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tief onderzoek. Bedrijven willen met nieuwe 
kennis kunnen inspelen op bijvoorbeeld het 
voorkomen van het metabool syndroom of 
obesitas. Dat betekent onder meer dat we 
op zoek moeten naar markers van hieraan 
gerelateerde ziekten. 
Daarnaast is er een maatschappelijke vraag. 
Ruim 60 procent van de Nederlanders heeft 
overgewicht, vaak ontstaat daardoor diabe-
tes, waarvan geschat wordt dat in 2025 de 
prevalentie 1,3 miljoen zal zijn; een schrikba-
rende ontwikkeling. Wij onderzoeken waar 
vet, als gevolg van overgewicht, gaat zitten 
in het lichaam, bijvoorbeeld om de organen 
of weefsels. De vraag is wat de verschillende 

onderzoekers naar de relatie tussen vetten 
en gezondheid bijeen in maastricht
Vervetting van organen hot topic

Hans Kraak en Rosanne Smilde

Vervetting van organen, vet en het 
metabool syndroom, de relatie tussen n-3- 
en n-6-vetzuren op hart- en vaatziekten, de 
rol van DHA bij de (mentale) ontwikkeling 
van het kind, bij ouderdom en depressie. 
Het zijn de hoofdonderwerpen die 
van 29 mei tot en met 2 juni aan bod 
komen tijdens het 9e ISSFAL-congres in 
Maastricht. 

Sinds 1993 organiseert de International 
Society for the Study of Fatty Acids and Lipids 
(ISSFAL) om de twee jaar een wereldcongres 
over gezondheidsaspecten van vetzuren en 
lipiden. Dit jaar neemt een Nederlandse de-
legatie onder leiding van biochemicus/fysio-
loog Jan Glatz van de Universiteit Maastricht 
het voortouw voor de organisatie.
‘In Nederland is er van oudsher veel aan-
dacht voor onderzoek naar vetten’, vertelt 
professor Jan Glatz van de sectie Moleculaire 
Genetica van het Cardiovascular Research In-
stitute Maastricht (CARIM). ‘Dat komt mede 
door de aandacht die de voedingsindustrie 
er altijd voor heeft gehad. Met mijn groep 
onderzoek ik de vervetting van het hart zoals 
dat optreedt bij obesitas en type-2 diabetes.’ 

Vettenonderzoek Glatz wil met 
het onderzoek meer inzicht krijgen in de 
rol van vetzuurtransporters bij de stroom 
van vetzuren in en uit de cel en hun rol bij 
hartvervetting. ‘Vetzuurstapeling kan leiden 
tot een verminderde hartfunctie en wordt dan 
ook als één van de hoofdoorzaken gezien 
waarom veel diabetespatiënten aan hart- en 
vaatziekten overlijden. Als we weten hoe de 

transporters werken, kunnen we door het stu-
ren van de vetzuren het functioneren van de 
hartspier positief proberen te beïnvloeden’, 
aldus Glatz. 
Collega en mede-organisator van het ISSFAL-
congres, Patrick Schrauwen, universitair 
hoofddocent Humane Biologie aan de Uni-
versiteit Maastricht en tevens verbonden aan 
het topinstituut Food en Nutrition, richt zich 
op vettenonderzoek in relatie tot voeding, 
gezondheid en gewichtsmanagement. ‘We 
zien de laatste jaren een verschuiving naar 
meer fundamenteel onderzoek, naar mecha-
nismen’, bevestigt hij. ‘In de voedingssector 
gaat het daarbij om zogeheten precompeti-

de mede-organisatoren van het issFaL 2010: v.L.n.r. renate de groot, Jan gLatz, matthiJs 

hesseLink, Patrick schrauwen. 
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tegewicht, minder allergie en een betere 
ontwikkeling. Meer recent is er ook aandacht 
gekomen voor de relatie tussen vetzuurstatus 
en ADHD, de ziekte van Alzheimer, andere 
cognitieve stoornissen en depressie. Gezond-
heids- en neurowetenschapper Renate Groot 
van de Universiteit Maastricht bevestigt de 
hausse aan media-aandacht voor vermeende 
effecten van visvetzuren op de gezondheid. 
‘Er zijn veel aanwijzingen dat visvetzuren de 
bouwstenen zijn van het brein, maar of een 
hogere vetzuurstatus ook daadwerkelijk leidt 
tot een klinisch relevant effect op hersen-
functioneren, betwijfel ik. Wij vonden in een 
Maastrichts cohort een invloed van visvetzu-
ren op de ontwikkeling van baby’s, een hoger 
geboortegewicht en een grotere hoofdom-
trek, maar op latere leeftijd bleek het effect 
op mentaal functioneren verdwenen. We 
moeten nog voorzichtig zijn met het leggen 
van causale verbanden.’

effecten zijn van de plaats van het vet en 
hoe je dit positief kunt beïnvloeden. Het zou 
mooi zijn als we vet op de goede plek kunnen 
krijgen.’

Biomarkers Schrauwen onderzoekt 
de rol van vet op drie niveau’s: in de cel, in 
proefdieren en in mensen. Bij mensen wordt 
hiervoor gebruikgemaakt van ‘niet-invasieve 
imaging’ (MRI-scans) om de plaats van het 
vet te signaleren. ‘We weten via dit soort 
technieken al dat van 30 procent van de 
Amerikanen de lever vervet is. Door vetzuren 
te voorzien van een label kunnen we volgen 
waar vet terechtkomt. Het zou het mooist 
zijn als we een verband kunnen leggen 
tussen een voedingspatroon en de plaats 
waar het vet uit de voedingsmiddelen in het 
lichaam terechtkomt.’
Schrauwen meent dat de beste manier om 
gezonder te worden voor mensen met over-
gewicht, neerkomt op ‘simpelweg’ afvallen, 
maar daarin brengt hij wel een nuance aan: 
‘Iemand van 65 of 90 jaar met matig over-
gewicht hoeft niet per definitie ongezond te 
zijn, als het vet op de juiste plaats zit. Als we 
de biomarkers vinden die aangeven of het vet 
op de juiste plaats zit, kunnen we hiermee 
rekening houden.’
Als voorbeeld noemt hij de bloedglucose-
waarde. ‘Kleine afwijkingen in de bloedsui-
kerwaarde zijn verdacht. Eigenlijk zou een 
huisarts deze al zo vroeg mogelijk moeten 
signaleren om zicht te krijgen op diabetes-
risico of vroegtijdige complicaties van hart 
of vaten. We onderzoeken waarom deze 
aandoeningen bij de één wel en bij de ander 
niet ontstaan.’ 

Beweging  Tijdens het ISSFAL-congres 
worden ook leefstijl en beweging besproken, 
hoewel bewegen in het algemeen het ener-
giegebruik verhoogt. Ook zonder dat er daad-

werkelijk sprake is van verlies van lichaams-
gewicht is er aantoonbare gezondheidswinst. 
‘Bewegen is cruciaal voor de regulatie van het 
vetzuurmetabolisme in spier en lever’, legt 
Matthijs Hesselink, universitair hoofddocent 
en voorzitter van de vakgroep Bewegingswe-
tenschappen aan de Universiteit Maastricht, 
uit. ‘Wij doen onder meer onderzoek naar 
leververvetting en fysieke inspanning. Ook wij 
willen weten welke diëten een bepaald effect 
hebben op de vetverdeling; of je zou kunnen 
zeggen what you eat is what you get.’
Volgens Hesselink is voor de meerderheid 
van de bevolking iedere vorm van inspanning 
winst, krachttraining of duurtraining. ‘Voor 
krachttraining geldt dat iedere kilo spier-
massa winst is. Daarbij komt dat meer kracht 
vaak leidt tot meer beweging, iemand kan 
toch wat makkelijker uit zijn stoel komen of 
loopt wat makkelijker een trap op. Wij richten 
ons onderzoek op effecten in de mens en 
niet zozeer op medicatie, wat een duidelijk 
verschil met de VS aangeeft.’

Vetzuren en BaBy’s Traditioneel is er 
op het ISSFAL-congres veel aandacht voor 
visolie vanwege de positieve relaties tussen 
de vetzuurstatus van moeder en kind en de 
daaruit resulterende veelal positieve ge-
zondheidseffecten, zoals een hoger geboor-

iSSFAL 2010

de international society for the study of 
Fatty acids and Lipids (issFaL) organiseert 
de negende editie van hun tweejaarlijkse 
congres in samenwerking met de universi-
teit maastricht. het programma bevat naast 
plenaire lezingen drie parallelle sessies met 
de onderwerpen: vetten en gezondheid, bio-
chemie van vetten en vetten en voeding. 
voor meer informatie en inschrijven: http://
www.unimaas.nl/congresbureau/issfal2010

‘Bewegen is cruciaal voor de regulatie van het 
vetzuurmetabolisme in spier en lever’
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