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Volgens de statistieken van het RIVM 

neemt tussen nu en 2025 het aantal 

mensen met botontkalking met veertig 

procent toe. Vooral vrouwen zijn kwetsbaar. Van 

alle tien vrouwen die de leeftijd der zeer sterken 

bereiken, zal uiteindelijk één vrouw botontkal-

king krijgen; voor mannen zijn de vooruitzichten 

gunstiger. De aanmaak van geslachtshormonen 

gaat bij mannen tot op hoge leeftijd door, terwijl 

die bij vrouwen na de overgang drastisch ver-

mindert. We hebben het dan vooral over estra-

diol, een hormoon dat bij zowel mannen als 

vrouwen de botten op sterkte houdt.

Naast het ouder worden en het verminderen van 

de estradiolspiegel verhogen overmatig alcohol-

gebruik, roken, een extreme inname van cafeïne, 

een te licht gewicht of het gebruik van cortico-

steroïden en antiandrogenen het risico op bot-

ontkalking. Een factor die dat risico juist vermin-

dert, is lichaamsbeweging.

Achterhaalde oplossingen
Door de opkomst van botontkalking groeit de 

wetenschappelijke belangstelling voor voedings-

ingrepen die het osteoporoserisico verminderen.

•	 Twintig, dertig jaar geleden dachten voedings-

wetenschappers nog dat een hoge inname 

van calcium in de vorm van zuivel bescher-

ming bood tegen botontkalking, maar die 

aanpak werkt niet. De optimale inname van 

calcium voor botgezondheid is ongeveer 800 

mg per dag. De inname van de gemiddelde 

Nederlander ligt daarboven. Nog meer calcium 

innemen, werkt niet. Het werkt volgens recen-

tere inzichten waarschijnlijk averechts. 

•	 Bijna even problematisch is vitamine D, een 

andere ‘magic bullet’ tegen botontkalking uit 

het kabinet van de voedingswetenschap.

•	 Hoewel een hoge vitamine D-spiegel in het 

bloed beschermt tegen botontkalking, is het 

moeilijk om via voeding in ouderen de vita-

mine D-spiegel te verhogen. Ook experi-

menten met vitamine D-supplementen ver-

lopen vaak teleurstellend, mogelijk omdat 

die supplementen te licht zijn gedoseerd.  

Het is trouwens wel mogelijk om via bloot-

stelling van de huid aan zonlicht de aanmaak 

van vitamine D in het lichaam te verhogen. 

Dat onze zonlichtarme leefstijl een rol speelt 

in de toename van osteoporose, ligt voor de 

hand. 

Terwijl calcium en vitamine D van hun voetstuk 

zijn gevallen is de interesse gegroeid in andere 

voedingsfactoren die het skelet sterker maken. 

Soja-oestrogenen
In de jaren tachtig en negentig van de twin-

tigste eeuw waren onderzoekers enthousiast 

over plantaardige voedingsmiddelen, zoals soja, 

met verbindingen die de werking van estradiol 

imiteren. Wetenschappers hoopten dat sojapro-

ducten de afbraak van botweefsel in vrouwen 

zouden afremmen. Over die onderzoekslijn 

kunnen we kort zijn. Supplementen met isofla-

vonen, de phyto-oestrogenen in soja, stelden in 

de meeste studies teleur.1 Dat geldt ook voor 

soja-eiwit, het deel van de sojaboon waarin de 

phyto-oestrogenen zitten, en functionele voe-

dingsmiddelen waaraan fabrikanten phyto-oes-

trogenen hadden toegevoegd.2,3

Niet alle studies verliepen trouwens teleurstel-

lend.

•	 In een Scandinavische trial waarin vrouwen 

twee jaar lang elke dag twee glazen sojamelk 

dronken, stopte de botontkalking in de rug-

genwervels.4

Voeding bij osteoporose
De zoektocht naar een nieuwe aanpak

Een dieet met veel calcium, jarenlang door de reguliere voedingswetenschap als 

oplossing naar voren geschoven ter bescherming tegen osteoporose, biedt uiteindelijk 

geen soulaas. En dat is spijtig, want door de oplopende levensverwachting van de 

gemiddelde Nederlander is osteoporose een volksziekte geworden. De zoektocht naar 

een voedingsaanpak is in volle gang. 
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In een recente Zweedse studie bouwden jonge 

volwassenen bijvoorbeeld meer botmassa op, 

naarmate zij meer visvetzuren consumeerden.6 

De onderzoekers vermoedden dat visvetzuren 

op zichzelf geen positief effect hebben op het 

skelet. Ze verdringen wel overtollige plantaar-

dige meervoudig onverzadigde n-6-vetzuren uit 

het lichaam. De onderzoekers denken dat meta-

bolieten van die verdrongen n-6-vetzuren een 

negatief effect op de botgezondheid hebben. Ze 

sluiten daarbij aan bij een groeiende groep kriti-

sche wetenschappers, die vermoedt dat de ver-

hoogde inname van n-6-vetzuren een schaduw-

kant heeft. De industrie is die steeds meer gaan 

gebruiken in smeer- en bakproducten, die wel-

iswaar de cholesterolhuishouding verbeteren, 

maar waarschijnlijk tevens ontstekingsprocessen 

in het lichaam stimuleren.

Of die theorie nu klopt of niet, in veel maar niet 

alle epidemiologische studies vermindert een 

hoge inname van visvetzuren het risico op bot-

ontkalking.7,8,9

Botopbouwende stoffen
In niet-westerse landen publiceren wetenschap-

pers de ene na de andere studie naar het effect 

van botanische verbindingen op het skelet. 

Japanse onderzoekers bestuderen in dat verband 

•	 Er zijn ook enkele studies waarin supple-

menten met isoflavonen wel degelijk een 

positief effect hebben.

  Een theorie is dat de darmflora een sleutelrol 

speelt in de positieve effecten van soja op het 

skelet. Goedaardige bacteriën moeten de bio-

actieve stoffen in soja omzetten in opneem-

bare verbindingen, en de meeste wester-

lingen hebben onvoldoende van die bacteriën 

in hun darmen.

•	 Een andere theorie, die de eerste niet uitsluit, 

zegt dat alleen levensmiddelen uit de volle-

dige sojaboon een positief effect op de botge-

zondheid hebben. In de meeste experimenten 

gebruikten onderzoekers slechts delen van de 

boon, zoals isoflavonen of eiwitten.

Vetzuren
Vooral uit recente dierstudies komen aanwij-

zingen dat een dieet met gezonde vetzuren bot-

ontkalking vermindert. In die proeven gebruiken 

onderzoekers vrouwelijke ratten die door een 

chirurgische ingreep geen estradiol meer kunnen 

aanmaken. Bij die dieren vermindert de bot-

massa en de sterkte van de botten. Vervolgens 

kijken de onderzoekers of een toevoeging aan 

het voer van die proefdieren de botmassa en de 

botsterkte op peil houdt. Een dergelijke toevoe-

ging is olijfolie, meldden onderzoekers verleden 

jaar in BMC Complementary and Alternative 

Medicine.5 Olijfolie remde ontstekingsprocessen 

die botafbraak in de hand werken. 

Visvetzuren

Ook in epidemiologische studies vinden onder-

zoekers verbanden tussen de inname van vetten 

en botmassa. In veel studies gaat een hoge 

inname van de meervoudig onverzadigde vet-

zuren in vis samen met sterkere botten.

Een hoge inname van visvetzuren 

vermindert het risico op botontkalking
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isothiocyanaten de werking van estradiol in bot-

cellen versterken, en die in andere celtypes juist 

afremmen.19

Inname van groente en fruit
Wie de groeiende en chaotische kennis over 

plantaardige verbindingen en het skelet wil ver-

talen in een uitvoerbaar advies, komt meestal 

uit op een pleidooi voor een verhoogde inname 

van groenten en fruit. Epidemiologen vinden in 

mensen die veel groenten en fruit eten gezon-

dere botten.20,21 Andersom hebben mensen, 

die via hun voeding wel veel kilocalorieën maar 

weinig nutriënten binnenkrijgen, zwakkere 

botten.22 Zij eten weinig groenten en fruit, 

maar wel veel industriële voedingsmiddelen 

met slechte vetten en snel opneembare suikers. 

In groenten en fruit zitten bovendien een paar 

mineralen die ook belangrijk zijn voor de botge-

zondheid, zoals calcium, magnesium en silicium.

Volgens humane studies is het positieve effect 

van groenten en fruit beperkt. Epidemiologen 

vinden een minder snel verlopende afbraak van 

botweefsel bij ouderen die veel groenten eten. 

Hoe positief dat ook is, veel mensen zitten 

eigenlijk te wachten op meer dan dat. Zij kijken 

uit  naar een natuurlijke manier om de afbraak 

van botweefsel stil te zetten of het proces 

omkeerbaar te maken, zoals medicijnen als 

difosfonaten dat kunnen. Difosfonaten verhogen 

de botmassa; of ze het skelet ook sterker maken 

is minder duidelijk. 

Cissus quandrangularis
Dierstudies doen vermoeden dat er met voeding 

en supplementen waarschijnlijk meer mogelijk 

bijvoorbeeld pycnogenol, een fenolrijk extract 

van de bast van de boom Pinus pinaster.

Pycnogenol

In dierstudies maakt pycnogenol het skelet sterk 

wanneer de aanmaak van estradiol stopt, en 

remt de afname van de botmassa.10 Belangrijke 

bestanddelen van pycnogenol zijn verbindingen 

als taxifolin, ferulazuur, koffiezuur en catechin. 

Veel van die verbindingen zitten ook in andere 

plantaardige voedingsmiddelen.

Catechines

Catechines zitten in thee. En inderdaad, in dier-

studies maakt ook suppletie met groene thee-

extracten de botten van oudere proefdieren 

sterker.11 Epidemiologische studies hebben laten 

zien dat theeconsumptie in vrouwen van 70-85 

jaar de botten sterk houdt.12 

Kaempferol en quercetine 

Het aantal phytochemicaliën, waarvan onderzoe-

kers vermoeden dat ze botontkalking afremmen, 

is duizelingwekkend. Daarbij zitten bekende 

soorten als kaempferol en quercetine, allebei 

bestanddelen van bijvoorbeeld Ginkgo biloba, 

dat in dierstudies de botmassa tegen afbraak 

beschermt.13 

Andere stoffen

Andere plantaardige botopbouwende stoffen zijn:

•	 Para-hydroxykaneelzuur. Deze stof bevindt 

zich in pinda’s, tomaten en wortels.14

•	 Bèta-cryptoxanthin, een aan bètacaroteen 

verwante verbinding in papaya, paprika en 

watermeloen.15

•	 Naringin, een stof in grapefruits.16 Icariin, de 

actieve stof in het libidostimulerende kruid 

Herba epimedii.17 Diallyldisulfide, een zwavel-

verbinding in knoflook.18

Deze opsomming is verre van volledig. Meestal 

verklaren de onderzoekers de positieve effecten 

van dergelijke plantenstoffen uit een antioxidant 

effect. Soms veronderstellen ze een pseudo-oes-

trogene werking.

Een nieuwe theorie is dat uiteenlopende plan-

tenstoffen als fenolen, carotenoïden en 

Onderzoekers vermoeden dat 

phytochemicaliën  

botontkalking tegengaan
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is dan de epidemiologie en de trials tot nu toe 

hebben laten zien. Tot die dierstudies rekenen 

we bijvoorbeeld het onderzoek naar extracten 

van het Indiase kruid Cissus quadrangularis.

•	 Indiase onderzoekers toonden al in 1965 aan 

dat Cissus-extract in ratten gebroken botten 

sneller laat helen.23 Uit India komen sindsdien 

met een zekere regelmaat dierstudies naar de 

effecten van C. quadrangularis op de botge-

zondheid, waaruit blijkt dat Cissus-extracten 

na de overgang niet alleen de afname van de 

botmassa en de botsterkte afremmen, maar 

het skelet mogelijk zelfs sterker kunnen 

maken dan het eerder was - nog voordat de 

productie van estradiol ophield.24 Het mecha-

nisme achter dat effect is bijzonder. Volgens 

een dierstudie verhoogt Cissus de aanmaak 

van het hormoon IGF-1 in botcellen.25 IGF-1 

is de krachtigste groeifactor die bioweten-

schappers kennen.

•	 Welke stoffen in Cissus het effect veroor-

zaken is niet bekend, maar het lijkt erop 

dat nog meer natuurlijke componenten 

via IGF-1 de botmassa kunnen versterken. 

Onderzoekers van het Amerikaanse land-

bouwministerie, die al jarenlang op zoek zijn 

naar een voedingspatroon dat de kans op 

osteoporose vermindert, meldden in 2006 

dat proefdieren zonder estradiol minder 

botmassa verliezen naarmate ze meer van 

hun kilocalorieën uit gedroogde pruimen 

haalden.26 De toevoeging van gedroogde 

pruimen aan het dieet verhoogde de 

concentratie IGF-1 in het bloed. Ook in dit 

geval begrijpen de onderzoekers het mecha-

nisme niet. 

•	 Andere onderzoekers borduurden op de stu-

dies voort en publiceerden enkele maanden 

geleden een dierstudie waarin ratten zonder 

estradiol niet alleen gedroogde pruimen, 

maar ook soja of fructo-oligosaccharides 

(FOS) kregen.27 De combinaties van soja en 

pruimen en de combinatie FOS en pruimen 

lieten de botmassa en de botsterkte groter 

worden, dan voordat de onderzoekers de 

estradiolproductie stopzetten.

   FOS zijn prebiotische voedingsvezels. Ze 

stimuleren de darmflora en verbeteren zo 

waarschijnlijk de opname van bioactieve 

stoffen in voeding, zoals de isoflavonen in 

soja. FOS zitten in groenten als knoflook en 

uien. Hoewel de onderzoekers hoeveelheden 

gebruikten die niet meer in voedingsmid-

delen zitten, is het opvallend dat in epide-

miologisch onderzoek ook een hoge inname 

van uien zorgt voor sterkere botten.28 

Tot slot
Nadat duidelijk is geworden dat een dieet met 

nog meer calcium in de vorm van zuivel niet 

helpt tegen botontkalking, zoeken voedingswe-

tenschappers hun heil in natuurlijke plantaar-

dige verbindingen. Hoewel het onderzoek naar 

sojacomponenten tot dusverre teleurstellend is 

verlopen, zijn er aanwijzingen dat het osteopo-

roserisico vermindert door een voedingspatroon 

met veel plantaardige producten als thee, fruit 

en groenten.

Het is in dierstudies gelukt om zowel met exoti-

sche als alledaagse voedingsmiddelen het proces 

van botontkalking omkeerbaar te maken.

De hoop op een voedingsaanpak die osteopo-

rose niet alleen afremt, maar ook geneest, is nog 

steeds niet vervlogen. <
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