
SympoSium
|  d

e
c

e
m

b
e

r
 2010  |  n

u
m

m
e

r
 12  |

9

  |  vo
e

d
in

g
 n

u
  |

nng-bijeenkomst 
Zin en onzin over voedingssuppletie 

Suzanne van Zelst

Preventie zou de prioriteit moeten hebben boven behandeling. Dit 
was de belangrijkste boodschap op de eerste bijeenkomst van Het 
Nederlands Nutraceutisch Genootschap (NNG) met als thema: 
Zin en onzin over voedingssuppletie in de medische praktijk en 
sport. Voedingssupplementen kunnen helpen bij de preventie van 
chronische ziekten en kanker, maar alleen als ondersteuning; 
niet als vervanging van een gezonde voeding. In navolging 
van het preventiebeleid zouden huisartsen ook ongevraagd 
gewichtsproblemen aan de orde moeten stellen bij patiënten.

Professor Aalt Bast van de Universiteit Maastricht opende de dag met 
een uiteenzetting van wat er tot nu toe bekend is over de werking van 
antioxidanten. We weten al dat deze beschermen tegen oxidatieve 
stress. Maar hoge doseringen van één afzonderlijk antioxidant kunnen 
schadelijk zijn voor de gezondheid. Ze beschermen in samenspel 
met elkaar. Ook wordt steeds duidelijker dat veel antioxidanten een 
ontstekingsremmende werking hebben. In chronische ziekten speelt 
ontsteking vaak een rol. Mogelijk kunnen een aantal groepen antioxi-
danten, waaronder de polyfenolen, daartegen beschermen. 
Professor Paul Hugenholtz benadrukte tijdens het symposium dat 
polyfenolen uit rode wijndruiven, waaronder resveratrol, kunnen 
beschermen tegen atherosclerose. Deze polyfenolen zouden een rol 
spelen in het gezond houden van de beschermlaag aan de binnenkant 
van de aderen. Maar het nadelige effect van alcohol weegt nog steeds 
zwaarder, dus het drinken van rode wijn zou volgens hem niet aanbe-
volen moeten worden. 

Micronutriënten 
‘Meer aandacht voor micronutriënten en ondervoeding in de zorg’, 
pleitte Saskia Geurts, directeur van Natuur- en gezondheidsproducten 

Nederland. In de zorg kan veel gezondheidswinst worden behaald met 
gerichte suppletie en een goede integratie en toepassing van het voe-
dingsadvies. Voeding zou meer erkenning moeten krijgen als bijdrage 
aan herstel en gezondheid. Aan de andere kant zouden diëtisten meer 
moeten weten over de interactie tussen voeding en medicijnen. Ook 
zouden veel diëtisten, volgens Geurts, minder huiverig moeten zijn 
voor het gebruik van voedingssupplementen. Gewone voeding heeft 
de voorkeur, maar vaak wordt hiermee niet in alle behoeften voorzien. 

chronische ziekten
Het is bekend dat gezondere voeding belangrijk is bij de preventie 
van chronische ziekten. Roel Leerling, medeoprichter en bestuurslid 
van het NNG, zei daarover: ‘Zonder gezonder eten is het voor artsen 
dweilen met de kraan open.’ Maar hij benadrukte dat een daling van 
het aantal chronische ziekten van onze vergrijzende bevolking er niet 
in zit. Daarvoor zijn de noodzakelijke gedragsveranderingen op grote 
schaal niet haalbaar. Zijn tweede stelling luidde: ‘Normaal gezond 
eten is in deze tijd praktisch onmogelijk.’ Als chronische ziekten late 
manifestaties zijn van een chronische deficiëntie aan micronutriënten, 
dan zou aanvullende suppletie van de dagelijkse voeding volgens hem 
een serieuze oplossing kunnen zijn. De juistheid van deze hypothese 
is echter zeer moeilijk te onderzoeken. Leerling gebruikte hiervoor nog 
een stelling: ‘absence of evidence is not evidence of absence.’ Met 
andere woorden: als niet bewezen is dat iets waar is, betekent dat niet 
dat het niet waar is. Maar Leerling pleitte wel voor een kritische blik. 
Hij noemt veel functionele voedingsmiddelen ‘losse flodders’. 

‘Waarschijnlijk is 60 procent 
van u al aardig op weg naar een 

chronische ziekte’
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