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Thema 1 

Gezonde voeding voor preventie en behandeling



Poll

Wat is voor u de belangrijkste 

barrière, anders dan gebrek aan 

tijd en financiering, bij het geven 

van voedingsadvies?



Gezonde voeding voor preventie en behandeling



Gezonde voeding voor preventie en behandeling



Verpakkingen worden ook groter…

5 kilogram 

kruidnoten



Gezonde voeding voor preventie en behandeling



Voedingsadvies aan patiënten: wat zeggen huisartsen?

Barrières voor 

huisartsen



Thema 2

Motivational Interviewing / 

Motiverende Gespreksvoering

Motivatie voor leefstijlverandering versterken



Meneer Rasool

▪ 54 jaar

▪ duidelijk overgewicht

▪ recent op spreekuur geweest

▪ afspraak: beter op zijn eten letten

▪ minder afhaalmaaltijden

▪ minder pasta

▪ minder tussendoor snoepen

▪ meer groente en fruit



Gesprek met meneer Rasool

P: “Ik ben gestopt met de hele tijd op mijn eten te letten, 

ik weet wel dat ik moet afvallen, maar dat gedoe… De lol 

van het eten gaat er zo af en het kost heel veel tijd.”

A: “Oh wat jammer. U zegt het zelf al, voor uw gezondheid 

is het beter om af te vallen.”

P: “Ja, maar kijk, het kostte me zo veel tijd, het was 

gewoon niet leuk meer…”

A: “Maar die tijd is het toch wel waard?”

P: “Nou het kostte mij te veel tijd. Ik ben ermee gestopt en 

vind het best zo.”



Alternatief gesprek

P: “Ik ben gestopt met de hele tijd op mijn eten te letten, ik 

weet wel dat ik moet afvallen, maar dat gedoe… De lol van het 

eten gaat er zo af en het kost heel veel tijd.”

A: “Gezond eten is belangrijk, maar eten moet ook prettig en 

smakelijk zijn, en het klaarmaken mag niet te veel tijd kosten.”

Of:

A: ”Als u maar zou weten hoe u op een prettige manier, die u 

niet te veel tijd kost kon afvallen, dan zou u het wel vol kunnen 

houden.”



Motiverende gespreksvoering
(Miller & Rollnick, 2012, p29)

▪ Een doelgerichte manier van communiceren,

▪ waarbij uitlatingen van de patiënt over verandering 

(‘verandertaal’) een belangrijke rol spelen.

▪ Samen met de patiënt wordt diens eigen redenen om te 

veranderen onderzocht,

▪ waarbij het gesprek zo gevoerd wordt dat de motivatie van de 

patiënt om te veranderen versterkt wordt.



Motivatie

Motivatie bestaat uit

• Willen (hoe belangrijk is het?)

• Kunnen (vertrouwen)

• Readiness 

Bron COM-B 
model: Michie et 
al., 2011



Ambivalentie

▪ Leefstijlverandering roept vaak ambivalentie op

▪ Wel en niet willen veranderen tegelijk

▪ “Ik zou wel gezonder moeten eten, maar ik vind het niet lekker.”

▪ “Ik zou wel gezonder moeten eten, maar wat moet ik dan koken!”

▪ Is normale fase in veranderingsproces

▪ Maar soms blijven mensen erin ‘vastzitten’:

▪ een voordeel en een nadeel, dat heft elkaar op



Ambivalentie

▪ Werken aan ambivalentie is werken 

aan de kern van het probleem

▪ Werken aan ambivalentie vraagt vakmanschap:

▪ Risico: ‘The Righting Reflex’

▪ Pro-veranderkant adviseren

▪ Maar: ambivalentie kent 2 kanten

▪ Patiënt moet argumenten voor verandering aandragen:

‘As I hear myself talk I learn what I believe’ (Self-Perception

Theory, Bem)



Oefening: ambivalentie reflecteren

P: “Nou ik ben twee kilo afgevallen, dus dat is mooi. Maar ja, nee, dat blijft, dat 

snoepen. Dat smaakt ook heel lekker. Die eetbuien die blijf ik houden. Hoe je daar 

vanaf komt, ik weet het niet maar of jullie moeten mij tips geven.”

A: …



Verandertaal en behoudtaal

“Verandertaal is elke door iemand zelf verwoorde uitspraak die een 

argument voor verandering inhoudt.” 

(Miller & Rollnick 2014, p.189)

‘Behoudtaal’ is het tegenovergestelde van verandertaal

▪ Willen/belangrijkheid (verlangen, noodzaak, redenen)

▪ Kunnen (vertrouwen in vermogen)

▪ Commitment (zich verbinden aan verandering)

▪ Stappen zetten (al iets in de richting van de verandering 

ondernemen)



Houdingsaspecten

Empathie

▪ zicht op waarden en doelen van de patiënt

▪ hierdoor in staat om goede helpende reflecties te formuleren

▪ de patiënt voelt dat de ander zijn best doet om hem te begrijpen

Partnerschap en samenwerken

▪ in plaats van expertrol

▪ respecteert de autonomie en competentie van de patiënt



Oefensituatie

A: We hebben het al vaak gehad over uw gewicht en over gezond eten, en ik weet dat u 

het niet fijn vindt daarover te praten.

P: Nee, en ik weet al wat u gaat zeggen. Minder koolhydraten en weer naar de diëtiste. 

Maar dat helpt toch niet en iedereen heeft het altijd maar over mijn gewicht.

A: …



Oefensituatie (vervolg)

A: We hebben het al vaak gehad over uw gewicht en over gezond eten, en ik weet dat 

u het niet fijn vindt daarover te praten.

P: Nee, en ik weet al wat u gaat zeggen. Minder koolhydraten en weer naar de 

diëtiste. Maar dat helpt toch niet en iedereen heeft het altijd maar over mijn gewicht.

A: Dat is heel vervelend, en inderdaad, het vorige plan heeft voor u 

niet gewerkt. Ik beloof u dat ik dat niet zal zeggen.

P: Wat wil u dan?

A: Er zitten twee kanten aan. U voelt stress zo gauw het over uw 

gewicht gaat, dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo. Aan de 

andere kant heeft u allerlei klachten en problemen met uw gewicht.

P: Ja dat is zo.

A: …



Hoe werkt deze interventie?

Arts: is empathisch

Patiënt: ervaart een veilig klimaat, en stelt zich daardoor open om 

dieper over zichzelf na te denken

A: bespreekt ambivalentie, twee kanten

A: ontlokt verandertaal, verzacht behoudtaal

P: uit verandertaal

A: reflecteert verandertaal, koppelt het aan waarden

P: gaat daarop door, overtuigt zichzelf te veranderen



Oefensituatie (vervolg)

A: Twee kilo eraf, wat goed van u! Het gaat goed met afvallen, en tegelijk heeft u last 

van eetbuien…

P: Ja, zakken snoep.

A: Wie koopt dat dan?

P: Ja ik! Dat is het probleem, ik koop het want als de kleintjes komen heb ik wat in 

huis. Want als er niks is gaan ze klagen. Dus dat kan ik niet maken.

A: …

23



Belangrijkste technieken

1. Open vragen

2. Complexe (helpende) reflecties

Vuistregel:

Meer reflecties dan vragen



Oefensituatie

A: En uw gewicht…

P: Ja ik weet dat ik te zwaar ben, maar ik heb er geen last van.

A: Wel te zwaar, maar geen klachten.

P: Precies, niets aan de hand.

A: U vindt het wel goed zo en wat u betreft hoeft er nu niets te veranderen.

P: Ja dat klopt.

A: Wat zou er moeten gebeuren om er wel wat aan te doen?

P: Als ik klachten krijg denk ik.

A: …



Tool: Een normale dag

▪ Geeft zicht op de rol van eten/voeding in het leven van de cliënt 

▪ Doorlopen kost 2 tot 10 minuten

▪ Straal acceptatie uit: ‘alles is normaal’

▪ Blijf belangstellend, maar onderbreek niet te veel

▪ Let op tijd en tempo (niet afraffelen, maar ook niet meer dan 10 

minuten)

“Om mij te helpen meer zich te krijgen hoe uw eetpatroon is, wil ik u 

vragen om eens een gewone dag met mij door te lopen. Bijvoorbeeld 

gisteren, was dat een gewone dag voor u? Goed, U stond op om….”



Belangrijkheids- en vertrouwenslineaal



Voor- en nadelen-balans

▪ Manier  om ambivalentie aan 

de orde te stellen

▪ Vooral de pro-verandering 

argumenten

▪ Een balans lost geen 

ambivalentie op

Nadelen Voordelen



Informatie en advies geven

Toestemming vragen Mag ik…?

Zou u iets meer willen weten over…?

Daar kan ik u wel iets over vertellen als u…?

Verken welke informatie

ontbreekt

Wat is u al bekend over...?

Wat weet u al van…?

Geef beknopte informatie, 

let op de reactie van de 

patiënt 

Geen jargon gebruiken

Onderscheid informatie van mening

Let op of de patiënt volgt of afhaakt

Vraag naar de reactie van 

de patiënt / betekenis

voor de patiënt 

Wat vindt u daarvan?

(Hoe) helpt dit u?

Ik zie dat u….



Take-to-work messages

1. Empathie, veilige omgeving scheppen

2. Autonomie en competentie respecteren

3. Nagaan waar het probleem zit (willen, kunnen)

4. Bespreken van het probleem/de ambivalentie

5. Sturen op de verandermechanismen

6. De patiënt ondersteunen zelf de motieven en redenen om te 

veranderen aan te dragen (verandertaal)

7. De patiënt helpen voeding te koppelen aan de eigen waarden of doelen

8. Meer reflecties, minder vragen

9. Terughoudend zijn met informatie en advies

10. Samen klein veranderplan maken (barrières, hulp, acties, tijdsplanning)
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Wetenschappelijke onderbouwing en advies 

▪ Voedingsonderzoek

▪ Weging totaliteit bewijs 

▪ Wetenschappelijke consensus

▪ Richtlijnen Gezondheidsraad, EFSA, WHO, NCJ (JGZ), NHG, etc. 

▪ Voedingscentrum: praktisch advies en voorlichting naar consument

▪ Zorgverlener (HA/POH, diëtist): advies op maat



Thema 1: Wetenschappelijke basis voor 

suppletieadviezen



Poll

▪ Als iemand de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid niet haalt, is het aan te raden een 

vitaminepil te slikken

❑ Waar

❑ Niet waar



Wat zijn voedingsnormen?

▪ Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden voor 

voedingsstoffen (ADH)

▪ Essentiële voedingsstoffen (micronutriënten):

▪ Vitamines, mineralen, essentiële vetzuren

▪ Recente adviezen van de Gezondheidsraad:

▪ 2018: voedingsnormen voor volwassenen

▪ 2021: voedingsnormen voor zwangere vrouwen

▪ Te verwachten adviezen:

▪ Voedingsnormen voor baby’s, kinderen en 

vrouwen die borstvoeding geven

▪ Aanvaardbare bovengrenzen



Hoe wordt de behoefte per voedingsstof bepaald?

1. Op basis van biochemische parameters, waarbij een bepaalde drempelwaarde 

indicatief is voor een te lage inname (voorbeeld: vitamine D < 30 nmol/L)

2. Met een factoriële methode: de som van de totale lichaamsverliezen (urine, 

zweet, huid, haar), waarbij rekening wordt gehouden met de opname uit de 

darm en de extra behoefte voor groei of vorming van nieuwe weefsels 

(voorbeeld: ijzer +50% bij menstruatie)

3. Op basis van vermindering van ziekterisico (voorbeeld: kalium en hypertensie)



Gemiddelde behoefte en de ADH

Inname < ADH ≠ tekort!

50% 97.5%



Adequate inname (AI) en veilige bovengrenzen

Micronutriënten

waarvoor een veilige

bovengrens is 

vastgesteld

Vitamine A, B3, B6, 

foliumzuur, D, E,

calcium, magnesium, 

jodium, koper, 

selenium, zink



De Nederlandse Voedsel Consumptie Peiling (VCP)

▪ RIVM: https://www.wateetnederland.nl/resultaten/vitamines-en-mineralen/normen

Mogelijk te lage inname

Volwassen mannen Vitamine A, B2, C, foliumzuur

Volwassen vrouwen Vitamine A, B2, C, foliumzuur, B6, ijzer, 

Jongens >14 j Vitamine A, C

Meisjes >14 j Vitamine A, C, ijzer

Kinderen -

Ouderen (> 70 j) Vitamine D

https://www.wateetnederland.nl/resultaten/vitamines-en-mineralen/normen


Wanneer kan er sprake zijn van een tekort?

▪ Bij a-specifieke klachten (vermoeidheid, bloedarmoede, spierzwakte, tintelingen)

▪ Eenzijdig voedingspatroon:

▪ Allergieën of intoleranties, diëten, vegetarisch/veganistisch, alcoholisme, ziekte

▪ Verhoogde behoefte:

▪ Snelle groei, zwangerschap, borstvoeding, intensief sporten, (hevige) menstruatie

▪ Overgewicht, roken

▪ Onderliggende ziekten, post-operatief, medicijngebruik

▪ Verminderde opname van nutriënten:

▪ Ouderdom, darmziekten, maagverkleining, medicijngebruik

▪ Vitamine D: huidskleur, weinig blootstelling aan zonlicht



Wat te doen bij vermoeden van een tekort?

▪ Navragen eetpatroon geeft inzicht in de huidige inname

▪ Vlees (ijzer, B12), zuivel (calcium), brood (B vitamines, jodium), 

▪ Meerdere dagen de Eetmeter laten invullen

▪ Bespreken van de Schijf van Vijf

▪ Vaststellen via bloedonderzoek (hemoglobine, ijzer, foliumzuur, B6, 

B12, D) 

▪ bijv. Nutriprofiel, voor voedingsadvies op maat 

https://nutriprofiel.nl/

▪ Doorverwijzing naar een diëtist

https://nutriprofiel.nl/


Richtlijnen voor supplementen (Gezondheisraad)

▪ Het gebruik van voedingsstofsupplementen is niet nodig, 

behalve voor mensen die tot een specifieke groep horen 

waarvoor een suppletieadvies geldt

▪ Voedingspatroon bevat over het algemeen voldoende 

vitamines en mineralen

▪ Inname van voedingsstofsupplementen levert geen extra 

gezondheidswinst op

▪ Supplementen die zijn geëvalueerd:

▪ Vitamine A, Beta caroteen, Vitamine C, Vitamine E, 

Selenium, Foliumzuur, vitamine B12, vitamine B6, 

Vitamine D, Calcium, Vitamine D met calcium, Magnesium, 

Multivitamine



Wat is niet nodig (effecten onwaarschijnlijk)?

Aandoening Supplementen

Hart- en vaatziekten Multivitamine, beta-caroteen, vitamine E

Borstkanker Multivitamine, beta-caroteen, vitamine E

Longkanker Multivitamine, vitamine E

Darmkanker Beta-caroteen, vitamine E

Coronaire hartziekten Foliumzuur, vitamine B6 en/of B121, vitamine D

Beroerte Foliumzuur, vitamine B6 en/of B121

Cognitieve achteruitgang Foliumzuur, vitamine B6 en/of B122

Hoge bloeddruk Vitamine D

Verhoogd cholesterol Calcium

Fracturen (totaal) Vitamine D3

Overgewicht Vitamine D, calcium

Preventie van Covid-19 Vitamine D

1 Bij hart- en vaatziekten of ernstige nierschade; 2 Bij 50+; 3 Bij ouderen en post-menopausale vrouwen



Wat is wel bewezen?

Aandoening Negatief effect Positief effect

Longkanker Beta-caroteen

Darmkanker Calcium

Coronaire hartziekten Calcium

Herseninfarct Vitamine E

Hersenbloeding Vitamine E

Hoge bloeddruk Vitamine C

Fracturen (totaal) Vitamine D én calcium

Heupfracturen Vitamine D én calcium



Dus…welke suppletieadviezen draagt het 

Voedingscentrum uit?



Vitamine D

▪ Nodig voor: botten – spieren - immuunsysteem

▪ Bronnen: zonlicht - voeding





Foliumzuur voor zwangere vrouwen

* PMG = pteroylmonoglutaminezuur (synthetisch foliumzuur)

▪ Nodig voor: aanmaak witte en rode boedcellen

▪ Tekort: bloedarmoede

▪ Tekort zwangerschap: vergroot kans op open ruggetje – hazenlip – gespleten verhemelte



Aanvullende (suppletie)aandachtspunten                  

voor zwangere vrouwen

▪ www.voedingscentrum.nl/zwangerenvoedingsstoffen

▪ Neem voldoende producten met:

▪ Jodium

▪ Calcium

▪ IJzer

▪ Eet 2x per week vis

▪ Lukt dat niet:

▪ Neem een supplement met jodium (max. 200 µg/d)

▪ Neem een supplement met calcium vanaf week 20 (1000 mg/d)

▪ Neem een supplement met visvetzuren (250-450 mg DHA/d)

http://www.voedingscentrum.nl/zwangerenvoedingsstoffen


▪ Nodig voor: aanmaak rode bloedcellen - zenuwstelsel

▪ Bronnen: dierlijke producten

Vitamine B12 voor veganisten



Multivitamine?

▪ Aanvulling met multivitaminesupplement kan van belang zijn bij:

▪ Lage energie-inname (<1500 kcal/d)

▪ Ouderen die weinig eten

▪ Extreme afvaldiëten

▪ Eenzijdig voedingspatroon

▪ Verandering van leefstijl en eetpatroon blijft hier het belangrijkste advies

▪ Hulp door de diëtist kan hierbij nodig zijn

▪ Adviseer niet meer dan 100% ADH (Wieke komt daarop terug)



Take-to-work messages

▪ Veel mensen krijgen voldoende vitamines en mineralen binnen via hun voeding

▪ Haalt iemand de aanbevolen hoeveelheid niet? 

▪ Niet automatisch een tekort

▪ Niet automatisch een supplement nodig

▪ Wetenschappelijk bewijs voor gezondheidsvoordeel alleen voor: vitamine D, K, B12 

en foliumzuur bij bepaalde doelgroepen

▪ Specifieke gevallen: aanvulling met een multivitaminen (tijdelijk) van belang

▪ Je kunt bestaande suppletie-adviezen goed onder de aandacht brengen

▪ Je kunt doorsturen naar een diëtist voor een volwaardig voedingsadvies op maat



Casus calcium

▪ Vrouw 76 jaar

▪ Recent polsfractuur na val. Bij analyse osteoporose.

▪ Bisfosfonaat + vitamine D voorgeschreven

▪ Bij navraag gebruikt mw. gemiddeld 2 porties zuivelproducten per dag

▪ Zou u calcium voorschrijven?



Thema 2: Veiligheid van supplementen en 

wetgeving



Poll

▪ Voor vitaminepillen geldt: baat het niet dan schaadt het niet

❑ Waar

❑ Niet waar



Baat het niet, schaadt het niet?



Teveel vitamines of mineralen?

▪ Via voeding krijg je niet snel te veel 

binnen.

▪ Vooral gevaar bij hoog gedoseerde 

voedingssupplementen en 

opeenstapeling van supplementen.





Bovengrenzen vitamines of mineralen

Aanvaardbare bovengrenzen (AB) voor:

▪ Vitamine A, D, E

▪ Niacine (B3), vitamine B6, foliumzuur

▪ Calcium, magnesium, jodium, koper, selenium, zink

Maximum hoeveelheden in wetgeving:

▪ Vitamine B6: max. 21 mg voor volwassen (voor kinderen lager)

▪ Vitamine A: max. 1200 RE ug voor volwassenen

▪ Vitamine D: max. 75 mg voor volwassenen

Mogelijk ongewenste bijwerkingen, maar geen AB voor:

▪ Vitamine C, betacaroteen, IJzer, fosfor, kalium, mangaan



Hoe kun je zien wat er in een supplement zit?



Referentie-inname versus Aanbevolen Dagelijkse 

Hoeveelheid

▪ Referentie-inname (RI)

▪ Staat op het etiket (met percentage).

▪ Europese richtwaarde die wettelijk is vastgelegd. Het geeft aan hoeveel 

vitamines en mineralen volwassenen gemiddeld op een dag nodig hebben.

▪ Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH)

▪ Aanbevelingen van de Gezondheidsraad per voedingsstof voor de hoeveelheid die 

gezonde mensen dagelijks nodig hebben. 

▪ ADH bestaat voor verschillende bevolkingsgroepen

▪ RI ≠ ADH



Advies met betrekking tot etiket vitamines/mineralen

▪ Algemeen:

▪ Slik niet meer dan 100% van de RI

▪ Er zijn uitzonderingen:

▪ Zwangeren

▪ Bijvoorbeeld vitamine D, foliumzuur, calcium, jodium

▪ Ouderen, mensen die weinig blootgesteld worden aan de zon, mensen met getinte huid.

▪ Bijvoorbeeld vitamine D

▪ Kinderen

▪ 1-3 jaar: 100% RI = UL voor vitamine A, Mg, foliumzuur, Zn, Se



Claims: wat mag wel en wat mag niet

Detox ??

Rustgevend ??

EFSA: EU Register of nutrition and health claims made on foods
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home

Database claimsverordening
http://www.koagkag.nl/Database-claimsverordening-en-indicatieve-lijst/Database

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home
http://www.koagkag.nl/Database-claimsverordening-en-indicatieve-lijst/Database


“On hold” claims

▪ Nog geen besluit over botanicals

(kruidenpreparaten, incl thee)

▪ Indien claims wel bij EFSA zijn 

ingediend mogen ze gebruikt worden 

onder ‘conditions of use’.

▪ Disclaimer:

‘Gezondheidsclaim in afwachting van 

EU goedkeuring’



Poll

▪ Kruidenpreparaten zijn veilig te gebruiken naast medicijnen

❑ Waar

❑ Niet waar



Kruidenpreparaten

Gezondheid

▪ Effecten zijn veelal niet goed onderzocht en niet bewezen

Veiligheid

▪ Kunnen hoge concentraties plantengifstoffen bevatten of vervuild zijn met giftige 

ingrediënten. 

▪ Kunnen schadelijk zijn bij verkeerd gebruik

▪ Zijn gevaarlijk maar illegaal te koop (efedra, kava kava)

▪ Kunnen farmacologisch actieve stoffen bevatten (fatburners, afslankpillen, libidoverhogers, …)

▪ Hebben een wisselwerking met medicijnen



Wisselwerking met medicijnen

De volgende 10 kruidenpreparaten kunnen schadelijk zijn in combinatie met medicijnen:

▪ Amerikaans ginseng (Panax quinquefolius)

▪ Kruidenpreparaten met knoflook (Allium sativum)

▪ Danshen of rode salie (Salvia miltiorrhiza)

▪ Mariadistel (Silybum marianum)

▪ Geelwortel (Curcuma longa)

▪ Rode zonnehoed (Echinacea purpurea)

▪ Ginkgo of Japanse notenboom (Ginkgo biloba)

▪ Sint-janskruid (Hypericum perforatum)

▪ Kruidenpreparaten met groene thee (Camellia sinensis)

▪ Valeriaan (Valeriana officinalis)



Take-to-work messages

▪ Baat het niet dan schaadt het niet gaat niet altijd op

▪ Wijs patiënten op advies op de verpakking en slik niet meerdere producten tegelijk

▪ Wees alert op gebruik van overige voedingssupplementen in verband met 

wisselwerking met medicijnen

▪ Meld klachten bij NVWA en Bijwerkingencentrum Lareb

* NZVT: https://www.npninfo.nl/wat-doet-npn/nzvt/



Casus rode gist

▪ Man, 56 jaar

▪ Recente diagnose diabetes type II waarvoor behandeling met metformine

▪ LDL 4,8 > Indicatie voor statine

▪ Dhr. “wil niet nog meer medicijnen, want het is toch rotzooi” 

▪ Dhr. heeft gehoord dat rode gist rijst ook het cholesterol verlaagt

▪ Wat adviseert u?



Casus Sint janskruid

▪ Vrouw 45 jaar

▪ VG van depressieve klachten > al jaren gebruik van SSRI

▪ Recent periode van burn-out klachten door overbelasting in werksituatie

▪ Ze slaapt sindsdien slecht

▪ Ze komt op spreekuur met potje Sint janskruid capsules

▪ Ze wil weten of ze dat mag gebruiken of dat u iets voor kan schrijven

▪ Wat adviseert u?



Thema 3: Huidig gebruik van supplementen



Poll

▪ Hoeveel Nederlanders gebruiken een vitamine/mineralensupplement?

❑ 10%

❑ 40%

❑ 65%

❑ 90%



Hoeveel Nederlanders gebruiken supplementen?

19-79 jaar: 43%



Gebruik risicogroepen vitamine D supplementen?

Kinderen

1-3 jaar

Vrouwen

50-69 jaar

Vrouwen 

70-79 jaar

Mannen

70-79 jaar

Winter 70% 47% 38% 24%

Rest van het jaar 64% 35% 29% 18%

RIVM, Voedselconsumptiepeiling 2012-2016

Volwassenen met niet-westerse 

achtergrond: 6-21% 
(Gezondheidsraad 2012)



Gebruik zwangeren foliumzuursupplementen?

▪ Onderzoek naar start foliumzuur vóór conceptie: 40% en 33%  

▪ Gebruik volgens aanbeveling: 25% v.d. zwangeren

(GR, 2021)

▪ Speciale aandacht nodig voor vrouwen: 

▪ ≤ 25 jaar

▪ met een laag/gemiddeld opleidingsniveau

▪ die niet in NL zijn geboren

▪ met een niet-eerste zwangerschap

(Passier, A., Woestenberg, P, Vorstenbosch S., Onderzoek Moeders van Morgen: gebruik foliumzuur volgens voorschrift 

rondom zwangerschap blijft een aandachtspunt. NPFO, 2021; 6:a1742)



Gebruiken veganisten vitamine B12 supplementen?

▪ Geen Nederlandse gegevens over vitamine B12 

supplementengebruik onder veganisten.

▪ Wel risico op tekort, zie bv.:

▪ Verwijs deze doelgroep naar een diëtist, zeker als het gaat om kwetsbare groepen: 

kinderen, zwangeren, ouderen, etc.



Take-to-work messages

▪ Veel mensen slikken onnodig supplementen

▪ Gebruik van supplementen bij indicatie juist laag

▪ Je kunt patiënten uit de doelgroep op het suppletieadvies wijzen

▪ Maak steeds een afweging tussen:

▪ Wetenschappelijk onderbouwd nut

▪ Risico’s

▪ Praktijk 

▪ Een patiënt die actief met zijn/haar gezondheid bezig is en onnodig een 

supplement slikt wil je niet demotiveren als er geen risico is, maar je wilt wel 

ingrijpen als er gevaar is



Casus mammacarcinoom

▪ Vrouw 56 jaar

▪ Recent gediagnostiseerd mammacarcinoom zonder aanwijzingen voor metastasen

▪ Natuurgenezer heeft haar verteld dat ze geen borstkanker heeft maar de ziekte van Lyme.

▪ Hij kan die behandelen met een combinatie van natuurlijke supplementen

▪ Wil zich derhalve niet laten opereren

▪ Vraagt om bloedonderzoek naar Lyme en bloedcontrole op magnesium, omega 3 en 6, 

vrij calcium en een aantal bepalingen waar u nog ooit van gehoord heeft

▪ Wat doet u?



Casus vitamine D

▪ Vrouw, 78 jaar

▪ Woonachtig in woon-zorgcomplex

▪ Beginnende geheugenstoornissen

▪ Uitgebreide medicatielijst

▪ Tijdens MDO-ouderenzorg incl. medicatiecheck blijkt dat zij geen vitamine D gebruikt

▪ Zou u alsnog vitamine D toevoegen aan de baxterrol met medicatie?


