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Investeer in uw Sem#nclh#id
in tijden van crisis

Voedingssupplementen betekenen een aanslag op de huishoudpot' die toch al

onder druk,staat in econornisch oo.*k*re tïjden. lnvesteren in uw gezondheid

betaalt zich echter d'ubbel en dwars terug'

Sammige mensen vinden de keus tussen voeding*sup-

"Ë**tia* 
en medicijne.n :kindediik eenvoudig: door' 

.

Ë; "* ;rgeschreven mediciinen. worden vergoed

àn *t geldt niet voor vaedingssupplementen' Op het

""*i"g 
hebben ze een punt' hÍaar biinadere

beschouw]ng verdampt hun a rgumentatie'

ó; t begi,inen zijn mediciinen niet qratis- Voor nietE

gaat de zàn op, maar voor à het overige moet worrden

Ëeta*a- En zeker voor medicijnen, die om te beginne*

oÀ*""n binnen het eigen risieo vallen van de zor-g*

íerzekering. ln 201 'l bedroeg het verplichte eigen

risico E 17ó,-. Wi€'dat wilde, kon het eigen risico vrij-

willig uitbre'iden rnet maximaal € s!CI,- ' De eerste

È iz-0,- tot € ó70,'aan zorgkosten kwamen in 2011

à,rs geheel voor" eigen rekening' Dit betekent confl'eet

Jà. i* gemiddeldJNederlander opdraaide voor een

G*rf.íflU deelvan zijn rnedi.cijntosten en wetlicht

voor zijn votledige medicijngebruik'^ --^
Had u in 2011 eàn elgen risico van € 17O'- rnaar Yèr*

rif*tA" u bij de apotÉeker veor bijvoorbeeld Ë' 474''

aan doktersrecepten? Dan kunt u zichzel{ w-iisrnaken

d*, u ru., € 30§,- aan gratis pillen kreeg' Maar dit is

n"*u*Uf. 
"iet 

waar. pie C t*Ó,- betaalde u vo§ruit' iÍ]

de v.arm vail uw zorgpremie. En dan hebben we het

ni*, *"n, gehad ove-r de zeífzorgmiddelen die u in

zoii"""t".nafte, zoals dat dooJje paracetarnol en die

neu$spray' Omdaï u hiervoor geen doktersr*cepten

l«rn overËggen aan'de apotheker, moTJ 
.u 

die sowieso

zelf betaleilKorto*, hoezo gratis mediciinen? 1n 2012

,bedraagt het verylichte eigen risieo overigens

t aaO.-*"o in ?O13 zal het naar verw'aehting opnieuw

{sterk} stijgen.

Minder ziektedagen?
Er is al si*ds rnensenheugenis sprake van oneerlijke.

concurre ntie tusse-n roe$ngs*upptrementen en medi'

;ij;"" De eerste worden bilv*crbeeid niet beschermd

àtor patenten. Daarnaast worden voedingssupple' 
.

,-*à" *., opzet buïten de verpïichte basisverzekering

g*h o uA*n. Wie preventief v*edi ngssu pp'lem enten wil



:;i;i
$

gebruiken, doet dat altiid voor eigen rekening' Het

oebruik van voedrng"'ppl""n*ntèn lijkt fi,nancieel

;;"lt omdat u hÉrvoor kosten maakt die u nergens

tr"* JË.fr*ren. Maar ook hier mag de nuance niet

over het hoo{d worden gezien'

voedingssupplementen inderdaad worden beloond

;;fu;l Ji"kt"'dug"n, dan is die investering buiten-

oewoon doeimatig geweest'

öïffi . ; ;; n r" n-l n" t o o nd i e n st g a at d eze re de n e ri n g

(deels) op. ln economisch zware tiiden vreest menig-

een voor verlies van zrjn of haar bàan', U hoopt ":oi9l
;;;i;;rr;ige collesa met wie u de kamer deelt ziin

il;;;; À""houd"n] *aar nog méér dat uzelf aan het

*"rt Uirlfi. Daarom is het zaak ni*t in negatieve zin op

te vallen bii het management' Veeivuldig'::!tï?:"'*
i, in ai, opil.ht geen nré' Betaalt uw investertng tn

voedin gssu pplemtntàn'ich inderdaadterug in m i nder

il;;d'"gJ en behoud van uw baan? Dan is ook uw

;;;;r;; su pp [e menten koste n effecti ef geweest'

Alleen al ean multi"' t ,--..^^t'
in200óverscheenindeVSeenrapportVandeLoullLll
;;;à;;p"rtible lrlutrition' over wat een multi en

andere vaedin gssupplementen ku n nen beiekenen

voor de gezondheidlt Rt op de eerste,pagina's van dit

iiiuiou *Jrtrtuk wordt een aantal voorbeelden opge-

r'orÏjvÏ àË"**i""ele studies die posiiieÍ hebben

àlrrpport""rd over het gebruik van multivitaminen'

Éut ii1ut1. vermeldt,onder meer:

ln een onoerzoer in New Jersey (VS) versterkte één

i;";l;rg een dagelijkse muïti het immuun§ysteem

van ouderen'2

I

I

Stei: u bentZZ?'er,ofwel zelfstandige zonder Personeel'

Diekansisverrevandenkbeeldig,want'onslandteït
inmiddels ruim één *illoun ZZ? ér.s De kans dat u als
')i:p:' 

*, L,." arbeidsonqeschi ktheidsverzeke ri n g (AO\4

heeft, is niet erg g'ooi' En heeft u wél een ACV dan

"liai' 
*"r rrcn i;i r [t "un 

*utr'ttii d va.n de rti g'. zesti g' oí

Ëïnt;;;;J". il"t'*aere woorden: wordt u ziek'

iài n""It u àe eerste dertig tot negentig,dagen geen

;ïr;;; Het is dus zaak nÉt ziek te worden' En het

a"g;rii[t gebruik van voedin gssupplementen kan

;;;;; bïldrus"n' Mocht uí;'uililkt* investerins in



Mensen in Nieuw-Mexico (VS) die voedingssupple-
menten namen, presteerden beter op verschillende
testen voor cognitief functioneren.3
Mensen die tien jaar lang dagelijks een multi namen,
hadden de helft minder kans op darmkanker in ver-

gelijking met mensen die geen multi namen.a

Mannen in Ouebec {Canada) die extra vitaminen
gebruikten, hadden een707o lagere kans om te
sterven aan ischemische hartziekte en 50o/" minder
kans op een hartinfarct.5
ln een onderzoek in Wisconsin {VS)was het risico
van cataract (staar) met ó0% verlaagd bii mensen die
langer dan tien jaar een multi, extra vitamine C of
extra vitarnine E hadden gebruikt.ó Een 'longi-
tudinale' studie naar cataract vond een verlaagd
risico van cataract bij regelmatige gebruikers van

een muiti of vitamine E-supplementen.T In de
'Physicians' Health Study' (PHS) hadden dokters die
een multi gebruikten een lagere kans op cataract.s

ln een groep van ruim 80.000 verpleegkundigen
werd bi.! de vrouwen met de hoogste innarne van
foliumzuur en vitamine Bó een 45% lager risico van

hartziekten gezien. Van de vrouwen die zaten in de
groep met de hoogste inname gebruikte 95% een

multi.? ln het'European Concerted Action Project'
hadden mensen met hoge homocysteïnewaarden
twee keer zoveel kans op een vaataandoening.l0
Dit verhoogde risico was vergelijkbaar met dat van
hoge cholesterolwaarden of roken. Mensen die
voedingssupplementen gebruikten, ver{aagden
hun risico met ó2%.

Casus:'gehoorverlies'
Het lijstje van de 'Councii for Responsible Nutrition' is

beslist aardig, maar verre van volledig. De digitale
ORTHO-bibliotheek bevatte begin 20'12 niet minder
dan 7.500 samenvattingen ('abstracts') van weten-
schappelijke pu bl icaties en con gresnieuws pver
voeding en voedingssupplementen. Ook bij minder
aansprekende aandoeningen dan uit bovenstaand
lijstje kunnen vitaminen en mineralen veel ellende én

geld besparen, zo blijkt. Een greep uit de publicaties
die het tre{woord 'gehoorverlies' opleverde in de
ORTHObibliotheek:

Minder gehoorverlies door foliumzuur: een hoge
inname van foliumzuur vermindert gehoorverlies bij
mannen van ó0 jaar en ouder.11

Vitamine C en E gunstig bii plotseling gehoorverlies:
suppletie met een combinatie van vitamine C en E
is effectief wanneer bij iemand plotseling gehoor-
verlies optreedt.l2
Combinatie antioxidanten en magnesium mogelijk
werkzaam tegen gehocrveriies.l3

Kijken we verder dan alieen vitaminen en mineraien,
dan blijken ook coënzym O,1014 en visvetzurenl5
gehoorverlies te kunnen tegengaan.

Misschien hebt u hieronder al gekeken naar de literatuur-

verwijzingen die behoren bij het lijstje van de'Council
for Responsible Nutrition'. Zo niet, neem dan toch eens
die moeite. Dan zult u zien dat de wetenschappelijke
literatuur die schuilgaat achter dit lijstie voornamelijk
stamt uit de iaren negentig en tachtig. Het is allemaal
'oud' nieuws. Dit maakt het des te schrijnender dat een

en ander nog nauweliiks is vertaald in overheidsbeleid.
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