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Woorden voor de wijzen 
 
In artikelen en advertenties worden antioxidanten aangeprezen als een manier om 
veroudering te vertragen, hartaandoeningen af te weren, een verminderd gezichtsvermogen 
te verbeteren en kanker te beteugelen. En laboratoriumstudies en vele grootschalige 
observationele onderzoeken (het type waarbij mensen worden ondervraagd over hun 
eetgewoonten en supplementengebruik en vervolgens hun ziektepatronen volgen - NVVP) 
hebben voordelen aangetoond van diëten die rijk zijn aan bepaalde antioxidanten en, in 
sommige gevallen, van antioxidantsupplementen. 
 
 

 
 
Maar de resultaten van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (waarin mensen 
worden toegewezen om specifieke voedingsstoffen of een placebo te nemen) hebben veel 
van deze beweringen niet ondersteund. Een studie die de resultaten bundelde van 68 
gerandomiseerde onderzoeken met meer dan 230.000 deelnemers, ontdekte dat mensen 
die vitamine E, bèta-caroteen en vitamine A kregen een hoger risico op overlijden hadden 
dan degenen die een placebo namen. Er bleek geen effect te zijn van vitamine C-pillen en 
een kleine vermindering van de sterfte door selenium, maar verder onderzoek naar deze 
voedingsstoffen is nodig. 
 
Deze bevindingen suggereren weinig algemeen voordeel van de antioxidanten in pilvorm. 
Aan de andere kant tonen veel onderzoeken aan dat mensen die hogere niveaus van deze 
antioxidanten in voedsel consumeren, een lager risico hebben op veel ziekten. 
 
Vitaminen stellen uw lichaam in staat om te groeien en vast te stellen. Ze spelen ook een 
essentiële rol bij fysieke functies zoals metabolisme, immuniteit en voedselvertering. Er zijn 
eigenlijk 13 belangrijke vitamines, waaronder vitamine A, C, D, E en K en B-vitamines zoals 
riboflavine en folaat. Volgens de National Library of Medication van de Verenigde Staten is 
de allerbeste manier om aan uw vitaminebehoeften te voldoen, een uitgebalanceerd dieet 
met een verscheidenheid aan voedingsmiddelen. Als u met maaltijden alleen niet aan uw 
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behoeften kunt voldoen, kunt u voedingssupplementen nodig hebben. Vraag toch advies 
aan uw arts of diëtist voordat u supplementen gebruikt. 
 

Voert vitamine D zich op in uw apparaat? 
 
Als een in vet oplosbare vitamine wordt vitamine D naar boven niet uit je lichaam gespoeld 
via de plas. Hoewel je lichaam gemakkelijk schadelijk kan worden door extreme extra 
consumptie, is de vergiftiging zeker niet het gevolg van vitamine D-rijke maaltijden of directe 
blootstelling aan de zon, volgens het Office of Dietary Supplements. De maximale 
hoeveelheid vitamine D die volwassenen veilig uit supplementen kunnen halen, is 4.000 
globale eenheden (IE) per dag.  
 
Als u deze limiet overschrijdt, blijft het teveel aan vitamine D in uw bloedbaan, met 
nadelige gevolgen zoals onbedoeld gewichtsbeheersing, anorexia en ook abnormale 
hartritmes.  
 
Een teveel aan vitamine D kan de calciumspiegel in uw bloed verhogen, waardoor hart-, 
capillaire en nierbeschadiging ontstaat. Het innemen van kleinere hoeveelheden - 
bijvoorbeeld 1.000 IE per dag - samen met calcium in supplementvorm verhoogt uw risico op 
nierstenen. Een ruime inname van vitamine D voor de meeste volwassenen is eigenlijk 600 IE 
per dag afkomstig van maaltijden of supplementen. 
 

Maakt het apparaat vitamine D aan? 
 
Voedingsmiddelen, voedingssupplementen en directe blootstelling aan zonlicht leveren 
vitamine D. Het verkrijgen van voldoende hoeveelheden - 600 IE per dag voor de meeste 
volwassenen - is eigenlijk noodzakelijk voor een goede gezondheid. Je uitgemergelde 
systeem vraagt om vitamine D, aangezien de vitamine de opname van calcium bevordert, 
een sleutel voor gezonde en evenwichtige botten en progressie.  
 
Je lever, niet je botten, produceert vitamine D als reactie op de ultraviolette stralen van de 
zon. Waardevolle voedselbronnen van de vitamine zijn levertraan, vis en schaaldieren, zoals 
zalm en tonijn, en verrijkte sappen en melkproducten. Eieren, margarine en ook versterkte 
granen bevatten gemiddelde hoeveelheden. 
 
Bestaat er een vitamine die geschikt is voor het spijsverteringsstelsel? 
 
Net als de rest van uw lichaam vraagt uw spijsverteringssysteem om alle essentiële 
vitaminen en mineralen. B-vitamines en ook vitamine C spelen echter een bijzonder nuttige 
rol bij de spijsvertering, zegt Dr. Chris Iliades, een arts en ook bijdragende gezondheids- en 
welzijnsschrijver voor EveryDayHealth.com. Het B-vitaminefolaat, of zelfs foliumzuur, wordt 
in verband gebracht met een verlaagd risico op darmkankercellen. Vitamine B1, ook wel 
thiamine genoemd, helpt je lichaam koolhydraten om te zetten in energie tijdens de 
spijsvertering. Vitamine B3, of niacine, zorgt voor een normale afbraak van koolhydraten, 
vetten en alcoholische dranken. Vitamine B6, of pyridoxine, bevordert de eiwitvertering.  
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De antioxidant system3 C verrijkt de ijzeropname system het tandvlees en de parelwitte 
gezondheid. Om aan uw system3 B-behoeften te voldoen, adviseert Illiades een syst te 
volgen dat rijk is aan hele oppervlakken, granen, vis en schaaldieren, zuivelproducten en 
milieuvriendelijke bladgroenten. Om system3 C veilig te stellen, moet u een assortiment 
groenten en fruit innemen. De beste bronnen van system3 C zijn citrusvruchtenproducten, 
tomaten, aardbeien, paprika’s en heerlijke aardappelen. 
 

 
 
Hoe lang blijft een dagelijkse dosis system3 D in uw system? 
 
Vitamine D is aanwezig in uw lichaamsweefsels en ook in het bloed. Hoewel u vitamine D uit 
voedsel haalt, produceert uw lichaam ook es het in feedback op blootstelling aan de zon. 
Vitamine D in je bloed lijkt in bloedonderzoeken en heeft een vrij lang circulerende 
levensstijl van ongeveer 30 dagen, volgens de Workplace of Dietary Supplements. Simpel 
gezegd, als je vandaag vitamine D-rijke maaltijden of zelfs supplementen eet, zal een deel 
waarschijnlijk een maand in je lichaam blijven bestaan.  
 
Hoe lang vitamine D in je fysieke lichaamscellen blijft, is echter niet duidelijk. 
 
Hoeveel tijd voordat vitamine D in het systeem komt?  
 
Vitamine D komt uw systeem met verschillende snelheden binnen, afhankelijk van zijn eigen 
bron en andere aspecten, zoals uw algehele gezondheid en of vitamineconsumptie 
daadwerkelijk wordt toegevoegd aan andere voedingsstoffen en voedingsmiddelen. 
Vitamine D-onderzoekers schatten dat 5 tot een half uur blootstelling aan de zon tussen 
10.00 uur en 15.00 uur. minimaal twee keer per week op je bovenarmen, benen of zelfs rug 
zonder zonnebrandcrème is voldoende voor je lichaam om de vitamine D aan te maken die 
je nodig hebt, zegt het Office of Dietary Supplements.  
 
Binnen dit moment absorbeert je fysieke lichaam vitamine D en verschillende andere in vet 
oplosbare voedingsstoffen. Het consumeren van vitamine D - rijke voedingsmiddelen en 
supplementen met vetreserves, zoals olijfolie, zalm of zelfs amandelen, is erg belangrijk 
omdat lichaamsvet de opname verbetert. 


