
AntioxidAnten
  |

  v
o

e
d

in
g

 n
u

  |

�

|  
m

a
a

r
t 

20
10

  |
  n

u
m

m
e

r
 3

  |

onderzoek naar antioxidanten en 
gezondheidclaims

Henk van den Berg1, Henk van Kranen2,  Hans Verhagen2

1Voedingscentrum, Den Haag,  2RIVM, Bilthoven

Antioxidanten worden door veel consumenten, en in de media, 
nog vaak geassocieerd met gezondheid en bescherming tegen 
(chronische) ziekten. Ondanks het feit dat resultaten uit 
interventiestudies van de jaren negentig van de vorige eeuw al 
duidelijk lieten zien dat suppletie met hoge doseringen β-caroteen, 
al dan niet in combinatie met vitamine E of A, geen bescherming 
bood, of zelfs aanleiding gaf tot een hoger (sterfte)risico. Dat 
desondanks het eenzijdig positieve beeld van antioxidanten 
nauwelijks veranderd lijkt, heeft ongetwijfeld te maken met de nog 
steeds veelbelovende advertenties en selectieve berichtgeving in de 
media.

De antioxidanthypothese staat ter discussie, zoals al eerder in dit 
tijdschrift besproken (1, 2). Er is nauwelijks of geen discussie over 
antioxidantwerking als belangrijke eigenschap van bepaalde (essentiële) 
voedingsstoffen, of over de vraag of oxidatieve stress een rol speelt in 
de pathofysiologie van (chronische) ziekten. De fysiologische werkelijk-
heid blijkt alleen nog altijd zeer complex en onvoldoende begrepen (3). 
Een blik op de stand van zaken in het onderzoek naar antioxidanten en 
op de consequenties van de in 2007 van kracht geworden EU verorde-
ning 1924/2006 over voedings- en gezondheidsclaims.
Oxidatieve stress is een verstoorde balans tussen de productie van 
reactieve zuurstofdeeltjes (ROS) of andere ‘vrije’ radicalen in de cel, én 
de benodigde antioxidantcapaciteit om deze weer tijdig uit de weg te 
ruimen. Dit kan uiteindelijk resulteren in disregulatie van essentiële cel-
processen. Zo kan sprake zijn van oxidatieve schade aan onverzadigde 
vetzuren (bijvoorbeeld oxidatie LDL-cholesterol en atherosclerotische 
plaquevorming in bloedvaten), eiwitten en DNA (genotoxische ef-
fecten). Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat een specifieke 
klasse van zogeheten transcriptiefactoren (Forkhead family, FOXO) een 
cruciale rol speelt bij oxidatieve stress door interactie met belangrijke 
signaalroutes zoals de PI3K-, insuline- en Wnt-pathways (4). 
Observationeel epidemiologisch onderzoek levert tal van aanwijzin-
gen voor een associatie tussen de inneming van antioxidanten in 
de voeding (of biomerkers van de antioxidantstatus) en een lager 
ziekterisico. Interventiestudies met antioxidantvitamines laten echter 

geen aantoonbaar effect zien op het ziekterisico. Sinds de ATBC- en 
CARET-studies in de jaren negentig van de vorige eeuw zijn nog tal 
van interventiestudies en meta-analyses gepubliceerd die bevestigen 
dat hoge doseringen antioxidantvitamines geen gunstig effect heb-
ben op de primaire en secundaire preventie van hart- en vaatziekten 
(HVZ), diabetes, of kanker, of zelfs het sterfterisico verhogen (1, 5). 
Ook afgelopen jaar werd dit beeld in verschillende publicaties beves-
tigd, zie tabel 1 op pag. 11. 

Normale fysiologie Aan de andere kant wordt steeds dui-
delijker dat radicaalproductie en (gecontroleerde) oxidatieve stress 
onderdeel zijn van de normale fysiologie van het lichaam. Deze speelt 
bijvoorbeeld een rol bij de eliminatie van ongewenste (bacteriële) in-
dringers in macrofagen en neutrofiele cellen van het immuunsysteem 
of bij de bloeddrukregulatie (NO-radicalen). Meer algemeen blijkt de 
redoxtoestand (de balans tussen reductie en oxidatie) in de cel een 
belangrijke van invloed op de signaaltransductie en regulatie van de 
celcyclus (waarbij geprogrammeerde celdood, apoptose, van bescha-
digde cellen een gewenste uitkomst kan zijn). Ook zijn recent aanwij-

grote bevolkingsonderzoeken tonen het ontbreken van het bewijs 

voor gunstige effecten van antioxidanten in de mens.
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zingen gepubliceerd dat oxidatieve stress na spierinspanning een rol 
speelt bij het spierherstel door verbetering van de insulinegevoelig-
heid (6). Suppletie met hoge doseringen vitamine C en E (respectie-
velijk 1 g en 400 mg per dag ) had een negatief effect op dit proces. 
Ook zou antioxidantsuppletie de overleving van tumorcellen mogelijk 
bevorderen (7). Door laatstgenoemde studie waaide veel stof op in de 
media omdat voor het eerst een plausibel mechanisme voor dit type 
effect aannemelijk werd gemaakt. De betekenis hiervan voor de mens 
is nog verre van duidelijk, omdat het om een in-vitrostudie ging met 
synthetische antioxidanten (N-acetylcysteïne en een wateroplosbaar 
vitamine E-derivaat). 

Biomerkers vaN oxidatieve stress Zowel de antioxidantca-
paciteit (zie kader) als het optreden van oxidatieve schade kan worden 
gemeten met behulp van biomerkers. Bij de antioxidantcapaciteit gaat 
het meestal om het meten van gehaltes van individuele stoffen, com-
binaties van stoffen of van het vermogen om radicalen te elimineren. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld in een reageerbuis (in vitro) of met behulp 
van geïsoleerde cellen (ex vivo). Voor het kwantificeren van oxidatieve 
schade kunnen in biologisch monstermateriaal (bijvoorbeeld bloed of 
urine) lipide-oxidatieproducten of oxidatieve schade aan DNA-basen 
en eiwitten worden gemeten. Er zijn een groot aantal biomerkers be-
schikbaar, maar slechts een handvol is voldoende gevalideerd (8, 9). 
In een aantal gevallen is de analytische betrouwbaarheid of de biologi-
sche relevantie nog twijfelachtig en blijft de vraag wat deze resultaten 
betekenen in termen van ziekterisico en/of preventie (10, 11). 

Claims over aNtioxidaNteN Sinds begin 2007 is de EU-
verordening 1924/2006 van kracht waarin geregeld is wanneer 

voedings- en gezondheidclaims, onder welke voorwaarden, gebruikt 
mogen worden. Antioxidanten zijn niet opgenomen in de annex bij 
de EU-verordening met geaccepteerde voedingsclaims. Binnen de 
EU-wetgeving is bepaald dat antioxidant geen soortnaam is, zoals vi-
tamines, maar een term die verwijst naar een functionaliteit waarmee 
een gezondheidseffect wordt geïmpliceerd.  Om deze reden zijn de 
voedingsclaims ‘bron van’ of ‘rijk aan’ antioxidanten niet toegestaan. 
Voedingsclaims voor vitamine C, E, selenium, enzovoorts, als voe-
dingsstof, waarvoor ook aanbevolen hoeveelheden zijn vastgesteld, 
zijn wel toegestaan.

gezoNdheidClaims voor aNtioxidaNteN Bij gezondheid-
claims wordt in EU-Verordening 1924/2006 een onderscheid gemaakt 
tussen functieclaims (artikel 13-claims) en risicoreductieclaims (artikel 
14-claims). Functieclaims voor een stof of voedingsmiddel zijn in prin-
cipe generiek, dat wil zeggen dat ze zonder toestemming vooraf mogen 
worden gebruikt, mits ze zijn opgenomen in de lijst met geaccepteerde 
claims van de Europese Commissie, en voldaan wordt aan de geldende 
gebruiksvoorwaarden (zogeheten conditions of use). Inmiddels is een 
eerste serie van ingediende (generieke) claims door EFSA beoordeeld, 
met positieve adviezen voor een antioxidantfunctie van vitamine E, 
C, selenium, koper, zink, mangaan en molybdeen (http://www.efsa.

Antioxidantcapaciteit van de cel

de cel beschikt over een netwerk van stoffen en enzymsystemen om radicaaldeeltjes onschadelijk te kunnen maken. het gaat 
hierbij om enzymen zoals het superoxide dismutase (sod), catalase en gluthation peroxidase. en om (oplosbare) stoffen, zoals 
radicaalvangers (zogeheten quenchers), endogene verbindingen (stoffen die het lichaam zelf kan aanmaken, zoals glutathion) en 
exogene verbindingen die via de voeding moeten worden opgenomen, zoals vitamine e en c. daarnaast zijn er tal van andere stof-
fen die een antioxidantwerking hebben zoals polyfenolen en carotenoïden, uit groenten en fruit en andere plantaardige bronnen. 
de vraag is echter welke componenten en welke stoffen echt essentieel zijn voor de antioxidantcapaciteit in de cel en of deze wel 
een écht gunstige werking hebben in de mens. vrijwel zeker gaat het om combinaties van stoffen (vet- én wateroplosbaar). een 
complicerende factor is dat veel van deze stoffen ook andere fysiologische functies kunnen hebben. het is niet altijd duidelijk of de 
activiteit/functie afhankelijk is van de antioxidantwerking. behalve over ‘radicaalvangers’ beschikt het lichaam over (enzymatische) 
mechanismen om oxidatieve schade, bijvoorbeeld dna-schade, te repareren, om te voorkomen dat het ontstaan van schadepro-
ducten pathofysiogische gevolgen krijgt.

‘Fysiologische werkelijkheid rond 
oxidatieve stress zeer complex en 

nog onvoldoende begrepen’
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europa.eu/en/nda/ndaclaims.htm). De voorgestelde bewoording voor 
deze claims is dat ‘stof X deel uitmaakt van het antioxidantnetwerk dat 
de cel beschermt tegen oxidatieve schade’. Dit zijn allemaal essentiële 
voedingsstoffen die óf een rol als cofactor vervullen, in een van de 
bovengenoemde enzymsystemen (wat bijvoorbeeld geldt voor de ge-
noemde spoorelementen) óf waarvoor de radicaaleliminatie-capaciteit 
(scavenging) in vivo bij de mens is vastgesteld.
Voor andere stoffen zoals taurine, astaxanthine, fosfolipiden, en het 
botanische preparaat Justicia adhatoda L., is de bovengenoemde claim 
negatief beoordeeld, omdat het beschermende effect voor de mens 
niet was onderbouwd. Op de lijst van voorgestelde (generieke) artike-
13-claims staan nog een aantal producten met een vergelijkbare claim 
zoals co-enzym Q10 en voedingsmiddelen of componenten daarvan, 
zoals koffie en thee (catechines). De ingediende claims zijn nog in 
beraad en er is vanuit EFSA nog geen advies beschikbaar. 
In de procedure voor artikel 14-claims is een claim over lycopeen (als 
wei-complex), als bescherming tegen oxidatieve schade aan lipopro-

teïnen en verlaging van het risico op atherosclerotische plakvorming, 
door EFSA voorzien van een negatief beoordelingsadvies dat is door-
gestuurd naar de Europese Commissie. 

Welke oNderBouWiNg is Nodig? Bij de claimbeoordeling is 
een éénduidige karakterisering van de stof of een product essentieel, 
zoals identificatie en kwantificering van de werkzame stof(fen). Ook 
is een adequate beschrijving van het geclaimde gezondheidseffect, en 
de relevantie hiervan voor de gezondheid van de mens, van essentieel 
belang. Bij de beoordeling gaat het uiteindelijk om de bewijskracht 
van de onderliggende gegevens, wat neerkomt op de kwaliteit van het 
onderzoek. Voor artikel 13-claims is ‘aantoonbare bescherming tegen 
oxidatieve schade aan lipiden, eiwit en DNA in de cel’ voldoende, mits 
in vivo gemeten met gevalideerde biomerkers, in een representatieve 
groep van (proef)personen. 
In geval van artikel 14-claims moet dit een kwantificeerbaar effect zijn, 
aangetoond door een biomerker die is gerelateerd aan de ziekterisi-
cofactor. Dierexperimenteel onderzoek en in-vitro-onderzoek (me-
chanistisch) kunnen ondersteunend zijn, maar vormen als zodanig 
onvoldoende bewijs.
Een probleem bij antioxidantclaims is de beschikbaarheid van geva-
lideerde biomerkers. Bescherming tegen geïnduceerde schade, zoals 
gemeten in ex-vivo-assays met geïsoleerde lipidenfracties (bijvoorbeeld 
LDL-cholesterol), met exogeen toegevoegde oxidanten, is wat anders 
dan het meten van directe oxidatieve schade op cel- of weefselniveau. 
Dit geldt ook voor metingen van de totale antioxidantcapaciteit, 
bijvoorbeeld met de zogeheten TRAP-, TEAC-, ORAC- of FRAP- 
assays. De fysiologisch-functionele betekenis van dit soort metingen 
is onduidelijk. 
Er zijn niet alleen problemen rond de biologische validiteit. Ook spe-
len bij een aantal veelgebruikte markers methodische problemen een 
rol, zoals de betrouwbaarheid van de analysemethode of monsterbe-
werking en –opslag (waarbij oxidatieve schade kan ontstaan). Data uit 
oudere studies zijn daarom niet altijd meer bruikbaar voor onderbou-
wing van geclaimde effecten. 

PersPeCtief Een aantal antioxidantdossiers is thans in behande-
ling bij de Europese Voedsel Veiligheidsautoriteit EFSA. Publicatie 
van de adviezen zal inzicht geven in de markers die het EFSA-beoor-
delingspanel acceptabel acht voor onderbouwing van claims. Welke 
claims uiteindelijk in de ‘community-lijst’ zullen komen, blijft dus nog 
even afwachten.  

‘Een probleem bij antioxidantclaims is de beschikbaarheid van 
gevalideerde biomerkers’

voor de werking van supplementen met antioxidanten is nog steeds 

geen bewijs.
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phs ii: physicians health study ii
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tabel 1 overzicht van recente resultaten van interventiestudies met 

antioxidanten en het risico op chronische ziekten.
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