
M ineralen	en	spoorelementen	
Mineralen	en	spoorelementen	zijn	anorganische	materialen.	Anorganische	mineralen	kan	de	
mens	 niet	 opnemen,	 wij	 zijn	 afhankelijk	 van	 organische	 mineralen	 die	 door	 planten	
onttrokken	worden	aan	de	bodem	en	vervolgens	omgezet	worden	in	organische	gecheleerde	
(gebonden)	 materialen.	 Voor	 de	 mens	 zijn	 mineralen	 en	 spoorelementen	 essenetieel,	
onmisbaar	voor	het	vervullen	van	belangrijke	functies	in	het	lichaam	en	dienen	uit	voeding	
gehaald	te	worden.		
	
Mineralen	

Mineralen	 worden	 verdeeld	 in	 twee	
catogariën:basischmakende	 elementen	 en	
zuurmakende	 elementen.	 De	 meest	 bekende	
basischmakende	 elementen	 -mineralen-	 zijn:	
calcium,	natrium,	 kalium,	magnesium	en	 ijzer.	
De	meest	 bekende	 zuurmakende	 elementen	 –
mineralen-	 zijn:	 fosfor,	 chloride,	 zwavel	 en	
jodium.		
Calcium,	 een	 alkalisch	 mineraal,	 bevindt	 zich	
voor	99%	en	 fosfor,	 een	zuurmakend	mineraal,	
voor	 85%:	 in	 de	 botten	 en	 in	 het	 gebit.	 Een	
verbinding	 van	 calcium	 en	 fosfor	 geeft	 de	
hardheid	 en	 weerstand	 aan	 de	 botten.	 De	
overige	procenten	bevindt	 zich	 in	 bindweefsels	

en	in	het	lichaamsvocht.	Calcium	reguleert	de	bloeddruk	en	bloedstolling,	is	belangrijk	voor	
het	functioneren	van	het	zenuwstelsel;	overdracht	van	zenuwprikkels	en	spiercontracties,	
celgroei,	hormoonstofwisseling	en	de	activering	van	diverse	enzymen.		
Een	calcium	tekort	kan	ontstaan	door:	verkeerde,	zuurvormende	voeding,	het	drinken	van	
allerlei	frisdranken	en	te	weing	basischvormende	voeding	zoals:	groenten,	fruit	en	basisch	
water	en	bij	bepaalde	ziektes	–nierziekte	en	extreme	fysieke	uitputting-.	Bij	een	gebrek	aan	
calcium	in	het	lichaam	wordt	als	eerste	calcium	onttrokken	aan	de	wervelkolom	en	bekken	
(osteoporose).	Als	de	lengte	van	uw	lichaam	gaat	krimpen,	denk	dan	aan	inname	van	extra	
calcium	met	vitamine	D	en	K2,	zonlicht	en	aan	meer	 	dagelijkse	beweging.	Calcium	komt	
voor	 in:	 spinazie,	 algen,	 brocolli,	 sojaproducten	 (tofu),	 sesamzaad,	 boerenkool	 en	 andere	
koolsoorten,	postelein,	peulvruchten,	melkproducten																																																																																																																																																																																																											
Fosfor,	het	zuurmakende	mineraal	is	belangrijk	bij	de	celdeling,	het	is	een	bestanddeel	van	
elke	 cel,	 overdracht	 van	 zenuwinpulsen	 en	 de	 nierfuctie.	 	 Fosfor	 in	 verbinding	 met	 vet	
(fosfolipen)	 is	 belangrijk	 voor	de	 cynthese	van	de	 	 celmembranen.	Een	 fosfor	 tekort	 komt	
practisch	niet	voor.	Fosfor	komt	voor	in	aardappelen,	groenten,	peulvruchten,	tarwe,	gerst,	
rogge	en	zuivelproducten.		
	
Kalium	en	natrium		
Dit	 zijn	 twee	belangrijke	 alkalische	mineralen	die	 samen	de	 vochtbalans	 in	 en	 tussen	de	
cellen	in	een	osmotisch	evenwicht	houdt.	95	Procent	van	kalium	zit	in	de	cel	(intracellulair)	
en	5	%	in	het	bloed.	Natrium	zit	buiten	de	cel	(extracellulair),	in	het	weefselvocht	en	bloed.	
Natrium	zorgt	voor	een	goede	zuur-base	verhouding	buiten	de	cel	(weefselvocht)	en	in	het	
bloed,	 en	 geeft	 zenuwprikkels	 naar	de	 spieren	 voor	 samentrekking.	Belangrijk	 is	 dat	 het	
evenwicht	tussen	kalium	en	natrium	optimaal	is	voor	een	goede	celwerking,	omdat	beide	
elektrolyten	 –mineralen	 die	 oplossen	 in	 water-	 vormen,	 een	 elektrische	 stroom	 kunnen	
geleiden	in	en	buiten	de	cel.	Zo	zorgen		kalium	en	natrium	beide	voor	een	constante	stroom	
van	voedingsvloeistoffen	in	en	uit	de	cel.	Kalium	is	belangrijk	voor	cel-elektriciteit,	voor	de	



geleiding	 van	 zenuwprikkels	
(zenuwstelsel),	 regeling	 van	 de	
bloeddruk,	 bloedsuikerniveau	 (de	
omzetting	 van	 glucose)	 en	
spierwerking.																																																																																																			
Een	 tekort	 aan	 kalium	 komt	 practisch	
niet	 voor,	 daar	 het	 in	 veel	
voedingsmiddelen	 voorkomt:	 fruit,	
groenten,	 noten,	 zaden,	 sojabonen,	
abrikozen,	 sinaasappels,	 bananen,	
watermeloenen,	 avocado’s,	
aardappelen.	 Teveel	 aan	 kalium	 komt	
praktisch	 ook	 niet	 voor,	 wel	 kan	 door	
een	 te	 snelle	 bloedafname	 -
bloedtrekken-	 een	 teveel	 aan	kalium	 in	

het	bloed	voorkomen,	doch	dit	is	niet	reëel	als	aanname	voor	een	kalium	teveel.	Een	teveel	
aan	kalium	wordt	door	de	nieren	en	urine	het	lichaam	uitgescheiden.		
Een	 teveel	 aan	 natrium	 verstoort	 de	 balans	 in	 de	 cel,	 dat	 ontstaan	 kan	 door	 het	
consumeren	van	voedingsmiddelen	met	toevoeging	van	keukenzout	(natriumchloride,	dat	
voor	60	procent	uit	chloor	bestaat).	Bij	het	vasthouden	van	te	veel	natrium	in	het	lichaam,	
dat	 een	 belasting	 voor	 hart	 en	 bloedvaten	 is,	wordt	 te	weinig	 basisch	water	 gedronken.	
Veel	 natrium	 komt	 voor	 in:	 industrieel	 bereide	 voedingsmiddelen,	 blikgroenten,	
fabrieksbrood,	 vleeswaren,	 conserveringsmiddelen,	 smaakversterkers,	 kant	 en	 klare	
kruiden,	voedseladditieven.	Een	tekort	aan	natrium	kan	veroorzaakt	worden	door	verlies	
van:	veel	transpireren,	extreme	hitte	–zweten-,	braken,	bij	een	ontregelde	suikerziekte,	bij	
langdurige	inspanningen,	waardoor	uitdroging	ontstaat,	bijvoorbeeld	bij	topsport.	
	
Chloor		
een	 zuurmakend	 voedingsmineraal,	 dat	 met	 kalium	 en	 natrium	 een	 belangrijk	 aandeel	
heeft	 in	de	vochtbalans	van	de	cel.	Het	vormt	als	chloride	samen	met	waterstof	zoutzuur.	
Zoutzuur	is	een	belangrijk	bestanddel	van	het	maagsap.	Chloor	is	tevens	betrokken	bij	de	
utscheiding	van	kooldioxide	en	de	distributie	van	hormonen.	Een	tekort	aan	chloor	komt	
niet	vaak	voor,	maar	kan	ontstaan	bij	diarree	en	braken.	Chloor	komt	voor	in	keukenzout,	
fruit,	groenten,	aardappelen,	fabrieksmatige	voedingsmiddelen.		
	
Zwavel		
een	zuurmakend	element	en	een	 speelt	 een	 rol	 in	het	 verhoringsproces	van	de	huid,	het	
haar,	 de	 nagels,	 de	 soepelheid	 van	 celmembranen	 en	 de	 celademhaling.	 Zwavel	 komt	 in	
kleine	hoeveelheden	 in	 ieder	soort	bindweefsel	voor.	Bij	een	 tekort	 in	het	 lichaam	wordt	
het	uit	het	bindweefsel	onttrokken,	wat	zich	kan	uiten	in	verstijving,	verlies	van	veerkracht	
en	 veroudering.	 Daarom	 noemt	 men	 het	 ook	 wel	 een	 anti-aging	 mineraal.	 Andere	
verschijnselen	van	een	tekort	zijn:	slechte	wondheling,	mentale	depressie,	groeivertraging,	
vermindering	van	het	immuniteit	en	algehele	zwakte.	Zwavel	komt	meer	tekort	dan	teveel	
in	het	 lichaam	voor.	Zwavel	komt	voor	 in	dierlijke	eiwitten:	vlees,	vis,	melk	en	eieren.	 In	
plantaardige	eiwitten:	koolsoorten,	prei,	uien,	knoflook.	
	
Magnesium		



is	 een	 alkalisch	 mineraal	 en	
belangrijk	 voor	 de	 activering	
van	enzymen,	hormonen	en	de	

calciumstofwisseling.	
Ongeveer	 70	 procent	 bevindt	
zich	 in	 de	 botten,	 het	 overige	
in	het	(spier)weefsel	en	bloed.	
Het	werkt	in	het	lichaam	nauw	
samen	 met	 calcium	 en	 zink,	
vandaar	 dat	 men	 vaak	 in	
suppletie	 deze	 drie	mineralen	
tesamen	 vindt.	 Magnesium	
geeft	 samen	 met	 andere	
mineralen	 stevigheid	 aan	 de	
botten,	 werkt	

spierontspannend	–vooral	van	het	hart-,	antistress,	kalmerend.																																																										
Een	tekort	aan	magnesium	kan	het	functioneren	van	de	lichaamscellen	verstoren,	hierdoor	
kunnen	 maagkrampen,	 hartritmestoornissen	 en	 spierkrampen	 ontstaan,	 een	
overgevoeligheid	van	het	zenuwstelsel,	nervositeit	en	irritatie	geven.	In	het	lichaam	wordt	
een	 tekort	 aan	 magnesium	 onttrokken	 aan	 de	 botten,	 met	 als	 gevolg	 dat	 het	
botverzwakking	kan	veroorzaken.	Een	magnesiumtekort	komt	veel	bij	mensen	voor	door	
het	gebruik	van	veel	suiker	en	ongezonde	voding.	Magnesium	komt	voor	in	(blad)groenten,	
fruit,	 noten,	 sojaproducten,	 tarwekiemen,	 zilvervliesrijst	 paranoten,	 pitten	 en	 zaden,	
onbewerkte	pure	cacao.			
	
Spoorelementen	 zijn,	 in	 tegenstelling	 tot	 mineralen,	 in	 uiterst	 kleine	 hoeveelheden	
nodig:	germanium,	selenium,	ijzer,	jodium,	fluor	en	zink.	Daarover	de	volgende	keer	meer.	


