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Hoogleraren Bast en Katan debatteren 
over nut van antioxidanten
Wetenschappelijk titanenduel

Maurice de Jong

Moet je extra antioxidanten toevoegen 
aan voeding? Zijn ze nu gezond of juist 
niet? En niet onbelangrijk: welke stoffen 
vallen eigenlijk onder het brede begrip? 
Over deze en andere vragen kruisten 
de wetenschappelijke zwaargewichten 
professor doctor Aalt Bast van de 
Universiteit van Maastricht en professor 
doctor Martijn Katan van de Vrije 
Universiteit (VU) Amsterdam de degens.

Ze zijn allebei razend druk. Maar voor een 
debat over het veelbesproken onderwerp 
antioxidanten zijn ze altijd te porren. Zeker 
als ze elkaar kunnen bestoken met argu-
menten. Een persoonlijke ontmoeting zat 
er niet in, daarom bood een conference call 
uitkomst. Tussen de rustige Bast en de wat 
fellere Katan ontspon zich een boeiende 
discussie over de zin en onzin van antioxi-
danten.

Wat pleit er Wetenschappelijk voor 
voeding met extra antioxidanten? en 
Wat ertegen?
Katan: ‘Toevoegen van antioxidanten aan 
voedsel helpt tegen bederf en gaan een vieze 
smaak van het eten tegen. Het bevordert de 
gezondheid niet. Bètacaroteen verhoogt het 
risico op het krijgen van kanker. Als je 20 á 
30 milligram per dag binnenkrijgt dan is dit 
risico aanwezig.’
Bast: ‘Antioxidanten zijn essentieel voor de 
menselijke fysiologie. We hebben ze nodig. 
Tekorten vergroten de kans op ziekte.’ Hij ver-
wijst naar zeelui die vroeger een gebrek had-
den aan bepaalde antioxidanten en daardoor 

scheurbuik kregen. ‘Antioxidanten dragen bij 
aan het voorkomen van allerlei chronische 
ziekten en verminderen de gevolgen ervan. 
Voorbeelden te over: diabetes, longziekten, 
hart- en vaatziekten, kanker, neurologische 
aandoeningen. Bij gezonde mensen kun-
nen er nadelige effecten optreden van hoge 
doseringen antioxidanten. We weten al sinds 
Paracelsus (1493-1541) dat elke stof toxisch 
is als je er teveel van binnenkrijgt. Dat geldt 
natuurlijk ook voor antioxidanten.’
Katan komt nog even terug op Bast’ voor-
beeld van de zeeman die ziek wordt door een 
tekort aan antioxidanten. 
Katan: ‘Scheurbuik komt door een tekort 
aan vitamine C. Het heeft niets te maken 
met de antioxidantwerking van vitamine C, 
want andere antioxidanten voorkomen geen 
scheurbuik.’ 

martijn 

Katan

CV Martijn Katan

martijn Katan (1946) behaalde in 
1972 cum laude zijn bul in de chemie 
en de biochemie aan de universiteit 
van amsterdam. vijf jaar daarna 
promoveerde hij in de moleculaire 
biologie aan dezelfde universiteit. 
van 1976 tot en met 2005 was hij 
werkzaam bij de afdeling Humane 
voeding van Wageningen universiteit 
(Wu). Hij was tevens wetenschap-
pelijk directeur van het onderzoeks-
programma voeding en gezondheid 
van het topinstituut voedselweten-
schappen (nu tiFn). Sinds 2006 is hij 
hoogleraar voeding en gezondheid 
aan de vrije universiteit. in 2005 
benoemde de Koninklijke academie 
van Wetenschappen (KnaW) hem tot 
academiehoogleraar.  
www.mkatan.nl
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Bast wijst op verschillende studies waar 
mensen een dieet volgden dat nagenoeg an-
tioxidantvrij was. Stoffen als bètacaroteen en 
flavonoïden werden goeddeels uit de voeding 
gehaald. 
Bast: ‘Wetenschappers zagen de hoeveelheid 
geoxideerde DNA-basen in de urine stijgen. 
Dit geeft aan dat er oxidatieve schade wordt 
aangebracht op het DNA en dat de kans op 
kanker groter wordt.’ 
Katan: ‘Die mensen aten dus voeding zonder 
groenten, fruit en plantaardige oliën. Dan 
krijg je vitaminendeficiënties en daar ga je 
op den duur aan dood. Maar dat komt niet 
door een gebrek aan antioxidanten. Som-
mige vitamines zijn – al dan niet toevallig 
– antioxidanten, maar antioxidanten zijn niet 
automatisch vitamines.’
Bast: ‘Een tekort aan antioxidanten nemen 

we vaak waar bij ziektebeelden. Aan de 
vorming van geoxideerde DNA-basen is af te 
leiden dat er sprake is van een te laag gehalte 
aan antioxidanten. Bij gezonde mensen zijn 
de antioxidantspiegels hoger. Dan blijft de 
fysiologie in orde.’ Bast gaat nog even verder 
over roken en ziektes. ‘Bij roken en diabetes 
neemt de concentratie antioxidanten af. Ze 
worden verbruikt. Dat is ook het lot van anti-
oxidanten, ze worden geoxideerd.’
Katan: ‘Een roker heeft minder vitamine C 
in zijn bloed. Maar in grote klinische trials 
bij rokers had extra vitamine C geen effect 
op het optreden van hart- en vaatziekten of 
kanker, en extra bètacaroteen verhoogde de 
kans op kanker zelfs. Bij diabetici deden extra 
vitamine C, E en bètacaroteen ook niets. 
Het gaat hier om jarenlange gecontroleerde 
experimenten bij tienduizenden mensen, met 
ziekte en sterfte als uitkomstmaat. Dat soort 
onderzoek is doorslaggevend, niet metingen 
in bloed of urine.’

is het gebruik van de term antioxi-
dant eigenlijk nog Wel aan te beve-
len? Waarom Wel of niet? 
Bast: ‘Als één antioxidant iets doet, wil dat 
niet zeggen dat de andere hetzelfde doen. Ze 
hebben een verschillende redox potentiaal en 
ze regenereren elkaar. Ze vormen een anti-
oxidantnetwerk. Ook reageren ze verschillend 
met diverse oxidanten.’
Katan: ‘De stoffen werken verschillend. Bèta-
caroteen verhoogt kanker. En vitamine C doet 
dit niet. Wat de ene antioxidant doet, geldt 
nog niet voor de andere.’
Bast: ‘Het is een te breed begrip. Als je twee 
antioxidanten hebt, dan is degene die het 
gemakkelijkst oxideert de antioxidant voor de 

aalt 

BaSt

CV aalt Bast

aalt Bast (1953) studeerde schei-
kunde aan de vrije universiteit 
amsterdam waar hij in 1978 
afstudeerde. Hij promoveerde in 
1981 op onderzoek naar biotrans-
formatie enzymen aan de erasmus 
universiteit in rotterdam en aan de 
universiteit utrecht. in 1988 werd hij 
Hoogleraar moleculaire Farmaco-
logie aan de vrije universiteit. Sinds 
1998 is Bast hoogleraar toxicologie 
aan de universiteit van maastricht. 
Hij is geregistreerd als farmacoloog 
en als toxicoloog. Hij is lid van de 
gezondheidsraad. 
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ander. Maar het is wel een containerbegrip.’
Katan: ‘Als je honderd antioxidanten hebt en 
ze kunnen niet voor elkaar invallen, wat heb 
je dan aan het woord?’
Bast: ‘We zijn het hier grondig oneens. Ze 
worden geoxideerd, dus per definitie werken 
ze als antioxidant.’
Katan: ‘Alles wat je eet wordt geoxideerd. Dat 
zegt niets over gezondheidseffecten.’

Wat vinden jullie van supplementen 
met antioxidanten?
Katan: ‘Met supplementen moet je uitkijken. 
In sommige zit vergif. Chinese en Ayurvedi-
sche kruiden en supplementen kunnen grote 
hoeveelheden cadmium, kwik en zelfs arseni-
cum bevatten. Ook Amerikaanse supplemen-
ten zijn niet safe. Kort geleden zijn er 200 
Amerikanen ziek geworden van een overdosis 
selenium in multivitaminen.’
Bast: ‘Supplementen met antioxidanten zijn 
niet bedoeld voor gezonde mensen, maar bij 
bijvoorbeeld een tekort aan vitamine E, bij 
kinderen of bij chronische aandoeningen, zijn 
wel extra antioxidanten nodig.’
Katan: ‘Maar er is wel bewijs nodig dat dit 
mensen juist goed doet en niet slecht.’
Bast: ‘Of je nu een appel schilt of pureert. 
Het maakt niet uit als je maar genoeg antioxi-
danten inneemt.’
Katan: ‘Er is geen bewijs dat mensen ge-
zonder worden van granaatappelsap. Dat er 
antioxidanten op het pak staat zegt niets. Dat 
is misleidend.’
Bast: ‘Het is gewoon fruit, maar in een ge-
makkelijke vorm.’
Katan: ‘Toch, dat is geen bewijs dat die dran-
ken de gezondheid verbeteren…’ Volgens 
Katan krijgen Nederlanders meer dan genoeg 
vitamine C binnen. ‘Meer is niet beter.’

Wending  Dan neemt het gesprek een 
andere wending. 
Bast: ‘Stel je een experiment voor met twee 
zeelieden die naar Oost-Indië varen. De ene 
eet geen groenten en fruit en de ander wel. 
Degene die het niet eet loopt scheurbuik op 
en de ander heeft een veel betere weerstand 
tegen ziekten. 
Katan: ‘Oké. Daarover zijn we het eens. 
Maar als je nu twee zeelui neemt: de één eet 
een normale portie groenten en fruit en de 
tweede eet het dubbele. Die krijgen geen van 
beiden scheurbuik.’
Bast: ‘Ik weet het niet. Degene die goed 
groenten en fruit eet en indien nodig sup-
plementen neemt, heeft meer weerstand, en 
loopt bijvoorbeeld minder kans op hart- en 
vaatziekten of kanker.’
Katan: ‘Van extra vitamine E krijgen bejaar-
den juist zwaardere longinfecties. Dat is aan-
getoond in een experiment van hoge kwaliteit 
onder leiding van Frans Kok (hoogleraar voe-
ding en gezondheid in Wageningen, red.).’
Bast: ‘Antioxidanten hebben een antioxi-
dantwerking; ze voorkomen daarmee oxidant-
schade en zijn essentieel voor een goede 
fysiologie. Bij een gezonde gevarieerde voe-
ding krijg je hier genoeg van binnen. Maar bij 

specifieke ziektes kan een tekort ontstaan dat 
je moet aanvullen.’
Katan: ‘Welke ziektes?’
Bast: ‘Je ziet een longpatiënt verbeteren als 
hij extra antioxidanten neemt. N-acetylcys-
teïne remt bijvoorbeeld het fibroserende 
proces in de longen af. Het gaat dan om de 
klinische toepassingen van antioxidanten. 
Antioxidanten spelen een beschermende rol 
in het ziekteproces. Ook bij diabetes dragen 
antioxidanten bij aan het herstel. Er zijn zelfs 
geneesmiddelen ontworpen met specifieke 
antioxidantwerking.’
Katan: ‘Dat is hetzelfde als fruit is zoet en 
fruit is vezelrijk, dus zoet is vezelrijk. 
N-acetylcysteïne helpt tegen longfibrose 
en N-acetylcysteïne is een antioxidant, dus 
antioxidanten helpen tegen longfibrose. Niet 
dus. Hetzelfde geldt voor diabetische neuro-
pathie. Lipoïnezuur doet daar misschien iets 
tegen en lipoïnezuur is een antioxidant, maar 
andere antioxidanten helpen niet.’ Dan zegt 
hij gekscherend: ‘Ik heb last van verkoudheid: 
welke antioxidanten heb ik nodig?’
Bast: ‘Daar is het nu te laat voor. Er zijn geen 
pasklare antioxidanten hiervoor. Ik ben overi-
gens niet verkouden.’ 

Beide deskundigen zijn het op bepaalde 
vlakken redelijk eens, bijvoorbeeld over dat 
de term antioxidanten te breed is. Maar als 
het gaat om antioxidanten en de werking bij 
bepaalde chronische ziekten, lijken hun me-
ningen mijlenver uit elkaar te liggen. ‘Laten 
we zeggen ‘more research’ is needed’, aldus 
Katan voor hij de telefoon op de haak legt. 

Katan: ‘Met supplementen moet je 
uitkijken. In sommige zit vergif ’

Bast: ‘Antioxidanten spelen 
een beschermende rol in het 

ziekteproces’

VNU_012-014.indd   14 24-02-2010   16:22:08


