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Product en ontwikkeling
Thema: Vetten

Vetten fungeren in het lichaam als energiebron en als bouw-
steen voor celmembranen en hormoonachtige stoffen. Mogelijk
spelen ze ook een rol bijhonger en verzadiging. “Vet moet dus
niet per definitie uit de voeding gehaald worden, zeker niet bij
mensen met een gezond gewicht”, benadrukt Ronald Mensink,
hoogleraar Moleculaire Voeding aan de Universiteit Maastricht. 

Vetten
Vetten zijn in voeding en vetweefsel vooral te vinden als trigly-
ceriden. Dit zijn esters van glycerol met daaraan gekoppeld drie
vetzuurketens. Er zijn meer dan 40 natuurlijke vetzuren bekend,
die van elkaar verschillen in ketenlengte, aantal dubbele bin-
dingen en/of ruimtelijke structuur. Verzadigde vetzuren (CX:0)
bevatten geen dubbele bindingen, enkelvoudig (CX:1) en meer-
voudig onverzadigde vetzuren (CX:X) juist wel. Omega-3- en
omega-6-vetzuren zijn meervoudig onverzadigde vetzuren met
een dubbele binding op de drie- respectievelijk zes na laatste
plaats van de keten. Bekende omega-3-vetzuren zijn alfalinol-
eenzuur (ALA, C18:3 n-3), eicoaspentaëenzuur (EPA, C20:5 n-3)
en docosahexaëenzuur (DHA, C22:6 n-3). Veel voorkomende
omega-6-vetzuren zijn linolzuur (C18:2 n-6), gamma-linoleen-
zuur (X) en arachidonzuur (C20:4 n-6). Transvetzuren zijn
onverzadigde vetzuren waarbij sommige dubbele bindingen
vanuit hun natuurlijke cis-vorm zijn overgegaan in de trans-iso-
meer (figuur 1). 

Verzadigd
Het zijn de verzadigde en transvetzuren die het risico op hart-
en vaatziekten verhogen. Dit komt doordat ze het totale cho-
lesterolgehalte en de concentratie aan ´LDL-deeltjes´ - trans-
porteurs van cholesterol - in het bloed verhogen. Daarmee ver-
groten ze de kans op atherosclerose, het dichtslibben van
bloedvaten. Een gram transvetzuren is nog slechter dan een
gram verzadigde vetzuren. Mensink: “Transvetzuren zorgen

voor een stijging van het gehalte aan ‘slecht’ LDL-cholesterol,
terwijl de concentratie ‘goed’ HDL-cholesterol gelijk blijft.
Daarmee verhogen ze de ratio tussen totaal cholesterol en de
HDL-deeltjes. Verzadigde vetzuren leiden tot een verhoging van
het gehalte aan LDL- én HDL-deeltjes, waardoor de ratio nau-
welijks verandert.” 
De schadelijke effecten hangen samen met de ketenlengte.
“Palmitinezuur (C16:0) en myristinezuur (C14:0) bijvoorbeeld

zijn schadelijk, terwijl laurinezuur (C12:0) juist gunstige effec-
ten heeft, onder meer op de vetstofwisseling”. Palmitinezuur
wordt vanwege de relatief lage prijs vaak verwerkt in voedings-
middelen. Laurinezuur komt maar in heel beperkte hoeveelhe-
den voor in de voeding en is daardoor minder bekend. 

Transvetzuren
Niet alleen verzadigde vetzuren, ook transvetzuren zijn te ver-
delen in subgroepen. Sommige komen in natuurlijke vorm in
kleine hoeveelheden van 2 tot 5% van het vet voor in dierlijke
producten als zuivel. De meeste transvetzuren worden gevormd
tijdens het harden (hydrogenering) van plantaardige oliën.
Hierbij wordt aan de dubbele binding van onverzadigde vetzu-
ren waterstof toegevoegd ter verbetering van de oxidatieve sta-
biliteit en ter verhoging van het smeltpunt. Afhankelijk van de

Van ‘let op vet’ naar ‘let o

Ronald Mensink, hoogleraar Moleculaire Voeding aan de Universiteit
Maastricht: “Vetten moeten niet per definitie uit de voeding gehaald
worden.”

Fo
to

: F
ot

og
ra

fie
 T

hi
js

 H
ab

et
s,

 V
al

ke
nb

ur
g

Er is veel gezondheidswinst te behalen door verlaging van het percentage trans- en
verzadigde vetzuren in de voeding. Vet is echter niet altijd ongezond, want het ene
vetzuur is het andere niet. Het is tijd voor nuancering in consumentenvoorlichting
en productontwikkeling: van ‘let op vet’ naar ‘let op vetzuur’.

Een gram transvetzuren is nog slechter dan een gram
verzadigde vetzuren
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gebruikte oliesoorten en de ‘hardingsgraad’ kan het gehalte
aan transvetzuren oplopen tot wel 40%.
Dierlijke en plantaardige transvetzuren verschillen chemisch
gezien van elkaar door de plek van de dubbele binding. De
vraag of dit de gezondheidseffecten beïnvloedt, is onderwerp
van stevige discussies. Sommige onderzoekers denken dat de
meeste dierlijke transvetzuren gezonder zijn dan hun plant-
aardige tegenhanger, andere veronderstellen dat dit alleen
geldt voor het dierlijke transvetzuur geconjugeerd linolzuur
(CLA, C18:n-2, isomeer van linolzuur). 
Volgens Mensink bestaan voor beide aannames nog geen harde
bewijzen. “Bij dieren blijkt CLA effectief bij gewichtsreductie,
maar bij mensen zie je bijna geen effect. Bij inname van een
hoge dosis van twee tot drie gram per dag – vijf tot tien keer
zoveel als normaal – zouden mensen hooguit twee tot drie kilo-
gram per jaar kwijtraken. Er gaan ook stemmen op dat CLA van
dierlijke oorsprong positieve effecten zou hebben bij sommige
soorten kanker, maar ook dat is nog niet zeker.” 

Omega-vetzuren
Relatieve nieuwkomers zijn de omega-vetzuren, die verschillen-
de positieve gezondheidseffecten zouden hebben. Ook hier is
nuancering op zijn plaats. Omega-3- vetzuren werken veelal
ontstekings- en stollingsremmend, terwijl omega-6-vetzuren
het tegenovergestelde effect hebben. Bovendien is niet elk vet-
zuur even effectief. “Voor omega 3-vetzuren zoals EPA en DHA,
die voorkomen in vis en in algen, ziet het er gunstig uit. Hiervan
is al redelijk sterk onderbouwd dat er positieve effecten zijn bij
hart- en vaatziekten, en mogelijk bij de hersenontwikkeling en -
functies en depressie. Het is alleen nog onduidelijk hoe de ef-
fecten op hart- en vatziekten precies werken, misschien via
beïnvloeding van het hartritme en het triglyceridengehalte in
het bloed, ontstekingsprocessen of klontering van bloedplaat-
jes. Van een plantaardig omega 3-vetzuur als linoleenzuur zijn
de gezondheidseffecten minder duidelijk aangetoond”, vertelt
Mensink.
Te hoog
De overheid is sinds midden jaren negentig de motor achter het
optimaliseren van de vetconsumptie en heeft gezonde voeding
en preventie van overgewicht uitgeroepen tot nationale speer-

punten in het volksgezondheidsbeleid. Een van de doelstellin-
gen, gebaseerd op een Gezondheidsraad-advies, is dat voeding
in 2010 maximaal tien energieprocent verzadigd vet en maxi-
maal één energieprocent transvet mag bevatten. 
Valérie Klostermann, projectmanager Verborgen Vetten bij het
Voedingscentrum: “De gemiddelde vetinname is de laatste wel-
iswaar jaren gedaald, maar het percentage verzadigd is nog
altijd te hoog. Slechts negen procent van de bevolking krijgt
minder dan tien energieprocent verzadigd vet binnen. De inna-
me van transvet in Nederland is tussen 1988 en 1998 vermin-
derd, maar bedroeg eind negentiger jaren nog steeds 1,1 ener-
gieprocent. De laatste voedselconsumptiepeiling uit 2003 laat
zien dat de dalende tendens zich doorzet. Consumenten ken-
nen weliswaar de termen verzadigd en onverzadigd vet, maar
slechts achtentwintig procent weet wat ze betekenen. Slechts
zeven procent herkent de term transvet.” Voor de hoge inname
van verzadigd vet zijn vooral smeer- en bereidingsvetten,
vlees(waren) en zuivel verantwoordelijk. Bij transvetzuren gaat
het vooral om koek en gebak, snacks, zoutjes en zuivel (figuur 2).

Stimuleren
Om de ontwikkeling van producten met een gezonde vetzuursa-
menstelling te stimuleren (push) en tegelijkertijd de consu-

t op vetzuur’

Omslagartikel

Fig. 1   Structuurformules van: verzadigd, enkelvoudig- en meervou-
dig onverzadigde vetzuren. 
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De Vetwijzer informeert consumenten over producten met veel en
weinig verborgen vetten. 
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mentenvraag naar producten met een verantwoorde vetzuursa-
menstelling te vergroten (pull) is het Voedingscentrum in 2002
het project Verborgen Vetten gestart. “Het project, gefinancierd
door het ministerie van VWS, richt zich op vetten die je niet ziet
maar die wel ongezond zijn, zoals het vet in kaas, zoutjes en
worst. We informeren de consument via bijvoorbeeld de Vetwij-
zer over producten met verborgen vetten en voeren gesprekken
met de industrie over het belang van trans- en verzadigd vet-
zuurverlaging. Het is voor het eerst dat we ons ook op de
industrie richten”, aldus Klostermann. 
Communiceren over omega 3-vetzuren voert volgens het Voe-
dingscentrum nog te ver: “Voorlopig houden we het bij de aan-
beveling van één à twee keer per week vette vis eten. Ook staan
we niet negatief tegenover voedingssupplementen met omega-
3-vetzuren. Dat moeten dan wel de visvetzuren EPA en DHA zijn,
zoals de Gezondheidsraad heeft aanbevolen. Voeding rijk aan
alfa-linoleenzuur draagt daar ook aan bij, maar er is nog onvol-
doende duidelijkheid over de efficiëntie van de omzetting van
ALA in EPA/DHA.”
In 2003 heeft het productschap Margarine Vetten en Oliën de
Taskforce Verantwoorde Vetzuursamenstelling opgericht, een
samenwerking tussen aanbieders en afnemers van plantaardige
oliën. Deelnemers zijn het Productschap MVO, de Bond van Ne-
derlandse Margarinefabrikanten, Koninklijk Horeca Nederland,
de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ),

de Algemene Kokswaren en Snackproductenvereniging (AKSV),
de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI).
De samenwerking is bekrachtigd in het Manifest Verantwoorde
Vetzuursamenstelling, dat onlangs werd overhandigd aan
minister Hoogervorst. De branches hebben elk een actieplan
opgesteld. Waarnemers binnen de Taskforce zijn het ministerie
van VWS en het Voedingscentrum. 

Twee stappen
Klostermann: “Als je het aandeel transvet verlaagt en de som
van verzadigd vet en transvet gelijk houdt, heb je al winst te
pakken. Margarineproducenten hebben daar al een grote slag
gemaakt. Sinds halverwege de jaren negentig bevatten marga-
rines en halvarines voor de consumentenmarkt nog nauwelijks
transvet. Ook cafetaria-ondernemers hebben met het project

´Verantwoord Frituren´ veel winst geboekt. Vijfenveertig pro-
cent van de snackbarhouders bakt tegenwoordig in vloeibare
olie met een laag transvetzuurgehalte. Qua functionaliteit lijkt
transvet op verzadigd vet, dus die twee zijn vrij gemakkelijk uit
te wisselen. In een tweede fase willen we ook het percentage
verzadigde vetzuren omlaag brengen.”
Sectoren waar nog veel winst is te behalen, zijn de koek en ge-
baksector, waar vooral ambachtelijke producten nog teveel
transvetzuren bevatten (zie artikel op pagina X in deze VMT,
red.) en de snackindustrie, waar nog steeds veel dierlijke verza-
digde vetten worden gebruikt. “Bij vlees en zuivel is het moeilij-
ker het aandeel verzadigd vet te verlagen. Daarom adviseren we
consumenten daar te kiezen voor de magere variant”, zegt
Klostermann.

Minder calorieën 
Mensink’s belangrijkste advies aan de voedingsmiddelenin-
dustrie is het energiegehalte in producten verder te verlagen. “De
oplossing voor hart- en vaatziekten en suikerziekte begint bij het
terugdringen van overgewicht. Dat kan alleen door mensen te sti-
muleren meer te bewegen en het aantal calorieën in voedings-
middelen te verlagen, of die nou afkomstig zijn van koolhydra-
ten, eiwit of vet. Daarnaast kunnen fabrikanten actiever kijken
naar de toepassingsmogelijkheden voor vetzuren met een gezon-
dere ketenlengte, dus geen C14 en C16 maar enkelvoudig onver-
zadigde vetzuren, of als dat niet kan C18 of mogelijk C12.”

Lisette de Jong en Vincent Hentzepeter

Fig. 2    Bijdrage levensmiddelen aan inname verzadigd en transvet in Nederland. 

Bron: Voedingscentrum
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Bij vlees en zuivel is het moeilijker het aandeel
verzadigd vet te verlagen
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Het Manifest Verantwoorde Vetzuursamenstelling werd afgelopen oktober over-
handigd aan minister Hoogervorst. 
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