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Nut en Noodzaak van 
Voedingssupplementen 

 

Waarom zou je voedingssupplementen moeten gebruiken 
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In dit E-book leg ik je uit waarom je eigenlijk voedingssupplementen 
zou moet en gebruiken. Ook ga ik op nut de noodzaak van 
supplementen. 
 
Als jij ze al gebruikt of je bent dit van plan, lees dan vooral dit e-book. 
Je zal na het lezen van deze informatie veel betere keuzes kunnen 
maken met betrekking tot het nemen van supplementen. 
 
 
Liefs,  
Maureen Bussmann, voedingscoach voor de vrouw in de overgang. 
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Vitamines? Wat een onzin. Die heb je toch 
niet nodig? 
 
Vitamines? Wat een onzin! Als je maar gezond eet, heb je écht geen 
vitamines nodig!’ Klinkt dit bekend in de oren? Vast wel want hele 
discussies doen er de ronde als het gaat om het wel of niet nuttig zijn 
van vitamines en mineralen.  
 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik die discussie helemaal niet zo goed kan 
volgen. Want daar léven we toch van, van vitamines en mineralen? 
 
De discussie over voedingssupplementen is enorm. Kom je stoffen 
tekort? Kom je er géén tekort? Kun je het met gewone voeding doen? 
Of moet je wél bijvoeden met supplementen?  
 
Er zijn voor- en tegenstanders. De tegenstanders worden extra 
gesterkt in hun mening omdat op veel vitamine potjes staat dat je bij 
een evenwichtige voeding voldoende vitaminen binnenkrijgt. Dit 
schijnt verplicht te zijn om te vermelden. Maar dan kom je bij de 
volgende vraag. Wat ís evenwichtige voeding? 
 

• De schijf van 5?  
• Oervoeding?  
• Paleo?  
• Koolhydraatloos?  
• Eiwitrijk?  
• De EetLijn Wijzer?  

 
Wat is waar en wat is niet waar? Weet jij het nog? 
 
Als je het goed bekijkt, hebben de tegenstanders eigenlijk wel gelijk. 
Je ZOU uit je voeding voldoende moeten kunnen halen en geen 
bijvoeding nodig moeten hebben. Maar in onze huidige maatschappij 
geeft onze voeding heel veel minder vitamines en mineralen dan 
vroeger. Maar… 
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Meer risicogroepen 
Tegenwoordig zijn er veel meer risicogroepen dan vroeger, denk 
hierbij aan: 
 

• ouderen 
• mensen die medicijnen gebruiken (medicijnen breken veel 

voedingsstoffen af) 
• mensen die roken (roken breekt vitamine C af) 
• vrouwen die de anticonceptiepil gebruiken 
• mensen die zwaar sporten 
• mensen die diëten volgen (je loopt geheid stoffen mis die 

essentieel zijn) 
 
Als je bovenstaande bekijkt, lijkt het logisch dat we allemaal 
bijvoeding nodig hebben. 
Want wie heeft er geen stress op dit moment? Het zijn je kinderen die 
je zorgen baren, je baan die op de tocht staat of je bedrijf dat niet 
goed loopt. Je overgangsklachten zitten je danig in de weg. En ga zo 
maar door. 
 
Wat mij vooral verbaast, is dat mensen beter voor hun auto zorgen 
dan voor zichzelf. En dat ze ook beter voor hun (huis)dieren zorgen 
dan voor zichzelf.  
 
Als wíj naar de huisarts rennen, omdat ‘het beter kan’, worden we 
vaak, met alle respect, geadviseerd een paracetamolletje te nemen 
of een ander medicijn. Hoe vaak heb jij het meegemaakt dat een arts 
aan je vraagt wat je eet? Of hoeveel je beweegt? En of je wel lekker in 
je vel zit? Die grote verandering moet nog komen en er ís gelukkig 
een kentering gaande. Er zijn steeds meer artsen die de goede weg 
inslaan en dat juich ik toe vanuit het diepst van mijn hart! Chapeau 
voor die artsen die leefstijl als medicijn adviseren!!!  
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Gezonde voeding is de basis  
Voedingssupplementen kunnen nooit een vervanging zijn voor goed 
en gevarieerd eten. Gezonde voeding zal altijd de basis moeten zijn 
en daarnaast kun je bekijken wat je extra bij zou kunnen voeden. Het 
heeft geen zin om maar raak te slikken en ondertussen lekker 
onverantwoord te blijven eten. De goede volgorde is:  

• Eerst je voeding en je leefstijl aanpassen 
• Daarna bekijken welke bijvoeding je kunt/moet inzetten 
• Dán pas aan de medicatie 

 
Van essentieel belang 
Dat vitamines van essentieel belang zijn, wil zeggen (net zoals bij 
aminozuren) dat we ze niet zelf aan kunnen maken en dus via de 
voeding binnen moeten krijgen. We moeten ze ‘eten’ (essen op zijn 
Duits, ezelsbruggetje). Er zijn 13 verschillende vitamines en ze hebben 
allemaal hun eigen specifieke functie. 
 
Functie vitamines 
Vitamines hebben ontelbare functies en hieronder noem ik de 
belangrijkste.  
 

1. Ze werken als antioxidant (bescherming en reparatie van de 
lichaamscellen) 

2. Versterken en onderhouden het immuunsysteem 
3. Ontplooien een anti-stress-werking 
4. Bezitten een ontgiftende werking 
5. Helpen bij de omzetting van voeding in energie 
6. Ondersteunen de hersenfuncties 
7. Bevorderen de aanmaak van groeihormonen 
8. Spelen een belangrijke rol in het zuurstofgebruik van de cellen 
9. Beschikken over een hart beschermende functie 
10. Beschermen tegen vroegtijdige veroudering 
11. Werken regulerend op het zuur base evenwicht 
12. Werken als bouwmaterialen voor de vorming van botten en 

tanden 
 
Voorzorg of nazorg?  
“Maar Maureen, extra vitamines slikken kost geld!”. En ja, je hebt nog 
gelijk ook. Maar…gezondheid kost altíjd geld. Of je het nu besteedt aan 
voorzorg (preventie) of aan nazorg (platweg gezegd: het oplappen 
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van de stukken). Je zult vroeg of laat in je gezondheid moeten 
investeren. Zowel in geld als in tijd.  
 
Ga je om financiële redenen supplementen halen bij de supermarkt? 
Bespaar je de moeite. Die zijn (meestal) synthetisch en die kun je net 
zo goed metéén door de w.c. spoelen omdat er van opname in het 
lichaam nauwelijks sprake is. ‘Goedkoop is duurkoop’. Dit gaat met 
betrekking tot supplementen zeker op. 
 
Welke moet ik dan kiezen?  
Momenteel zijn er zoveel verschillende soorten 
voedingssupplementen, dat je bijna door de bomen het bos niet meer 
ziet. Het ene merk nog mooier dan het andere. Er ontstaat 
keuzestress en dat wil je al helemaal niet hebben. Tijdens mijn 
opleiding orthomoleculaire geneeskunde heb ik al geleerd dat er 10 
cruciale punten zijn waar een supplement aan moet voldoen om 
goed genoeg te zijn. Die wil ik met je delen en die 10 punten vind je 
hier. Overleg deze lijst maar eens aan de verkoper van de 
supplementen die je gebruikt en laat je goed informeren. Ik hoop dat 
je voldoende informatie hebt om het belang van bijvoeding in te zien 
en in je gezondheid te investeren. Zodat jij ook je overgangsklachten 
hiermee kunt laten verdwijnen! 
 
ADH – Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid  
Als je bijvoeding neemt, staat er altijd een ADH op de potjes. Deze 
term is wel bekend maar ik heb er grote vraagtekens bij. Ik las ergens 
in een boek dat je ADH beter kunt vertalen naar Achterlijke Dagelijkse 
Hoeveelheid. Ik vond het wel een beetje ‘plat’ overkomen maar er zit 
wel een kern van waarheid in.  
 
Gelukkig mag ik als therapeut wel wat extra adviseren omdat ik 
toevallig de kennis heb. Toch ben ik er altijd redelijk voorzichtig mee; 
ik geef alleen advies aan mijn cliënten als erom gevraagd wordt en 
dan nóg laat ik de keuze uiteindelijk bij de cliënt.  
 
Orthomoleculaire adviezen  
Waar de adviezen van de Voedingsraad dienen om ‘net niet dood te 
gaan’, aldus Pruimboom, dienen de orthomoleculaire adviezen om 
GEZOND(er) OUD(er) te worden met behoud van energie en vitaliteit.  
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Orthomoleculair wil zeggen dat het lichaam op een natuurlijke manier 
weer in balans gebracht wordt. Dat verklaart ook metéén mijn 
voorliefde voor natuurlijke supplementen op biologische basis, veilig 
voor thuisgebruik en met een hoge opneembaarheid in het lichaam 
voor optimaal resultaat. 
 
Wat heb je minimaal nodig?   
Er zijn afgelopen jaren werkelijk dúizenden onderzoeken gedaan die 
bewijzen dat gebruik van voedingssupplementen je kan beschermen 
tegen een groot aantal klachten en ziektes. Dan rijst meteen de vraag: 
Wat heb je dan nodig en hoeveel? Er bestaan bepaalde 
basisadviezen zowel voor mannen als voor vrouwen. Omdat mijn 
klanten vrouwen in de overgang zijn heb ik een basissuppletie voor 
de vrouw van 40+ samengesteld. Het is een goed bedoeld advies en 
gebaseerd op geweldige resultaten in mijn praktijk als 
voedingscoach.  
 
Basissuppletie voor de vrouw van 40+ 
Tijdens mijn opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde werd mij al 
heel snel duidelijk dat je, zeker als vrouw, en zeker als je ook nog 
eens boven de 40 zit, elke dag een bepaalde minimum hoeveelheid 
basissuppletie nodig hebt. Het advies wat ik kreeg van een 
orthomoleculair arts: 
 

• Een goede multi met vitamines, mineralen en plantenstoffen. 
Hierin zitten, als je een goede hebt gevonden, alle stoffen in de 
juiste verhoudingen die goed met elkaar samen kunnen werken. 

• Vitamine C: Bepaalde micronutriënten kan ons lichaam zelf 
aanmaken maar helaas geen vitamine C. Een goede 
hoeveelheid vitamine C zou normaliter zijn 1000 mg per dag 
maar in tijden van extreme stress, zorgen en/of verdriet zou je 
er nog méér van kunnen gebruiken. 

• Calcium Magnesium om botontkalking te helpen voorkomen.  
• Omega 3 vetzuren: Omega 3 is dé ultieme ontstekingsremmer.  
• Vitamine D: Deze vitamine kan bescherming bieden tegen o.a. 

(borst)kanker, reumatische klachten en botontkalking.   
• Aminozurencomplex: Een supplement dat ik elke vrouw zou 

adviseren, is een plantaardig aminozurencomplex oftewel 
proteïne poeder. Het liefst op basis van soja waar alle essentiële 
aminozuren in zitten en fyto oestrogenen. Zo’n complex kan 
helpen bij overgangsklachten, slaapproblemen, depressieve 
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klachten en huidproblemen en het stabiliseren van de 
bloedsuikerspiegel waardoor diabetes type 2 kan worden 
voorkomen. 

• Feminosan: Twee planten die we vaak inzetten bij de overgang
zijn rode klaver en hop. Beide zijn namelijk een bron van fyto-
oestrogenen. Zowel rode klaver als hop ondersteunen het
overgangsproces. Bovendien helpt hop bij opvliegers en
overgangsverschijnselen zoals prikkelbare gevoelens. Naast
rode klaver en hop bevat ook soja veel fyto-oestrogenen.
Aziatische vrouwen gebruiken deze peulvrucht al eeuwen
tijdens de overgang. Het verschil echter met de Europese vrouw
is dat de menopauzale Oosterling soja al eeuwen in haar dieet
heeft; de sojaplant komt namelijk van oorsprong uit het Verre
Oosten. Door dit biotopische verschil hebben fyto-oestrogenen
uit soja een beter effect op de Oosterse vrouw. Daarom hebben
we bij Feminosan gekozen voor fyto-oestrogenen uit ons eigen
habitat. Rode klaver is in het wild door heel Europa te vinden. De
humulus lupulus (hop) groeit alleen in Nederland en België in
het wild.

• Co-enzym Q10: Deze speelt een rol bij de aanmaak van energie
op celniveau en het soepel houden van de celwanden. Zeker als
iemand gebruik maakt van statines bij verhoogd cholesterol is
Q10 onmisbaar. Normaal maakt het lichaam zelf Q10 aan maar
door het gebruik van statines en het vorderen der jaren is ons
lichaam steeds minder in staat om zelf Q10 aan te maken. Wil je
’s morgens je bed uit springen i.p.v. strompelen, dan is extra Q10
in de vorm van een supplement een onmisbare vriend.

Als jij er nu van overtuigd bent dat voedingssupplementen nodig zijn, 
kijk dan eens op de website en probeer het minstens een maand. Ik 
heb de basisbundel al samengesteld voor het gemak zodat jij niet 
hoeft te zoeken. Uiteraard kun je nog meer bijbestellen uit de 
bovengenoemde lijst. Ga hiervoor naar: Overgangssupplementen 

Wist je trouwens dat ik regelmatig een Masterclass over dit 
onderwerp geef? Kijk maar op webinar overzicht daar vindt de 
aankomende webinars. 

https://www.yoursilhouette.nl/product-categorie/overgangssupplementen/
https://www.yoursilhouette.nl/webinar-overzicht/
https://www.yoursilhouette.nl/winkel/bundel-weg-met-die-overgangsklachten/
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Ik hoop dat ik je al een klein beetje inzicht heb kunnen geven over het 
Nut en e Noodzaak van Voedingssupplenten. 
 
Mocht je hier nog vragen over hebben schroom dan absoluut niet om 
mij die te stellen. 
 
Mail naar: supplementvragen 
 
Dit wat het voor nu en mogelijk tot zien in een webinar of in mijn 
praktijk. 
 
Maureen Bussmann 
Voedingscoach voor de vrouw in de overgang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




