
VOEDING NU | JUNI 2006 | NUMMER 6 17

  jaar geleden 
werd voor het eerst duidelijk dat

bepaalde onverzadigde vetzuren
essentiële nutriënten zijn. Deze vetzu-
ren (linolzuur, linoleenzuur en ara-
chidonzuur), die bij ratten groei-
stoornissen en huidafwijkingen ver-

oorzaakten, leken dus volgens de
toenmalige inzichten verwantschap te
hebben met de stoffen die kort daar-
voor of in dezelfde periode, in een
snel tempo waren ontdekt en die de
naam ‘vitamines’ hadden gekregen.
Vooral in de Verenigde Staten werden

bovengenoemde onverzadigde vetzu-
ren aangeduid als ‘vitamine F’. Een
term die in onbruik is geraakt.

De werking van deze onverzadigde
vetzuren was zeker in de jaren vijftig
van de vorige eeuw nog niet bekend.
Wel was al waargenomen dat de
stoornissen bij ratten minder goed
met linoleenzuur konden worden
bestreden dan met de beide andere
onverzadigde vetzuren. Men was nog
niet op het idee gekomen dat lino-
leenzuur (het enige omega-3-vetzuur
van de drie) enigszins andere functies
zou kunnen bezitten. Toch versche-
nen al omstreeks 1960 publicaties
waarin werd gewezen op het verla-
gend effect van visolie (2, 3, 4) en ook
van linoleenzuur (4) op het gehalte
aan lipiden in het bloedserum. Het
eigenlijke onderzoek naar de beteke-
nis van omega-3-vetzuren komt enke-
le jaren daarna op gang, waarna in de
jaren zeventig veel fundamenteel
werk op dit terrein wordt verricht.
Omega-6-vetzuren, zoals linolzuur en
arachidonzuur, worden daarbij niet
vergeten.

Functioneel    De omega-3- (of n-3)
vetzuren die in het lichaam verschei-
dene functies vervullen, ontstaan uit
alfa-linoleenzuur (C18:3 n-3), dat
evenals het omega-6-vetzuur linol-
zuur in het plantenrijk wordt
gevormd. In het dierenrijk wordt de
keten van alfa-linoleenzuur verlengd
(door middel van elongasen) en het
aantal dubbele bindingen vergroot
(onder invloed van desaturasen). Zo
ontstaan EPA (eicosapentaeenzuur)
en DHA (docosahexaeenzuur).
Arachidonzuur (C20:4 n-6) wordt
door dezelfde enzymen, elongasen en
desaturasen, uit linolzuur gevormd.

Voeding en gezondheid

Conclusies uit epidemiologisch onderzoek tegengesteld

Fundamentele benadering van

essentiële vetzuren gevraagd

Eind maart verscheen een persbericht over omega 3-vetzuren dat zelfs Teletekst haalde. Een groep

van dertien epidemiologen had een aantal studies naar het effect van deze verbindingen op een rij

gezet in het gezaghebbende British Medical Journal (1). Ze constateerden dat de gunstige effecten

op de gezondheid van de mens geen van alle waren bewezen. Het persbericht leidde tot vrij kriti-

sche reacties van het Voedingscentrum en van de Nederlandse Hartstichting, die beide aankon-

digden het gebruik van omega-3-vetzuren (vooral uit vis) aan te blijven moedigen. Een aanleiding

om de (lang) bekende feiten over omega-3-vetzuren te belichten.
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Te hoge gehalten aan omega-3-vetzuren kunnen risico’s opleveren, zo is gebleken uit onderzoek waarbij maandenlang een

Eskimodieet werd gevolgd.
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Voeding en gezondheid

Men zou kunnen zeggen dat linol-
zuur en linoleenzuur de essentiële
vetzuren zijn, die dus in een goede
voeding moeten voorkomen. De func-
tionele onverzadigde vetzuren zijn
echter die met lange ketens. Voor wat
betreft de omega-6-vetzuren is dat
arachidonzuur en voor de omega-3-
vetzuren timnodonzuur en cervon-
zuur, beter bekend als eicosapenta-
eenzuur (EPA; C20:5 n-3) en docosa-
hexaeenzuur (DHA; C22:6 n-3). De
vetzuren met twintig koolstofatomen
worden onder andere omgezet in pro-
staglandinen en verwante stoffen
(eicosanoïden). DHA vindt men
vooral in celmembranen. Overigens is

hiermee niet gezegd dat linolzuur en
linoleenzuur als zodanig geen andere
functies in het lichaam zouden ver-
vullen. En vanzelfsprekend worden
deze vetzuren ook als energiebron
gebruikt.

Omdat voor de omzetting van linol-
zuur en linoleenzuur dezelfde enzy-
men worden gebruikt, is de verhou-
ding van beide vetzuren in de voeding
van veel belang. In het gemiddelde
Westerse eetpatroon is de opgenomen
hoeveelheid linolzuur vele malen gro-
ter dat die van linoleenzuur. Er zijn
aanwijzingen dat de synthese van
omega-3-onverzadigde vetzuren met
lange ketens hierdoor wordt gehin-
derd (5, 6, 7). In de afbeelding wordt
dit probleem weergegeven (5). Daar

staat tegenover dat het enzymsysteem
een grotere affiniteit tot linoleenzuur
bezit dan tot linolzuur (8, 9). Of dit
altijd genoeg is om voldoende lino-
leenzuur in EPA en DHA om te zet-
ten, is de vraag. En passant wordt in
de afbeelding duidelijk gemaakt dat
medicatie het systeem ook kan rem-
men.

Bloedstolling    Rechtstreekse opna-
me van EPA en DHA kan onvoldoen-
de eigen productie - door een ver-
keerde linolzuur/linoleenzuur-ver-
houding - corrigeren (het eten van
vette vis is dan ook aan te bevelen),
maar dit laat onverlet dat in sommige
gevallen toch ook te veel arachidon-
zuur zou worden aangemaakt. Van
belang is hier dat ook tussen arachi-
donzuur en EPA een competitie
bestaat, en dat deze kan worden ver-
stoord door een verkeerde verhou-
ding tussen de essentiële vetzuren.
Beide produceren prostaglandinen en
thromboxanen, die samen van grote
invloed zijn op de bloedstolling. Een
scheve verhouding kan de bloedplaat-
jesaggregatie versnellen en dus de
bloedstollingstijd verkorten (10).
Dramatische effecten zijn daarbij niet
op voorhand uitgesloten.

Het rapport van de Gezondheids-
raad (9) meldt dat een wetenschappe-
lijke commissie van de Food and
Agricultural Organisation in 1994 een
aanbeveling hierover deed: ‘inneming
van omega-6-vetzuren minimaal vijf
en maximaal tien maal zo hoog als
die van omega-3-vetzuren’. Met de
omega-6-vetzuren zal in hoofdzaak
linolzuur zijn bedoeld en mogelijk
kleine hoeveelheden gamma-linoleen-
zuur (18:3 n-6) en arachidonzuur. Uit
dit rapport is evenwel niet op te
maken of met omega-3-vetzuren in
hoofdzaak EPA en DHA zijn bedoeld
of dat hierin ook substantiële hoe-
veelheden alfa-linoleenzuur zijn
begrepen. Als een competitie om de
elongasen en desaturasen aan de orde
is, moet deze informatie erbij worden
gegeven, omdat EPA en DHA in deze
competitie geen rol spelen.

Uit het werk van Emken et al. blijkt
overigens dat een hoger gehalte aan
linolzuur in de voeding de omzetting
van alfa-linoleenzuur vermindert (5,
6). Dit is ook gemeld in eerder onder-
zoek, dat door het rapport van de
Gezondheidsraad wordt aangehaald.
Het is een aanwijzing dat een te hoge
linolzuur/linoleenzuurverhouding
een risico inhoudt en dat de aanbeve-
ling van de FAO niet uit de lucht is
gegrepen.

Over het omgekeerde kan op grond
van het onderzoek van Emken et al.
geen uitspraak worden gedaan. Dat te
hoge gehalten aan omega-3-vetzuren
eveneens risico’s kunnen opleveren, is
uit vroege waarnemingen bekend
(onder andere uit het onderzoek van
Sinclair en de zijnen, die naar
Groenland vertrokken en daar maan-
denlang een Eskimodieet volgden).
Een ondergrens van een minimaal
vijfmaal zo hoge hoeveelheid linol-
zuur ten opzichte van omega-3-vet-
zuren kon intussen wel eens te hoog
liggen. Beter dan speculaties is echter
goed onderzoek naar dit specifieke
vraagstuk, bijvoorbeeld met proefdie-
ren. Dat moet nu wellicht de eerste
prioriteit krijgen.

Vetzuren    Terug naar de publicatie
in BMJ (1). Hierin wordt een evalu-
atie uitgevoerd op 48 onderzoeken
die op toevallige verdeling (randomi-
sed controlled trials, RCTs) zijn geba-
seerd en op 41 cohortstudies. Uit
niets blijkt dat aandacht is besteed
aan de linolzuur/linoleenzuur-ver-
houding in de voeding van de proef-
personen. Uit het voorgaande zal dui-
delijk zijn dat deze verhouding de
situatie kan beïnvloeden en dus de
aandacht had moeten hebben.
Publicaties zoals deze werpen daarom
de vraag op of de thans gangbare
ideeën over omega-3- en omega-6-
vetzuren niet eens moeten worden
geijkt aan het vele onderzoek dat eer-
der is uitgevoerd en dat soms lijkt te
worden vergeten.

De bestaande opvattingen worden
soms braaf door de vakpers overge-

Afbeelding:

Competitie tussen

linolzuur en lino-

leenzuur bij de vor-

ming van poly-

onverzadigde vetzu-

ren (5).

Tussen arachidonzuur en EPA bestaat

een competitie
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nomen. Enkele maanden geleden ver-
scheen een artikel met de kop: ‘Van
‘let op vet’ naar ‘let op vetzuren’.
Daarin wordt een deskundige aange-
haald die over linoleenzuur meldt ‘dat
de gezondheidseffecten minder dui-
delijk zijn aangetoond’. Dat dit moge-
lijk iets heeft te maken met een ver-
storing van de linolzuur/linoleen-

zuur-verhouding, wordt niet
genoemd (11). Dit wekt de gedachte
dat men zich in hoofdzaak op de epi-
demiologie heeft gefixeerd en daar-
door essentiële mechanismen over het
hoofd ziet, althans buiten beschou-
wing laat.

Het lijkt zinvol bij elke beoordeling
van epidemiologisch onderzoek de
vraag aan de orde te stellen in hoever-
re de mogelijkheid van interacties
tussen de gemeten verschijnselen bij
de proefopzet was betrokken. Dat zal
ook in de weging van de resultaten

van veel belang moeten zijn. Het aan-
tal van dit soort onderzoekingen is
een tweede argument voor de vraag
of op dit gebied niet eens even pas 
op de plaats moet worden 
gemaakt.
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