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WELLNESS
Wellness is uw pols

en deze eens boven de 100 laten gaan.

Wellness is hart hebben voor uw hart

en dat van een ander.

Wellness is ontbijten

en niet wat sommigen ontbijten noemen,

maar een maaltijd rijk aan voedingsstoffen,

die geen conserveringsmiddelen bevat.

Het is het sorteren van afval.

Vrijwilligerswerk doen.

Uw moeder bellen.

Wellness is op de fiets naar ‘t werk

voor uzelf

en voor de ozonlaag natuurlijk.

Wellness is niet moeilijk.

Het is zo simpel als vitamine B, C, D en E.

Het is als wandelen met de hond.

Nee.

Rennen met de hond.

Wellness is lezen

en onthouden wat u gelezen hebt.

Wellness is voor iedereen.
1De informatie in deze nieuwsbrief is 

informatief bedoeld en kan geenszins 

beschouwd worden als medisch advies.
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Magnesium  
Een onmisbaar  
mineraal
Magnesium om beter te slapen, magnesium bij spierkrampen, 

magnesium voor het hart… het lijkt wel of iedereen tegenwoor

dig extra magnesium inneemt. In de ‘ranglijst’ van veel gebruikte 

voedingssupplementen is magnesium met stip nummer één in 

de categorie mineralen. En niet voor niets. Magnesium tekorten 

blijken vaak voor te komen, terwijl dit mineraal onmisbaar is in 

het lichaam. Magnesium is betrokken bij de activiteit van meer 

dan 300 verschillende enzymen en functies. Van de verbranding 

van koolhydraten en het ontspannen van spieren, tot de prik

keloverdracht in zenuwcellen en de botopbouw. Een magnesium 

tekort kan op verschillende manieren tot uiting komen. De meest 

bekende symptomen zijn gerelateerd aan spanning, zoals (spier)

kramp, stress en hoofdpijn. 

Hoewel magnesium tekorten vaak voorkomen, blijkt dat men 

zich vaak niet bewust is van het tekort. In deze editie van de  

Vitamin Times zijn feiten en recente inzichten rondom de inname 

van magnesium en het voorkomen van tekorten op een rij gezet. 

Ook wordt veelbelovend nieuw onderzoek beschreven, waaruit 

het belang van magnesium in de hersenen blijkt, zoals bij ADHD 

en Alzheimer. Verder wordt gekeken naar verschillende varian

ten waarin magnesium als voedingssupplement beschikbaar is 

en kan een stappenplan u helpen bij de keuze van een magne

siumsupplement.

We krijgen (te) weinig binnen 
Magnesium zit in een groot aantal voedingsmiddelen, maar nu 

net die voedingsmiddelen die we niet zo heel vaak eten, zoals 

groenten. In de praktijk blijkt namelijk dat het officiële advies 

om dagelijks 200 gram groenten te eten slechts door 5% van de 

volwassenen tot 69 jaar gehaald wordt en slechts door 1%1 van 

de kinderen in de leeftijd van 7 tot 18 jaar.

Uit verder onderzoek wordt geconcludeerd dat zo’n 22% van de 

volwassen vrouwen en 27% van de volwassen mannen minder 

magnesium binnen krijgen dan aanbevolen hoeveelheid. Bij jon-

geren tussen de 14 en 18 jaar betreft het zelfs 60 à 75%1. 

Er zit (te) weinig in onze voeding
We eten dus (te) weinig magnesiumrijke voeding, maar dat niet 

alleen. De voeding op zich bevat ook steeds minder magnesium. 

Dit heeft verschillende oorzaken, die al beginnen bij de land-

bouw. In de landbouw is het gebruik van kunstmest en bestrij-

dingsmiddelen flink toegenomen, wat een negatief effect heeft 

op de aanwezigheid van de juiste voedingsstoffen. 

Cijfers die bekend zijn vanuit de Verenigde Staten laten zien dat 

er in de periode van 1963 tot 1992 sprake is van een gemiddel-

de afname van 21% van de hoeveelheid magnesium in groente 

en fruit, waarbij in bladkoolsoorten zelfs een afname van 84% 

HOEVEEL MAGNESIUM HEB IK NODIG?

 
  250-350 MG 300-350 MG

De ADH (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) voor vrouwen is 250-
350 mg. Als vrouwen zwanger zijn geldt hetzelfde inname advies 
als voor mannen: 300-350 mg en bij borstvoeding 400 mg.

De ADH is de minimale hoeveelheid die nodig is om een abso-
luut tekort te voorkomen. De ADH zegt niets over de hoeveel-
heid die het lichaam nodig heeft om de betreffende stof alle be-
doelde taken volledig te laten vervullen. Dit wordt de optimale 
hoeveelheid genoemd. De optimale hoeveelheid is individueel 
bepaald en onder andere afhankelijk van geslacht, leeftijd, het 
voedingspatroon, roken en medicijngebruik.
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“De totale magnesium inname is gedaald van 500 mg 
per dag in het jaar 1900 tot 175-225 mg nu.”
Altura BM, Altura BT. Magnesium: Forgotten Mineral in Cardiovascular Biology and Therogenesis.  
In: International Magnesium Symposium. New Perspectives in Magnesium Research. London: Springer-Verlag; 2007:239-260;
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werd geregistreerd2. In het Verenigd Koninkrijk werd over de  

periode van 1936 tot 1997 zelfs een gemiddelde afname van 

35% van het magnesiumgehalte gevonden4. 

Behalve de landbouw heeft ook de verdere verwerking invloed 

op het magnesium gehalte in de voeding. Zo wordt er in produc-

ten bijvoorbeeld steeds meer gebruikt gemaakt van geraffineer-

de bloem, het zo geheten ‘witmeel’ in plaats van volkorenbloem. 

Bij het raffineren van witmeel wordt 80 tot 97% van alle magne-

sium verwijderd3. 

Ook hebben we zelf invloed op de hoeveelheid magnesium in 

onze voeding. Groenten geven magnesium af aan het water 

waarin de groenten gekookt worden. Door groenten kort te ko-

ken in een beperkte hoeveelheid water blijft meer magnesium 

behouden. 

De combinatie van de afname van het magnesiumgehalte in de 

voeding en het veranderde voedingspatroon leidt tot een grote 

daling in de inname van magnesium. Volgens recente schattin-

gen is de totale magnesium inname in de Verenigde Staten ge-

daald van 500 mg per dag in het jaar 1900 tot 175-225 mg nu5. 

Verondersteld wordt dat een zelfde afname geldt in West Europa. 

We nemen (te) weinig op
Niet alleen de voeding bepaalt het risico van een magnesium 

tekort. Ook het lichaam zelf heeft een rol. Magnesium wordt in 

mindere mate opgenomen als we ouder worden, bij hoge inname 

van suiker, veelvuldig zuivelgebruik en het gebruik van bewerkte 

voeding. Zo bindt magnesium zich bij fosfaatrijke producten, 

zoals frisdrank, aan het fosfaat en kan het mineraal niet door het 

lichaam worden opgenomen. 

Daar komt bij dat magnesium in verhoogde mate uitgescheiden 

wordt door het lichaam in stress-situaties, bij het zweten (sport), 

maar ook bij veelvuldig gebruik van alcohol.

Verder kunnen bepaalde medicijnen een negatief effect hebben, 

zoals diuretica (‘plaspillen’) die voor een versnelde uitscheiding 

van onder andere magnesium zorgen. Ook de anticonceptiepil 

heeft een negatieve invloed, evenals de veel gebruikte maag-

zuurremmers. 

Eind vorig jaar publiceerde een onderzoeker van het Radboud 

UMC een onderzoek naar de relatie tussen het gebruik van maag-

zuurremmers, een magnesium tekort en de rol van voeding.  

De onderzoeker gaf aan dat het ontstaan van een magnesium 

tekort een ernstige bijwerking van maagzuurremmers is en be-

schreef dat getroffen patiënten symptomen zoals spierkrampen 

of hartritmestoornissen hebben. De onderzoeker gaf tevens aan 

dat dit regelmatig over het hoofd wordt gezien. De bijwerkingen 

bleken bij 1 op de 10 van de patiënten van het Radboud UMC op 

te treden. Bron: www.radboudumc.nl/Research
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SYMPTOMEN EN ADVIES

Hoofdpijn
Duizeligheid

Moeite met concentratie
Botontkalking

Snel geïrriteerd zijn
Verstijfde spieren

Migraine
Hartritmestoornissen

Hartkloppingen
Stress

Vermoeidheid
Te hoge of te lage bloeddruk

Vocht vasthouden
Maagkrampen 

Constipatie
PMS

Beenkrampen
Spierpijn

Moeilijk in slaap vallen

Symptomen van een mogelijk magnesiumtekort
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Magnesium  
tekort  
Symptomen, advies 
en nieuw onderzoek
Het verband tussen een mogelijk magnesium tekort en  
lichamelijke ongemakken wordt niet snel gelegd. Ver-
moeidheid en spierkramp zijn vaak genoemde klachten 
van een tekort, maar iemand met langdurige stressklach-
ten zal de vermoeidheid eerder toeschrijven aan ‘de stress’ 
en niet aan een magnesium tekort. Hetzelfde geldt voor 
iemand die intensief gesport heeft. De vermoeidheid van 
de spieren is merkbaar, maar dat onvoldoende inname van 
magnesium in relatie staat tot verkramping realiseert niet 
iedereen zich.

In de praktijk blijkt dat mensen die veelvuldig last hebben 
van nachtelijke beenkrampen, maar ook sporters, gebaat 
zijn bij extra inname van extra magnesium.
Bij kramp trekken alle vezels in een spier opeens en on-
willekeurig samen, met een pijnlijk gevolg. Kramp kan 

ontstaan door een slechte doorbloeding, een te beperkte 
inname van vocht en door een tekort aan mineralen, waar-
onder magnesium. Ongeveer de helft van het magnesium 
in ons lichaam bevindt zich in het spierweefsel. Extra in-
name van magnesium (400-600 mg), bij voorkeur in de 
goed opneembare vorm magnesium citraat, kan (spier)
krampen voorkomen of verminderen.

De lijst symptomen van een mogelijk magnesium tekort  
is lang. Op pagina 6 is hiervan een overzicht in beeld  
gebracht.  

Behalve dat magnesium een van de meest gebruikte mine-
ralen is, is het ook een van de meest onderzochte minera-
len. In een breed werkingsgebied. Een aantal voorbeelden:

Magnesium bij hoofdpijn en migraine
De twee meest voorkomende vormen van hoofdpijn zijn 
(spier)spanningshoofdpijn en migraine. Bij beide vormen 
blijkt magnesium een positieve bijdrage te kunnen leve-
ren. Zo bleek in onderzoek dat patiënten met spannings-
hoofdpijn minder magnesium in het bloed hadden6,7.  
Inname van een voedingssupplement met magnesium 
(195 mg/dag) verminderde de klachten sterk bij kinderen 
en adolescenten met steeds terugkerende hoofdpijnklach-
ten8. Bij personen met migraine leidt inname van extra 
magnesium vaak tot verbetering van de klachten: minder 
vaak en minder intense aanvallen9,10,11.

Magnesium helpt het geheugen bij de ziekte van  
Alzheimer
Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de rol van 
magnesium bij de ziekte van Alzheimer, de meest voorko-
mende vorm van dementie. In het bloed en de hersenen 
van mensen met deze ziekte worden verlaagde magnesi-
umspiegels aangetroffen12. Uit eerder onderzoek is geble-
ken dat een chronisch tekort aan magnesium resulteert 

Symptomen van een mogelijk magnesiumtekort

“Vanwege de ontspannende werking 
wordt magnesium ook wel het anti-stress 
mineraal genoemd. Mensen die moeilijk 
ontspannen en daardoor inslaapproble-
men hebben, zijn vaak al gebaat bij in-
name van 400 mg magnesium, een half 
uur voor het naar bed gaan.”
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in afname van het geheugen13. Ook is gebleken dat toe-
diening van magnesium aan personen met dementie kan 
leiden tot verbetering van het geheugen12,14. Verder on-
derzoek laat zien dat extra inname van magnesium in een 
vroeg stadium van de ziekte mogelijk kan helpen om de 
achteruitgang van cognitieve functies te verminderen15. 

Magnesium heeft een positieve invloed op astma
Bij astma trekt het gladde spierweefsel rond de luchtwe-
gen aanvalsgewijs samen, de zogeheten bronchospas-
men. Magnesium blijkt deze samentrekking te kunnen 
verminderen, waardoor vernauwing van de luchtwegen 
tijdens een dergelijke aanval eveneens vermindert16. 
Ander onderzoek bevestigt de positieve werking van 
magnesium bij zowel kinderen als volwassenen. Hierbij 
was sprake van een betere longfunctie en kwaliteit van 
leven17, minder hyperreactiviteit van de luchtwegen18 
en minder medicatiegebruik19. Meer technisch van aard, 
maar minstens zo positief, is de onderzoeksconclusie dat 
bij kinderen toediening van magnesium leidt tot een toe-
name van de belangrijkste lichaamseigen antioxidant20. 
Ook lijkt magnesium de productie van bepaalde ontste-
kingbevorderende stoffen te kunnen verminderen20. 

Magnesium bij ADHD en PDD/autisme
Het is gebleken dat bij kinderen met ADHD21 het gehalte 
magnesium in serum en rode bloedcellen is verlaagd.  
In diverse studies is gekeken naar de effecten van het 
toedienen van magnesium, al dan niet in combinatie 
met vitamine B6, waarbij duidelijke verbeteringen wer-
den gezien22-25. Bij kinderen met de diagnose PDD of au-
tisme bleek de combinatie van magnesium en vitamine 
B6 eveneens een positief effect te hebben26. 

Bloedtest zegt niet voldoende
Magnesium zit voor 99% opgeslagen in bot, spieren en 
andere weefsels. Slechts een heel klein gedeelte bevindt 
zich daarbuiten. Het magnesium dat in het bloed aanwe-
zig is, vormt slechts 0,3% van het totaal. Deze hoeveel-
heid wordt door het lichaam strikt geregeld en constant 
gehouden27-29. 

Als de hoeveelheid magnesium in het bloed daalt dan 
onttrekt het lichaam direct magnesium aan andere weef-
sels of bot. Het lichaam kan dus in principe magnesium 
onttrekken aan de hartspier, terwijl het de concentratie 
magnesium in het bloed op peil houdt. Dit is waarom 
een bloedtest niet voldoende zegt.

Een betere indicatie van het magnesiumgehalte in het 
lichaam wordt verkregen door bepaling van de hoeveel-
heid geïoniseerd (opgelost) magnesium in het bloed of 
een test waarbij gekeken wordt hoeveel magnesium 
met de urine wordt uitgescheiden na toediening van dit 
mineraal per infuus30,31. Geen enkele test lijkt echter ze-
kerheid te bieden. Een combinatie van (bloed)onderzoek 
en symptomen van een tekort aan magnesium geeft 
waarschijnlijk het meest duidelijke beeld. Ook kan men 
dagelijks een voedingssupplement nemen met 400 mg 
goed opneembaar magnesium. De klachten die in relatie 
staan tot een magnesiumtekort kunnen al snel afnemen.

VITAMINE D KAN NIET ZONDER MAGNESIUM  
Magnesium is de vaste partner van vitamine D. Het mine-
raal is nodig om er voor te zorgen dat vitamine D op de 
juiste plaats in het lichaam komt, voor de omzetting van  
vitamine D in de lever, de opslag van vitamine D in het  
lichaam, het omzetten van vitamine D in de actieve vorm en 
ook voor de normale afbraak van vitamine D. 
Onderzoeken hebben aangetoond dat sommige mensen  
die lijden aan rachitis (Engelse ziekte) pas reageren op  
toediening van vitamine D als er tegelijkertijd magnesium 
wordt gegeven32. Bij patiënten met osteoporose (botontkal-
king) ziet men veel vaker een tekort aan vitamine D als er 
ook een tekort aan magnesium bestaat33. Voldoende  
inname van magnesium kan een vitamine D tekort helpen 
voor komen.
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Ik heb vaak moeite met in slaap vallen:  
ik lig maar te malen en te woelen. Het schijnt  
dat magnesium daarbij kan helpen?
Extra magnesium voor het slapen gaan kan voor lichamelijke 

en geestelijke ontspanning zorgen. Bij voorkeur 200-400 mg 

in de vorm van magnesium citraat een half uur tot een uur 

voor het slapen gaan innemen.

Ik ben zwanger. Nu lees ik dat aangeraden wordt 
om extra magnesium in te nemen. Waarom is dat? 
Magnesium heeft een zeer groot takenpakket in het lichaam, 

zoals ondersteuning van het zenuwstelsel, de botopbouw  

en ontspanning van spieren. Tijdens zwangerschap is de  

behoefte aan vele voedingsstoffen, waaronder magnesium,  

hoger. De gemiddelde inname ligt onder de norm.  

Ongeveer de helft van alle zwangeren en vrouwen die  

borstvoeding geven, krijgen met de voeding minder dan de 

dagelijks aanbevolen hoeveelheid binnen. Bij zwangerschap 

wordt dagelijks 350 mg aanbevolen en tijdens het geven van 

borstvoeding 400 mg.

Gebleken is dat magnesium tekorten voorkomen bij (pre)

eclampsie (zwangerschapsvergiftiging), misselijkheid,  

verhoogde spierspanning en /of spierkrampen, vochtop-

hopingen, gespannen borsten, dikke enkels, wisselende  

stemmingen, licht verhoogde bloeddruk en diabetes.

De aanbevolen dagelijkse inname van magnesium 
is 250-350 mg en voor vrouwen die borstvoeding 
geven 400 mg. Is er ook een maximale inname?
Inname van magnesium is volledig veilig in de aangegeven 

doseringen. Een eventueel teveel wordt door het lichaam  

automatisch afgescheiden en kan een laxerend effect hebben. 

De gevoeligheid hiervoor verschilt van persoon tot persoon. 

Sommige mensen ervaren al snel een laxerend effect. Hen 

wordt aangeraden magnesium in bisglycinaat vorm te nemen; 

deze wordt vaak het best verdragen.

 

Sporters wordt aangeraden om goed op de  
magnesium inname te letten, waarom is dat?
Sporters transpireren veel, scheiden daardoor veel magnesi-

um af en hebben zo een hogere behoefte. Dit geldt overigens 

ook voor mensen die zwaar fysieke arbeid verrichten. Door 

voldoende inname van magnesium kunnen de spieren beter 

herstellen en kunnen eventuele spierverkrampingen voorko-

men worden.

Referenties
De referenties naar de wetenschappelijke onderzoeken die in deze editie van de Vitamin Times vermeld staan,  
zijn op aanvraag beschikbaar via info@vitamintimes.nl

VAAK GESTELDE VRAGEN OVER MAGNESIUM
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Magnesium   
Stappenplan en 
checklist
Een voedingssupplement is een eenvoudige manier om 
de voeding aan te vullen en te zorgen voor voldoende 
inname van magnesium. Door het grote aanbod ver-
schillende supplementen lijkt de keuze voor het juiste 
supplement wellicht niet eenvoudig. Behalve het per-
soonlijk advies van uw drogist of gezondheidsspeciaal-
zaak kan dit stappenplan met checklist de keuze een-
voudiger maken:

STAP 1. Check de hoeveelheid  
mineraal in het supplement
Mineralen worden moeizaam opgenomen. Daarom zal 
een ruime dosering aangehouden moeten worden om 
eventuele tekorten aan te vullen. Bij magnesium bijvoor-
beeld wordt inname van 400 milligram per dag aange-
raden. Kijk op het etiket van het supplement hoeveel 
milligram het supplement bevat (en lees de informatie 
in het kader ’Begrijp het verschil’).

STAP 2. Check hoe het mineraal gebonden is
In de voeding is elk mineraal gebonden aan een andere 
stof. Dit is nodig om het mineraal in het lichaam te kun-
nen transporteren, zodat het daadwerkelijk opgenomen 
kan worden. 
Deze verbinding is ook nodig voor een mineraal in een 
voedingssupplement. Op het etiket van het voedings-
supplement moet dit vermeld staan. Staat er bij de 
ingrediënten alleen het woord magnesium dan is niet 
duidelijk of er een verbinding is. Staat er bijvoorbeeld 
magnesium bisglycinaat, magnesium citraat of magne-

sium malaat, dan is duidelijk dat het mineraal gebonden 
is en voorzien is van een effectieve transporteur. 

STAP 3. Check of het een lichaamsvreemde  
of lichaamseigen verbinding is
Lichaamsvreemde, anorganische verbindingen worden
niet of nauwelijks door het lichaam opgenomen (zoals
het magnesium uit steen). Lichaamseigen, organisch 
magnesium (zoals uit spinazie) wordt beter opgenomen.
Magnesium oxide is de meest gebruikte anorganische 
verbinding. Hoewel dit een goedkope variant is met een 
hoog aandeel magnesium (60%) is deze minder goed 
opneembaar dan organische verbindingen34: de opname 
van magnesium uit oxide kan zo laag zijn als 4%35.
Organische mineraalverbindingen worden over het al-
gemeen beter opgenomen, kunnen goed naar de cellen 
worden getransporteerd en een eventueel overschot 
wordt gemakkelijk door het lichaam afgescheiden. Voor-
beelden van organische verbindingen zijn: (bis)glycina-
ten, citraten en picolinaten. 

STAP 4. Check of het een goede verbinding is
De verbinding tussen mineraal en transporteur in een 
voedingssupplement wordt ‘chelaat’ genoemd. Cheleren 
is geen beschermde term die de garantie geeft dat de 
verbinding werkt. 
Er kan daarom een verschil bestaan tussen het ene mag-
nesium chelaat en het andere magnesium chelaat. 

Er zijn mineraalverbindingen waarbij de garantie van 
een optimale verbinding en opname wel gegeven wordt. 
Dit zijn chelaten die volgens een bepaalde gepaten-
teerde methode gemaakt zijn, zoals Albion aminozuur-
chelaten.
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STAP 5. Check of het supplement bij u past 
Welke verbinding voor u het meest geschikt is, is de laat-
ste stap om te beoordelen. Over het algemeen is magne-
sium bisglycinaat (bij voorkeur Albion chelaat) voor ieder-
een geschikt.
De meest voorkomende bijwerking van het gebruik van 
magnesiumsupplementen is een laxerend effect. Uit on-
derzoek39 blijkt dat magnesium bisglycinaat vaak het best 
wordt verdragen door mensen die snel een laxerend effect 
of andere buikklachten ervaren. 
Bent u wat ouder, gebruikt u maagzuurremmers, ervaart 
u regelmatig stress of heeft u spijsverteringsproblemen? 
Kies dan niet voor het anorganische magnesiumoxide. Er 
is maagzuur nodig om magnesium oxide te laten oplossen 
en het magnesium opneembaar te maken. In water lost dit 
niet op, zodat mensen met weinig maagzuur deze vorm 
van magnesium niet of nauwelijks zullen kunnen opne-
men uit de darm36.

In diverse studies is gebleken dat magnesium als mag-
nesium citraat beduidend beter opneembaar is dan mag-
nesiumoxide36-38. Het voordeel van deze verbinding met 
citroenzuur is dat er vrijwel geen maagzuur nodig is voor 
opname. Maagzuurproblemen komen veel voor  
bij ouderen, met name bij vrouwen, als gevolg  
van aantasting van de maagwand (atrofische  
gastritis), gebruik van maagzuurremmers en  
bij mensen met stress.  

“Soms bevat een multivitaminen/mineralencomplex (multi) 
naast goed opneembaar organisch magnesium ook wat 
magnesiumoxide. Dit wordt gedaan omdat organische ver
bindingen veel ruimte innemen in een tablet. De combina
tie zorgt er voor dat de multi voldoende magnesium bevat, 
zonder dat het magnesium teveel ruimte inneemt.” 

BEGRIJP HET VERSCHIL

Bij product 1 is de verbinding niet bekend. Is het een 
lichaamseigen of lichaamsvreemde verbinding? Zal het   
magnesium ooit op de juiste plaats komen?

Bij product 2 is wel een verbinding. Maar hoeveel  
magnesium bevat het supplement? 
Deze vermeldingswijze betekent dat de totale verbinding 
400 mg weegt. Misschien bevat het supplement maar  
50 mg magnesium en 350 mg citraat.

Bij product 3 is wel sprake van een verbinding én het is
duidelijk dat het supplement de aangeraden elementaire
hoeveelheid van 400 mg magnesium bevat; het pure  
gewicht van het mineraal, zonder verbindingen.

Als extra check kan bij product 3 gekeken worden of de 
werkzaamheid van de verbinding gegarandeerd is doordat 
het een Albion verbinding is en/of een product van een
gerenommeerd merk.

MAGNESIUM
(CITRAAT)
400 mg

MAGNESIUM
400 mg

MAGNESIUM
CITRAAT
400 mg

1 2 3




