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 vallen in de 
groep omega-3-vetzuren, ook wel

n-3-vetzuren genoemd. Van deze
groep meervoudig onverzadigde vet-
zuren komen twee soorten in visolie
voor, namelijk eicosapentaeenzuur
(EPA) en docosahexaeenzuur (DHA).
Deze worden al sinds de jaren zeven-
tig in verband gebracht met een lager
risico op hart- en vaatziekten. Uit de
meeste individuele studies blijkt dat
een hogere visinname geassocieerd is
met een substantiële verlaging van het

sterfterisico door hart- en vaatziekten.
Verschillende meta-analyses uit 2004
vatten de belangrijkste resultaten
samen, zie tabel 1.

Interventiestudies    Interven-
tiestudies met klinische eindpunten
over de relatie tussen vis(olie)con-
sumptie en hart- en vaatziekten zijn

tot dusver alleen nog met hartpatiën-
ten uitgevoerd (secundaire preventie).
De grootste interventiestudies tot
dusver zijn DART1 (1), de GISSI pre-
ventietrial (2) en DART2 (3). Twee
van deze onderzoeken ondersteunen
de uitkomsten van het observationele
onderzoek. DART2 doet dat niet. De
onderzoekspopulatie van de eerste
twee studies bestond uit myocardin-
farctpatiënten, terwijl de deelnemers
van DART2 patiënten met angina
pectoris waren. De eerste twee studies
lieten een beschermend effect van vis,
respectievelijk visolievetzuren, op
coronaire hartziekten zien (4,5,6). Het
omstreden DART2 daarentegen niet.
Drie andere recente interventiestudies
bij patiënten met een geïmplanteerde
hartdefibrillator lieten geen consistent

effect op hartritmestoornissen en
geen significante overall risicoreductie
zien.

De resultaten van de verschillende
klinische interventiestudies zijn opge-
nomen in diverse meta-analyses en
reviews, zie tabel 2. De vier meest
recente worden in dit artikel bespro-
ken.

Recente inzichten    In 2006 zijn
twee meta-analyses en een systemati-
sche review gepubliceerd, met ogen-
schijnlijk tegenstrijdige resultaten. In
maart van dat jaar publiceerden Hoo-
per et al. een meta-analyse in het 
British Medical Journal, waarin
geconcludeerd werd dat omega-3-vet-
zuren (visolievetzuren en alfa-linol-
eenzuur; een plantaardig omega-3-
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vetzuur) samen geen duidelijk effect
hebben op totale sterfte en gecombi-
neerde cardiovasculaire incidenten
(7). Deze meta-analyse is echter uit
diverse hoeken bekritiseerd. Eén van
de punten van kritiek is dat de resul-
taten van prospectieve cohortonder-
zoeken, zoals de Zutphen-studie, niet
meegenomen zijn, terwijl het DART2-
onderzoek de analyse bovenmatig
beïnvloed zou hebben. In DART2
kreeg een deel van de deelnemers
omega-3 in de vorm van capsules.
Deze patiënten hadden een hogere
sterftekans dan degenen die vis aten.
Mogelijk bestaat er een interactie tus-
sen de medicijnen voor de behande-
ling van angina pectoris en de visolie-
vetzuren. Ook is de interventie tijde-
lijk onderbroken vanwege problemen
met de financiering. Als dit specifieke
onderzoek buiten de analyse gelaten
werd, bleek een beschermend effect
van omega-3-vetzuren uit vis(olievet-
zuren) wel aanwezig. Het gebruik van
vis of omega-3-vetzuren verlaagde het
risico op sterfte aan coronaire hart-
ziekten dan met 30 procent. Een

andere kanttekening bij de meta-ana-
lyse van Hooper is dat alfa-linoleen-
zuur en visolievetzuren samen geno-
men zijn, terwijl nog niet bekend is of
de effecten vergelijkbaar zijn.

Wang et al. kwamen op basis van
een systematische review tot de con-
clusie dat visolie uit vis of supplemen-
ten de kans op sterfte in het algemeen,
sterfte aan plotselinge (hart)dood en
mogelijk beroerte verlaagt (8).

De meest recente overzichtsstudie is
afkomstig van de onderzoekers 
Mozaffarian en Rimm van de Harvard
School of Public Health en in oktober
2006 gepubliceerd in JAMA (9). Het
gaat om een literatuurstudie in com-
binatie met een meta-analyse om de
risico’s versus de voordelen van vis-
consumptie te kwantificeren. De
onderzoekers concludeerden dat de
voordelen van vis belangrijker zijn
dan de eventuele nadelen als gevolg
van de aanwezigheid van contami-
nanten. Een matige visconsumptie 
(1 tot 2 porties per week) overeenko-
mend met 250 mg EPA + DHA per
dag, reduceerde het risico op coronai-

re hartziekten met 36 procent en op
totale sterfte met 17 procent.

Interpretatie    Welke interpretatie
geeft professor Daan Kromhout,
hoogleraar Volksgezondheidsonder-
zoek in Wageningen, aan de huidige
wetenschappelijke gegevens? ‘Uit
observationeel epidemiologisch
onderzoek blijkt duidelijk een positie-
ve relatie tussen visinname en hart- en
vaatziekten’, aldus Kromhout. ‘Ook
interventieonderzoek wijst in dezelfde
richting, met alleen DART2 als
belangrijke uitzondering. Uit de
momenteel beschikbare gegevens
komt het beeld naar voren dat de
associatie met visolievetzuren sterker
is, naarmate het type hart- en vaat-
ziekten ernstiger is. Hoe groter de
kans op fatale afloop, hoe beter de vis-
olievetzuren hun beschermende wer-
king lijken uit te oefenen’, aldus
Kromhout. Dit verklaart volgens hem
mogelijk het gebrek aan effect bij pati-
ënten met angina pectoris (DART2)
en patiënten met een geïmplanteerde
hartdefibrillator. De ernst van de aan-
doeningen binnen deze onderzoeks-
groepen is namelijk zeer divers. Uit
een subgroepanalyse van de SOFA-tri-
al (6), bleek dat bij patiënten met een
bewezen hartinfarct het beschermen-
de effect van visolievetzuren sterker
was. Ook zou volgens Kromhout in
dergelijke studies eigenlijk de basisin-
name van vis in de analyse meegeno-
men moeten worden. Er zijn namelijk
aanwijzingen dat de beschermende
werking minder groot is bij een hoge
basisinname van vis.

Mechanisme    Het mechanisme
achter de beschermende werking van
visolievetzuren werd twintig jaar gele-
den vooral gezocht in verlaging van de
bloedlipidenspiegel en het verlengen
van de bloedingstijd. ‘Deze theorie is
gevormd op basis van het feit dat
Eskimo’s een langere bloedingstijd
hebben’, legt Kromhout uit. In 1986
bleek dit echter in de Zutphen-studie
niet op te gaan. Er was geen verschil
in bloedingstijd tussen personen die

Publicatie Resultaten

He et al. Circulation, 2004 Elke verhoging van de visinname met 20 g/d was geassocieerd met een significante risi-

coreductie van 7 % op sterfte aan coronaire hartziekten.

Whelton et al. Am J Cardiol, 2004 Het eten van vis was geassocieerd met een 20 % lager risico op sterfte aan coronaire

hartziekten en een 10 % lagere incidentie, in vergelijking met een voedingspatroon zon-

der vis.

He et al., Stroke, 2004 Het eten van 1 keer vis per week gaat samen met een verlaging van 13 % op het risico op

incidentie van beroerten. Minstens 1 keer per maand vis eten gaat samen met een verla-

ging van 33 % op het risico op incidentie van ischemische beroerten. 

Tabel 1: Meta-analyses van observationeel-epidemiologisch onderzoek naar visconsumptie en hart- en vaatziekten.

Tabel 2: Meta-analyses van klinisch interventieonderzoek alleen, of in combinatie met observationeel epidemiologisch onderzoek.

Publicatie Resultaten

Bucher et al. Ann J Med, 2002 Omega-3-vetzuren uit visolie verlaagden het risico op sterfte door een myocardinfarct en

plotselinge hartdood met 30 % en totale sterfte met 20 %. 

Hooper et al. BMJ, 2006 Visolievetzuren en alfa-linoleenzuur samen hadden geen duidelijk effect op totale sterfte

en gecombineerde cardiovasculaire incidenten.

Wang et al. AJCN, 2006* Visolie uit vis of supplementen verlaagde de kans op totale sterfte, sterfte door (acute)

hartdood en mogelijk beroerte. 

Mozaffarian en Rimm JAMA, 2006* Een matige consumptie van vis (1 tot 2 porties per week), overeenkomend met 250 mg

EPA + DHA per dag, reduceerde het risico op coronaire hartziekten met 36 % en totale

sterfte met 17 %. 

* In deze meta-analyses zijn zowel interventie- als observationeel onderzoek opgenomen.
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1x per week vis aten en degenen die
dit niet deden. Wel hadden viseters
een lager triglyceridengehalte en een
hogere hoeveelheid visolievetzuren in
de celmembranen. Omdat de mem-
branen bij prikkelgeleiding betrokken
zijn, is de theorie gevormd dat visolie-
vetzuren beschermen tegen hartrit-
mestoornissen. ‘Deze theorie blijft,
ondanks het gebrek aan effect in drie
onderzoeken met patiënten met geïm-
planteerde hartdefibrillatoren,
momenteel de meest populaire’, aldus
Kromhout. Hij is van mening dat deze
studies herhaald zouden moeten wor-
den met een homogenere onderzoeks-
groep en een lagere hoeveelheid vis-
olievetzuren.

Nederlandse inname    Uit de
beschikbare cijfers blijkt dat de visin-
name door de gemiddelde Nederlan-
der ver onder deze aanbevelingen ligt.
De meest recente visinnamegegevens
komen uit de Voedselconsumptiepei-
ling 2003. Hieruit blijkt dat 56 pro-
cent van de jongvolwassenen minder
dan 1 keer per maand vis eet, in plaats
van de aanbevolen 2 keer per week
vis. Dit komt overeen met het beeld
uit andere studies onder de Neder-
landse bevolking, waar ook een lage
visinname uit blijkt. Op 20 maart
2007 werden aanvullende analyses
voor de inname van omega-3-vetzu-
ren gepresenteerd door Voorlichtings-
bureau Margarine, Vetten en Oliën,
berekend op basis van dezelfde peiling
(10). TNO berekende dat de

gemiddelde dagelijkse inname van
EPA en DHA samen op 103 mg (+/-
230 mg) voor jongvolwassen mannen
en op 84 mg (+/- 229 mg) voor jong-
volwassen vrouwen ligt.

De onderzoeksmethode kan de
gebruikelijke inname van EPA en
DHA onderschatten. Er is daarbij
gebruik gemaakt van de tweemaal-24-
uurs-navraagmethode. De cijfers
bevestigen echter dat niet alleen de
inname van vis, maar ook de 
inname van visolievetzuren te 
laag is.
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Aanbevelingen 
Tot voor kort waren de aanbevelingen van het Voedings-
centrum en de Gezondheidsraad voor volwassenen om 1 tot
2 keer per week vis te eten (70 tot 280 gram) of 200 mg vis-
olievetzuren per dag te gebruiken. In december 2006 heeft
de Gezondheidsraad de Richtlijnen Goede Voeding aange-
past. Hierbij is het advies voor vis en visolievetzuren, in lijn
met de aanbevelingen in de VS en Engeland, fors naar boven
bijgesteld. De Gezondheidsraad beveelt nu aan om iedere
week twee keer vis te eten, waarvan ten minste eenmaal
vette vis. Dit komt neer op 450 mg visolievetzuren per dag,
iedere week twee porties vis, waarvan ten minste één por-

tie vette vis. Voor mensen die geen of te weinig vis eten, is
het gebruik van voedingsmiddelen verrijkt met visolievetzu-
ren volgens de Gezondheidsraad een aanvaardbaar alterna-
tief. De Raad geeft hieraan de voorkeur boven het gebruik
van visoliepreparaten. In navolging van andere landen ver-
schijnen ook in Nederland steeds meer van dergelijke ver-
rijkte producten op de markt. Voorbeelden hiervan zijn
Megafit-vleeswaren, COLUMBUS-eieren, Omegabrood,
Omega Moutbrood, Blue Band idee!, en sinds kort Becel
Omega3plus spread en Becel Omega3plus Mini drink. 


