
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) jodium 

Voldoende jodium is dus essentieel om gezond te blijven, maar hoeveel jodium dien je nu per dag binnen te krijgen? De 
Nederlandse Gezondheidsraad doet geen aanbevelingen ten aanzien van de dagelijkse consumptie van jodium, daarom 
gebruikt het Voedingscentrum op advies van de Gezondheidsraad de Scandinavische aanbevelingen zoals in 2012 vastgesteld 
door de Nordic Nutrition Recommendations (NNR): 

 ADH jodium (µg) Maximale dagelijkse hoeveelheid jodium 
(µg) 

Volwassenen 150 600 

Baby’s en kinderen 50-120 200-500 

Zwangere vrouwen 175 600 

Zogende vrouwen 200 600 

In bovenstaande tabel kun je lezen dat de dagelijks aanbevolen hoeveelheid jodium erg verschilt van de dagelijkse maximale 
aanbevolen hoeveelheid jodium. Dit komt omdat artsen en wetenschappers al lange tijd erg voorzichtig zijn met het aanbevelen 
van de juiste jodiuminname, omdat een te hoge jodiumconsumptie ernstige bijwerkingen kan veroorzaken. Echter, die 
bijwerkingen treden alleen op bij mensen die een schildklierafwijking hebben, schildkliermedicijnen slikken of gedurende een 
lange periode een zeer groot jodiumtekort hebben gehad. Als je gezond bent hoef je dus niet bang te zijn dat je bijwerkingen 
krijgt als je meer jodiumrijke voeding gaat eten (Sircus, 2011[7]). 

Jodiumrijke voeding 

Jodium is een cruciaal mineraal ter ondersteuning van een goede gezondheid en ter preventie van ziektes, daarom ben er 
voorstander van om heel bewust voedingsmiddelen en superfoods die rijk zijn aan jodium aan ons voedingspatroon toe te 
voegen. In onderstaande tabel is te zien welke jodiumrijke voedingsmiddelen je zou kunnen kiezen en hoeveel jodium ze 
bevatten. 

Voedingsbron Portie/dosering Jodium 
(µg) 

Keltisch zeezout Snufje (½ gram) 250 

Nori 100 gram 5600 

Zeesla 100 gram 9700 

Dulse 100 gram 28900 

Kombu 100 gram 433000 
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Zeespaghetti 100 gram 14600 

Irish moss 100 gram 34200 

Wakame 100 gram 14200 

Maca 1 eetlepel 104 

Spirulina (jodiumhoudend) 1 eetlepel 16-15000 

Marine phytoplankton ½ theelepel (1 gram) 1000-1500 

Superfoodies Groene 
Granola Kokosnoot & 
Spirulina 

35 gram 230 

Kelp poeder ½ theelepel (1 gram) 1350 

Kelp noodles 100 gram 100000 
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