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Ook is de kans op pre-eclampsie lager als vrouwen 
tijdig starten met het gebruik van een multi.68 Ook is 
het gebruik van multivitamines door de moeder tij-
dens de zwangerschap geassocieerd met een lager 
risico op kanker (hersentumoren, neuroblastoom, 
leukemie) bij kinderen.69

Multisupplement 
waardevolle aanvulling
De acceptatie van multisupplementen is toegeno-
men. In de recente kabinetsnota ‘Gezonde voeding, 
van begin tot eind’ is te lezen dat voedingssup-
plementen een waardevolle aanvulling kunnen zijn 
voor bepaalde groepen personen die moeite hebben 
om voldoende vitamines en mineralen te consume-
ren.4 Hierbij valt te denken aan kinderen, ouderen, 
zieken, vrouwen die zwanger willen worden of 
zwanger zijn en vrouwen die borstvoeding geven.4 
Ouderen hebben een lagere energiebehoefte terwijl 
de micronutriëntenbehoefte gelijk blijft of iets toe-
neemt; doordat ouderen minder gaan eten, neemt 
de kans op (sub)klinische tekorten van vitamines 
en mineralen toe.2,36 Ziekte en langdurig medicijn-
gebruik kan de status van micronutriënten negatief 
beïnvloeden en de behoefte aan bepaalde vitamines 
en mineralen verhogen. Andere risicogroepen voor 
tekorten zijn veganisten, macrobioten en andere 
personen die weinig producten van dierlijke oor-
sprong eten, mensen die een caloriebeperkt dieet 
volgen, alcoholisten, mensen met overgewicht of 
obesitas, sporters, mensen met een voedselallergie 
(door het mijden van voedingsmiddelen) en al die 
mensen die de aanbevelingen gezonde voeding aan 
hun laars lappen.2,5,29 

Multisupplement op maat
Bij het samenstellen van een multisupplement 
wordt rekening gehouden met de specifieke nu-
triëntenbehoefte van de doelgroep zoals mannen, 
vrouwen in de (peri)menopauze, zwangere vrouwen 
en ouderen. Naast vitamines en mineralen kunnen 
kruiden en bioactieve stoffen aan de formule wor-
den toegevoegd om de gezondheid van de doelgroep 
gericht te ondersteunen.9,29 Mannen van middelbare 
leeftijd hebben baat bij ingrediënten die helpen de 
prostaat gezond te houden (lycopeen, fytosterolen, 
Pygeum africanumextract, Zaagpalmbladextract, 

Brandnetelextract). Vrouwen van middelbare leeftijd 
zijn geïnteresseerd in ingrediënten die hen helpen 
goed door de overgang te komen (Dong quai-, 
Ginseng-, Zilverkaars- en Monnikspeperextract, so-
jaisoflavonen). Ouderen profiteren van ingrediënten 
die de vitaliteit van organen en weefsels (hart- en 
bloedvaten, hersenen, bewegingsapparaat) onder-
steunen (Ginkgo biloba-extract, Ginsengextract, 
druivenpitextract, groene thee-extract, luteïne). 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid bepaalde nutri-
enten uit de formule weg te laten of in dosering aan 
te passen. Veel multisupplementen bevatten ijzer in 
een dosis die te hoog is voor mannen en niet-men-
struerende vrouwen, gezien de hoge prevalentie van 
het gen voor hemochromatose (ijzerstapeling).9,29 

Multisupplementen zijn niet primair bedoeld om 
ernstige tekorten op te heffen of een medische 
conditie te behandelen. Ze zijn ontwikkeld als 
algemene aanvulling op de voeding om tekorten 
te voorkomen, de voedingsstatus te verbeteren en 
zo lang mogelijk gezond te blijven.5,9 Multi’s die 
vitamines en mineralen in hoeveelheden rond de 
ADH bevatten, zijn vooral bedoeld om tekorten te 
voorkomen; multi’s met hogere hoeveelheden dan 
de ADH (uiteraard binnen de veiligheidsmarges) 
dragen in grotere mate bij aan een optimale status 
van micronutriënten en de preventie van chronische 
ziekten. 

Gezonde en gevarieerde voeding  
Bij een lage of suboptimale inname van vitamines en 
mineralen is het natuurlijk belangrijk om te kijken 
op welke manier de voedingsgewoonten verbeterd 
kunnen worden. Voeding bevat honderden, zo niet 
duizenden componenten die biologisch actief zijn, 
waaronder carotenoïden, glucosinolaten, planten-
sterolen en flavonoïden.9,29 Een multisupplement 
kan daarom nooit een gezonde, gevarieerde voeding 
vervangen.
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De inname van macronutriënten is meestal (ruim) 
voldoende. In het Westen is overconsumptie van 
macronutriënten (in de verkeerde verhouding) 
juist een toenemend probleem. Het blijft opletten: 
(eiwit-energie)ondervoeding bij chronisch zieken 
en ouderen wordt nog te vaak niet onderkend.  
In Nederlandse ziekenhuizen is 24%, bij verpleging 
thuis 22% en in verpleeghuizen is 19% van de pa-
tiënten ondervoed.1 Veel Nederlanders hebben een 
te lage inname van voedingsvezels en essentiële 
(omega-3) vetzuren; ook gebruikt slechts 5% van 
de mensen in Nederland een vetzuurpatroon zoals 
aanbevolen.2 

De inname van micronutriënten is vaak aan de 
magere kant.2-4 Oorzaken zijn onder meer een 
niet-optimale opslag, bewerking of bereiding van 
voedingsmiddelen en het gebruik van eenzijdige 
voeding, fastfood en kant-en-klaar producten met 
een lage voedingswaarde. Zeker als de behoefte 
aan microvoedingsstoffen is toegenomen - zoals 
bij zwangerschap of ziekte - is het lastig voldoende 
vitamines en mineralen uit voeding te halen. Steeds 
meer mensen gebruiken daarom een multisupple-
ment als aanvulling op de voeding.

De dagelijkse voeding dient voldoende macronutriënten (koolhydraten, eiwitten, vetten) en es-
sentiële micronutriënten (vitamines, mineralen, spoorelementen) te bevatten om ons lichaam 
goed te laten functioneren. Deze voedingsstoffen zijn belangrijk voor de opbouw en reparatie 
van het lichaam, de energievoorziening en regulatie van fysiologische processen. Daarnaast 

bevat voeding talloze andere (bio-actieve) stoffen die een rol spelen bij de gezondheid.

Multi supplementen
Micronutriënten voor de gezondheid
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Goede status micronutriënten 
belangrijk
Preventie klassieke deficiëntieziekten
Voldoende inname van essentiële micronutriënten 
is nodig om klassieke deficiëntieziekten te voor-
komen, zoals scheurbuik door vitamine C-tekort, 
beriberi door thiaminetekort en pellagra door 
vitamine B3-tekort. De ADH (Aanbevolen Dagelijkse 
Hoeveelheid) die de Gezondheidsraad voor vitami-
nes en mineralen heeft vastgesteld, zijn hoeveel-
heden die gezonde mensen dagelijks nodig hebben 
om geen deficiëntieverschijnselen te ontwikkelen. 
Klassieke deficiëntieziekten komen nog steeds voor 
in het westen, zij het in mindere mate dan vroeger; 
risicogroepen zijn met name alcoholisten (B-vita-
minen), ouderen (vitamine D, vitamine B12, zink) 
en chronisch zieken.5,6 Mensen met voedselallergie 
kunnen scheurbuik ontwikkelen door een eenzijdig 
voedingspatroon.5,7 Ernstige vitamine D-deficiëntie 
wordt gezien bij ruim de helft van de niet-westerse 
allochtone zwangeren en hun pasgeborenen.8

Preventie (vage) 
gezondheidsklachten
Vitamines en mineralen spelen een centrale rol in 
de stofwisseling en weefselfunctie en zijn belang-
rijk voor weerstand, vitaliteit, uithoudingsvermogen 
en psychisch welzijn. Een niet-optimale inname van 
vitamines en mineralen kan (vage) gezondheids-
klachten veroorzaken en de kwaliteit van leven 
aantasten.9,10 Een verminderde weerstand bij ge-
zonde ouderen kan het gevolg zijn van subklinische 
tekorten aan micronutriënten, waaronder zink.6,11 
Een lage foliumzuurstatus met een verhoogde 
homocysteïnespiegel bij ouderen is geassocieerd 
met achteruitgang van het geheugen.12 Een hogere 
foliumzuurspiegel gaat gepaard met een betere 
cognitieve functie.13 Bij ouderen is een positieve 
correlatie gevonden tussen de bloedspiegels van 
riboflavine en foliumzuur en het vermogen tot 
abstract denken.14 Mensen met een lage ijzerstatus 
hebben meer moeite om zich te concentreren.14

Micronutriënten reguleren de energiebalans en zijn 
vermoedelijk belangrijk voor het onder controle 
houden van de eetlust.15 Een betere inname van vita-
mines en mineralen door het gebruik van een multi 

is geassocieerd met een lager lichaamsgewicht, een 
lagere vetmassa en een hogere ruststofwisseling.15 
Mensen die afvallen hebben minder eetlust als ze 
een multi gebruiken.15 

Vermoeidheid kan te maken hebben met suboptimale 
inname van onder meer jodium, ijzer, vitamine B12, 
vitamine B1, vitamine D, kalium, selenium en zink. 
Een magnesiumtekort verergert ontstekingsproces-
sen en een vitamine A-, vitamine C- of zinktekort is 
geassocieerd met een slechte wondheling.17,18 

Een lage inname van verschillende micronutriënten 
(foliumzuur, ijzer, thiamine, riboflavine, vitamine B12, 
vitamine C, selenium) kan leiden tot stemmingspro-
blemen (depressie, angst, vijandigheid, hypochon-
drie).14,19 In vier dubbelblinde placebogecontroleerde 
studies is aangetoond dat thiaminesuppletie de 
stemming verbetert.14 Inname van een multi-vitami-
nenpreparaat (tien keer de ADH) gedurende een jaar 
verbeterde de stemming significant vergeleken met 
placebo bij een groep jongvolwassen vrouwen.20 

Preventie chronische ziekten
Inname van een vitamine of mineraal binnen de 
(ADH)norm is voldoende om een (ernstige) defi-
ciëntieziekte te voorkomen, maar kan onvoldoende 
zijn om het lichaam optimaal te laten functioneren. 
Een suboptimale spiegel van een micronutriënt 
kan worden gedefinieerd als een spiegel waarbij 
afwijkingen van de stofwisseling optreden die kun-
nen worden gecorrigeerd door suppletie met die 
voedingsstof.9 Zo stijgt de malondialdehydespiegel 
bij een suboptimale vitamine B12-status, laat 
een verhoogde paraafhormoonspiegel zien dat 
de vitamine D-status suboptimaal is en wijst een 
verhoogde homocysteïnespiegel op een subopti-
male status van de foliumzuur-, vitamine B6 en/of 
vitamine B12-status.10 

Een langdurige inadequate opname van vitamines 
en mineralen staat in relatie met chronische ziekten 
waaronder hart- en vaatziekten (foliumzuur, seleni-
um, vitamine B6, B12, C, D, E, C), osteoporose (cal-
cium, vitamine D, K), diabetes type 2 (magnesium, 
vitamine D), dementie (foliumzuur, vitamine B6, B12, 
C, E) en bepaalde vormen van kanker (foliumzuur, 
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lycopeen, selenium, vitamine C, D, E).5,9,21-35 

Voor de preventie van (subtiele) metabole afwijkin-
gen die op termijn kunnen leiden tot vroegtijdige 
veroudering, chronische degeneratieve ziekten en 
vroegtijdige sterfte is de huidige ADH van micronu-
triënten in veel gevallen te laag.36 Een verhoogde 
homocysteïnespiegel vergroot de kans op hart- en 
vaatziekten, osteoporose, dementie en cognitieve 
achteruitgang en is geassocieerd met een toegeno-
men sterftekans.37 Om de homocysteïnespiegel laag 
te houden is 800 tot 1000 microgram foliumzuur per 
dag nodig; een veel hogere dosis dan de huidige 
ADH van 200 microgram en bovendien onmogelijk 
uit voeding te halen.5,10,38 Verlaging van de vitamine 
D-status (calcidiol, calcitriol) is geassocieerd met 
een toegenomen kans op sterfte door cardiovas-
culaire en overige oorzaken.32,39 De benodigde hoe-
veelheid vitamine D3 die nodig is voor een optimale 
vitamine D-status met betrekking tot de gezondheid 
van de botten (serumspiegel 25-hydroxyvitamine D 
minimaal 70 nmol/l) is circa 20 mcg per dag, een 
veel hogere dosis dan de huidige ADH van 5 mcg per 
dag.40,41 

Selenium is een belangrijk spoorelement voor de 
antioxidantverdediging, het immuunsysteem, de 
schildklier en heeft mogelijk ook een anticarcino-
gene werking.35 Bij ouderen is een lagere selenium-
spiegel mogelijk geassocieerd met een toegenomen 
sterftekans, vooral als gevolg van kanker.35

Een suboptimale inname van micronutriënten kan 
leiden tot toename van DNA-beschadigingen (en een 
grotere kans op kanker), neuronale degeneratie (en 
cognitieve disfunctie) en degeneratie van mitochon-
driën (wat leidt tot snellere veroudering en kans op 
degeneratieve ziekten).29,36,42 Een te lage inname 
van vitamine B12, foliumzuur, vitamine B6, niacine, 
vitamine C, vitamine E, ijzer en zink kan soortgelijke 
DNA-beschadigingen induceren als straling.29,36 Voor 
het goed functioneren van mitochondriën is onder 
meer voldoende ijzer, zink, biotine, pantotheenzuur, 
magnesium en mangaan nodig.29,42,43

Voedingssupplementen kunnen bijdragen aan de 
preventie van chronische aandoeningen. Het gebruik 

van een multi gedurende 6 maanden verlaagde in 
onderzoek significant de spiegel van  C-reactief 
proteïne (CRP), die is geassocieerd met het risico 
op hart- en vaatziekten, metabool syndroom en di-
abetes type 2.44 Daling van CRP was het grootst bij 
mensen die bij aanvang van de studie de hoogste 
CRP-spiegels hadden. In de Health Professionals 
Follow-up Study hadden mannen die langer dan 10 
jaar extra foliumzuur innamen met een multi, 25% 
minder kans op colonkanker.23 in de Nurses’ Health 
Study hadden vrouwen die minimaal 15 jaar een 
multi met foliumzuur gebruikten, een 75% lagere 
kans op colorectaalkanker.24 Een hogere inname 
van foliumzuur verlaagt vermoedelijk de toegeno-
men kans op borstkanker door alcoholgebruik.25 
Een hogere inname van lycopeen en vitamine E is 
geassocieerd met een lagere kans op prostaatkan-
ker.5,28,45,46

Inname micronutriënten uit voeding
Veel mensen hebben lage of suboptimale spiegels 
van vitamines en mineralen.9,29 Het is de vraag of 
de voeding die we dagelijks consumeren voldoende 
hoeveelheden vitamines en mineralen bevat: 

• Het voedingscentrum meldt dat de hoeveelheid 
vitamine A en D, foliumzuur, ijzer, zink en sele-
nium in de Nederlandse voeding ‘vaak krap’ is.3 

• Uit Engels en Amerikaans onderzoek is gebleken 
dat het gehalte aan mineralen in groenten en 
fruit de laatste vijftig jaar is gedaald.47 Groenten 
bevatten significant minder calcium, magne-
sium, koper en natrium; fruit significant minder 
magnesium, ijzer, koper en kalium.47 

• De eerste resultaten van een groot opgezet Eu-
ropees onderzoek (Quality Low Input Food) laten 
zien dat biologische voeding meer essentiële 
micronutriënten bevat dan niet-biologische.47-49 
Zo bevatten biologische groenten en fruit 40% 
meer antioxidanten dan gangbare producten. 
Het gehalte aan antioxidanten (vitamine E, ca-
rotenoïden) in Deense biologische melk is 60% 
hoger dan in niet-biologische melk.50 Biologi-
sche gewassen bevatten meer ijzer, magnesium, 
fosfor en zink en in het algemeen meer vitamine 
C, B-vitamines en polyfenolen.47,48 De meeste 
mensen eten gangbare producten.

• Voedselbewerking en –bereiding kan de voe-
dingswaarde verlagen: het warm houden van 
voedsel leidt tot significant verlies van vitamine 
C, foliumzuur en vitamine B6; koelen, bewaren en 
opnieuw opwarmen van voedsel leidt eveneens 
tot aanzienlijk verlies van vitamines waaronder 
vitamine C en foliumzuur.51

• De Gezondheidsraad heeft geconstateerd dat de 
micronutriënten voorziening van de Nederlandse 
bevolking tussen 1987 en 1997 is gedaald; dit 
geldt met name voor vitamine A, D, E, bètacaro-
teen en foliumzuur.4,52 Zestig tot tachtig procent 
van de volwassen bevolking heeft een inadequate 
foliumzuurstatus.53

• Uit de Voedselconsumptiepeiling onder jong-
volwassenen tussen 19 en 30 jaar (VCP-2003) 
komt naar voren dat mannen gemiddeld een te 
lage foliumzuur- en vitamine E-inname hebben, 
vrouwen een te lage inname van ijzer, calcium, 
selenium, zink, vitamine B1, foliumzuur en vita-
mine E.54

• Vrouwen hebben gemiddeld een te lage jodium-
inname (aanbevolen hoeveelheid 150-300 mcg 
per dag); 4-14% van de volwassen vrouwen en 
5 tot 17% van de volwassen mannen heeft een 
jodiuminname lager dan 100 mcg/d.55

• Nederlandse vrouwen hebben gemiddeld een te 
lage vitamine B6-inname (adequate inname 20 
mcg/d vitamine B6 per gram eiwit).56

• Onderzoekers zijn van mening dat westerse 
voeding onvoldoende magnesium bevat voor een 
optimale magnesiumstatus die beschermt tegen 
onder meer cardiovasculaire aandoeningen en 
verminderde weerstand.57-59

• Vitamine B12-tekort komt regelmatig voor bij 
vegetariërs, veganisten en ouderen.5,52

• Europese ouderen hebben vaak een te lage in-
name van vitamine D, calcium, foliumzuur en, 
jodium en kalium.60

• Vitamine D-tekort komt veel vaker voor dan voor-
heen werd aangenomen, vooral onder ouderen, 
mensen met een donkere huidskleur en mensen 
die veel tijd binnenshuis doorbrengen.5

• Groenten en fruit zijn belangrijke bronnen van 
vitaminen, mineralen en voedingsvezels. De 
consumptie van groente en fruit ligt al jaren 
ver onder de aanbevolen hoeveelheden: gemid-

deld eet de Nederlander onvoldoende groenten 
(120 gram per dag i.p.v. 200 gram) en fruit (100 
i.p.v. 200 gram per dag).2,4 Minder dan 25% van 
de bevolking voldoet aan de aanbevelingen ten 
aanzien van groenten, fruit en voedingsvezel.2 

Zwangerschap
De voeding van zwangere vrouwen is vrijwel ver-
gelijkbaar met die van niet-zwangere vrouwen van 
dezelfde leeftijd, terwijl zij juist een hogere behoefte 
aan voedingsstoffen hebben.61 Bij zwangeren ligt 
naast foliumzuur ook de gemiddelde dagelijkse 
inname voor meerdere mineralen (ijzer, selenium, 
koper, jodium) en vitamines (A, B1, B6, D) onder de 
aanbeveling.61 Verschillende studies laten zien dat 
het gebruik van een multi voor zwangere vrouwen 
leidt tot significante gezondheidswinst voor moeder 
en kind. Voor de primaire preventie van aangeboren 
afwijkingen (zoals neuraalbuisdefecten) wordt 
 aangeraden minimaal 4 weken voorafgaande aan 
de conceptie extra foliumzuur (400-800 mcg per 
dag) te slikken.62 Nog beter is het om in de periode 
rondom de conceptie een multi met 400 tot 800 
mcg foliumzuur te gebruiken; een multi is namelijk 
nog effectiever in de preventie van neuraalbuis-
defecten.63 Bovendien hebben Hongaarse studies 
aangetoond dat een multi ook andere congenitale 
afwijkingen kan voorkomen zoals congenitale car-
diovasculaire afwijkingen, obstructieve defecten 
van de urinewegen, afwijkingen van de ledematen 
en congenitale pylorusstenose.63-64 Volgens de Hon-
gaarse onderzoekers kan 27% van de aangeboren 
afwijkingen worden voorkomen als tijdig wordt 
gestart met het gebruik van een foliumzuur of een 
multi.65 Kinderen van diabetische moeders hebben 
meer kans op aangeboren afwijkingen, met name 
van het hart en centrale zenuwstelsel. Als vrouwen 
met diabetes in de periconceptie (1 maand voor tot 
3 maanden na conceptie) een multi gebruiken, is 
de kans op deze aangeboren afwijkingen niet hoger 
dan bij niet-diabetische moeders.66 

Gebruik van een multi in de periconceptie verlaagt 
significant de kans op ernstige prematuriteit (vroeg-
geboorte voor 34 weken zwangerschapsduur) of een 
erg laag geboortegewicht van het kind.67 
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Goede status micronutriënten 
belangrijk
Preventie klassieke deficiëntieziekten
Voldoende inname van essentiële micronutriënten 
is nodig om klassieke deficiëntieziekten te voor-
komen, zoals scheurbuik door vitamine C-tekort, 
beriberi door thiaminetekort en pellagra door 
vitamine B3-tekort. De ADH (Aanbevolen Dagelijkse 
Hoeveelheid) die de Gezondheidsraad voor vitami-
nes en mineralen heeft vastgesteld, zijn hoeveel-
heden die gezonde mensen dagelijks nodig hebben 
om geen deficiëntieverschijnselen te ontwikkelen. 
Klassieke deficiëntieziekten komen nog steeds voor 
in het westen, zij het in mindere mate dan vroeger; 
risicogroepen zijn met name alcoholisten (B-vita-
minen), ouderen (vitamine D, vitamine B12, zink) 
en chronisch zieken.5,6 Mensen met voedselallergie 
kunnen scheurbuik ontwikkelen door een eenzijdig 
voedingspatroon.5,7 Ernstige vitamine D-deficiëntie 
wordt gezien bij ruim de helft van de niet-westerse 
allochtone zwangeren en hun pasgeborenen.8

Preventie (vage) 
gezondheidsklachten
Vitamines en mineralen spelen een centrale rol in 
de stofwisseling en weefselfunctie en zijn belang-
rijk voor weerstand, vitaliteit, uithoudingsvermogen 
en psychisch welzijn. Een niet-optimale inname van 
vitamines en mineralen kan (vage) gezondheids-
klachten veroorzaken en de kwaliteit van leven 
aantasten.9,10 Een verminderde weerstand bij ge-
zonde ouderen kan het gevolg zijn van subklinische 
tekorten aan micronutriënten, waaronder zink.6,11 
Een lage foliumzuurstatus met een verhoogde 
homocysteïnespiegel bij ouderen is geassocieerd 
met achteruitgang van het geheugen.12 Een hogere 
foliumzuurspiegel gaat gepaard met een betere 
cognitieve functie.13 Bij ouderen is een positieve 
correlatie gevonden tussen de bloedspiegels van 
riboflavine en foliumzuur en het vermogen tot 
abstract denken.14 Mensen met een lage ijzerstatus 
hebben meer moeite om zich te concentreren.14

Micronutriënten reguleren de energiebalans en zijn 
vermoedelijk belangrijk voor het onder controle 
houden van de eetlust.15 Een betere inname van vita-
mines en mineralen door het gebruik van een multi 

is geassocieerd met een lager lichaamsgewicht, een 
lagere vetmassa en een hogere ruststofwisseling.15 
Mensen die afvallen hebben minder eetlust als ze 
een multi gebruiken.15 

Vermoeidheid kan te maken hebben met suboptimale 
inname van onder meer jodium, ijzer, vitamine B12, 
vitamine B1, vitamine D, kalium, selenium en zink. 
Een magnesiumtekort verergert ontstekingsproces-
sen en een vitamine A-, vitamine C- of zinktekort is 
geassocieerd met een slechte wondheling.17,18 

Een lage inname van verschillende micronutriënten 
(foliumzuur, ijzer, thiamine, riboflavine, vitamine B12, 
vitamine C, selenium) kan leiden tot stemmingspro-
blemen (depressie, angst, vijandigheid, hypochon-
drie).14,19 In vier dubbelblinde placebogecontroleerde 
studies is aangetoond dat thiaminesuppletie de 
stemming verbetert.14 Inname van een multi-vitami-
nenpreparaat (tien keer de ADH) gedurende een jaar 
verbeterde de stemming significant vergeleken met 
placebo bij een groep jongvolwassen vrouwen.20 

Preventie chronische ziekten
Inname van een vitamine of mineraal binnen de 
(ADH)norm is voldoende om een (ernstige) defi-
ciëntieziekte te voorkomen, maar kan onvoldoende 
zijn om het lichaam optimaal te laten functioneren. 
Een suboptimale spiegel van een micronutriënt 
kan worden gedefinieerd als een spiegel waarbij 
afwijkingen van de stofwisseling optreden die kun-
nen worden gecorrigeerd door suppletie met die 
voedingsstof.9 Zo stijgt de malondialdehydespiegel 
bij een suboptimale vitamine B12-status, laat 
een verhoogde paraafhormoonspiegel zien dat 
de vitamine D-status suboptimaal is en wijst een 
verhoogde homocysteïnespiegel op een subopti-
male status van de foliumzuur-, vitamine B6 en/of 
vitamine B12-status.10 

Een langdurige inadequate opname van vitamines 
en mineralen staat in relatie met chronische ziekten 
waaronder hart- en vaatziekten (foliumzuur, seleni-
um, vitamine B6, B12, C, D, E, C), osteoporose (cal-
cium, vitamine D, K), diabetes type 2 (magnesium, 
vitamine D), dementie (foliumzuur, vitamine B6, B12, 
C, E) en bepaalde vormen van kanker (foliumzuur, 
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lycopeen, selenium, vitamine C, D, E).5,9,21-35 

Voor de preventie van (subtiele) metabole afwijkin-
gen die op termijn kunnen leiden tot vroegtijdige 
veroudering, chronische degeneratieve ziekten en 
vroegtijdige sterfte is de huidige ADH van micronu-
triënten in veel gevallen te laag.36 Een verhoogde 
homocysteïnespiegel vergroot de kans op hart- en 
vaatziekten, osteoporose, dementie en cognitieve 
achteruitgang en is geassocieerd met een toegeno-
men sterftekans.37 Om de homocysteïnespiegel laag 
te houden is 800 tot 1000 microgram foliumzuur per 
dag nodig; een veel hogere dosis dan de huidige 
ADH van 200 microgram en bovendien onmogelijk 
uit voeding te halen.5,10,38 Verlaging van de vitamine 
D-status (calcidiol, calcitriol) is geassocieerd met 
een toegenomen kans op sterfte door cardiovas-
culaire en overige oorzaken.32,39 De benodigde hoe-
veelheid vitamine D3 die nodig is voor een optimale 
vitamine D-status met betrekking tot de gezondheid 
van de botten (serumspiegel 25-hydroxyvitamine D 
minimaal 70 nmol/l) is circa 20 mcg per dag, een 
veel hogere dosis dan de huidige ADH van 5 mcg per 
dag.40,41 

Selenium is een belangrijk spoorelement voor de 
antioxidantverdediging, het immuunsysteem, de 
schildklier en heeft mogelijk ook een anticarcino-
gene werking.35 Bij ouderen is een lagere selenium-
spiegel mogelijk geassocieerd met een toegenomen 
sterftekans, vooral als gevolg van kanker.35

Een suboptimale inname van micronutriënten kan 
leiden tot toename van DNA-beschadigingen (en een 
grotere kans op kanker), neuronale degeneratie (en 
cognitieve disfunctie) en degeneratie van mitochon-
driën (wat leidt tot snellere veroudering en kans op 
degeneratieve ziekten).29,36,42 Een te lage inname 
van vitamine B12, foliumzuur, vitamine B6, niacine, 
vitamine C, vitamine E, ijzer en zink kan soortgelijke 
DNA-beschadigingen induceren als straling.29,36 Voor 
het goed functioneren van mitochondriën is onder 
meer voldoende ijzer, zink, biotine, pantotheenzuur, 
magnesium en mangaan nodig.29,42,43

Voedingssupplementen kunnen bijdragen aan de 
preventie van chronische aandoeningen. Het gebruik 

van een multi gedurende 6 maanden verlaagde in 
onderzoek significant de spiegel van  C-reactief 
proteïne (CRP), die is geassocieerd met het risico 
op hart- en vaatziekten, metabool syndroom en di-
abetes type 2.44 Daling van CRP was het grootst bij 
mensen die bij aanvang van de studie de hoogste 
CRP-spiegels hadden. In de Health Professionals 
Follow-up Study hadden mannen die langer dan 10 
jaar extra foliumzuur innamen met een multi, 25% 
minder kans op colonkanker.23 in de Nurses’ Health 
Study hadden vrouwen die minimaal 15 jaar een 
multi met foliumzuur gebruikten, een 75% lagere 
kans op colorectaalkanker.24 Een hogere inname 
van foliumzuur verlaagt vermoedelijk de toegeno-
men kans op borstkanker door alcoholgebruik.25 
Een hogere inname van lycopeen en vitamine E is 
geassocieerd met een lagere kans op prostaatkan-
ker.5,28,45,46

Inname micronutriënten uit voeding
Veel mensen hebben lage of suboptimale spiegels 
van vitamines en mineralen.9,29 Het is de vraag of 
de voeding die we dagelijks consumeren voldoende 
hoeveelheden vitamines en mineralen bevat: 

• Het voedingscentrum meldt dat de hoeveelheid 
vitamine A en D, foliumzuur, ijzer, zink en sele-
nium in de Nederlandse voeding ‘vaak krap’ is.3 

• Uit Engels en Amerikaans onderzoek is gebleken 
dat het gehalte aan mineralen in groenten en 
fruit de laatste vijftig jaar is gedaald.47 Groenten 
bevatten significant minder calcium, magne-
sium, koper en natrium; fruit significant minder 
magnesium, ijzer, koper en kalium.47 

• De eerste resultaten van een groot opgezet Eu-
ropees onderzoek (Quality Low Input Food) laten 
zien dat biologische voeding meer essentiële 
micronutriënten bevat dan niet-biologische.47-49 
Zo bevatten biologische groenten en fruit 40% 
meer antioxidanten dan gangbare producten. 
Het gehalte aan antioxidanten (vitamine E, ca-
rotenoïden) in Deense biologische melk is 60% 
hoger dan in niet-biologische melk.50 Biologi-
sche gewassen bevatten meer ijzer, magnesium, 
fosfor en zink en in het algemeen meer vitamine 
C, B-vitamines en polyfenolen.47,48 De meeste 
mensen eten gangbare producten.

• Voedselbewerking en –bereiding kan de voe-
dingswaarde verlagen: het warm houden van 
voedsel leidt tot significant verlies van vitamine 
C, foliumzuur en vitamine B6; koelen, bewaren en 
opnieuw opwarmen van voedsel leidt eveneens 
tot aanzienlijk verlies van vitamines waaronder 
vitamine C en foliumzuur.51

• De Gezondheidsraad heeft geconstateerd dat de 
micronutriënten voorziening van de Nederlandse 
bevolking tussen 1987 en 1997 is gedaald; dit 
geldt met name voor vitamine A, D, E, bètacaro-
teen en foliumzuur.4,52 Zestig tot tachtig procent 
van de volwassen bevolking heeft een inadequate 
foliumzuurstatus.53

• Uit de Voedselconsumptiepeiling onder jong-
volwassenen tussen 19 en 30 jaar (VCP-2003) 
komt naar voren dat mannen gemiddeld een te 
lage foliumzuur- en vitamine E-inname hebben, 
vrouwen een te lage inname van ijzer, calcium, 
selenium, zink, vitamine B1, foliumzuur en vita-
mine E.54

• Vrouwen hebben gemiddeld een te lage jodium-
inname (aanbevolen hoeveelheid 150-300 mcg 
per dag); 4-14% van de volwassen vrouwen en 
5 tot 17% van de volwassen mannen heeft een 
jodiuminname lager dan 100 mcg/d.55

• Nederlandse vrouwen hebben gemiddeld een te 
lage vitamine B6-inname (adequate inname 20 
mcg/d vitamine B6 per gram eiwit).56

• Onderzoekers zijn van mening dat westerse 
voeding onvoldoende magnesium bevat voor een 
optimale magnesiumstatus die beschermt tegen 
onder meer cardiovasculaire aandoeningen en 
verminderde weerstand.57-59

• Vitamine B12-tekort komt regelmatig voor bij 
vegetariërs, veganisten en ouderen.5,52

• Europese ouderen hebben vaak een te lage in-
name van vitamine D, calcium, foliumzuur en, 
jodium en kalium.60

• Vitamine D-tekort komt veel vaker voor dan voor-
heen werd aangenomen, vooral onder ouderen, 
mensen met een donkere huidskleur en mensen 
die veel tijd binnenshuis doorbrengen.5

• Groenten en fruit zijn belangrijke bronnen van 
vitaminen, mineralen en voedingsvezels. De 
consumptie van groente en fruit ligt al jaren 
ver onder de aanbevolen hoeveelheden: gemid-

deld eet de Nederlander onvoldoende groenten 
(120 gram per dag i.p.v. 200 gram) en fruit (100 
i.p.v. 200 gram per dag).2,4 Minder dan 25% van 
de bevolking voldoet aan de aanbevelingen ten 
aanzien van groenten, fruit en voedingsvezel.2 

Zwangerschap
De voeding van zwangere vrouwen is vrijwel ver-
gelijkbaar met die van niet-zwangere vrouwen van 
dezelfde leeftijd, terwijl zij juist een hogere behoefte 
aan voedingsstoffen hebben.61 Bij zwangeren ligt 
naast foliumzuur ook de gemiddelde dagelijkse 
inname voor meerdere mineralen (ijzer, selenium, 
koper, jodium) en vitamines (A, B1, B6, D) onder de 
aanbeveling.61 Verschillende studies laten zien dat 
het gebruik van een multi voor zwangere vrouwen 
leidt tot significante gezondheidswinst voor moeder 
en kind. Voor de primaire preventie van aangeboren 
afwijkingen (zoals neuraalbuisdefecten) wordt 
 aangeraden minimaal 4 weken voorafgaande aan 
de conceptie extra foliumzuur (400-800 mcg per 
dag) te slikken.62 Nog beter is het om in de periode 
rondom de conceptie een multi met 400 tot 800 
mcg foliumzuur te gebruiken; een multi is namelijk 
nog effectiever in de preventie van neuraalbuis-
defecten.63 Bovendien hebben Hongaarse studies 
aangetoond dat een multi ook andere congenitale 
afwijkingen kan voorkomen zoals congenitale car-
diovasculaire afwijkingen, obstructieve defecten 
van de urinewegen, afwijkingen van de ledematen 
en congenitale pylorusstenose.63-64 Volgens de Hon-
gaarse onderzoekers kan 27% van de aangeboren 
afwijkingen worden voorkomen als tijdig wordt 
gestart met het gebruik van een foliumzuur of een 
multi.65 Kinderen van diabetische moeders hebben 
meer kans op aangeboren afwijkingen, met name 
van het hart en centrale zenuwstelsel. Als vrouwen 
met diabetes in de periconceptie (1 maand voor tot 
3 maanden na conceptie) een multi gebruiken, is 
de kans op deze aangeboren afwijkingen niet hoger 
dan bij niet-diabetische moeders.66 

Gebruik van een multi in de periconceptie verlaagt 
significant de kans op ernstige prematuriteit (vroeg-
geboorte voor 34 weken zwangerschapsduur) of een 
erg laag geboortegewicht van het kind.67 
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Goede status micronutriënten 
belangrijk
Preventie klassieke deficiëntieziekten
Voldoende inname van essentiële micronutriënten 
is nodig om klassieke deficiëntieziekten te voor-
komen, zoals scheurbuik door vitamine C-tekort, 
beriberi door thiaminetekort en pellagra door 
vitamine B3-tekort. De ADH (Aanbevolen Dagelijkse 
Hoeveelheid) die de Gezondheidsraad voor vitami-
nes en mineralen heeft vastgesteld, zijn hoeveel-
heden die gezonde mensen dagelijks nodig hebben 
om geen deficiëntieverschijnselen te ontwikkelen. 
Klassieke deficiëntieziekten komen nog steeds voor 
in het westen, zij het in mindere mate dan vroeger; 
risicogroepen zijn met name alcoholisten (B-vita-
minen), ouderen (vitamine D, vitamine B12, zink) 
en chronisch zieken.5,6 Mensen met voedselallergie 
kunnen scheurbuik ontwikkelen door een eenzijdig 
voedingspatroon.5,7 Ernstige vitamine D-deficiëntie 
wordt gezien bij ruim de helft van de niet-westerse 
allochtone zwangeren en hun pasgeborenen.8

Preventie (vage) 
gezondheidsklachten
Vitamines en mineralen spelen een centrale rol in 
de stofwisseling en weefselfunctie en zijn belang-
rijk voor weerstand, vitaliteit, uithoudingsvermogen 
en psychisch welzijn. Een niet-optimale inname van 
vitamines en mineralen kan (vage) gezondheids-
klachten veroorzaken en de kwaliteit van leven 
aantasten.9,10 Een verminderde weerstand bij ge-
zonde ouderen kan het gevolg zijn van subklinische 
tekorten aan micronutriënten, waaronder zink.6,11 
Een lage foliumzuurstatus met een verhoogde 
homocysteïnespiegel bij ouderen is geassocieerd 
met achteruitgang van het geheugen.12 Een hogere 
foliumzuurspiegel gaat gepaard met een betere 
cognitieve functie.13 Bij ouderen is een positieve 
correlatie gevonden tussen de bloedspiegels van 
riboflavine en foliumzuur en het vermogen tot 
abstract denken.14 Mensen met een lage ijzerstatus 
hebben meer moeite om zich te concentreren.14

Micronutriënten reguleren de energiebalans en zijn 
vermoedelijk belangrijk voor het onder controle 
houden van de eetlust.15 Een betere inname van vita-
mines en mineralen door het gebruik van een multi 

is geassocieerd met een lager lichaamsgewicht, een 
lagere vetmassa en een hogere ruststofwisseling.15 
Mensen die afvallen hebben minder eetlust als ze 
een multi gebruiken.15 

Vermoeidheid kan te maken hebben met suboptimale 
inname van onder meer jodium, ijzer, vitamine B12, 
vitamine B1, vitamine D, kalium, selenium en zink. 
Een magnesiumtekort verergert ontstekingsproces-
sen en een vitamine A-, vitamine C- of zinktekort is 
geassocieerd met een slechte wondheling.17,18 

Een lage inname van verschillende micronutriënten 
(foliumzuur, ijzer, thiamine, riboflavine, vitamine B12, 
vitamine C, selenium) kan leiden tot stemmingspro-
blemen (depressie, angst, vijandigheid, hypochon-
drie).14,19 In vier dubbelblinde placebogecontroleerde 
studies is aangetoond dat thiaminesuppletie de 
stemming verbetert.14 Inname van een multi-vitami-
nenpreparaat (tien keer de ADH) gedurende een jaar 
verbeterde de stemming significant vergeleken met 
placebo bij een groep jongvolwassen vrouwen.20 

Preventie chronische ziekten
Inname van een vitamine of mineraal binnen de 
(ADH)norm is voldoende om een (ernstige) defi-
ciëntieziekte te voorkomen, maar kan onvoldoende 
zijn om het lichaam optimaal te laten functioneren. 
Een suboptimale spiegel van een micronutriënt 
kan worden gedefinieerd als een spiegel waarbij 
afwijkingen van de stofwisseling optreden die kun-
nen worden gecorrigeerd door suppletie met die 
voedingsstof.9 Zo stijgt de malondialdehydespiegel 
bij een suboptimale vitamine B12-status, laat 
een verhoogde paraafhormoonspiegel zien dat 
de vitamine D-status suboptimaal is en wijst een 
verhoogde homocysteïnespiegel op een subopti-
male status van de foliumzuur-, vitamine B6 en/of 
vitamine B12-status.10 

Een langdurige inadequate opname van vitamines 
en mineralen staat in relatie met chronische ziekten 
waaronder hart- en vaatziekten (foliumzuur, seleni-
um, vitamine B6, B12, C, D, E, C), osteoporose (cal-
cium, vitamine D, K), diabetes type 2 (magnesium, 
vitamine D), dementie (foliumzuur, vitamine B6, B12, 
C, E) en bepaalde vormen van kanker (foliumzuur, 
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lycopeen, selenium, vitamine C, D, E).5,9,21-35 

Voor de preventie van (subtiele) metabole afwijkin-
gen die op termijn kunnen leiden tot vroegtijdige 
veroudering, chronische degeneratieve ziekten en 
vroegtijdige sterfte is de huidige ADH van micronu-
triënten in veel gevallen te laag.36 Een verhoogde 
homocysteïnespiegel vergroot de kans op hart- en 
vaatziekten, osteoporose, dementie en cognitieve 
achteruitgang en is geassocieerd met een toegeno-
men sterftekans.37 Om de homocysteïnespiegel laag 
te houden is 800 tot 1000 microgram foliumzuur per 
dag nodig; een veel hogere dosis dan de huidige 
ADH van 200 microgram en bovendien onmogelijk 
uit voeding te halen.5,10,38 Verlaging van de vitamine 
D-status (calcidiol, calcitriol) is geassocieerd met 
een toegenomen kans op sterfte door cardiovas-
culaire en overige oorzaken.32,39 De benodigde hoe-
veelheid vitamine D3 die nodig is voor een optimale 
vitamine D-status met betrekking tot de gezondheid 
van de botten (serumspiegel 25-hydroxyvitamine D 
minimaal 70 nmol/l) is circa 20 mcg per dag, een 
veel hogere dosis dan de huidige ADH van 5 mcg per 
dag.40,41 

Selenium is een belangrijk spoorelement voor de 
antioxidantverdediging, het immuunsysteem, de 
schildklier en heeft mogelijk ook een anticarcino-
gene werking.35 Bij ouderen is een lagere selenium-
spiegel mogelijk geassocieerd met een toegenomen 
sterftekans, vooral als gevolg van kanker.35

Een suboptimale inname van micronutriënten kan 
leiden tot toename van DNA-beschadigingen (en een 
grotere kans op kanker), neuronale degeneratie (en 
cognitieve disfunctie) en degeneratie van mitochon-
driën (wat leidt tot snellere veroudering en kans op 
degeneratieve ziekten).29,36,42 Een te lage inname 
van vitamine B12, foliumzuur, vitamine B6, niacine, 
vitamine C, vitamine E, ijzer en zink kan soortgelijke 
DNA-beschadigingen induceren als straling.29,36 Voor 
het goed functioneren van mitochondriën is onder 
meer voldoende ijzer, zink, biotine, pantotheenzuur, 
magnesium en mangaan nodig.29,42,43

Voedingssupplementen kunnen bijdragen aan de 
preventie van chronische aandoeningen. Het gebruik 

van een multi gedurende 6 maanden verlaagde in 
onderzoek significant de spiegel van  C-reactief 
proteïne (CRP), die is geassocieerd met het risico 
op hart- en vaatziekten, metabool syndroom en di-
abetes type 2.44 Daling van CRP was het grootst bij 
mensen die bij aanvang van de studie de hoogste 
CRP-spiegels hadden. In de Health Professionals 
Follow-up Study hadden mannen die langer dan 10 
jaar extra foliumzuur innamen met een multi, 25% 
minder kans op colonkanker.23 in de Nurses’ Health 
Study hadden vrouwen die minimaal 15 jaar een 
multi met foliumzuur gebruikten, een 75% lagere 
kans op colorectaalkanker.24 Een hogere inname 
van foliumzuur verlaagt vermoedelijk de toegeno-
men kans op borstkanker door alcoholgebruik.25 
Een hogere inname van lycopeen en vitamine E is 
geassocieerd met een lagere kans op prostaatkan-
ker.5,28,45,46

Inname micronutriënten uit voeding
Veel mensen hebben lage of suboptimale spiegels 
van vitamines en mineralen.9,29 Het is de vraag of 
de voeding die we dagelijks consumeren voldoende 
hoeveelheden vitamines en mineralen bevat: 

• Het voedingscentrum meldt dat de hoeveelheid 
vitamine A en D, foliumzuur, ijzer, zink en sele-
nium in de Nederlandse voeding ‘vaak krap’ is.3 

• Uit Engels en Amerikaans onderzoek is gebleken 
dat het gehalte aan mineralen in groenten en 
fruit de laatste vijftig jaar is gedaald.47 Groenten 
bevatten significant minder calcium, magne-
sium, koper en natrium; fruit significant minder 
magnesium, ijzer, koper en kalium.47 

• De eerste resultaten van een groot opgezet Eu-
ropees onderzoek (Quality Low Input Food) laten 
zien dat biologische voeding meer essentiële 
micronutriënten bevat dan niet-biologische.47-49 
Zo bevatten biologische groenten en fruit 40% 
meer antioxidanten dan gangbare producten. 
Het gehalte aan antioxidanten (vitamine E, ca-
rotenoïden) in Deense biologische melk is 60% 
hoger dan in niet-biologische melk.50 Biologi-
sche gewassen bevatten meer ijzer, magnesium, 
fosfor en zink en in het algemeen meer vitamine 
C, B-vitamines en polyfenolen.47,48 De meeste 
mensen eten gangbare producten.

• Voedselbewerking en –bereiding kan de voe-
dingswaarde verlagen: het warm houden van 
voedsel leidt tot significant verlies van vitamine 
C, foliumzuur en vitamine B6; koelen, bewaren en 
opnieuw opwarmen van voedsel leidt eveneens 
tot aanzienlijk verlies van vitamines waaronder 
vitamine C en foliumzuur.51

• De Gezondheidsraad heeft geconstateerd dat de 
micronutriënten voorziening van de Nederlandse 
bevolking tussen 1987 en 1997 is gedaald; dit 
geldt met name voor vitamine A, D, E, bètacaro-
teen en foliumzuur.4,52 Zestig tot tachtig procent 
van de volwassen bevolking heeft een inadequate 
foliumzuurstatus.53

• Uit de Voedselconsumptiepeiling onder jong-
volwassenen tussen 19 en 30 jaar (VCP-2003) 
komt naar voren dat mannen gemiddeld een te 
lage foliumzuur- en vitamine E-inname hebben, 
vrouwen een te lage inname van ijzer, calcium, 
selenium, zink, vitamine B1, foliumzuur en vita-
mine E.54

• Vrouwen hebben gemiddeld een te lage jodium-
inname (aanbevolen hoeveelheid 150-300 mcg 
per dag); 4-14% van de volwassen vrouwen en 
5 tot 17% van de volwassen mannen heeft een 
jodiuminname lager dan 100 mcg/d.55

• Nederlandse vrouwen hebben gemiddeld een te 
lage vitamine B6-inname (adequate inname 20 
mcg/d vitamine B6 per gram eiwit).56

• Onderzoekers zijn van mening dat westerse 
voeding onvoldoende magnesium bevat voor een 
optimale magnesiumstatus die beschermt tegen 
onder meer cardiovasculaire aandoeningen en 
verminderde weerstand.57-59

• Vitamine B12-tekort komt regelmatig voor bij 
vegetariërs, veganisten en ouderen.5,52

• Europese ouderen hebben vaak een te lage in-
name van vitamine D, calcium, foliumzuur en, 
jodium en kalium.60

• Vitamine D-tekort komt veel vaker voor dan voor-
heen werd aangenomen, vooral onder ouderen, 
mensen met een donkere huidskleur en mensen 
die veel tijd binnenshuis doorbrengen.5

• Groenten en fruit zijn belangrijke bronnen van 
vitaminen, mineralen en voedingsvezels. De 
consumptie van groente en fruit ligt al jaren 
ver onder de aanbevolen hoeveelheden: gemid-

deld eet de Nederlander onvoldoende groenten 
(120 gram per dag i.p.v. 200 gram) en fruit (100 
i.p.v. 200 gram per dag).2,4 Minder dan 25% van 
de bevolking voldoet aan de aanbevelingen ten 
aanzien van groenten, fruit en voedingsvezel.2 

Zwangerschap
De voeding van zwangere vrouwen is vrijwel ver-
gelijkbaar met die van niet-zwangere vrouwen van 
dezelfde leeftijd, terwijl zij juist een hogere behoefte 
aan voedingsstoffen hebben.61 Bij zwangeren ligt 
naast foliumzuur ook de gemiddelde dagelijkse 
inname voor meerdere mineralen (ijzer, selenium, 
koper, jodium) en vitamines (A, B1, B6, D) onder de 
aanbeveling.61 Verschillende studies laten zien dat 
het gebruik van een multi voor zwangere vrouwen 
leidt tot significante gezondheidswinst voor moeder 
en kind. Voor de primaire preventie van aangeboren 
afwijkingen (zoals neuraalbuisdefecten) wordt 
 aangeraden minimaal 4 weken voorafgaande aan 
de conceptie extra foliumzuur (400-800 mcg per 
dag) te slikken.62 Nog beter is het om in de periode 
rondom de conceptie een multi met 400 tot 800 
mcg foliumzuur te gebruiken; een multi is namelijk 
nog effectiever in de preventie van neuraalbuis-
defecten.63 Bovendien hebben Hongaarse studies 
aangetoond dat een multi ook andere congenitale 
afwijkingen kan voorkomen zoals congenitale car-
diovasculaire afwijkingen, obstructieve defecten 
van de urinewegen, afwijkingen van de ledematen 
en congenitale pylorusstenose.63-64 Volgens de Hon-
gaarse onderzoekers kan 27% van de aangeboren 
afwijkingen worden voorkomen als tijdig wordt 
gestart met het gebruik van een foliumzuur of een 
multi.65 Kinderen van diabetische moeders hebben 
meer kans op aangeboren afwijkingen, met name 
van het hart en centrale zenuwstelsel. Als vrouwen 
met diabetes in de periconceptie (1 maand voor tot 
3 maanden na conceptie) een multi gebruiken, is 
de kans op deze aangeboren afwijkingen niet hoger 
dan bij niet-diabetische moeders.66 

Gebruik van een multi in de periconceptie verlaagt 
significant de kans op ernstige prematuriteit (vroeg-
geboorte voor 34 weken zwangerschapsduur) of een 
erg laag geboortegewicht van het kind.67 
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Ook is de kans op pre-eclampsie lager als vrouwen 
tijdig starten met het gebruik van een multi.68 Ook is 
het gebruik van multivitamines door de moeder tij-
dens de zwangerschap geassocieerd met een lager 
risico op kanker (hersentumoren, neuroblastoom, 
leukemie) bij kinderen.69

Multisupplement 
waardevolle aanvulling
De acceptatie van multisupplementen is toegeno-
men. In de recente kabinetsnota ‘Gezonde voeding, 
van begin tot eind’ is te lezen dat voedingssup-
plementen een waardevolle aanvulling kunnen zijn 
voor bepaalde groepen personen die moeite hebben 
om voldoende vitamines en mineralen te consume-
ren.4 Hierbij valt te denken aan kinderen, ouderen, 
zieken, vrouwen die zwanger willen worden of 
zwanger zijn en vrouwen die borstvoeding geven.4 
Ouderen hebben een lagere energiebehoefte terwijl 
de micronutriëntenbehoefte gelijk blijft of iets toe-
neemt; doordat ouderen minder gaan eten, neemt 
de kans op (sub)klinische tekorten van vitamines 
en mineralen toe.2,36 Ziekte en langdurig medicijn-
gebruik kan de status van micronutriënten negatief 
beïnvloeden en de behoefte aan bepaalde vitamines 
en mineralen verhogen. Andere risicogroepen voor 
tekorten zijn veganisten, macrobioten en andere 
personen die weinig producten van dierlijke oor-
sprong eten, mensen die een caloriebeperkt dieet 
volgen, alcoholisten, mensen met overgewicht of 
obesitas, sporters, mensen met een voedselallergie 
(door het mijden van voedingsmiddelen) en al die 
mensen die de aanbevelingen gezonde voeding aan 
hun laars lappen.2,5,29 

Multisupplement op maat
Bij het samenstellen van een multisupplement 
wordt rekening gehouden met de specifieke nu-
triëntenbehoefte van de doelgroep zoals mannen, 
vrouwen in de (peri)menopauze, zwangere vrouwen 
en ouderen. Naast vitamines en mineralen kunnen 
kruiden en bioactieve stoffen aan de formule wor-
den toegevoegd om de gezondheid van de doelgroep 
gericht te ondersteunen.9,29 Mannen van middelbare 
leeftijd hebben baat bij ingrediënten die helpen de 
prostaat gezond te houden (lycopeen, fytosterolen, 
Pygeum africanumextract, Zaagpalmbladextract, 

Brandnetelextract). Vrouwen van middelbare leeftijd 
zijn geïnteresseerd in ingrediënten die hen helpen 
goed door de overgang te komen (Dong quai-, 
Ginseng-, Zilverkaars- en Monnikspeperextract, so-
jaisoflavonen). Ouderen profiteren van ingrediënten 
die de vitaliteit van organen en weefsels (hart- en 
bloedvaten, hersenen, bewegingsapparaat) onder-
steunen (Ginkgo biloba-extract, Ginsengextract, 
druivenpitextract, groene thee-extract, luteïne). 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid bepaalde nutri-
enten uit de formule weg te laten of in dosering aan 
te passen. Veel multisupplementen bevatten ijzer in 
een dosis die te hoog is voor mannen en niet-men-
struerende vrouwen, gezien de hoge prevalentie van 
het gen voor hemochromatose (ijzerstapeling).9,29 

Multisupplementen zijn niet primair bedoeld om 
ernstige tekorten op te heffen of een medische 
conditie te behandelen. Ze zijn ontwikkeld als 
algemene aanvulling op de voeding om tekorten 
te voorkomen, de voedingsstatus te verbeteren en 
zo lang mogelijk gezond te blijven.5,9 Multi’s die 
vitamines en mineralen in hoeveelheden rond de 
ADH bevatten, zijn vooral bedoeld om tekorten te 
voorkomen; multi’s met hogere hoeveelheden dan 
de ADH (uiteraard binnen de veiligheidsmarges) 
dragen in grotere mate bij aan een optimale status 
van micronutriënten en de preventie van chronische 
ziekten. 

Gezonde en gevarieerde voeding  
Bij een lage of suboptimale inname van vitamines en 
mineralen is het natuurlijk belangrijk om te kijken 
op welke manier de voedingsgewoonten verbeterd 
kunnen worden. Voeding bevat honderden, zo niet 
duizenden componenten die biologisch actief zijn, 
waaronder carotenoïden, glucosinolaten, planten-
sterolen en flavonoïden.9,29 Een multisupplement 
kan daarom nooit een gezonde, gevarieerde voeding 
vervangen.
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De inname van macronutriënten is meestal (ruim) 
voldoende. In het Westen is overconsumptie van 
macronutriënten (in de verkeerde verhouding) 
juist een toenemend probleem. Het blijft opletten: 
(eiwit-energie)ondervoeding bij chronisch zieken 
en ouderen wordt nog te vaak niet onderkend.  
In Nederlandse ziekenhuizen is 24%, bij verpleging 
thuis 22% en in verpleeghuizen is 19% van de pa-
tiënten ondervoed.1 Veel Nederlanders hebben een 
te lage inname van voedingsvezels en essentiële 
(omega-3) vetzuren; ook gebruikt slechts 5% van 
de mensen in Nederland een vetzuurpatroon zoals 
aanbevolen.2 

De inname van micronutriënten is vaak aan de 
magere kant.2-4 Oorzaken zijn onder meer een 
niet-optimale opslag, bewerking of bereiding van 
voedingsmiddelen en het gebruik van eenzijdige 
voeding, fastfood en kant-en-klaar producten met 
een lage voedingswaarde. Zeker als de behoefte 
aan microvoedingsstoffen is toegenomen - zoals 
bij zwangerschap of ziekte - is het lastig voldoende 
vitamines en mineralen uit voeding te halen. Steeds 
meer mensen gebruiken daarom een multisupple-
ment als aanvulling op de voeding.

De dagelijkse voeding dient voldoende macronutriënten (koolhydraten, eiwitten, vetten) en es-
sentiële micronutriënten (vitamines, mineralen, spoorelementen) te bevatten om ons lichaam 
goed te laten functioneren. Deze voedingsstoffen zijn belangrijk voor de opbouw en reparatie 
van het lichaam, de energievoorziening en regulatie van fysiologische processen. Daarnaast 

bevat voeding talloze andere (bio-actieve) stoffen die een rol spelen bij de gezondheid.
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Ook is de kans op pre-eclampsie lager als vrouwen 
tijdig starten met het gebruik van een multi.68 Ook is 
het gebruik van multivitamines door de moeder tij-
dens de zwangerschap geassocieerd met een lager 
risico op kanker (hersentumoren, neuroblastoom, 
leukemie) bij kinderen.69

Multisupplement 
waardevolle aanvulling
De acceptatie van multisupplementen is toegeno-
men. In de recente kabinetsnota ‘Gezonde voeding, 
van begin tot eind’ is te lezen dat voedingssup-
plementen een waardevolle aanvulling kunnen zijn 
voor bepaalde groepen personen die moeite hebben 
om voldoende vitamines en mineralen te consume-
ren.4 Hierbij valt te denken aan kinderen, ouderen, 
zieken, vrouwen die zwanger willen worden of 
zwanger zijn en vrouwen die borstvoeding geven.4 
Ouderen hebben een lagere energiebehoefte terwijl 
de micronutriëntenbehoefte gelijk blijft of iets toe-
neemt; doordat ouderen minder gaan eten, neemt 
de kans op (sub)klinische tekorten van vitamines 
en mineralen toe.2,36 Ziekte en langdurig medicijn-
gebruik kan de status van micronutriënten negatief 
beïnvloeden en de behoefte aan bepaalde vitamines 
en mineralen verhogen. Andere risicogroepen voor 
tekorten zijn veganisten, macrobioten en andere 
personen die weinig producten van dierlijke oor-
sprong eten, mensen die een caloriebeperkt dieet 
volgen, alcoholisten, mensen met overgewicht of 
obesitas, sporters, mensen met een voedselallergie 
(door het mijden van voedingsmiddelen) en al die 
mensen die de aanbevelingen gezonde voeding aan 
hun laars lappen.2,5,29 

Multisupplement op maat
Bij het samenstellen van een multisupplement 
wordt rekening gehouden met de specifieke nu-
triëntenbehoefte van de doelgroep zoals mannen, 
vrouwen in de (peri)menopauze, zwangere vrouwen 
en ouderen. Naast vitamines en mineralen kunnen 
kruiden en bioactieve stoffen aan de formule wor-
den toegevoegd om de gezondheid van de doelgroep 
gericht te ondersteunen.9,29 Mannen van middelbare 
leeftijd hebben baat bij ingrediënten die helpen de 
prostaat gezond te houden (lycopeen, fytosterolen, 
Pygeum africanumextract, Zaagpalmbladextract, 

Brandnetelextract). Vrouwen van middelbare leeftijd 
zijn geïnteresseerd in ingrediënten die hen helpen 
goed door de overgang te komen (Dong quai-, 
Ginseng-, Zilverkaars- en Monnikspeperextract, so-
jaisoflavonen). Ouderen profiteren van ingrediënten 
die de vitaliteit van organen en weefsels (hart- en 
bloedvaten, hersenen, bewegingsapparaat) onder-
steunen (Ginkgo biloba-extract, Ginsengextract, 
druivenpitextract, groene thee-extract, luteïne). 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid bepaalde nutri-
enten uit de formule weg te laten of in dosering aan 
te passen. Veel multisupplementen bevatten ijzer in 
een dosis die te hoog is voor mannen en niet-men-
struerende vrouwen, gezien de hoge prevalentie van 
het gen voor hemochromatose (ijzerstapeling).9,29 

Multisupplementen zijn niet primair bedoeld om 
ernstige tekorten op te heffen of een medische 
conditie te behandelen. Ze zijn ontwikkeld als 
algemene aanvulling op de voeding om tekorten 
te voorkomen, de voedingsstatus te verbeteren en 
zo lang mogelijk gezond te blijven.5,9 Multi’s die 
vitamines en mineralen in hoeveelheden rond de 
ADH bevatten, zijn vooral bedoeld om tekorten te 
voorkomen; multi’s met hogere hoeveelheden dan 
de ADH (uiteraard binnen de veiligheidsmarges) 
dragen in grotere mate bij aan een optimale status 
van micronutriënten en de preventie van chronische 
ziekten. 

Gezonde en gevarieerde voeding  
Bij een lage of suboptimale inname van vitamines en 
mineralen is het natuurlijk belangrijk om te kijken 
op welke manier de voedingsgewoonten verbeterd 
kunnen worden. Voeding bevat honderden, zo niet 
duizenden componenten die biologisch actief zijn, 
waaronder carotenoïden, glucosinolaten, planten-
sterolen en flavonoïden.9,29 Een multisupplement 
kan daarom nooit een gezonde, gevarieerde voeding 
vervangen.
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