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  verschijnen van het
rapport van de Gezondheidsraad

Richtlijn voor de vezelconsumptie van
21 maart 2006 zijn voedingsvezels ook
in Nederland weer een hot item. Eer-
der al was het Institute of Medicine
(IOM) in de Verenigde Staten tot de
conclusie gekomen dat Amerikanen

voor hun gezondheid meer vezels
zouden moeten eten. In navolging van
het IOM stelt de nieuwe Nederlandse
richtlijn dat een inname van 3,4 gram
vezels per megajoule een positieve uit-
werking heeft op de stoelgang en het
voorkómen van coronaire hartziek-
ten. Vertaald naar de dagelijkse hoe-
veelheden is dat ongeveer dertig gram
voor vrouwen en veertig gram voor
mannen.

De Gezondheidsraad stelt geen
bovengrens aan de consumptie. In de
argumentatie komt naar voren dat
overconsumptie niet snel wordt ver-
wacht omdat vezelrijke voeding volu-
mineus is, dus zelflimiterend. Worden
de aanbevelingen naast de actuele
consumptiecijfers gelegd, dan is
meteen te zien dat de gemiddelde
Nederlander bij lange na niet in de
buurt komt van de nieuwe richtlijn
(afbeelding 1).

Als naar de hele bevolking wordt
gekeken, komt maar liefst 90 procent
van alle Nederlanders niet aan de hoe-
veelheid vezels zoals die wordt aange-
raden in de nieuwe richtlijn van de
Gezondheidsraad. Gezien de verwach-
te positieve effecten op de volksge-
zondheid heeft minister Hoogervorst
van VWS zich dan ook ten doel
gesteld het aantal mensen dat voldoet
aan de richtlijn voor 2010 te verdub-
belen. In het optimistische geval dat
dit doel inderdaad voor 100 procent
wordt gehaald, heeft nog 80 procent
van de Nederlanders in 2010 een
vezeltekort.

Rekenvoorbeeld    Het is voor de
meeste mensen blijkbaar moeilijk om
de dertig tot veertig gram per dag te
halen. Eten volgens de richtlijnen
Goede Voeding zou iemand logischer-
wijs naar de aanbevolen hoeveelheid
moeten brengen, maar gebeurt dat

ook zo? Het rekenvoorbeeld voor een
volwassen man (tabel 1) laat zien dat
zelfs mensen die echt goed hun best
doen zeker niet met gemak aan de
richtlijn voor de vezelconsumptie vol-
doen.

Ondanks de keuze voor veel vezelrij-
ke voedingsmiddelen komt deze man
nog steeds bijna tien gram vezel te
kort; de vezelconsumptie zou onge-
veer dertig procent hoger moeten zijn.
Zelfs het gebruik van zes volkoren
boterhammen in plaats van zes bruine

(vier gram extra vezel) brengt deze
man nog niet tot de eindstreep. Ook
dan moet hij nog steeds ruim vijftien
procent meer vezel eten. Pas met gro-
tere porties groente en fruit wordt
veertig gram gehaald en de aanbevo-
len energie-inname van 2.500 kcal
niet overschreden.

De meeste vezels in het Nederlandse
dieet komen uit granen, aardappelen,
groenten en fruit (afbeelding 2). Bij
consumenten is vooral graan (in de
vorm van bruine boterhammen)

Voeding en gezondheid

Naar een aanvulling van het 

Nederlandse vezeltekort 
Genoeg voedingsvezel is belangrijk voor de gezondheid,

maar het blijkt voor veel Nederlanders zeer moeilijk om

de aanbevolen hoeveelheden vezel binnen te krijgen,

helemaal nu de nieuwe richtlijn van de Gezondheidsraad

is gepubliceerd. Producten met extra vezel kunnen een

oplossing zijn, maar er zijn nog vraagtekens.

  

  ,



De beste garantie voor de gezondheidsvoordelen van vezel lijkt nu een

niet nader bepaalde mix van ongeraffineerde vezels (in hun natuurlijke

matrix) uit granen, groenten en fruit.

Foto:K
eith

 W
eller

Tabel 1: rekenvoorbeeld.

Consumptie per dag Vezels in gram

6 bruine boterhammen 10,7

200 gram fruit 4,2 

200 gram groente +/-6

250 gram aardappels 7,8

200ml Vruchtensap met 

vruchtvlees 1

3 plakken ontbijtkoek 1

Totaal vezels in gram 30,7

Mensen die voldoen aan

de vezelrichtlijn voor

2010 verdubbelen
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bekend als goede bron van vezels.
Groenten en ook fruit zijn minder
bekend. In Nederland wordt
gemiddeld rond de honderd gram
fruit per persoon per dag gegeten. Dit
levert twee gram vezels uit fruit op.

Kwalitatieve aspecten    De ge-
zondheidseffecten van vezel zijn
beschreven voor alle soorten vezels
samen, zoals deze in de totale voeding
voorkomen. Maar niet alleen de hoe-

veelheid vezel, ook de soort vezel ver-
dient de aandacht. Zo is fruit is een
zeer goede bron van verschillende
soorten vezels en juist de fruitvezels
laten in onderzoek veel positieve
effecten zien (afbeelding 3). Vooral
bessen en andere kleine vruchten heb-
ben een hoog vezelgehalte. Hier speelt
de oppervlakte/inhoud-ratio een rol.
In de schil van de vrucht zitten over
het algemeen veel vezels.

In zijn vezelrapport schrijft de
Gezondheidsraad de effecten van
vezel op coronaire hartziekten voor
een groot gedeelte toe aan fruitvezels:
‘Het geconstateerde verband tussen
een hoge consumptie van fruitvezel en
een laag risico van coronaire hartziek-
ten wordt ondersteund door het feit
dat pectine - een van de belangrijkste
typen vezel in fruit - de concentratie
van LDL-cholesterol in het bloed ver-
laagt. (Deze LDL-cholesterolconcen-
tratie is een belangrijke risicofactor
voor coronaire hartziekten.).’

Fruitvezel is inderdaad de beste bron
van pectine (een vezel die oplosbaar is
in water), maar bevat ook veel andere
vezels, vooral het onoplosbare cellulo-
se (zie afbeelding 3). Cellulose bindt
veel water in de darm en zorgt zo
mede voor een korte transittijd.

Vezels uit fruit hebben niet alleen
een positieve invloed op de gezond-
heid van het hart. Ook als het gaat om
het laten toenemen van het fecale
gewicht presteren fruitvezels bijna
even goed als de voor dat doel beken-
de zemelen. Een belangrijke reden is
het hoge gehalte aan cellulose, zoals

bij zemelen.
Er bestaan zeer veel verschillende

soorten (voedings)vezels. Vezels die in
de natuur voorkomen, maar ook
vezels die door de mens worden
gemaakt, zoals polydextrose uit tarwe.
De meeste definities (er is niet één
definitie voor vezel) hebben gemeen
dat ze spreken van plantaardige stof-
fen die in de dunne darm niet verte-
ren, waardoor ze een bepaalde wer-
king kunnen hebben in de dikke
darm.

Vezels worden vaak ingedeeld in
oplosbaar en onoplosbaar. Deze inde-
ling komt voort uit een manier van
analyseren en heeft als nadeel dat de
indeling weinig zegt over de fysiologi-
sche functie van de vezel. Er gaan dan
ook stemmen op om vezels juist wel te
beschrijven in termen van hun fysio-
logische functie. Er kunnen dan drie
groepen worden gemaakt:
– Waterbindende vezels. Bijvoorbeeld
cellulose. Door het binden van water
wordt de voedselbrei zachter en volu-
mineuzer. De transittijd wordt ver-
kort.
– Viskeuze vezels. Deze vezels, bij-
voorbeeld pectine uit fruit, zorgen
ervoor dat de voedselbrei stroperiger
wordt. Van de viskeuze vezels is
bekend dat ze een cholesterolverl-
agende werking hebben. Ook zorgen
dit soort vezels voor een vertraagde
maaglediging en nutriëntenafgifte,
met bijvoorbeeld positieve gevolgen
voor het ontstaan of het management
van diabetes.
– Fermenteerbare vezels. Inuline is

Het geheim van de pruim
Fruit en de stoelgang; dan denken veel mensen aan prui-
men. Vooral gedroogd, maar ook aan het sap en de verse
vruchten worden laxerende eigenschappen toegeschre-
ven. In de literatuur zijn inderdaad aanwijzingen te vin-
den dat de pruim in dit opzicht een bijzondere positie
inneemt. Een combinatie van drie eigenschappen lijkt
belangrijk bij het verklaren van de laxerende eigenschap-
pen van de pruim. 
1. Vezel. Een verse pruim bevat 1,4 gram vezel per 100
gram. Een gedroogde nog wel tien keer meer. 
2. Sorbitol.
3. Fenolen.

Afbeelding 1: Vezeltekort in Nederland.

Afbeelding 2: Vezelbijdrage voedingsmiddelen per dag voor mannen 22-50 jaar.

Afbeelding 3: vezels in fruit. (Bron: Souci Fachmann Kraut, 1994).
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een bekend voorbeeld, maar ook pec-
tine wordt in de dikke darm als sub-
straat gebruikt door de darmbacteri-
ën.

Extra vezels    Hoe kan de consu-
ment nu op een makkelijke manier
extra vezels binnenkrijgen? Uit het
rekenvoorbeeld in tabel 1 blijkt dat dit
lastig is met normale voeding, zelfs als
die voldoet aan de richtlijnen Goede
Voeding. Er zijn producten met extra
vezels op de markt, maar de vraag is
of deze producten de oplossing zijn.
De Gezondheidsraad stelt immers:
‘...de richtlijn is van toepassing op de
vezelconsumptie via een gemengde
voeding bestaande uit producten die
niet met geïsoleerde en gezuiverde
voedingsvezel zijn verrijkt’. De reden
hiervan is dat het wetenschappelijke
bewijs voor de gezondheidsvoordelen
van vezel alleen is aangetoond als
resultaat van de consumptie van vezel
uit de gemengde voeding en niet van
de consumptie van losse, geraffineer-
de vezels. Een strikte interpretatie zou
veel producten met toegevoegde,
geraffineerde vezels, zoals Blue Band
brood of Hero Fruitontbijt, diskwali-
ficeren als bronnen van vezel. Niette-
min is de werking van de toegevoegde
geraffineerde vezel in de voeding - in
deze twee gevallen inuline uit de
cichoreiwortel - wel degelijk  aange-
toond. Van inuline is bijvoorbeeld
bekend dat het de groei van Bifido-
bacteriën (goede darmbacteriën) sti-
muleert, het is een zogenoemd prebi-
oticum.

Producten    Het is niet waarschijn-
lijk dat álle gezondheidsvoordelen van
de zeer uitgebreide en complexe groep
van de vezels door één soort vezel
zouden kunnen worden bewerkstel-
ligd. De beste garantie voor de
gezondheidsvoordelen van vezel lijkt
nu een niet nader bepaalde mix van
ongeraffineerde vezels (in hun
natuurlijke matrix) uit granen, groen-
ten en fruit. Deze kunnen worden
behaald met normale voeding, maar
hier blijken ook mogelijkheden voor

de levensmiddelenindustrie.
Behalve speciale ontbijtgranen met

een hoog gehalte aan vezels, zijn er
nog nauwelijks gemakkelijk te consu-
meren en smakelijke producten met
deze niet-geraffineerde vezels, waar-
mee consumenten hun vezelinname
kunnen aanvullen. Wel is er een trend
te zien naar meer drinkbare vezelpro-
ducten (zie het overzicht in tabel 2).
Deze producten hebben twee voorde-
len. Ten eerste zijn ze zeer gemakkelijk
in het gebruik en kunnen ze eenvou-
dig in het dagelijkse dieet worden
ingevoerd. Ten tweede is vocht essen-
tieel om vezels te laten functioneren
in het lichaam.

Opvallend is dat het overgrote deel
van de vezels in deze producten zoge-
heten geraffineerde vezels zijn, zoals
inuline. Uitzonderingen hierop zijn de
vruchtensappen met vruchtvlees en
het recent geïntroduceerde Actifruit
van Hero.

Rol industrie    Om het huidige
vezeltekort op te lossen, zijn produc-
ten die consumenten op een eenvou-

dige manier voorzien van extra vezels
zeer interessant. De levensmiddelen-
industrie kan hierin een belangrijke
rol spelen. Nu worden aan veel pro-
ducten nog geraffineerde vezels toege-
voegd. Van deze specifieke vezels zijn
echter niet dezelfde gezondheidsvoor-
delen te verwachten die zijn beschre-
ven voor vezels uit de totale voeding.

Om levensmiddelenproducenten te
bewegen ook aantrekkelijke produc-
ten te ontwikkelen met ongeraffineer-
de vezels, zouden de kwalitatieve
aspecten van vezels moeten kunnen
worden gebruikt in consumenten-
claims. Een voorwaarde hiervoor is
wel dat er nog meer onderzoek wordt
gedaan naar de gezondheidseffec-
ten van de verschillende soorten
vezels.

Ruimere consumptie fruit belangrijke

stap naar voldoende vezels

Tabel 2: Overzicht

van vezelrijke pro-

ducten.

Productnaam Merk Korte omschrijving Verpakking Vezelbron Hoeveelheid vezel

g/100ml

Actifruit (3 varianten) Hero Vruchtendrank met 100 ml shot Fruitvezels 3,3

geconcentreerde 

fruitvezels

Activia drink perzik Danone Gezoete drinkyoghurt 1/2 liter karton Tarwe Niet aangegeven

met vezels met tarwe

Appelsientje vruchtvlees Riedel Vruchtendrank met pulp 1 liter karton Vruchtenpulp 1

Fruit&Co multivruchten Hero Vruchtendrank met 1 liter plastic Inuline 0,5

inuline

Fruitontbijt Hero Vruchtendrank met 0,75 en 0,33 Cellulose, Inuline, 2

(6 varianten) vezelmix liter plastic appel, tarwe, haver

Goede Morgen extra Campina Gezoete drinkyoghurt 1/2 liter karton Oligofructose, tarwe, 0,6

fruit met vezelmix haver

Sappa (3 varianten) Zonnatura Vruchtendrank met 1/2 liter glas Inuline 1,2

inuline

Stimulance Nutricia Vruchtendrank met 200 ml liter Inuline, Arabische 3,2

vezelmix karton gom, oligosachariden, 

sojapolysachariden, 

cellulose, resistent 

zetmeel

Vie (4 varianten) Knorr Geconcentreerde 100 ml shot Appelpectine 1,3-1,5

vruchtendrank met 

appelpectine
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