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de herpositionering van het ei

Raymond Gemen, voedingskundige ad interim, Productschap 
Pluimvee & Eieren
Gertjan Schaafsma, Schaafsma Advisory Services

Als het gaat om het effect van de eiconsumptie op de gezondheid 
van mensen, is er in Nederland veel onduidelijkheid. Vanwege het 
in eieren aanwezige cholesterol en het vermeende ongunstige 
effect daarvan op het hart- en vaatziekterisico hebben eieren een 
slechte reputatie. De auteurs gaan in op de bijdrage van eieren 
aan de inname van onmisbare voedingsstoffen en de huidige 
inzichten rond cholesterol in de voeding. 

Een ei bevat alle bouw- en brandstoffen die nodig zijn voor de ont-
wikkeling van embryo tot compleet organisme en is daarom vanuit 
voedingskundig oogpunt een gevarieerde bron van nutriënten. Op 
basis van de bijdrage van eieren aan de aanbevolen dagelijkse hoe-
veelheid (ADH, vastgelegd in Europese richtlijn 2008/100/EG) in 
micronutriënten kan worden afgeleid dat eieren een relevante voe-

dingskundige bijdrage leveren. Zo zijn eieren ‘rijk aan’ (≥ 30% 
ADH/100g) vitamine B12, biotine en selenium en een ‘bron van’  
(≥ 15% ADH/100g) de vitamines A, B2, D en E, foliumzuur, fosfor,  
ijzer, zink en jodium.  Daarnaast zijn eieren ‘rijk aan’ eiwit en enkel-
voudig onverzadigde vetzuren. 

NutriëNteNdichtheid Uit de bijdrage aan micronutriënten 
per energie-eenheid blijkt dat eieren een hoge nutritionele kwaliteit 
hebben (afbeelding 1). Deze kwaliteitsindex is gebaseerd op de nu-
triëntendichtheid van het ei, vergeleken met de ADH, per dagelijkse 
energiebehoefte voor een man (2500 kCal) en heeft ‘100’ als referen-
tiewaarde. Voor de nu triënten waarvan de waarde hoger dan 100 
ligt, ‘compenseert’ het eten van eieren voedingsmiddelen met een 
lagere nutriëntendichtheid. Een hogere eiconsumptie wordt dan ook 
in verband gebracht met een hogere inname van micronutriënten en 
daarmee met een betere kwaliteit van de voeding (1). 
Een ei bevat circa 200 mg cholesterol, dat onmisbaar is in bijvoor-
beeld opbouw van celmembranen en de productie van bepaalde 

in vergelijking met 

andere 

eiwitbronnen zijn 

eieren niet alleen 

goedkoop, ook is de 

kwaliteit van het 

eiwit hoog. 
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hormonen en galzuren. Dit is echter een kleine hoeveelheid vergele-
ken met de lichaamseigen productie. Dagelijks passeert zo’n 1000 
tot 2000 mg cholesterol (circa 200-300 mg vanuit de voeding en de 
rest via uitgescheiden gal) de dunne darm (2). Een ei levert dus 10-
20 procent van de dagelijkse hoeveelheid cholesterol die de dunne 
darm passeert.

eiwitteN eN oNverzadigde vetzureN In vergelijking met 
andere eiwitbronnen zijn eieren niet alleen goedkoop, ook is de kwa-
liteit van het eiwit hoger (3). Deze eiwitkwaliteit is gebaseerd op de 
totale bijdrage aan de verschillende essentiële aminozuren en de 
verteerbaarheid daarvan. Het hoogwaardige eiwit uit eieren zorgt in 
combinatie met over het algemeen laagwaardiger (plantaardige) ei-
witten voor een uitgebalanceerde voeding.
Ten opzichte van de andere macronutriënten worden eiwitten in ver-
band gebracht met een hogere verzadiging. Het eventuele effect van 
eieren op het lichaamsgewicht is nog een recent onderzoeksgebied, 
maar er zijn aanwijzingen dat in mensen met overgewicht een ont-
bijt met eieren meer verzadigt dan een gelijk wegend, isocalorisch 
ontbijt. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot een lagere calorie-inna-
me gedurende de dag (4). 
De samenstelling van eieren, die rijk zijn aan eiwit en als type vet 
voornamelijk enkelvoudig onverzadigde vetzuren bevatten, maakt 
dat ze een uitstekend voedingsmiddel zijn volgens de huidige in-
zichten in de aanpak van obesitas en gerelateerde acute en chroni-
sche aandoeningen. Daarbij ligt de nadruk op de inname van min-
der calorieën en meer bewegen, op de beperking van eenvoudige 
koolhydraten (toegevoegde suikers en geraffineerde graanproduc-
ten) en verzadigde vetzuren, en de vervanging ervan door eiwitten 
en (enkelvoudig) onverzadigde vetzuren (5).

effect op serumcholesterol Voedingswetenschappers 
brachten in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw het voe-
dingscholesterol in verband met het bloedcholesterol, een belangrij-
ke marker voor het hart- en vaatziekterisico. Het voedingsadvies uit 
1986 luidde dan ook om niet meer dan 33 mg/MJ (300-380 mg) aan 
cholesterol per dag te consumeren en het gebruik van cholesterol-
rijke producten te minimaliseren, wat bijdroeg aan de slechte  
reputatie van het ei.
Verschillende recente overzichtsartikelen constateren dat de inname 
van cholesterol (uit eieren) slechts in geringe mate bijdraagt aan de 
serumcholesterolwaarden en dat eiconsumptie niet sterk is geasso-
cieerd met het risico op hart- en vaatziekten in gezonde mensen (6). 
Er wordt gesproken over een ‘misvatting’ waarbij er werd aangeno-
men dat het cholesterol uit de voeding direct werd omgezet in se-
rumcholesterol, zonder dat daar empirisch bewijs voor was (7). Het 
effect van verzadigde vetzuren op het serumcholesterol is namelijk 
vele malen groter en na correctie voor deze vetzuren in de statis-
tische analyses, werd er geen associatie meer gevonden tussen  
eiconsumptie en coronaire vaatziekten (8). De wetenschap erkent 
dat de vroegere studies zwak van opzet waren en deze inzichten 
hebben ertoe geleid dat er in recenter epidemiologisch onderzoek 
(met multipele regressie analyses) minder sterke associaties zijn  

gevonden tussen eieren/voedingscholesterol en het hart- en vaat-
ziekterisico. Er zijn wetenschappers die pleiten dat de op individueel 
niveau wellicht irrelevante toename in serumcholesterolwaarden, er 
op populatieniveau wel degelijk toe doet als het gaat om het effect 
op het hart- en vaatziekterisico (9).
De interventieonderzoeken waarbij gezonde mensen langdurig (6-12 
weken) zijn blootgesteld aan hoge hoeveelheden (tot 640 mg/dag 
extra) cholesterol (2-3 eieren/dag) laten nauwelijks effecten zien op 
de serumcholesterolwaarden (10). Daarnaast laat het merendeel van 
de recente (vanaf 1999), langdurige (10-20 jaar) prospectieve co-
hortstudies in gezonde mensen naar het (acute) hart- en vaatziekte-
risico en het risico op overlijden geen sterke associatie zien tot en 
met een consumptie van 6 eieren per week (11). Deze observatione-
le studies, waarbij mensen in voedselvragenlijsten aangeven hoeveel 
eieren zij gemiddeld consumeren, zijn niet geschikt om een oor-
zaak-gevolgrelatie aan te tonen, maar geven aan dat er slechts wei-
nig verschil is in ziekterisico tussen mensen die weinig eieren con-
sumeren (< 1/week) en mensen die dat vaker doen (6/week).

‘Het is legitiem om het huidige 
terughoudende advies ten aanzien 

van eiconsumptie in Nederland 
ter discussie te stellen’

afbeelding 1. nutritionele kwaliteit van het ei, die is berekend aan 

de hand van de volgende vergelijking: (hoeveelheid 

micronutriënten/energetische waarde in ei) / (adh/dagelijkse  

energiebehoefte) x 100%. 
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Het niet vinden van een hoger risico komt waarschijnlijk omdat de 
eiconsumptie naast het LDL (slecht) cholesterol ook het HDL 
(goed) cholesterol in het bloed verhoogt. Het lichaam reguleert het 
eigen cholesterolmetabolisme door bij een hogere inname, de eigen 
productie door de lever te onderdrukken en juist de excretie via gal-
zuren te intensiveren (2). Daarnaast zijn er indicaties dat ei-con-
sumptie mogelijk de diameter van het LDL partikel vergroot waar-
door het minder atherogeen is (12). Tot slot heeft de verbeterde 
kwaliteit van de voeding door hogere eiconsumptie een mogelijk ri-
sico verlagend effect op het krijgen van hart- en vaatziekten (1). 
Diabetici lijken echter wel een verhoogd risico te hebben op hart- en 
vaataandoeningen bij een hogere eiconsumptie (5). 

implicaties voor het voediNgsadvies De Gezondheids-
raad onderschrijft dat de effecten van verzadigde vetzuren groter 
zijn op de serumcholesterolwaarden dan die van voedingscholeste-
rol. In de Richtlijnen Goede Voeding (RGV) van 2006 staat dat er 
geen kwantitatieve richtlijn voor cholesterol meer is opgenomen en 

dat de aanbeveling om de verzadigde vetzuren te beperken tot een 
maximum van 10 energieprocent voldoende is. Daarbij wordt ver-
meld dat voedingsmiddelen die rijk zijn aan cholesterol over het al-
gemeen ook rijk zijn aan verzadigde vetzuren. Toch wordt een meer 
dan gemiddelde consumptie van eieren in de RGV van 2006, die in 
Nederland 3 per week bedraagt, ontraden.

discussie over advies Eieren leveren een relevante voe-
dingskundige bijdrage aan zowel de ADH voor micronutriënten als 
essentiële aminozuren en onverzadigde vetzuren, en aangezien de 
wetenschappelijke literatuur eenduidig onderschrijft dat het choles-
terol uit eieren slechts in geringe mate bijdraagt aan de verhoging 
van het serumcholesterol en niet sterk is geassocieerd met het hart- 
en vaatziekterisico, is het legitiem om het huidige, ten aanzien van 
eiconsumptie, terughoudende advies in Nederland ter discussie te 
stellen.
Uiteraard dienen autoriteiten als de Gezondheidsraad en het Voe-
dingscentrum in het voedingsadvies enige voorzichtigheid in acht te 
nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om het kunnen inschatten van het 
geadviseerde maximum van 10 energieprocent aan verzadigde vet-
zuren door consumenten. Maar op basis van deze uitgebreide litera-
tuurstudie* kan worden geconcludeerd dat eieren een waardevolle 
nutritionele bijdrage leveren aan de voeding van mensen en dat de 
auteurs vinden dat er onvoldoende onderbouwing is voor het advies 
om in een evenwichtige voeding het eten van eieren te beperken tot 
een maximum van 3 per week.

* Het volledige rapport is opvraagbaar bij het Productschap Pluimvee en 
Eieren.
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er is volgens de auteurs onvoldoende onderbouwing voor het 

advies om in een evenwichtige voeding het eten van eieren te 

beperken tot een maximum van 3 per week.
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