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‘’, als je Clive West
er ooit over hoorde spreken, zul je

niet gauw de factoren vergeten die
van invloed zijn op de biobeschik-
baarheid van provitamine A-carote-
noïden in groenten en fruit, in het
bijzonder donkergroene bladgroen-
ten. Op zoek naar het goede ezels-
bruggetje koos hij voor ‘SLAMENG-
HI’: chemical Species, Linkages,
Amount, Matrix, Effectors,
Nutritional status, Genetic factors,
Host factors and Interactions terms.

Juist hun inspanningen op het ter-
rein van de biobeschikbaarheid van
carotenoïden leverden West en ver-
schillende van zijn promovendi zeer
sterke en consistente onderzoeksgege-
vens op. Zozeer zelfs, dat zij het tegen
de gevestigde orde konden opnemen
waar het ging over de efficiëntie waar-
mee bètacaroteen en de rijke schake-

ring provita-
mine A-
carotenoïden
die in groen-
ten, fruit en
knollen zit,
worden
opgenomen,
geabsor-
beerd en
omgezet om
ons lichaam
te voorzien
van vitamine

A, of niet! Dat 6 µg bètacaroteen in
een gemengde voeding wordt omge-
zet in 1 µg retinolequivalent was een
dogma geworden dat werd onder-
steund door flarden gegevens die in
de voorafgaande 40 jaar waren verza-
meld bij een beperkt aantal proefper-
sonen onder condities die we nu niet
optimaal zouden noemen. Voor alle
andere provitamine A-carotenoïden
in de voeding is die waarde nog eens
half zo efficiënt (12:1). Deze verhou-
dingen werden in ons geheugen
gegrift en door de jaren heen veran-
kerd in lezingen, studieboeken en
voedingsmiddelentabellen in de hele
wereld. Toch had Oomen (van het
Koninklijk Instituut voor de Tropen)

in juni 1958 al zijn zorg erover geuit:
‘Ik kan zelf verschillende voorbeelden
aanhalen uit Celebes en ook uit
Midden-Java, waar kinderen schijn-
baar een flinke hoeveelheid caroteen
binnenkrijgen en toch xeroftalmie
hebben... Dat caroteen onder veel
omstandigheden niet het theoretische
equivalent aan vitamine A levert, is
experimenteel en klinisch bewezen...
Dat caroteen in het kind niet dezelfde
activiteit heeft als in de voedingsmid-
delentabellen is een punt van grote
zorg.’

Gelijk bewezen    De onderzoeksre-
sultaten van Clive West en medewer-
kers lieten duidelijk zien dat groen-
ten, en vooral donkergroene bladeren,
bij lange na niet zo efficiënt waren in
het vrijmaken van bètacaroteen voor
gebruik als vitamine A. Het verhaal
speelde zich af over een tiental jaren.
Maar dan publiceert in 2001 de

National Academy of Sciences in
Washington nieuwe bioconversie-
ratio’s voor bètacaroteen en andere
actieve carotenoïden naar vitamine A.
Dat toen de term ‘retinol activity
equivalent’ in het leven werd geroe-
pen om de 34 jaar oude ‘retinol equi-
valent’ te vervangen, getuigt van de
visie en vastberadenheid van Clive
West om ‘zijn punt te maken’. Het
bewijs uit de onderzoeken in
Nederland, Indonesië en Vietnam
droeg er zeker toe bij dat de in vivo-
omzetting in vitamine A van carote-
nen in olie naar boven werd bijge-
steld, en dat de werkzaamheid van
carotenen in een matrix van plantaar-
dig materiaal juist werd verlaagd. Het

Institute of Medicine stelde de omzet-
tingsfactoren op respectievelijk 12:1
voor bètacaroteen en 24:1 voor ande-
re provitamine A-carotenoïden. West
was in zijn schik: hiermee konden we
beginnen te begrijpen hoe xeroftalmie
kon bestaan temidden van zo’n over-
vloed aan provitamine A-rijke don-
kergroene bladeren. Maar op basis
van hun werk in Indonesië en
Vietnam hielden West en zijn collega’s
vol dat de werkelijke werkzaamheid
21:1 is voor bètacaroteen in een
gemengde voeding (met een verhou-
ding van 4:1 tussen groenten en
noten) en 42:1 voor andere provita-
mine A-carotenoïden. Tijd en nog
meer zorgvuldig uitgevoerd onder-
zoek zullen leren of ze gelijk hebben.
Maar het is waarschijnlijk niet de
laatste keer dat Clive West wordt
‘gehoord’ over dit essentiële aspect
van vitamine A in de menselijke 
voeding.

In memoriam

Clive West en biobeschikbaarheid 

van carotenoïden
Clive West, die op 27 augustus 2004 overleed, had grote

verdiensten op het terrein van het onderzoek naar vita-

mine A en de biobeschikbaarheid van carotenoïden. In

de Newsletter Sight and Life schreven collega’s een in

memoriam, waaruit de volgende passages over dit onder-

zoeksterrein zijn overgenomen.
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Onderzoek bij

Indonesische

schoolkinderen.

Werkelijke werkzaamheid 

van bètacaroteen nog lager dan nu aangenomen?


