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vis en visolie: 
de juiste aanbevelingen

Isabelle Sioen, Universiteit Gent

Omega-3-vetzuren zijn hot. Ze zouden goed zijn voor alle 
mogelijke kwalen en de winkelrekken liggen vol met omega-3-
capsules en omega-3-verrijkte voedingsmiddelen. Maar wat is de 
wetenschap achter deze omega-3-hype? Een Belgisch onderzoek 
komt met duidelijke aanbevelingen voor inname van vis en 
visoliesupplementen. 

Wat vast staat is dat de langketen-omega-3-vetzuren belangrijke 
voedingsstoffen zijn die een rol spelen in de preventie van hart- en 
vaatziekten – één van de belangrijke ziekten in de westerse bescha-
ving. Ook is duidelijk dat de inname van deze vetzuren via een door-

snee westers dieet te laag ligt. De levensmiddelen die van nature het 
rijkst zijn aan deze heilzame omega-3-vetzuren zijn zeevruchten en 
(vooral vette) vis. Daarom is een regelmatige visconsumptie de meest 
logische manier om te komen tot voldoende inname van langketen-
omega-3-vetzuren.  
Helaas is vis om verschillende redenen geen populair product en 
staat het bij veel gezinnen amper twee keer per maand op het menu. 
Bovendien wordt de positieve kijk op vis en zeevruchten getemperd 
door de mogelijke, nadelige gezondheidsinvloeden van chemische 
contaminanten die in vis en zeevruchten aanwezig zijn als gevolg van 
de verontreiniging van zeeën en rivieren in het verleden. Daardoor 
ontstond er een conflict tussen voedingsaanbevelingen enerzijds en 
voedselveiligheidsaspecten anderzijds. 

De inname van 

langeketenvetzu-

ren is bij belgische 

peuters lager Dan 

De aanbeveling
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Huidige inname In een Belgisch doctoraatsonderzoek is op zoek 
gegaan naar een antwoord op de vraag of het huidige dieet van de 
Belgische bevolking rijk genoeg is aan de gunstige omega-3-vetzuren. 
Hiertoe werd de inname ervan berekend op basis van de beschikbare 
voedselconsumptiegegevens, verzameld door de Vakgroep Maat-
schappelijke Gezondheidkunde van de Universiteit Gent. De resul-
taten van deze berekeningen werden vergeleken met de Belgische 
aanbevelingen. Ook werd het belang ingeschat van de consumptie 
van verschillende voedingsmiddelengroepen voor de inname van 
omega-3-vetzuren. De drie gebruikte voedselconsumptiedatabanken, 
van jong naar oud:
- data van 661 Vlaamse kleuters (2,5 tot 6,5 jaar), (1);
- data van 341 adolescenten (13 tot 18 jaar), (2);
- data van 641 jonge vrouwen (18 tot 39 jaar), (3).
Uiteraard waren ook gegevens over de vetzuurconcentraties van de 
geconsumeerde voedingsmiddelen nodig om de inname te kun-
nen berekenen. Daarvoor werd een beroep gedaan op internationale 
levensmiddelentabellen aangevuld met gegevens van de industrie. 
Afbeelding 1 toont de inname van de langketen-omega-3-vetzuren EPA 
en DHA. De aanbevelingen voor deze vetzuren zijn als rode verticale 
lijnen op de figuur afgebeeld. Voor de kleuters is de inname voor beide 
vetzuren afzonderlijk voorgesteld omdat de aanbevelingen voor beide 
vetzuren afzonderlijk zijn geformuleerd. Voor de adolescenten en de 
jonge vrouwen is de inname voorgesteld als de som van EPA en DHA.

de juiste balans Afbeelding 1 illustreert duidelijk dat de inname 
van het grootste deel van de onderzochte populaties heel wat lager 
ligt dan de aanbeveling. Aangezien vis de enige rijke natuurlijke voe-
dingsbron is van deze langketen-omega-3-vetzuren, lijkt een verhoging 
van de visconsumptie een logische oplossing om de inname van 
langketen-omega-3-vetzuren te verhogen. Maar het nadeel daarvan is 

dat ook de inname van contaminanten stijgt (afbeelding 2). Het komt 
er dus op aan de juiste balans te vinden.

twee of drie porties per week De uiteindelijke doelstel-
ling van het doctoraatsonderzoek was het formuleren van voedings-
aanbevelingen omtrent visconsumptie die leiden tot een voldoende 
inname van langketen-omega-3-vetzuren zonder de veiligheidsnormen 
voor de inname van kwik en dioxines te overschrijden. Om tot deze 
aanbevelingen te komen werden scenarioanalyses uitgevoerd. Voor de 
scenarioanalyses werd een volwassen populatie verondersteld die één, 
twee of drie keer per week een portie van 150 g vis consumeerde. Deze 
vismaaltijd kon ofwel voor de helft bestaan uit vette vis zoals zalm, 
haring, paling of makreel en voor de helft uit magere vis (bijvoorbeeld 
kabeljauw, schelvis, tong), ofwel alleen bestaan uit vette vis. 
De resultaten van de scenarioanalyses toonden aan dat wanneer vette 

De voordelen van vis en zeevruchten mogen niet onderschat worden

aFbeelDing 1: histogrammen van De inname van epa en Dha voor De kleuters (oranje), De aDolescenten (blauw), De jonge 

vrouwen (groen), uitgeDrukt als percentage van De totale energie-inname (e%)

aFbeelDing 2: nutritioneel-toxicologisch conFlict verbonDen aan een 

stijgenDe vis- en zeevruchtenconsumptie.
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en magere vis afgewisseld worden, drie porties per week nodig zijn 
om de aanbeveling voor langketen-omega-3-vetzurente halen, wan-
neer andere bronnen niet worden meegerekend. Wanneer alleen voor 
vette vis gekozen wordt, volstaan twee porties per week (4). 
In geen van bovenstaande scenario’s is er een risico dat de norm voor 
kwik overschreden wordt. Het is echter wel belangrijk te vermelden 
dat de inname van dioxineachtige componenten de toxicologische 
grenswaarde bereikt wanneer vette vis drie keer of meer per week op 
het menu staat. Omdat er in ons dagelijks voedingspatroon nog an-
dere bronnen zijn van deze dioxineachtige contaminanten, is dit een 
belangrijk aandachtspunt. 
Aan de consument moet ook worden aangeraden om variatie in de 
keuze van vette vissoorten aan te brengen, zodat men te frequente 
inname van de meest gecontamineerde soorten vermijdt. Bovendien 
blijft een goede communicatie van deze aanbevelingen belangrijk om 
de bevolking erop te wijzen dat vis en zeevruchten een voorname bron 
zijn van nutriënten en dat de voordelen ervan niet onderschat mogen 
worden. Immers, wat de aanbeveling omtrent vis en zeevruchten 
betreft is er nog een hele weg af te leggen om de bevolking te over-
tuigen. Een onderzoek uitgevoerd in 2004 toonde immers aan dat de 
kennis over omega-3-vetzuren, hun gezondheidseffecten en voedings-
bronnen erg beperkt en vaak fout is (5). 

Visoliesupplementen Een andere mogelijkheid om de inname 
van deze vetzuren te verhogen is het gebruik van visoliesupplemen-
ten of verrijkte voedingsmiddelen. Voor een dergelijke aanbeveling 
bestaan echter verschillende tegenargumenten. 
Ten eerste zijn vis en zeevruchten niet alleen een rijke bron van 
langketen-omega-3 vetzuren; zij vormen ook een gezonde bron van 
eiwitten. Daarnaast zijn ze rijk aan vitamines (onder andere vitamine 

D) en sporenelementen (onder andere jodium). Juist daarom zijn ze 
opgenomen in nationale en internationale voedingsplannen als een 
voedingsmiddelengroep waarvan de consumptie bevorderd moet 
worden binnen een gezond en uitgebalanceerd dieet. 
Een tweede argument dat pleit tegen de aanbeveling van het gebruik 
van supplementen en verrijkte voedingsmiddelen is dat vis en zee-
vruchten een gezonde vervanger kunnen zijn van voedingsmiddelen 
die rijk zijn aan verzadigde vetzuren, zoals vetrijke vleessoorten of 
vleesproducten. Ook kan vis bij de broodmaaltijd een gezonde vervan-
ger zijn van vetrijke kazen. Verzadigde vetzuren zijn overvloedig in het 
huidige westerse dieet aanwezig. Een te hoge inname van deze vetzu-
ren (meer dan 10 procent van de totale energie-inname) bevordert de 
ontwikkeling van verschillende beschavingsziekten zoals hart- en vaat-
ziekten of obesitas. Zo meldde een Nederlands onderzoeksrapport 
dat een overdadige inname van ongunstige vetten, zoals verzadigde 
vetzuren, de ontwikkeling van hart- en vaatzieken doet toenemen met 
25 procent, terwijl wekelijks tweemaal vis eten een vermindering met 
25 procent bewerkstelligt (6). 
Concluderend kunnen we dus vaststellen dat wekelijks twee keer vette 
vis of drie keer een combinatie van magere en vette vis op het menu 
mag worden gezet om op die manier voldoende inname te hebben 
van de gezonde langketen-omega-3-vetzuren. Visoliesupplementen 
zijn niet nodig, tenzij in uitzonderlijke gevallen van allergieën. 
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