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In eerste instantie kregen deze vetten de naam vitamine F. Toen de 
benodigde hoeveelheid een stuk hoger bleek dan enkele milligrammen 
werd dit veranderd in linolzuur en alfa-linoleenzuur, met essentiële 
vetzuren als de overkoepelende benaming. 
 
Van deficiëntie naar welVaart Rond de jaren zestig vond er 
in de westerse samenleving een verschuiving plaats van voedseltekort 

becel 50 jaar
een historisch perspectief 

Peter Zock, expertiseleider Vetten en Gezondheid, Unilever R&D 
Vlaardingen
Onno Korver, hoofd Unilever Nutrition Centre van 1980-2000, Unile-
ver R&D Vlaardingen

De relatie tussen vet en hartgezondheid is een thema dat de 
gemoederen van gezondheidsexperts al meer dan een halve 
eeuw bezighoudt. Kennis en inzicht zijn in deze periode fors 
gegroeid. Unilever en met name Unilever Research & Development 
Vlaardingen hebben een belangrijke rol gespeeld in het verkrijgen 
en toepassen van kennis op het gebied van vetten en gezondheid. 

In de tweede helft van de 19e eeuw was een groot deel van Nederland 
nog zuivelgebied. De productie van dure boter was lucratief. Maar 
door vervalsingen en onhygiënische productiemethodes kreeg boter 
een slechte naam. In 1903 vroeg de Duitse uitvinder Normann octrooi 
aan op de door Mège-Mouriès ontwikkelde margarine. De eerste mar-
garine met toegevoegde vitaminen werd door Lever Brothers (een van 
de voorlopers van Unilever) al in 1927 op de markt gebracht.

Vitamine f Binnen het voedingsonderzoek richtte men zich in eer-
ste instantie op het voorkomen van voedingstekorten. Begin 20e eeuw 
groeide de aandacht voor specifieke nutriënten, zoals de vitaminen 
A, C en D. In drie grote onderzoekscentra in Nederland en Engeland 
startte Unilever al vroeg met onderzoek naar vetten. Vet werd in die 
tijd nog voornamelijk gezien als energieleverancier en drager van de 
vetoplosbare vitaminen A, D en E. Hierin kwam verandering met de 
ontdekking van essentiële vetzuren in 1930. Vet bleek opeens net zo’n 
specifieke en onmisbare rol in het lichaam te vervullen als vitaminen.

‘Parallel met de stijgende welvaart 
bleek ook de vetconsumptie te 

stijgen’

in 1962 ontwikkelde unilever becel-margarine voor op brood.

VNU_028-030.indd   28 21-10-2010   11:49:55



Hart- en vaatziekten
|  o

k
to

b
e

r
/n

o
ve

m
b

e
r

 2010  |  n
u

m
m

e
r

 10/11  |

29

  |  vo
e

d
in

g
 n

u
  |

naar voedseloverschot, met welvaartsziekten zoals hart- en vaatziek-
ten tot gevolg. In deze periode werd ook voor het eerst gesteld dat 
veel verzadigd vet het risico op hart- en vaatziekten kan verhogen. De 
media besteedden veel aandacht aan de nieuwe inzichten. Hierdoor 
kwam voedingsvet in een kwaad daglicht te staan. Door deze weten-
schappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen werd het voedings-
onderzoek naar margarines een belangrijk speerpunt van Unilever. 
De rol die plantaardige oliën, vooral linolzuur, spelen in een goede 
vaatgezondheid kreeg veel aandacht. 

Becel in de apotheek Parallel met de stijgende welvaart bleek 
ook de vetconsumptie in Nederland te stijgen. Hartpatiënten kregen 
het advies zoveel mogelijk meervoudig onverzadigd vet en zo min 
mogelijk verzadigd vet te eten. Er bestond echter geen vetproduct 
voor op de boterham dat patiënten kon helpen aan dit advies te 
voldoen. Daarom ontwikkelde Unilever in 1960 mede op verzoek van 
artsen en diëtisten een smeerbaar onverzadigd vet met de naam ‘Be-
cel dieetvet’, dat alleen verkrijgbaar was bij apotheken. In 1962 volgde 
Becel-margarine: een zuiver plantaardige, ongezouten margarine, 
verrijkt met vitaminen, die bestond uit 90% zonnebloemolie en 10% 
harde vetten uit palmolie (palmstearine). Dit product was, behalve in 
de apotheek, ook in de kruidenierswinkel te koop. Maar de functionele 
achtergrond van de Becel-margarine was nieuw en behoefde uitleg. 
Daarom startte Becel eind jaren zestig haar eerste communicatiecam-

50 jaar Becel: Ontwikkelingen rond margarine en vetten (1)

1869: Hippolyte mège-mouriès bereidt margarine uit 
dierlijk vet

1871: eerste margarinefabriek van Jurgens in oss 
(samen met van den bergh de basis van wat later 
– via de margarine unie en de fusie met lever 
brothers – unilever zou worden)

1929: ontdekking essentiële vetzuren
Begin jaren 50: relatie tussen verzadigd vet en hart- en vaatziekten 

ontdekt
1956: atherosclerose heeft te maken met ongunstige 

vetbalans
1960: lancering becel dieetvet bij apotheken
1962: introductie becel-margarine in de supermarkt
1967: eerste reclamespot van becel op tv
1974: start gezondheidscommunicatie becel
1981: margarine in maaltijdschijf van het voorlichtings-

bureau voor de voeding 

1984: advies verlaging verzadigd vet opgenomen in ame-
rikaanse overheidsaanbevelingen

Begin jaren 80: becel ontwikkelt het voedingsberekeningspro-
gramma voor diëtisten

1982: bergström en Samuelsson ontvangen nobelprijs 
voor geneeskunde voor prostaglandine-onderzoek

1988: introductie becel light: margarine met 50% min-
der vet 

1993: oprichting huidige becel institute onder de naam 
becel voedings informatie centrum

2000: registratie plantensterolen en introductie becel 
pro-activ

2002: verhoging gehalte alfa-linoleenzuur in becel
2009: officiële europese goedkeuring van de ziekterisi-

coreductie-gezondheidsclaim met betrekking tot 
plantensterolen

becelcampagne uit 

1967
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pagne (zie afbeelding Becel campagne (1967).
Het opleiden van gezondheidsprofessionals en communicatie over de 
effecten van vetten op de hartgezondheid werden vanaf dat moment 
een belangrijk werkterrein voor Becel. Ondertussen werkte Becel aan 
de ontwikkeling van een margarine met een zo hoog mogelijke con-
centratie aan meervoudig onverzadigde vetten (50-55%) die nog beter 
zou aansluiten bij de dieetwensen voor een goede hartgezondheid. 

let op Vet In de jaren ‘80 werd het thema voeding en gezondheid 
wereldwijd steeds belangrijker. Het aantal mensen met overgewicht 
nam toe en in Amerika verschenen de eerste producten met een laag 
vetgehalte op de markt. Ook in Nederland kwam dit op de agenda. 
Het toenmalige Voorlichtingsbureau voor de Voeding (nu Voedings-
centrum) ontwikkelde de campagne ‘Let op vet’, met de boodschap 
de totale hoeveelheid vet in de voeding te verlagen. Met de introductie 
van Becel Light, met minder totaalvet en minder verzadigd vet, sloot 
Unilever daarbij aan. De boodschap om minder vet te eten, bleek de 
oplossing voor een betere hartgezondheid van de bevolking. De focus 
verschoof van het verlagen van de totale hoeveelheid vet naar het ver-
vangen van verzadigd door onverzadigd vet. Deze inzichten kwamen 
voort uit wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met onder 
andere Unilever (2, 3). Wetenschappelijke onderbouwing en consen-
sus over de vetboodschap werden in deze tijd steeds belangrijker.

in ontwikkeling Met het verhogen van de hoeveelheid alfa-
linoleenzuur in de margarines rond de eeuwwisseling veranderde de 
focus van alleen linolzuur naar plantaardige meervoudig onverzadigde 
vetzuren. Rond diezelfde tijd introduceerde Becel de margarine Becel 
pro-activ met cholesterolverlagende plantensterolen. Dit sloot aan 
bij de trend om voeding meer te richten op een optimale gezondheid 
dan op het voorkomen van deficiënties. Aan de ontwikkeling van Becel 
pro-activ ging grondig wetenschappelijk onderzoek vooraf. In oktober 
2009 zou dit resulteren in een door de Europese Commissie goedge-
keurde claim met betrekking tot ziekterisicoreductie. 

50 jaar Inmiddels bestaat Becel alweer 50 jaar en is het uitge-
groeid tot een merk met wereldwijde bekendheid. In al deze jaren is 
Becel dicht bij zijn oorsprong gebleven en blijft het stimuleren van de 
hartgezondheid het belangrijkste doel. Gezaghebbende instanties en 
expertnetwerken, zoals de International Expert Movement (IEM) (4), 
benadrukken het belang van een gezonde vetzuursamenstelling boven 
de totale hoeveelheid vet in de voeding.

Vroeg Beginnen  Voedingsonderzoek zal nieuwe inzichten 
blijven genereren. Het hedendaagse onderzoek richt zich steeds meer 
op het voorkomen van chronische ziektes. Al op zeer jonge leeftijd 
kan een gezonde voeding en leefstijl invloed hebben op het ontstaan 
van chronische ziekten op latere leeftijd (5). Bij hart- en vaatziekten 
kan worden gedacht aan het belang van de juiste vetten in de voeding, 
maar ook aan het gezond houden van de bloeddruk en het voorkomen 
van overgewicht. Gedragsverandering is hierbij een leidende factor. 
Een juiste eenduidige boodschap richting consumenten, van zowel 
gezondheidsprofessionals als commerciële bedrijven, staat aan de 
basis van succesvolle omschakeling naar gezond gedrag. 

Met dank aan Ton van Helvoort, Stichting Historie der Techniek, TU/e, 
Eindhoven
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advertentietekSt HaagSe poSt

‘Vet bleek opeens net zo’n 
specifieke en onmisbare rol in het 

lichaam te vervullen als vitaminen’ 

Aderverkalking door choles-
terol

Steeds meer mensen sterven aan hart- 
en vaataandoeningen. Door onvoldoende 
lichaams beweging (motorisatie, televisie) 
ontstaat het “luilakkenhart”; de groeiende 
geestelijke spanning in gezin en bij de arbeid 
jaagt de bloeddruk omhoog; niet alleen de 
drie bureau-telefoons maar ook de zaken-
diners veroorzaken de manager-ziekte of 
“bazen-post”, en voedsel uit blik (gebrek aan 
hulp) verdringt het vers bereide voedsel.

Maar het grootste gevaar ligt in de over-
voeding vooral van vetten. In tijden van 
hoogconjunctuur stijgt het vetgebruik.
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