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Voeding en gezondheid

  tot de op-
name van vitamines is de opname

van een aantal spoorelementen, zoals
van ijzer, zink, mangaan en chroom,
in de darm beperkt. In geval van ijzer
wordt de opname in de darm geregu-
leerd en aangepast aan de behoefte
van het lichaam. Hierdoor wordt bin-

nen een bepaalde range van inneming
een ongewenste ijzerstapeling voorko-
men. Daarbij speelt ook de beschik-
baarheid uit de voedingsmatrix een
belangrijke rol. Voor de spoorelemen-
ten en mineralen wordt de lichaams-
voorraad in balans gehouden door
een eventuele overmaat in het
lichaam (na absorptie) uit te scheiden

via de urine, of in geval van koper
(evenals zink en mangaan) via de gal
(1).

Bij een langdurige (blijvende) ver-
storing van de balans door een te
hoge opname kan stapeling ontstaan,
waardoor schadelijke effecten kunnen
optreden. Om dit te voorkomen, zijn
aanvaardbare (veilige) bovengrenzen
van inneming vastgesteld. Voor een
toelichting over de wijze van afleiden
en toepassing van dergelijke boven-
grenzen wordt verwezen naar een eer-
der artikel over de veiligheid van vita-
mines (2).

In tabel 1 en 2 zijn de tot nu toe
vastgestelde aanvaardbare bovengren-
zen voor een ‘veilige’ inneming van
respectievelijk de mineralen en spoor-
elementen samengevat. Deze waarden
zijn ontleend aan rapporten van het
Wetenschappelijk Comité voor de
Menselijke Voeding (SCF) van de EU,
thans de Europese Voedselveiligheids-
authoriteit (EFSA). Indien (nog) geen
EU-waarde beschikbaar is, maar wel
een bovengrens is opgesteld door het

Amerikaanse Institute of Medicine
(IOM, 3), is deze waarde vermeld.

Mineralen    Natrium, kalium en
chloride, ook wel aangeduid als elec-
trolyten, spelen een belangrijke rol bij
het op peil houden van de vochthuis-
houding in het lichaam, en daarmee
ook van de bloeddruk. De balans tus-
sen opname en afgifte wordt in sterke
mate gereguleerd door hormonale
mechanismen in de nier. Hoewel
acute toxiciteit van natrium (als keu-
kenzout, NaCl) bekend is bij zeer
hoge doseringen (circa 0,5-1,0 g/kg
lichaamsgewicht), is het belangrijkste
ongewenste effect dat op de bloed-
druk, met name bij personen met een
relatief hoge zoutgevoeligheid (naar
schatting circa 30 procent van de
bevolking). De relatie tussen zoutin-
neming en bloeddruk geldt over de
gehele range van inneming, maar zou
sterker zijn bij een natriuminneming
boven 2,3 g/dag. Door het IOM
wordt deze waarde daarom als boven-
grens aangehouden. De EFSA heeft
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nog geen bovengrens vastgesteld. In
de Richtlijnen Goede Voeding wordt
geadviseerd het zoutgebruik onder de
9 g/dag (3,6 g Na) te houden.

Voor kalium zijn geen effecten van
intoxicatie via de voeding bekend en
is er geen bovengrens voor inneming
vastgesteld. Hyperkaliëmie kan wel
optreden bij patiënten met een
gestoorde kaliumexcretie. Kalium-
suppletie dient altijd onder medische
supervisie te gebeuren.

Ongewenste effecten van een te
hoge calciuminneming, zoals een ver-
kalking van de zachte weefsels, zijn
eigenlijk alleen beschreven bij hogere
doseringen calcium in combinatie
met alkaliserende stoffen, zoals bicar-
bonaat (in maagzuurremmers zoals
Rennie’s), of met calciumcarbonaat.

De schadelijkheid van magnesium
geldt alleen het ‘vrije’ (dissocieerbare)
magnesium en betreft eerder onge-
mak (diarree) dan ‘echte’ schadelijk-
heid. Dit effect wordt veroorzaakt
doordat grote hoeveelheden onge-
bonden magnesium de osmolariteit
in de darm verhogen.

Spoorelementen    Voor een aantal
spoorelementen zijn bovengrenzen
vastgesteld, zoals aangegeven in tabel
2. Hierbij is er vooral discussie
geweest over de veiligheid van ijzer en
chroom.

IJzer    Personen met twee afwijkende
HFE-(hemachromatose)genen,
(homozygoten, naar schatting bij 0,3-
0,5 procent van de bevolking), nemen
te veel ijzer uit de voeding op, wat
resulteert in een ongewenste ijzersta-
peling en een verhoogd risico op
leverafwijkingen (levercirrose; lever-
kanker). Daarnaast kunnen ook ande-
re klachten optreden, zoals gewrichts-
klachten en een verhoogd risico op
hart- en vaatziekten. Voor deze groep
is het zaak zo vroeg mogelijk een
streng ijzerbeperkt dieet te volgen. In

hoeverre er ook bij dragers van dit
gemuteerde gen (heterozygoten, naar
schatting 10-15 procent van de
Nederlandse bevolking) sprake is van
ongewenste stapeling en een ver-
hoogd risico op chronische ziekte
wordt al langer bediscussieerd. Recent
heeft de EU (EFSA) een ‘draft opi-
nion’ gepubliceerd (4) waarin wordt
geconcludeerd dat er weliswaar aan-
wijzingen zijn voor wat grotere ijzer-
voorraden bij deze groep, maar dat

geen duidelijke relatie kan worden
gelegd met een verhoogd risico op
ongewenste effecten van ijzerstape-
ling. Voor het overgrote deel van de
bevolking, dus inclusief de heterozy-
goten, die zich niet bewust is drager
te zijn, gelden daarom geen specifieke
risico’s. Het Voedingscentrum hand-
haaft uit voorzorg wel het advies
terughoudend te zijn met het gebruik
van ijzerverrijkte producten en met
het slikken van hooggedoseerde ijzer-

eralen en spoorelementen

Tabel 1: Aanvaardbare grenzen voor een ‘veilige’ dagelijkse inneming van mineralen. 1 Aanvaardbare bovengrens voorgesteld

door EU SCF/EFSA of VS Institute of Medicine; bij aparte waarden per leeftijdsgroep is de range gegeven;  2 in Nederland

geldende aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH), of niveau van adequate inneming (AI); range omvat de verschillende

leeftijdsgroepen  3 VS Institute of Medicine;  4 geen ADH/AI vastgesteld; 5 geen AB vastgesteld wegens onvoldoende gege-

vens; 6 EU SCF/EFSA. *geldt alleen voor ‘vrij’ magnesium, ** gebaseerd op bovengrens voor natrium, NaCl.

Mineraal AB1 ADH2 (AI) Schadelijk effect van te hoge inneming

Natrium (Na) 1,5-2,3 g3 -4 Hoge bloeddruk (risicofactor hart- en vaatziekten)

(≈ 3,8-5,8 g NaCl)

Kalium (K) -5 -4 Hartritmestoornissen (aritmie); geldt alleen voor patiënten met

gestoorde K-uitscheiding en bij gebruik van kaliumsuppletie

Calcium (Ca) 2,5 g/d6 0,5-1,2 g/d Melk-alkalisyndroom (hypercalciëmie, met o.a. niersteenvorming)

Magnesium (Mg) 250 mg/d6 * 250-350 mg/d Darmcomplicaties (diarree) bij hoge inneming ‘vrij’ 

(toegevoegd) Mg

Chloride (Cl) 2,3-3,5 g/d3 **

Fosfor (P) 3-4 g/d3 0,7-1,4 g/d Darmcomplicaties; mogelijke verstoring van de calciumbalans;

geen duidelijk effect  op botdichtheid aangetoond

Tabel 2: Aanvaardbare grenzen voor een ‘veilige’ dagelijkse inneming van spoorelementen. 1 Aanvaarbare bovengrens voor-

gesteld door EU SCF/EFSA of VS Institute of Medicine (IOM); bij aparte waarden per leeftijdsgroep is de range gegeven;  
2 aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH), of niveau van adequate inneming (AI); range omvat de verschillende leeftijds-

groepen (Voedingsraad 1988 of IOM); 3 geen AB vastgesteld door EU SCF/EFSA wegens onvoldoende gegevens;  4 VS

Institute of Medicine ; 5 Voedingsraad; 6 EU SCF/EFSA; 7 geen ADH/AI vastgesteld. 

Spoorelement AB1 ADH2 (AI) Schadelijk effect van te hoge inneming

Chroom (Cr) -3 25-35 µg/d4 Onbekend

Fluor (Fl) 1,3-10 mg/d4 1-3 mg/d4 Fluorose (verkleuring tanden); osteosclerose

IJzer (Fe) -3, 45 mg/d)4 7-16 mg/d5 Darmklachten 

Jodium (I) 200-600 µg/d6 150 µg/d5 Kan leiden tot verstoring schildklierfunctie

Koper (Cu) 1-5 mg/d6 0,3-1,0 g/d4 Darmirritatie, diarree; leverschade

Mangaan (Mn) -3, 2-11 mg/d4 1,2-1,8 mg/d4 Neurotoxiciteit

Molybdeen (Mb) 100-600 µg/d6 17-45 µg/d4 Gestoorde reproductie (alleen bij dieren vastgesteld) 

Selenium 60-300 µg/d6 10-150 µg/d5 Huid-, nagel- en haarafwijkingen; darmklachten; neurotoxiciteit

Zink 7-25 mg/d6 4-10 mg/d5 Gestoorde koperopname

Vanadium, silicium, -3 -7

nikkel
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preparaten (meer dan één keer de
ADH) ‘boven op’ een gebruikelijke
voeding, omdat er in ieder geval geen
sprake is van ‘baat’. In een recente stu-
die met stabiele isotopen blijkt de
ijzerabsorptie uit met ijzersulfaat ver-
rijkte hamburgers inderdaad niet sig-
nificant te verschillen tussen een
groep heterozygote dragers van het
gemuteerde (C282Y of H63D) HFE-
gen en een controlegroep met het
‘normale’ gen (5).

Uit recente studies komen wel aan-
wijzingen voor een verhoogd risico
op hart- en vaatziekten (6), respectie-
velijk diabetes type 2 (7) bij personen
met een hoge heemijzerinneming. Dit
levert echter nog onvoldoende bewijs
voor een oorzakelijk verband. Het
Amerikaanse IOM hanteert een
bovengrens van 45 mg/dag, gebaseerd
op de acute maagdarmklachten bij
orale dosering.

Chroom    Met name chroompicoli-
naat heeft tot voor kort in een kwaad
daglicht gestaan omdat deze vorm
aanleiding zou kunnen geven tot
DNA-schade. Dit mutagene effect van
chroompicolinaat blijkt echter niet
meer aantoonbaar in recent gepubli-
ceerde studies met commercieel ver-
krijgbare preparaten. De eerder gepu-
bliceerde aanwijzingen zijn waar-
schijnlijk toe te schrijven aan mogelij-
ke verontreinigingen in het toen
gebruikte preparaat (8,9).

Chroompicolinaat is echter (nog)
niet opgenomen in de Europese lijst
van verbindingen die zijn toegestaan
in voedingssupplementen (richtlijn
2002/46/EG). Vooralsnog zijn alleen
de trivalente choomverbindingen
chroomchloride en -sulfaat toege-
staan. Wegens gebrek aan voldoende
gegevens is door de SCF (EFSA) geen
bovengrens voor chroom vastgesteld.
Wel wordt aangegeven dat geen onge-
wenste effecten zijn waargenomen bij
doseringen tot 1 mg (trivalent)
chroom per dag. In Engeland (FSA)
wordt zelfs een dagelijkse inneming
van maximaal 10 mg/dag als ‘veilig’
aangehouden (10).

Overige    Tabel 2 bevat ook een aan-
tal niet-essentiële spoorelementen,
zoals nikkel, silicium en vanadium,
die van nature in de voeding voorko-
men en ook in supplementen worden
toegepast. Voor spoorelementen als
arseen, lood, kwik, aluminium, cad-
mium en tin zijn door EFSA geen
bovengrenzen vastgesteld, ondanks
hun toxiciteit in relatief kleine hoe-
veelheden. Deze spoorelementen
komen echter niet in zodanige hoe-
veelheden in voedingsmiddelen voor
dat dit problemen oplevert. Wel kun-
nen ze als contaminanten in de voed-
selketen terecht komen. Ook kunnen
door beroepsblootstelling aan oploss-
ingen met hoge concentraties onge-
wenste (toxische) effecten optreden.
De hoeveelheden via de voeding inge-
nomen lood, cadmium, kwik en tin
blijven in Nederland echter onder de
gestelde veiligheidsnormen. Voor een
aantal van deze spoorelementen wor-
den aparte grenswaarden gesteld aan
de maximale concentraties in drink-
water; dit aspect blijft in dit artikel
echter buiten beschouwing.

Verschillen    De bovengrenzen van
inneming zoals afgeleid door het
Amerikaanse IOM (3), de EU
SCF/EFSA, en andere instanties, zoals
de Engelse Expert Group on Vitamins
and Minerals (EVM) (11), vertonen
nogal wat verschillen. Analoog aan de
situatie bij de aanbevolen hoeveelhe-
den voor voedingsstoffen (ADH’s) zijn
dergelijke verschillen toe te schrijven
aan interpretatieverschillen (weging)
en toepassing van andere onzeker-
heidsfactoren, en dus verschil in risico-
schatting. Om dit probleem aan te
pakken, is onlangs door de FAO/WHO
(IPCS, International Programme on
Chemical Safety) een project gestart
om te komen tot een internationaal
gestandaardiseerde wetenschappelijke
procedure voor ‘risicobeoordeling’
voor voedingsstoffen
(www.who.int/ipcs/).
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