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deskundigenbijeenkomst over macronutriënten in de voeding

‘minder verzadigd vet en een beetje  
meer eiwit’

Hans Kraak

‘Wat is de optimale verhouding tussen de macronutriënten in de 
(Nederlandse) voeding in het kader van de preventie van aan 
voeding gerelateerde chronische ziekten?’ Deze vraag stond 
centraal op de bijeenkomst die afgelopen najaar in Utrecht 
plaatsvond en waaraan veertig Nederlandse voedings-
wetenschappers deelnamen. Belangrijke uitkomst: de officiële 
Nederlandse aanbevelingen zijn zo slecht nog niet, maar zouden 
in de toekomst mogelijk verder kunnen worden gedifferentieerd 
naar subgroepen. Ook is er wellicht ruimte voor meer eiwit in de 
aanbevelingen.

Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid, aan de Vrije Uni
versiteit Amsterdam beet de spits af met zijn inleiding De invloed 
van de verhouding van macronutriënten in de voeding op gewichtsregu-
lering. Hij zette de discussie meteen op scherp met de stelling dat 
hij de juiste verhouding macronutriënten in relatie tot gewicht  
eigenlijk ‘onzinnig’ vindt. Volgens hem is gewichtsregulering een 
kwestie van de juiste energiebalans, een zaak die nog steeds beant
woordt aan de primaire wetten van de thermodynamica. Uit welke 
macronutriënten de energie komt, doet er volgens hem niet zo veel 
toe: een calorie is een calorie. ‘Bij obesitas is de kwantiteit (calo
rieën) belangrijker dan de kwaliteit (de bron van de calorieën)’.
In zijn inleiding legde hij de vinger op de zere plek van onderzoek 

LeefstijLinterventies kunnen bijzonder effectief zijn, zoweL op korte aLs Langere termijn.
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naar gewichtsregulering. ‘Epidemiologisch, observationeel onder
zoek naar het verband tussen de inname van macronutriënten en 
het risico op overgewicht heeft niet te repareren methodologische 
problemen’, zegt Seidell. En daarmee doelt hij op onder andere de 
meting van de inname van voedingsstoffen van deelnemers aan een 
onderzoek. Dit ligt vooral aan de onderrapportage door de deel
nemers met overgewicht, die niet meer recht te zetten is, maar ook 
omdat de epidemiologen er meestal van uitgaan dat verschillende 
voedingspatronen isocalorisch zijn.
Ook wees Seidell op de gebreken van experimentele studies naar het 
effect van de inname van macronutriënten en gewichtsregulering. 
Veel van deze, vaak kleine, onderzoeken zijn isocalorisch uitgevoerd, 
maar ze geven niet aan om welke soort voedingsmiddelen het gaat 
en dat maakt volgens Seidell nogal verschil bij de inname van ener
gie. Experimenteel onderzoek naar obesitas is alleen zinvol als het 
op ‘ad libitum’ basis plaatsvindt. Op basis van de door hem naar  
voren gebrachte studies concludeerde hij dat ‘op korte termijn (een 
half jaar) meer gewichtsverlies te bereiken is door een voeding die 
laag is in koolhydraten, maar dat dit verschil op langere termijn  
(een jaar) er niet meer is.’ Het kunnen volhouden van een dieet is 
belangrijker dan welk dieet gevolgd wordt.

Iets meer eIwItten
Marleen van Baak, hoogleraar Fysiologie van Obesitas aan de Uni
versiteit Maastricht, mocht de lezing van Seidell als eerste bediscus
siëren. Haar uitgangspunt is dat bij de regulatie van het lichaamsge
wicht het bij een ‘ad libitum’ voeding wel degelijk belangrijk kan zijn 
uit welke macrovoedingstoffen deze bestaat. Ze was het eens met 
Seidell waar het gaat om de inname en het gebruik van energie vol
gens de wetten van de thermodynamica, maar ging dieper in op de 
zogeheten door voeding geïnduceerde thermogenese van macronu
triënten. 
Van Baak bracht naar voren dat er een hiërarchie is in macronutriën

ten als het gaat om de verzadigingswaarde: eiwitten zijn verzadigen
der dan koolhydraten en deze zijn weer verzadigender dan vetten. 
Een soortgelijke hiërarchie gaat op voor door de voeding geïndu
ceerde thermogenese, waarbij het gaat om de energie die het kost 
om macronutriënten te verwerken: eiwitten (2030%) > koolhydra
ten (510%) > vet (03%). ‘Daar zou je bij afvallen gebruik van kun
nen maken’, zegt zij. ‘Je zou met de samenstelling van je voeding in
vloed kunnen uitoefenen op je lichaamssamenstelling, wat van 
invloed is op het energiegebruik in rust, wat weer kan resulteren in 
een betere gewichtsbeheersing.’
Van Baak concludeerde dat je voor het behoud van een gezond ge
wicht moet oppassen voor een hoge inname van koolhydraten  
(suikers) uit frisdranken en sappen. De hoeveelheid vet in de  
voeding zou teruggedrongen kunnen worden, terwijl het aandeel  

kenniscentrum suiker en Voeding van de suikerstichting

de suikerstichting nederland nodigde eind 2011 zo’n veertig (voedings)onderzoekers uit vrijuit te discussiëren over de Optimale 
verhouding macronutriënten in de voeding. aanleiding vormde een aantal recente wetenschappelijke publicaties, die leidde tot de 
vraag: ‘wat is de optimale verhouding tussen de macronutriënten in de (nederlandse) voeding in het kader van de preventie van 
aan voeding gerelateerde chronische ziekten?’.
er zijn drie redenen waarom de suikerstichting deze vraag wilde laten bediscussiëren:
- steeds vaker zijn in de wetenschappelijke en populaire literatuur aanbevelingen voor macronutriënten te lezen, die afwijken 
van de aanbevelingen van officiële instanties, zoals de nederlandse gezondheidsraad en het amerikaanse institute of medicine. 
is hier een valide reden voor?
- verschillende afslankdiëten die in nederland worden aangeprezen en in een aantal gevallen (tijdelijk) massaal worden ge-
volgd, bevatten verschillende verhoudingen macronutriënten. wat werkt wel en wat niet?
- de verhouding macronutriënten zou effect hebben op het risicoprofiel van aan voeding gerelateerde chronische ziekten. wat is 
daarvoor de evidentie?
dit soort bijeenkomsten waarop deskundigen vrij van gedachten kunnen wisselen over actuele wetenschappelijke voedings-
kwesties worden regelmatig door de suikerstichting gefaciliteerd.

kooLhydraten zijn verzadigender dan vetten.
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eiwitten iets omhoog gebracht zou mogen worden.’ Dat zou volgens 
haar dan resulteren in de volgende aanbevelingen in energieprocen
ten: 4555 en% koolhydraten (laag in mono en disachariden); 2530 
en% vet (laag in verzadigd en transvet); 2025 en% eiwitten. 

metabole effecten
In een tweede sessie ging Ellen Blaak in op de metabole gevolgen 
van macronutriënten in de voeding. Blaak, hoogleraar Fysiologie van 
het Vetmetabolisme aan de Universiteit Maastricht, constateert dat 
er ontzettend veel onderzoeken zijn op dit gebied, zoals de interven
tiestudies waarin het effect op het risico van het metabool syn
droom is nagegaan van bijvoorbeeld (verzadigd) vetreductie, een la
gere glycemische index, een hogere vezelinname, een afname in 
lichaamsgewicht en een hogere lichamelijke activiteit. ‘Ook wij heb
ben zes jaar zo’n interventiestudie gedaan, en we zijn nu bezig met 
de follow up’, zegt Blaak. ‘Wat we zien is dat het risico om diabetes 
type 2 te ontwikkelen in de interventiegroepen 47 procent lager is 
dan in de controlegroepen. De gewichtsverliezen zijn in dit soort 
studies vrij matig, maar er komt wel naar voren dat iedere kilo ge
wichtsverlies het metabool risico met zo’n 16 procent kan verlagen. 
Leefstijlinterventies kunnen dus bijzonder effectief zijn, zowel op 
korte als langere termijn, wat ook blijkt uit een Finse studie.’ 
Op basis van de door haar besproken studies pleitte Blaak voor een 
voeding met een lager vetgehalte, een hoger eiwitgehalte en een la
gere glycemische index. ‘Voedingen die zo zijn samengesteld laten 
een gunstig effect zien op de gewichtsregulering, wat weer een de
terminant is voor het risico op het metabool syndroom.’
Verder pleitte Blaak voor een persoonlijker benadering als het gaat 
om voedingsadviezen. ‘Als we kijken naar de effecten van de door 

ons onderzochte voedingen op verschillende onderzoekspopulaties, 
dan kunnen we daarbinnen al een aantal subgroepen identificeren 
op grond van hun risico op het metabool syndroom. Ook zien we 
dat mensen met een inflammatoir genotype anders reageren op hun 
voeding dan anderen. We moeten de effecten van een dieet op ver
schillende subgroepen nog verder uitwerken.’ Hiervoor kreeg Blaak 
bijval van verschillende deelnemers. 

VoedIngskundIge aspecten
Professor Edith Feskens van Wageningen Universiteit sprak in haar 
sessie over de voedingskundige aspecten van de verhouding macro
nutriënten in de voeding. Ze maakte concreet hoe verschillende voe
dingen eruit zien als bepaalde aanbevelingen worden aangehouden. 
Aan de hand van de voedingsmiddelen die volgens het Voedings
centrum kenmerkend zijn voor het Nederlandse voedingspatroon 
liet ze door foto’s zien hoe dagvoedingen op basis van de verschil
lende aanbevelingen voor de hoeveelheid macrovoedingsstoffen in 
de voeding eruit zouden zien.  
Feskens noemde het opvallend dat de dagvoeding volgens de Richt
lijnen voedselkeuze van het Voedingscentrum veel natrium bevat. 
Ze beval aan om de deze richtlijnen wat natrium betreft nog eens  
te toetsen aan de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheids
raad. Ook pleitte ze daarbij voor meer transparantie zodat inzichte
lijk wordt hoe de richtlijnen worden vertaald naar de praktijk. 
Boudewijn Breedveld, adjunctdirecteur van het Voedingscentrum, 
ging in op de voorlichting over macronutriënten. Daarbij ligt het  
accent tot nu toe op basisvoedingsmiddelen, maar de nietbasis
voedingsmiddelen verdienen meer aandacht, want ze leveren onge
veer 30 procent bij aan de energievoorziening. ‘Hoewel ze vaak een 
hoge energiedichtheid hebben en veel kale calorieën bevatten, zijn 
er steeds meer tussendoorproducten die een gunstig nutriënten
profiel kennen.’
De vraag is welke producten nu wel of niet in de etalage komen, op 
de Schijf van Vijf. ‘Als ik naar de vetten kijk, met name verzadigd vet, 
dan lijkt het voor de hand te liggen, om de groep dierlijke producten 
in de voeding qua accent in de Schijf van Vijf terug te brengen’, zegt 
Breedveld. ‘Maar we zouden hiervoor vanuit het onderzoek nog wel 
meer richting moeten krijgen. En als het om de koolhydraten gaat, 
dan zou ik nog graag opgehelderd zien of vezel in groente en fruit 
als complexe koolhydraten meegeteld zouden moeten worden in  
de voeding. Voor eiwitten geldt dat producten met veel eiwitten vaak 
samengaan met een hoog vetgehalte. Hiervoor moeten we zorg
vuldige keuzes maken bij het opnemen van producten op de Schijf 
van Vijf.’ 

‘We moeten de effecten van een dieet op verschillende subgroepen nog 
verder uitwerken’

het aandeeL eiwitten in de voeding mag weL omhoog: producten met 

veeL eiwitten gaan weL vaak samen met een hoog vetgehaLte.
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