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    1. Inleiding 

3 

Vitaminen of  vitamines zijn stoffen die in heel kleine 
hoeveelheden in eten en drinken voorkomen. 
Vitaminen leveren geen energie, maar zijn onmisbaar 
voor een goede gezondheid. 
Ook spelen vitaminen een belangrijke rol bij de groei. 
 
In dit boek krijg je antwoord op de volgende vragen: 
 Wat is het verband tussen vitaminen en ziekte? 
 Wat is scheurbuik? 
 Wat is beriberi? 
 Wat zijn vitaminen precies? 
 Welke soorten vitaminen zijn er? 
 Wat zijn de kenmerken van die vitaminen? 
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  2. Geschiedenis 

Ziek 
Al heel vroeg ontdekten mensen een verband 
tussen ziekte en voeding. 
Een veelvoorkomende  ziekte onder zeelui was 
scheurbuik (1). Op lange zeereizen was er vaak 
een groot gebrek aan vers eten. Een zeeman die 
aan scheurbuik leed was te herkennen aan: 
 Gezwollen en bloedend tandvlees 
 Bloeduitstorting op de onderbenen. 
 Een gevoel van slapheid 
 Stijve en pijnlijke ledematen 
 Inwendige bloedingen 
Een zeeman ging uiteindelijk dood aan scheur-
buik als hij niet behandeld werd. 
Voeding 
Lang dacht men dat scheurbuik iets met het 
weer of  gebrek aan beweging te maken had.  
Het waren allemaal fabels.  
De behandeling bleek simpel.  
Het eten van citrusvruchten, zoals sinaasappels, 
citroenen of  limoenen was genoeg. Later 

ontdekte men dat het eten 
van zuurkool ook hielp.  
Een voordeel was dat 
zuurkool goed houdbaar 
was aan boord. 

  De naam scheurbuik 
komt van de Latijnse 
naam scorbuut of 
scorbutus. 
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Nu weten we dat de oorzaak 
van scheurbuik een gebrek aan 
vitamine  C is. 
Het zuur van de vruchten en 
zuurkool is het geheim. 



  

Beriberi 
Beriberi betekent in de taal van Sri Lanka ernstige 
zwakte. De ziekte kwam vooral voor in Azië.  
Een beriberilijder (1) had de volgende symptomen: 
 Kortademigheid door vocht in de longen 
 Een snelle hartslag 
 Een vergroot hart 
 Te weinig urine 
 Gedeeltelijke verlammingen 
 Geheugenverlies 
Zonder behandeling stierven beriberipatiënten. 
Rijst 
Door toeval ontdekt de Nederlandse arts Eijkman (2) 
in Azië de simpele behandeling voor de ziekte.  
Het probleem zit in het eten van witte rijst.  
Rijst wordt geslepen. Het velletje rond de rijstkorrel 
wordt daarbij weggehaald. Zo krijg je witte rijst (3).  
Een beriberipatiënt die ongeslepen, bruine rijst (4) 
ging eten, werd weer beter. 
Dat bruine schilletje maakte het verschil.  
Beriberi werd niet veroorzaakt door een bacterie of  

virus, zoals men vroeger 
vaak dacht.  
Nee, het had iets te maken 
met de voeding.  
De oorzaak is een gebrek 
aan vitamine B1. 
 

 

Toeval 
Rond het ziekenhuisje van 
Eijkman scharrelden kippen 
rond. Ze werden gebruikt om kippen-
soep van te maken voor de zieken.  
Kippen kregen vaak de restjes rijst 
van de patiënten. Vaak gingen kippen 
opeens dood. De dieren leden ook 
aan beriberi. Een bediende voerde op 
een dag ongepelde rijst.  
Zieke kippen werden beter. Toen ging 
er een lichtje branden bij Eijkman. 
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Ik heb beriberi! 

 



Vitamine 
De Poolse scheikundige Casimir Funk (1) leest het 
verhaal over de bruine rijst van van Eijk.  
Hij is nieuwsgierig en probeert in zijn laboratorium 
de stof  te achterhalen die beriberi geneest.  
Dat lukt in het jaar 1912.  Hij geeft de stof  de naam 
vitamine. Vitamine betekent letterlijk levensstof. 
Andere ziektes 
Funk weet zeker dat er ook andere ziektes zijn die 
als oorzaak vitaminegebrek hebben. 
Funk ontdekt ook het vitamine dat de ziekte pellagra 
geneest. Deze dodelijke ziekte wordt herkend aan 
huidschilfers, diarree en dementie. 
Het eten van kip, wild, eieren en pinda’s voorkomt en 
geneest de ziekte. 
Nog meer vitaminen 
Veel later worden er nog eens 11 soorten vitaminen 
ontdekt. De 13 vitaminen (2) of  levensstoffen hebben 
de volgende kenmerken:  
1. Vitaminen zijn geen brandstof  voor het lichaam. 

Ze leveren dus  geen energie. 
2. Het lichaam kan in de meeste gevallen zelf  

geen vitaminen maken. 
3. Vitaminen komen alleen in heel kleine 

hoeveelheden in drinken  en eten voor. 
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  3. Vitamine A 

  Vitamine A . 
Kenmerken: 
 Wordt opgeslagen in lichaamsvet. 
 Ander deel verdwijnt met urine. 
 Kan tegen hoge temperaturen, 

zoals bakken en braden. 

  

  Provitamine A 
Kenmerken: 
 Het lichaam maakt provitamine A 

zelf uit planten. 

  

  Gezondheid: 
Vitamine A zorgt voor een gezonde 
huid en ogen. Vitamine A helpt bij 
het aan-maken van nieuwe huid– en 
haarcellen. 
Vitamine A zorgt ook voor een 
goede weerstand tegen ziekten. 

Vitamine A vind je in: 
 Vlees en vleeswaren 
 Zuivelproducten 
 Eidooiers. 
 Margarine 

Provitamine A vind je in: 
 groenten: worteltjes, broccoli 

en spitskool 
 Fruit: sinaasappels, meloenen 

en bananen. 

 

 



  

  4. Vitamine B 

  
  Kenmerken vitamine B2 
 Helpt mee bij de energie-

voorziening in het lichaam. 
Vitamine B2 zit in: 
 Zie alle producten bij B1 
Weetjes 
 Een tekort aan vitamine B2 

kan zorgen voor ontstekingen 
bij mond, tong en neus. 

  

3 

 

Kenmerken vitamine  B1: 
 Is onmisbaar voor de energievoorziening 

in het lichaam, de werking van de hart-
spier en het zenuwstelsel. 

Vitamine B1 zit in: 
 Brood en graanproducten 
 Groente  en aardappelen 
 Vlees en zuivel 
Weetjes 
 Een vitamine B1 tekort zorgt voor 

geheugen- en concentratieverlies. 
 

 

 

 

Kenmerken vitamine B5: 
 Helpt mee bij de  opbouw en afbraak 
van eiwitten en vetten. 
 Is nodig voor de energievoorziening. 

Vitamine B5 zit in: 
 Vlees, eieren, zuivel, groente en 

fruit. 

Kenmerken vitamine B3: 
 Helpt mee bij de energievoor-

ziening in het lichaam. 
Vitamine B3 zit in: 
 Vlees en vis 
 Volkoren graanproducten 
 Groenten en aardappelen 
Weetjes 
 Een tekort aan vitamine B3 kan 

zorgen voor huidaandoeningen, 
diarree  en dementie. 

 

 

 

 



  

    

Kenmerken vitamine B12Kenmerken vitamine B12::  

  Maakt rode bloedcellen aan.Maakt rode bloedcellen aan.  

  Nodig voor het zenuwstelselNodig voor het zenuwstelsel  
Vitamine B12 zit alleen in:Vitamine B12 zit alleen in:  

  Dierlijke producten: melk, vlees, vis Dierlijke producten: melk, vlees, vis 
en eieren.en eieren.  

WeetjesWeetjes  

  Een tekort aan vitamine B12 zorgt Een tekort aan vitamine B12 zorgt 
voor bloedarmoede, tintelende voor bloedarmoede, tintelende 
vingers en geheugenverllies.vingers en geheugenverllies.  

Kenmerken vitamine B6Kenmerken vitamine B6::  

  Helpt mee bij de stofwisseling en de Helpt mee bij de stofwisseling en de 
aanmaak van bloed.aanmaak van bloed.  

  Verbetert de weerstandVerbetert de weerstand  
Vitamine B6 zit in:Vitamine B6 zit in:  

  Brood en graanproductenBrood en graanproducten  

  Groente  en aardappelenGroente  en aardappelen  

  Vlees en zuivelVlees en zuivel  
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Kenmerken vitamine B8Kenmerken vitamine B8::  

  Helpt mee om energie uit voedsel Helpt mee om energie uit voedsel 
te halen.te halen.  

  Houdt huid en haar gezondHoudt huid en haar gezond   
Vitamine B8 zit in:Vitamine B8 zit in:  

  Eieren, lever, melk en noten.Eieren, lever, melk en noten.  
WeetjesWeetjes  

  Een tekort aan vitamine B8 zorgt Een tekort aan vitamine B8 zorgt 
voor bloedarmoede en huidvoor bloedarmoede en huid--  

  Kenmerken vitamine B11Kenmerken vitamine B11::  

  Belangrijk voor de groei van het Belangrijk voor de groei van het 
lichaam.lichaam.  

  Belangrijk bij de aanmaak van bloedBelangrijk bij de aanmaak van bloed--
cellen.cellen.  

Vitamine B11 zit in:Vitamine B11 zit in:  

  Groene groenten, volkorenproducten.Groene groenten, volkorenproducten.  

  Vlees en zuivel.Vlees en zuivel.  
WeetjesWeetjes  

  Vitamine B11 is belangrijk voor Vitamine B11 is belangrijk voor 
zwangere vrouwen en hun zwangere vrouwen en hun 
ongeboren kind.ongeboren kind.  
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  5. Vitamine C 

  

  Vitamine C vind je in: 
 Fruit (veel in citrusvruchten, 

bessen, aardbeien en kiwi’s) 
 Groente (veel in paprika en kool-

soorten 
 Aardappelen. 

  Weetjes 
 Kook groenten in weinig water. 
Vitamine C lost op in water. Veel 
vitaminen komen dus in het water 
terecht. 
 Snijd groenten niet te fijn. 
 Bewaar sinaasappelsap in een 

koelkast. 

  Gezondheid: 
Vitamine C is belangrijk bij: 
 De vorming van bindweefsel. 
 Het opnemen van ijzer in het 

lichaam. 
 De opbouw van weerstand 

tegen ziekten. 

 

Vitamine C  
Kenmerken: 
 Wordt opgenomen in vocht in 

het lichaam. 
 Teveel aan vitamine C verdwijnt 

met de urine. Teveel vitamine C 
veroorzaakt diarree. 

 Vitamine C kan niet tegen hoge 
temperaturen en zonlicht. 
De vitaminen verdwijnen dan. 

 



  

  6. Vitamine D 
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Vitamine D vind je in: 
 Vette vis (haring (1), zalm (2) en 

makreel. (3) 
 Vlees en eieren  (maar veel minder 

dan in vette vis) 
 Soms wordt vitamine D toegevoegd 

aan zuivel. 

Vitamine D 
Kenmerken: 
 Deze vitamine kan door het 

lichaam zelf gemaakt worden. 
Daar is wel zonlicht voor nodig. 

 Het zonlicht helpt om vitamine 
D in de huid aan te maken. 

 Er is ook voeding waar vitamine 
D in zit. 
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Weetjes 
 Buitenlucht is belangrijk bij de 

vorming van vitamine D 
 Vroeger kregen kinderen vaak de 

ziekte rachitus (4). De oorzaak 
was een gebrek aan vitamine D. 
Deze kinderen hadden vergroeide 
botten en een slecht gebit. 

 

 

 

2 

4 

  Gezondheid: 
Vitamine D is belangrijk bij: 
 De vorming van calcium (kalk) 

in het lichaam. Botten en tan-
den bestaan uit calcium, 

 Calcium versterkt botten en 
tanden. 



  

  7. Vitamine E 

  Vitamine E 
Kenmerken: 
 Deze vitamine zit in vet opgelost. 
 Vitamine E is een vitamine die de werking van 

schadelijke stoffen in het lichaam kan opheffen. 
Die stoffen worden onschadelijk gemaakt. 

  Weetjes 
 Vaak wordt vitamine E toegevoegd 
aan cremes, zalven en shampoos, omdat 
het de huid en de haren zou versterken. 
 

  Gezondheid: 
Vitamine E is belangrijk , want het beschermt: 
 De lichaamscellen 
 De bloedbaan 
Vitamine E is ook belangrijk bij de regeling 
van de stofwisseling. 

Vitamine E vind je in: 
 Zonnebloemolie, olijfolie en dieet-

margarine. 
 Noten (veel) 
 Brood en andere graanproducten. 
 Groenten en fruit ( niet veel). 



  

  8. Vitamine K 

  Vitamine K 
Kenmerken: 
 Vitamine K1 zit in voedsel en drinken.  
 Vitamine K2 kan door het lichaam zelf 

gemaakt woren. Dat gebeurt door 
bacteriën in de dikke darm. 

  Weetje 
Baby’s krijgen na de geboorte extra 
vitamine K. Vitamine K zit volop in 
moedermelk en flesvoeding.  

  

 

Gezondheid: 
Vitamine K speelt een belangrijke rol bij: 
 Het stollen van het bloed. 

Wonden genezen daardoor sneller. 
 Het aanmaken van nieuw bot. 

 

Vitamine K vind je in: 
 Groene bladgroente 

en fruit 
 Vlees (lever) 
 Zuivel 



  9. Filmpje 

Zijn worteltjes goed voor je ogen? 

Bekijk het filmpje 

https://schooltv.nl/video/zijn-wortels-goed-voor-je-ogen-clip-uit

-willem-wever/#q=vitamine 

AA  
CC  

KK  

EE  

B6B6  

B5B5  

B1B1  
B3B3  

B2B2  

B8B8   

B12B12  

B11B11  

Wat zijn vitamines? 

Bekijk het filmpje 

https://schooltv.nl/video/wat-zijn-vitamines-stofjes-die-goed-

voor-je-zijn/#q=vitamine 

https://schooltv.nl/video/zijn-wortels-goed-voor-je-ogen-clip-uit-willem-wever/#q=vitamine
https://schooltv.nl/video/zijn-wortels-goed-voor-je-ogen-clip-uit-willem-wever/#q=vitamine
https://schooltv.nl/video/wat-zijn-vitamines-stofjes-die-goed-voor-je-zijn/#q=vitamine
https://schooltv.nl/video/wat-zijn-vitamines-stofjes-die-goed-voor-je-zijn/#q=vitamine






  Bronnen 

http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vitamines.aspx 
http://kidshealth.org/en/kids/vitamin.html# 



  Colofon en voorwaardenColofon en voorwaarden  
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