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Consumenten gebruiken voedings
supplementen om de inneming van een of 
meer micronutriënten of bioactieve stoffen 
te verhogen. Het is niet bekend of suppletie 
daadwerkelijk tekorten tegengaat, 
chronische of acute ziekten helpt te 
vermijden, of juist leidt tot excessieve 
inneming van bepaalde micronutriënten 
of potentieel schadelijke stoffen. Voor 
een juiste inschatting is monitoring van 
het gebruik noodzakelijk. Door koppeling 
aan een nieuw ontwikkelde database 
Nederlands Supplementenbestand (NES) 
is het mogelijk om op groepsniveau de 
bijdrage van supplementen aan de totale 
nutriëntenvoorziening te berekenen en 
inzicht te krijgen in minimum en maximum 
gebruikte doses, de soorten supplementen 
en de gebruiksfrequentie. 

Slechts enkele voedingsonderzoeken leveren 
bruikbare en actuele data over het gebruik 
van voedingssupplementen in Nederland. 
Ocké et al hebben in 2005 gegevens bere-
kend uit de voedselconsumptiepeilingen 
(VCP’s) vanaf 1987/88 en van een aantal co-
hortonderzoeken die na 1998 zijn uitgevoerd 
(1). Met hun rapport kon worden bevestigd 
dat het supplementgebruik toeneemt, dat 
meer vrouwen dan mannen gebruikers zijn 
en dat sprake is van een positief verband met 
de genoten opleiding. Er lijkt geen reden tot 
bezorgdheid te zijn voor overschrijding van 
aanvaardbare maxima aan de inneming van 
microvoedingsstoffen hoewel dit voor een 
klein deel van de supplementgebruikers ook 

niet kan worden uitgesloten. 
Monitoring van het gebruik van voedingssup-
plementen is een van de aandachtspunten 
van de voedselconsumptiepeilingen. Binnen 
de VCP-methode wordt supplementgebruik 
in detail geregistreerd op de twee onafhan-
kelijke dagen waarover 24-uursvoedingsna-
vraag wordt gedaan. De informatie wordt 
aangevuld met een frequentievragenlijst om 
ooit- en nooit-gebruikers te kunnen onder-
scheiden. Uit het oogpunt van voedselveilig-
heid en risicobeoordeling zijn gebruiksgege-
vens gewenst. Voor een aantal vitamines en 
mineralen is per leeftijdsgroep een veilige 
bovengrens vastgesteld, de zogeheten UL 
(upper levels, die de bovengrenzen aangeven 
van de gehalten die in de dagvoeding aanwe-
zig mogen zijn) (2).  Wanneer het gebruik en 
de samenstelling van supplementen bekend 
zijn, is vergelijking van de dagelijkse in-
neming met de UL mogelijk. Met behulp van 

scenarioberekeningen van supplementge-
bruik en de inname van functionele voedings-
middelen, kunnen de mogelijke voordelen en 
risico’s ervan worden berekend. 

DatabestanD supplementen Door 
de Consumentenbond is in 2002 een 
vitaminebestand opgesteld op basis van 
etiketgegevens van op de markt verkrijgbare 
vitaminepreparaten. Bij de uitwerking van de 
voedselconsumptiepeiling onder jongvolwas-
senen (VCP-2003) is dit bestand gebruikt, 
na een beperkte controle, actualisatie van de 
data en aanvulling met nieuwe supplementen 
(3). Hierbij, maar ook bij het schrijven van 
het RIVM themarapport Ons eten gemeten 
(4), is een aantal tekortkomingen gesigna-
leerd. Zo ontbraken in het bestand gegevens 
van mineralenpreparaten, bleken etiketten 
niet altijd adequate gegevens te bevatten en 
zou het bestand aangevuld kunnen worden 
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 N=627   per uNit per miNimum aaNbevoleN dagdosis per maximum aa

vitamiNe/

miNeraal

eeN-

heid

ul* aaNtal produc-

teN met betref-

feNde vit/miN

hoogste  

dosis

hoogste 

dosis,  

uitgedrukt 

iN ul

aaNtal pro-

ducteN met 

dosis >ul

hoogste 

dosis

hoogste 

dosis,  

uitgedrukt 

iN ul

aaNtal pro-

ducteN met 

dosis  

>ul

hoogste

dosis

N % N %

vit b6 mg 25 233 125 5.00 46 20% 125 5.00 55 24% 200

vit e mg te 300 225 671 2.24 6 3% 671 2.24 7 3% 1008

magNe-

sium

mg 250 230 400 1.60 2 1% 684 2.74 33 14% 684

ziNk mg 25 222 50 2.00 7 3% 50 2.00 14 6% 60

*  ul’s zoals opgesteld voor volwasseNeN door efsa/scf(2)

tabel 1: vaN eeN 

selectie vaN Nutri-

eNteN de hoogste 

dosis vaN de iN Nes 

beschikbare voe-

diNgssupplemeNteN 

per uNit eN per aaN-

bevoleN dagdosis; 

het perceNtage vaN 

de supplemeNteN 

waarvaN de dosis 

vitamiNe/miNeraal 

boveN de ul ligt eN 

de mate vaN over-

schrijdiNg vaN ul

N=627  

per miNimum aaNbevoleN 

dagdosis

per maximum aaNbevoleN 

dagdosis ul $ adh &

vitamiNe/miNeraal  gem mediaaN p90 gem mediaaN p90

vit a μg re 633 750 800 707 800 1000 3000 800

β-caroteeN μg rae 349 208 750 383 208 1250 - -

vit b1 mg 20 5 50 21 5 50 - 1.4

vit b2 mg 21 5 78 22 5 96 - 1.6

vit b6 mg 22 8 75 24 8 75 25 2

foliumzuur μg 329 400 500 355 400 600 1000 200

vit b12 μg 60 10 100 62 10 100 - 1

vit c mg 332 180 1000 421 180 1000 - 60

vit d μg  4.5 5.0 5.0 4.9 5.0 10.0 50 5

vit e mg te 79 34 268 93 40 268 300 10

calcium mg  289 162 750 335 200 990 2500 800

fosfor mg 149 125 300 171 125 300 - 800

ijzer mg 10 9 18 11 10 20 - 14

jodium μg 85 75 150 97 75 150 600 150

kalium mg 46 33 99 52 40 99 - 3100

koper mg 0.9 0.8 2.0 1.0 1.0 2.0 5 -

magNesium mg 124 60 400 143 79 400 250 300

molybdeNum μg 74 50 150 92 50 250 600 160

seleeN μg 65 50 100 77 50 200 300 -

ziNk mg 11 9 23 13 10 25 25 15

* geeN rekeNiNg is gehoudeN met gebruiksgegeveNs vaN specifieke supplemeNteN; gegeveNs daarvaN oNtbrekeN 

$ ul’s voor volwasseNeN zoals opgesteld door efsa/scf (2)

& aaNbevoleN dagelijkse hoeveelhedeN volgeNs de europese etiketteriNgsrichtlijN

tabel 2:  berekeNiNg 

vaN geschatte iN-

NemiNg per dag bij 

dagelijks gebruik 

vaN eeN voediNgs-

supplemeNt 

voor volwasseNeN 

dat eeN betreffeNd 

NutriëNt bevat, 

gebruikt volgeNs 

de aaNbevoleN 

dagdosis 

(exclusief iNNemiNg 

uit voediNg) *.
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met enkele essentiële kenmerken, waar-
onder aanbevolen dagdosering, doelgroep 
en claims. Vastgesteld werd dat het ideaal 
zou zijn een actueel te houden Nederlands 
Supplementenbestand (NES) beschikbaar 
te hebben, analoog aan de NEVO-tabel 
(Nederlands Voedingstoffenbestand) voor 
voedingsmiddelen (www.rivm.nl/nevo). Door 
de veelheid en toename aan producten en 
snel wisselende samenstellingen is dit geen 
eenvoudig te realiseren opgave.

Opzet nes-bestanD Eind 2005 is de 
inventarisatie van vitaminesupplementen, 
gebaseerd op etiketgegevens, door de Consu-
mentenbond herhaald en beschikbaar gesteld 
aan het RIVM. Door het RIVM zijn aanvul-
lend hierop mineralenpreparaten geïnven-
tariseerd en aan het supplementenbestand 
toegevoegd, gevolgd door controle en waar 
mogelijk actualisatie van de gegevens. Tij-
dens de uitvoering van het voedselconsump-
tieonderzoek onder kinderen van 2-6 jaar 

(2005-2006) zijn supplementen die nog niet 
in het NES-bestand voorkwamen, maar wel 
door de kinderen waren gebruikt, toegevoegd 
aan het bestand.
In samenwerking met Alterra Kennisinstituut 
Wageningen UR is dit NES-bestand opgezet 
als MS-Access database. Tot nu toe zijn er 
ruim 700 voedingssupplementen in opgeno-
men, beperkt tot vitamine- en mineralensup-
plementen en multipreparaten. De gegevens 
die in NES worden vastgelegd zijn behalve de 
nutriëntenwaarde van vitamines, mineralen 
en spoorelementen: een uniek NES-nummer; 
supplementnaam; merknaam; ingangs- en 
(voorlopige) einddatum van de vastgelegde 
samenstelling; verstrekkingsvorm; dagdose-
ring; doelgroep; eventueel bijzonderheden 
(bijvoorbeeld time released); productgroep; 
claims; vermelde samenstelling per dagdo-
sering of per verstrekkingseenheid; ruimte 
voor overige opmerkingen; informatiebron 
en informatiedatum. Ook de meest gebruikte 
‘overige stoffen’ worden vermeld, bijvoor-
beeld PABA en ginseng. De nutriëntenwaarde 
wordt vermeld per μg of mg en (waar moge-
lijk) per percentage ADH, zoals vermeld op 
het etiket. Bovendien kunnen van vitamines 
en mineralen de verbindingsvormen worden 
aangeduid die binnen EU-verband zijn toege-
staan (5).
In het NES-bestand kunnen verschillende 
selecties worden uitgevoerd, bijvoorbeeld op 
stof (alle supplementen die foliumzuur bevat-
ten); op doelgroep en productgroep (bijvoor-
beeld multipreparaten voor kinderen); of op 
productgroep met bepaalde samenstelling 
(bijvoorbeeld visoliesupplementen die tevens 
vitamine E bevatten). 

brOngegevens De meest relevante 
informatiebronnen voor het bestand zijn 
etiketten, fabrikanten, internet en het VIG-be-

stand (Vademecum Integrale Geneeswijzen), 
(6). Omdat er geen uniformiteit bestaat in de 
presentatie van de productinformatie moeten 
de gegevens met de hand worden ingevoerd. 
Tot nu is de uitwerking, uitbreiding en aan-
passing van het NES-bestand voornamelijk 
op ad-hoc basis uitgevoerd. Gedurende de 
voedselconsumptiepeiling van 7-69-jarigen 
(2007-2010) worden nieuwe supplementen 
toegevoegd en vindt beperkte vergelijking 
plaats met de huidige samenstelling van op 
de markt zijnde supplementen. Idealiter zou 
met een meldingscontract met fabrikanten 
en distributeurs van voedingssupplementen 
het bestand up-to-date gehouden kunnen 
worden. 
In hoeverre de gebruikte etiketinformatie 
voor het NES-bestand de daadwerkelijke 
samenstelling benadert is niet bekend. De 
fabrikant zal een zekere marge aanhouden, 
rekening houdend met het verloop van de 
actieve stof vanaf productiedatum tot ge-
bruiksmoment en met het feit dat sommige 
nutriënten stabieler zijn dan andere. Tijd en 
middelen ontbreken tot dusver om een verge-
lijking te maken met analysegegevens. 

tOepassing Er zijn verschillende moge-
lijkheden voor gebruik van de gegevens uit de 
database. Zo kan met het bestand bijvoor-
beeld worden nagegaan of supplementen 
ten aanzien van specifieke nutriënten de UL 
overschrijden. Uit het huidige NES-bestand is 
het aantal supplementen voor volwassenen 
berekend, waarvan de dosis boven de UL 
ligt en is de mate van overschrijding van de 
UL berekend. Lang niet van alle nutriënten 
is een UL bekend. Met name voor vitamine 
B6, magnesium, zink en vitamine E ligt de 
aanbevolen dagdosis van meerdere produc-
ten boven de UL. In tabel 1 zijn die gegevens 
samengevat.
De NES-data kunnen tevens gebruikt worden 
om de bijdrage uit een supplement aan de 
dagelijkse inneming van een nutriënt in te 
schatten. In tabel 2 is de mogelijk dagelijkse 
inneming berekend uit één supplement bij 
gebruik volgens de minimum of de maxi-
mum aanbevolen dagdosis voor volwasse-
nen. Deze gegevens zijn onder andere nodig 
bij het opstellen van scenario-berekeningen, 

 dagdosis per maximum aaNbevoleN dagdosis

tal pro-

N met 

hoogste 

dosis

hoogste 

dosis,  

uitgedrukt 

iN ul

aaNtal pro-

ducteN  

met dosis

> ul

% N %

24% 200 8.00 55 24%

3% 1008 3.36 12 5%

14% 684 2.74 43 19%

6% 60 2.40 18 8%

Beter inzicht in nutriëntenvoorziening met 
behulp van supplementendatabase
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waarbij de inneming van nutriënten uit voe-
dingssupplementen ingeschat moet worden. 
Supplementen specifiek bedoeld voor kinde-
ren zijn buiten beschouwing gelaten bij deze 
berekeningen. 

tOekOmst Het huidige NES-bestand is 
opgesteld vanuit de praktijk, met gegevens 
van aangekochte potjes, geactualiseerd en 
aangevuld met informatie van supplementen 
die door VCP-respondenten waren gebruikt. 
Het bestand is tot nu toe binnen de RIVM 
benut bij berekeningen van de VCP-jongvol-
wassenen en de VCP-kinderen, bij benodigde 
inschattingen van de potentiële inneming 
van nutriënten en voor het vaststellen van 
maximale verrijkingsniveaus voor voedings-
middelen (7). 
In de toekomst zal mogelijk een internetap-
plicatie worden voorbereid waarmee gege-
vens per product kunnen worden opgeroepen 
en/of selecties van supplementen kunnen 
worden opgevraagd. Het bestand is wel fout-
gevoelig, enerzijds vanwege de handmatige 
invoer van de gegevens, anderzijds omdat 
de verkregen informatie (van de fabrikant, 
internet of andere bronnen) niet altijd cor-
rect is; onjuiste vermeldingen, bijvoorbeeld 
van eenheden (μg of mg) komen voor. Door 
interne controles worden deze fouten zo veel 
mogelijk geminimaliseerd. Een toekomstige 
integratie met de NEVO-tabel wordt overwo-
gen.
Gebruik van de database door derden zal 
onder nader vast te stellen voorwaarden 
kunnen worden geregeld. Wie als gebruikers 
in aanmerking komen moet nog worden 
vastgesteld. 

We danken de Consumentenbond voor het 
beschikbaar stellen van hun gegevens. 
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