Deze wetenschappelijke informatie is bedoeld voor de gezondheidsprofessional.

Therapeutisch gebruik van omega-3, B-Complex,
luteïne, zeaxanthine voor brein en ogen
• D
 HA helpt de hersenfunctie en het gezichtsvermogen gezond houden bij een
dagelijkse inname van 250 mg.
• V itamine B3, B6, B12, biotine en foliumzuur dragen bij tot normale psychologische
functies, zoals leren en geheugen.
• V itamine B2, B3, B6, B12 en foliumzuur dragen bij tot de vermindering van
vermoeidheid en moeheid.
• V itamine B6, B12, D3, foliumzuur en selenium dragen bij tot de normale werking van
het immuunsysteem.
• V itamine B2 helpt normale rode bloedcellen behouden, terwijl hun normale vorming
ondersteund wordt door vitamine B6, B12 en foliumzuur. Vitamine B2 draagt bij tot een
normaal metabolisme van ijzer.
• E
 PA en DHA dragen bij tot de normale werking van het hart bij een dagelijkse
inname van minstens 250 mg.

Toepassingen en gebruiksaanwijzing

Ondersteunt een betere mentale focus, de gezondheid van de ogen, de aanpak van
mentale stress en vermoeidheid, en een verhoging van de natuurlijke weerstand.
Aangewezen voor studenten, managers, chauffeurs, sporters of ouderen.

Typische indicaties voor EPA+DHA met vitamine D3, B6, B12, biotine en
foliumzuur:

• O
 ndersteuning cognitieve functies (aandachtsvermogen, geheugen)
• ADHD-like symptomen (vooral aandachtsproblemen)
• Geringe cognitieve stoornis (“Mild Cognitive Impairment” of MCI, voorstadium van
dementie)
• Ondersteuning bij milde tot matige majeure depressie

Typische indicaties voor EPA+DHA met luteïne en zeaxanthine

• D
 roge ogen (leeftijdsgebonden, lensdragers, computerschermgebruikers)
• Rem op de progressie van leeftijdsgebonden maculadegeneratie
• Preventie cataract (staar)

Typische indicaties voor de B vitaminen (B2, B6, B12, foliumzuur) met
vitamine D3, selenium en Siberische ginseng:
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• V ermoeidheid en stress
• Milde bloedarmoede
• Verhoging weerstand (bijv. grieppreventie)

Bijwerkingen en maatregelen

Bij correct gebruik worden geen bijwerkingen verwacht.

Voeding voor de hersenen
Het omega-3 vetzuur docosahexaeenzuur (DHA) is een bouwstof van de grijze stof in
de hersenen, en accumuleert in hersenregio’s die deelnemen aan processen zoals
leren en geheugen (bijv. de hersenschors en de hippocampus).1,2 Via beeldvorming
(magnetische resonantie) konden onderzoekers vaststellen dat een hogere inname
van omega-3 geassocieerd was met een groter volume grijze stof in de prefrontale
schors, de hippocampus en de amygdala van gezonde volwassenen.3 DHA biedt onder
meer een zekere soepelheid aan de celmembranen van de zenuwcellen waardoor
membraaneiwitten beter functioneren, en de signaaloverdracht vlotter verloopt.
Verder verbetert DHA de doorbloeding van de hersenen en is het de voorloper van
neuroprotectines en resolvines die zenuwweefsel beschermen tegen inflammatie en
oxidatieve stress. Hersenweefsel bevat 250 tot 300 keer minder van het omega-3
vetzuur eicosapentaeenzuur (EPA) dan DHA, maar toch speelt ook EPA een rol. EPA
draagt eveneens bij tot een betere doorbloeding van de hersenen en is de voorloper
van krachtige anti-inflammatoire eicosanoïden.1,2 Het duurt zo’n 3 maanden vooraleer
DHA maximaal geïncorporeerd zit in de celmembranen (en er een optimaal effect te
verwachten valt), het effect van EPA is na 4 weken al merkbaar.4 Om depressieve
gevoelens te verbeteren blijkt EPA van groter belang dan DHA (formules met meer EPA
dan DHA gaven een significante verbetering bij majeure depressie, formules met meer
DHA dan EPA deden dit niet).5,6 Ook om de aandachtsproblemen bij een subgroep van
ADHD-patiënten te verminderen blijkt EPA het belangrijkste omega-3 vetzuur.7
Suppletie met omega-3 heeft een positieve invloed op het concentratievermogen en
het korte-termijn-geheugen van zowel ADHD-kinderen als kinderen met een normale
ontwikkeling, vooral wanneer sprake is van een omega-3-deficiëntie.8,9 Om de
geheugenfunctie van oudere personen op peil te houden is vooral DHA bestudeerd.
Personen met “Mild Cognitive Impairment” (MCI, wellicht een voorstadium van
dementie) die geen drager zijn van het ApoE 4-gen genieten te beste verbetering in
respons op een DHA-rijke suppletie.1,10-12
Vitamine D bezit eveneens een link met de hersenfunctie. Zo gaf vitamine D in
onderzoek met de beste studieopbouw een verbetering van depressieve symptomen.13
Vitamine D activeert het enzym dat verantwoordelijk is voor de omzetting van
tryptofaan naar serotonine (de neurotransmitter met invloed op geheugen, stemming,
zelfvertrouwen, eetlust). Om het serotonine-niveau te verhogen werkt vitamine D goed
samen met EPA en DHA. EPA wordt veronderstelt de presynaptische vrijgave van
serotonine te verhogen door de aanmaak van serie E2 prostaglandines te
onderdrukken, terwijl DHA de postsynaptische serotoninereceptor beter laat
functioneren door de verbeterde soepelheid van de celmembranen.14
Vitamine B6, vitamine B12, biotine en foliumzuur hebben een fysiologische rol in
het behoud van tal van psychologische functies zoals concentratie, leren, geheugen
en redeneren. Deze vitaminen stimuleren onder meer de aanmaak van
neurotransmitters.15,16 Klassieke symptomen van een tekort aan vitamine B6,
vitamine B12, biotine en foliumzuur zijn respectievelijk verwardheid, geheugenverlies,
depressie en concentratieproblemen.16,17 Resultaten van de VITACOG-studie
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(Homocysteine and B Vitamins in Cognitive Impairment) toonden dat suppletie met
hoge doses B-vitaminen (20 mg vitamine B6 + 0.5 mg vitamine B12 + 800 µg foliumzuur
per dag) het krimpen van de hersenen (hersenatrofie) bij patiënten met “Mild Cognitive
Impairment” met 40% afremde, maar wel enkel wanneer hun omega-3-gehalte in het
bloed voldoende hoog was. Patiënten met een lage bloedspiegel aan omega-3
haalden geen voordeel uit de vitamine B-suppletie. Deze nieuwe bevinding benadrukt
een belangrijke synergie tussen B vitaminen en omega-3 (EPA+DHA) in de bescherming
tegen leeftijdsgebonden inkrimping van de hersenen.18

Gezondheid van de ogen

Het omega-3 vetzuur DHA wordt ingebouwd in de buitenste segmenten van de
staafjes in het netvlies. DHA ondersteunt er de regeneratie van het lichtgevoelige
pigment rhodopsine. Absorptie van licht door rhodopsine is de eerste stap in de
visuele biochemie. Door rhodopsine actief te houden ondersteunt DHA de
fototransductie, het proces waarbij invallend licht wordt omgevormd tot elektrische
signalen die naar de visuele centra in de hersenen gaan. Via omvorming naar
neuroprotectine D1 (NPD1) helpt DHA de cellen in het netvlies en het hoornvlies
beschermen tegen oxidatieve stress en inflammatie. Ook het omega-3 vetzuur EPA
speelt een nuttige rol in de doorbloeding van het oog.19 Bij deelnemers in de NAT2studie (Nutritional AMD Treatment 2 study) die een voldoende hoge omega-3 index
hadden opgebouwd (gemiddelde omega-3 index van 8.68) werd de ontwikkeling van
leeftijdsgebonden maculadegeneratie duidelijk afgeremd.20 Een meta-analyse van 7
studies bij in totaal 790 deelnemers met het droge-ogen-syndroom toonde dat
suppletie met omega-3 (300 à 750 mg EPA+DHA per dag) een verbetering gaf van de
symptomen: er werd meer traanvocht geproduceerd dat ook langer aanwezig bleef.21
Luteïne en zeaxanthine zitten hoog geconcentreerd in de lens en in de gele vlek van
het netvlies. Ze fungeren er als filters voor blauw licht en als antioxidanten. Hiermee
wordt een vertroebeling van de lens tegengegaan en het gezichtsvermogen
ondersteunt. Luteïne zit vooral in de niet-centrale zones van de gele vlek, en helpt
hiermee vlugger zien bij verblindend licht (laag-contrast-zicht). Zeaxanthine bevindt
zich en de centrale zone van de gele vlek (de fovea) en helpt hiermee vormen
discrimineren (hoog-contrast-zicht). In de AREDS2-studie (Age-Related Eye Disease
Study 2) bij 4203 patiënten met leeftijdsgebonden maculadegeneratie gaf gebruik van
10 mg luteïne + 2 mg zeaxanthine per dag een 10% risicoreductie op de progressie
naar gevorderde maculadegeneratie.22 In een meta-analyse van 6 observationele
studies bij 41999 deelnemers waarvan 4416 patiënten met cataract was de
consumptie van luteïne en zeaxanthine geassocieerd met een verlaagd risico op
nucleair cataract (vertroebeling van de centrale zone van de lens).
Voor elke toename van 300 µg luteïne+zeaxanthine per dag, daalde het risico op
nucleair cataract met 3%.23

Vitaminen en mineralen functioneren als cofactoren van diverse enzymen met een rol
in tal van stofwisselingsreacties. B-vitaminen hebben een fysiologische rol bij de
energiestofwisseling (aanmaak van lichaamsenergie)24, en de vitaminen B6, B12, D,
foliumzuur en selenium laten het immuunsysteem beter werken25. Zo zijn er
aanwijzingen dat vitamine D mee helpt beschermen tegen het ontstaan van bovenste
luchtweginfecties veroorzaakt door het influenzavirus door de aanmaak van proinflammatoire stoffen te onderdrukken.26,27 Vitamine B6 is nodig als co-enzym bij de
stofwisseling van antilichamen en cytokines, een vitamine B12-deficiëntie geeft
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aanleiding tot een onderdrukking van de activiteit van NK-cellen, terwijl tekorten aan
foliumzuur of selenium de goede werking van T-lymfocyten ondermijnen.24,28,29
Deze eigenschappen dienen slechts als voorbeelden, want vitaminen en mineralen
hebben een ruime impact op de werking van het immuunsysteem.
Siberische ginseng (Eleutherococcus senticosus) is een gevestigd adaptogeen.
Adaptogenen bieden weerstand tegen de effecten van stress.30
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