
 
Het recht op een misser 
 
In zijn column van 16 oktober geeft Katan zichzelf een pluim “omdat hij het niet vaak 
mis had in de wetenschap”. Dit terwijl de tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling 
het toch bepaald aan het verkeerde eind had met zijn mening dat “vitamine C goed is 
tegen verkoudheid/griep”. Of van Katan alles nog overeind staat wordt vooral door 
hemzelf zo ervaren. Zo wordt de door hem overdreven schade die verzadigd vet in 
ons aanricht momenteel heftig bediscussieerd in de literatuur. Hij en zijn 
medestanders verliezen hierbij steeds meer terrein en een grote misser is eigenlijk al 
een feit. Ook zijn standpunt inzake antioxidanten (“puur gif”) is onlangs door 
antioxidant experts in een totaal ander daglicht geplaatst. En dan nu een nieuwe 
actie. Aan de beurt zijn “vitamines voor een betere weerstand”. Het Vitamine 
Informatie Bureau raadt ons via hun website aan om daar aandacht aan te besteden 
via de normale voeding en als dat niet kan via een supplement. Letterlijk staat er: 
“Lukt het (tijdelijk) niet om gezond te eten dan is het gebruik van een laaggedoseerde 
multivitamine het overwegen waard”. Stuitend is echter de onjuistheid en de 
onvolledigheid waarmee hij de lezers van deze krant misleidt met zijn verwerping van 
een vitamine D supplement. Op zijn website onderbouwt hij de kritiek hierop als volgt: 
“Een studie bij Japanse schoolkinderen leek veelbelovend want de kinderen die 
vitamine D slikten kregen minder influenza A. Maar ze kregen meer influenza B, en 
als je die twee soorten griep optelt was het effect van vitamine D op griep bij deze 
Japanse kinderen nul”. Deze interpretatie is verifieerbaar onjuist en bovendien vertelt 
Katan ons de halve waarheid. Wat was de werkelijke uitkomst van deze studie die 
aan de hoogste graad van causaliteit in de geneeskunde voldeed? Kinderen die in de 
winter 1.200 IE (30 microgram) vitamine D per dag kregen hadden 41% minder kans 
op het krijgen van influenza A. Het effect op influenza B was niet significant en 
kinderen met astma hadden minder astma aanvallen. Vergeten is bovendien te 
vertellen dat van de 3 influenza types, influenza A het meest virulent is en de meest 
ernstige ziekte veroorzaakt. Influenza A kan leiden tot een pandemie, wat niet het 
geval is met influenza B. De in de vorige winter gevreesde Mexicaanse griep (H1N1) 
is bijvoorbeeld een influenza A. Met zijn aantoonbaar foutieve bewering bewijst 
Katan ons allen en de geloofwaardigheid van de Voedingswetenschap een slechte 
dienst. Goed bedoelde voorlichting aan het publiek wordt van de hand gewezen 
onder verwijzing naar vermeende commerciële belangen. Zijn column van 16 oktober 
kan op zijn zeer korte lijst van missers worden bijgeschreven. 
  
Prof. Dr. F.A.J. Muskiet, Eelde 
Dr. G.E. Schuitemaker, Gendringen 
 
 
432 woorden 
 


