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4 krachtige voedingsstoffen voor kinderen
(1)    Omega-3 met EPA en DHA als bouwstof van de grijze stof in de hersenen,  

EPA als ondersteuning van de hersenfunctie
(2)    Fosfatidylserine (PS) uit zonnebloemen ondersteunt het functioneren van de 

hersenen
(3)    Teunisbloemolie met gamma-linoleenzuur (GLA) verzorgt de huid
(4)    Vitamine D3, de meest fysiologisch werkzame vorm van vitamine D, ondersteunt 

de botontwikkeling en verhoogt de natuurlijke weerstand

Toepassingen en gebruiksaanwijzing
Ondersteunt het concentratievermogen, een verhoging van de natuurlijke weerstand, 
de botontwikkeling en een goede conditie van de huid.

Typische indicaties voor EPA-rijke visolie met fosfatidylserine en 
vitamine D:
•   ADHD-like symptomen
•   Ondersteuning cognitieve functies (concentratievermogen, geheugen)
•   Verhoging weerbaarheid tegen stress
•   Ondersteuning gemoedstoestand (bij depressieve gevoelens)

Typische indicaties voor teunisbloemolie:
•   Eczeem, atopische dermatitis

Typische indicaties voor vitamine D:
•   Ondersteuning immuunsysteem (bijv. bij griep)
•   Ondersteuning botontwikkeling, botsterkte

Bijwerkingen en maatregelen
Bij correct gebruik worden geen bijwerkingen verwacht.

Wetenschappelijke informatie
Beter functioneren van 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 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 

Deze wetenschappelijke informatie is bedoeld voor de gezondheidsprofessional.
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EPA een belangrijke rol. EPA draagt eveneens bij tot een betere doorbloeding van de 
hersenen en is de voorloper van krachtige anti-inflammatoire eicosanoïden.1,2  

Om de aandachtsproblemen bij een subgroep van ADHD-patiënten te verminderen 
blijkt EPA het belangrijkste omega-3 vetzuur.3 Een verhoogde AA (omega-6)/EPA 
(omega-3)-ratio in het bloed wordt inmiddels voorgesteld als merker voor ADHD.4 
Bij kinderen is een hogere omega-3-inname geassocieerd met een betere functionele 
activatie van de prefrontale cortex in de hersenen.5 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.6,7

Fosfatidylserine (PS) zorgt voor gezonde zenuwcelmembranen en zit massaal in de 
myeline. Oraal ingenomen PS passeert de bloedhersenbarrière met behulp van het 
enzym “flippase”, en oefent een positief effect uit op diverse neurotransmittersysteem 
waaronder acetylcholine, dopamine, serotonine en noradrenaline.8,9  
Vooral de cognitieve functies worden ondersteund: geheugen, concentratievermogen, 
vermogen om nieuwe dingen aan te leren, redeneringsvermogen, taalvaardigheid.8  
In een placebogecontroleerde studie bij 4-14-jarige ADHD-kinderen (n=36) gaf suppletie 
met PS (200 mg/dag) na 2 maanden een verbetering van de ADHD-symptomen (DSM 
IV-TR) en het kortetermijngeheugen.9 De 200 ADHD-kinderen (6-13 jaar) die deelnamen 
aan het placebogecontroleerde onderzoek met een combinatie van PS-omega-3 (300 
mg PS + 250 mg EPA/DHA per dag) ervoeren na 30 weken een verbetering van de 
rusteloosheid, het emotioneel welbevinden en het oppositioneel gedrag.10

Vitamine D bezit eveneens een link met de hersenfunctie. Zo gaf vitamine D in 
onderzoek met de beste studieopbouw een verbetering van depressieve symptomen.11 
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.12

Ondersteuning weerstand
Naast de goed gekende link met botsterkte en botwikkeling laat vitamine D ook het 
immuunsysteem beter werken13. Zo zijn er aanwijzingen dat vitamine D mee helpt 
beschermen tegen het ontstaan van bovenste luchtweginfecties veroorzaakt door het 
influenzavirus door de aanmaak van pro-inflammatoire stoffen te onderdrukken.14,15

Conditie van de huid
Oraal gebruik van teunisbloemolie is veelbelovend in de aanpak van atopische 
dermatitis, om symptomen zoals huiduitslag, droge huid, jeuk, roodheid en zwelling 
te verminderen. Het effect blijkt dosisafhankelijk te zijn en berust voor een groot 
deel op de aanwezigheid van gamma-linoleenzuur (GLA).16 In huidcellen is GLA 
– via omzetting naar dihomogamma-linoleenzuur (DGLA) – de voorloper van het 
ontstekingsremmende prostaglandine E1 (PGE1).
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