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9e iSSFAL-congres
Gezondheidsaspecten van vetten en  
vetzuren 

Jan Glatz, Renate de Groot, Matthijs Hes-
selink, Patrick Schrauwen
Universiteit Maastricht

De rol van vetten en vetzuren bij 
gezondheid en chronische ziekte 
stonden centraal tijdens het onlangs 
in Maastricht gehouden 9e ISSFAL-
congres. Naast epidemiologische studies 
was er ook veel aandacht voor nieuwe 
inzichten in de onderliggende moleculaire 
werkingsmechanismen.

Het tweejarige congres van de Internatio-
nal Society for the Study of Fatty Acids and 
Lipids (ISSFAL) vond dit jaar in Maastricht 
plaats (29 mei-2 juni). Met meer dan 600 
deelnemers uit 38 landen was dit het tot nu 
toe drukst bezochte ISSFAL-congres. Het 
programma omvatte naast plenaire lezingen 
en posterpresentaties ook een dinner debate 
onder de titel Healthy fats for healthy hearts. 

Vetzuren De openingslezing werd 
gehouden door Norman Salem (Bethesda, 

USA), winnaar van de prestigieuze Alexan-
der Leaf Distinguished Scientist Award voor 
zijn jarenlange bestudering van de bioche-
mische eigenschappen en de gezondheids-
effecten van docosahexaeenzuur (DHA), één 
van de belangrijke meervoudig onverzadigde 
(omega-3) vetzuren (22:6, ω3) uit vette vis. 
Hij gaf een overzicht van de studies die het 
belang aantonen van DHA voor de hersen-
ontwikkeling. Hoewel DHA in het lichaam 
kan worden aangemaakt uit alfa-linoleen-
zuur (18:3, ω3) is de capaciteit daarvoor te 
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dHA wordt momenteeL beScHouwd ALS een eSSentieeL voedingSbeStAnddeeL vAn beLAng voor een optimALe cognitieve Functie en mogeLijk ter 

voorkoming vAn neuroLogiScHe ziekten.
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beperkt om in de behoefte te voorzien. DHA 
wordt daarom momenteel beschouwd als 
een essentieel voedingsbestanddeel van 
belang voor een optimale cognitieve functie 
en mogelijk ter voorkoming van neurologi-
sche ziekten.

Metabool syndrooM Het metabool 
syndroom was een vaak terugkerend onder-
werp tijdens het ISSFAL-congres. Gerald Rea-
ven (San Francisco, USA) – de bedenker van 
het concept metabool syndroom – gaf aan 
dat dit een cluster aanduidt van metabole 
veranderingen en risicofactoren (glucose-in-

tolerantie, hoge bloeddruk, verhoogd plasma 
lipidengehalte), tezamen leidend tot een 
sterk verhoogd risico voor type-2 diabetes en 
hart- en vaatziekten. De pathogenese van het 
metabool syndroom is nog niet opgehelderd. 
Hoewel door obesitas veroorzaakte insuline-
resistentie in veel gevallen als oorzaak wordt 
gezien, betoogde hij dat ook in afwezigheid 
van obesitas er sprake kan zijn van het meta-
bool syndroom.
Vervolgens besprak Michael Roden (Düssel-
dorf, Duitsland) de opslag van vet in andere 
organen dan vetweefsel, zoals lever, hart en 
skeletspier. Deze ectopische vetstapeling 

impreSSie vAn de poSterpreSentAtieS tijdenS Het iSSFAL-congreS, wAArbij nieuwe onderzoekSreSuLtAten uitgebreid werden bediScuSSieerd.

‘Het metabool syndroom was een vaak 
terugkerend onderwerp tijdens het ISSFAL-

congres’

is het gevolg van een disbalans tussen het 
(postprandiale) aanbod aan vetten en de 
capaciteit voor vetopslag in vetweefsel of 
verbranding in lever en spieren, en wordt 
steeds meer gezien als een belangrijke 
determinant van het metabool syndroom. De 
prevalentie van leververvetting neemt de laat-
ste jaren sterk toe en vormt een belangrijke 
risicofactor voor niet-alcoholische steatohe-
patitis (NASH). In hart- en skeletspier zijn 
er aanwijzingen dat de vetstapeling leidt tot 
een afname van de mitochondriële functie. 
Dit doet vermoeden dat de verminderde 
mitochondriële functie zoals die in spierweef-
sel van diabetes type-2 patiënten optreedt het 
gevolg is van lipotoxiciteit.

MeMbraaneiwitten In samenhang 
met bovenstaande waren enkele sessies 
gewijd aan nieuwe inzichten in het cellulaire 
vet(zuur)metabolisme. Voor een adequate 
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regeling van de cellulaire opname van vetzu-
ren blijken membraaneiwitten essentieel. Zo 
wordt de vetzuuropname door de spier acuut 
geregeld door CD36, dat bij (toenemende) 
spiercontractie van intracellulaire opslag-
plaatsen migreert naar de celmembraan om 
het vetzuurtransport te faciliteren. Dit mecha-
nisme lijkt op de regulatie van de glucose-
opname door translocatie van de glucose-
transporter GLUT4 naar de celmembraan. 
Het verhoogde vetzuurverbruik in de spier 
bij diabetes is gekoppeld aan een verhoogde 
hoeveelheid CD36 in de celmembraan. 
Een belangrijk punt van discussie was of 
ook de vetzuuropname in de hersenen 
door membraaneiwitten wordt gereguleerd. 
Recente studies suggereren dat dit inderdaad 
het geval is. 
Rudy Zechner (Graz, Oostenrijk) besprak 
de rol van het door hem ontdekte lipase 
(ATGL) dat de eerste stap in de vetafbraak 
(van triacylglycerolen naar diacylglycerolen) 
katalyseert. Een co-activator van dit enzym, 
CGI58, bepaalt de enzymatische activiteit van 
ATGL en is belangrijk voor de binding van 
het enzymcomplex aan lipidedruppels. Hij 
liet zien dat het ontbreken van dit enzym kan 
leiden tot enorme vetstapeling in met name 
het hart en daarmee hartfalen induceert. Te-
vens toonde hij aan dat de vetzuren die in de 
hartspier als liganden optreden bij het aan-
zetten van transcriptie van specifieke genen 
afkomstig zijn uit reeds opgeslagen triacyl-
glycerolen terwijl vetzuren die rechtstreeks 
vanuit het interstitium worden opgenomen 
deze rol niet hebben.   

Voedingsstudies Met Visolie Veel 
congresbijdragen betroffen epidemiologi-
sche studies naar de effecten van visolie of 
specifieke componenten eruit (zoals doco-
sahexaeenzuur, DHA, en eicosapentaeenzuur, 
EPA). In elke levensfase blijken visvetzuren 
een belangrijke voedingscomponent. 
In een overzichtslezing van zijn werk bena-
drukte Gerard Hornstra (Maastricht) dat er 
tijdens de zwangerschap een nauwe relatie 
is tussen de essentiële vetzuurstatus van 
moeder en kind, waarbij deze in veel gevallen 
suboptimaal lijkt te zijn voor de foetus. Een 
voedingssupplement met omega-3 vetzuren 

door 115 congresgangers, kwamen voor- en 
tegenstanders aan het woord over de vraag 
of verzadigde dan wel onverzadigde vetzuren 
goed zijn voor het hart. Dit onderwerp is 
recent actueel geworden na de publicatie van 
een meta-analyse door Siri-Tarino (1) waarin 
wordt geconcludeerd dat er onvoldoende be-
wijs is dat verzadigd vet is geassocieerd met 
een verhoogd cardiovasculair risico. 
Tijdens het intensieve debat werden de 
verschillende standpunten verdedigd door 
de kracht van sommige en de beperkingen 
van andere studies op dit gebied te beargu-

menteren. Alhoewel er geen consensus werd 
bereikt tussen voor- en tegenstanders was de 
conclusie van het debat dat meer onderzoek 
nodig is om deze maatschappelijk relevante 
vraagstelling te beantwoorden.

Publicatie Naast genoemde wetens-
waardigheden zijn tal van andere onderwer-
pen besproken waaruit blijkt dat het meta-
bolisme van vetten en vetzuren een steeds 
belangrijker plaats inneemt bij handhaving 
van gezondheid en het ontstaan van uiteenlo-
pende ziekten. Vetten en vetzuren bepalen de 
dynamische eigenschappen van membranen, 
en zijn niet alleen belangrijke brandstoffen 
voor de cellulaire energieproductie, maar 
beïnvloeden ook de genexpressie.
Een uitgebreid verslag van de presentaties 
en discussies wordt binnenkort gepubliceerd 
in het tijdschrift Prostaglandines, Leukotrienes 
and Essential Fatty Acids (PLEFA). Het eerst-
volgende ISSFAL-congres zal van 26 tot 30 
mei 2012 in Vancouver (Canada) worden ge-
houden met als thema The impact of dietary 
fat on human health (www.issfal.org).

referentie
1. Siri-Tarino, Am J Clin Nutr 91: 502-509, 2010.

(EPA, DHA) is zinvol maar brengt wel het 
risico met zich mee van een lagere omega-6 
vetzuurstatus (met name arachidonzuur). 
Vervolgens betoogde Barbara Meyer (Wol-
longong, Australië) dat toename van de 
consumptie van omega-3 vetzuren niet alleen 
zinvol is in specifieke situaties zoals zwanger-
schap, maar juist ook bij chronische ziekten. 
Dat is met name aangetoond voor hart- en 
vaatziekten en bij gedragsstoornissen met 
inbegrip van ADHD en depressie. In veel 
landen zijn de voedingsrichtlijnen hier al op 
afgestemd, maar de momenteel gerealiseer-

de vetzuurinnames blijven nog achter. In het 
verlengde hiervan presenteerde Jo Hibbeln 
(Bethesda, USA) studies onder Amerikaanse 
militairen waaruit blijkt dat een lage omega-3 
vetzuurstatus gepaard gaat met een aanzien-
lijk hoger risico op zelfdoding.
Stephen Cunnane (Sherbrooke, Canada) 
deed onderzoek naar de rol van DHA bij 
veroudering. Prospectieve studies geven aan 
dat een lage omega-3 vetzuurinname het 
risico op de ziekte van Alzheimer aanzienlijk 
verhoogt. Het onderliggend mechanisme is 
in dierstudies verder onderzocht. DHA lijkt 
de hersenfunctie positief te beïnvloeden door 
een beter reguleerbaar glucosetransport naar 
de hersencellen.
Het besef dringt steeds meer door dat de 
wereldwijd toenemende vraag naar visolie 
niet meer gedekt kan worden door een 
grotere visvangst en dat dus naarstig gezocht 
moet worden naar alternatieve bronnen van 
omega-3 vetzuren. Zo besprak Olga Sayanova 
(Harpenden, Engeland) de nieuwe ontwikke-
ling om omega-3 meervoudig onverzadigde 
vetzuren te produceren in genetisch gemodi-
ficeerde planten.

Het Hart In een dinner debate bijgewoond 

‘In elke levensfase blijken visvetzuren een 
belangrijke voedingscomponent’
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