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Wanneer neem je een multivitamine? 
 
Hoewel voedingssupplementen nooit een alternatief mogen zijn voor een uitgebalanceerd 
dieet, kan een regelmatig multivitaminesupplement met mineralen aanzienlijk helpen bij het 
opvullen van eventuele tekorten tussen de benodigde hoeveelheden voedingsstoffen en de 
normale volumes die de meeste van ons bedrijf vandaag binnenkomen -tot-dag leven. 
 
Als u niet zeker weet of u alle essentiële vitamines die u dagelijks nodig heeft uit uw voeding 
haalt, vraag dan advies aan een voedingsdeskundige of uw arts en denk na over de 
voordelen van het nemen van een gewone multivitamine - BLOG. 
 
Vijftig procent van alle Amerikaanse volwassenen - waarvan 70 procent ouder wordt dan 65 
en ook veel ouder - neemt routinematig een multivitaminepil of zelfs een extra vitamine- of 
zelfs mineralensupplement. Het totale prijskaartje gaat meer dan $ 12 miljard per jaar -- een 
lening die volgens voedingsdeskundigen van Johns Hopkins beter kan worden besteed aan 
voedzame maaltijden zoals fruit, groenten, volle granen en magere zuivelproducten. 
 

 
 

Senior man leest de vitaminegang 
 
In een inhoud in de publicatie Annals of Internal Medication getiteld "Sufficient Suffices: 
Stop met het verliezen van fondsen voor mineralen en vitaminesupplementen", 
beoordeelden de onderzoekers van Johns Hopkins bewijs over supplementen, met drie vrij 
actuele onderzoeken: 
 

• Een analyse van onderzoek onder 450.000 personen, waaruit bleek dat 
multivitaminen geen lagere bedreiging vormden voor hartproblemen of kankercellen. 

• Een onderzoek dat het mentale functioneren en het gebruik van multivitaminen bij 
5.947 mannen gedurende 12 jaar volgde, wees uit dat multivitaminepillen het risico 
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op psychologische achteruitgang, waaronder geheugenverlies of vertraagd denken, 
niet verminderden. 

• Een onderzoek onder 1.708 overlevenden van een hartstilstand die gedurende wel 
55 maanden een hooggedoseerde multivitaminepil of zelfs een inactief medicijn 
slikten. De kosten van latere hartaanvallen, operaties in het centrum en dodelijke 
slachtoffers waren identiek in de twee teams. 

• Het vitamineoordeel 

• De analisten concludeerden dat multivitaminen het risico op hart- en vaatziekten, 
kanker, intellectuele achteruitgang (zoals geheugenverlies en vertraagd redeneren) 
of overlijden niet verminderen. Ze hielden er ook rekening mee dat in eerdere 
studies vitamine E en bèta-caroteensupplementen schadelijk lijken, vooral bij hogere 
doseringen. 

 
"Pillen zijn zeker geen snelle manier om gezondheid en welzijn te verbeteren, evenals de 
bescherming van hardnekkige ziekten", zegt Larry Appel, M.D., directeur van het Johns 
Hopkins Welch Center for Protection, Epidemiology and Scientific Research Study. 
"Verschillende andere voedingssuggesties hebben veel krachtigere documentatie van 
voordelen: een gezond dieet volgen, een goed uitgebalanceerd gewicht behouden en de 
hoeveelheid gehydrogeneerd vet, translichaamvet, zout en suiker die je eet verminderen." 
 
De uitzondering is aanvullend foliumzuur voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd, benadrukt 
Appel. "Foliumzuur beschermt tegen neurale buisdefecten bij baby's wanneer vrouwen het 
vóór en tijdens de vroege zwangerschap innemen. Daarom worden multivitaminen eigenlijk 
aanbevolen voor meisjes." De Centers for Disease Control and Prevention suggereren dat 
alle dames van reproductieve leeftijd 400 microgram foliumzuur per dag krijgen. De 
hoeveelheid ijzer in een multivitamine kan ook nuttig zijn voor vrouwen in de vruchtbare 
leeftijd, voegt Appel eraan toe. 
 
"Andere supplementen raad ik niet aan", zegt Appel. "Als u een uitgebalanceerd dieet 
volgt, kunt u alle vitamines en mineralen die u nodig heeft uit voedsel halen." Zal een 
dagelijkse vitamine helpen om uw centrum gezond te houden? 
 
Volle granen: Granen zoals volkoren tarwe, bruine rijst en ook gerst hebben nog steeds hun 
vezelrijke buitenste laag, de zemelen, en de binnenste kiem. Het biedt vitamines, mineralen 
en goede vetten. Het kiezen van volkoren gerechten, granen, brood en nog veel meer kan 
het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en kanker verminderen en ook de 
spijsvertering stimuleren. 
 
Verzadigd vet: een vorm van vet die in grote hoeveelheden wordt aangetroffen in boter, 
volle melk, bevroren yoghurt, volle kaas, vet vlees, kippenvel en ook hand- en kokosolie. 
Verzadigd vet verhoogt de hoeveelheid hartbedreigend LDL-cholesterol in uw bloedbaan. 
Het kan ook gemakkelijk het vermogen van uw lichaamssysteem verstoren om de 
bloedsuikerspiegel gemakkelijk te absorberen. Het beperken van gehydrogeneerd vet kan 
helpen uw risico op hartaandoeningen onder controle te houden. 
Omega-3-vetzuren (oh-may-ga three fah-tee a-sids):  
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• Goed uitgebalanceerde meervoudig onverzadigde lichaamsvetten die het 
lichaamssysteem gebruikt om hersencelmembraanlagen te ontwikkelen. Ze worden 
beschouwd als vitale lichaamsvetten, aangezien ons lichaam ze nodig heeft, maar ze 
niet allemaal zelf kan aanmaken; onze experts moeten ze allemaal binnenkrijgen 
door middel van maaltijden of supplementen.  

• Een dieet dat rijk is aan omega-3-vetzuren - gevonden in vette vis, zoals zalm, tonijn 
en makreel, samen met dennen, lijnzaad en koolzaadolie - en laag in 
gehydrogeneerde vetten kan helpen beschermen tegen t hartaandoeningen, 
beroertes, kankercellen en een ontstoken spijsverteringskanaal. 

 
Mineralen en vitamines zijn noodzakelijke voedingsstoffen, aangezien ze honderden taken in 
het lichaam uitvoeren. Er is eigenlijk een goede grens tussen voldoende van deze 
voedingsstoffen binnenkrijgen (wat eigenlijk gezond is) en veel te veel binnenkrijgen (wat je 
gemakkelijk kan schaden). ). Gezond eten blijft de meest ideale methode om voldoende 
vitaminen en mineralen binnen te krijgen die je nodig hebt. 
 

 
 

Cruciale voedingsstoffen voor je lichaam 
 
Elke dag maakt je lichaam huidlaag, spieren en botweefsel aan. Het produceert rijk 
roodachtig bloed dat voedingsstoffen en lucht naar verre buitenposten vasthoudt, en het 
zendt zenuwsignalen uit die over duizenden kilometers hersen- en fysieke lichaamspaden 
springen. Het produceert ook chemische dragers die van het ene lichaamsorgaan naar het 
andere gaan en de instructies geven die helpen om je leven te ondersteunen. 
 
Maar om dit alles uit te voeren, heeft je fysieke lichaam wat grondstoffen nodig. Deze 
bevatten ten minste 30 vitamines, mineralen en voedingselementen die uw lichaam echter 
niet zelf in voldoende hoeveelheden kan aanmaken. 
 
Vitaminen en mineralen worden in aanmerking genomen als essentiële voedingsstoffen - 
omdat ze samen duizenden taken in het lichaam uitvoeren. Ze helpen botweefsel te 
versterken, wonden te genezen en het immuunsysteem van uw lichaam te stimuleren. Ze 
zetten ook voedsel om in stroom en repareren mobiele schade. 
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Maar het kan ingewikkeld zijn om te proberen bij te houden wat al deze voedingsstoffen 
uitvoeren. Lees genoeg artikels over het onderwerp, en je ogen kunnen meeduiken met de 
alfabetische soepreferenties naar deze voedingsstoffen, waarvan algemeen wordt 
aangenomen dat ze hun initialen zijn (zoals vitamine A, B, C, D, E en K-- om er maar een paar 
te noemen). In dit specifieke bericht krijg je een beter begrip van wat deze mineralen en 
vitamines werkelijk in het lichaam uitvoeren en waarom je er zeker van wilt zijn dat je van ze 
allemaal goed genoeg krijgt. 


