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Vetoplosbare vitaminen met hun voornaamste functies, aanbevolen hoeveelheden, belangrijkste voedselbronnen en verschijnselen 

van deficiëntie of overdosering 

Melse-Boonstra A, Witkamp R. Micronutriënten (hoofdstuk 13). In: Leerboek Voeding. Bohn Stafleu van Loghum, verwacht: 2022 

 

Vitamine Functies ADH1 UL Voedselbronnen Verschijnselen bij deficiëntie Verschijnselen bij overdosering 

Vitamine A 
(retinol) 

• Gezichtsvermogen 

• Celgroei en -differentiatie 

800 µg RAE (♂)2 

680 µg RAE (♀)2 

3000 µg RAE • Boter, margarine, 
halvarine (verrijkt) 

• Lever, vlees, vis 

• Zuivel, eieren 

• Nachtblindheid en blindheid  

• Ernstig verloop van infecties bij 
kinderen 

• Teratogeen 

• Misselijkheid, gebrek aan eetlust  

• Hoofdpijn, verminderd 
gezichtsvermogen, duizeligheid 

• Vermoeidheid, spierpijn, 

• Oogafwijkingen 

• Haarverlies 

• Roodheid/schilfering van de huid 
Mogelijk verminderde 
botdichtheid 

ß-caroteen3 • Pro-vitamine A 

• Antioxidant 

- - • Groente en fruit - • Geel/oranje verkleuring van de 
huid 

Vitamine D 
(calciferol) 

• Calcium- en 
botstofwisseling 

• Cel-differentiatie 

10 µg (<70 jaar)4 

20 µg (>70 jaar) 

100 µg • Vette vis, levertraan 

• Boter, margarine, 
halvarine (verrijkt)  

• Zuivel, eidooier 

• Rachitis  

• Osteomalacie 

• Spierzwakte 

• Osteoporose  

• Verwarring, apathie  

• Buikpijn, braken 

• Polyurie, polydipsie en 
uitdroging 

Vitamine E 
(tocoferol) 

• Antioxidant 13 µg αTE (♂)5 

11 µg αTE (♀)5 

 • Plantaardige oliën 

• Margarine, halvarine 

• Eieren 

• Hemolytische anemie 

• Polyneuropathie 

• Verstoorde bloedstolling 

Vitamine K 
(fylloquinon, 
menaquinon) 

• Stolling 

• Botstofwisseling 

70 µg3  • Lever 

• Groente en fruit 

• Verstoorde bloedstolling 

• Ernstige bloeding (bij 
pasgeborenen) 

• - 

 

ADH: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid voor volwassenen; UL: Upper Level (veilige bovengrens); RAE: Retinol Activity Equivalents 1ADH voor volwassenen. Raadpleeg 

de website van de Gezondheidsraad of van het Voedingscentrum voor de ADH van andere bevolkingsgroepen. 2De inname van vitamine A wordt uitgedrukt in RAE; 1 µg 

RAE is gelijk aan 1 µg retinol, 12 µg β-caroteen, 24 µg α-caroteen of 24 µg β-cryptoxanthine. 3 ß-caroteen wordt tot de vitamine-A-groep gerekend. 4 Adequate Inname, omdat 

geen ADH is vastgesteld. 5 Vitamine E komt voor in verschillende vormen en wordt uitgedrukt in alfa-tocoferol equivalenten (αTE); 1 TE komt overeen met 1 milligram alfa-

tocoferol of 2,5 mg bèta-tocoferol of 10 mg gamma-tocoferol of 100 mg delta-tocoferol.  
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Wateroplosbare vitaminen met hun voornaamste functies, voorbeelden van deficiëntieverschijnselen en enkele belangrijke 

voedselbronnen 

 

Vitamine Functies ADH1 UL Voedselbronnen Verschijnselen bij deficiëntie Verschijnselen bij overdosering 

Vitamine B1 
(thiamine) 

• Co-enzym in 
koolhydraatmetabolisme 

0,1 mg/MJ2 - • Volkorenproducten 

• Vlees 

• Beriberi3 

• Neuropathie 

• Depressie, verlaagde 
irritatiedrempel, 
concentratieproblemen, 
geheugenverlies 

• Spierzwakte, verminderde reflexen 

• Verminderde eetlust, gewichtsverlies 
maagstoornissen 

- 

Vitamine B2 
(riboflavine) 

• Co-enzym in 
oxidatie/reductiereacties 
(vetzuurmetabolisme) 

1,6 mg - • Zuivelproducten 

• Vlees 

• Groenten 

• Huidaandoeningen 

• Keelpijn 

• Scheurtjes bij de lippen en 
mondhoeken  

• Donkerrode tong 
 

• Geelkleuring van urine 

Vitamine B3 
(niacine) 

• Co-enzym in 
oxidatie/reductiereacties 

1,6 mg/MJ2 10 mg (nicotinezuur)4 

900 mg (nicotinamide) 

• Groenten,  

• Vlees  

• Zuivel  

• Granen 

• Pellagra5  

• Hoofdpijn 

• Huidkloofjes, ontsteking van het 
mondslijmvlies, pijnlijke rode lippen 

• Zwelling van de oorspeekselklier  

• Verminderde eetlust 

• Aandoeningen van het zenuwstelsel 
met gevoels- en gezichtsstoornissen 
en dementie 

• Nicotinezuur: bloedvatverwijding 
in de huid, ‘flushing’ 

• Hoofdpijn 

Vitamine B5 

(pantotheenzuur) 
• Co-enzym A, 

stofwisseling van vetten, 
koolhydraten en eiwitten 

5 mg6 - • Groenten  

• Vlees  

• Zuivel(producten)  

• Granen 

• ‘Burning feet’-syndroom: tintelingen 
van tenen en voeten  

• Vermoeidheid,  

• Misselijkheid  

• Verminderde weerstand 

• Diarree 

Vitamine B6 
(pyridoxine) 

• Co-enzym in 
aminozuurmetabolisme 

• Synthese 
neurotransmitters 

1.5 mg 25 mg • Groenten 

• Vlees 

• Bloedarmoede 

• Scheurtjes bij de mondhoeken 

• Neuropathie 

• Verminderde weerstand 

• Perifere neuropathie: doof gevoel, 
tintelingen, spierpijn aan handen 
en voeten  

Vitamine B8 

(biotine) 

• Co-enzym bij 
carboxyleringsreacties 

40 µg6 - • Eieren 

• Lever 

• Huidaandoeningen (seborroïsche 
dermatitis) 

- 
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• Sojaproducten • Verminderde glucosetolerantie 

• Ontstekingen aan de tong 

• Verminderde eetlust 

• Vermoeidheid, spierpijn, 
bloedarmoede  

• Depressie 

Vitamine B11 

(foliumzuur) 
• Co-enzym bij overdracht 

C1-fragmenten in o.a. 
aminozuur- en DNA-
synthese 

300 µg FE7 1000 µg • Bladgroenten 

• Granen 

• Fruit 

• Vlees 

• Megaloblastaire anemie, vermoeid-
heid, concentratieproblemen, 
hoofdpijn en hartkloppingen. 

• Veranderingen in de pigmentatie van 
huid, haar en nagels 

• Neuralebuisdefecten en andere 
aangeboren afwijkingen 

• Neurodegeneratieve aandoeningen 

• Hart- en vaatziekten,  

• Sommige vormen van kanker 

• Maskering vitamine B12 tekort 

• Groei van bestaande tumoren 

Vitamine B12 
(cobalamine) 

• Co-enzym bij 
methyleringsreacties 
(o.a. DNA-synthese) 

2.8 µg - • Vlees, vis  

• Eieren  

• Zuivel(producten) 

• Megaloblastaire anemie, pernicieuze 
anemie8, moeheid, duizeligheid, 
hartkloppingen, oorsuizen,  

• Neuropathie, geheugenverlies, 
coördinatie stoornissen, spierzwakte  

- 

Vitamine C 
(ascorbinezuur) 

• Antioxidant 

• Co-enzym bij 
hydroxyleringsreacties 

75 mg - • Fruit 

• Groenten 

• Aardappelen 

• Scheurbuik9 

• Bloedingen 

• Verminderde weerstand 

• Verstoorde opbouw van bindweefsel 
(collageen) 

• Diarree, darmklachten 

• Verhoogd oxaalzuur in de urine 

 

ADH: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid voor volwassenen; UL: Upper Level (veilige bovengrens); MJ: Megajoule. 1 ADH voor volwassenen. Raadpleeg de website van de 
Gezondheidsraad of van het Voedingscentrum voor de ADH van andere bevolkingsgroepen. 2Vanwege de sterke afhankelijkheid van de behoefte aan het energieverbruik is 
de aanbevolen hoeveelheid uitgedrukt per MJ energie-inname. 3Men onderscheidt ‘droge’ beriberi, gekenmerkt door spieratrofie en neurologische stoornissen, en ‘natte’ 
beriberi, gekenmerkt door cardiovasculaire problemen en oedeem. 4Teveel aan nicotinezuur kan leiden tot bloedvatverwijding in de huid, of ‘flushing’. 5Pellagra hangt vaak 
samen met te lage inname van tryptofaan als gevolg van eenzijdige, eiwitarme voeding en wordt gekenmerkt door de 4D’s: dermatitis, diarree, dementie en dood. 6Adequate 
Inname, omdat geen ADH is vastgesteld. 7De inname van foliumzuur wordt uitgedrukt in folaatequivalenten (FE), waarbij 1 µg DFE gelijk is aan 1 µg voedingsfolaat of aan 0,6 
µg synthetisch foliumzuur (supplement). 8Auto-immuunziekte waarbij geen intrinsic factor aangemaakt wordt, een glycoproteïne dat wordt afgegeven door de pariëtaal cellen 
van de maag en wat nodig is voor de opname van vitamine B12. 9Scheurbuik is vooral bekend vanwege de gevolgen van vitamine C tekort onder zeelieden tijdens lange 
reizen zonder verse groenten en fruit en wordt gekenmerkt door puntbloedingen op de onderbenen (petechiën), zwellingen en bloedingen van het tandvlees en uiteindelijk 
uitvallende tanden, pijnlijke ledematen, inwendige bloedingen, gewichtsverlies, slapeloosheid, grote vermoeidheid en verminderde weerstand.  
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Mineralen en spoorelementen met hun voornaamste functies, voorbeelden van deficiëntieverschijnselen en enkele belangrijke 

voedselbronnen 

 

Mineraal Functies ADH1 UL Voedselbronnen Verschijnselen bij 
deficiëntie 

Verschijnselen bij overdosering 

IJzer • Zuurstoftransport m.b.v. 
hemoglobine 

11 mg (♂) 

16 mg (♀)2 

- • Vlees, kip, vis 

• Granen 

• Peulvruchten 

• Groene bladgroente 

• Eieren 

• Noten 

• Vermoeidheid 

• Bleekheid 

• Kortademig 

• Rusteloze benen 

• Maagdarmklachten: misselijkheid, 
overgeven en diarree 

Koper • Vorming van 
bindweefsel en botten 

• Pigment van het haar 

• Afweersysteem 

• Bloedstolling 

• Oxidatiereacties 

0.9 mg 5 mg • Groente en fruit 

• Vlees 

• Granen 

• Cacao 

• Bloedarmoede 

• Lichtere huid 

• Botontkalking 

• Geïrriteerde darm- en slijmvliezen 

• Misselijkheid, braken en diarree 

Zink • Opbouw van eiwitten 

• Groei en ontwikkeling 
van weefsel 

• Afweersysteem 

9 mg (♂) 

7 mg (♀) 

25 mg • Vlees 

• Kaas 

• Granen 

• Noten 

• Schaal- en schelpdieren  

• Afwijkingen van huid, 
slijmvliezen en skelet 

• Verminderde reuk en smaak 

• Verstoorde groei en 
ontwikkeling van het geslacht 

• Verminderde afweer tegen 
infecties 

• Nachtblindheid 

• Tekort aan koper 

Mangaan • Energiestofwisseling 

• Behoud van sterke 
botten 

3 mg3 11 mg • Granen 

• Noten 

• Peulvruchten 

• Groente en fruit 

• Huidafwijkingen • Motorische en psychische 
klachten (zeldzaam) 

Calcium • Opbouw en onderhoud 
van botten en gebit 

• Goede werking van 
zenuwen en spieren 

• Bloedstolling 

• Transport van andere 
mineralen (natrium, 
kalium en magnesium) 

950 mg (♂ <70 jaar) 

1200 mg (♂ >70 jaar) 

950 mg (♀ <50 jaar) 

1100 mg (♀ 50-70 
jaar) 

1200 mg (♀ >70 jaar) 

2500 mg • Melk(producten), kaas 

• Groente 

• Noten 

• Peulvruchten 

• Osteoporose (botontkalking) 

• Osteomalacie (rachitis) en 
skeletvervorming  

• Spierkrampen 

• Urinewegstenen 

• Verkalking van de nieren en 
bloedvaatwanden 
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Fosfor • Stevigheid van botten 
en tanden 

• Energiestofwisseling  

550 mg3 - • Melk(producten), kaas 

• Vis, vlees 

• Peulvruchten 

• Granen 

• Pijn in spieren en botten 

• Gebrek aan eetlust 

• Nierstenen 

• Botontkalking 

Magnesium • Vorming van bot en 
spieren 

• Goede werking van 
spieren 

• Prikkeloverdracht in 
spieren en zenuwen 

• Energieproductie  

350 mg (♂) 

300 mg (♀) 

- • Granen 

• Groente 

• Noten 

• Melk(producten) 

• Lusteloosheid, vermoeidheid 

• Spierkrampen 

• Hartritmestoornissen 

• Diarree  

Jodium • Productie van de 
schildklierhormonen 

• Groei en ontwikkeling 
van het zenuwstelsel 

150 µg 600 µg • Zeevis, zeewier 

• Zuivel(producten) 

• Eieren 

• Keukenzout (verrijkt) 

• Brood met gejodeerd 
bakkerszout 

• Vertraagde werking en 
zwelling van de schildklier 
(krop) 

• Gewichtstoename, obstipatie 

• Kouwelijkheid, traagheid 

Bij kinderen: 

• Groeiachterstand  

• Verminderd leervermogen 

• Mentale handicap 

• Dwerggroei 

• Doofheid 

• Over-stimulering van de 
schildklier 

• Diarree 

• Gewichtsverlies 

• Hartkloppingen 

• Nervositeit 

• Schildklierkanker 

Fluoride • Sterke tanden 2 keer per dag 
tandenpoetsen met 
fluoride-tandpasta (0,1-
0,15 % fluoride) 

7 mg • Vrijwel alle 
voedingsmiddelen, vooral 
in thee en zeevis 

• Tandbederf • Zebratanden (bruine vlekken en 
strepen op de tanden) 

• Aantasting van nieren, botten, 
zenuwen en spieren  

Selenium • Antioxidant 

• Ontgiften (zware 
metalen) 

• Goede werking van de 
schildklier 

70 µg 300 µg • Vis, vlees 

• Noten (vooral paranoten)  

• Granen 

• Zuivel(producten) 

• Groente, knoflook 

• Hartstoringen 

• Spierpijn en spierzwakte 

• Verlies van haar, nagels en 
tanden 

• Huidbeschadigingen 

• Aandoeningen van het 
zenuwstelsel 

Molybdeen • Opbouw en afbraak van 
eiwitten. 

65 µg3  600 µg • Granen 

• Peulvruchten 

• Noten 

- • Verlies van koper via de urine 

ADH: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid voor volwassenen; UL: Upper Level (veilige bovengrens); MJ: Megajoule. 1ADH voor volwassenen. Raadpleeg de website van de 
Gezondheidsraad of van het Voedingscentrum voor de ADH van andere bevolkingsgroepen. 2Voor postmenopauzale vrouwen is de aanbeveling hetzelfde als die voor 
mannen, namelijk 11 mg/dag. 3Adequate Inname, omdat geen ADH is vastgesteld. 


