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natuurlijke transvetzuren: 
groeiende consensus over irrelevantie voor de volksgezondheid

Gert Jan Hiddink, manager voeding en gezondheid, Nederlandse 
Zuivel Organisatie, Zoetermeer

Transvetten in de voeding staan in een kwaad daglicht als het gaat 
om het cardiovasculair risico. Recent verschenen studies laten zien 
dat niet alle transvetten over een kam te scheren zijn en dat de 
habituele consumptie van natuurlijk transvetten, bijvoorbeeld uit 
vlees en zuivelproducten, geen risico oplevert. Dit in tegenstelling 
tot habituele consumptie van industrieel gemaakte transvetten 
uit bijvoorbeeld margarines en frituurvetten. Synthetische 
transvetzuren komen sinds ongeveer honderd jaar in de menselijke 
voeding voor, natuurlijke al duizenden jaren.
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Epidemiologische studies (1-4) associëren de inname van transvetzuren 
(TFA) met een verhoogd risico van coronaire hartziekte (CHD). Dit positieve 
verband komt in drie van de vier studies voor rekening van de inname van 
industrieel geproduceerde transvetzuren (iTFA) tabel 1. Deze verbindingen 
worden gevormd bij de productie van sommige margarines en frituurvetten, 
waarbij meervoudig onverzadigde vetzuren gedeeltelijk worden gehydroge-
neerd om technologische functionaliteit in voedingsmiddelentoepassingen 
te verbeteren. Natuurlijke transvetzuren worden geproduceerd in het rumen 
(pens), dat is één van de magen van herkauwers (ruminants). Deze ruminant-
TFA (rTFA) zijn intermediairen bij de afbraak van meervoudig onverzadigde 
vetzuren uit het voer van de dieren. Deze worden omgezet in enkelvoudig 
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roeiende consensus over irrelevantie voor de volksgezondheid

onverzadigde vetzuren en verzadigde vetzuren. Een deel van de rTFA 
ontsnapt aan verdere omzetting, en komt in de melk en het vlees 
terecht. Deze producten, en dus ook de rTFA, maken al duizenden 
jaren deel uit van de menselijke voeding. Tabel 1 laat zien dat in één 
van de epidemiologische studies is gebleken dat de inname van rTFA 
negatief is gerelateerd met het risico voor CHD, terwijl in geen van de 
studies werd gevonden dat rTFA-inname leidde tot een significante 
risicoverhoging.
Transvetzuursamenstellingen van vetten in zuivel en vleesproducten 
zijn deels overlappend met die van oliën die een hardingsproces 
ondergaan. In zuivelvet is vacceenzuur (C18:1 trans11) verreweg het 
meest voorkomende transvetzuur. In industriële vetten is de vari-
atie aan verschillende transvetzuren groter. Vacceenzuur kan in de 
menselijke stofwisseling worden omgezet in rumenzuur, een CLA 
(C18:2 cis9, trans11), verschillende studies wijzen op ongeveer 20% 
omzetting. Voor industriële transvetzuren is deze omzetting niet 
bekend. Het transvetzuurgehalte in natuurlijke voedingsvetten is 
lager dan dat in industriële voedingsvetten; gehaltes in vlees en zuivel 
variëren van 1 tot 8% versus 1-20% in geharde vetten. In een fast 
food-maaltijd kwam in 2006  in Nederland gemiddeld 22 g iTFA voor. 
Sindsdien is dat getal sterk verlaagd, tot ergens tussen de 3 en de 5 
gram, afhankelijk hoe die maaltijd eruit ziet. Om 3 g rTFA in te nemen 
is consumptie van 12 liter melk vereist (halfvolle melk met gemiddeld 
45 mg rTFA/100 ml melk). De Gezondheidsraad geeft in haar advies 
Richtlijnen Goede voeding aan dat gestreefd dient te worden naar 
een totale transvetzuurinname kleiner dan 1 energieprocent (5). De 
huidige inname aan totaal transvetzuren ligt naar schatting dicht in de 
buurt van de 1 energieprocent.
 
Nieuwe studies In de afgelopen maanden werden de resultaten 
gepubliceerd van een prospectieve cohortstudie en 2 interventiestu-

dies over de mogelijke risico’s van zuiveltransvetzuren met betrekking 
tot hartgezondheid. 
In de Deense cohortstudie werd het verband onderzocht tussen de 
inname van rTFA en CHD-mortaliteit c.q. morbiditeit bij bijna 3700 
mannen en vrouwen (tussen 30 en 71 jaar) over een tijd van 18 jaren 
(6). Mortaliteit c.q. morbiditeit werd vastgesteld bij 374 deelnemers. 
Er was gemiddeld over de hele groep geen verband tussen het CHD-
risico en de absolute c.q. de energie-gecorrigeerde rTFA-inname. Voor 
de groep vrouwen jonger dan 60 jaar werd een significant negatief 
verband  gevonden: voor elke toename van de rTFA-inname met 0,5 g 
per dag was het CHD-risico 43% lager. De onderzoekers concluderen 
dat de inname van rTFA geen CHD-risicoverhogend effect heeft bij de 
95 percentiel-innames, van 3,1 g/dag ( 1,4 En%) c.q. 4,1 g/dag ( 1,4 
En%) bij respectievelijk vrouwen en mannen. 

taBel 1. uitkomSten van epiDemiologiSche 
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iNterveNtiestudies De twee interventiestudies zijn bijzonder 
omdat melkvet in de regel te weinig transvetzuren bevat om een 
goede vergelijking mogelijk te maken tussen natuurlijke en industriële 
transvetzuurbronnen. Door aanpassing van het voer van geselecteer-
de koeien kregen de onderzoekers de beschikking over melkvet met 
een voldoende hoog rTFA-gehalte. 

De TRANSFACT studie (7) was een dubbelblinde cross-over studie 
bij gezonde volwassenen: 19 mannen en 21 vrouwen. De deelnemers 
kregen gedurende twee perioden van drie weken voedingen die waren 
verrijkt met rTFA of iTFA; de gerandomiseerde testperioden waren van 
elkaar gescheiden door een wash out periode van een week. De trans-
vetzuren waren verwerkt in boter, kaas en crackers, die de deelnemers 
thuis consumeerden en ongeveer tweederde van de dagelijks ingeno-
men energie leverden. De deelnemers registreerden en rapporteerden 
het gebruik van andere voedingsmiddelen. De dagelijkse TFA-inname 
bedroeg 10 tot 12 g, overeenkomend met ongeveer 5,5 En%. 
Het primaire eindpunt van de studie was de verandering in het 
plasma HDL-cholesterolgehalte.  Bij de mannen leidde geen van beide 
voedingen tot verandering in het HDL-cholesterol.  Bij de vrouwen 
resulteerde de voeding met iTFA in een afname van het HDL, terwijl 
in de periode met de rTFA-voeding het HDL op het uitgangsniveau 
bleef. De iTFA-voeding resulteerde bij de vrouwen ook in verschuiving 
van het soort HDL-deeltjes: vooral van de grotere HDL-deeltjes nam 
het gehalte af. In overeenstemming hiermee was het significant lagere 
gehalte aan serum apolipoproteïne A-I. 
Bij de vrouwen (maar niet bij de mannen) namen de serumgehalten 
van totaal- en LDL-cholesterol in de periode met de iTFA-voeding af 
ten opzichte van de uitgangswaarde. De verhouding tussen totaal- en 
HDL-cholesterol veranderde daarom niet in de periode met de iTFA-
voeding. De onderzoekers hebben geen verklaring voor het verschil 
in de uitkomsten tussen mannen en vrouwen. Wel concluderen ze 
dat de TRANSFACT-studie laat zien dat transvetzuren van industriële 
herkomst het cardiovasculair risico op een andere wijze beïnvloeden 
dan transvetzuren uit melk en vlees van herkauwers, maar dat het 
moeilijk is vanuit deze studie een conclusie te trekken over de effecten 
van TFA’s van de verschillende bronnen op het absolute CHD risico in 
deze normolipidemische personen.

CaNadese iNterveNtiestudie De Canadese interventiestudie 
onderzocht de effecten van de inname van rTFA en iTFA op bloed-
lipiden en de ontstekingsbiomerker C-reactive protein (CRP) (8). 
Gezonde mannen (n=38) kregen in een cross-over design gedurende 
vier perioden van ieder vier weken iso-energetische voedingen die ver-
schilden in type en of hoeveelheid TFA. Als bron van rTFA werd boter 
gebruikt die was gemaakt van de melk van koeien die aangepast voer 
hadden gekregen. Het iTFA werd in de voedingen verwerkt via mar-
garine.  De deelnemers gebruikten op weekdagen hun hoofdmaaltijd 
(de lunch) in het laboratorium van de Université Laval (Québec). Ze 
kregen hun avondmaaltijd en ontbijt verpakt mee naar huis, evenals 
de maaltijden voor de weekends. De vier studieperioden waren van 
elkaar gescheiden door een wash out periode van 3 tot 12 weken.

De werkelijk belangrijke vraag is hoe het gebruik van industriële 
transvetzuren in voedingsmiddelen verder teruggedrongen kan worden
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De controlevoeding bevatten 0,8 En% TFA. De drie testvoedingen 
bevatten resp. 1,5 En% rTFA (laag rTFA), 3,7 En% rTFA (hoog rTFA) 
en 3,7 En% iTFA (hoog iTFA). Een controlevoeding zonder TFA, met 
bijvoorbeeld oliezuur, en een laag iTFA gehalte werd niet meegeno-
men in deze studie. 
Het lichaamsgewicht werd niet beïnvloed door de voedingen. Daaren-
tegen was de middelomtrek, in vergelijking met de controlevoeding, 
significant lager na de periode met de laag-rTFA voeding en signifi-
cant hoger na de periode met de hoog-iTFA voeding. Er werden geen 
veranderingen geconstateerd in het serum CRP gehalte.
Significante verhogingen van het totaal-cholesterol, het LDL-choles-
terol en de totaal-/HDL-cholesterolverhouding ten opzichte van de 
controlevoeding werden gevonden voor de hoog TFA-voedingen, maar 
niet voor de laag rTFA voeding. Een hoge inname van natuurlijke 
transvetzuren heeft wellicht een ongunstig effect op het cardiovascu-
lair risico. Echter, concluderen de onderzoekers, een dergelijk hoge 
inname wordt in de praktijk niet gerealiseerd. Bij de gebruikelijke 
inname van melk en vlees is er derhalve geen risicoverhoging door de 
natuurlijke transvetzuren te verwachten.

GroeieNde CoNseNsus  In een redactioneel commentaar in het 
American Journal of Clinical Nutrition (9) schrijven de Amerikaanse 
epidemiologen Walter Willett en Dariush Mozaffarian dat de Franse 
en de Canadese studie zorgvuldig zijn opgezet en uitgevoerd. De 
interpretatie van de uitkomsten met betrekking tot hart- en vaatziek-
terisico wordt bemoeilijkt door de relatief korte consumptieperiode, 
de mogelijke beïnvloeding door verschillen in specifieke, verzadigde 
vetzuren en de onzekerheid of de gevonden resultaten bij relatief 
jonge, gezonde proefpersonen ook relevant zijn voor oudere personen 
met metabool syndroom of obesitas.
De vraagstelling of natuurlijke en synthetische transvetten verschil-
lende effecten hebben op het cardiovasculair risico is volgens Willett 
en Mozaffarian wetenschappelijk interessant, maar niet bijzonder 
relevant vanuit het gezichtspunt van de volksgezondheid. In hun ogen 
is de werkelijk belangrijke vraag hoe gebruik van industriële trans-
vetzuren in voedingsmiddelen verder teruggedrongen kan worden. 
De Deense overheid en het New York City Public Health Department 
hebben regels uitgevaardigd die het gehalte aan industriële transvet-
zuren in voedingsvetten limiteerden, gekoppeld aan strenge sanc-
ties (in Denemarken is overtreding van de regels strafbaar met een 
gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaar). Deze maatregelen hebben 
ertoe geleid dat de producenten van voedingsmiddelen producten op 
de markt gingen brengen die zo goed als vrij waren van industriële 
transvetzuren (10). Een voorbeeld dat navolging verdient, aldus Wil-
lett en Mozaffarian.
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