GEZOND ETEN, GEZOND OUDER WORDEN:
NUT VAN SUPPLEMENTEN
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WAAROM WORDEN WE ZIEK EN VEROUDEREN WE?

Er zijn drie belangrijke processen die een effect hebben
op onze algehele gezondheid en op het
verouderingsproces:
1. Het inkorten van de telomeren
2. Epigenetische effecten
3. De samenstelling van het microbioom

WAAROM WORDEN WE ZIEK EN VEROUDEREN WE?

Het inkorten van de telomeren
Hoe langer de telomeren, hoe
langer we leven en hoe gezonder
we zijn en blijven.
Dit proces wordt sterk beïnvloed
door omgevingsfactoren, zeker
ook de voeding.

Het inkorten van de telomeren

Bij een tekort aan de volgende stoffen uit de voeding
gaan de telomeren sneller inkorten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitamines B6, B11 en B12
Vitamine D3
Magnesium
Zink en selenium
Curcumine
Omega-3 vetzuren (uit vette vis)
Polyfenolen
Glutathion
Nitraten
Co-enzym Q10

WAAROM WORDEN WE ZIEK EN VEROUDEREN WE?
Epigenetische effecten
Epigenetica is het fenomeen dat lifestyle factoren aan onze genen vertellen
hoe ze zich moeten gedragen. Dit
gedrag kan goed of slecht zijn en de
voeding speelt hier een zeer belangrijke
rol in.
Dit ‘vertellen’ gebeurt door factoren
zoals voeding, stress, slaappatronen,
milieueffecten, …

WAAROM WORDEN WE ZIEK EN VEROUDEREN WE?

WAAROM WORDEN WE ZIEK EN VEROUDEREN WE?
De samenstelling van het
microbioom.

Het microbioom is het genetisch
materiaal van alle bacteriën in ons
lichaam, vooral in de dikke darm.
Als hier niet de juiste bacteriën
inzitten in de juiste verhoudingen
worden we ziek.

WAAROM WORDEN WE ZIEK EN VEROUDEREN WE?
• Het microbioom kunnen we gezond houden door een correct
voedingspatroon, rijk aan vezels (prebiotica, bijvoorbeeld β-glucanen) en
probiotica (levende kiemen), maar ook door de aanwezigheid van alle
noodzakelijke vitaminen (bijvoorbeeld vitamine A), mineralen en
sporenelementen (bijvoorbeeld zink) en bioactieve stoffen (curcumine,
gember, xanthohumol, resveratrol, …).
• Er is een erg negatieve impact van het langdurig gebruik van antibiotica. Het
herstel na een kuur vereist de opname van snelwerkende supplementen,
vooral probiotica (met de juiste stammen erin verwerkt).
• Veel senioren hebben een ongezond voedingspatroon en daarom is de
darmflora chronisch verstoord (T.Wilmanski et al., Nature Metabolism, 2021).

WAAROM WORDEN ZOVEEL FOUTEN GEMAAKT TEGEN VOEDING.?
Om gezond ouder te worden moeten we vooreerst een gezond voedingspatroon
aanhouden. Het beste is het Mediterraan Voedingspatroon.
Maar bij het verouderen wordt dit patroon verstoord door factoren, die metabolisch eigen
zijn aan het verouderingsproces, maar ook het gevolg zijn van life-style factoren.
• Een onvoldoende opname van een aantal hoofdelementen (bijvoorbeeld: eiwitten).
• Een minder goede absorptie van veel elementen in de darmen.
• Een minder goede productie van hormonen (melatonine, co-enzym Q10), pro-hormonen
(vitamine D3) en bepaalde enzymen (superoxide dismutase, cytochroom P450).
• Een verminderde sensoriek, met als gevolg minder en onevenwichtig eten.
• Een verstoorde immuniteit (mede veroorzaakt door tekorten in de voeding).
• Toegenomen chronische stress (sociale eenzaamheid, gebrek aan beweging, slaapproblemen,
doelloosheid, lage eigendunk, geldproblemen, …).
• Inname van bepaalde medicatie.

ENKELE VOORBEELDEN VAN FOUTEN IN DE VOEDING EN WAAR
SUPPLEMENTEN EEN POSITIEVE TOEGEVOEGDE ROL KUNNEN SPELEN.

EEN GOEDE BRON VAN EIWITTEN
Om het grote probleem van sarcopenie (= versnelde
afbraak van spierweefsel) tegen te gaan kan men gebruik
maken van WEI-EIWITTEN.
 Wei-eiwitten blijven over bij de productie van kaas.
 Ze bevatten heel goede, biologisch evenwichtige eiwitten.
 Koop in de handel bij voorkeur ‘wei-isolaat (kan tot
95% eiwit bevatten)
 Maak een shake van 20 à 40 gram weipoeder (naargelang
de noodzaak) in water (of afgeroomde melk) en drink
deze, samen met of direct na de hoofdmaaltijd.
 Er zijn verschillende smaken op de markt maar, om het
allemaal eetbaar te maken, kan een koffielepeltje
frambozensiroop (of andere) worden toegevoegd.

HET SPORENELEMENT ZINK
 Zink is essentieel in de bescherming tegen oxidatieve stress en het herstellen

van DNA-schade. Een zinktekort kan uiteindelijk leiden tot een
verminderde weerstand en meer ontstekingen. (Oregon State University,
2012)
 Oudere mensen krijgen via hun voeding niet genoeg zink binnen en ze absorberen het

ook niet goed meer in de dunne darm. De norm voor zink moet herzien worden voor
senioren. Tot hiertoe: 10 mg/dag – zelfde voor jongere als voor oudere mensen - maar
wellicht moet dit worden opgetrokken naar 25 mg/dag. Uiterste grens: 40 mg/dag.
 Bronnen: oesters en andere schaal- en schelpdieren, vis, mager vlees (kip, kalkoen),

zwarte chocolade, volle granen, yoghurt, bonen, noten (cashew, walnoten, amandelen,
hazelnoten), erwten.
 Zinksupplementen: de beste zijn zinkbisglycinaat en zinkmethionine. Een kuur van 40

mg zink/dag gedurende 3 maanden (en dan radicaal stoppen) kan worden overwogen,
zeker om het immuunsysteem een boost te geven.

MAGNESIUM
 Vele mensen (15 à 20% van de wereldbevolking (WHO); 40% van de senioren

in België) hebben een chronisch tekort aan magnesium.
 Bronnen: groene (blad)groenten, noten, fruit, volkorenbrood, dadels, vijgen,

bananen, cacao en donkere chocolade (😊), peulvruchten (soja), sommige
minerale waters, ….
 Risicogroepen: alcoholici, diabetici, sportbeoefenaars, sterk gestresseerde

personen, senioren, ….
 Vooral senioren zijn kwetsbaar omdat de absorptie van magnesium uit de

voeding minder goed verloopt en de doorbloeding begint te haperen. Een
supplement(kuur) kan hier een nuttige aanvulling zijn.

NUT VAN VITAMINE D3
 Vitamine D3 komt tussen in ontelbare processen in ons lichaam. De vitamine D-receptor wordt

in de meeste menselijke weefsels aangetroffen – ook in cellen en weefsels van het
immuunsysteem - en heeft meer dan 1000 doelwitgenen. (MA Maestro et al., 2016).
 Bij het ouder worden gaat de natuurlijke aanmaak via blootstelling aan de zon (UVB-licht) niet
goed meer en treden veelvuldig tekorten op.
 Een goed gehalte aan vitamine D3 in het bloed is: > 40 ng/ml, maar ideaal is tussen 50
à 60 ng/ml.
 Wat te doen?
 Regelmatig eten van voedingsmiddelen rijk aan vitamine D3 (bijvoorbeeld vette vis)+ iedere dag 20 à 25

minuten in de zon lopen + …

 Aanvullen met een supplement van 2000 IE vitamine D3/dag (= 50 microgram). Op te nemen in
aanwezigheid van een beetje vet in de voeding (Mariana Costa Silva et al., 2018), vooral monoonverzadigde vetten (olijfolie) om een hogere absorptie te hebben (S. Niramitmahapanya et al., 2011)

NUT VAN VITAMINE D3
Opgelet evenwel:
 Om goed te werken in het lichaam heeft vitamine D3 cofactoren nodig:
 magnesium
Zorg voor voldoende opname !!
 zink
 vitamine K2
 vitamine A
 boor
 De voornaamste factor is magnesium (Anne Marie Uwitonze et al., 2018)!!
 De vitamine D3-receptor in ons lichaam bindt zink en de activiteit van vitamine D3-

}

afhankelijke genen in cellen wordt beïnvloed door de intracellulaire zinkconcentratie. Zink
helpt dus vitamine D3 om in de cellen te werken. Zink, vitamine D3 en vitamine C zorgen er
ook voor dat de ‘tight junctions’ (de doorgangen tussen cellen) goed dicht blijven zodat,
bijvoorbeeld, virussen er niet doorheen komen. (José João Name et al., 2020)

NUT VAN MAGNESIUM IN HET
VITAMINE D3-METABOLISME.

Bron: A.M. Uwitonzo, The role of magnesium in vitamin D activation and function

VITAMINE B12
* Tussen 10 à 45% van de 65-plussers lijdt aan

een vitamine B12-tekort, afhankelijk van de
grenswaarden die men instelt in het bloed. Indien
men de meest scherpe gebruikt (ondergrens van
220-258 pmol/l) heeft 43% van de senioren een
vitamine B12-tekort.
* Voor een correcte diagnose meet men de
volgende drie parameters in het bloed: actief
vitamine B12, methylmalonzuur (MMA) en
homocysteïne. Meting van het actief vitamine B12gehalte wordt gezien als een maat voor de vitamine
B12-deficiëntie op weefselniveau. Verhoogde spiegels
van methylmalonzuur en homocysteïne ontstaan bij
gebrek aan vitamine B12.

VITAMINE B12

* Vitamine B12-tekort heeft ernstige gevolgen zoals een vorm

van bloedarmoede (ziekte van Addison-Biermer of
pernicieuze anemie) (de mensen hebben een bleke huid),
zenuwpijnen en zenuwverval. Ook chronische vermoeidheid is
een symptoom van een tekort.
* Mogelijke neurologische symptomen zijn: gevoelloosheid,
tintelingen in de vingers, verminderd gezichtsvermogen, gevoel
van onvastheid, onhandig in de bewegingen, mentale traagheid,
prikkelbaarheid, geheugenverlies en depressies.

B-VITAMINEN TEGEN HARTZIEKTEN
 Een onafhankelijke risicofactor voor hart- en vaatziekten is de stof

homocysteïne in het bloed. Homocysteïne is een normaal
afbraakproduct van methionine, maar in feite een toxisch aminozuur.
 Bij hoge concentraties méér kans op atherosclerose en hartaderbreuken.
 Hoge gehalten aan homocysteïne verhogen ook de kans op de ziekte van

Alzheimer (en Parkinson).
➢ “Our study shows that those with a homocysteine level above 10 µmol/l, which is

about half of all people over age 65, potentially may benefit with reduced brain
shrinkage by taking high dose B6, B12 and B11folic acid, but this should be done
under medical supervision.” (Douaud et al., 2013)

 Kan gemakkelijk laag worden gehouden door voldoende opname van

vitamine B6 + vitamine B11 + vitamine B12 (supplement van Bvitamines). Vooral foliumzuur is heel belangrijk (zie hierna).

Bron: Oregon State University

B-VITAMINEN TEGEN VEROUDERING
 Homocysteïne doet ons ook sneller verouderen.
 Homocysteïne remt de werking van het enzym telomerase. Hierdoor worden de telomeren

(stukjes DNA die zich aan het einde van ieder chromosoom bevinden) sneller ingekort,
waardoor de levensduur afneemt.
 Een van de sterkste stoffen die het gehalte aan homocysteïne doet dalen is vitamine B11 of

foliumzuur.
 Een voldoende opname van foliumzuur activeert het telomerase, waardoor de telomeren weer

langer worden en we “verjongen”.
 Voedingsmiddelen rijk aan foliumzuur zijn: alle donkere bladgroenten, broccoli en asperges. Ook

kalfslever is een van de rijkste bronnen met 215 µg in slechts 3 gram. Zuivel, gevogelte, vlees,
eieren en vis zijn andere goede keuzes.
 Een optimale dosis foliumzuur is 800 µg/dag.

B-VITAMINEN TEGEN STRESS
Australische artsen zagen dat een hoog gedoseerd

vitamine B-complex (+ extract van passiebloem en
haver) de (job)stress kan verlagen. Het supplement
verminderde de persoonlijke werkdruk, een slecht
humeur (depressiviteit) en verwardheid na 12 weken.
B-vitaminen (vooral vitamine B6) zijn nodig voor vele

biologische processen, waaronder de aanmaak van
signaalstoffen in de hersenen (serotonine, dopamine,
GABA, noradrenaline, melatonine) (D.O. Kennedy, 2016).
Lage B-vitaminen in het bloed schijnen bovendien de
hersenprestaties te verlagen. (Stough et al., 2011)

B-VITAMINEN EN LANGER LEVEN
Taiwanese wetenschappers vonden een positief verband

tussen B-vitaminen en levensduur bij een onderzoek op
1750 senioren. Hoe hoger het gehalte aan B-vitaminen in het
lichaam, hoe hoger de overlevingskans 8 jaar later. In het
bijzonder zorgden voldoende vitamine B1 en B6 voor een
kwart minder sterfte. (Yi-Chen Huang et.; december 2012)
Bij ons komen vitamine B1-tekorten nog vaak voor zowel bij

mannen als bij vrouwen (81% van de bevolking loopt een
risico op tekorten). Vitamine B6-tekorten zijn zeldzamer
(<10%). De kans op een tekort stijgt met de levensjaren.
Vitamine B1 komt voor in graanproducten, (varkens)vlees en

vleeswaren, zaden, noten, soja, aardappelen, groenten, melk en
melkproducten. De meeste voedingsmiddelen bevatten weinig
vitamine B1.

ANTIOXIDANTEN
 Door het feit dat veel mensen te

weinig groenten en fruit eten, is
er een groot tekort aan
antioxidanten. Belangrijke
bronnen van antioxidanten zijn
specerijen en kruiden, met als
voornaamste:
 Kurkuma, gember, knoflook,

rozemarijn, Siberische ginseng,
Maca, dille, koreander, basilicum,
oregano, …

 Vele kruiden en specerijen hebben geneeskrachtige

eigenschappen.
 Bijvoorbeeld: producten die combinaties bevatten van

curcumine, zwarte peper, gember en Boswellia hebben een
sterke ontstekingsremmende kracht (gewrichts- en
spierontstekingen).

ANTIOXIDANTEN

 Opgelet: neem altijd contact op met de arts vooraleer

sommige kruiden te nemen omwille van mogelijke
bijwerkingen:
 hop, maca, ginseng hebben een oestrogene werking en zijn niet

aangewezen bij sommige vormen van kanker
 Sint-Janskruid bevat MAO-remmers, geeft fototoxische reacties en

vermindert de werking van de “pil”, …

 Zie de website van het Sloan-Kettering Cancer Center (New York):

http://www.mskcc.org/cancer-care/integrative-medicine/about-herbsbotanicals-other-products) (bespreking van de werking en bijwerkingen van
135 veel gebruikte kruiden en specerijen)

SUPPLEMENTEN:VOOR WIE HEBBEN ZE ZIN?
Een basisregel is dat supplementen dienen om tekorten aan te
vullen. Ze dienen te ‘suppleren’ of aan te vullen. Maar wie kampt
er met tekorten?
❖ Mensen met een slecht voedingspatroon. Dit moet in eerste instantie worden
bijgeschaafd door een goed voedingspatroon.
❖ Senioren ouder dan 65 jaar !
❖ Speciale doelgroepen (bijvoorbeeld: zwangere en lacterende vrouwen, sporters,
veganisten, …).
❖ Diabetici, zwaarlijvige mensen en mensen met een slechte doorbloeding.
❖ Preventie (therapie?) van bepaalde ziekten (chronische ontstekingen, ziekte van
Crohn, glutenintolerantie, colitis ulcerosa, hart- en vaatziekten, AMD, diabetes
type 2, …).
❖ Mensen die bepaalde medicatie nemen.

AANBEVELINGEN:
"More than 90 percent of the elderly of U.S. adults don't get the

required amounts of vitamins D and E for basic health. More than
40 percent don't get enough vitamin C, and half aren't getting
enough vitamin A, calcium and magnesium. Smokers,, people who
are obese, ill or injured often have elevated needs for vitamins and
minerals.”
(professor emeritus Balz Frei, Linus Pauling Institute, Oregon State
University, Nutrients, December 2013)

INTERACTIE VOEDING - MEDICATIE
Sommige medicamenten remmen de opname en verwerking van een aantal
voedingselementen maar omgekeerd, sommige supplementen verstoren de werking van
een aantal medicamenten (Nutrient-Drug Interactions – Oregon State University).
Enkele voorbeelden:
 Maagzuurremmers: verlagen de opname van vitamine B12, magnesium, ijzer, mangaan.
 Aspirine: remt de absorptie van vitamine C en E bij gelijktijdige toediening.
 Bifosfonaten: werking wordt geremd door calcium, ijzer, magnesium en zink.
 Chloramfenicol: verstoorde opname van vitamine B11, vitamine B12 en ijzer.
 Diuretica: algemene verstoring van de absorptie en de retentie van elementen, vooral
mineralen en sporenelementen (magnesium, kalium, zink) en vitamine B1.
 Statines: verstoring van de lichaamseigen biosynthese van co-enzym Q10.
 Metformine: verstoring absorptie vitamine B12.
 Methotrexaat: verstoring absorptie van foliumzuur.

SUPPLEMENTEN: ZIN OF ONZIN?
Het “Mediterraan voedingspatroon” is dé basis van een gezonde voeding.
Echter …
• Het is zinvol om vanaf een leeftijd van 65 jaar alle dagen een ‘multisupplement’
te nemen, bestaande uit alle noodzakelijke vitaminen en sporenelementen
(let vooral op zink!!), aangevuld met een apart supplement van magnesium en
vitamine D3.
• In sommige omstandigheden kunnen andere supplementen ook nuttig zijn (coenzym Q10, probiotica, omega-3 vetzuren uit vis, …)
• Neem ze in de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) en raadpleeg eerst de
dokter om te zien of er geen interferentie kan zijn met bepaalde medicatie of
met een onderliggende aandoening (kanker, nierziekten, …)

WILT U ER MEER OVER WETEN?
➔In 2019 is dit boek op de markt verschenen van
dr.ir. Eric De Maerteleire
“Gezond eten, gezond ouder worden”
– De juiste voeding voor een langer en beter leven.

De invalshoek is:
 Hoe op een gezonde manier ouder worden? En
wat is de belangrijke rol van de voeding hierin?
• Uitgeverij: Manteau, maart 2019.
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