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In de afgelopen jaren heb ik regelmatig persberichten over nieuwe 
producten voorbij zien komen, waarin de hoeveelheden antioxidanten 
worden geprezen. Vruchtensappen van power fruits bijvoorbeeld. Je 
hoeft maar even te googelen en je komt informatie tegen waarin de wer-
king van de aanwezige antioxidanten bijval krijgt. Het gaat daarbij om 
een conceptueel goed-kwaad verhaal, over redoxreacties. Denk hierbij 
aan een vers doorgesneden appel. Als een partje appel even blootstaat 
aan de lucht, verkleurt het vruchtvlees al snel bruin. Doe je wat citroen-
sap, waarin citroenzuur en vitamine C zit, op de appel, dan wordt de 
bruinverkleuring tegengegaan; de stoffen in het vrijgekomen appelsap 
reageren niet met zuurstof, maar met de antioxidanten in het citroensap 
en houden de verkleuring tegen. 
Zo zou het dan ook in de mens kunnen gaan, suggereren berichten in 
de media. Een overschot aan vrije radicalen in het lichaam wordt vaak 
in verband gebracht met de pathofysiologie van chronische ziekten. Ze 
kunnen bijvoorbeeld het DNA aantasten, omdat ze daarmee reageren 
(oxidatie). Antioxidanten, die met de voeding zijn ingenomen, zoals 
polyfenolen, flavonolen, vitamines, onder andere via citroensap, zouden 
na inname met de vrije radicalen kunnen reageren. In veel berichtge-
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Colofon

ving wordt de werking van antioxidanten buiten het lichaam vaak 1-op-1 
vertaald naar gunstige reacties in het lichaam. 
Helaas: de toegevoegde waarde van antioxidanten in de voeding voor het 
lichaam, bovenop de normale fysiologische processen, is (nog) niet aan-
getoond. Observationele onderzoeken wijzen op positieve resultaten voor 
hoge doseringen van antioxidanten voor hart- en vaatziekten, diabetes en 
kanker, maar ze worden niet bevestigd in interventiestudies. Ook zijn er 
negatieve effecten bekend van hoge inname van antioxidanten, zoals van 
bètacaroteen, waarover vorig jaar – na berichten in de media – nog Ka-
mervragen zijn gesteld, omdat er een verband is gezien met het ontstaan 
van kanker. Tot slot komen positieve eigenschappen van vrije radicalen 
voor het lichaam steeds vaker naar voren. De EFSA heeft wel gezond-
heidsclaims goedgekeurd voor de fysiologische antioxidantfunctie van 
diverse micronutriën (bijvoorbeeld vitamines). Algemenere claims zoals 
‘bevat antioxidanten’ zijn echter niet toegestaan. Niettemin lijkt er een 
overwegend positief beeld van voeding met antioxidanten te heersen. De 
voedingswetenschap, zoals te lezen in artikelen in dit nummer, laat een 
genuanceerder beeld zien. Mensen zijn ingewikkelder dan de appeltjes 
waarop je wat citroenzuur kunt laten vloeien om oxidatie tegen te gaan. 
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