
Veel slecht, 
weinig goed vet

Lang lag de nadruk bij voedingsvoorlichting  
op minderen met vet. Inmiddels is duidelijk dat er 

goede en slechte vetten zijn. Van de goede 
krijgen we te weinig binnen.

Tekst Angela Severs

het ene vet is het andere niet

15 
VRAGEN
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Hebben we  
vet nodig?
Ja, iedereen heeft vet 
nodig. Het is niet alleen 

een energiebron voor het 
lichaam, vet levert ook vetzu-
ren. Dat zijn de bouwstenen 
van alle cellen. Vetzuren zijn 
nodig om bijvoorbeeld de 
hersenen, ogen en spieren te 
laten werken. 

Sommige vetzuren zijn 
speciaal. Ons lichaam heeft 
ze nodig, maar kan ze zelf niet 
maken. Dat betekent dat we 
ze via onze voeding binnen 
moeten krijgen. Ze worden 
ook wel essentiële vetzuren 
genoemd. Het gaat om de 
onverzadigde vetzuren linol-
zuur en alfa-linoleenzuur. 
Verder bevat vet de vitamines 
A, D en E. Vet geeft ook smaak 
aan je eten. Denk maar aan 
boter op brood, jus over de 
aardappels en room in een 
toetje. Tot slot zorgt vet voor 
een langdurig verzadigd ge-
voel. Vet vertraagt namelijk de 
snelheid waarmee je maag 
wordt geleegd. Daardoor heb 
je na een maaltijd met vet niet 
zo snel weer trek.

1
Wat is vet?
Vet is een voedingsstof, 
net als eiwitten en kool-
hydraten. Het is een 

mengsel van verschillende 
vetzuren: onverzadigde vet-
zuren, verzadigde vetzuren en 
transvetzuren. De onverza-
digde vetzuren zijn weer on-
der te verdelen in enkelvou-
dig onverzadigde vetzuren en 
meervoudig onverzadigde 
vetzuren. Al deze soorten 
heb  ben een andere structuur, 
waardoor het lichaam er ver-
schillend mee omgaat. Over 
het algemeen zijn onverza-
digde vetzuren gezonder dan 
verzadigde vetzuren en trans-
vetzuren.

2
Word je dik  
van vet?
Vet is calorierijk, het 
levert per gram 9 kilo-

calorieën. Dat is ruim het 
dubbele van de hoeveelheid 
energie die eiwitten en kool-
hydraten leveren (4 kilocalo-
rieën per gram) en ook meer 
dan alcohol (7 kilocalorieën 
per gram). Maar het vet dat je 
eet, wordt niet direct opge-
slagen in je lichaam als 
lichaams vet. De hoeveelheid 
vet in je lichaam neemt alleen 
toe als je meer calorieën bin-
nenkrijgt dan je verbruikt. Het 
maakt daarbij niet uit of het 
teveel aan calorieën afkom-
stig is van vetten, eiwitten, 
koolhydraten of alcohol. 
Lichaamsvet kan ontstaan uit 
al deze voedingsstoffen. 

Vetzuren zijn  
de bouwstenen  
van alle cellen

 In gebak zit  
vaak veel 

 verzadigd vet

4
Wat doen linol-
zuur en alfa- 
lino leenzuur?
Linolzuur en alfa- 

linoleenzuur zijn bouwstoffen 
voor de celwanden. Ze spelen 
een belangrijke rol bij de wer-
king van hormonen, eiwitten 
en enzymen. Ook zijn deze 
twee vetzuren nodig voor de 
groei en ontwikkeling van 
kinderen. 

5
Waarom is vet uit 
vis zo gezond?
In vis zitten zogeheten 
omega-3-visvetzuren: 

DHA (docosahexaeenzuur) 
en EPA (eicosapen   ta een zuur). 
DHA is een belangrijke bouw-
steen van de hersenen en het 
netvlies. Daarnaast zijn DHA 
en EPA goed voor hart en 
bloedvaten. Volgens de Ge-
zondheidsraad verkleinen 
deze visvetzuren de kans op 
sterfte aan een hartinfarct of 
andere hart ziekte. 

Uit alfa-linoleenzuur kan 
het lichaam een kleine hoe-
veelheid DHA en EPA maken. 
Alfa-linoleenzuur is namelijk 
ook een omega-3-vetzuur en 
lijkt qua structuur op DHA en 
EPA. Maar die hoeveelheid is 
niet genoeg voor het lichaam. 
Daarom is het goed om elke 
week vis te eten. Liefst vette 
vis, want dat is de belangrijk-
ste bron van EPA en DHA (zie 
ook het artikel over vis vanaf 
pagina 8). 

6
Wat is de invloed 
van vet op je 
cholesterol-
gehalte?

Sommige vetzuren zijn on-
gunstig voor het cholesterol-
gehalte van het bloed. Het 
meest ongunstig zijn trans-
vetzuren. Die verhogen niet 
alleen het ‘slechte’ LDL-cho-
les terolgehalte, maar verlagen 
ook het ‘goede’ HDL-choles-
terolgehalte. Het risico op 
hart- en vaatziektes neemt 
hierdoor toe.

Verzadigde vetzuren verho-
gen alleen het LDL-choleste-
rolgehalte in het bloed. Toch 
is de relatie tussen de inname 
van verzadigd vet en het risi-
co op hart- en vaatziektes niet 
overtuigend aangetoond. Het 
lijkt genuanceerder te liggen. 
Het ene verzadigde vetzuur is 
het andere niet. Sommige 
verzadigde vetzuren, bijvoor-
beeld uit zuivel, lijken minder 
ongunstig te zijn dan andere 
verzadigde vetzuren, zoals die 
uit bewerkte producten. De 
wetenschap doet hier veel 
onderzoek naar en het laatste 
woord is er nog niet over ge-
zegd. Wel is aangetoond dat 
het vervangen van verzadigd 
vet door onverzadigd vet het 
risico op hart- en vaatziektes 
verkleint.
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Hoe krijg je zo 
weinig mogelijk 
verzadigd vet en 
transvet binnen?

Het is niet mogelijk om hele-
maal geen verzadigd vet en 
transvet te eten. En dat is ook 
niet nodig. In voedingsmid-
delen zit altijd een combina-
tie van vetzuren. Neem vette 
vis als zalm. Heel gezond, 
omdat er veel onverzadigde 
vetzuren in zitten, waaronder 
de speciale visvetzuren. Maar 
het vet in zalm bestaat ook 
voor 20% uit verzadigde vet-
zuren. Toch is dat geen reden 
om zalm te laten liggen. Wel 
kun je minder vaak kiezen 
voor voedingsmiddelen met 
relatief veel verzadigd vet en 
transvet. 

8
Waar zit bijvoor-
beeld veel 
verzadigd vet in?
Verzadigd vet zit vooral 

in dierlijke producten, zoals 
vet vlees, volle melkproduc-
ten, roomboter en volvette 
kaas (48+). Kokos olie en 
palm olie zijn plantaardige 
producten met veel verzadigd 
vet. Deze vetten worden vaak 
gebruikt in bewerkte produc-
ten als koek, gebak, snacks en 
sauzen.

We krijgen te  
weinig goede  
vetten binnen en 
te veel slechte

Voedingsmiddelen  
rijk aan alfa-linoleenzuur
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Voedingsmiddel

Lijnzaadolie eetlepel (10 g) 5,0

Walnoten handje (25 g) 1,6

Lijnzaad eetlepel (7 g) 1,2

Chiazaad eetlepel (6 g) 1,1

Koolzaadolie eetlepel (10 g) 0,9

Raapzaadolie eetlepel (10 g) 0,9

Bron: Nevo

Voedingsmiddelen 
 rijk aan verzadigd vet
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Voedingsmiddel

Appelflap 1 stuks (100 g) 14,7

Rookworst halve (125 g) 13,1

Kokosolie 1 eetlepel (13 g) 10,9

Lamskarbonade (bereid) 1 stuks (80 g) 10,0

Saucijzenbroodje 1 stuks (70 g) 7,6

Roombotercake 1 plak (30 g) 4,3

Kaas (Goudse, 48+) voor 1 boterham (20 g) 4,0

Chips schaaltje (40 g) 3,4

Roomijs bolletje (50 g) 3,4

Volle melk glas (150 g) 3,3

Roomboter voor 1 boterham (6 g) 3,2

Bron: Nevo

Voedingsmiddelen  
rijk aan visvetzuren
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Voedingsmiddel

Zalm (bereid) moot (120 g) 324

Gerookte makreel stukje (40 g) 148

Gerookte paling stukje (40 g) 148

Forel (bereid) 1 stuks (120 g) 144

Sardine (uit blik) portie (40 g) 120

Zoute haring 1 stuks (75 g) 83

Gerookte zalm portie (25 g) 43

Bron: Nevo

 Linolzuur zit in 
plantaardige olie, 

zoals maisolie
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Aanbevolen hoeveelheden vet 
voor volwassenen
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Soort vet

Totaal vet
bij gezond gewicht: 44-89 g bij gezond gewicht: 56-111 g

bij overgewicht: 44-78 g bij overgewicht: 56-97 g

Verzadigd vet maximaal 22 g maximaal 28 g

Transvet maximaal 2,2 g maximaal 2,8 g

Linolzuur 4,4 g 5,6 g

Alfa-linoleenzuur 2,2 g 2,8 g

Visvetzuren (EPA en DHA) 200 mg 200 mg

Bron: Voedingscentrum * bij 2000 kcal per dag ** bij 2500 kcal per dag

9
En waarin zit  
veel transvet? 
Transvet zit van nature 
in vlees en melk van 

herkauwers als koeien. Bacte-
riën in hun maag zorgen voor 
transvet. Kaas, roomboter, 
volle melk en rundvlees zijn 
daarom natuurlijke bronnen 
van transvet. Daarnaast ont-
staat transvet in de voedings-
middelenindustrie bij het 
gedeeltelijk harden van olie 
en vet. Dit verlengt de houd-
baarheid en maakt de struc-
tuur steviger. Gedeeltelijk 
geharde vetten en oliën zitten 
in de harde varianten van 
margarine, bak- en braadvet 
en frituurvet. Deze vetten 
worden ook gebruikt voor het 
maken van koek, gebak, 
snacks en sauzen. Staat er in 
de ingrediëntenlijst ‘gedeelte-
lijk gehard plantaardig vet’ of 
‘gehydrogeneerd vet’, dan zit 
er transvet in het product.

10
Eten we te 
veel vet?
Nee, gemiddeld 
genomen niet. 

Ruim een derde (35%) van de 
calorieën die ons eten levert, 
komt van vet. De Gezond-
heidsraad adviseert een inna-
me van minimaal 20% vet. Bij 
een gezond gewicht is maxi-
maal 40% vet verstandig en bij 
overgewicht maximaal 35%. 
Gemiddeld genomen houden 
we ons daar keurig aan. Alleen 
de verdeling van de vetsoorten 
is niet gunstig. We krijgen te 
weinig goede vetten binnen en 
te veel slechte vetten.

11
Welke soorten 
vet krijgen we 
te veel binnen?
Verzadigde vetzu-

ren. De aanbeveling is maxi-
maal 10% van alle calorieën, 
maar in de praktijk bestaat 
bijna 13% van al onze calorie-
en uit verzadigd vet. Van 
transvet krijgen we niet te 
veel binnen. De gemiddelde 
inname is 0,3% van alle calo-
rieën, terwijl de aanbeveling 
maximaal 1% is.

12
En van welke 
vetsoorten 
krijgen we te 
weinig?

Van alfa-linoleenzuur en van 
de visvetzuren DHA en EPA. 
Van alfa-linoleenzuur is de 
inname gemiddeld 30% min-
der dan de Gezondheidsraad 
adviseert. En van DHA en 
EPA krijgen we gemiddeld 
bijna 20% minder binnen dan 
aanbevolen. Alleen de aan-
beveling voor linolzuur halen 
we ruimschoots.

13
Hoe krijg je 
deze vetzuren 
binnen?
Van linolzuur krijg 

je dus gemakkelijk genoeg 
binnen. Dat zit in plantaardi-
ge olie, zoals zonnebloemolie, 
maisolie en sojaolie. En in 
margarine, halvarine en bak- 
en braadvet. Wat lastiger is het 
om voldoende alfa-linoleen-
zuur binnen te krijgen. Dat zit 
vooral in lijnzaadolie, walno-
ten en margarine. Verder be-
vatten groene bladgroenten 
en vlees kleine hoeveelheden 
alfa-linoleenzuur. EPA en 
DHA zitten vooral in vette vis. 

14
Hoe krijg  
je genoeg 
visvetzuren 
zonder vis?

Voor wie geen vis eet, bieden 
supplementen uitkomst. In 
visoliecapsules zitten veel EPA 
en DHA, afkomstig van vis. 
Vissen maken deze visvetzu-
ren overigens niet zelf, maar 
krijgen ze binnen uit de algen 
die ze eten. Daarom zijn er 
ook plantaardige supplemen-
ten met EPA en DHA uit algen.

15
Hoe kies je 
gezond wat 
vet eten 
betreft?

Kies zo veel mogelijk onbe-
werkte, plantaardige voe-
dingsmiddelen. Plantaardige 
producten bevatten meer 
gezonde onverzadigde vetzu-
ren dan dierlijke producten. 
En zet daarnaast elke week 
een keer vette vis op het 
menu.  ■



Correctie 
 
In de tabel ‘Voedingsmiddelen rijk aan visvetzuren’ (pagina 
38) hadden de hoeveelheden visvetzuren - in de derde 
kolom -  met tien vermenigvuldigd moeten worden. 
 
 
 




