
vouwlijn

Voedingssupplementen voor kinderen
Waardevolle aanvulling voor groei en ontwikkeling

In deze brochure komen nut en/of noodzaak van verschillende voedingssup
plementen voor kinderen aan bod: Multi vitaminen en mineralen, Vitamine D, 

Calcium, Vitamine C, Visolie, Probiotica

Multi vitaminen en mineralen
Inname micronutriënten door kinderen en tieners
Jonge kinderen zijn voor een gezonde voeding af-
hankelijk van hun ouders en gaan vanaf eenjarige 
leeftijd ‘met de pot mee-eten’. Dit impliceert dat 
de inname van microvoedingsstoffen - net als bij 
(jong)volwassenen - vaak aan de magere kant is 
(uitgebreide informatie hierover is te vinden in onze 
brochure Multi supplementen - micronutriënten 
voor de gezondheid).1-3 Kinderen leren vaak onvol-
doende om bewuste en gezonde voedselkeuzes te 
maken; bovendien kunnen kinderen erg kieskeurig 
zijn.3

Dat het slecht gesteld is met de voeding van jonge 
kinderen bewijst de Voedselconsumptiepeiling  

 
2005/2006 van het Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu (RIVM) onder bijna 1300 peuters en 
kleuters van 2 tot en met 6 jaar.4 De gegevens zijn 
representatief voor Nederlandse kinderen. Het  
instituut stelt vast dat jonge kinderen veel te weinig 
groenten, fruit, vis en vezelrijke voedingsmiddelen 
eten. 
Slechts 21-30% van de kinderen eet voldoende fruit 
(>150 gram per dag). Kinderen van 1-3 jaar hebben 
50 tot 100 gram groenten per dag nodig; kinderen 
van 4-8 jaar 100 tot 150 gram. Slechts 19% van de 
2-3-jarigen en 0,1% van de 4-6-jarigen haalt de 
ondergrens van deze richtlijn (50 g, respectievelijk 
100 g groenten per dag); geen van de kinderen haalt 



de bovengrens (100 g, respectievelijk 150 g groenten 
per dag). Groenten en fruit zijn belangrijke bronnen 
van vitamines en mineralen. Van ijzer en foliumzuur 
krijgen veel jonge kinderen onvoldoende binnen; 
ook is de inname van selenium, zink, vitamine E en 
vitamine A voor veel kinderen aan de lage kant, ge-
meten volgens de Amerikaanse voedingsnormen.4 

Tekorten aan microvoedingsstoffen kunnen ontstaan 
als kinderen eenzijdig eten omdat zij bepaalde voe-
dingsmiddelen niet verdragen. Vier procent van alle 
kinderen volgt een speciaal dieet in verband met 
voedselallergie of –intolerantie. Een koemelkeiwit 
vrij dieet komt het meeste voor.3

Bij tieners kan eveneens door een ongezond en 
onregelmatig voedingspatroon een (subklinisch) 
tekort aan vitamines en mineralen ontstaan. Uit 
Amerikaans onderzoek is gebleken dat meer dan 
eenderde van de Amerikaanse tieners een inname 
van vitamine A, vitamine E, calcium en zink heeft die 
lager is dan 75% van de Amerikaanse RDA (recom-
mended dietary allowances).5 

Kinderen die vegetarisch of veganistisch eten, heb-
ben meer kans op een tekort aan vitamine B12, ijzer, 
zink, jodium, vitamine A, vitamine B2 en calcium dan 
kinderen die wel vlees en vis eten.7-10 Veganistische 
voeding vergroot bovendien de kans op een vitamine 
D-tekort. Plantaardig ijzer wordt moeilijker opgeno-
men dan dierlijk ijzer. Daarom is de ADH voor ijzer 
bij vegetariërs anderhalf keer hoger dan bij mensen 
die wel vlees eten. Tevens wordt geadviseerd om bij 
elke maaltijd vitamine C te eten zodat het ijzer beter 
wordt opgenomen. Een gevarieerde vegetarische 
voeding heeft als voordeel dat deze minder verza-
digde vetten, cholesterol en dierlijke eiwitten bevat 
en meer vezels, magnesium, kalium, foliumzuur en 
antioxidanten zoals vitamine C en vitamine E.10 

Voor de jodiumvoorziening zijn Nederlanders voor 
een belangrijk deel afhankelijk van met jodium 
verrijkt bakkerszout (maximaal 65 mg jodium per 
kg) en tafelzout (25 mg jodium/kg zout). Ongeveer 
50 procent van de jodiuminname is afkomstig uit 
brood. Kinderen die alleen zelfgebakken of biolo-
gisch brood eten, waar ongejodeerd zout of zeezout 
aan is toegevoegd, kunnen een te lage jodiumin-
name hebben.6 

Micronutriënten en overgewicht
Steeds meer kinderen en tieners hebben last van 
overgewicht, mede door de consumptie van calo-
rierijke (geraffineerde) voedingsmiddelen die arm 
zijn aan essentiële micronutriënten. Deze micronu-
triënten zijn juist belangrijk voor het reguleren van 
de energiebalans en het onder controle houden van 
de eetlust.62 Uit onderzoek onder volwassenen is 
gebleken dat een betere inname van vitamines en 
mineralen door het gebruik van een multi gepaard 
gaat met een lager lichaamsgewicht, lagere vet-
massa en hogere ruststofwisseling.62 Ook hebben 
volwassenen die lijnen minder eetlust als ze een 
multi gebruiken.63 Dit geldt mogelijk ook voor kin-
deren.

Micronutriënten en hersenfunctie
Microvoedingsstoffen zoals jodium, ijzer, folium-
zuur zijn belangrijk voor de hersenontwikkeling en 
hersenfunctie. Er bestaan tevens enige aanwijzingen 
dat zink en vitamine B12 ook belangrijk zijn.11,12  
Als kinderen op school niet goed presteren, kan dit 
te maken hebben een niet-optimale inname van es-
sentiële micronutriënten.13 Kinderen met een (sub-
klinisch) zink- of jodiumtekort scoren significant 
beter in IQ-testen na suppletie met zink of jodium 
en een multisupplement.13 
In verschillende studies is aangetoond dat een niet-
optimale ijzerstatus een negatieve invloed heeft op 
de cognitieve ontwikkeling en leerprestaties, geheu-
gen en gedrag van kinderen en tieners.13-16 Verlaging 
van de ijzerinname heeft vermoedelijk invloed op de 
hersenfunctie nog voordat tekenen van ijzertekort 
in het bloed zichtbaar worden.15 Veel meisjes in de 
puberteit hebben een (subklinisch) ijzertekort door 
een combinatie van een lage ijzerinname, snelle 
groei en bloedverlies door menstruatie.15

Onvoldoende consumptie van micronutriëntrijke 
voedingsmiddelen (vlees, vis, eieren en zuivel) is in 
onderzoek in verband gebracht met verminderde 
intelligentie, hyperactiviteit, agressie en concentra-
tieproblemen.17,18 
Daarnaast is in verschillende placebogecontroleerde 
studies aangetoond dat suppletie met een multi 
supplement de woordenschat en het geheugen kan 
verbeteren bij gezonde, goed gevoede schoolkinde-
ren.13,19-21
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Multi vitaminen en mineralen voor kinderen
Een gezond, gevarieerd voedingspatroon met 
voldoende inname van vitamines, mineralen en 
spoorelementen is belangrijk voor een normale 
groei en ontwikkeling en het voorkomen van 
deficiëntieziekten, (vage) gezondheidsklachten en 
chronische ziekten. Voor kinderen die moeite hebben 
om de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden (ADH) 
van vitamines en mineralen te consumeren is een 
multi supplement een waardevolle aanvulling op de 
voeding.3 Voor kinderen tot 12 jaar zijn aparte multi 
supplementen ontwikkeld; kinderen vanaf 12 jaar 
kunnen een multi supplement voor volwassenen 
gebruiken, eventueel in aangepaste dosering. 
Om overdosering te voorkomen is het belangrijk 
rekening te houden met de consumptie van vitamines 
en mineralen uit verrijkte voedingsmiddelen, zoals 
vruchtensappen, zuiveldranken, sojaproducten en 
ontbijtgranen.4 

Vitamine D
Advies Gezondheidsraad
Onlangs heeft de Gezondheidsraad het advies 
‘Naar een toereikende inname van vitamine D’ 
gepubliceerd.22 De commissie concludeert dat een 
deel van de bevolking extra vitamine D nodig heeft, 
in aanvulling op het vitamine D uit voeding (inclusief 
met vitamine D verrijkte margarine, halvarine en 
bak- en braadproducten) en uit de aanmaak door 
de huid onder invloed van licht. Kinderen beneden 
4 jaar (behalve kinderen die zuigelingenvoeding of 
opvolgmelk krijgen) en kinderen en tieners die een 
donkere huidkleur hebben of onvoldoende buiten 
komen, hebben dagelijks een supplement met 
10 microgram vitamine D nodig.3,22 Daarnaast zijn 
vegetarische en veganistische kinderen gebaat bij 
een vitamine D-supplement. Dit verzekert dat de 
serumcalcidiolspiegel het hele jaar door ten minste 
30 nmol per liter bedraagt. Het is voor deze groepen 
kinderen vrijwel niet mogelijk voldoende vitamine D 
uit voeding en verrijkte voedingsmiddelen te halen. 

De Gezondheidsraad gaat er van uit dat kinderen 
vanaf 4 jaar en tieners met een lichte huidskleur 
in de maanden april tot oktober genoeg vitamine 
D in de huid aanmaken voor de opbouw van een 
lichaamsreserve, die de vitamine D-spiegel in 
de wintermaanden voldoende op peil houdt in 
combinatie met vitamine D uit (verrijkte) voeding. 
Bij een deel van de kinderen en tieners is dit echter 

niet het geval.22,23 Uit onderzoek is gebleken dat 
in de winter 37 procent van de tienermeisjes in 
Noord-Europa een serumcalcidiolspiegel heeft 
onder 25 nmol/l.22 Het is ook de vraag of een 
minimale serumcalcidiolspiegel van 30 nmol/l 
voldoende is. Er zijn aanwijzingen dat vitamine D-
suppletie - eventueel in combinatie met calcium 
- de botdichtheid van tieners verbetert.22,23 Bij 
adolescenten is vastgesteld dat de calciumabsorptie 
- van groot belang voor de botmineralisatie 
tijdens de groeispurt - pas optimaal is bij een 
serumcalcidiolspiegel van minimaal 62,5 nmol/l.23 
 
niet-optimale vitamine D-status
Een onvoldoende vitamine D-status komt - net als 
in de rest van de wereld -onder alle lagen van de 
Nederlandse bevolking voor, vooral aan het einde 
van de winter en dan met name bij kinderen jonger 
dan 4 jaar, mensen met een donkere huidskleur, 
zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding 
geven, gesluierde vrouwen, vrouwen ouder dan 
50 jaar en mannen ouder dan 70 jaar.22,24 De vitamine 
D-status van kleine kinderen is vaak onvoldoende 
omdat ouders hun kinderen geen vitamine D-
supplement geven, zoals de Gezondheidsraad 
aanbeveelt.4 Van de peuters (2-3 jaar) krijgt maar 
60% een vitamine D-supplement.4 
Een ernstig vitamine D-gebrek leidt bij kinderen tot 
zwakke en pijnlijke (verkromde) botten (rachitis). 
Daarnaast wordt een niet-optimale vitamine D-
voorziening in verband gebracht met overgewicht, 
spierzwakte, spierkrampen, lage rugpijn en een 
toegenomen kans op een groot aantal aandoeningen 
waaronder hart- en vaatziekten, auto-immuun-
ziekten, astma, infectieziekten (griep, acute 
luchtweginfecties), kanker, metabool syndroom en 
diabetes type 2.22,24-30 Een lage vitamine D-status 
kan bestaande astma verergeren.31 
Voor een optimale gezondheid en de preventie 
van chronische ziekten kan het wenselijk zijn dat 
de serumcalcidiolspiegel van kinderen en tieners 
- net als bij volwassenen - minimaal 75 nmol/l 
bedraagt.24,28 Dit vereist een vitamine D-inname 
die in de richting gaat van 20 tot 25 microgram 
(800-1000 IU) per dag bij onvoldoende blootstelling 
aan zonlicht.26 De aanvaardbare bovengrens van 
inname voor vitamine D bedraagt 25 microgram 
per dag voor kinderen t/m 10 jaar en 50 microgram 
per dag voor kinderen vanaf 10 jaar.22 

46
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Calcium
Zuivel is een belangrijke bron van eiwitten, calcium, 
vitamine D en andere vitamines en mineralen.32 
Kinderen en tieners die om verschillende redenen 
zuivelproducten mijden, hebben vaak een te lage 
calciuminname (circa 40% van de aanbevolen 
hoeveelheid) omdat ze onvoldoende gebruik 
maken van andere calciumrijke voedingsmiddelen 
en calciumsupplementen.32-34 Uit Amerikaans 
onderzoek is gebleken dat slechts 1 van de 
127 kinderen tussen 9 en 18 jaar, die weinig of geen 
zuivel gebruiken, voldoende calcium (1300 mg/d) 
binnenkrijgt.33 Groeiachterstand, onvoldoende 
botmineralisatie en een toegenomen kans op 
botbreuken op jonge leeftijd kunnen de gevolgen 
zijn.35,36 Als de uiteindelijk bereikte piekbotmassa 
(de maximale botmassa op 25- tot 30-jarige leeftijd) 
lager uitvalt, kan de kans op osteoporose op latere 
leeftijd toenemen.36 Volgens de Gezondheidsraad 
bedraagt de adequate inneming van calcium voor 
kinderen van 1-3 jaar: 500 mg/dag; voor kinderen van  
4-8 jaar: 700 mg/d en voor kinderen tussen 9-18 jaar: 
1100 mg/dag (jongens) en 1200 mg/d (meisjes).40 

Vitamine C
Vitamine C is een wateroplosbare antioxidant en is 
onder meer belangrijk voor een goede weerstand, 
een gezond zenuwstelsel en een optimale synthese 
van collageen (bloedvaten, bindweefsel, kraakbeen, 
botweefsel). De meeste kinderen en tieners halen 
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine 
C van 70 mg uit (verrijkte) voeding, met name 
groenten en fruit(sap). De aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid (ADH) is gericht op de preventie van 
vitamine C-deficiëntie (scheurbuik) maar zou 
mogelijk te laag zijn voor een optimale vitamine C-
status en ziektepreventie.41 

Suppletie met vitamine C kan onder meer helpen 
tegen:
• Zware metalen: volgens de Orthomolecular 

Medicine News Service is de toename van 
gedragsproblemen, leerstoornissen, ADHD en 
autisme bij kinderen in verband gebracht met 
een hogere belasting met zware metalen door 
milieuvervuiling.42 Dierstudies suggereren 
dat suppletie met vitamine C (en selenium) 
bij kinderen zou kunnen leiden tot een betere 
uitscheiding van zware metalen en mogelijk 
gedragsverbetering.42,43

• Stress: vitamine C-suppletie zorgt voor afname 
en sneller herstel van fysieke en mentale 
symptomen van stress.44 

• Verkoudheid, griep en andere infectieziekten: 
v itamine C-supplementen worden vaak 
ingenomen met als doel de weerstand tegen 
griep en verkoudheid te verhogen en sneller 
te herstellen van een griep of verkoudheid.45 
Preventieve inname van vitamine C verlaagt 
de kans om verkouden te worden voornamelijk 
onder stress omstandigheden (grote fysieke 
inspanning, koude omgevingstemperatuur); een 
eenmaal opgelopen verkoudheid verloopt milder 
en gaat sneller over, vooral bij kinderen.45-47,48 
Bij kinderen nam de gemiddelde ziekteduur 
met 26% af door preventieve suppletie met 
2 gram vitamine C per dag.48 Voldoende inname 
van vitamine C ondersteunt het herstel bij 
uiteenlopende infectieziekten.64,65

• Tabaksrook: actief en passief roken verlaagt 
de vitamine C-status bij kinderen; dit kan 
worden gecompenseerd met een vitamine C-
supplement.63

Vitamine C heeft een lage (acute) toxiciteit, ook bij 
hoge doseringen.49 Maagdarmklachten (opgezette 
buik, winderigheid, diarree, darmkrampen) zijn de 
belangrijkste bijwerkingen van een hoge vitamine 
C-inname (vanaf 3-4 gram vitamine C per dag).49 
Het is niet geheel duidelijk of een hoge inname 
van vitamine C het risico op nierstenen verhoogt. 
Studies in gezonde vrijwilligers lieten geen 
verhoogd risico zien bij een inname van 1,5 g/dag.49 
In Europese landen is de gemiddelde inname van 
vitamine C uit voeding en voedingssupplementen 
circa 1 gram per dag.49

Visolie
Omega-3 vetzuren zijn meervoudig onverzadigde 
vetzuren die het lichaam nodig heeft. Veel 
Nederlanders eten teveel verzadigde vetten en 
hebben een te lage inname van essentiële omega-3 
vetzuren uit vette vis; slechts 5% van de mensen 
heeft een vetzuurpatroon zoals aanbevolen.1 

Ongeveer de helft van de bevolking eet maximaal 
één keer per maand vis, terwijl het advies is om 
2 keer per week een portie van 100-150 gram 
(vette) vis te eten (omgerekend komt dit neer op een 
inname van 450 mg omega-3 vetzuren per dag).3,50 
Ook voor jonge kinderen geldt dat de vetzuur-
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samenstelling van de voeding verbeterd zou 
moeten worden. De inname van verzadigd vet is te 
hoog en de consumptie van omega-3 vetzuren uit 
vette vis te laag.4 Slechts 9% van de jonge kinderen 
(2-6 jaar) eet twee keer per week vis; 25% van de 
jonge kinderen eet nooit vis.4 
Langeketen omega-3 vetzuren DHA (docosahexa-
eenzuur) en EPA (eicosapentaeenzuur) zijn 
uitermate belangrijk voor de hersenontwikkeling en 
hersenfunctie, gezichtsvermogen, immuunsysteem 
en hart en bloedvaten.51,52 Er is toenemend bewijs 
dat een (relatief) tekort aan omega-3 vetzuren 
kan bijdragen aan ontwikkelings-, leer- en 
gedragsproblemen bij kinderen, waaronder ADHD 
(attention-deficit/hyperactivity disorder), dyslexie, 
dyspraxie, (DCD, developmental coordination 
disorder) en autisme.51,53-56 Daarnaast zijn er 
aanwijzingen dat allergieën (astma, hooikoorts, 
eczeem), oogklachten (lichtgevoeligheid, slecht 
nachtzicht, het bewegen van letters tijdens het 
lezen), slechte concentratie, emotionele problemen 
(depressie, sterke stemmingswisselingen, angst) 
en slaapproblemen mede te maken hebben met 
een tekort aan, of disbalans van meervoudig 
onverzadigde omega-3 en/of omega-6 vetzuren.51 
Het westerse dieet bevat in het algemeen voldoende 
(vaak teveel) omega-6 vetzuren uit plantaardige 
oliën; omega-3 vetzuren kunnen uitstekend worden 
aangevuld met een visoliesupplement.57 

Probiotica
Probiotica die zijn bedoeld voor volwassenen 
kunnen ook worden ingenomen door kinderen vanaf 
2 jaar (zie voor uitgebreide informatie de brochure 
Probiotica). Probiotica helpen bij de opbouw van 
een gezonde darmflora en zouden onder meer 
kunnen worden gebruikt:
• Voor ondersteuning van de spijsvertering;
• Na een antibioticumkuur (bijvoorbeeld Lacto

bacillus GG, Bifidobacterium lactis, Streptococcus 
thermophilus)58;

• Voor de preventie en behandeling van acute 
diarree (probiotica van verschillende samen-
stelling)59;

• Bij constipatie (bijvoorbeeld een combinatie 
van Bifidobacterium (B.) bifidum, B. infantis, B. 
longum, Lactobacillus (L.) casei, L. plantarum en 
L. rhamnosus)60;

• Bij klachten van atopisch eczeem en voedsel-
overgevoeligheid (met name Lactobacillus 
rhamnosus GG, Bifidobacterium lactis Bb12).61 
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de bovengrens (100 g, respectievelijk 150 g groenten 
per dag). Groenten en fruit zijn belangrijke bronnen 
van vitamines en mineralen. Van ijzer en foliumzuur 
krijgen veel jonge kinderen onvoldoende binnen; 
ook is de inname van selenium, zink, vitamine E en 
vitamine A voor veel kinderen aan de lage kant, ge-
meten volgens de Amerikaanse voedingsnormen.4 

Tekorten aan microvoedingsstoffen kunnen ontstaan 
als kinderen eenzijdig eten omdat zij bepaalde voe-
dingsmiddelen niet verdragen. Vier procent van alle 
kinderen volgt een speciaal dieet in verband met 
voedselallergie of –intolerantie. Een koemelkeiwit 
vrij dieet komt het meeste voor.3

Bij tieners kan eveneens door een ongezond en 
onregelmatig voedingspatroon een (subklinisch) 
tekort aan vitamines en mineralen ontstaan. Uit 
Amerikaans onderzoek is gebleken dat meer dan 
eenderde van de Amerikaanse tieners een inname 
van vitamine A, vitamine E, calcium en zink heeft die 
lager is dan 75% van de Amerikaanse RDA (recom-
mended dietary allowances).5 

Kinderen die vegetarisch of veganistisch eten, heb-
ben meer kans op een tekort aan vitamine B12, ijzer, 
zink, jodium, vitamine A, vitamine B2 en calcium dan 
kinderen die wel vlees en vis eten.7-10 Veganistische 
voeding vergroot bovendien de kans op een vitamine 
D-tekort. Plantaardig ijzer wordt moeilijker opgeno-
men dan dierlijk ijzer. Daarom is de ADH voor ijzer 
bij vegetariërs anderhalf keer hoger dan bij mensen 
die wel vlees eten. Tevens wordt geadviseerd om bij 
elke maaltijd vitamine C te eten zodat het ijzer beter 
wordt opgenomen. Een gevarieerde vegetarische 
voeding heeft als voordeel dat deze minder verza-
digde vetten, cholesterol en dierlijke eiwitten bevat 
en meer vezels, magnesium, kalium, foliumzuur en 
antioxidanten zoals vitamine C en vitamine E.10 

Voor de jodiumvoorziening zijn Nederlanders voor 
een belangrijk deel afhankelijk van met jodium 
verrijkt bakkerszout (maximaal 65 mg jodium per 
kg) en tafelzout (25 mg jodium/kg zout). Ongeveer 
50 procent van de jodiuminname is afkomstig uit 
brood. Kinderen die alleen zelfgebakken of biolo-
gisch brood eten, waar ongejodeerd zout of zeezout 
aan is toegevoegd, kunnen een te lage jodiumin-
name hebben.6 

Micronutriënten en overgewicht
Steeds meer kinderen en tieners hebben last van 
overgewicht, mede door de consumptie van calo-
rierijke (geraffineerde) voedingsmiddelen die arm 
zijn aan essentiële micronutriënten. Deze micronu-
triënten zijn juist belangrijk voor het reguleren van 
de energiebalans en het onder controle houden van 
de eetlust.62 Uit onderzoek onder volwassenen is 
gebleken dat een betere inname van vitamines en 
mineralen door het gebruik van een multi gepaard 
gaat met een lager lichaamsgewicht, lagere vet-
massa en hogere ruststofwisseling.62 Ook hebben 
volwassenen die lijnen minder eetlust als ze een 
multi gebruiken.63 Dit geldt mogelijk ook voor kin-
deren.

Micronutriënten en hersenfunctie
Microvoedingsstoffen zoals jodium, ijzer, folium-
zuur zijn belangrijk voor de hersenontwikkeling en 
hersenfunctie. Er bestaan tevens enige aanwijzingen 
dat zink en vitamine B12 ook belangrijk zijn.11,12  
Als kinderen op school niet goed presteren, kan dit 
te maken hebben een niet-optimale inname van es-
sentiële micronutriënten.13 Kinderen met een (sub-
klinisch) zink- of jodiumtekort scoren significant 
beter in IQ-testen na suppletie met zink of jodium 
en een multisupplement.13 
In verschillende studies is aangetoond dat een niet-
optimale ijzerstatus een negatieve invloed heeft op 
de cognitieve ontwikkeling en leerprestaties, geheu-
gen en gedrag van kinderen en tieners.13-16 Verlaging 
van de ijzerinname heeft vermoedelijk invloed op de 
hersenfunctie nog voordat tekenen van ijzertekort 
in het bloed zichtbaar worden.15 Veel meisjes in de 
puberteit hebben een (subklinisch) ijzertekort door 
een combinatie van een lage ijzerinname, snelle 
groei en bloedverlies door menstruatie.15

Onvoldoende consumptie van micronutriëntrijke 
voedingsmiddelen (vlees, vis, eieren en zuivel) is in 
onderzoek in verband gebracht met verminderde 
intelligentie, hyperactiviteit, agressie en concentra-
tieproblemen.17,18 
Daarnaast is in verschillende placebogecontroleerde 
studies aangetoond dat suppletie met een multi 
supplement de woordenschat en het geheugen kan 
verbeteren bij gezonde, goed gevoede schoolkinde-
ren.13,19-21
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