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WERKINGWERKINGWERKINGWERKING 
Hoewel de eerste publicatie over het belang van zink voor de mens pas in 1963 verscheen, is inmiddels duidelijk dat 
zink één van de belangrijkste spoorelementen is. Zink komt in iedere lichaamscel voor en maakt waarschijnlijk deel 
uit van meer enzymsystemen dan welk ander mineraal ook. Zo is zink een cofactor voor het enzym delta-6-
desaturase dat betrokken is bij de synthese van vetzuren die zeer belangrijk zijn voor onze celmembranen, dus ook 
die van onze hersencellen. Verder speelt zink een belangrijke rol bij de regulatie van neuro- en immunotransmitters 
waardoor zink zowel immunologische als gedragsparameters kan beïnvloeden. Aangezien zink noodzakelijk is voor 
alle celgroei- en differentiatieprocessen, wordt er bij wondgenezing, opgroeiende kinderen, zwangerschap en 
lactatieperiode, een groot beroep gedaan op de zinkverzorging. Het kan zelfs moeilijk zijn om uit een gezonde 
voeding voldoende zink te halen, tenzij heel specifiek gelet wordt op  zinkrijke producten (zie bronnen) en juiste 
combinaties. Daarbij heeft het lichaam geen opslagmogelijkheden voor zink en is derhalve afhankelijk van een 
dagelijks toereikende inname. 
 
Zink heeft zoveel belangrijke functies in het lichaam en zinkdeficiëntie komt dermate vaak voor, dat er bij de 
behandeling van aandoeningen in de dagelijkse praktijk vaker aan de zink gedacht zou moeten worden. 
 
Z inkstatusZinkstatusZinkstatusZinkstatus    
De meting van het zinkniveau wordt doorgaans in het bloedplasma of serum gedaan. Deze meting is niet altijd 
representatief voor de cellulaire zinkstatus en detecteert op individueel niveau alleen de zwaardere zinkdeficiënties. 
Klinische verschijnselen van een zinkdeficiëntie kunnen zich al voordoen zonder afwijkende laboratoriumwaarden. 
Ook haaranalyse is geen geschikte methode. De beste indruk van de zinkstatus geeft analyse van de zinkniveaus in 
de witte bloedcellen. In de dagelijkse praktijk zijn herkenbare verschijnselen van zinkdeficiëntie: meerdere witte 
vlekken en lijnen op de vingernagels, evenals vermindering van sensorische functies zoals smaak- en reukvermogen, 
haaruitval, maar ook verminderde weerstand, (mentale) lethargie, trage wondgenezing en aften. Deze 
verschijnselen zijn in zekere zin aspecifiek en kunnen dus samengaan met diverse ziektebeelden.  

ZinkdeficiëntieZinkdeficiëntieZinkdeficiëntieZinkdeficiëntie    
Rokers zijn goede kandidaten voor chronische zinkdeficiëntie, omdat cadmium uit sigarettenrook een antagonist is 
van zink. Ook bij alcoholisten wordt vaak zinkdeficiëntie geconstateerd. Een relatief kleine hoeveelheid alcohol 
bevordert reeds de zinkuitscheiding en remt de inbouw van zink in de lichaamsenzymen. Alcoholisten hebben vaak 
een verminderde voedselinname die tevens bijdraagt aan de zinkdeficiëntie. Onder ouderen komt eveneens veel 
zinkdeficiëntie voor. Bij hen is vaak zowel de zinkinname als de zinkabsorptie verminderd.  
 
Andere risicofactoren zijn: hoge consumptie van gemaksvoedsel (bijv. fosfaten uit frisdranken binden zink), 
vegetarisme, verwonding, chirurgie, infecties, sportbeoefening, frequente ejaculatie, chronische aandoeningen 
(zoals sikkelcelanemie, nier- en leveraandoeningen), hoge inname van koper en langdurige blootstelling aan 
milieutoxinen. Tevens is gebleken dat kwikresiduen in ons voedsel het zinkmetabolisme verstoren en de zinkbehoefte 
vergroten. Kwikresiduen zijn afkomstig van het zoetmiddel HCFS (High Fructose Corn Syrup) dat veel gebruikt wordt 
in limonade en koek en bijvoorbeeld pesticiden op fruit. Vooral de hersenen van kinderen zijn extra gevoelig voor 
het toxische kwik. 
 
Het westerse voedingspatroon wordt gekenmerkt door veel geraffineerde granen, suikers, gemaksvoedsel en vet. 
Dit patroon bevat te weinig zink en andere waardevolle mineralen. Wanneer de behoefte vergroot is (bijvoorbeeld 
bij immuunzwakte, groeispurts, operatie of zwangerschap/lactatie), treden snel tekorten optreden. Lichte tot 
matige zinkdeficiëntie en daarmee geassocieerde aandoeningen komen in de praktijk veel voor. 
 
Bronnen van zinkBronnen van zinkBronnen van zinkBronnen van zink    
Eiwitrijk voedsel is in het algemeen een rijke natuurlijke bron van zink. Vooral oesters bevatten zeer veel zink, maar 
kunnen ook hoge gehalten aan zware metalen bevatten. Rood vlees en krab en in iets mindere mate gevogelte en 
vis zijn eveneens goede bronnen. Yoghurt draagt ook iets bij. Bij plantaardig voedsel gaat het met name om hele 
granen, peulvruchten, noten (m.n. pecannoten) en zaden (m.n. pompoenpitten). Bij raffinage van de granen gaat 
tot 80% van het zink verloren, omdat zink vooral aanwezig is in de schilletjes en vliesjes. Groenten en fruit bevatten 
relatief weinig zink. Lactovegetariërs die veel peulvruchten en noten eten, zullen maar net voldoende zink 



binnenkrijgen. De hoeveelheid opneembaar zink kan door de vele antinutriënten van deze voeding toch te laag 
zijn. Een strikt vegetarische voeding levert dus in het algemeen te weinig zink voor het lichaam. 
 
ZinkabsorptieZinkabsorptieZinkabsorptieZinkabsorptie    
Naar schatting wordt 20% tot 40% van het binnengekregen zink uiteindelijk geabsorbeerd, vooral afhankelijk van 
lichaamsbehoefte en maagzuurconcentraties. Zink uit hele granen (volkorenproducten en muesli) wordt minder 
goed opgenomen door de aanwezigheid van zogenaamde antinutriënten in de schilletjes (ook rijst, maïs en 
peulvruchten), terwijl de schilletjes juist het zink bevatten. Volkoren graan, rijst, maïs en peulvruchten zijn dus 
dubieuze zinkleveranciers omdat de biologische beschikbaarheid van zink laag is. De antinutriënten, zoals fytaten, 
binden het zink in het maagdarmkanaal tot onoplosbare complexen en verlaten het lichaam met de stoelgang. 
Ook oxalaten in bepaalde groenten (bijv. rabarber, spinazie, bieten, noten) en tanninen (koffie en thee) hebben 
deze eigenschap.Deze effecten beperken zich niet alleen tot de opname van zink,maar ook van andere mineralen. 
 
ZinksuppletieZinksuppletieZinksuppletieZinksuppletie    
Aan methionine gebonden zink bindt, in tegenstelling tot het zink in bijvoorbeeld zinkorotaat of zinkcitraat, niet aan 
fytaat, oxalaat en tanninen. Zinkmethionine wordt, in tegenstelling tot klassieke zinkpreparaten, meteen via 
specifieke receptoren aan het begin van de dunne darm opgenomen. De aanwezigheid van het aminozuur 
methionine waarborgt een uitstekende opname.  
Methionine is het aminozuur dat het beste door het lichaam wordt opgenomen. Daardoor is het snel beschikbaar in 
de bloedcirculatie om een eventueel zinktekort aan te vullen en wordt bij het gebruik van zinkmethionine een 
grotere hoeveelheid zink uit de darm opgenomen en verblijft het langer in het lichaam dan bij andere zinkvormen 
het geval is. Veelal kan zelfs met een lagere dosering worden volstaan. 
Derhalve maakt het voor deze zinkmethionine niet uit waarbij en wanneer het ingenomen wordt, de opname van 
deze zinkverbinding is altijd goed. 
Een bijkomend voordeel van zinkmethionine is dat het een antioxidatieve capaciteit heeft die vergelijkbaar is met 
die van vitamine E. 
 
 
Methodologisch goed opgezette studies tonen aan dat kinderen met ADHD en laag normale zinkwaarden positieve 
gedragsveranderingen laten zien wanneer ze zinksupplementen gebruiken. Patiënten met een maagzweer laten bij 
normale zinkwaarden een drie maal snellere genezing zien wanneer zinksuppletie wordt ingezet.  
 
 
INDICATIESINDICATIESINDICATIESINDICATIES 
•    Immunodeficiëntie 
•    wondgenezing, aften, maagzweren, decubitus, chirurgie en brandwonden, mucositis bij radiotherapie, 
decubitus 
•    aanvulling tijdens zwangerschap en lactatieperiode 
•    groei- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen 
•    virusinfecties 
•    verkoudheid 
•    ontstekingen 
•    allergiën (anti-histaminewerking) 
•    keelpijn 
•    malabsorptie / diarree 
•    huidproblemen (m.n. acne, hydradenitis, tinea vesicolor) 
•    vruchtbaarheidsstoornissen bij mannen 
•    prostaatproblemen 
•    diabetes type-II 
•    hypoglycemie 
•    verminderd smaak- en reukvermogen 
•    eetstoornissen (anorexia, boulimia) 
•    hypothyreoïdie (syndroom van Down en verminderde omzetting T4 naar T3) 
•    menstruatiestoornissen 
•    oogaandoeningen (nachtblindheid, cataract en macula-degeneratie) 
•    ziekte van Wilson 
•    sikkelcelanemie 
•    aandachtstoornissen zoals ADHD 
 
 
BIJWERKINGENBIJWERKINGENBIJWERKINGENBIJWERKINGEN 
Over het algemeen wordt zink goed verdragen. Doseringen van 100-150 milligram per dag kunnen soms 
misselijkheid en overgeven veroorzaken, met name wanneer het supplement op nuchtere maag wordt ingenomen. 
Deze verschijnselen treden vooral op bij zinksulfaat (220 mg zinksulfaat = 50 mg elementair zink). Van andere vormen 
van zink zijn deze verschijnselen minder of niet bekend. Alhoewel voldoende zink een belangrijk mineraal is om de 
prostaat gezond te houden, zouden hoge doseringen zink de tumorprogressie bij een zich ontwikkelend 
prostaatcarcinoom juist kunnen bevorderen (zie doseringen). 
 
INTERACTIESINTERACTIESINTERACTIESINTERACTIES 
Vrouwen die de anticonceptiepil slikken, hebben vaak verhoogde koperspiegels en een verhoogde behoefte aan 
zink. Ook een aantal andere medicijnen (bijvoorbeeld thiazidediuretica, corticosteroïden, steroïdhormonen, 



tetracyclines, furosemide, colchicine) hebben een negatief effect op de zinkstatus. Vooral thiazidediuretica kunnen 
de zinkexcretie met 60% verhogen. Langdurig gebruik van deze medicatie maakt het monitoren van de zinkstatus 
noodzakelijk. Zinksuppletie verlaagt de hoeveelheid tetracycline die in het bloed wordt opgenomen. 
Zinksupplementen en tetracyclines moeten daarom minimaal 2 uur van elkaar gescheiden worden ingenomen. 
 
Cadmium is een antagonist van zink en cadmiumvergiftiging (bijvoorbeeld door roken) heeft een dramatisch effect 
op de zinkstatus. Ook ijzer en calcium remmen de zinkabsorptie. Eiwitten verbeteren de zinkabsorptie. 
 
Zink in een andere vorm dan zinkmethionine, vormt onopneembare complexen met de fytaten in granen, rijst en 
maïs, de oxalaten uit bepaalde groenten (bijv. rabarber) en tanninen (bijv. thee.rode wijn).  
 
DOSERINGDOSERINGDOSERINGDOSERING 
Therapeutische doseringen zink variëren meestal vanaf 15 tot en met 60 mg elementair zink per dag. Een 
onderhoudsdosering bedraagt circa 15 mg elementair zink per dag. Voor kinderen moet de dosering worden 
aangepast, gerelateerd aan het lichaamsgewicht. Verstoringen op het calcium- en kopermetabolisme zijn bij 
onderhoudsdoseringen niet te verwachten. Wel bestaan er aanwijzingen voor dergelijke verstoringen wanneer 
doseringen van 100 mg of meer elementair zink worden gebruikt. 
 
Zinkmethionine is ten opzichte van veel andere gebruikte zinkverbindingen aanzienlijk beter opneembaar is. De 
verbinding is resistent tegen de binding met fytaten en vezels in het darmkanaal! Daardoor wordt het bijzonder 
goed opgenomen en verblijft het langer in het lichaam dan veel andere vormen van zink. Verwacht mag worden 
dat zinkmethionine de meest effectieve vorm van suppletie is. Hoge therapeutische doseringen kunnen nodig zijn. 
Echter dergelijke doseringen kunnen nadelig uitwerken op de koperstatus en worden niet aangeraden zonder 
monitoring en correctie van de koperstatus. Het gedurende vele jaren dagelijks innemen van een hoge dosis zink 
(100 mg elementair zink per dag) is geassocieerd met een verhoogd risico op prostaatcarcinogenese. Hierbij moet 
vermeld worden dat lagere optimale fysiologische doseringen juist de gezondheid van de prostaat bevorderen. 
 
Hierbij enkele voorbeelden van (tijdelijke) zinkdoseringen zoals die tijdens wetenschappelijk onderzoek succesvol zijn 
toegepast. Wegens de verschillende zinkverbindingen die in onderzoek zijn gebruikt, zijn de hoeveelheden 
omgerekend naar het aantal milligrammen elementair zink.  
Behandeling van maagzweren: 3 x dgs 46 mg elementair zink. 
Behandeling van acne: dagelijks 30-135 mg elementair zink (afhankelijk vh onderzoek) 
Behandeling van hidradenitis dagelijks 60 mg elementair zink 
Behandeling van ADHD bij kinderen: dagelijks 15-40 mg elementair zink (afhankelijk vh onderzoek). 
Bij hypogeusia (vermindert smaakvermogen): 25-100 mg elementair zink (afhankelijk vh onderzoek) 
Behandeling van diaree bij slecht gevoede kinderen: dagelijks 10-40 mg elementair zink. 
Bij anorexia: dagelijks 15 mg elementair zink.  
Ter bevordering van de groei en gewichtstoename bij kinderen met sikkelcelziekte: dagelijks 10 mg elementair zink. 
Ter preventie en behandeling van longontsteking bij ondervoede kinderen: dagelijks 10-70 mg elementair zink. 
 
 
SYNERGISMESYNERGISMESYNERGISMESYNERGISME 
Om de diverse metabolische functies te kunnen vervullen, heeft zink een aantal synergisten nodig. De synergisten 
vitamine A en C zijn essentieel voor het effect op het immuunsysteem en de B-vitaminen, chroom en vanadium voor 
de glucosehuishouding. Bovendien komt zinkdeficiëntie meestal nooit alleen voor; vaak zijn er meerdere deficiënties 
in het spel. 
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