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Aandacht voor vetten focust vaak op de negatieve kanten en de ongezon-

de soorten vet. Maar er zijn ook gezonde en zelfs onmisbare vetzuren.

Behalve de bekende omega-3- en omega-6-vetzuren staat CLA, geconju-

geerd linolzuur, in de belangstelling. Er zijn producten waarin deze com-

ponenten van nature voorkomen. Maar ze zitten ook in zuivel van koeien

met een speciaal dieet. En in genetisch gemodificeerde groenten. Ook

verrijken met deze stoffen is een optie.

Levertraan. Het woord zal veel lezers de
rillingen bezorgen. Lekker was het niet.
Maar het was wel een van de eerste voe-
dingssupplementen in Nederland. Zijn
tijd ver vooruit. Destijds werd het middel
geslikt in de winter, om de voorraad vita-
mine D op peil en daarmee de dokter
buiten de deur te houden. “We kunnen
terug naar levertraan”, zegt Gert-Jan
Schaafsma van TNO Voeding met een
lach. “Tegenwoordig vanwege de omega-
3- en omega-6-vetzuren die er in zit-
ten.”

Ei van Columbus
Maar ongetwijfeld is bekend dat lang
niet al het nieuws rondom vetten en vet-
zuren positief te noemen is. Welke soor-
ten zijn geschikt voor de groeimarkt van
functional foods? 
Om enig begrip te krijgen is het nodig te
weten welke soorten er zijn. Want deze
moleculen vormen een gecompliceerde
klasse van verbindingen die, afhankelijk
van hun structuurformule of ruimtelijke
bouw, op diverse manieren worden inge-
deeld (zie kader Soorten vetzuren).
Tot de groep van omega-3- en omega-6-

vetzuren behoren de vetzuren die ons
lichaam wel nodig heeft maar zelf niet
kan aanmaken: de essentiële vetzuren.
Als voedingssupplement inmiddels
bekend, maar als component voor func-
tional foods nog maar recent in zwang.
Een van de eerste voorbeelden was het
Columbus-ei, een gepatenteerd product.
Een geselecteerd ras kippen krijgt uitslui-
tend plantaardig en verrijkt voer, waar-
door de omega-3-vetzuren in de eieren

terug te vinden zijn. Columbus-olie en
Columbus-kip verschenen later op de
markt.

Verrijken via diervoeder
De methode om de samenstelling van
dierlijke producten te beïnvloeden door
het voer te veranderen, vindt navolging in
de zuivelindustrie. Zo brengt Campina
België al ruim een jaar UHT-melk op de
markt met 20% meer onverzadigde vet-
zuren, waaronder omega-3-vetzuren en
geconjugeerd linolzuur (conjugated
linoleic acid, ofwel CLA). Deze verander-
de melkvetsamenstelling is het gevolg
van het dieet van melkkoeien: ze krijgen
extra krachtvoer verrijkt met bewerkte
lijnzaadolie.
Volgens Schaafsma is die verhoogde con-
centratie onverzadigde vetzuren niets bij-
zonders. “Het CLA-percentage in die
melk is hetzelfde als in dat van koeien die
na een winter op stal net weer in de wei
komen.”
Wagenings onderzoek van begin dit jaar
wees inderdaad uit dat weidende runde-
ren melk geven die meer rumen- en vac-
ceenzuur bevat. In aansluiting hierop
startte het Milk Genomics Project. Doel
was de melksamenstelling te verbeteren

dankzij het fokken van speciale rassen.
Op de verpakking van de Belgische Cam-
pina-melk staat dat die ‘natuurlijk even-
wichtiger’ is. En ‘betere voedingswaarde
door evenwichtige voeding van de dieren’
meldt het karton. Een voorzichtige hint,
maar geen echte gezondheidsclaim.
Hetzelfde geldt voor Yanté van Eijssen
Dairy uit Schimmert dat begin volgend
jaar op de markt komt (www.yante.nl).
Dit assortiment yoghurtproducten bevat,

dankzij een speciaal dieet voor de koei-
en, ongeveer een verdubbelde hoeveel-
heid onverzadigde vetzuren en vitamine
K. De universiteit van Maastricht en Nizo
food research waren betrokken bij analy-
se en ontwikkeling van de producten. Op
de verpakking krijgt Yanté yoghurt+ het
predikaat ‘gezondheidsondersteunende
yoghurt’ mee en worden de gezondheids-

effecten van onverzadigde vetzuren en
vitamine K genoemd.

Genen inbouwen
Niet alleen aangepast diervoeder, ook
genetische modificatie maakt het moge-
lijk onze voeding te verrijken. De zandra-
ket, een ver familielid van onze koolsoor-
ten, blijkt na de genetische ingreep
behoorlijke hoeveelheden te produceren
van de essentiële vetzuren arachidonzuur
(ARA, omega-6) en eicosapentaeenzuur
(EPA, omega-3). De ingreep behelsde het
inbouwen van twee genen van een algen-
soort en een gen van een schimmel. De
betrokken onderzoekers van de Britse

Ingrediënten

Samenstelling van dierlijke producten
is te beïnvloeden door het voer te
veranderen

Gezonde vetzuren

Clarinol is een heldere natuurlijke olie.
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universiteit in Bristol vermoeden dat deze
modificatie bij alle groenten met blad-
groen succesvol uit te voeren is.

‘CLA’s zijn novel foods’
Eenvoudiger dan modificatie is verrijking
door toevoeging van gezonde ingrediën-
ten. Recent staat in dat kader CLA in de
belangstelling. De meningen zijn ver-
deeld over de gezondheidseffecten van
deze verzameling van zo’n 24 isomere
vetzuren [1]. Zo meldt de Consumenten-
bond in het laatste nummer van haar
nieuwsbrief ‘Gezond’: “Regelmatig
komen we advertenties tegen over pro-
ducten met CLA. Dit vetzuur, vaak aange-
duid als geconjugeerd linolzuur, zou hel-
pen bij het afslanken. In het nieuwste
nummer van Voeding Nu zijn de onder-
zoeken naar deze stof op een rij gezet. De
conclusie is dat het gebruik van deze pro-
ducten is af te raden.”
Hierbij sluit Schaafsma van TNO zich
aan. “Het is te vroeg voor claims, er zijn
nog vragen over de veiligheid van CLA’s.

Bovendien: transvetzuren moeten wor-
den gemeden [2]. Sommige CLA’s, waar-
van wordt geclaimd dat ze gezond zijn,
zijn transvetzuren.” Hij vindt dat CLA’s in
de nieuwe toepassing als Novel Foods
moeten worden beschouwd, analoog aan
de toepassing fytosterolen. “Dus moet er
een veiligheidsdossier komen”, besluit
Schaafsma.
Positieve berichten zijn te horen wanneer
Katinka Abbenbroek, marketing director
van Loders Croklaan het woord voert.
Behalve hun visoliën met de merknaam
Marinol, rijk aan omega-3-vetzuren,
heeft de leverancier Clarinol, een mix van
twee bioactieve CLA’s, in het assorti-
ment.

Functional foods
In het supplementenschap van de Ameri-
kaanse supermarkten zijn capsules en
preparaten met CLA ruim vertegenwoor-
digd. “Clarinol heeft in de Verenigde Sta-
ten de GRAS-status”, vertelt Abbenbroek.
(GRAS: Generally Regarded As Safe). “De

kritische geluiden over de veiligheid kun-
nen we door mens- en dierproeven weer-
leggen.”
In Zuid-Europa staan met Clarinol verrijk-
te voedingsmiddelen in de winkel.
Anders dan Italianen, Spanjaarden en
Fransen zijn Nederlanders minder
geneigd preventief te werken aan hun
gezondheid door hun voeding aan te pas-
sen. Volgens Abbenbroek zal ons land
deze trend volgen, zoals dat gebeurde
met de margarine met fytosterolen of de

pre- en probiotics van Yakult en Danone.
De levensmiddelenmarkt groeit nauwe-
lijks: jaarlijks 2%. Die voor functional
foods neemt jaarlijks met 16 tot 20% toe.
De uitdaging voor de industrie is om daar
op in te spelen.
“Omega-3-vetzuren komen al in veel pro-
ducten voor. Wie de consument gaat
voorlichten – een dure geschiedenis –
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Genetische modificatie maakt het
mogelijk onze voeding te verrijken 

n, kansen voor de industrie?

Volgens marketing director Katinka Abben-
broek van Loders Croklaan kan het bedrijf
dankzij eigen onderzoek de kritische gelui-
den over de veiligheid van hun Clarinol weer-
leggen.
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verricht werk waar ook concurrenten van
profiteren. Bij Clarinol ligt dat anders.
Voor uniciteit en patenteren is het daarbij
nog niet te laat”, aldus de marketing
director.
De claims die Loders Croklaan kan
onderbouwen zijn: reductie van
lichaamsvet, toename van magere spier-
massa en vermindering van de bijwerkin-
gen van laagcalorische diëten. Dat speelt
in op de markt voor het zogenoemde
‘weight management’, gericht op het
uiterlijk. “Populairder dan producten
voor hart- en bloedvaten, die pas op lan-
ge termijn merkbaar effect sorteren”,
zegt Abbenbroek.

Daling inname vet
Hoewel de kennis van de gemiddelde
consument over vetten te wensen over
laat, is er in het eetpatroon toch een ver-
andering zichtbaar. 
Volgens de voedingsnormen van 2001
van de Gezondheidsraad moet de inname
van transvetten en verzadigde vetten zo

veel mogelijk worden beperkt [2]. “Er is
positief nieuws te melden”, verzekert
Claudia Oomen van het productschap
margarine, vetten en oliën (MVO). “Want
uit de laatste Voedselconsumptiepeiling
blijkt dat er inderdaad een reductie is
bewerkstelligd. Daaraan hebben de
inspanningen van de industrie – onder

andere van de Task Force Transvetzuren –
zeker bijgedragen.” [3]
De cijfers waar ze op doelt, werden op 13
oktober bekendgemaakt [4]. De inname
van transvetten is sinds de vorige peiling
(1998) gedaald van 1,9% naar 1,1% van
de totale energie-inname en ligt daarmee
bijna op het door de Gezondheidsraad
gestelde maximum van 1%. Inname van
verzadigd vet is sinds die tijd gedaald van
14,1 naar 12,9% en moet nog dalen tot
het streven van 10 energieprocent.
Oomen: “Het MVO volgt de normen van
de Gezondheidsraad en die van Brussel,
onder andere de EFSA. Wij geven de con-
sument een ezelsbruggetje: ‘Verzadigd’
begint met de ‘v’ van ‘verkeerd’ en
‘onverzadigd’ met de ‘o’ van ‘oké’.” 

Kennis en communicatie
Tegen dit soort simplificering van infor-
matie heeft Martien Witsenburg van Wit-
senburg Natural Products bezwaar. Zijn
bedrijf brengt (mengsels van) oliën en

vetten op de markt en geeft hierover
voorlichtingsmateriaal uit. “Stop per
direct met ongenuanceerde communica-
tie over vetten!” maant hij. 
De industrie heeft zich lang schuldig
gemaakt aan het de consument wijsma-
ken dat low fat- en no fat-producten
gezonder zijn. Dat kon niet anders dan
tot de conclusie leiden dat vet per defini-
tie slecht is. Witsenburg betreurt dit.
“Ongezonde componenten in vetten en
oliën ontstaan vooral door raffinage en
verdere verwerking. Gezonde oliën zijn
onmisbaar in ons dieet, dat moeten men-
sen weten.” Zijn bedrijf levert vooral aan
natuurvoedingswinkels, maar rekent
dankzij zijn oliemix Perfect Balance, een
voedingssupplement, ook alle Neder-
landse topschaatsers tot zijn afnemers.
Witsenburg heeft gelijk als hij beweert
dat het bij de gemiddelde Nederlander
schort aan kennis over vetten en oliën. En
die kennis is een voorwaarde voor succes
bij het vermarkten van verrijkte produc-
ten. Uit onderzoek in juli van dit jaar door
het Voedingscentrum blijkt dat Neder-
landers wel weten dat er verschillende
soorten vet zijn, maar niet welke dat zijn.
Slechts 25% van de respondenten kende
de termen verzadigd en onverzadigd. Er
valt nog een wereld te winnen.
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Verzadigde vetzuren zijn koolstofke-
tens met een maximaal aantal water-
stofatomen, dus zonder dubbele bin-
dingen. Doordat de moleculen recht
zijn, vormen ze een dichte matrix
waardoor verzadigde vetten hard zijn
(een hoog smeltpunt hebben). Deze
vetzuren kunnen de concentratie
‘slecht’ LDL-cholesterol in het bloed
verhogen en daarmee ook het risico op
hart- en vaatziekten.
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren
zijn moleculen met één dubbele bin-
ding tussen twee koolstofatomen.
Door die dubbele binding zit er een
knik in de ruimtelijke structuur en is
het vet minder hard. Afhankelijk van
naar welke kant het molecuul na die
knik buigt, wordt gesproken van een
cis- of een trans-isomeer.

Tot de meervoudig onverzadigde vet-
zuren behoren onder andere de essen-
tiële omega-3- en omega-6-vetzuren.
Het zijn moleculen met meerdere dub-
bele bindingen. Er zijn cis- en trans-
isomeren. Een dubbele binding is
geconjugeerd als slechts één koolsto-
fatoom de bindingen scheidt.
Transvetzuren is de verzamelnaam
voor de enkel- of meervoudig onverza-
digde vetzuren met een of meer van
die bindingen in de geometrische
trans-positie. Ze komen van nature in
kleine hoeveelheden voor in voorname-
lijk vlees en zuivel. Daarnaast ontstaan
ze bij de industriële harding (hydroge-
nering). Uit onderzoek blijken de
industrieel gevormde transvetzuren in
ieder geval ongunstig te zijn voor de
conditie van hart en bloedvaten.

Soorten vetzuren

‘Stop per direct met ongenuanceerde
communicatie over vetten’

Leontien Braakman
Ing. L. Braakman is freelance journalist.

Driedimensionale voorstelling van de twee meervoudig onverzadigde moleculen waaruit Cla-
rinol bestaat: C18 cis 9 trans 11 (links) en C18 trans 10 cis 12 (rechts). 


