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Micronutriënten samen met een grote klus in het lichaamssysteem. 
 
Voedingsstoffen worden vaak micronutriënten genoemd omdat je lichaam er maar heel 
kleine hoeveelheden van nodig heeft. Maar het negeren van zelfs die kleine hoeveelheden 
belooft in wezen ziekte. Hieronder staan een paar voorbeelden van aandoeningen die het 
gevolg kunnen zijn van vitaminetekorten: 
 

• Scheurbuik. Oude zeevarenden wisten dat maandenlang zonder verse fruitproducten 
of zelfs groenten - de primaire bronnen van vitamine C - leven leidt tot bloedend 
tandvlees en lusteloosheid van scheurbuik. 

• Blindheid - nvvp. In sommige bouwlanden worden mensen nog steeds blind door 
vitamine A-tekort. 

 
Rachitis. Een tekort aan vitamine D kan leiden tot rachitis, een probleem dat wordt 
opgemerkt door zachte, zwakke botweefsels die uitgemergelde defecten zoals gebogen 
benen kunnen veroorzaken. Vooral om rachitis te bestrijden, heeft de Verenigde Staten 
sinds de jaren dertig verrijkte melk en vitamine D toegevoegd. 
Net zoals een tekort aan vitale sporenelementen gemakkelijk kan leiden tot aanzienlijk letsel 
aan uw fysieke lichaam, kan het ontvangen van voldoende hoeveelheden een aanzienlijk 
voordeel opleveren. Enkele voorbeelden van deze voordelen: 
 

 
 
Sterke botten. Een combinatie van calciummineraal, vitamine D, vitamine K, 
magnesiummineraal en ook fosfor beschermt uw botten tegen botbreuken. 
Voorkomt afwijkingen. Het innemen van foliumzuursupplementen vroeg in de zwangerschap 
helpt bij de bescherming tegen hersen- en wervelaangeboren aandoeningen bij kinderen. 
Gezonde tanden. Het mineraal fluoride bevordert niet alleen de botopbouw, maar voorkomt 
ook dat tandbederf begint of verergert. 
 
 
 
 

https://www.nvvp.nl/
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Het onderscheid tussen mineralen en vitaminen 
 
Hoewel er eigenlijk allemaal rekening wordt gehouden met sporenelementen, variëren 
vitamines en mineralen in algemene technieken. Vitaminen zijn eigenlijk organisch en 
kunnen worden afgebroken door hitte, lucht of zuur. Mineralen zijn eigenlijk anorganisch en 
houden vast aan hun chemische structuur. 
 
Waarom maakt dit zich dan zorgen? Het betekent dat de mineralen in bodem en water snel 
hun weg vinden naar uw lichaamssysteem met de vegetatie, vissen, huisdieren en 
vloeistoffen die u consumeert. Maar het is moeilijker om vitamines uit voedsel en andere 
bronnen naar je fysieke lichaam te transporteren omdat voedselbereiding, opslagruimte en 
normaal zicht op de lucht deze meer kwetsbare stoffen kunnen opheffen. 
 

Interactie - op geweldige manieren en slecht 
 
Verschillende sporenelementen verbinden. Vitamine D stelt uw lichaamssysteem in staat om 
calcium uit voedselbronnen te halen die door uw spijsverteringskanaal gaan in plaats van het 
uit uw botten te oogsten. Vitamine C helpt je ijzer op te nemen. 
 
Het samenspel van micronutriënten is echter niet altijd coöperatief. Vitamine C belemmert 
bijvoorbeeld het vermogen van uw lichaam om het essentiële mineraal koper op te nemen. 
En ook een lichte overbelasting van het mineraal mangaan kan een ijzertekort verergeren. 
 

Een nadere blik op in water oplosbare vitaminen 
 
In water oplosbare vitamines worden geladen in de verwaterde delen van het voedsel dat je 
eet. Ze worden eigenlijk rechtstreeks in de bloedbaan opgenomen, omdat maaltijden niet 
goed werken tijdens de spijsvertering of als een supplement verdwijnt.  
 
Vanwege het feit dat een groot deel van je fysieke lichaam uit water bestaat, verspreiden 
een aantal van de in water oplosbare vitamines zich gewoon in je fysieke lichaam. Uw nieren 
matigen voortdurend de niveaus van in water oplosbare vitamines, waardoor ongewenste 
stoffen via uw urine van het lichaam worden afgevoerd. In water oplosbare vitaminen B-
vitaminen: 
 

• Biotine (vitamine B7). 

• Foliumzuur (foliumzuur, vitamine B9). 

• Niacine (vitamine B3). 

• Pantotheenzuur (vitamine B5. 

• Riboflavine (vitamine B2). 

• Thiamine (vitamine B1). 

• Vitamine B6. 

• Vitamine b12. 

• Vitamine C. 
 



  METAALACTIEPLAN 

 
Wat ze uitvoeren. Hoewel in water oplosbare vitamines veel activiteiten in het lichaam 
hebben, is een van de belangrijkste dingen het helpen om de kracht in de voedingsmiddelen 
die je eet te verwijderen. Anderen helpen de weefsels in balans te houden. Hier zijn enkele 
voorbeelden van hoe verschillende vitamines u helpen gezond te blijven:. 
 

• Elektriciteit vrijgeven. Een aantal B-vitamines zijn eigenlijk cruciale elementen van 
bepaalde co-enzymen (moleculen die chemicaliën helpen) die helpen bij het 
ontladen van elektriciteit uit maaltijden. 

• Energie opwekken. Thiamine, riboflavine, niacine, pantotheenzuur en ook biotine 
nemen deel aan de productie van energie. 

• Bouw gezonde eiwitten en weefsels. Vitaminen B6, B12 en foliumzuur metaboliseren 
aminozuren (de bouwstenen van eiwitten) en ondersteunen ook de groei van 
weefsels. 

• Maak rundercollageen. Een van de vele taken waaraan vitamine C deelneemt, is het 
helpen creëren van rundercollageen, dat alle wonden samenvoegt, capillaire 
wandstructuren vasthoudt en ook een basis vormt voor tanden en botweefsel. 

 
Advies. In tegenstelling tot de publieke opinie, kunnen sommige in water oplosbare 
vitamines gedurende langere tijd in het lichaam blijven. Misschien bezit u al jaren een bron 
van vitamine B12 in uw lever. Naast foliumzuur en ook vitamine C kunnen voorraden meer 
dan een paar keer meegaan. 
 
Over het algemeen moeten in water oplosbare vitamines echter om de paar keer worden 
vervangen. Houd er rekening mee dat er een zeker ding is dat het consumeren van 
aanzienlijke hoeveelheden van een aantal van deze micronutriënten via supplementen 
behoorlijk gevaarlijk kan zijn. Zo kunnen zeer hoge doses vitamine B6 – vaak de aanbevolen 
hoeveelheid van 1,3 milligram (mg) per dag voor volwassenen – gemakkelijk de zenuwen 
beschadigen, met gevoelens van gevoelloosheid en spierzwakte tot gevolg. 
 

 
 
Bekijk de in vet oplosbare vitamines eens nader. 
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In plaats van snel in de bloedbaan terecht te komen, zoals veel in water oplosbare vitamines, 
komen in vet oplosbare vitamines sneller in het bloed terecht via lymfekanalen op het 
oppervlak van de darmwand (zie figuur). Verschillende in vet oplosbare vitamines reizen 
alleen met het lichaam vergezeld van eiwitten die als metgezellen fungeren. 
 
Vette voedingsmiddelen en oliën zijn eigenlijk reservoirs van de vier in vet oplosbare 
vitamines. In uw lichaamssysteem dienen de vetcellen van het lichaam en de lever als de 
belangrijkste opslagplaatsen voor deze vitamines en geven ze allemaal vrij als dat nodig is. 
 
Tot op zekere hoogte kun je deze vitamines zien als micronutriënten die snel vrijkomen. Het 
is zelfs mogelijk om ze allemaal af en toe te eten, misschien in porties met een tussenpoos 
van weken of zelfs maanden, in plaats van dagelijks, en toch vol te raken. Je fysieke lichaam 
voert het teveel af en scheidt het langzaam af om aan je eisen te voldoen. In vet oplosbare 
vitaminen. 
 

• Vitamine A. 

• Vitamine D. 

• vitamine E 

• Vitamine K. 
 
Wat voeren ze uit? Samen helpt dit kwartet van vitamines om je ogen, huidlaag, longen, 
darmkanaal en zenuwstelsel in goede conditie te houden. Hier zijn een paar verschillende 
andere belangrijke functies die deze vitamines spelen: 
 

• Botweefsel ontwikkelen. De ontwikkeling van botweefsel zou onmogelijk zijn zonder 
vitamine A, D en K. 

• Bescherm perspectief. Vitamine A helpt ook weefsels gezond en in balans te houden 
en beschermt uw gezichtsvermogen. 

• Doe gunstig mee. Zonder vitamine E zou je lichaam moeite hebben met het opnemen 
en opslaan van vitamine A. 

• Beveilig het fysieke lichaam. Vitamine E werkt ook als een antioxidant (een stof die 
het lichaam helpt beschermen tegen schade veroorzaakt door instabiele deeltjes). 


