
Op het symposium over
vis(vetzuren), georganiseerd
door het Nederlands Visbu-

reau in samenwerking met de Stich-
ting Voedingscentrum Nederland en
de Nederlandse Hartstichting, ston-
den omega-3-vetzuren, ook wel n-3-

vetzuren genoemd, centraal. Deze
bijeenkomst trok bijna 300 mensen
uit verschillende hoeken: diëtisten
en voedingsdeskundigen, maar ook
chemici, artsen, dierenartsen en
technologen. De leiding van deze
bijeenkomst was in handen van prof.
dr. ir. F.J. Kok uit Wageningen, die
deze taak op plezierige en soepele
wijze vervulde. Naast de inhoudelijke

bijdragen kreeg vis ook ruime aan-
dacht bij de lunch: smakelijke
gerechten met vis bereid en een
muzikaal intermezzo in de vorm van
– hoe kan het anders – het Andanti-
no uit het Forellen-kwintet van Schu-
bert. 

Het jonge gezin
Prof. dr. G. Hornstra, hoogleraar
Experimentele Voedingskunde te
Maastricht, behandelde de betekenis
van de omega-3-vetzuren (zie kader
omega-3-vetzuren) tijdens de zwan-
gerschap en voor het jonge kind.
DHA is het meest onverzadigde vet-
zuur, dat nodig is voor de opbouw
van celmembranen in vele organen,
vooral in de hersenen. EPA komt hier
nauwelijks aan te pas, dit omega-3-
vetzuur heeft andere functies.

Tijdens de zwangerschap stijgt de
behoefte aan DHA. Dit heeft onder
meer als gevolg dat het DHA-gehalte
in het bloedplasma, en dus in het
lichaam, daalt. Daarbij gebeurt het

Prof.  dr. A. Ruiter is corres-
pondent van VMT.
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nogal eens dat het gehalte aan
osbondzuur, een omega-6-vetzuur,
stijgt. Dit wijst op een tekort aan
DHA; het lichaam moet dan genoe-
gen nemen met een vetzuur dat daar
wel op lijkt, maar dat minder
geschikt is voor de taken van DHA.
Daling van het DHA-gehalte tijdens
de zwangerschap is overigens nor-
maal en ook de traagheid waarmee
het weer op peil komt. Een half jaar
na de bevalling is dit proces nog niet
helemaal voltooid.

De daling van de DHA-status tij-
dens de zwangerschap heeft gevol-
gen voor de zwangere. Cognitieve
functies zoals waarneming, denkver-
mogen en taalhantering nemen tijde-
lijk af en de kans op depressies, voor-
al vlak na de zwangerschap, neemt
toe. De DHA-status van moeder en
kind wordt ook lager door meerdere
zwangerschappen achter elkaar.
(Opvallend is dat in landen waar veel
vis wordt gegeten in het algemeen
minder depressiviteit voorkomt.)

Flesvoeding verrijkt met DHA ver-
hoogt de DHA-status van te vroeg
geboren kinderen (die vaak erg laag
is) en stimuleert de neuromentale
ontwikkeling van op tijd geboren
baby’s. Ook is het van belang om het
omega-6-vetzuur arachidonzuur toe
te voegen aan flesvoeding. Al eerder
had Hornstra er op gewezen, dat ara-
chidonzuur een minstens zo belang-
rijke bouwsteen van de hersenen is
als DHA. Bij twee- en drielingen
blijkt de DHA-status vaak wat proble-

Omega-3-vetzuren staan sinds jaren in de belangstelling bij artsen, voedingsdeskundigen

en epidemiologen. Van recenter datum is de aandacht vanuit

levensmiddelenproducenten. De positieve effecten van omega-3-vetzuren op hoofd en

hart zijn inmiddels bewezen. Hoeveel omega-3, in welke verhouding met omega-6 en via

welke bronnen is onderwerp van onderzoek en discussie, zo bleek op het symposium

‘Vis(vetzuren) voor hoofd en hart’ op 18 februari in Utrecht.
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Belangstelling voor omega-3-vetzuren neemt verder toe

Vis(vetzuren) voor hoofd en hart

VOEDING

Omega-3-vetzuren
Omega-3 en omega-6

Omega-3-vetzuren zijn gekarakteriseerd door de

plaats van de eerste dubbele binding in het

molecuul: achter het derde koolstofatoom,

geteld vanaf het eind. Aan het begin bevindt

zich de carboxyl- of COOH-groep. Tot deze

onverzadigde vetzuren behoren ALA (alfa-lino-

leenzuur; 18 koolstofatomen, drie dubbele bin-

dingen), EPA (eicosapentaenoic acid; 20 koolstof-

atomen, vijf dubbele bindingen) en DHA (doco-

sahexaenoic acid; 22 koolstofatomen, zes dubbe-

le bindingen).

Bij omega-6-vetzuren komt de eerste dubbele

binding na het zesde koolstofatoom. Tot deze

groep behoren linolzuur (18 koolstofatomen,

twee dubbele bindingen), arachidonzuur (20

koolstofatomen, vier dubbele bindingen) en

osbondzuur (22 koolstofatomen, vijf dubbele

bindingen).

Functie en vorming

EPA is van belang om bloedvaten in conditie te

houden (hart). DHA is nodig voor de opbouw

van weefselmembranen, vooral in de hersenen

(hoofd). Beide vetzuren worden gevormd uit

ALA, dat in het plantenrijk wordt gevormd in

groene plantendelen en soms in flinke hoeveel-

heden in zaden.

Een vis zoals haring haalt zijn ALA uit zoö-

plankton. Wellicht vindt daar al ombouw tot EPA

en DHA plaats. Zoöplankton op zijn beurt consu-

meert plantaardig plankton. De opbouw van EPA

en DHA vanuit ALA vindt plaats via enzymen die

ook worden gebruikt om linolzuur in arachidon-

zuur (en eventueel osbondzuur) om te zetten.

ALA en linolzuur zijn wat dit betreft elkaar’s con-

currenten. De activiteit van deze enzymen is gro-

ter voor ALA dan voor linolzuur, zodat deze laat-

ste stof in wat grotere hoeveelheden moet wor-

den toegevoerd. Aan deze voorwaarde wordt,

behoudens in extreme gevallen, ruimschoots vol-

daan. Grote hoeveelheden linolzuur kunnen de

synthese van EPA uit ALA belemmeren.
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DHA is het meest onverzadigde vetzuur, dat

nodig is voor de opbouw van celmembranen in

vele organen, vooral in de hersenen



matischer dan bij eenlingen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de

cognitieve ontwikkeling op zevenjari-
ge leeftijd geen verband houdt met de
DHA-status bij de geboorte, maar dat
wél bewegingskwaliteit en gezichts-
scherpte omstreeks die leeftijd beter
zijn indien de DHA-status toen goed
was. Hornstra’s conclusie: “Eet meer
vis!”

Dementie en diabetes
Dr. S. Kalmijn van het Universitair
Medisch Centrum in Utrecht behan-
delde de relatie tussen visconsumptie
en cognitieve achteruitgang, waaron-
der dementie. Dit is een belangrijk
onderwerp, gezien het feit dat
dementie op de lijst van zorgkosten
met 5,6% de derde plaats inneemt.
Uit epidemiologisch onderzoek is de
indruk verkregen dat een matige con-
sumptie van vette vis (een- tot twee-
maal per week) de cognitieve achter-
uitgang inderdaad vermindert. Een
kanttekening hierbij is dat achteruit-
gang van de geheugenfunctie nauwe-
lijks wordt beïnvloed door het eten
van vette vis. Dat bleek althans niet
uit de door Kalmijn besproken studie.

Diabetes mellitus, ofwel suikerziek-
te, begint een ernstig volksgezond-
heidsprobleem te worden. In de Ver-
enigde Staten is het de zesde doods-
oorzaak, aldus dr. ir. E.J.M. Feskens
van het RIVM in Bilthoven. Vele aan-
doeningen, waaronder het hartin-
farct, worden door diabetes in de
hand gewerkt. Een tweetal risicofac-
toren (hoge bloeddruk en een hoog
gehalte aan bloedvet ofwel triglyceri-
den) wordt verkleind door omega-3-
vetzuren, maar daarvoor moet dage-
lijks een grote hoeveelheid van deze
vetzuren worden ingenomen. De
American Heart Association beval
vorig jaar een dagelijkse dosis van 1
gram EPA plus DHA aan, bij voor-
keur door het eten van vette vis.
Bij een hoog triglyceriden-
gehalte in het bloedse-
rum nog veel meer
(als voedingssupple-

ment). Goed nieuws is wel dat door
het eten van veel vette vis de kans op
sterfte door een hartinfarct bij diabe-
tici met meer dan 50% vermindert,
zoals uit een recente publicatie bleek.
Ook vermeldenswaard is dat het
gebruik van zulke hoeveelheden viso-
lie bij diabetici gewichtsverlies in de
hand werkt.

Epidemiologische bewijsvoering
Prof. dr. ir. D. Kromhout (RIVM,
Wageningen Universiteit) gaf inzicht
in de epidemiologische bewijsvoering
van het effect van vis op hart- en vaat-
ziekten. Hij begon overigens met het
noemen van een nadeel van zeer hoge
visconsumptie: de Inuït (Eskimo’s),
die gemiddeld 400 g vis per persoon
per dag consumeren, hebben een
tweemaal zo grote kans op een hersen-
bloeding als de Denen, die matige vis-
consumenten zijn. In zijn voordracht
bleek ook dat een zeer lage viscon-
sumptie een hoger risico op een her-
senbloeding geeft dan een consumptie
van minstens 20 gram vis per dag (dit
komt neer op 7,3 kg per jaar). Ook bij
Japanners, die veel vis eten, is de kans
op een hartinfarct duidelijk lager,
ondanks het feit dat de meeste ferven-
te rokers zijn. Blijkbaar wordt het
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schadelijke effect van het roken ruim-
schoots tenietgedaan.

In enkele Finse studies blijkt echter
niets van dit gunstige effect van vis
vanwege een sterk verhoogd kwikge-
halte in veel (zoetwater)vis. In een epi-
demiologische studie van Kok et al.
(2002) is dit effect bevestigd. Hierin
blijkt, na correctie voor het effect van
kwik, wel degelijk een verband tussen
de hoeveelheid vis in de voeding en
een daling van het aantal hartinfarc-
ten.

De discussie ging onder meer over
de ideale verhouding tussen omega-3-
en omega-6-vetzuren. Vaak wordt een
verhouding van 1:5 genoemd, de laat-
ste tijd wordt nogal eens over 1:2
gesproken. Dit houdt niet alleen een
verhoging van de inname van omega-
3-vetzuren in, maar ook een beperking
van omega-6-vetzuren.

Op de vraag hoe vegetariërs in hun
behoefte aan omega-3-vetzuren kun-
nen voorzien, kwam het antwoord dat
dit niet eenvoudig is omdat EPA en
DHA alleen in aanzienlijke hoeveelhe-
den voorkomen in (water)dieren. Een
toereikende voorziening is in principe
mogelijk vanuit alfa-linoleenzuur
(ALA), dat in het lichaam wordt omge-
zet in EPA en DHA. Waarschijnlijk

Hugh Sinclair 
De Engelse voedingsdeskundige Hugh Sinclair (1910-1990) onder-

zocht in 1944 het afwijkende voedingspatroon van de Inuït (Eski-

mo’s). Hij reisde met enkele medewerkers naar Groenland om

daar de effecten van deze voeding op de leden van zijn groep

vast te stellen. Na enige maanden traden gevolgen op zoals

onderhuidse bloedingen en bloedneuzen; ook de spermatogenese

kwam tot stilstand. Het heldhaftige besluit om toch door te gaan

leidde na enige tijd tot een zekere stabiliteit, waarbij genoemde

verschijnselen verdwenen en ook de gemeten bloedstollingstijden

weer korter werden.

Pas 30 jaar later publiceerden de Deense onderzoekers Bang en

Dyerberg hun resultaten, die algemeen worden beschouwd als

het begin van het onderzoek van de effecten van omega 3-vetzu

Haring is een van de populairste

vissoorten, die zowel zout als zuur veel

wordt geconsumeerd. 
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vindt deze omzetting alleen plaats als
de opname van omega-6-vetzuren
nauwkeurig wordt bewaakt. In princi-
pe kan ALA de hogere omega-3-vetzu-
ren volledig vervangen, al is tienmaal
zoveel ALA nodig als EPA plus DHA
samen. Verder zal in dat geval ook het
linolzuur in de voeding minimaal 2 à
3% moeten vertegenwoordigen. 

Kromhout is van mening dat je opge-
nomen EPA voor een deel kunt opspa-
ren, maar geeft de voorkeur aan een
gespreide opname.

Hartritmestoornissen
Dr. ir. P.L. Zock van het Wageningen
Centre for Food Sciences sprak over
de verminderde gevoeligheid voor
aritmie, een levensbedreigende hart-
ritmestoornis, door opname van 200
tot 400 gram vette vis per week. Bij
een onderzoek met 2.000 hartpatiën-
ten gedurende drie jaar was effect na
enkele maanden al merkbaar en gedu-
rende twee jaar liep de sterfte met
ongeveer 30% terug. Ook dierstudies
met omega-3-vetzuren laten duidelijke
positieve effecten op hartritmestoor-
nissen zien. Het directe bewijs ont-
breekt tot nu toe, want het onderlig-
gende elektrofysiologische mechanis-
me is nog grotendeels onbekend.

Veiligheid van vis
Dr. ir. L.A.M. Jansen van het Voedings-
centrum Nederland behandelde vragen
over de veiligheid van vis. Daarbij kwa-
men kwik en dioxinen veelvuldig aan
de orde. Consumptie van vis die aan
het eind van de voedselketen staat,
zoals zwaardvis en haai, wordt om
deze reden ontraden aan zwangeren,
zogenden en kinderen. Nitraatrijke
groenten kunnen in combinatie met
vis tot vorming van N-nitrosaminen
aanleiding geven. Het advies luidt dan
ook: eet vis bij voorkeur niet samen
met nitraatrijke groenten. 

Wel een probleem is de aanwezig-
heid van Listeria monocytogenes in bijna
20% van de onderzochte monsters
gerookte zalm. Voor zwangeren kan
een besmetting met deze bacterie tot
ernstige gevolgen leiden. Verder kun-
nen bij mosselen schelpdiertoxinen
vergiftigingen bij de consument ver-
oorzaken.Dit heeft de aandacht van
de controlerende instanties.

Haring en zalm
Ir. S.J. van Dis van de Nederlandse
Hartstichting meldde dat deze stich-
ting consumenten aanbeveelt om eens
per week vette vis te eten en hartpatiën-
ten tweemaal. Zij noemde het belang
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van andere nuttige stoffen naast ome-
ga-3-vetzuren in vis, zoals de spoorele-
menten jodium, seleen en fluor. Dit
geldt in hoofdzaak voor zeevis. De hoe-
veelheid anorganische (micro)bestand-
delen is in zeewater vanzelfsprekend
veel groter dan in zoet water, dat weer-
spiegelt zich in de samenstelling van
de waterdieren. 

Welke vis eet men in Nederland?
Mevrouw M.M. Sintnicolaas, directeur
van het Nederlands Visbureau, vertelde
dat consumenten die relatief veel vis
kopen, vooral 50-plussers zijn met een
relatief hoog inkomen woonachtig in
de Randstad. Mosselen buiten
beschouwing gelaten, blijken vissticks
en verse magere vis populair met zure
of gezouten haring als goede tweede.
Zalm wordt eveneens veel gegeten, de
(ook vette) makreel staat relatief laag
op het lijstje. Onze omega-3-voorzie-
ning is dus voor een groot deel geba-
seerd op de consumptie van haring en
zalm. 

Mevrouw U. Harkema, hoofdbe-
stuurslid van de Nederlandse Vereni-
ging van Diëtisten, wees op mogelijk-
heden om buiten de maaltijden om vis
te eten als een van de huisgenoten niet
van vis houdt. Haar tips waren: gebak-
ken vis of haring bij kraam of viswinkel
en vis in blik als broodbeleg. 

Hoe verkoop je de boodschap ‘eet
meer vette vis’? Volgens de heer Th.
van der Meer, directeur van Bijl Part-
ners in PR en Voorlichting, is dat moei-
lijk, omdat de term ‘vet’ in relatie tot
voeding een negatieve gevoelswaarde
heeft. De kunst is om zo’n term in je
voordeel te gebruiken. Door de tegen-
stelling ‘vet en toch gezond’ te bena-
drukken, blijft de boodschap beter
hangen, was zijn conclusie.

Andere producten
Ook andere producten dan vis kun-
nen een bijdrage leveren aan de inna-
me van omega-3-vetzuren. Zo zijn
sinds kort eieren, kippenvlees en zui-
velproducten op de markt die omega-
3-vetzuren bevatten door opname van
deze stof uit het diervoer. Over de

stabiliteit van omega-3-vetzuren ten
opzichte van luchtzuurstof in deze
producten en in supplementen is nog
weinig bekend. En omdat deze pro-
ducten geen grote bijdrage leveren
aan de inname van omega-3-vetzu-
ren, blijft voorlopig het devies: ‘Een-
maal per week vette vis.’ ■

Kwik in vis
Het probleem is in

VMT van 6 december

2002 kort besproken

in de rubriek Markt-

actueel. De studie van

Kok et al. is hierin

redelijk goed weerge-

geven, maar de kop

‘Vette vis alleen zon-

der kwik’ is mislei-

dend. Kok et al. schrij-

ven zelf aan het eind

van hun artikel dat

“our findings do not

imply that people

should stop eating

fish. Our mercury-

adjusted analysis is

consistent with the

protective effect of

dietary fish, provided

it is not heavily conta-

minated.”

Door het eten van veel vette vis kan de

kans op sterfte door een hartinfarct bij

diabetici met meer dan 50% verminderen

Makreel, een vette

vissoort, is niet zo

populair in Nederland. 
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Zalm staat hoog op

genoteerd in de lijst van veel

gegeten soorten vis. 


