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Veel dank voor uw uitnodiging

U bent de 
ervaringsdeskundigen, 
ik leer vooral van uw 
ervaringen



Supplementen bij reuma

• Wat is reuma? 

• Wat is alternatief?

• Hoe weet je of methode werkzaam is? 

• Methoden van (onbedoeld) bedrog

• Diëten / voeding

• Supplementen RA en artrose

• Conclusies



Wat is reuma?

Artrose
Knie 

Heup

Rug 

Nek 

Handen
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Wat is reuma?

> Vijf vormen van 

Jeugdreuma  



Wat is reuma?

Beginnende

Reumatoïde

Artritis



Wat is reuma?

Ernstig RA



Wat is reuma? Vasculitis



Wat is reuma?

Fibromyalgie

Syndroom      

(pijn overal)



Wat is reuma?

Ziekte van

Bechterew



Wat is reuma?     SLE



Wat is reuma?

Jicht 
> 65 jr meest in Handen,     

vaak bij slanke vrouwen
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> 200 soorten reuma

• Iedere vorm van reuma heeft andere 
oorzaak en andere behandeling.

• Geen reguliere therapie die voor alle 
patiënten werkt

• Dus ook geen werkzame alternatieve 
therapie of voedingssupplement voor 
allen 



Supplementen bij reuma

• Wat is reuma? 

• Wat is alternatief?

• Hoe weet je of methode werkzaam is? 

• Methoden van (onbedoeld) bedrog

• Diëten / voeding

• Supplementen RA en artrose

• Conclusies



Grens alternatief regulier niet scherp 

• Alternatief (kuuroord)           Regulier Hydrotherapie



Effect bewezen van Alt. Reguliere Geneeswjze  
Geneeswijze

( bijv. Capsaicine zalf) 



Avocado/sojaboon

Bij artrose van de knie en heup:

Minder pijn

Betere functie 

Minder behoefte aan NSAID’s   

Cochrane 2008 



Piasclédine 300 (avocado-sojaboon)  

Regulier en vergoed  in Frankrijk en landen 
rond Middellandse zee, bij ons alternatief



Supplementen bij reuma

• Wat is reuma? 

• Wat is alternatief?

• Hoe weet je of methode werkzaam is? 

• Methoden van (onbedoeld) bedrog

• Diëten / voeding

• Supplementen RA en artrose

• Conclusies



Wat werkt bij reuma en wat niet?

• Op internet > 10 miljoen hits

• Laatste tien jaar > 3000 artikelen in 
vaak goede tijdschriften

• Talloze boeken

• Veel nieuwe inzichten, 

• Goed overzicht, zonder emotie: 

Rasker en van den Bemt 2018 



Problemen beoordelen effect

• Wisselend beloop

• Placebo effect

• Leer van 90% 



Klachten

veel

weinig

(alt.)gnw

evangelist

stop

TijdWisselend beloop reuma



Placebo

• ‘Kusje van de moeder ’

• Uitstraling behandelaar

• Te blokkeren met Nalorfine



De leer van 90%

• Moeder natuur geneest 90% van alle kwalen 
binnen een week

• En 95 % binnen vier- acht  weken

• Daarom altijd controlegroep nodig bij 
onderzoek



Je kunt niet tegen of voor alternatieve 
behandelmethoden zijn 

• Er zijn werkzame en niet werkzame 
alternatieve (en reguliere) methodes 

• Je moet daarom iedere methode op 
zijn eigen merites beoordelen

• Houd rekening met  zojuist genoemde 
valkuilen
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Ingang van 
Heilpraktiker

gespecialiseerd in 
reuma



Iriscopie, alleen “diagnose” stellen





Electro-”acupunctuur” vlgs Voll



Bioresonantie: bedrog 



Pas dus op

Op grond van bioresonantie  en andere 
pseudo wetenschappelijke methoden 
wordt door veel behandelaars een        
foute  “diagnose” gesteld 

en daarop “gebaseerd” een                     
foute therapie /supplement geadviseerd 
(vaak door henzelf verkocht)
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Onmogelijk om dieet te houden

• Veel diëten zijn erg ingewikkeld

• Alle genoegens vallen weg

• Je neemt toch het kopje bouillon of koffie bij 
de buurvrouw 

• Het is dus altijd de patiënt die “faalt” en 
nooit het dieet. 



Enige manier om goed onderzoek naar 
voeding te doen

Hans en Grietje 
(Grimm) 



Speelt dieet een rol bij ontstaan van RA?

• Aanwijzingen dat een dieet rijk aan olijfolie, 
vette vis, fruit, groente en Beta
cryptoxanthine beschermt

• Mensen die minder fruit en vit C eten hebben 
grotere kans op krijgen van RA 

Rasker en van den Bemt 2018 



Rood vlees risico factor RA

• Bij 25,630 gezonde mensen eetgewoonten
vastgelegd en tien jaar gevolgd

• Toen 88 nieuwe RA patiënten

• Deze 88 bleken vaker roker, rood vlees eter en 
laag vit C in dieet te hebben

• Mensen die veel rood vlees en vlees-producten
aten hadden 2-3X hogere kans op RA 

Pattison, Symmons ea A+R 2004 :3804-12 



Mediterraan dieet (rijk aan vis, fruit, 
groente)



Mediterraan dieet 
bij RA 75 patiënten 50 controles

• Na 3 maand: pijn en functie (HAQ) 
verbeterd 

• Na zes maanden verbeterd:
Alg welbevinden
Pijn
Ochtendstijfheid

• (Reeds bewezen gunstig voor hart en 
vaten!!)

McKellar ea Ann Rheum Dis 2007 66 1239-43



Suikervrij dieet? 

• Veel suiker slecht voor hart en 
vaatziekten

• Vaker overgewicht etc 

• Slecht voor gebit, mondflora en dus 
RA?



Suikervrij dieet?

• Veel patiënten vermelden succes van 
dieet zonder geraffineerde suikers  

• Ik vond geen wetenschappelijk 
onderzoek 



Vasten/ waterdieet

• RA rustiger, ws vermindert  de afweer in de 
darm

• Bij langer volhouden niets van eten:  
tekorten vit en lichamelijke stress

• Gevolgd door lactovegetarisch dieet toch 
direct opvlammen klachten 

Rasker en van den Bemt 2018 



Eliminatiedieet 
placebo gecontroleerd onderzoek

• 53 RA patiënten een week water en bijv. 
peer.  Als verbeterd:

• Een voor een verdachte stoffen 
toegevoegd, bij klachten direct stop

• Deelnemers minder stijf, 33 “goed”

• Helaas slechts zes weken onderzoek

Darlington Lancet 1986 i 236-8



Er zijn veel andere diëten

• Geen overtuigend bewijs voor effect 
van dieet bij veel RA patiënten

• Individueel soms succes

• Zie ons boek voor diëten bij diverse 
reumatische aandoeningen

Rasker en van den Bemt 2018 



Bij veel RA patiënten een of meerdere tekorten:

Foliumzuur Fe

Vit D Vit B1

Vit E Vit B2

Vit A Eiwit

Calcium Vit C

Zink Selenium 
Helliwell '84 Tulleken '89



Algemeen advies dus:

• Volwaardig dieet

• Evt. supplementen:

- Multivit.prep. Bijv:Davitamon 10, Supradyne

- Voldoende calcium en vit D

- Voldoende spoorelementen

- Geen hoge doses vitamines!! (bijwerkingen)
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Voedings-
supplementen 

bij RA



Voedingssupplementen   1

• Capsules, tabletten of drankjes die een of meer 
vitamines, enzymen of  kruiden bevatten

• Grote doses vitamines, mineralen e.a. kunnen 
schadelijk zijn

• Kijk goed of een supplement hogere dagelijkse 
dosis bevat dan aanbevolen 

• Tel de dosis die op de verpakking staat op bij de 
hoeveelheid vitamines die u al gebruikt, zodat U 
niet veel te veel vitamines binnenkrijgt per dag



Voedingssupplementen 2 
• Vallen niet onder geneesmiddelenwet

• Mogen geen geneesmiddelen bevatten

• Fabrikant mag niet beweren dat supplement 
genezende werking heeft

• Sommige supplementen en kruiden gaan niet samen 
met bepaalde geneesmiddelen of ziekten

• Overleg  daarom altijd met apotheker / arts voor u 
begint



Voedingssupplementen pas op

• Dikwijls is kwaliteit en veiligheid 
onduidelijk (Internet) 

• De meeste supplementen zijn niet goed 
wetenschappelijk onderzocht wb 
werking en mogelijke bijwerkingen

• De talloze prachtige verhalen op 
internet moet u meestal met een korrel 
zout nemen



Olijfolie omega-6 vetzuur  uit planten 
(Gamma linoleen zuur)  bij RA helpt
• Komkommerkruid olie
• Zwarte bes zaad  olie
• Vlaszaadolie ea
• Olijfolie

(Blokkeren vorming ontstekingsremmende stoffen)

• Verbetering:    Pijn
• Ochtendstijfheid
• Ontsteking gewrichten

Rasker en vd Bemt 2018



Kattenklauw 

• Klimplant uit Amazone

• (remt ontsteking ) 

• Verbetert:

• Pijn,  

• Ochtendstijfheid             

• en  Functie



Visolie (EPA 3-6 gr dd) bij RA

Verbetert :    

Aantal pijnlijke gewrichten

Duur ochtendstijfheid 

(gebruik NSAID's daalt)

Geen effect ziektebeloop / Rö / BSE etc.

Nadeel: je ruikt naar vis
Belch JJF. Ann Rheum Dis 1990; 49:71-72



Vis even goed

150 gram zoute haring

200 gram zalm 

Bevatten even veel EPA 
als in aanbevolen dosis 
Max-Epa

Belch JJF. Ann Rheum Dis 1990; 49:71-72



Effectiviteit bij RA
Niet effectief Onduidelijk Mogelijk

Effectief

Bewezen 

effectief

Alchemilla Collageen 2 GLA

Boor Phytodolor Kattenklauw

Chinese 

kruiden

Thunder God 

Vine

Kefir

Knoflook Visolie

Kombucha

Koninginnegel

Moederklauw

Seleen

Vitamines



Vitamine D  belangrijk bij RA

• Bij  lage vit D spiegels hogere    

ziekteactiviteit (DAS 28) 

• Vaker vallen bij laag vit D

• Vit D heeft  immunosuppressief effect 

• Nodig voor opname calcium

Rasker en van den Bemt 2018 



Levertraan helpt bij RA 

• Bevat  naast vit D ook 
omega-3 vetzuren  

EPA en DHA
• Bezwaren:

Hoog vit A gehalte?
PCB-verontreiniging

• Advies: 
• liever vette vis eten, 
• niet tijdens    

zwangerschap.



Gember  helpt bij RA 



Seleen en zink geen effect op RA

• Vit C, vit A of Seleen geen 
effect RA

• Combinatie ook geen 
effect bij RA

Canter ea Rheumatology 2007 46: 1223-1233



Knoflook            
geen effect RA 

Dagelijkse dosis 
geadviseerd voor 

reuma



Chinese 
geneeskunst

Polsleer
>3000 kruiden



Chinese kruiden
- Alleen of in combinatie werkzaam,  

hormoonwerking, pijnstilling etc  

- Enkele bij SLE / reuma,                    
erg toxisch

- Ayurveda mogl werkzaam 

- Pas op: soms prednisolon              
etc er in 

- Veel onderzoek nodig 



Homeopathie 
geen effect 

RA
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• Wat is reuma?

• Wat is alternatief?

• Hoe weet je of methode werkzaam is? 

• Methoden van (onbedoeld) bedrog

• Diëten / voeding

• Supplementen RA en  artrose

• Conclusies



Supplementen bij Artrose 

Normale Knie                 Artrose                      



Glucosaminesulfaat bij knieartrose 

• Pijn verbetert

• Functie verbetert

• Gewrichtsschade 
vertraagd(?)

van de Bemt en Rasker 2018



Chondroïtine sulfaat 

Knie artrose 

Hand artrose 

Verbeteren: 

Pijn 
Functie

Rasker en van den Bemt 2018 



Dosering belangrijk!!!

• Glucosaminesulfaat 1500 mg (3x500)

• Chondroïtinesulfaat 1200 mg (3x400)

• www.glucosamine.com



Avocado/sojaboon

Bij artrose van de knie en heup:

Minder pijn

Betere functie 

Minder behoefte aan NSAID’s   

Cochrane 2008 



Piasclédine 300 (avocado-sojaboon)  

Wordt vergoed  in Frankrijk en landen 
rond Middellandse zee



Supplementen bij Artrose 

• MSM (methylsulfonylmethaan, natuurlijk 
DMSO)

• CMO (Cetyl Myristoleaat)

• SAMe

• Cell Renew (Collageen II )

Verbetering pijn en functie. Beperkt aantal 
onderzoeken

• Rasker en van den Bemt 2018 



Effectiviteit bij artrose

Niet effectief Onduidelijk Mogelijk 

Effectief

Bewezen 

effectief

Alchemilla Arnica SAMe

Boor Brandnetel Avocado 

Sojaboon

Chinese kruidenCMO Boswellia

Kefir Gember Duivelsklauw

Seleen Groenlipmossel Glucosamine

Vitamines Phytodolor Chondroitine

MSM



Visolie bij artrose knie 

• 202 mensen knieartrose

• Pijn en functie verbeterden na 8 en 24 
maanden

• Weinig visolie beter dan veel: 

(1 gr visolie beter dan 4,6 gr dd)

Hill CL et al.  Ann Rheum Dis 2016;75:3–9.



Cannabis

Medicinale wiet

Wietthee

THC 

CBD olie 

Beetje minder pijn, mogelijk wat rustiger. Placebo.

Weinig onderzoek bij artrose, RA en Fibromyalgie 

Vaak bedrog bij CBD olie (zit niks in)

Fitzcharles ea Arthritis Care Res 2015 Nov 9.
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• Wat is reuma ?
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Conclusies (1)

• Aantal supplementen  kan pijn en 
functie verbeteren

• Elke methode apart beoordelen

• Eerst oorzaak pijn nagaan (arts 
raadplegen)

• Overleg met arts over keuze



Bij acute 
artritis nooit 
alternatief 

gaan !



Overleg altijd met behandelaar
(alternatief of regulier)

• Hoe lang duurt  behandeling?

• Hoe is de kans op genezing?

• Na hoeveel tijd verbetering?

• Hoeveel gaat het kosten?

• Mogelijke bijwerkingen?



Let op bij supplementen !!!
• Combinatie niet altijd beter dan aparte stof

• Pas op dosering, te lage: niet werkzaam (bijv
glucosamine- en chondrotinesulfaat)

• Te hoge:  giftig (vit B6, foliumzuur) 

• Let op: zit dosis die op verpakking staat er wel in?

• Zit de stof er echt in?  (CBD olie slechts bij 4/12)

• Pas op met antioxidanten (averechts bij MS, effect 
bij RA nooit bewezen, vaker darmkanker bij vit E 
en met vit A bij rokers ) 

Rasker en van den Bemt 2018 



Conclusies (2)

• Verder onderzoek naar supplementen is mogelijk 
en nodig

• Fabrikanten hebben er geen belang bij

• Een wondermiddel is er niet

• Artsen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen  
en ook patiënten dienen op de hoogte te zijn van 
alternatieve behandelmethoden



Moderne Patiënt: 

“ Dokter hier hebt U wat 
informatie over mijn 
ziekte, neem uw tijd om 
het te lezen.
Volgende week kom ik 
terug om uw vragen te 
beantwoorden”.



Dus:
dit boek is ook  
om je dokter 

en fysioth.
de weg te 

wijzen



Dank U  voor uw aandacht 

Tijd voor discussie







Wie van U heeft wel eens 

een dieet gevolgd voor uw 

Reuma?



Diëten bij RA

• Voedingsstoffen vermijden

• Voedingsstoffen toevoegen

• Diverse  diëten 



Dong en Banks dieet

• Gaat uit van ervaring 
dat bij Chinezen in USA 
die chinees dieet 
gebruiken geen RA 
voorkomt

• Dieet met veel vis 
zonder rood vlees 
tomaten zuivel etc



Dieet van Dong en Banks 

• 26 RA Dong dieet, 15 placebo dieet

• Verbeterd: 5 Dong en 6 placebo

• 2 pat zeer sterk verbeterd, 
exacerbatie bij staken

Panush RS A+R 1983;26:462-7



Veganistisch en eliminatiedieet
gevolgd door vegetarisch dieet 

• 27 deelnemers, 26 controles

• Een week alleen water, erna 3-5 mnd veganistisch 
glutenvrij dieet geen suiker

• Geleidelijk lactovegetarisch dieet

door toevoeging voedingsstoffen

• Na 4 weken minder pijn, zwelling, stijfheid, meer 
knijpkracht. Functie (HAQ) verbeterd 

• 13 patiënten sterk verbeterd, 

• na 2 jaar voelden 13 zich nog beter

• Kjeldsen Kragh Lancet 1991 338 899-902

• J Rheumatol 1994;13: 475-482



Lactovegetarisch dieet geen effect

• 16 RA patiënten, 

• Een week vasten (verbeterd) erna 

• Lactovegetarisch dieet 2 maanden:

op een na allen verslechterd

Skoldstam ea Ann Rheum Dis 2003 62 208-14



Diversen

• Dieet zonder varkensvlees geeft geen verbetering 
RA

• Weglaten melkproducten geen effect 

• Veganistisch dieet : mogelijk soms effect (geen 
vlees, vis, gevogelte, ei, melk producten).  Risico: 
tekorten vit A, D, B12, mineralen, ijzer, calcium. 



Niet onderzochte diëten 

Davies

Alexander 

Bircher Benner (Müesli)

Campbell 

Childers en Russo (geen nachtschade)

Macrobiotiek, Antroposofisch, Mazdaznan,    

Ayurveda, Moerman etc 



Probiotisch dieet?

A Bravo-Blas; HWessel; SMilling Microbiota and Arthritis: 
Correlations or Cause?   Curr Opin rheumatol. 2016;28(2):161-

167.

• In darm leven bacteriën  virussen en schimmels 

• Door nieuwe genetische kennis kunnen we nagaan 
welke bacteriën in ons huizen

• Meer darmbacteriën dan cellen in mens 

• Darmflora speelt grote rol bij ziekte en gezondheid 
en bij afweer (immuun systeem)



Probiotisch dieet?



Probiotisch dieet helpt niet

• Darmflora is veranderd bij mensen met RA 
(van mond tot colon) ook bij artritis psoriatica
en enthesitis

• Ook  bij proefdieren

• Bij proefdieren verbetering artritis bij  
verandering  flora door probiotica

• Bij mensen geen effect op artritis (>12 
onderzoeken)



Dieten bij andere reumatische 
aandoeningen

• Bechterew

• Fibromyalgie

• JIA ( jeugdreuma)

• Jicht

• SLE 

• Sclerodermie



Voeding+ ziekte van Bechterew

• Bij laag vit D gehalte 
in bloed is ziekte 
actiever

• Vaker osteoporose
• Dus: 

zorg voor voldoende
vit D en kalk



Diëet  ziekte van Bechterew helpt niet  

• Laag zetmeel dieet 
• Gaat uit van de gedachte dat aldus minder 

Klebsiella bacterien kunnen groeien en de 
ziekte rustiger wordt.

• Nooit effect aangetoond

Erbringer A, Wilson C, Clin Rheumatol 1996; suppl 1: 62-66 

www.kickas.org



Fibromyalgie en voeding

• 60% tekort aan vit D, 
dan angstig en 
depressief

• Dus voldoende vit D en 
Ca in voeding



Fibromyalgie en voeding

• 26%  heeft een dieet geprobeerd

• Rauw- vegetarisch dieet *

• Vezelrijk dieet (vaak prikkelbare darm)

• Pure chocolade helpt tegen vermoeidheid 

• Vegetarisch** helpt niet

*Donaldson et al Complement Alt Med 2001; 1:1-7

** Azad et al Bangladesh Med Res Counc Bull 2000 26:41-7



Fibromyalgie + darmklachten
beter zonder glutamaat?

• 57 FM pat met darmklachten

• 4 weken dieet zonder Na glutamaat en aspartaat
(voedingsadditieven)

• 37 hielden dieet vol, meesten meer dan 30% 
verbeterd

• Erna glutamaat of placebo

• Mensen met glutamaat kregen klachten terug

• Verder onderzoek is nodig 

Holton K , Clin Exp Rheumatol 2012;0: (6 suppl 74) 10-17



Jeugdreuma en voeding

Vaak tekorten vitamines en mineralen

Vaak tekort Seleen

Vaak laag vit K , dan botontkalking

Advies: 

voldoende vit D / multivitamine, seleen

Voldoende vit K ( in groene groenten, broccoli, 
spruitjes, yoghurt en Kaas) 



Jicht  en voeding

• Kan meestal goed behandeld worden

• (medicatie niet stoppen) 

• Vermijden  lever, niertjes, veel vlees etc en 
alcohol (kan aanval uitlokken)

• Vermijden fructose houdende dranken resp
vruchtensap (geeft hoog urinezuur)

• Niet te snel vermageren 

• Vit C 500 mg dd verlaagt urinezuur 

• Veel water en thee  drinken



SLE en voeding

• Visolie  met vetarm dieet *:

verbetering symptomen

Verbetering fenomeen van Raynaud

Vlaszaadolie (30 gr ) **

verbetering ontsteking, nierfunctie, 

lager cholesterol 

* Wallon ea Ann Rheum Dis 1991 50:463-466                

**Clark ea Kidney Int 1995 48 475-480



SLE en voeding

• Vaak tekort aan vit D, door vermijden zonlicht vaak 
tekorten 

• Bij laag vit D  actiever ziekte

• Dus voldoende vit D in vooeding

• Zorg voor volwaardige voeding  evt   multivitamine



Sclerodermie en voeding

• Vaak  afwijkingen slokdarm en darm

• Vaak tekort aan vit D,  dan actiever ziektebeeld

• Tekort vit en spoorelementen

• Advies: voldoende vit D

• Zorg voor volwaardige voeding en bij 
darmproblemen extra multivitamine, bij voorkeur 
wateroplosbaar 



Voeding+ ziekte van Bechterew

• Bij laag vit D gehalte 
in bloed is ziekte 
actiever

• Vaker osteoporose
• Dus: 

zorg voor voldoende
vit D en kalk



Diëet  ziekte van Bechterew helpt niet  

• Laag zetmeel dieet 
• Gaat uit van de gedachte dat aldus minder 

Klebsiella bacterien kunnen groeien en de 
ziekte rustiger wordt.

• Nooit effect aangetoond

Erbringer A, Wilson C, Clin Rheumatol 1996; suppl 1: 62-66 

www.kickas.org



Fibromyalgie en voeding

• 60% tekort aan vit D, 
dan angstig en 
depressief

• Dus voldoende vit D en 
Ca in voeding



Fibromyalgie en voeding

• 26%  heeft een dieet geprobeerd

• Rauw- vegetarisch dieet *

• Vezelrijk dieet (vaak prikkelbare darm)

• Pure chocolade helpt tegen vermoeidheid 

• Vegetarisch** helpt niet

*Donaldson et al Complement Alt Med 2001; 1:1-7

** Azad et al Bangladesh Med Res Counc Bull 2000 26:41-7



Fibromyalgie + darmklachten
beter zonder glutamaat?

• 57 FM pat met darmklachten

• 4 weken dieet zonder Na glutamaat en aspartaat
(voedingsadditieven)

• 37 hielden dieet vol, meesten meer dan 30% 
verbeterd

• Erna glutamaat of placebo

• Mensen met glutamaat kregen klachten terug

• Verder onderzoek is nodig 

Holton K , Clin Exp Rheumatol 2012;0: (6 suppl 74) 10-17



Jeugdreuma en voeding

Vaak tekorten vitamines en mineralen

Vaak tekort Seleen

Vaak laag vit K , dan botontkalking

Advies: 

voldoende vit D / multivitamine, seleen

Voldoende vit K ( in groene groenten, broccoli, 
spruitjes, yoghurt en Kaas) 



Jicht  en voeding

• Kan meestal goed behandeld worden

• (medicatie niet stoppen) 

• Vermijden  lever, niertjes, veel vlees etc en 
alcohol (kan aanval uitlokken)

• Vermijden fructose houdende dranken resp
vruchtensap (geeft hoog urinezuur)

• Niet te snel vermageren 

• Vit C 500 mg dd verlaagt urinezuur 

• Veel water en thee  drinken



SLE en voeding

• Visolie  met vetarm dieet *:

verbetering symptomen

Verbetering fenomeen van Raynaud

Vlaszaadolie (30 gr ) **

verbetering ontsteking, nierfunctie, 

lager cholesterol 

* Wallon ea Ann Rheum Dis 1991 50:463-466                

**Clark ea Kidney Int 1995 48 475-480



SLE en voeding

• Vaak tekort aan vit D, door vermijden zonlicht vaak 
tekorten 

• Bij laag vit D  actiever ziekte

• Dus voldoende vit D in vooeding

• Zorg voor volwaardige voeding  evt   multivitamine



Sclerodermie en voeding

• Vaak  afwijkingen slokdarm en darm

• Vaak tekort aan vit D,  dan actiever ziektebeeld

• Tekort vit en spoorelementen

• Advies: voldoende vit D

• Zorg voor volwaardige voeding en bij 
darmproblemen extra multivitamine, bij voorkeur 
wateroplosbaar 






