ANTIOXIDANTEN

Beschermers van je lichaam

TEGEN
VRĲE RADICALEN
13

VRAGEN

Antioxidanten beschermen je lichaam tegen
vrije radicalen. Ze zitten vooral in groente
en fruit. Maar ook rode wijn, chocolade en
thee bevatten antioxidanten.
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ANTIOXIDANTEN

In broccoli zitten
bètacaroteen,
flavonolen en
quercetine

1

Wat zijn antioxidanten?

Antioxidanten zĳn stoﬀen in voeding
en in het lichaam die belangrĳk zĳn
voor je gezondheid. Denk aan vitamines, bioactieve stoﬀen in groente
en fruit en aan de lichaamseigen stof glutathion. Deze stoﬀen beschermen tegen
de schadelĳke eﬀecten van oxidatie,
vandaar de naam antioxidant. Oxidatie is
een reactie met zuurstof (oxygen in het
Engels). Een voorbeeld is het roesten van
metaal.
Ook in het lichaam vindt oxidatie plaats
bĳ de normale stofwisseling. Bĳ die oxidatie ontstaan zogeheten vrĳe radicalen. Dat
zĳn agressieve stoﬀen die de cellen van je
lichaam kunnen beschadigen. Vrĳe radicalen heten zo, omdat ze in hun scheikundige structuur een elektron over hebben
(vrĳ). Hierdoor zĳn ze heel reactief (radicaal). Antioxidanten vangen vrĳe radicalen
weg en beschermen zo lichaamscellen
tegen de schadelĳke eﬀecten ervan.
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Hoe krijg je
antioxidanten binnen?

Het lichaam beschikt over een
leger aan antioxidanten. Een groot
deel hiervan maakt het lichaam
zelf, zoals glutathion. Dit wordt ook wel de
moeder der antioxidanten genoemd. Het
is namelĳk de krachtigste antioxidant van
het lichaam. Glutathion beschermt de
celwanden en helpt de schadelĳke stoﬀen
uit het lichaam verwĳderen. Het leger aan
antioxidanten in het lichaam wordt aangevuld met antioxidanten die je via voeding
binnenkrĳgt.

3

Welke stoffen uit voeding
werken als antioxidant?

Sommige vitamines zĳn antioxidanten, zoals de vitamines C en E.
Ook de mineralen seleen, koper en
zink hebben een antioxidantwerking. Daarnaast bevat voeding veel andere antioxidanten (zie het kader). Vaak gaat het om
natuurlĳke kleurstoﬀen die verantwoordelĳk zĳn voor de kleur van groente en fruit.
Denk aan carotenoïden zoals bètacaroteen
dat wortels oranje kleurt, lycopeen waardoor tomaten rood zĳn en luteïne dat mais
geel maakt.

Iedere antioxidant
heeft een eigen,
specifieke werking

Naast carotenoïden is er nog een grote
groep antioxidanten, de flavonoïden.
Hieronder vallen bĳvoorbeeld resveratrol
(een antioxidant in druiven en rode wĳn),
anthocyanen (waaraan blauwe druiven,
kersen en bessen hun kleur danken), isoflavonen (in onder meer soja en rode klaver)
en catechines die bĳvoorbeeld in groene
thee zitten. Anders dan voor vitamines en
mineralen geldt, kan het lichaam ook zonder al deze antioxidanten. Maar ze vullen
het antioxidantenleger van het lichaam wel
aan en helpen zo het lichaam beschermen.
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Doen al deze antioxidanten hetzelfde?

Nee, waarschĳnlĳk heeft iedere
antioxidant een eigen, specifieke
werking. Van sommige antioxidanten is die werking ook aangetoond. Zo is
bekend dat vitamines C, E, bètacaroteen,
seleen en zink een belangrĳke rol spelen
bĳ het wegvangen van vrĳe radicalen.
Bĳvoorbeeld in de organen, ogen, bloedvaten en in andere weefsels.
Iedere antioxidant werkt op een andere
plaats in het lichaam. Doordat vitamine C
in water oplosbaar is, vangt deze antioxidant vooral in vochtige delen vrĳe radicalen weg, zoals het binnenste van een cel.
Vitamine E is juist in vet oplosbaar en
beschermt daardoor de (wat vettige)
celwanden. Bètacaroteen zit in de huid en
werkt daar als een soort inwendige zonnebrandcrème. Het beschermt je huid op
die manier tegen uv-schade door te veel
zonlicht.
Luteïne zit in het netvlies van het oog
en werkt daar ook als een soort uv-filter.
Deze zogenaamde inwendige zonnebril
beschermt je ogen dus tegen schadelĳke
eﬀecten van uv-straling. Lycopeen zit in
grote hoeveelheden in de prostaat en kan
daar mogelĳk beschermen tegen prostaatkanker.
Van andere bioactieve stoﬀen is de
precieze werking veel minder duidelĳk.
Soms is door een meting bekend dat ze in
een reageerbuis als antioxidant werken.
Maar of ze ook in het lichaam vrĳe radicalen wegvangen, moet verder worden
onderzocht. ?
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Wat kun je zelf doen
tegen vrije radicalen?

Misschien wel meer dan je denkt.
Dat er vrĳe radicalen ontstaan bĳ
normale lichaamsprocessen is iets
waar je niets aan kunt doen. Maar je krĳgt
ook vrĳe radicalen binnen door te roken en
door overmatige blootstelling aan zonlicht.
Deze vrĳe radicalen zĳn te voorkomen.
Verder kun je zorgen voor een sterk antioxidantenleger door veel groenten en fruit
te eten, want daarin zitten de meeste antioxidanten.

6

Vrĳe radicalen spelen een rol bĳ
verouderingsprocessen. Lichamelĳke veroudering is namelĳk een
gevolg van schade door vrĳe radicalen.
Een zichtbaar voorbeeld daarvan zĳn pigmentvlekken die bĳ het ouder worden op
de huid verschĳnen. Zonder de bescherming van antioxidanten zou het natuurlĳke
verouderingsproces veel sneller gaan.
Maar antioxidanten kunnen veroudering
helaas niet volledig stoppen.

Zijn vrije radicalen
altijd schadelijk?

Nee, vrĳe radicalen hebben soms
juist een gunstig eﬀect. Zo maakt
het immuunsysteem zelfs vrĳe
radicalen aan om indringers zoals bacteriën
onschadelĳk te maken. Het lichaam profiteert dan van de schadelĳke werking van
vrĳe radicalen. Ook zet het lichaam vrĳe
radicalen in om beschadigde eiwitten in de
spieren op te ruimen na het sporten. Maar
vrĳe radicalen die in grote hoeveelheden op
verkeerde plekken ontstaan, zĳn wel schadelĳk voor het lichaam. In die gevallen is er
sprake van oxidatieve stress.

7

8

Gaan antioxidanten
veroudering tegen?

Beschermen antioxidanten
tegen bijvoorbeeld kanker
en hart- en vaatziektes?

Er zĳn aanwĳzingen dat oxidatieve
stress na lange tĳd mogelĳk harten vaatziektes, kanker en schade aan het
zenuwstelsel tot gevolg heeft. Het antioxidantenleger van het lichaam helpt hiertegen beschermen en kan zo een rol spelen
bĳ het voorkomen of uitstellen van ziektes.

Welke belangrĳke
antioxidanten zitten waarin?*
?

?

?

?
?

?

?

?

?

Te veel van iets
goeds kan giftig zijn
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Anthocyanen: bessen, blauwe
druiven, kersen, rode wĳn
Bètacaroteen: broccoli, nori
(zeewier), rode paprika,
wortel, zoete aardappel
Catechines: appel, chocola,
grapefruit, perzik, rode wĳn,
thee
Favanonen: citrusfruit
Flavonen: citrusfruit, kruiden,
paprika en selderĳ
Flavonolen: appels, broccoli,
peren, thee, uien
Isoflavonen: bonen (witte en
bruine), erwten, noten, rode
klaver, sojabonen
Koper: chocola, hennepzaad,
lever, oesters, zonnebloempitten
Luteïne: bleekselderĳ, mais,
boerenkool, peterselie,
spinazie

?

?

?

?

?

?

?

?

Lycopeen: boerenkool,
guave, papaja, tomaten,
watermeloen
Procyanidine: appel, chocola,
cranberry, noten, thee
Quercetine: appel, broccoli,
druiven, rode wĳn, thee, ui
Resveratrol: druiven en
rode wĳn
Seleen: chiazaad, lever,
paranoten, schol, tonĳn
Vitamine C: guave, kiwi, rode
paprika, spruitjes, zwarte
bessen
Vitamine E: amandelen,
margarine, pĳnboompitten,
plantaardige olie, zonnebloempitten
Zink: hennepzaad, lever,
oesters, runderlappen,
tarwekiemen

* de genoemde voedingsbronnen zĳn voorbeelden. Het overzicht is niet volledig.
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Is het verstandig om
supplementen met
antioxidanten te slikken?

Er zĳn geen gezondheidseﬀecten
aangetoond van supplementen
met antioxidanten. Er is wel veel onderzoek naar gedaan, vooral in de tĳd van de
antioxidantenhype in de jaren 90. Toen
dachten fabrikanten van voedingssupplementen dat antioxidanten wondermiddelen waren. Maar supplementen met antioxidanten bleken niet beter te beschermen
tegen ziektes dan een placebo. Soms werd
er zelfs een nadelig eﬀect gevonden van
supplementen met veel antioxidanten. Zo
ging het gebruik van hoge doseringen
bètacaroteen (meer dan 15 mg per dag) bĳ
rokers gepaard met een hoger risico op
longkanker.
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Zijn antioxidanten dan
niet altijd gezond?

Ook te veel van iets goeds
kan giftig zĳn. Als je te hoge
concentraties antioxidanten
binnenkrĳgt, raakt het evenwicht tussen
antioxidanten en vrĳe radicalen in je
lichaam verstoord. Er kunnen dan ongewenste negatieve eﬀecten optreden met
een tegengestelde werking aan die van
antioxidanten. Dit heet het pro-oxidanteffect. Daarom is het belangrĳk om op te
passen met hoge doseringen antioxidanten in supplementvorm.
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Werken verzorgingsproducten met antioxidanten tegen vrije
radicalen?

Er zĳn veel verzorgingsproducten
met antioxidanten zoals vitamine E en
bètacaroteen. Toch is een gunstige werking
op de huid niet overtuigend aangetoond in
wetenschappelĳk onderzoek. Het is ook de
vraag hoeveel antioxidanten daadwerkelĳk
in het lichaam terechtkomen, omdat de huid
juist een barrière vormt tegen het binnendringen van stoﬀen van buitenaf.

12

Klopt het dat
sommige E-nummers
ook antioxidanten
zijn?

Ja. Net zoals antioxidanten
je lichaam beschermen, kunnen ze voedingsmiddelen beschermen. Antioxidanten gaan bĳvoorbeeld het ranzig worden
van vet tegen, en het bruin kleuren van
fruit. Denk aan het besprenkelen van een
geschilde appel met een beetje citroen.
De vitamine C in citroen gaat verkleuring
tegen. Vanwege deze beschermende
eigenschappen gebruiken fabrikanten
antioxidanten als hulpstof bĳ de productie van voedingsmiddelen. Deze staan
dan met een E-nummer in de ingrediëntenlĳst. Zo zĳn E300 t/m E304 verschillende vormen van vitamine C en staan
E306 t/m E309 voor vitamine E-verbindingen. Bètacaroteen is E160aii, lycopeen is E160d en luteïne is E161b. E310
t/m E319 zĳn antioxidanten die niet van
nature in voeding voorkomen. Zie ook
het artikel over E-nummers vanaf
pagina 8.

13

Is iets een superfood
als er veel antioxidanten in zitten?

Voedingsmiddelen met veel
antioxidanten worden soms
superfood genoemd. Voorbeelden zĳn
gojibessen, hennepzaad en tarwegras.
Maar er bestaat weinig wetenschappelĳk
bewĳs voor de gezondheidseﬀecten van
superfoods. Bovendien is niet goed
gedefinieerd wanneer een voedingsmiddel superfood mag heten. Volgens het
Voedingscentrum bestaan superfoods
niet, omdat elk voedingsmiddel weer
andere gezonde stoﬀen levert. Gevarieerd eten blĳft de beste manier om veel
verschillende antioxidanten binnen te
krĳgen. Eet daarom zo veel mogelĳk
soorten groenten en fruit. Dat doe je al
door elke dag andere kleuren te kiezen
en je maaltĳden kleurrĳk te maken.
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Smaakt dit
naar meer?

Lees alles over gezond leven in de Gezondgids. Met kritische artikelen
over voeding, beweging en zelfzorg. Probeer nu met korting.
Bekijk de aanbieding

