
Keuzehulp 
(MULTI)VITAMINEN, 
MINERALEN & VETZUREN 
Wanneer je voor basissuppletie kiest, is het natuurlijk van belang dat de vitaminen en mineralen die je 
gebruikt ook werkelijk voorzien in de verhoogde behoefte. Daarom moet je altijd letten op de biologische 
beschikbaarheid van vitaminen en mineralen. Hieronder vindt je enkele essentiële kenmerken die helpen bij 
het maken van de beste keuze. 

Multivitaminen en –mineralen 

• Behoren hoofdzakelijk organisch gebonden 
mineralen met een hoge biologische 
beschikbaarheid te bevatten die goed worden 
opgenomen in het lichaam 

• Behoren alle belangrijke mineralen, dus ook 
seleen, chroom, boor, molybdeen, jodium, 
mangaan, koper, zwavel en silicium te bevatten 

• Behoren vitaminen zo veel mogelijk in 
complexvorm te bevatten, bijvoorbeeld alle acht 
B-vitaminen samen met de ondersteunende 
stoffen PABA, inositol en choline 

• Behoren voldoende hoog gedoseerd te zijn voor 
een goed effect 

• Behoren synergisten te bevatten voor een betere 
werking en opname zoals aminozuren en 
kruidenextracten 

• Behoren geen ongewenste hulpstoffen te bevatten 
zoals talk, lactose, titaniumdioxide en ijzeroxide 

• Behoren geen onnodige suikers te bevatten,  
noch andere zoetstoffen, zetmeel, synthetische 
conserveermiddelen, kleur-, geur- en 
smaakstoffen  

Vetzuren uit vis en krill  

• Alleen visvetzuren in de vorm van triglyceriden 
zijn aan te bevelen; deze vorm is van natuurlijke 
oorsprong, heeft een hogere biologische 
beschikbaarheid, is beter opneembaar, lager te 
doseren en veiliger dan de veelgebruikte 
synthetische ethylesters

• Vetzuren uit krill bestaan uit fosfolipiden; dit is 
de vetzuurvorm die het allerbest opgenomen 
wordt in het lichaam 

• Vetzuuremulsies zijn een handige oplossing, mits 
deze geformuleerd zijn op basis van triglyceriden 
en niet op basis van ethylesters 

Vitamine C 

• De meest effectieve en best opneembare vorm 
van vitamine C is het ascorbatencomplex met de 
ondersteunende mineralen kalium, magnesium en 
zink 

• Vitamine C komt in de natuur samen met 
ondersteunende citrusbioflavonoïden voor en 
hoort ook zo in supplementvorm gebruikt te 
worden 

Vitamine D 

• Vitamine D3 bindt beter aan de vitamine D-
receptor en is daardoor ongeveer tien keer zo 
effectief als vitamine D2 

• Een vetmatrix van olijfolie zorgt voor een betere 
opname van vitamine D in de darmen waardoor 
een groter effect wordt bereikt met een lagere 
dosering 

Magnesium 

• Er bestaan twee organisch gebonden vormen die 
zeer goed opgenomen worden in het lichaam: 
bisglycinaten en citraten 

• Magnesiumoxide is niet effectief: het wordt door 
het lichaam weer uitgescheiden en veroorzaakt 
dunne ontlasting 

• Als ondersteunende stof is op zijn minst vitamine 
B6 aanwezig 
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