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van verzadigd vet op. Jacobs e.a. hebben al 
in 1979 vastgesteld dat door fouten in de me-
ting van de verzadigd vetinname, op mathe-
matische gronden te voorspellen is waarom 
er geen verband wordt gevonden tussen de 

is verzadigd vet wel zo verkeerd?

Rosanne Smilde

‘Verzadigd vet = verkeerd, onverzadigd 
vet = oké.’ Dit ezelsbruggetje wordt door 
gezondheidsvoorlichters gebracht als een 
waarheid waar je niet omheen kunt. Toch 
werd er in een meta-analyse van 21 studies 
géén verband gevonden tussen verzadigd 
vet en hart- en vaatziekten. Deze uitkomst 
deed de discussie over verzadigd vet op 
internetfora en weblogs weer oplaaien. 
Hoe sterk is het bewijs dat verzadigd vet 
leidt tot hart- en vaatziekten? Moet de 
voedingsvoorlichting op basis van deze studie 
aangepast worden? Drie wetenschappers 
houden de analyse tegen het licht.

Daan Kromhout, hoogleraar VolKs-
gezonDheiDsonDerzoeK, Wagenin-
gen ‘Het gaat hier om complexe materie. 
Om deze meta-analyse op waarde te kunnen 

schatten is inzicht nodig in de beperkin-
gen van epidemiologisch onderzoek. In de 
gebruikte cohortstudies is het voedingspa-
troon slechts één keer gemeten. Dit levert 
een onbetrouwbare schatting van de inname 

daan Kromhout

spraakmakende studies

Artikel 1: siri-Tarino PW et al. Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating 
the association of saturated fat with cardiovascular disease Am J clin Nutr 2010
een meta-analyse van 21 prospectieve cohortstudies die geen relatie aantoont tussen 
verzadigd vet en hart- en vaatziekten. in totaal gaat het om bijna 320.000 mensen die 
6 tot 23 jaar gevolgd zijn. 

Artikel 2: siri-Tarino PW et al. saturated fat, carbohydrate, and cardiovascular 
disease. Am J clin Nutr 2010
in deze literatuurstudie geven de onderzoekers antwoord op de vraag of verzadigd vet 
door koolhydraten of door vet vervangen zou moeten worden. Zij concluderen dat voor 
de meeste gezondheidswinst verzadigd vet vervangen moet worden door meervoudig 
onverzadigd vet en dat de inname van geraffineerde koolhydraten zo ver mogelijk 
beperkt moet worden.
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henriëtte grooten, Wetenschappe-
lijK specialist VoeDing en gezonD-
heiD proDuctschap margarine, 
Vetten en oliën (mVo) ‘De bevindin-
gen van deze onderzoeken zijn niet nieuw. 
Op basis van epidemiologische onderzoeken 
kunnen geen uitspraken worden gedaan over 
bepaalde verbanden, zoals nu tussen de in-
name van verzadigde vetzuren en het risico 
op hart- en vaatziekten. De auteurs komen 
niet tot de conclusie om de inname van 
verzadigde vetzuren niet meer te verlagen. Zij 
gaan op zoek naar welke macronutriënten het 
meest geschikt zijn als vervanger van verza-
digde vetzuren: koolhydraten of onverzadigde 
vetzuren. Helaas hebben zij daar onvoldoen-
de gegevens over. 
In het tweede artikel beschrijven ze een 
zoektocht door de literatuur om hier een ant-
woord op te geven. Ze geven daarbij aan dat 
veel internationale aanbevelingen een lage 
tot zeer lage inname van verzadigde vetzuren 
voorschrijven. Wanneer deze aanbeveling 
inderdaad leidt tot een extreem lage inname 
(<10 energieprocent), betekent dit uiteinde-
lijk dat de inname van koolhydraten wordt 
verhoogd. Op een gegeven ogenblik lukt het 

eenmalig gemeten inname van verzadigd 
vet en serumcholesterol (1). Zij voorspelden 
toen al dat er ook geen verband zou worden 
gevonden tussen verzadigd vetinname en 
hartinfarcten in prospectieve cohortstudies.

Meerdere metingen van verzadigd vet leve-
ren betrouwbaarder informatie. Dit is echter 
kostbaar, omdat epidemiologisch onderzoek 
altijd bij een groot aantal personen gedaan 
wordt. Goed gecontroleerde interventie-
studies vormen een alternatief. In deze 
onderzoeken wordt verzadigd vet vervangen 
door onverzadigd vet. Uit die trials blijkt dat 
wanneer 10 energieprocent verzadigd vet 
vervangen wordt door eenzelfde hoeveelheid 
meervoudig onverzadigd vet, het serumcho-
lesterol gehalte gemiddeld met 1 mmol/l 
daalt. Dit gaat gepaard met een daling van 
fatale en niet-fatale hartinfarcten van 20 
procent. Deze trials, waarvan de resultaten 
al voor 1992 zijn gepubliceerd, leveren de 
onderbouwing van het oorzakelijk verband 
tussen verzadigd vet, serumcholesterol en 
hartinfarcten. 
De resultaten van deze trials zijn samengevat 
door onder anderen Sacks and Katan in 2002 
en zeer recentelijk door Mozzafarian e.a. 
(2,3). Methodologisch gezien leveren trials 
dus een sterker bewijs voor de relatie tussen 
verzadigd vet en het hartinfarct dan prospec-
tieve cohortstudies waarin de voeding slechts 
één keer is gemeten.’

samenvatting

de wetenschappers benadrukken de beperkingen van epidemiologisch onderzoek. 
allereerst is de inname van verzadigd vet slechts één keer gemeten, wat de betrouw-
baarheid niet ten goede komt. de studies in deze meta-analyse zijn niet geanalyseerd 
naar methode van voedingsanamnese of naar harde en zachte eindpunten voor hart- 
en vaatziekten. tevens is er sprake van verstorende factoren en overcorrectie.
interventiestudies hebben een sterkere bewijslast om de relatie tussen verzadigd 
vet en hart- en vaatziekten aan te tonen. reeds uitgevoerde interventiestudies tonen 
aan dat het vervangen van verzadigd vet door onverzadigd vet het risico op hart- en 
vaatziekten wel degelijk vermindert. Zowel het productschap mvo als de nederlandse 
hartstichting zien geen noodzaak de voorlichting aan te passen.      

Grooten: ‘Deze uitkomsten betekenen niet dat 
wij onze voorlichting moeten aanpassen’

henriëtte grooten
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  | lipoproteins and cardiovascular disease. Am J Med 
2002;1133:13S–24S.

3.  Mozaffarian D et al. Effects on coronary heart disease 
of increasing polyunsaturated fat in place of saturated 
fat: a systematic review and meta-analysis of randomi-
zed controlled trials. PLoS Medicine 2010;7:e1000252.

4.  Stamler J, Diet-heart: a problematic revisit. Editorial. 
Am J Clin Nutr 2010;91:497-9

5.  Clarke R et al. Dietary lipids and blood cholesterol: 
quantitative meta-analysis of metabolic ward studies. 
BMJ 1997;314:112.

6.  Prospective Studies Collaboration. Blood cholesterol 
and vascular mortality by age, sex, and blood pressure: 
a meta-analysis of individual data from 61 prospec-
tive studies with 55.000 vascular deaths. Lancet 
2007;370:1829-1839.

7.  Mensink et al. Effects of dietary fatty acids and 
carbohydrates on the ratio of serum total to HDL 
cholesterol and on serum lipids and apolipoproteins: 
a meta-analysis of 60 controlled trials. Am J Clin Nutr 
2003:77;1146-55.

8.  Skaeff DM, Miller J. Dietary fat and coronary heart 
disease: summary of evidence from prospective cohort 
and randomised controlled trials. Ann Nutr Metab 
2009;55:173-201

namelijk niet meer om verzadigde vetzuren 
te vervangen door onverzadigde vetzuren, 
voedingsmiddelen met vet bevatten altijd nog 
een fractie verzadigd vet. De auteurs stellen 
dat dit geen wenselijke richting is, vooral 
omdat in de Westerse wereld veel geraffi-
neerde koolhydraten worden gegeten, wat het 
serumcholesterol negatief kan beïnvloeden.
Voor ons betekenen deze resultaten niet dat 
we onze voorlichting moeten aanpassen. 
Het MVO gaat uit van de aanbeveling van de 
Gezondheidsraad en die stelt een maximum-
inname van 10 energieprocent verzadigde 
vetzuren. Onze voorlichting richt zich op het 
vervangen van verzadigde door onverzadigde 
vetzuren, dit is dus in lijn met de bevindin-
gen van de auteurs.’

ineKe Van Dis, VoeDingsWeten-
schapper neDerlanDse hartstich-
ting ‘Professor J. Stamler is in een redacti-
oneel stuk reeds ingegaan op de beperkingen 
van deze meta-analyse (4). De studies zijn 
niet beoordeeld op kwaliteit en niet geanaly-
seerd naar methode van voedingsanamnese 
of naar harde en zachte eindpunten voor 
coronaire hartziekten en beroerte. Tevens 
stelt hij de rol van verstorende factoren, zoals 
voedingscholesterol, en overcorrectie aan de 
kaak. In de analyses is gecorrigeerd voor het 
serumcholesterolgehalte. Verzadigd vet ver-
hoogt het serumcholesterolgehalte (5), wat 
geassocieerd is met hart- en vaatziekten (6). 

Corrigeren voor serumcholesterol maskeert 
dus de relatie tussen verzadigd vet en hart- 
en vaatziekten.
Een veel sterkere bewijslast komt van goed 
gecontroleerde interventiestudies. Daarbij is 
het belangrijk om onderscheid te maken in 
de voedingsstoffen die verzadigd vet vervan-
gen (7). Recentelijk is er een meta-analyse 
van acht studies gedaan, waarbij verzadigd 
vet gedurende meer dan een jaar vervangen 
werd door verschillende macronutriënten. De 
onderzoekers registreerden harde uitkomst-
maten: het optreden van hartinfarcten en 
sterfte aan coronaire hartziekten (3). Ver-
vanging door koolhydraten had geen effect, 
maar bij vervanging door onverzadigd vet 
trad een daling van gemiddeld 19 procent op. 
Voor iedere vervanging van 5 energieprocent 
verzadigd vet door meervoudig onverzadigd 
vet, zagen de onderzoekers 10 procent daling 
in coronaire hartziekten. Deze bevindingen 
worden bekrachtigd in de publicatie van 
Skaeff (8) en tevens beschreven in het tweede 
artikel van Siri-Tarino et al. 
De uitkomsten van de studies met de 
grootste bewijslast, de interventiestudies, 
bekrachtigen de adviezen van de Neder-
landse Hartstichting. In de voorlichting ter 
preventie van hart- en vaatziekten zetten 
we in op vervanging van verzadigd vet door 
(meervoudig) onverzadigd vet. De Richtlijnen 
Goede Voeding vormen het uitgangspunt 
van de voorlichting. Er zullen derhalve geen 
wijzigingen optreden.’
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