fysiotherapeut. 
Ze gingen niet op dieet, maar aten volgens 
een gezond voedingspatroon. Daarnaast kre-
gen ze, naar de normen van een GLI-Plus, cog-
nitieve gedragstherapie in groepsverband. 
Van alle deelnemers werden immuunprofie-
len gemaakt. 
Uit de resultaten bleek dat zowel het aange-
boren als het verworven immuunsysteem 
verbeterde en er metabole verbeteringen te 
zien waren, terwijl ze slechts 5-6% in gewicht 
omlaag gingen. Van Rossum: ‘Dat is een veel-
belovend resultaat. Het voordeel is dat een 
GLI onder begeleiding plaatsvindt. Vaak heb-
ben de mensen zelf al veel geprobeerd. Voor 
een verbetering van het immuunsysteem bij 
mensen met obesitas is, ongeacht of iemand 
in gewicht afneemt, sowieso gezonde voe-
ding, voldoende slaap, ontspanning en veel 
beweging gunstig.’ 

VOEDING EN WEERSTAND 

'Mijn verschijnen op 
tv had een flink 

spinn-off-effect'

WAT IS EEN GLI?
Een gecombineerde leefstijlinterventie 
(GLI) is een behandeling voor mensen 
met obesitas of overgewicht met be-
paalde risicofactoren. Een GLI is ge-
richt op gedragsverandering om een 
gezonde leefstijl te bereiken en te be-
houden. Binnen een GLI wordt advies 
en begeleiding gegeven gericht op:
• gezonde voeding;
• gezonde eetgewoontes;
• gezond bewegen;
• stressreductie;
• voldoende slaap;
• andere zaken die een gezonde leef-

stijl belemmeren.
Een GLI duurt 2 jaar en bestaat uit 
groepsbijeenkomsten en individuele 
contacten. Per programma kan het 
aantal groepsbijeenkomsten verschil-
len; meestal zijn het er 12. Daarnaast 
zijn er 1 à 2 individuele contacten met 
de zorgverlener die de GLI geeft.
Bron: www.zorginstituutnederland.nl

Volgens Van Rossum is het belangrijk om je te 
realiseren dat obesitas een ziekte is. ‘Als je te 
veel vet hebt, dan is je vet ziek, net zoals het 
hart en de lever ziek kunnen zijn. We moeten 
er op een goede manier mee omgaan. Fatsha-
ming, door bijvoorbeeld te zeggen dat “ze” onze 
ic-bedden bezetten, is onacceptabel.’ 
De hoogleraar ziet dat juist de groep mensen 
met obesitas angstiger is om naar buiten te 
gaan. ‘Sowieso kregen sommige mensen meer 
coronakilo’s vanwege stress, door gesloten 
sportscholen, meer snacken thuis, alcoholge-
bruik en meer zitten. Binnen een paar weken 
kan je dan al meer ontstekingsstoffen in het 
lichaam aanmaken en een achteruitgang heb-
ben van het immuunsysteem.’

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
Van Rossum is een groot voorstander een pre-
ventieve aanpak bij obesitas. ‘Het is goed om 
na te gaan wat we zelf kunnen veranderen om 
een ernstig verloop van corona te verminderen. 
Afvallen is belangrijk. Als iemand vijf tot tien 
procent van het buikvet kwijtraakt, is dat al 
een goede stap. 
We moeten wel oog hebben voor de complexi-
teit. Het is lastig om af te vallen. Bij velen is 
een gedragsverandering nodig als het gaat om 
door ongezonde leefstijl veroorzaakte obesitas.’ 

Vermindering van stress doet al heel veel in de bestrijding van obesitas.
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COLUMN

Bij ‘weerstand’ denken wij voedingsexperts
natuurlijk meteen aan het immuunsysteem. 
Het was hét onderwerp de afgelopen weken.
Ik schreef er veel over en droom zelfs van:
maak me ’s nachts wakker en ik dreun alle
weerstandsvitamines en -mineralen voor je
op. We willen er natuurlijk álles aan doen om
het coronavirus op afstand te houden, dat be-
grijp ik. Maar heel eerlijk: ik ben dat geleuter
over die weerstand wel een beetje zat. Ik heb
een wat last van die andere definitie van 
weerstand: tegenstand en verzet.
Eigenlijk is dat best stom, want als er een mo-
ment is om ons podium te pakken, is het nu! 
Nooit eerder was er zo veel aandacht voor het
beschermde effect van gezonde voeding. Hoe
komt het dan dat ik een beetje klaar ben met
het onderwerp?
Dat komt denk ik door de voorzichtigheid 
waarmee ik moet schrijven. Want iets zeggen
over de weerstand, ho eens even, dat mag zo-
maar niet. Heel goed dat er duidelijke regels 
zijn voor gezondheidsreclame, maar het

wordt er ook wel erg saai door. We durven 
niets keihard te beweren. 
Toch zijn er veel interessante onderzoeken 
over het effect van verschillende vitamines en 
mineralen bij coronapatiënten. Natuurlijk
moet je op grond daarvan er geen megadose-
ringen van adviseren. Maar je precies houden
aan de inmiddels toch wel wat verouderde 
adviezen van de Gezondheidsraad is mis-
schien ook wel erg voorzichtig. Je kunt het
ook eens omdraaien: zijn er schadelijke bij-
werkingen? Dan moet je natuurlijk geen hoge 
doseringen adviseren. Zijn die er niet? Dan
kun je best eens wat verder kijken: baat het
niet dan schaadt het niet.
Zo, even klagen lucht best op. Ik voel meteen
minder weerstand en realiseer me dat we blij
moeten zijn met ons vak. Wij hebben een
baan en kunnen mensen echt helpen om niet 
ziek te worden en om zich gezonder en fitter
te voelen. Dat is in deze tijd best een voor-
recht. Dan ga ik nu maar weer verder met een 
blog over… je raadt het al, de weerstand! 

SUZAN
TUINIER
Diëtiste en  
communicatie- 
deskundige 

Suzan Tuinier geeft  
als columniste 
regelmatig haar  
mening over diverse 
voedingsonderwerpen.
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DE PRAKTIJK VAN

Daphne Hieltjes is holistisch onlinediëtist. 
Ze inspireert en ondersteunt mensen naar een gezondere leefstijl.

‘(H)erkenning maakt dat je online een connectie met mensen kunt opbouwen’

Daphne heeft eind 2019 de deeltijdstudie 
Voeding en Diëtetiek afgerond en is nu onge-
veer een jaar onlinediëtist. Ze wist al snel dat 
ze niet de typische diëtist wilde worden die 
haar cliënten in een praktijk ziet. Het plaats-
onafhankelijk zijn trok haar aan; ze heeft al 
een tijd vanuit Bali gewerkt.
Ook kan zij door online te werken meer men-
sen helpen. ‘Ik begeleid nu bijvoorbeeld ie-
mand uit België, dat had niet gekund als ik 
gewoon een praktijk had gehad waar je men-
sen face to face ziet.’ Ze ziet veel mogelijkhe-
den in online werken. ‘Ik kan m’n eigen ding 
doen, waar ik blij van word.’

Van slaapprobleem tot lekker in je vel
Ze ziet voornamelijk vrouwen met slaappro-
blemen en stressklachten. Maar ook vrouwen 
die al heel lang bezig zijn met afvallen en 
klaar zijn met diëten. Ze willen veel meer 
werken aan hun mindset in combinatie met 
gezonder leven. ‘Het gaat eigenlijk van slaap-
problemen tot aan lekker in je vel zitten.’ 

Kans om jezelf te profileren
Daphne kent slechts een handjevol diëtisten 
die net als zij volledig online werken. ‘Dat is 
zonde. Er is een hele wereld die online onder-
neemt, veel coaches doen het al.’ 
Daphne merkte dat de diëtist wat minder 
populair werd en ziet kans in profilering 
door online begeleiding. ‘Als je je als diëtist 
wilt profileren, anders dan via de reguliere 

Tekst Emma Kruit

Hoogtepunt: ‘Dat ik in een jaar echt veel 
heb bereikt, van onlinetrainingen ontwik-
kelingen tot aan zelf veel cursussen vol-
gen. Wat ik doe, vind ik leuk en ik doe het 
op mijn eigen manier.’

Dieptepunt: ‘Tegelijkertijd voel je je ook 
wel kwetsbaar als je ervoor kiest om wat 
anders te doen. Ik krijg soms ook niet 
zulke positieve reacties van bijvoorbeeld 
andere diëtisten.’
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DE PRAKTIJK VAN

Do’s: ‘Doe waar je blij van wordt. En
durf het op je eigen manier te doen.’

Dont’s: ‘Ga niet mee met de rest
omdat het zo hoort.’

‘Ik heb geleerd 
om online 
zichtbaar te zijn’

weg, zijn er veel mogelijkheden, zoals dus on-
line werken.’ 

Kijken naar het hele plaatje
Daphne kijkt niet alleen naar iemands voe-
ding, maar naar de hele leefstijl. ‘Wanneer je
slecht slaapt, ga je vaak ongezonder eten, je 
hongerhormoon neemt toe. Dat zijn de link-kk
jes die ik mijn cliënten meegeef. Mensen met
slaapproblemen willen zich energieker voe-
len. Daar hoort natuurlijk beter slapen, maar
ook goed eten en meer bewegen bij.’
Daphne gelooft in de verbintenis tussen li-
chaam en geest. ‘Als je darmproblemen hebt, 
heeft dat invloed op je hormonen, hormonen 
hebben invloed op je slaap.’ Daphne merkt 
dat sommige mensen verbaasd zijn als ze 
zegt dat ze als diëtist ook adviezen geeft over
slaap. ‘Terwijl ik het heel logisch vind, want 
als je veel darmklachten hebt door voeding
dan maak je niet op de juiste manier je hor-
monen aan, waardoor je weer minder goed
slaapt. Ik denk dat het nauw met elkaar ver-
bonden is.’

Onlinetraject
Voordat Daphne met iemand een traject in-
gaat, wil ze er zeker van zijn dat er een ‘klik’ 
is. Daarvoor biedt zij een gratis kennisma-
kingsgesprek aan. ‘Als die klik er niet is, of als 
de vraag van de cliënt niet past binnen mijn 
visie, dan zeg ik dat ook eerlijk.’ Als het van-
uit beide kanten goed voelt, gaat ze een tra-
ject in.
Daphne werkt volledig online. In een traject 
zijn er meerdere consulten via beeldbellen. 
Elke week vindt er contact plaats via de mail
voor een update over hoe het gaat. Sommige 
cliënten sturen ook ingesproken berichten 
en berichten via Instagram. 
Daarnaast biedt Daphne een onlineomgeving 
aan die zij ‘de bibliotheek’ noemt. Daarin 
staan allemaal oefeningen. ‘Stel, iemand
loopt ergens mee vast. Dan kan diegene die 
oefeningen uit de bibliotheek halen waarvan 
ik denk dat ze zouden kunnen helpen. Er 
staan daarnaast ook recepten en andere 
hulpmiddelen in.’ Ze kent veel ondernemers 
die zo’n onlineomgeving laten maken, maar
zij doet het zelf.

Online zichtbaar zijn
Daphne is zich gaan verdiepen in online-
marketing. Ze heeft het afgelopen jaar veel 
cursussen gevolgd en heeft een coach in de 
hand genomen die haar in het onlineonder-

nemen begeleidt. ‘In een jaar heb ik geleerd
om online zichtbaar te zijn. Op Instagram
deel ik bijvoorbeeld veel tips over voeding.
Daarnaast werk ik met advertenties op face-
book.’ Daphne heeft haar eigen marketing-
methode ontwikkeld. ‘Wanneer mensen met
mij in contact komen, probeer ik dat in de
goede richting te sturen. Als mensen zich bij-
voorbeeld registeren voor een gratis e-book,
komen zij op een e-maillijst te staan. Die
mensen mail ik elke week een paar tips. Op
een gegeven moment gaan zij zich interesse-
ren en voelen zij een klik met mij. Daar ko-
men dan nieuwe cliënten uit.’

De onlineconnectie
Volgens Daphne willen mensen een connec-
tie voelen, juist online. Ze merkt dat veel dië-
tisten die online actief zijn enkel foto’s van
eten delen, waarbij het persoonlijke aspect 
mist. ‘Mensen komen niet per se bij mij om
mijn kennis, maar omdat ze die connectie
met mij voelen. Ze denken: O, dat is een leu-
ke meid.’ Ze voegt toe: ‘Wanneer mensen een
onlinediëtist nodig hebben en bij de ene dië-
tist staat dat hij of zij iedereen helpt en bij 
de ander staat een verhaal waarin mensen
zich herkennen, kiezen ze voor de laatste.
(H)erkenning maakt dat je online met men-
sen een connectie kunt opbouwen.’ 
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‘Tijdens mijn zwangerschap kan ik beter geen koffie drinken’, ‘Het aantal borstvoedingen per 
etmaal ligt vast’ en ‘Mijn kind mag niet vegetarisch eten’, zijn drie voorbeelden van fabels die 

worden besproken in het nieuwe boek 77 fabels & feiten over kinder(op)voeding. 

‘De (ongezonde) voeding van de volwassenen wordt  
al snel de voeding van het kind’

Tekst Emma Kruit

We spraken met auteur Hans Kraak, hoofdre-
dacteur van Voeding Nu, over zijn nieuwe 
boek. Hij presenteerde het begin januari tij-
dens een voordracht voor geneeskundestu-
denten van het ErasmusMC. 

Waarom heb je dit boek geschreven?
‘Over voeding doen veel fabels de ronde. Het 
gaat daarbij soms om hardnekkige misver-
standen. Daar schreef ik eerder twee andere 
boeken over: 77 fabels en feiten over onze 
voeding en 77 fabels en feiten over afvallen. 
Veel mensen geloven bijvoorbeeld dat koffie 
vocht vasthoudt. Dat weetje is ooit in het col-
lectief geheugen terechtgekomen en is er, on-
danks nieuwe kennis, maar moeilijk uit te 
krijgen. Velen blijven erin geloven, je vindt 
het nog steeds terug als je een beetje googelt 
op het onderwerp. Ook de carcogeniteit van 
de zoetstof aspartaam is zo’n bijvoorbeeld, 
ook een fabel. Of de gedachte dat alleen de 
verbanning van koolhydraten heilzaam is 
voor een gezond gewicht. 
Voeding is complex, verschillend per individu 
en het vergt vaak meerdere denk- of uitleg-
stappen om te begrijpen waarom de dingen 
werken zoals ze werken. Bij kindervoeding 
werkt het niet anders, maar daarbij zie je ook 
dat ouders op zoek gaan naar informatie die 
hen zekerheid verschaft over datgene wat ze 
het beste kunnen doen bij de voeding van 
hun kind. Het informatieaanbod is groot, 
maar welke bron kies je? Welke is wel of 
niet betrouwbaar? Ik heb in de lijn van mijn 
eerdere boeken geprobeerd het kaf van het 

koren te scheiden rondom 77 veelvoorkomen-
de fabels of vragen rond kindervoeding.’

Voor wie is het boek bedoeld?
‘Het boek is bedoeld als naslagwerk voor ou-
ders van jonge kinderen of aankomend ou-
ders. Een soort richtsnoer dat van pas komt 
als je ervoor wilt zorgen dat je kinderen ge-
zond eten. Als ouder heb je van het begin af 
aan de regie in handen, het helpt als je het 
even niet meer weet, dat je dan kunt terug-
vallen op wat verstandig is of niet. Daarvoor 
doe ik handreikingen.’

Wat is volgens jou het belangrijkste uit 
het boek?
‘Het is een boek dat je niet per se in een keer 
hoeft te lezen, omdat het is ingedeeld naar 
leeftijdsfasen, ofwel voedingsfasen van kinde-
ren, totdat ze puber af zijn. Maar ik vergelijk 
de voeding gedurende de kinderjaren weleens 
met een nieuwe cursus of opleiding. Als je 
eraan begint wil je graag weten waar de cur-
sus over gaat. Je neemt dan kennis van de in-
houd van de verschillende hoofdstukken om 
te weten waar het allemaal naartoe gaat. 
Als je dit hele boek leest, dan ben je een beet-
je beter voorbereid op wat komen gaat rond 
de voeding van kinderen in verschillende 

VOEDINGSVOORLICHTING

77 fabels en feiten over kindervoeding: een na-
slagwerk voor ouders van jonge kinderen of 
aankomend ouders. 
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'Ook als kinderen zelf
keuzes gaan maken, is 

het zaak op een aardige, 
niet dwingende manier, 
ervoor te zorgen dat er 

gezónde keuzes worden 
gemaakt.'

een weg ingeslagen die minder gezond is. Het 
klopt dat als kinderen baby af zijn, geen abso-
lute handenbinders meer zijn, ze steeds vaker 
zelf voedingskeuzes gaan maken. De voeding 
lijkt er makkelijker op te worden, maar juist 
dan moet je ook nog, op een aardige, niet 
dwingende manier, zorgen dat gezonde keu-
zes worden gemaakt.
Iedereen wil dat zijn kind gelukkig wordt, toch? 
Belangrijke randvoorwaarde voor een gelukkig
leven is een gezond lichaam, wat je kunt berei-
ken door gezond te eten en daarnaast voldoen-
de te slapen en actief te zijn, te bewegen. Daar-
mee wil ik niet zeggen dat dit de enige weg 
naar geluk is, maar deze drie-eenheid zie ik als 
basis voor een goed welzijn. Ga maar na. Wat 
als je overgewicht hebt en je je te dik voelt? Li-
chamelijk of geestelijk kunnen de gevolgen zich 
dagelijks aan je opdringen. In de basis gaat het 
om een lichamelijke reactie. Wat als je structu-
reel te weinig slaapt? Nog even afgezien van de 
vraag wat dat doet met je hormoonhuishou-
ding, hoe voel jij je na een slechte nachtrust? 
Chagrijnig, moe, op-en-top aanwezig op je 
werk? En hoe goed voel je je na een fikse na-aa
tuurwandeling door de winterkou? Vaak draait
de onwelgevoeligheid om lichamelijke reacties. 
Goede voeding, voldoende ontspanning of 
slaap en voldoende beweging vormen de basis 

kennis over te dragen, waardoor het makkelij-
ker wordt om de juiste voedingskeuze te ma-
ken. Het is niet alleen een boek waarin staat
dat je iets zus of zo moet doen. Daarbij heb ik
me hoofdzakelijk gebaseerd op wetenschap-
pelijke bronnen en niet (alleen) op ervarings-
feiten, wat je wel vaker terugziet in andere 
boeken over kindervoeding.’

Wat is de rode draad van het boek?
‘De rode draag is, dat de voeding van kinde-
ren in alle levensfasen even belangrijk is: niet
alleen tijdens de kwetsbaarste periode als ze
nog baby zijn, maar juist ook daarna. In de
beginperiode zijn baby’s en kinderen nog met
alle mogelijke zorg omgeven, het is een pre-
caire fase. Maar voedselconsumptiegegevens
laten zien dat opgroeiende kinderen al vroeg
niet meer eten volgens de Richtlijnen goede
voeding. De voeding van de volwassenen
wordt al snel de voeding van het kind en 
daarmee wordt, getuige de data, vooralsnog

VOEDINGSVOORLICHTING

'Ik zeg niet alleen dat 
iets zus of zo moet, 
maar leg dingen uit'

leeftijdsfasen, voor bij het ouder worden. 
Voor nieuwe ouders vind ik dat wel het be-
langrijkst. Bij de geboorte krijgen ze veel goe-
de informatie, bijvoorbeeld van verloskundi-
ge, consultatiebureauarts of familie. Het 
pasgeboren kindje is heel kwetsbaar en alle 
aandacht gaat uit naar de precieze en goede 
voeding. Naarmate het kind ouder, minder 
kwetsbaar en zelfstandiger wordt, is het net 
zo belangrijk precies en goed op de voeding 
te letten als toen het kind nog baby was.
Door een keer te lezen waarop je moet letten,
kun je er makkelijker rekening mee houden. 
Dat je bij een voedingsvraag even denkt, o ja, 
daar had ik al een keer wat over gelezen. Ze-
ker als alles nog nieuw is, biedt het houvast.  
Maar je kunt het boek ook gebruiken als na-
slagwerk om per fabel na te gaan hoe iets ook
alweer zit. Hoeveel moet een baby, peuter, 
kleuter of puber eigenlijk aan energie bin-
nenkrijgen? En wat betekent dat ene extra 
tussendoortje dan?’

Wat onderscheidt dit boek van andere 
boeken over kinder(op)voeding?
‘In de uitwerking van de fabels ben ik ook
gericht op het mechanisme rond voeding, 
op het hoe en waarom. Door uit te leggen hoe 
de dingen werken, hoop ik meer begrip en 
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Maar van een ding was ik me niet zo bewust
destijds. Mijn oudste zoon had een periode
waarin hij ’s nachts veel moest huilen. Dat
probeerden we dan te stillen met aandacht of 
met een extra voeding. Ik herinner me dat
het een keer lang aanhield, niets hielp. Ja, je
kunt aan zo’n kleintje niet direct zien wat er
dan aan de hand kan zijn. Als me dat nu weer 
zou overkomen, dan zou ik toch wat sneller 
denken aan de mogelijkheid van een voed-
selintolerantie. We hebben het huilgedrag
natuurlijk aangekaart bij de consultatie-
bureauarts, maar ook daar werd destijds niet
aan een aan voeding gerelateerde oorzaak 
gedacht. Gelukkig is het overgegaan, maar of 
het iets met voeding te maken had, weet ik
nog steeds niet.’

Hans Kraak. 77 fabels & feiten over kinder(op)
voeding. 2021; 212 blz.
ISBN paperbackversie: 978-94-6406-504-6, 
prijs: € 22,50; 
ISBN e-pubversie: 9789464065053,
prijs: € 12,95.
Verkrijgbaar bij:
www.boekenbestellen.nl/boek/77-fabels-fei-
ten-over-kindervoeding/40860

voor een gezond en prettig lichaam, daar speel 
je als ouder een belangrijke rol bij als het om je
kind gaat.’

Wat hoop je met dit boek te bereiken?
‘Dat mensen er praktisch wat aan hebben en 
er hun voordeel mee doen. Wat heeft het 
voor zin een boek te schrijven of te lezen als 
je er in de praktijk niets mee kunt?’

Op welke bronnen is het boek zoal ge-
baseerd?
‘Ik heb zelf, samen met mijn partner, drie kin-
deren groot mogen brengen, drie jongens die 
inmiddels 23, 25 en 27 zijn. Daar heb ik na-
tuurlijk vaak aan gedacht bij het schrijven 
van het boek. Hoe ging het ook al weer bij
ons? Ik zal een voorbeeld geven. 
Toen mijn oudste zoon net geboren was, was
ik veel thuis, terwijl mijn vrouw werkte. Ook 
kookte ik toen vaak voor ons gezin. Toen hij
mee ging eten "uit de pot" heb ik me erin ver-
diept hoe ik wat wij wilden eten, ook voor 
hem geschikt was. Dus zelf peutervoeding 
maken alvorens over te gaan op potjes.
Een deel komt dus uit (mijn) praktijk, maar 
verreweg de meeste informatie is gehaald uit

wetenschappelijke artikelen of boeken van
wetenschappers over voeding, gedrag, emo-
ties en opvoeding.’

Waar ben je het meest trots op?
‘Ik heb het boek voor publicatie voor com-
mentaar laten lezen aan verschillende des-
kundigen onder wie diëtist Berdien van
Wezel. Zij geeft aan dat ze het een goed hand-
boek vindt voor consumenten en ziet het als
een naslagwerk met wetenschappelijke on-
derbouwing waarnaar ze ook haar cliënten 
zou willen verwijzen. Er komen veel vragen in 
het boek aan bod die ze ook dagelijks in haar 
praktijk terugziet. Ze heeft dan niet altijd de
tijd om cliënten uitvoerig te woord te staan,
maar zou ze kunnen verwijzen naar deze 
praktische bron. Ik vind het heel mooi dat ze
het boek nu al als praktisch hulpmiddel ziet.’

Wat zou je zelf anders hebben gedaan in
de (op)voeding van je kinderen?
‘Niet zo heel veel. Gedurende de opvoeding
van mijn kinderen was ik ook al veel professi-
oneel met voeding bezig en probeerde ik daar
waar het kon mijn kennis zo goed mogelijk in
de praktijk te brengen.

VOEDINGSVOORLICHTING

'In alle leeftijdsfasen 
is de voeding van 

kinderen belangrijk.'
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STANDPUNT

Tot er bewijs is voor 
specifieke aanbevelingen, 
blijft het advies: blijf of ga 
gezond eten volgens de 

Schijf van Vijf.

De impact van de éxtra inname van een voedingsstof 
op de weerstand tegen infecties kun je betrouwbaar
vaststellen door te kijken naar infectie-uitkomsten in
gerandomiseerde gecontroleerde interventie-studies
(RCT’s). Hierin wordt bijvoorbeeld groep één extra vita-
mine C gegeven en groep 2 niet. Daarna wordt nage-
gaan hoeveel mensen in beide groepen ziek worden.
Daarbij zijn de kwaliteit en reproduceerbaarheid én we-
ging van de totaliteit van het bewijs belangrijk om tot
een eenduidige conclusie te komen. 
Ook prospectieve observationele onderzoeken kunnen
hieraan bijdragen (7). 

Luchtweginfecties, vitamine C en D
Onderzoeken naar de impact van specifieke voedings-
stoffen of voedingsmiddelen op preventie van luchtwe-
ginfecties zijn beperkt in aantal of niet eenduidig. 
Vitamine C en vitamine D zijn de meest prominente 
kandidaten. Een meta-analyse van RCT’s laat zien dat
elke dag vitamine C slikken er niet voor zorgt dat men-
sen minder vaak verkouden worden, tenzij ze onder ex-xx
treme condities een zware inspanning leveren (8,9). 
Over de effecten van vitamine D op de preventie van 
acute luchtweginfecties zijn studies niet eenduidig 
(10,11). Daarom geven we geen voedingsadviezen over
het verhogen van de weerstand en zijn de suppletie-
adviezen met vitamine D gericht op het behouden van 
botgezondheid en niet op de bescherming tegen lucht-
weginfecties.

COVID-19
Ten aanzien van de preventie van COVID-19 met voe-
dingstoffen, voedingsmiddelen of voedingspatronen,
zijn er nog onvoldoende gegevens (12). Maar ook de 
huidige inzichten ten aanzien van voeding en weer-
stand geven geen aanleiding voor een specifiek advies.
Het is belangrijk om nieuwe studies te blijven volgen.
Wanneer er bij voldoende wetenschappelijke consensus
een duidelijk gezondheidsvoordeel wordt vastgesteld 
door autoriteiten als de Gezondheidsraad, zullen we
onze adviezen aanpassen. Tot die tijd adviseren we: 
blijf of ga gezond eten volgens de Schijf van Vijf. 

De referenties zijn te vinden in de digitale versie van dit 
artikel op voedingnu.nl.

Van verschillen-
de vitamines en
mineralen is aan-
getoond dat ze
bijdragen aan de 
normale werking 
van het im-
muunsysteem
(o.a. 1-3). De hui-
dige voedings-
en suppletiead-
viezen zijn erop
gericht dat men-

sen voedingsstoffen binnenkrijgen volgens aanbevolen 
dagelijks hoeveelheid én voldoende voedingsmiddelen 
met een bewezen gezondheidsvoordeel. Beide worden 
vastgesteld door de Gezondheidsraad.
Het is echter niet gezegd dat door inname bovenop de 
aanbevolen hoeveelheid van bepaalde voedingsstoffen
of -middelen de weerstand verbetert tegen infecties in 
het algemeen, of tegen corona in het bijzonder.

Effecten van voeding op weerstandsparameters
Het afweersysteem is complex en bestaat uit veel ver-
schillende componenten, zoals diverse celtypen en sig-
naalstoffen. Er is van meerdere voedingsstoffen in on-
derzoek vastgesteld dat ze één of meer van deze
componenten kunnen beïnvloeden. Maar dat betekent
niet direct dat je kunt concluderen dat zo’n voedings-
stof je weerstand tegen infecties verbetert (4). Daarvoor
is het nodig te kijken naar de incidentie, duur of ernst
van een infectie.

Observationele studies
Er zijn ook observationele studies die laten zien dat
mensen met een lage bloedwaarde van een bepaalde
voedingsstof vaker of ernstiger ziek worden.
Zo zijn er onderzoeken die een relatie laten zien tussen 
een lager vitamine D-gehalte in het bloed en de preva-
lentie van corona (6). 
Maar heeft een patiënt corona gekregen door een te-
kort aan vitamine D? Of komt dat tekort door corona?
Óf hebben deze twee zaken toch niet direct iets met 
elkaar te maken en speelt een andere gemeenschappe-
lijke factor een rol? Dat kun je uit dit soort onderzoe-
ken niet afleiden.

Er is op dit moment onvoldoende bewijs voor dat de inname van extra voedingsstoffen of -middelen helpt 
om je weerstand te verhogen. Door gezond te eten ondersteun je je afweer. Of dit helpt om je beter tegen 
corona te beschermen, weten we niet. Maar je verlaagt wel het risico op overgewicht en chronische ziekten.

Tekst Danielle Wolvers, Iris Groenenberg, Lisette Brink 
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Carnitine, tevens bekend onder de naam L-carnitine (de 
actieve vorm die spiegelbeeldig is aan de inactieve vari-
ant D-carnitine), is een aminozuurderivaat en wordt 
ook wel een halfvitamine genoemd. Het wordt ge-
vormd uit de aminozuren lysine en methionine. Carni-
tine speelt een cruciale rol in de energieproductie van 
het lichaam en is onmisbaar voor het transport van 
vetzuren naar de mitochondriën (1,2).
 
Carnitine shuttle
Carnitine is essentieel voor het transport van langketen-
vetzuren naar het binnenste van de mitochondriën. In 
de mitochondriën worden de vetzuren afgebroken en 
met co-enzym A (CoA) omgezet tot acetyl-CoA. De CoA-
groep is daarbij belangrijk, omdat het de vetzuren “acti-
veert”. De vetzuurverbranding staat ook wel bekend als 
-oxidatie en is cruciaal voor de energieproductie in on-

der andere de hartspier. Carnitine werkt bij het transport 
als tijdelijke vervanger van CoA. Het transportsysteem 
wordt ook wel de carnitine shuttle genoemd. Carnitine 
kan worden gesynthetiseerd door het lichaam of worden 
opgenomen uit vlees en zuivelproducten (3). 

Lange historie
De kennis over carnitine heeft een lange historie. Het werd 
voor het eerst beschreven in 1905 en de chemische struc-
tuur werd in 1927 vastgesteld. De grote gelijkenis met de 
voedingsstof choline leidde tot fysiologische studies in 
1930. Uit deze studies kwam echter nooit bewijs voor de 
werkelijke rol van carnitine. In 1952 ontstond er nieuwe 
interesse in carnitine, toen werd ontdekt dat het een groei-
factor is voor meelwormen. Insectenlarven met een gebrek 
aan carnitine stierven wanneer ze werden uitgehongerd. Ze 
waren niet in staat om hun opgeslagen vet om te zetten in 
energie om te overleven. Later, na 1955, ontdekte men dat 
carnitine het co-enzym A kan vervangen in energierijke 
verbindingen (geactiveerde vetzuren zijn voorbeelden van 
energierijke verbindingen). Daarnaast vond men dat carni-
tine niet alleen in spieren voorkomt, maar ook nodig is 
voor de oxidatie van vetzuren in de lever (1).

Carnitine zit hoogstwaarschijnlijk in alle levende organis-
men, alleen in planten komt het niet veel voor. De con-
centratie ervan kan flink verschillen en is afhankelijk van 
het soort organisme en het type weefsel. De meeste carni-
tine zit in spierweefsel. In de meeste planten wordt 
slechts een paar micromol per liter (μmol/l) gevonden. In 
menselijk spierweefsel is dat ongeveer 3 millimol per liter 
is (1), zo’n 1000 keer hoger dan in planten.

Deficiëntie
Bij een carnitinedeficiëntie kunnen vetreserves niet wor-
den gebruikt. Omdat carnitine ook een belangrijke rol 
speelt in het ontwikkelen en onderhouden van de spier-
massa is het logisch dat de hoogste concentratie van car-
nitine en de gerelateerde enzymen wordt gevonden in 
het hart en de skeletspieren. Daarnaast kan carnitine 
ook in de lever en nieren worden gevonden. (4). 

Wetgeving
Er geen aanbevelingen voor het innemen van extra car-
nitine. In de Warenwet zijn regelingen opgenomen 
voor de regulering van toegevoegde stoffen aan bijzon-
dere voeding. Hoewel carnitine hierin wordt genoemd, 
wordt er verder niet ingegaan op limieten en toepas-
singsdoeleinden. Wel wordt carnitine vaak toegevoegd 
aan babyvoeding, omdat baby’s in het begin van hun 
leven geen of onvoldoende carnitine aanmaken. Het is 
van nature aanwezig in moedermelk.
Er mag geen enkele claim rondom carnitine worden ge-
voerd voor onder andere het herstel van spieren, choles-
terolconcentratie of prestatiebevorderende effecten, om-
dat daar onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing 
voor is. Dit heeft de Europese instantie EFSA in 2011 
vastgesteld en is tot op heden nog niet aangepast (5).

Carnitine en voeding
In bijna alle componenten van onze dagelijkse voeding 
is carnitine te vinden. Voornaamste bronnen zijn dier-
lijke producten, zuivelproducten, gevogelte en vlees. 
Rood vlees bevat de hoogste concentraties. In tabel 1 

Onmisbaar...

Tekst Runan Chen, Deniz S. Erbay, Jeffrey Gerekink, Lauren R.A. Moerkerk, Jill J. Ongering, Kevin L. Schaper en Feike R. van der Leij, Research 
Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences, Hogeschool Inholland, Delft en Amsterdam

Carnitine: iedereen heeft het, maar bijna niemand weet het. Wat is carnitine eigenlijk? Wat doet het en wat 
gebeurt er als het in meerdere of mindere mate aanwezig is in het lichaam? Zes studenten van de opleiding 
Food Commerce & Technology van Hogeschool Inholland deden, onder supervisie van een docent-
onderzoeker, een literatuuronderzoek. 
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...of overbodig?
worden de carnitinewaardes weergeven van de verschil-
lende voedingsmiddelen (volgende pagina).

Dierlijke producten
Volwassenen die gevarieerd eten, waaronder dierlijke 
producten, krijgen ongeveer 60-180 mg carnitine per 
dag binnen. Bij veganisten is dat ongeveer 10-12 mg, 
omdat ze dierlijk voedsel vermijden en hun voeding
daardoor een lager carnitinegehalte heeft. Zij kunnen 
overwegen om carnitinesupplementen te nemen. Er 
zijn echter niet veel studies gedaan die de voordelen
van carnitinesupplementen bevestigd hebben (zie ver-
derop in dit artikel).  De inname van carnitine uit voe-
ding ligt tussen de 54-87% en is afhankelijk van de hoe-
veelheid die in de maaltijd zit (7).

Halfvitamine
Zoals eerder vermeld, kan het lichaam ook zelf carniti-
ne produceren. Deze productie komt tot stand wanneer 
de voorraad van carnitine in het lichaam laag is. Het 
carnitinegehalte wordt dus beïnvloed door zowel de 
hoeveelheid die men via de voeding binnenkrijgt als de
hoeveelheid die het lichaam zelf produceert.
Bij kinderen is de machinerie om carnitine te maken
nog niet voldoende “uitgerijpt”. Vandaar dat het voor 
kinderen als halfvitamine wordt beschouwd. 

Suppletie
Carnitine is een populair ingrediënt als het gaat om di-
eetsupplementen, in het bijzonder sportproducten en 
producten die gewichtsverlies stimuleren. Carnitinesup-
plementen worden vaak via websites aangeboden. Wat 
deze websites gemeen hebben, is dat erop geclaimd 

wordt dat carnitine kan “bijdragen aan een gezonde le-
vensstijl”, of zelfs aan een snellere vetverbranding of dat 
ze mogelijk goed zijn voor mensen met een vegetarische
of veganistische levensstijl (8). Naast de claims op web-
sites, zijn er wetenschappelijke onderzoeken waarin een
positieve werking van carnitinesupplementen wordt be-
schreven. Zo zou suppletie mogelijk kunnen bijdragen 
aan de behandeling van obesitas, de verbetering van
glucosetolerantie en van invloed zijn op de totale hoe-
veelheid energie in het lichaam (9). Mogelijke risico’s van
carnitinesupplementen zijn nog onduidelijk (10).

Compensatie
Vegetariërs en veganisten nemen minder carnitine in 
via de voeding, maar dat wordt gecompenseerd door 
carnitinesynthese in het lichaam zelf, de zogenaamde 
endogene aanmaak (11). De carnitine-inname van vege-
tariërs is ongeveer 1,2 μmol per kg lichaamsgewicht 
per dag. Dit is bij mensen die wél vlees eten tussen de 
2-12 μmol per kg lichaamsgewicht per dag. Theoretisch
zou suppletie met carnitine ‘endogene synthesestress’ 
kunnen ontlasten, maar er lijkt geen fysiologische 
noodzaak voor. Carnitinesupplementen kunnen moge-
lijk wel levensreddend zijn wanneer er een tekort aan 
carnitine is in het lichaam door bijvoorbeeld nierziek-kk
ten of ouderdom. Ongebruikte carnitine die oraal 
wordt ingenomen, wordt overigens gewoon afgebroken 
als het lichaam geen tekort heeft (9).

Casus
In 1984 werd onderzoek gedaan naar een 11-jarige jon-
gen die sinds zijn eerste levensjaar last had van ernsti-
ge braakaanvallen, lusteloosheid en een instabiele 

Rood vlees bevat de 
hoogste

carnitineconcentraties.
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bloedsuikerspiegel. Toen hij een vegetarisch dieet ging 
volgen, werden deze klachten erger. Na onderzoek bleek 
dat de jongen een ernstig tekort had aan carnitine. Hij 
werd direct met carnitine behandeld en binnen enkele 
dagen werden al drastische verbeteringen in zijn toe-
stand waargenomen (12).
In een ander geval bleek een baby van 7,5 maanden 
een carnitine- en jodiumtekort te hebben. De baby had 
onder andere last van een ontwikkelingsachterstand, 
spierslapte, zichtbare schildkliervergroting en ernstige 
botafbraak. De ouders van de baby waren strikte vega-
nisten. De baby had tot de leeftijd van 2,5 maand borst-
voeding gekregen en daarna uitsluitend een mengsel 
van amandelextract in water. Daardoor ontstond dit 
ernstige carnitinetekort. Het onderzoek werd niet ver-
der voortgezet, omdat de ouders van de baby stopten 
met hun deelname eraan (13).

Carnitine en sport
In de sportwereld kun je bijna niet meer om de grote 
potten met poeders, pillen en oplossingen (liquid car-
nitine) heen. Wat levert het innemen van extra carniti-
ne een sporter op? Er zijn drie aannames op basis waar-
van gedacht wordt dat carnitine bij conditieoefeningen 
prestatiebevorderend zou werken (14):
1. De carnitineconcentratie in de spieren zou bij in-

tensief sporten te laag zijn om de enzymen die car-
nitine verwerken te laten functioneren en om de 
vetzuuroxidatie te ondersteunen.

2. Orale inname van carnitinesupplementen zou lei-
den tot een verhoging van de carnitineconcentratie 
in de spieren.

3. Deze verhoging zou een verhoogde oxidatie veroor-
zaken van intramusculaire vetzuren en triglyceri-
den tijdens het sporten, waarmee de spierglyco-
geenafbraak wordt vertraagd en vermoeidheid 
uitgesteld.

Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de effecten van 
carnitinesupplementen bij sport en herstel. 

Het grootste gedeelte van de deelnemers (305 proefper-
sonen in 14 onderzoeken) beweren een positief effect 
te merken in de spierfunctie tijdens sport en herstel. 
Een kleiner gedeelte (70 proefpersonen in 7 onderzoe-
ken) ondervindt geen effect van het gebruik van carni-
tine in het dieet (14). 

Carnitine en lichaamsgewicht 
Naast het gebruik in sportvoeding en supplementen, 
wordt carnitine gebruikt om te helpen bij afvallen. Een 
onderzoek laat zien dat het gebruik van carnitinesup-
plementen helpt bij het beheren van het lichaamsge-
wicht. Suppletie zou zelfs beter werken dan een dieet 
gebaseerd op een negatieve energiebalans (minder 
energie binnenkrijgen dan het lichaam nodig heeft). In 
dit onderzoek werkte het beheren van het lichaamsge-
wicht het best bij orale inname tot 6 gram per dag, ge-
durende 14 dagen. Dit was het geval voor de parame-
ters body mass index, lichaamsvetpercentage, de 
verhouding tussen middel- en heupomtrek (waist-hip 
ratio), vrije vetzuren, triacylglycerol en totaalcholesterol 
in serum (15). 

Spierbevorderend
Wanneer carnitine in hoge doses wordt ingenomen, 
kan het de functie van glucocorticoïden nabootsen. 
Deze anabole hormonen staan bekend om hun spierbe-
vorderende werking (16). 
Er zijn ook onderzoeken gedaan bij dieren. Daaruit 
bleek onder meer dat een dosis van 300 mg/kg carniti-
ne een gunstig effect had op gewichtsverlies bij muizen 
met overgewicht (17). In een ander onderzoek werd ge-
keken naar de effecten van carnitine bij muizen op 
obesitas, diabetes en als middel om inspanning te ver-
hogen. Bij muizen met een dieet hoog in vet werden 
zowel leptine (een hormoon dat vetopslag en hongerge-
voel reguleert) als buikvet verhoogd. Bij de groep die 
naast een hoog-vetdieet ook carnitine toegediend 
kreeg, waren de leptine- en buikvetwaardes lager dan 
bij de non-carnitine groep. Verder werden de toenames 
in het niveau van triglyceriden en totale lipiden (ver-
schillende vormen van vetten) met carnitine tegenge-
gaan. In ditzelfde onderzoek werd ook gekeken naar 
het lipidenprofiel en inspanningsvermogen in getrain-
de ratten en mensen onder invloed van carnitine. Het 
lipidenprofiel en inspanningsvermogen in zowel men-
sen als dieren bleek verbeterd, wat suggereert dat car-
nitine in combinatie met antioxidanten een gunstig 
effect zou hebben op inspanningsvermogen (18). 
In een onderzoek onder licht-obese vrouwen die carni-
tine als supplement kregen toegediend (4g/d voor 56 
dagen) werd echter geen verschil gemeten met de 
placebogroep (19). Net als bij het gebruik van carnitine 
door sporters wordt dus ook over het effect op li-
chaamsgewicht divers gerapporteerd. 

De lijst met referenties is te vinden in de digitale  
versie van dit artikel op www.voedingnu.nl.

Voedingsmiddel Carnitine Voedingsmiddel Carnitine 

Vlees: mg/100g Gevogelte: mg/100g

Schapenvlees 160 Kippenlever (gekookt) 94

Kalfsvlees 133 Kippenvlees (zonder huid)                     10,4

Rundergehakt 88 Kippenvleugel (zonder huid) 10,0

T-bone steak 84 Kalkoenhuid 15,4

Paardenvlees 83 Eendenbiefstuk 13,3

Ossenhaas 79 Kalkoenvlees 11,3

Kalfsschouder 78 Zuivel:

Rundvlees Worst 66 Munster 19,8

Lendevlees 65 Geitenkaas 15,3

Lamskotelet 41 Comté 12,2

Gekookte ham (varken) 34 Saint Môret 12,5

Schouderham (varken) 21 Schapenmelk 4,9

Fruit, kruiden: Reblochon 4,4

Appel 0,05 Feta 48% vet     3,9

Abrikoos 0,50 Yoghurt 2,6% vet 2,6

Bieslook 4,7 Magere melk 2,5

Tabel 1. Carnitine in voe-
ding. Een inventarisatie 
door hbo studenten (6).
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Niet-overdraagbare ziekten, zoals kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas, astma, 
neurologische ontwikkelingsstoornissen en botontkalking, zijn verantwoordelijk voor maar liefst 

72% van de sterfgevallen wereldwijd. Aan levensstijl gerelateerde risicofactoren, zoals een 
ongezond dieet, kunnen inflammatie in het lichaam veroorzaken en zo een belangrijke rol spelen 
bij het ontstaan van deze ziekten. Onderzoek naar het effect van een inflammatoir dieet tijdens 

de zwangerschap of bijvoorbeeld op obesitas is schaars. Een review.

Tekst Rosalie Mensink-Bout en Liesbeth Duijts, Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Een hogere DII-score reflecteert een dieet dat 
meer risico geeft op ontstekingen. Het doel 
van deze review is het onderzoeken van de 
beschikbare wetenschappelijke literatuur 
over de DII-score in relatie tot niet-overdraag-
bare ziekten en het bespreken van de belang-
rijkste bevindingen.

Meer dan honderd artikelen zijn gepubliceerd 
waarin de relatie van de DII-score met ver-
schillende soorten kanker is onderzocht in 
mensen met diverse achtergronden over de 
hele wereld. De meest consistente resultaten 
daarin zijn gevonden voor de relatie van de 
DII-score met darmkanker en prostaatkanker. 

Een meta-analyse laat zien dat de hoogste 
DII-categorie, het meest inflammatoire dieet, 
associeerde met een 40% hoger risico op 
darmkanker ten opzichte van de laagste 
DII-categorie, het minst inflammatoire dieet. 
Een hogere DII-score is ook gerelateerd aan 
een hoger risico op kanker in het mond- en 
keel-gebied. Dit risico is sterker in personen 
die roken of veel alcohol gebruiken, 

wat suggereert dat de ongezonde effecten 
van roken, alcoholgebruik en een inflamma-
toir dieet elkaar versterken. De resultaten van 
studies die de associatie van de DII-score met 
andere vormen van kanker onderzoeken, zijn 
minder eenduidig.
 
Cardiometabole ziekten 
Diabetes type 2 en cardiovasculaire ziekten 
worden vaak onder dezelfde noemer gegroe-
peerd, omdat ze veel gedeelde risicofactoren 
hebben. Deze risicofactoren zijn onder ande-
re: te hoge glucoseconcentraties, afwijkende 

VOEDING EN GEZONDHEID

Roken en alcohol 
versterken 

het effect van 
ongezonde diëten

Het meest inflammatoire dieet geeft een 40% hoger risico op darmkanker.
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30% hoger risico op obesitas ten opzichte van 
de laagste DII-categorie. We moeten echter 
voorzichtig zijn met de interpretatie van dit 
effect, omdat er veel variatie in de voor deze 
meta-analyse gebruikte studies is. Bovendien 
kan het zijn dat meer inflammatie het gevolg 
is van obesitas in plaats van andersom. De 
resultaten voor studies die focussen op de 
relatie tussen de DII-score en cardio metabole 
ziekten zijn eenduidiger. Uit recente studies 
kan zonder uitzondering geconcludeerd wor-
den dat een hoger inflammatoir dieet direct 
geassocieerd is met een hoger risico op hart- 
en vaatziekten en ook op sterfte door deze 
ziekten. De relatie van de DII-score met sterf-
te blijkt onafhankelijk van andere levensstijl-
factoren, zoals een hogere body mass index, 
roken of meer lichamelijke activiteit. De asso-
ciaties van de DII-score met diabetes zijn al-
leen bestudeerd in ontwikkelingslanden. 
Deze studies laten zien dat, vergeleken met 
een lage DII-score, een hoge score is geassoci-
eerd met een groter risico op diabetes type 2 
en zwangerschapsdiabetes. 

Astma 
Een inflammatoir dieet kan leiden tot ontste-
king van de luchtwegen en vervolgens tot 
een verminderde longfunctie en een hoger 
risico op astma. Studies naar de relatie van de 
DII-score met longfunctie en astma zijn be-
perkt en laten tegenstrijdige resultaten zien. 
Uit een kleine studie blijkt dat een hogere 
DII-score in volwassenen geassocieerd is met 
een hoger risico op astma en een mindere 
longfunctie. Met een grote studie, met meer 
dan 30 000 deelnemers, is echter geen ver-
band gevonden tussen een inflammatoir 
dieet en astma, maar lijkt een hogere DII-
score wel in relatie te staan met verminderde 
longfunctie. In kinderen wordt geen relatie 
gevonden tussen een inflammatoir dieet en 

longfunctie of astma, maar in kinderen die 
aanleg hebben voor het ontwikkelen van al-
lergieën is een hogere DII-score wel gerela-
teerd aan een hoger risico op een piepende 
ademhaling. 
Hoewel het foetale leven een kritieke periode 
is voor de gezondheid van de longen later in 
het leven, zijn er geen studies gedaan naar 

vetconcentraties, hoge bloeddruk en obesitas. 
Het metabool syndroom bestaat uit een clus-
ter van deze risicofactoren. 
Studies die de relatie van de DII-score met 
cardiometabole risicofactoren bestuderen, 
geven geen eenduidige resultaten. Met een 
recente meta-analyse, die de uitkomsten van 

studies naar de DII-score en het metabool 
syndroom heeft samengevoegd, is geen effect 
gevonden van de DII-score op het ontstaan 
van het metabool syndroom. De relatie van 
de DII-score met obesitas is complex. 
Uit een andere grote meta-analyse blijkt dat 
de hoogste DII-categorie relateerde met een 

VOEDING EN GEZONDHEID

Slechte voeding kan 
de longfunctie sterk 
doen verminderen

Aanvullend onderzoek
Huidige studies suggereren dat een meer inflammatoir dieet in volwassenen is gerelateerd 
aan een hoger risico op bepaalde soorten kanker, hart- en vaatziekten en de daarmee ge-
associeerde sterfte, en een slechtere bot- en mentale gezondheid. 
Studies naar de associatie van de DII-score met het metabool syndroom, obesitas, diabe-
tes, respiratoire gezondheid en neurologische ontwikkelingsstoornissen zijn schaars en la-
ten soms tegenstrijdige resultaten zien. 
Een beperking van de aangehaalde studies, is dat het observationele studies zijn. Daarom 
kunnen er geen sterke conclusies over oorzakelijke verbanden getrokken worden. Toekom-
stige studies met een andere onderzoeksopzet, bijvoorbeeld gerandomiseerde gecontro-
leerde studies, zijn nodig om aanvullend bewijs te leveren voor een eventueel oorzakelijk 
verband tussen de DII-score en niet-overdraagbare ziekten. 
Een andere beperking is dat de meeste studies zijn gedaan in volwassenen. Gesuggereerd 
wordt namelijk dat blootstelling aan ongezonde voeding al in het vroege leven effect kan 
hebben op de gezondheid in het latere leven en dat deze gezondheidseffecten van gene-
ratie op generatie kunnen worden over gedragen. Mogelijk dat het ALPHABET-consortium 
hier antwoord op kan geven. Hierin zal gebruikgemaakt worden van de verzamelde gege-
vens van zeven Europese geboortecohorten en het effect onderzocht worden van de 
DII-score van moeders in de zwangerschap op gezondheidsuitkomsten bij de kinderen.

Een ontstekingsbevorderende voeding is bij ouderen geassocieerd met een hoger risico op 
bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson.
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SAMENVATTING
De bevindingen die gepresenteerd zijn in 
deze review suggereren dat de transitie 
naar een minder inflammatoir dieet moge-
lijk een voordelig effect heeft op de ont-
wikkeling van niet-overdraagbare ziekten. 
Naast het dieet spelen ook andere le-
vensstijlfactoren een rol die van invloed 
zijn op inflammatie en niet- overdraagbare 
ziekten. Een benadering die gericht is op 
diverse gezonde levensstijlfactoren, in-
clusief een minder inflammatoir dieet, kan 
bijdragen aan de ontwikkeling van moge-
lijk effectievere preventieprogramma’s om 
de gezondheid vanaf het vroege leven 
te optimaliseren. 

Phillips CM, Chen LW, Heude B, Bernard JY,
Harvey NC, Duijts L, Mensink-Bout SM, Polans-
ka K, Mancano G, Suderman M, Shivappa N, 
Hébert JR. Dietary Inflammatory Index and
Non-Communicable Disease Risk: A Narrative 
Review. Nutrients. 2019;11(8).

associaties werden met name gezien in vrou-
wen, rokers en personen die minder lichame-
lijk actief zijn.

Botontkalking 
Meerdere studies suggereren een nadelig
effect van een inflammatoir dieet op de ge-
zondheid van de botten. Grote studies uit
Amerika en Korea laten zien dat post-
menopauzale vrouwen met het meest inflam-
matoire dieet meer verlies van botdichtheid 
en een hoger risico op osteoporose hadden
dan postmenopauzale vrouwen met het
minst inflammatoire dieet. Een ander onder-
zoek onder zowel mannen als vrouwen laat 
zien dat hogere DII-scores ook relateren aan
een hoger risico op botbreuken. Onderliggen-
de mechanismen van de associatie van de
DII-score met de botgezondheid, zijn moge-
lijk dat verschillende inflammatoire nutriën-
ten een direct effect hebben op de botvor-
ming. Indirecte mechanismes spelen
mogelijk ook een rol, zoals een veranderde 
expressie van bepaalde genen.

het effect van een inflammatoir dieet van de 
moeder tijdens de zwangerschap op de ge-
zondheid van de longen van het kind. 
Meer onderzoek is nodig naar de onderlig-
gende mechanismen, alsook naar de langdu-
rige effecten van een inflammatoir dieet op 
de gezondheid van de longen in verschillende 
stadia van het leven.

Neurologische en mentale gezondheid 
Sommige neurologische ontwikkelingsstoor-
nissen, zoals autisme en cognitieve stoornis-
sen, zijn gerelateerd aan de activatie van het
immuunsysteem in het vroege leven. Hoewel 
de DII-score in ouderen is geassocieerd met
een hoger risico op cognitieve ziektes, zoals
de ziekte van Parkinson en milde cognitieve 
stoornissen, is de relatie tussen de DII-score
en de neurologische ontwikkeling op de kin-
derleeftijd onduidelijk. Voor wat betreft de 
mentale gezondheid suggereren de beschik-kk
bare studies dat een meer inflammatoir dieet
is geassocieerd met een hoger risico op de-
pressieve symptomen en een depressie. Deze

VOEDING EN GEZONDHEID

Er is nog te weinig 
onderzoek gedaan naar 
de invloed van voeding 

tijdens de zwanger-
schap op bijvoorbeeld 
de longgezondheid van 

het kind.
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DE PASSIE VAN..

Naam: Susan Vermunt
Geboortejaar: 1970
Woonplaats: Rhoon
Functie: Supermarkt- 
manager bij Voedsel-
bank Rotterdam 

NAV-lid Suzan Vermunt:

Wat wilt u nog onderzocht zien? 
‘Er leven iets meer dan één miljoen Nederlan-
ders in armoede. Zeker ook voor deze groep is 
gezonde voeding heel belangrijk. Hoewel de 
Voedselbanken ernaar streven het aanbod te 
laten voldoen aan de Schijf van Vijf, is het 
voedsel dat wij aanbieden gedoneerd en niet 
altijd even gezond. We hebben gelukkig een 
ruim aanbod aan groente en fruit, maar er is 
niet altijd voldoende van andere Schijf van 
Vijf-producten, zoals olie, zuivel, vlees of no-
ten. Het valt mij op dat de ene groep super-
marktbezoekers kiest voor de extraatjes 
(bijvoorbeeld chips en koek), terwijl de ande-
re meer gaat voor de basisproducten (zoals 
koffie, soep of pastasauzen). Wat ik daarom 
graag nog onderzocht wil zien is, op basis 
waarvan cliënten een keuze maken en of en 
hoe wij deze keuze kunnen beïnvloeden. Inte-
ressant is dan of wij de cliënten kunnen over-
tuigen om een gezonde keuze te maken. Dit 
is natuurlijk met name relevant in de nieuwe 
Voedselbank-supermarkten, waarvan er 
steeds meer zullen komen.’ 

Hoe bent u in de voedingswereld 
terechtgekomen?
‘Ik hield altijd al erg van koken en later is de 
link naar gezondheid ontstaan. Na de havo 
heb ik Voeding & Diëtetiek gestudeerd in Nij-
megen. Mijn interesse naar de fysiologie van 
voeding werd steeds groter, waardoor de mas-
teropleiding Biologische Gezondheidkunde 
aan de Universiteit Maastricht een logische 
keuze was. Na mijn afstuderen ben ik als on-
derzoeksassistent gaan werken, kort daarop 
als assistent in opleiding (AIO). Ik heb onder-
zoek gedaan naar het metabolisme van cis- 
en trans-meervoudig onverzadigde vetten. Na 
mijn promotie werkte ik een aantal jaren bij 
TNO Voeding en daarna bij Unilever, waar ik 
vijftien jaar in dienst ben geweest. Daar heb 
ik op verschillende vlakken ervaring opge-
daan, onder meer als onderzoeker en in de 
richting van marketing en communicatie op 
zowel nationaal als internationaal niveau. 
Ik wilde graag iets betekenen voor de maat-
schappij. Daarom heb ik ervoor gekozen een 
tijdje vrijwilligerswerk te doen. Zo ben ik bij 

de Voedselbank terechtgekomen. De missie 
van de voedselbank sluit goed aan bij mijn 
passie: iets doen voor anderen.’

Wat houdt uw huidige werk in?
‘Ik ben manager van de eerste supermarkt 
van de Voedselbank in Rotterdam. Volgens 
het nieuwe concept mogen de cliënten op 
een zelfgekozen dag in de week op een vaste 
tijd langskomen voor het samenstellen van 
hun voedselpakket, eigenlijk net zoals in een 
normale supermarkt. 
Samen met dertig vrijwilligers ontvangen wij 
ongeveer driehonderd cliënten per week. 
We zien een lichte stijging in afnemers sinds 
de coronacrisis en verwachten het komende 
jaar een nog grotere toename van het aantal 
cliënten.
Ik ben verantwoordelijk voor de supermarkt, 
voor het inplannen van klanten, de vrijwilli-
gers op de vloer, voorraadbeheer, voedselvei-
ligheid en hygiëne. Verder ben ik betrokken 
bij het opzetten van meerder Voedselbank-
supermarkten in Rotterdam.’



VO ED I N G N U 1  // FEB RUAR I 202 1

De WHO noemt de bewijslast voor de relatie tussen ziekte, overgewicht en suikerinname ‘van 
matige kwaliteit’. Dat de bewijslast onvoldoende is, kan veroorzaakt worden door de 

onnauwkeurigheid van de meetmethoden in onderzoek naar voedingsinname. Een veelgebruikt 
meetinstrument, dat gevoelig is voor fouten, is zelfrapportage. Dr. Jeanne de Vries en ir. Paul 

Hulshof van Wageningen University & Research, Human Nutrition & Health, onderzochten of met 
zogeheten biomerkers de inname van suiker accurater kan worden vastgesteld.

Interview met onderzoekers dr. Jeanne de Vries en ir. Paul Hulshof

Tekst Heleen van der Male

Voeding en gezondheid zijn direct aan elkaar 
gerelateerd. Een gezonde voeding kan vol-
gens de Gezondheidsraad bijvoorbeeld het 
risico op coronaire hartziekten, beroerte, dia-
betes, darmkanker en sterfte verkleinen (1). 
Ook bij ziekte kan voeding een cruciale rol 
spelen in de behandeling en het welbevinden 
van mensen. 
Om een gezonde voeding te kunnen bevorde-
ren, hebben beleidsmakers en behandelaars 
inzicht nodig in de voedsel- inname van indi-
viduen en de Nederlandse bevolking. 

Dit inzicht wordt meestal verkregen via zelf-
rapportagemethoden, zoals opschrijfboekjes 
en navraagmethoden. 
Op deze manier worden bijvoorbeeld in op-
dracht van het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport sinds 1987 periodiek 
gegevens verzameld over de voedselcon-
sumptie en de voedingstoestand van de Ne-
derlandse bevolking.

Nadelen van zelfrapportage
Zelfrapportagemethoden hebben echter een 
aantal nadelen, weet De Vries. ‘Ze zijn subjec-
tief, met als gevolg dat er fouten in de rap-
portage kunnen optreden. Het is heel mense-
lijk om sociaal wenselijke antwoorden te 
gegeven op vragen over bijvoorbeeld voedsel 
dat als minder gezond wordt gezien, zoals 
suiker en vet. Onderrapportage zie je ook veel 
bij mensen met overgewicht. Ons onderzoek 
naar urinaire biomerkers voor suikerinname 
zou een mooie aanvulling kunnen opleveren 
op onderzoek naar voedselinname.’

Biomerkers
Biomerkers zijn indicatoren voor wat er in 
het lichaam gebeurt. Het zijn meetbare stof-
fen in bijvoorbeeld het bloed, de urine of ont-
lasting of activiteiten in de hersenen waar-

mee informatie verzameld kan worden over 
biologische en ziekteprocessen of reacties op 
bijvoorbeeld medicatie. 
‘We hebben onderzocht of we de sucrose- en 
fructoseconcentratie in urine kunnen gebrui-
ken als een merker voor de inname van sui-
ker’ legt De Vries uit. 
‘Meer specifiek, of we een goede rangorde-
ning kunnen maken van personen naar inna-
me’, vult Hulshof aan. ‘Voor voedingsonder-
zoek is het interessant om vergelijkingen te 
maken tussen mensen met hoge en lage 
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Dr. Jeanne de Vries: 'Met behulp van de 
suikermerker kun je onder meer dieettrouw 
nagaan of interventies evalueren.'

Ir. Paul Hulshof: ‘We hebben onderzocht of we 
een goede rangordening kunnen maken van 
personen naar suikerinname.’
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De suikers daarin worden immers vaak als 
bulkvormer door andere energieleverende
voedingsstoffen vervangen, met evenveel of 
zelfs meer calorieën. Daarbij geldt dat van de
45% aan energie die we uit koolhydraten ha-
len, 21% afkomstig is uit mono- en disaccha-
riden, waarin ook de suikers in groenten,
fruit en zuivel zijn meegenomen (zie kader).
De resterende 55% komt uit vetten, eiwitten, 
alcohol en een beetje uit vezels. ‘Bovendien
kan ik me voorstellen dat als de suiker in pro-
ducten wordt verminderd, mensen zelf suiker
gaan toevoegen of meer van deze producten
gaan gebruiken’, merkt De Vries op.

Validatiestudie
De Vries en Hulshof zochten dus een objec-
tieve manier om de werkelijke inname van

blootstelling van allerlei voedingscomponen-
ten. Dat wilden we ook voor suiker doen.’

Inname vergelijken
‘Het is met veel merkers, ook de suikermer-
ker, niet zo goed mogelijk om absolute ni-
veaus van inname te meten. Maar we kunnen
met onze kennis nu wel zeggen: deze persoon 
heeft meer of minder suiker binnengekregen 
dan andere personen of dan eerder bij hem 
of haar is gemeten', zegt Hulshof
De absolute suikerinname kan dus niet wor-
den vastgesteld met de biomerker. Toch zou 
hij volgens de onderzoekers zeer nuttig kun-
nen zijn in de praktijk. De Vries: ‘Met deze 
methode kunnen innames worden vergele-
ken. Je kunt er bijvoorbeeld dieettrouw mee 
nagaan, of mensen bepaalde adviezen daad-
werkelijk opvolgen. Ook kan zelfrapportage
zoals die nu vaak plaatsvindt gevalideerd 
worden en interventies geëvalueerd.’ 
Hulshof valt haar bij: ‘Biomerkers zijn dus 
vooral geschikt om de inname van mensen te 
kunnen rangschikken. Ze integreren de inna-
me van voedingscomponenten met verschil-
lende concentraties en verschillende biobe-
schikbaarheid in één getal. Dat is ook een 
heel mooi iets van een biomerker. Maar ze 
zijn vooral nuttig naast de gebruikelijke me-
thoden voor voedselconsumptieonderzoek. 
Merkers geven immers geen informatie over 
voedselpatronen en andere componenten 
van voeding. Maar als bijvoorbeeld een over-
heid besluit een beleid uit te zetten om de
consumptie van suiker te verminderen, zou je 
met de door ons onderzochte merker via de 
urine kunnen monitoren wat het effect is van 
dergelijk beleid.’

Verouderde tabellen
Nog een voordeel van biomerkeronderzoek is
dat er geen gebruikgemaakt hoeft te worden 
van voedingsmiddelentabellen. Bij de verwer-
king van consumptiegegevens die via zelfrap-
portage verkregen zijn, is dat wel nodig. 
‘Deze voedingsmiddelentabellen zijn nog wel-
eens verouderd, of voorzien niet in de pro-
ducten die mensen gegeten hebben’, zegt De
Vries. Hulshof licht toe: ‘In bijvoorbeeld de 
NEVO-tabel staat de samenstelling van pro-
ducten voor een aantal jaar vast. Maar fabri-
kanten zitten niet stil: er vindt regelmatig
een herformulering van producten plaats.'

Suikerreductie
Dat fabrikanten de samenstelling van hun 
producten regelmatig veranderen, wordt 

mede ingegeven door de wens de toenemen-
de prevalentie van overgewicht een halt toe
te roepen. Het ontstaan van veel chronische
ziekten wordt hier immers mee in verband
gebracht. In Nederland had in 2019 50,1%
van de bevolking van 18 jaar en ouder matig
tot ernstig overgewicht en 14,7% obesitas (2).
Ook in het Preventieakkoord wordt het
belang onderstreept van het terugdringen
van overgewicht en obesitas, zijnde ‘de be-
langrijkste volksgezondheidsproblemen van
dit moment’ (3). In het akkoord wordt, naast
bijvoorbeeld vermindering van verzadigd vet,
ook suikerreductie in producten genoemd als
middel om de hoeveelheid calorieën in de
voeding te verminderen. Minder suiker bete-
kent echter niet per se minder calorieën,
vooral niet in vaste voedingsmiddelen.

VOEDINGSWETENSCHAP

Onderrapportage is vol-
gens de onderzoekers

heel menselijk en vaak te 
zien bij mensen met

overgewicht.
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absolute, blijkt hij net zo nauwkeurig te zijn 
als de merker voor eiwit. Daarvoor moet dan 
wel urine gebruikt worden die over meerdere 
dagen verzameld is, omdat de dag-tot-dag-
variatie van suikerinname groter is dan van 
eiwitinname. Door te vergelijken is de inter-
pretatie hiervan beter geworden.’ ‘Meedoen 
aan deze vorm van onderzoek houdt dus wel 
wat in', geeft De Vries aan. 'Het verzamelen 
en verwerken van 24-uurs-urine - liefst gedu-
rende 2 dagen - is voor deelnemers en onder-
zoekers best een klus.’

Diabetes
Er wordt wel gezegd dat diabetici ‘suiker’ in hun 
urine hebben. Bij nierfalen komen ook stoffen 
in de urine. Hoe weten de onderzoekers zeker 
dat ze naar juiste biomerkers kijken?
Hulshof: ‘Bij diabetici gaat het erom dat de 
hoeveelheid glucose die ze uitscheiden via de 
urine omhooggaat. De populatie waar wij 
naar hebben gekeken, die uit de DUPLO-
studie, is gescreend op dit soort chronische 
ziekten. Mensen met diabetes zijn niet geïn-
cludeerd. Bovendien hebben wij niet naar 
glucose gekeken, maar naar de uitscheiding 
van sucrose en fructose. Dat staat los van wat 
je bij diabetici vindt: die scheiden, als de dia-
betes ongecontroleerd is, meer glucose uit.’

Vervolg
De onderzoekers zouden graag zien dat hun 
studie een vervolg krijgt. Hulshof: ‘Ons onder-
zoek is niet representatief voor de Nederland-
se bevolking. De populatie was behoorlijk 
selectief: het betrof mensen met een redelijk 
hoge opleiding, een normale BMI en goede 
motivatie. We hebben daarom niet de moge-
lijkheid gehad naar heel extreme innames te 
kijken. Het zou interessant zijn dat nog te 
doen. Het is ook interessant om met een an-
dere studieopzet (en populatie) te kijken of 
dat wat wij vonden bevestigd kan worden.’ 

Abreu TC, Hulshof PJM, Boshuizen HC, Trijs-
burg L, Gray N & De Vries JHM. 
Validity Coefficient of Repeated Measure-
ments of Urinary Marker of Sugar Intake Is 
Comparable to Urinary Nitrogen as Marker of 
Protein Intake in Free-living Subjects. Publis-
hed Online First September 30, 2020. 

Dit onderzoek werd mede-gefinancierd door het Kenniscen-

trum suiker & voeding.

De referentielijst is te vinden in de digitale 
versie van dit artikel op Voedingnu.nl.

geschat door duplicaatporties te verzamelen 
en door een 24-uurs inname-navraag. De 
Vries: ‘Bij ons onderzoek was een groot voor-
deel dat we gebruikmaakten van duplicaat-
porties. Deelnemers moesten van alles wat ze 
aten een extra portie verzamelen en in een 
emmertje doen. De inhoud daarvan konden 

we chemisch analyseren. Daardoor waren we 
niet afhankelijk van zelfrapportage en een 
voedingsmiddelentabel. Dat gaf ons een extra 
mogelijkheid om de gegevens te valideren.’
De gerapporteerde suikerinname werd bere-
kend met behulp van een nieuw-ontwikkelde 
suikerdatabase, samengesteld door de afde-
ling Humane Voeding en Gezondheid van 
Wageningen Universiteit. 
Het suikergehalte in de duplicaatporties en 
urinemonsters werd bepaald met behulp van 
hogedrukvloeistofchromatografie – atomaire 
emissiespectrometrie en LC / MS-MS*.
‘Dit is een van de weinige studies die de hoe-
veelheid suiker in urine heeft gemeten met 
een soort “vingerafdruk”, met massaspectro-
metrie’, vertelt Hulshof. ‘Voorgaande, ook ge-
controleerde studies zijn gebaseerd op enzy-
matische methoden in het laboratorium. 
Deze zijn heel kritisch, je moet de goede con-
serveringsmiddelen gebruiken en de meet-
precisie is lang niet zo hoog als bij massas-
pectrometrie. Dat is echt een aanwinst 
geweest.’
*Massaspectrometrie, een techniek die gebruikt wordt voor 

de identificatie, kwantificatie en profilering van isotopen, 

moleculen en molecuulcomplexen van chemische en biologi-

sche mengsels.

Merker voor eiwit
De suikermerker werd vergeleken met bio-
merkers voor proteïne. Hulshof vertelt waar-
om: ‘Als eiwitinname en -gebruik in balans 
zijn, weerspiegelt de stikstofuitscheiding in 
de urine de inname van eiwit. Voor eiwit-
inname is stikstof in urine een goede biomer-
ker. Dat weten we. We noemen het zelfs een 
“recovery marker”: je kunt aan de hand van 
de uitscheiding in de urine terugrekenen wat 
de eiwitinname is geweest. Wij hebben geke-
ken hoe de merker voor suikerinname zich 
verhoudt tot die stikstofmerker voor eiwit. 
Hoewel je met de suikermerker dus alleen de 
relatieve inname kunt vaststellen, en niet de 

suiker te controleren. Hulshof: ‘We hadden al 
een validatiestudie liggen, waarin op allerlei 
manieren was gekeken naar inname, ook 
energie-inname, met de “dubbelgemerkte wa-
termethode”*. Een heleboel studies waarin 
gekeken is naar het verband tussen de inna-
me van suiker en suikermerkers zijn studies 
die onder redelijk gecontroleerde omstandig-
heden zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld in een 
laboratoriumsetting. Voor ons was het inte-
ressant om te kijken hoe de biomerker voor 
suiker zich gedroeg in wat we noemen “vrij 
levende omstandigheden”. Omdat we de vali-
datiestudie al hadden, hoefden we een hoop 
dingen niet meer te doen, zoals het werven 
van deelnemers’. 
*Een methode waarmee energiegebruik geschat kan worden 

door toediening van water waarvan het gewicht van de ato-

men zuurstof en waterstof verschilt van normaal water.

Opzet van het onderzoek
Voor hun studie maakten de onderzoekers 
gebruik van de gegevens en populatie uit de 
zogeheten Duplo-studie. Van 198 gezonde, 
Nederlandse volwassenen werd de totale 
suikerinname over een periode van 24 uur 
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Wat eet Nederland?
Nederlanders eten volgens de VCP 237 
gram koolhydraten per dag (gemiddeld 
45 energieprocent (En%)), waarvan 110 
gram mono- en disachariden (5). Van 
deze 110 gram bestaat 60 gram uit toege-
voegde suikers . Kinderen eten in verhou-
ding meer koolhydraten dan volwassenen 
en mannen meer dan vrouwen. Volgens 
de Gezondheidsraad zou 40 tot 70% van 
de energie-inname uit koolhydraten ge-
haald moeten worden. 
Van de 45 En% koolhydraten komt 24% uit 
zetmeel en 21% uit mono- en disacchari-
den (suikers).
De gemiddelde inname van vrije suikers 
(toegevoegde suikers en suiker in vruch-
tensap) is 12,8 En% en die van nature in de 
voeding aanwezige suikers 8 En%. 
De belangrijkste bronnen van koolhydra-
ten zijn brood en andere graanproducten 
(34,6 g), zuivel (10,4 g) en koek en gebak 
(9,2). De meeste mono- en disacchariden 
worden uit zuivel gehaald (20,4 g), de 
meeste vrije en toegevoegde suikers uit 
niet-alcoholische dranken (respectievelijk 
31,9 en 23,6 g). Hoewel kinderen minder 
niet-alcoholische dranken gebruiken dan 
volwassenen, drinken ze veel meer fris-
drank (570,8 g/dag tegen 291,3 g/dag). 
De consumptie van toegevoegde suikers 
door mensen tussen de 7 en 69 jaar is 4 
kilo per jaar gedaald ten opzichte van de 
vorige VCP.

'Biomerkers zijn een 
aanvulling op 

zelfrapportage'
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-
telijk opgeroepen om een campagne te star-
ten over het belang van een gezonde leefstijl
tijdens deze pandemie (1). Bij het inrichten
van zo’n campagne is het belangrijk om reke-
ning te houden met een andere vorm van
weerstand: de psychologische weerstand die
wordt opgeroepen als we voelen dat ons iets
wordt opgelegd.
Als iemand ons vertelt wat we moeten doen,
zijn we geneigd om direct in de weerstand te
schieten: ‘Dat bepaal ik zelf wel!’. Autonomie
is ook hierin een belangrijke menselijke waar-
de. Maar hoe kan de Nederlandse overheid
burgers dan wel stimuleren een gezondere
leefstijl te gaan volgen? 
Onder andere door rekening te houden met
onze gevoeligheid voor sociale normen: we
passen ons gedrag vaak aan op wat anderen
vinden en doen. De overheid kan slim ge-
bruikmaken van sociale normen, bijvoorbeeld
door er zelf een te creëren, zonder mensen
iets op te leggen.

Denk aan de nieuwste overheidscampagne
over alcoholgebruik, die met een knipoog 
mensen stimuleert om uit te spreken dat ze
even ‘Dranquilo’ doen en dus wat minder of 
geen alcohol drinken (2).
In tv-spotjes laten verschillende typen men-
sen het voorbeeldgedrag zien: geen of minder
alcohol drinken is heel normaal. Wanneer
mensen uitspreken ‘Dranquilo’ te doen, wordt 
meteen een andere sociale norm geactiveerd:
die van consistentie en betrouwbaarheid.
Wanneer iemand dit heeft uitgesproken, zal
hij of zij minder geneigd zijn om voor de ge-
zelligheid toch mee te drinken: anderen zul-
len dan immers zien dat je je niet aan je eigen
regels houdt (3).
De overheid heeft met campagnes een mooi
middel in handen om een gezondere leefstijl
te stimuleren. Door in te spelen op sociale
normen en psychologische weerstand tegen
de boodschap te voorkomen, kan een leefstijl-
campagne bijdragen aan een hogere lichame-
lijke weerstand.

Weerstand in verschillende vormen
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Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel 112 om hersenbeschadiging te voorkomen.


