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Verzadigd vet staat vanwege de verhoging van het LDL-cholesterol-
gehalte bekend als ‘the bad guy’. Een hoge inname wordt in relatie 
gebracht met een groter risico op hart- en vaatziekten. De Neder-
landse Gezondheidsraad adviseert Nederlanders om niet meer dan 
10 energieprocent ervan met de voeding in te nemen. Ook organisa-
ties die het publiek voorlichten, zoals het Voedingscentrum en de 
Hartstichting (zie p. 12), sporen aan om voorzichtig te zijn met de 
inname van verzadigd vet.  
In navolging van jarenlange campagnes om op vet te letten, wordt 
de consument nu bijgebracht onderscheid te maken tussen verschil-
lende vetten. ‘Let op verzadigd vet’ lijkt houvast te geven, maar wat 
is de houdbaarheid van deze heldere boodschap? Steeds vaker wij-
zen wetenschappers op een positieve eigenschap van verzadigd vet. 
Behalve voor een verhoging van het LDL-gehalte zorgt het ook voor 
een verhoging van het HDL-gehalte, ‘the good guy’. Daarbij komt 
dat er een interactie is gevonden tussen verzadigd vet en koolhydra-
ten als deze beide worden ingenomen. ‘Montignac had gelijk’, be-
weert de Groningse hoogleraar Pathofysiologie en Klinische Chemi-
sche Analyse Frits Muskiet hierover, die vanuit dit mechanistisch 
oogpunt vindt dat verzadigd vet een betere reputatie verdient: ‘Als je 

veel koolhydraten eet dan maak je onder andere verzadigd vet aan 
en als je daarbij ook nog eens verzadigd vet eet, dan wordt dit, zoals 
alle voedingsvet, gespaard. De synthese van verzadigde vetzuren ge-
beurt al helemaal als je insuline-ongevoelig bent en bij mensen met 
een niet-alcoholisch vervette lever via novo-vetzuursynthese.’  
En dan is er nog de recente publicatie in Nutrition van Robert Hoen-
selaar, student Voeding en Diëtetiek, waarin hij de onderbouwing 
van drie adviezen rond verzadigd vet en hart- en vaatziekten van het 
‘Amerikaanse Voedingscentrum’ en EFSA onder de loep neemt (zie 
p. 34). ‘Bij het beschrijven van het bewijs voor een verband tussen 
verzadigd vet en hartziekten namen alle adviesrapporten het effect 
van het LDL-cholesterol op hartziekten mee, maar het effect op het 
HDL-cholesterol werd steeds genegeerd’, concludeert hij.  
Kortom, de vetzuurstatus wordt niet alleen bepaald door de inname 
van verzadigd vet alleen. Het is daarom van belang niet alleen naar 
de inname van individuele voedingsstoffen te kijken, maar naar de 
inname van voedingsmiddelen als geheel. Zowel voor de voedings-
voorlichters als de consumenten wordt het er niet eenduidiger op. 
In dit nummer veel aandacht voor effecten van verschillende vetten, 
waarmee we ook een knuppel in het hoenderhok willen gooien.
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