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‘mogelijk positief effect vitamine K2  
op kanker’

Maurice de Jong

Wat voor positieve effecten heeft vitamine K op de gezondheid? En 
wat is de stand van zaken rondom probiotica? Deze en andere 
vragen kwamen aan bod tijdens het tweede landelijke symposium 
van het Nederlands Nutraceutisch Genootschap (NNG) op 17 
november.

Dr. Cees Vermeer van de Universiteit Maastricht gaf de bezoekers van 
het symposium een opmerkelijke inkijk in de werking van de in vet op-
losbare vitamine K. Deze vitamine, belangrijk voor de bloedstolling en 
botstofwisseling, bestaat uit een K1-variant (phylloquinon) en uit ver-
schillende vormen K2 (menaquinonen), zo introduceerde Vermeer het 
onderwerp aan het publiek in het Corpus Congres Centrum in Oegst-
geest. Al snel kwam hij met de positieve impact die de vitamine heeft 
op de gezondheid. Zo kan het risico op een heupfractuur afnemen, 
naarmate personen meer vitamine K1 binnenkrijgen. De invloed op de 
botsterkte is positief, ook neemt de kans op artrose af, redeneert  
Vermeer. ‘De afname van de botsterkte verloopt trager als je vitamine 
K in een supplement hebt. Je remt dit met zo’n 35%.’ 

Hartfalen en vitamine K
Vermeer gaat verder over de link tussen hartgezondheid en vitamine 
K. Een verband tussen minder sterfte door hartfalen en vitamine K1 is 
er niet, maar dat verband is er wel met vitamine K2, legt hij uit. Er be-
staat tot een wel 50% lager risico op hartfalen. Iedere 10 microgram 

vitamine K2 verlaagt de kans op hart- en vaatziekten met 10%, aldus 
Vermeer. Vitamine K2 kan ook mogelijk de groei van kankercellen rem-
men en doden bij prostaatkanker en het leven van kankerpatiënten 
verlengen. ‘Maar vitamine K2 werkt niet bij alle kankercellen’, bena-
drukt Vermeer, die zegt dat er nog veel meer onderzoek nodig is om 
een sterke link aan te tonen tussen vitamine K2 en het afremmen van 
de groei van kankercellen. De link tussen een verminderde kans op 
hartfalen en de inname van vitamine K2 is volgens hem overduidelijk. 
Toen iemand uit de zaal hem fijntjes wees dat EFSA claims over de re-
latie tussen vitamine K1 en botsterkte wel positief beoordeelde en 
claims over het lagere risico op hartfalen en vitamine K2 niet, ontstak 
hij in woede. ‘EFSA is gek. Ze hebben de literatuur van vijf jaar terug 
genomen. Het effect van vitamine K op het hart is groter dan op de 
botten.’

Probiotica 
Bij vitamine K wees EFSA niet alle gezondheidsclaims af. Dit was wel 
het geval bij probiotica. Tijd om duidelijkheid te scheppen wat probio-
tica nu eigenlijk zijn en wat ze doen in een speciale workshop. Probio-
tica-expert Ger Rijkers nam de workshopdeelnemers mee in de wereld 
van probiotica. In de menselijke darmflora bevinden zich 1.014 bac-
teriën, begint Rijkers, ‘tien keer meer micro-organismen dan  
lichaamscellen. De mens is eigenlijk niet meer dan een biologisch af-
breekbare bacterie. Er zijn veel verschillende stammen en soorten pro-
biotica met verschillende biologische effecten’, gaat hij verder. ‘Probi-
otica verschillen bijvoorbeeld hoe ze het zure milieu van de maag 
overleven. Het verschil tussen de ene en de andere stam kan groter 
zijn dan tussen een muis en een goudvis’, zegt Rijkers. Probiotica zijn 
in staat cellen in het immuunsysteem te activeren en hebben in be-
paalde gevallen een positief effect op de gezondheid. Zo zijn er sterke 
aanwijzingen dat probiotica de symptomen van prikkelbare darmsyn-
droom (IBS) helpen verlichten en bij atleten kan het gezondheidsbe-
vorderend werken bij een infectie in de bovenste luchtwegen. Maar 
veel is nog onduidelijk over probiotica. Bewijs dat het immuunsys-
teem beter gaat werken door de bacteriën is er niet, schetst Rijkers. 
De massale afwijzing van probioticaclaims geeft de complexiteit van 
dit onderwerp aan. ‘De afwijzing heeft niets te maken met de weten-
schap, maar meer met het vertalen van de wetenschap naar de ver-
pakking’, denkt Rijkers. 
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