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Europese beleidsconferentie over zuivel en verzadigd vet

‘Anders tegen verzadigd vet aankijken’

Hans Kraak

Vertegenwoordigers van zuivelorganisaties uit verschillende 
Europese landen waren in februari in Brussel bijeen op de 
beleidsconferentie ‘Verzadigd vet en zuivel voor de gezondheid’. 
Deze was georganiseerd door de overkoepelende European Dairy 
Association (EDA). Voedingswetenschappers en politici gingen er 
met elkaar in debat. 

Moeten we anders tegen verzadigd vet aankijken? Dat was de hoofd-
vraag die de Deense onderzoeker Arne Astrup van de afdeling 
Humane Voeding van de Universiteit van Kopenhagen opwierp in 
zijn lezing. Er lijkt wetenschappelijke consensus te zijn over het ver-
band tussen de hoeveelheid verzadigd vet in de voeding en een 
hoger gehalte van het bloedcholesterol en atherosclerose. ‘Maar is 
verzadigd vet de belangrijkste factor die hieraan bijdraagt en zou je 
voedingsmiddelen die verzadigd vet bevatten niet ook moeten 
beoordelen op hun andere nutriënten?’, vroeg hij zich af.
Astrup wees in dit verband op oudere onderzoeken waarin relaties 
van verzadigd vet met een verhoging van het bloedcholesterol zijn 
gevonden. Volgens hem zouden de uitkomsten van deze studies 
beïnvloed kunnen zijn door het effect van transvet dat destijds nog 
in veel voedingsmiddelen voorkwam (confounding). 

FOCUS OP VOEDINGSMIDDELEN ‘We weten dat verzadigd vet 
het (slechte) LDL-cholesterolgehalte verhoogt, maar er gaat ook een 
kleine verhoging van het (gezonde) HDL-gehalte van uit’, zei Astrup. 
‘Er is consensus over dat verzadigde vetten het beste vervangen 
kunnen worden door meervoudig onverzadigde vetzuren vanwege 
de verlaging van het LDL-gehalte, hoewel ook bekend is dat ze het 
HDL-cholesterolgehalte enigszins kunnen verlagen.’ Een vervanging 
van verzadigd vet door koolhydraten (van 5 energieprocent) raadde 
de onderzoeker af omdat recente observationele onderzoeken laten 
zien dat een hogere inname van koolhydraten met een hoge glyce-
mische index tot een verhoging van het risico op diabetes kan lei-
den. ‘Maar we moeten niet te veel focussen op nu triënten, het gaat 
ook om de effecten van totale voedingsmiddelen en de voedingsma-
trix’, aldus Astrup. Hij illustreerde dat aan de hand van recent on-
derzoek waarin naar voren is gekomen dat de consumptie van kaas 
niet resulteert in een toename van het aantal hart- en vaatziekten 
(1,2). ‘Waarschijnlijk komt het door de aanwezigheid van calcium en 

(bloeddrukverlagende) peptiden. Er zit zoveel meer in kaas en ande-
re zuivelproducten, dan verzadigd vet.’ 

CONSENSUSARTIKEL In een paneldiscussie werd ingegaan op 
het voornemen van de Europese Commissie (EC) om de hoeveel-
heid verzadigd vet in de voeding zoveel mogelijk te beperken. As-
trup wees erop om in breder verband naar dit uitgangspunt te kij-
ken. Daarbij haalde hij een consensusartikel over de rol van 
verzadigd vet aan, dat door 17 wetenschappers werd ondertekend, 
onder wie Walter Willet, waarin de ‘negatieve rol’ van verzadigd vet 
in voedingsmiddelen genuanceerd is besproken (3). Een vertegen-
woordiger van de EC, Stephanie Bodenbach, gaf aan dat de commis-
sie vasthoudt aan het advies van de Europese Voedsel en Warenau-
toriteit EFSA, waarin wordt aanbevolen de hoeveelheid verzadigd vet 
in de voeding zo laag mogelijk te houden binnen de context van een 
voeding die adequaat voorzien is van nutriënten. Ook discussiedeel-
nemer professor Huygebaert van de Universiteit van Gent benadruk-
te dat de commissie best gewicht mag toekennen aan consensus 
onder wetenschappers. ‘Het is beter richtlijnen voor voedingsmid-
delen te geven dan aanbevelingen voor nutriënten.’
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