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Einde van een taboe

De recente studies zijn duidelijk: de Belg loopt, door zijn gebrekkige voeding, nog 
steeds een hoog risico op deficiënties aan vitaminen en mineralen.  Deze situatie is vrij 
dramatisch.  Verschillende experten raden dan ook aan om voedingssupplementen 
met vitaminen en mineralen te gebruiken als deel van een gezonde voeding of in 
gevallen van deficiënties.  Immers, zulke voedingssupplementen zijn tegenwoordig 
strikt gereguleerd, goed samengesteld, veilig gedoseerd en vlot beschikbaar. 

Supplementen met vitaminen en mineralen worden door aanhangers 
van de meer klassieke dieetleer echter slechts zelden aanvaard als 
deel van de oplossing hiervan.  Soms wordt hun bestaan zelfs gewoon 
genegeerd.  Als basis voor de houding van sommige van deze personen 
kunnen we hier aanduiden : enerzijds de overtuiging dat de producten 
op de markt overbodige of zelfs gevaarlijk hoge doseringen bevatten 
en anderzijds de overtuiging dat voedingssupplementen geen bewijs 
kunnen leveren voor het inlossen van hun soms zeer hoge verwachtingen 
wat betreft hun (ziekte-voorkomende) gezondheidseffecten.  Voeg 
daarbij het (bij-)geloof dat mensen voedings-supplementen nemen als 
alibi om te kunnen blijven ongezond eten … 

Daar komt nu verandering in.  Veel van deze basisveronderstellingen 
zijn intussen immers achterhaald.  Enerzijds zijn de huidige producten 
veilig geformuleerd en gedoseerd. Controles door FAVV hebben 
aangetoond dat de producten ook bevatten wat het label belooft.  
Anderzijds is het al lang gedaan met het beloven van ‘langer leven’ of 
‘minder ziektes’ door voedingssupplementen. Trouwens, dergelijke 
beweringen zijn al verboden sinds het Europese reglement van 2006.  
Niemand maakt zulke beweringen nog – toch geen enkele ernstige 
speler in deze markt.  Maar dat betekent niet dat er niets meer kan 
verteld worden over voedingssupplementen met vitaminen en 
mineralen! In Europa heeft het EFSA (en daarna ook de Europese 

Commissie) een 260-tal beweringen wetenschappelijk geanalyseerd 
en goed bevonden.  Het gaat hier telkens om ondersteunende functies 
of essentiële bijdragen tot de gezondheid.  
En dat alles gebeurt onder het waakzaam oog van de Belgische 
Autoriteiten, die elk nieuw product grondig op zijn inhoud en 
beweringen controleren vooraleer het op de markt mag komen. Door 
de ‘Notificatieverplichting’ krijgen de producten automatisch ook een 
kwaliteitslabel.

Op die manier hebben voedingssupplementen met vitaminen en 
mineralen het statuut gekregen dat ze eigenlijk altijd al hadden: een 
aanvulling van de voeding, die op zich evenwichtig en gevarieerd moet 
zijn.  Deze voedingssupplementen kunnen een evenwichtige voeding 
nooit vervangen, maar ze kunnen er wel deel van uitmaken.  Zoals een 
appel er ook deel kan van uitmaken, nooit vervangen.  

Dit is een pleidooi voor het inschakelen van voedingssupplemen-
ten in de voedingsadviezen.  Geef  de consument en gezond-
heidsprofessional juiste, duidelijke en nuttige informatie hier-
over.  Het gaat hier niet om de keuze tussen ‘evenwichtig dieet 
of voedingssupplement’ maar om de intelligente combinatie van 
beide.

Vitaminen en mineralen als deel 
van een gezonde voeding … 
einde van een taboe?
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Einde van een taboe

Laten we het even tot zijn essentie samenvatten.  Er is een significant tekort aan vitaminen 
en mineralen in het dieet van de Belg.  De inspanningen sinds meer dan 40 jaar van 
de overheid om de Belg meer groenten en fruit te doen eten hebben zo goed als geen 
verbetering gebracht in deze toestand.  Dat heeft de recentste Voedselconsumptiepeiling 
van WIV-ISP1) duidelijk aangetoond.

Tegelijk bestaat er een bron van vitaminen en mineralen die veilig is, 
hoog kwalitatief, goed gecontroleerd, en efficiënt.  Is het dan niet de 
meest logische beslissing om die ‘bron’ in te schakelen - op de juiste 
manier en met de nodige voorzichtigheid – in het voedingspatroon van 
de Belg?  Toch gebeurt dit niet, alsof het om een taboe gaat.

Die ‘bron’ bestaat – u raadde het al - uit voedingssupplementen 
met vitaminen en mineralen.  In de praktijk worden die slechts 
zeer zelden aangeraden als deel van een gezond dieet.  Sommige 
wetenschappelijke autoriteiten houden halsstarrig vast aan de houding 
dat voedingssupplementen daar niet thuishoren.  Deze opinie is 
hoofdzakelijk geworteld in de situatie en wetenschappelijke kennis van 
de 20ste eeuw, toen dit misschien inderdaad de meest voorzichtige 
houding was.  Toen men soms geconfronteerd werd met onvoorzichtig 
samengestelde producten, onveilig hoge doseringen, onverantwoorde 
beloftes van ziektepreventies …  Intussen is onze wereld echter significant 
geëvolueerd op dit vlak.  En intussen kan je de voedingssupplementen 
niet meer wegdenken uit onze maatschappij.  

En de evolutie is reeds aan de gang.  Voor bepaalde vitaminen en 
mineralen zijn de adviezen zich reeds aan het aanpassen: zo raadt 
zelfs de Hoge Gezondheidsraad2) een supplementatie met vitamine 
D aan voor de hele bevolking.  Andere experten3) roepen op om 
supplementen met bijvoorbeeld calcium tot een vast deel van de 
voeding te maken, zeker voor vrouwen. En foliumzuur voor zwangere 
vrouwen is al lang een vaste waarde in de adviezen. Recent heeft de 
Hoge Gezondheidsraad in zijn adviezen voor vegetariërs ook het 
gebruik van voedingssupplementen aanbevolen4). 

Tegelijk zijn de negatieve adviezen met ronkende titels in de 
media legio.  ‘Voedingssupplementen kunnen gevaarlijk zijn’ of 
‘voedingssupplementen zijn weggegooid geld’ : met de regelmaat van 
een klok verschijnen deze kreten voor de ogen van de consument.  Deze 
wordt door deze verwarrende communicatie duidelijk niet geholpen 

Uiteraard wil niemand dat de Belg zich minder gaat inspannen om een 
gezonde, evenwichtige voeding te nemen.  De voeding, en dan vooral 
groenten en fruit, brengt immers veel meer dan enkel vitaminen en 
mineralen aan.  En dat begrijpt de Belgische consument gelukkig reeds.  
Het gaat hier niet over substitutie maar over … toevoeging.  Niet over 
de ‘keuze’ tussen een evenwichtig dieet of voedingssupplementen, 
maar over hoe je beide kan combineren.

om goede keuzes te maken voor zijn voedingspatroon.  Vele artsen 
klagen vaak dat hun voorschrift voor een broodnodig multivitamine 
niet gevolgd wordt door de patiënt omdat … de patiënt bang is om iets 
verkeerd te doen.

Het kan ook anders.  Het is een illusie te denken dat je de 
voedingssupplementen uit de markt zal halen, of enkel op voorschrift 
verkrijgbaar kan maken. Dat zou ingaan tegen de hele Europese 
regelgeving.  En de consument zal ze toch blijven innemen.  Laten we 
van deze realiteit vertrekken, in plaats van ze te bestrijden.  Waarom 
bouwen we dan niet aan duidelijke, praktische en goed bruikbare 
richtlijnen omtrent het gebruik ervan en de integratie in een gezond 
voedingspatroon?  De voedingssupplementen blijven negeren in de 
voedingsadviezen, alsof ze niet bestaan, is geen oplossing meer.

Een taboe doorbroken?

Een andere aanpak is dringend nodig
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Vooreerst moeten we het vertrouwen in de producten zelf 
ondersteunen.  Zoals hieronder wordt uiteengezet, zijn de huidige 
producten volgens alle beschikbare wetenschappelijke informatie 
veilig gedoseerd.  Het zou dan ook logisch zijn om de consument 
vertrouwen te geven in die veilige doseringen.  Waarbij je uiteraard 
kan aangeven in welke omstandigheden best géén supplement 
genomen wordt.  Of waarbij de consument weet welke dosering 
voor hem het best gepast is.  Dezelfde informatie is ook nodig 
voor de gezondheidsexperts : de artsen, diëtisten, apothekers en 
anderen die het tegenwoordig vaak moeten stellen met slechts zeer 
fragmentaire en vaak achterhaalde informatie en theorieën.

Daarnaast moeten we duidelijk maken wat de consument kan 
verwachten als hij deze voedingssupplementen een deel laat 
uitmaken van zijn voedingspatroon.  Hij mag geen ‘medicijnen’-

Wanneer we dit vanuit de hoek van de micro-nutritie bekijken ziet 
het er niet goed uit.  Immers, de belangrijkste bronnen van vitaminen 
en mineralen, groenten en fruit, worden duidelijk onvoldoende 
geconsumeerd:

• Slechts 38% van de algemene bevolking eet dagelijks 
groenten

• Slechts 47% van de bevolking eet dagelijks fruit
• Slechts 5% van de Belgische bevolking (3-64 jaar) voldoet 

aan de aanbevelingen van de actieve voedingsdriehoek qua 
groenten

• Slechts 9% van de bevolking (3-64 jaar) voldoet aan de 
aanbevelingen qua fruit

• Quasi niemand voldoet aan de richtlijnen voor inname van 
melkproducten en calcium-verrijkte vervangproducten

effect verwachten.  Hij zal begrijpen dat een supplement slechts 
een deel is van zijn voeding, en dat dit deel niets zal helpen als er 
niet tegelijk ook voldoende groenten en fruit bij is.  En dat een 
gevarieerde en evenwichtige voeding dus altijd op de eerste plaats 
komt. 

Dit is geen pleidooi voor ongebreideld gebruik van voedingssupple-
menten.  Het is een pleidooi om aan voedingssupplementen hun 
juiste plaats te geven.  Een oproep om voedingssupplementen niet 
meer radicaal uit te sluiten uit de dieetadviezen, alsof ze niet bestaan.  
En om de foutieve en misleidende communicatie over vitaminen en 
mineralen naar de consument te stoppen.

Er zijn namelijk feiten die je niet kan blijven naast je neerleggen.  
Hieronder worden er een aantal daarvan op een rijtje gezet.

De studie besluit dan ook dat een groot percentage van de Belgische 
bevolking een risico loopt op tekorten.  In onderstaande tabel vindt u 
enkele van deze onthutsende cijfers.

De Belg heeft nood aan meer vitaminen en mineralen

De laatste voedselconsumptiepeiling 2014-20151) geeft een duidelijke stand van 
zaken wat betreft de inname van macro-en micronutriënten door de Belgische 
consument.

Deze studie werd uitgevoerd over de jaren 2014 en 2015 met 3461 consumenten in 
5 leeftijdscategorieën, verspreid over heel België.  Ze kan dus als zeer representatief 
beschouwd worden.

% met risico op tekorten % van de mannen % van de vrouwen

Calcium 73% 85%

Ijzer 36% 96%

Vitamine A 22-31% 14-31%

Vitamine B1 81% 81%

Vitamine B2 63% 62%

Vitamine B6 80% 77%

Foliumzuur B9 63% 84%

Vitamine C 73% 78%

Vitamine D 95% 77%
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Waar vroegere onderzoeken misschien aantoonden dat hoofdzakelijk de hoger opgeleiden 
voedingssupplementen met vitaminen en mineralen innamen - en dat die er geen nood 
aan hadden - is dit door de recentste Voedselconsumptie-enquête significant veranderd.  
De verschillen tussen hoger en lager opgeleiden zijn nog zeer klein.  Als je dan bovendien 
kijkt naar de risico’s op tekorten, zijn ook daar de verschillen zeer klein geworden: beide 
bevolkingsgroepen lopen ongeveer dezelfde risico’s.

De Voedselconsumptie-enquête van 2016 heeft ondermeer 
aangetoond dat 38% van de bevolking tijdens het voorbije jaar een 
voedingssupplement gebruikt heeft, en dat 18% van de bevolking 
tijdens de enquête een supplement aan het nemen was.   Sommige 
experten hebben vragen gesteld bij wat ze beschouwden als deze ‘zeer 
hoge’ innames van vitaminen en mineralen.  Dit kunnen we als volgt in 
perspectief plaatsen: 

• In andere landen zijn de consumpties vergelijkbaar, zoniet hoger.  
In de Verenigde Staten gebruiken 52% van de volwassenen 
een voedingssupplement op het moment van de enquête.  In 
Denemarken was deze waarde 64%.

• De uitgaven aan supplementen per capita in België liggen tussen 
de 30 en 35 EUR per jaar, wat vergelijkbaar is met ondermeer 
Zweden, Zwitserland en Denemarken.  In landen zoals Finland, 
Noorwegen en Italië liggen deze waarden nog aanzienlijk hoger.

Iedereen neemt vitaminen en mineralen, en niet te veel 

Welke vormen van vitaminen en mineralen je mag gebruiken 
in voedingssupplementen is op Europees niveau vastgelegd en 
geharmoniseerd.  EFSA analyseert elke substantie en bepaalt 
voor elk een ‘Safe Upper Level’.  Deze referentie wordt in elk land 
gebruikt voor het bepalen van de maximumdoseringen in voeding en 
voedingssupplementen.  Het mooie hiervan is ook dat op die manier 
het gebruik van meer efficiënte en veilige vormen van vitaminen en 
mineralen mogelijk is gemaakt.  Dit heeft ertoe geleid dat de consument 
toegang heeft gekregen tot bijvoorbeeld de organische vormen van 
mineralen.  Zo is men kunnen afstappen van het gebruik van de minder 
efficiënte oxides en carbonaten, ten voordele van ondermeer de beter 
opneembare glycinaten of glycerofosfaten.

Deze ontwikkeling is van groot belang geweest voor de consument.  Het 
gebruik van minderwaardige componenten heeft in een ver verleden 
vaak geleid tot ontgoochelende resultaten in interventiestudies, waarbij 
men bijvoorbeeld geen stijging zag in de serumwaarden van de personen 
die voedingssupplementen innamen.  En dan zag je uiteraard ook geen 
gezondheidseffecten.  Met de recente meer efficiënte vormen is een 
enorme vooruitgang geboekt.

Betere vormen van vitaminen en mineralen zijn 
beschikbaar
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De Europese wetgeving is op dit vlak zeer duidelijk en strikt.  Producten die ziektes kunnen voorkomen 
of genezen zijn medicijnen.  Voor voedingssupplementen mag je dus nooit beweren dat ze ziektes 
kunnen voorkomen of genezen.  Ernstige producenten doen dat dan ook niet.  

De tijd van Dokter Herman Lecompte, die beweerde dat hij dank zij 
hoge dosissen aan vitaminen 1000 jaar oud zou worden, is lang voorbij.  
Het gebruik van de zogenaamde mega-dosissen dateert ook van die 
tijd, en is intussen verlaten.  
Zijn er dan geen positieve gezondheidseffecten? Er bestaan tientallen 
wetenschappelijke studies die de associatie aantonen tussen ‘normale’ 
gehaltes aan vitaminen en mineralen in het bloed of in de voeding, en 

het verlagen van ziektepatronen en -symptomen.  Ook zijn er tientallen 
interventiestudies die dergelijke effecten aantonen.  Toch is er tot op 
heden niet altijd consensus dat toegevoegde specifieke toegevoegde 
vitaminen of mineralen ziektes kunnen vermijden of bestrijden.  Je 
kan dit vergelijken met de voordelen van fruit: niemand twijfelt aan de 
waarde van fruit als deel van de voeding, maar het is zeer moeilijk om te 
bewijzen dat een appel per dag ziektes zal vermijden.

Voedingssupplementen zijn 
natuurlijk geen medicijnen

De maximum doseringen zijn op dit ogenblik nog een Nationale bevoegdheid. In het kader van haar 
“Farm to Fork” strategie, heeft de Europese Commissie zich formeel geëngageerd om tegen 2024 
te werken aan een Europese harmonisering. Eindelijk!.

De Belgische autoriteiten hadden reeds in 1992 de maximale 
doseringen in voedingssupplementen bepaald.  In het KB van 2017 
werden deze doseringen herzien op basis van de meeste recente 
stand van de kennis.  Dit was gebaseerd op recente adviezen omtrent 
de veilige doseringen van de Hoge Gezondheidsraad, van EFSA en 
andere wetenschappelijke instanties. Dat de doseringen uit 2017 
werden overgenomen in het nieuwe KB nutriënten van 30 mei 2021 
bewijst dat de Belgische overheid nog steeds achter de veiligheid van 
die waarden staat.  

Iedereen weet dat toxiciteit en veiligheid een kwestie van dosis is.  Er 
zijn uiteraard studies die aangetoond hebben dat hoge doseringen 
aan vitamines en mineralen gevaarlijk kunnen zijn.  En tegelijk zijn er 
tientallen studies die aantonen dat ‘normale’ doseringen geen enkel 
gevaar inhouden. Bij het bepalen van de aanvaardbare maximum 
doseringen is met al deze studies terdege rekening gehouden.  De 
rapporten ter zake van EFSA zijn ook publiek toegankelijk.
Er is geen twijfel aan dat de Belgische maximum doseringen op vrij 
conservatieve en veilige basis bepaald zijn.  -  

Voor sommige vitaminen en mineralen zijn zelfs zeer hoge dosissen 
zonder gevaar voor de consument.  Dat betekent niet dat iedereen 
zomaar hoge dosissen mag nemen.  Maar elke arts weet hoe moeilijk 
het soms is om de serumwaarden omhoog te krijgen bij patiënten die 
een inefficiënte absorptie hebben.   Hier spelen dergelijke hogere, 
maar veilige doseringen soms een cruciale rol.

Als deel van de continue waakzaamheid hieromtrent werden ook een 
aantal ‘verplichte waarschuwingen’ bepaald.  Deze moeten verplicht 
op de verpakking worden aangebracht, zodat de consument ermee 
rekening kan houden.  Meestal gaat het hier om verwittigingen omtrent 
het gezamenlijk gebruik van vitaminen of mineralen en medicatie.

Qua veilige maximum doseringen loopt België voorop
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Dit alles betekent niet dat je helemaal niets meer kan beweren over het 
nut van vitaminen en mineralen.  In tegendeel.  Echter, hiervoor heeft 
de Europese gemeenschap in 2006 zeer strikte regels uitgevaardigd.

Waarover gaat het ?
De Europese verordening 1924/2006 hieromtrent is sinds 2012 
in alle Europese landen van kracht en wordt nauwgezet opgevolgd 
en gecontroleerd.  Zij bepaalt wat een ‘gezondheidsbewering’ is: het 
komt neer op een bewering die een verband legt tussen een product 
of ingrediënt en de gezondheid.  Verband leggen met ziektes is 
uiteraard verboden, behalve dan als het gaat over het verminderen 
van risicofactoren (zoals bijvoorbeeld cholesterol).  Deze verordening 
bepaalt ook dat elke gezondheidsbewering voorafgaand door EFSA 
moet goedgekeurd worden, en door de Europese Commissie moet 
bevestigd worden.

Deze regeling is in de praktijk zeer streng gebleken.  Honderden 
dossiers werden reeds afgekeurd. Toch heeft EFSA intussen reeds 
meer dan 260 beweringen goedgekeurd, de meeste met betrekking 
tot vitaminen en mineralen.  De overgrote meerderheid van de 
goedgekeurde beweringen hebben de structuur: “… draagt bij tot 
een normaal …”.  Bijvoorbeeld: “vitamine C draagt bij tot het normaal 
functioneren van het zenuwstelsel”.  De conclusies over deze door 
EFSA gemaakte evaluaties zijn zeer gemakkelijk toegankelijk gemaakt 
op de EFSA website.

Op die manier komen voedingssupplementen met vitaminen en 
mineralen precies terecht waar ze thuishoren: als een bijdrage tot 
het normaal functioneren van ons lichaam.  Dit is een rol die door de 
Europese wetgever en wetenschappelijke autoriteit dus duidelijk niet 
enkel wordt gereserveerd voor groenten, fruit of voedingsvezels.

Honderden perfect wetenschappelijk aanvaarde 
gezondheidsbeweringen omtrent vitaminen en 
mineralen

Je brengt in België niet zomaar een voedingssupplement op de markt.  Het wettelijk kader 
is zeer strikt en duidelijk gedefinieerd in meer dan 50 wetten en regelgevingen. 

Deze bepalen niet alleen wat je mag gebruiken, en hoeveel ervan 
(zie hierboven), maar ook onder meer hoe je het etiket mag maken, 
wat je mag beweren en aan welke kwaliteitseisen het product en de 
productiemiddelen moeten voldoen. En vergeten we ook niet de 
meer algemene vereisten zoals de meldingsplicht bij afwijkingen en de 
verplichte goedkeuring van de procedures, organisatie en werking van 
het hele productiebedrijf.

Elk voedingssupplement dat in België op de markt komt moet eerst 
genotificeerd worden aan het Ministerie van Volksgezondheid: de 
verplichte Notificatieprocedure. Deze zeer strenge procedure is 
reeds van kracht sinds 1992. Elke genotificeerd product wordt grondig 
gecontroleerd op zijn volledige samenstelling en op alle bewoordingen 
op het etiket vooraleer een notificatienummer wordt toegekend.  Op 
die manier is het notificatienummer een kwaliteitslabel geworden dat de 
consument garandeert dat het product geformuleerd en geëtiketteerd 
is zoals alle geldende regels het vereisen.

Verder speelt het FAVV in België een actieve rol in het controleren 
van de praktijk ter plaatse: controle van de producten, controle van de 

productiebedrijven, in de distributie en ook in de publiciteit voor de 
betrokken producten.  Want de strikte beperkingen omtrent wat je mag 
beweren over voedingssupplementen gelden niet enkel voor het etiket, 
maar ook voor om het even welke commerciële communicatie op 
papier, websites, sociale media en zo meer.  De recent gepubliceerde 
controlerapporten van FAVV tonen trouwens duidelijk aan dat de hele 
sector aan hoge kwaliteitseisen voldoet.

Strenge controles ondersteunen de geloofwaardigheid 
van voedingssupplementen
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De Auteur

Paul Coussement spreekt hier als voorzitter van be-sup, de beroepsfederatie van de beroepsfederatie van 
de Belgische voedingssupplementenindustrie. 

Hij is sinds zijn graduatie als bio-ingenieur aktief in de voedingsindustrie.  Zijn bijzondere interesse gaat 
uit naar de essentiële componenten van onze voeding en hun werking in ons lichaam.  Zo stond hij mee 
aan de wieg van de ontwikkeling van inuline en oligofructose als voedingsvezel en prebioticum bij Beneo.  
Hij is Vice President Europe van Metagenics in Oostende sinds 2007.

Voor meer informatie
Zie www.be-sup.be voor meer gedetailleerde informatie over 
vitaminen en mineralen.  Neem daar ook een kijkje op de vele 
specifieke dossiers onder het thema ‘Mythe of Realiteit’.

Afkortingen
EFSA = European Food Safety Authority (www.efsa.europe.eu )
KB = Koninklijk Besluit
FAVV = Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
(www.favv.be )

1 https://fcs.wiv-isp.be/nl/SitePages/Introductiepagina.aspx
2 HGR “Voedingsaanbevelingen voor België – 2016”  September 2016, HGR nr. 9285
3 Boonen et al, Osteoporos Int (2005) 16:239-254.
4 HGR “Advies Vegetarische Voeding” April 2021, HGR nr 9445


