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11e europese voedingsconferentie FenS in madrid

Goede vetten voor kinderen op een rijtje 

Anita Badart, diëtist/lactatiekundige, Rond en Gezond/Stuurgroep 
Kies Gezond Vet 
Gerard Hornstra, emeritus hoogleraar Experimentele Voedings
kunde/Stuurgroep Kies Gezond Vet

Eten kinderen genoeg essentiële vetten? En zo niet, hoe kunnen 
gezondheidsprofessionals dan bijdragen aan een verbetering 
daarvan? Tijdens het elfde congres van de Federation of 
European Nutrition Societies (FENS) afgelopen najaar in Madrid 
stond een speciaal symposium in het teken van het belang van 
goede vetten voor de ontwikkeling van kinderen (zie ook kader). 

Professor Ricardo Uauy uit London gaf een kort overzicht van stu
dies waaruit blijkt dat vetten, en met name de essentiële vetzuren 
linolzuur en alfalinoleenzuur, belangrijk zijn voor de ontwikkeling 
van zuigelingen en kinderen (1). Mede op grond van dit onderzoek 
heeft de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs haar aanbevelingen 
voor vet in de voeding van kinderen aan de nieuwste inzichten aan
gepast: na de borstvoedingsperiode dient de vetinname langzaam 
gereduceerd te worden tot circa 35 en%, waarvan 3 tot 4,5 en% linol
zuur en 0,4 tot 0,6 en% alfalinoleenzuur (2). Om tekorten te voor
komen beveelt de Nederlandse Gezondheidsraad een inname aan 
van ten minste 2 en% linolzuur en 1 en% alfalinoleenzuur (3).
Omdat van hogere innames additionele gezondheidseffecten zijn 
beschreven, gaat de Raad deze aanbeveling binnenkort opnieuw be
zien. Gemiddeld is de huidige linolzuurinname van jonge kinderen 
in Nederland ruim voldoende, maar de inname van alfalinoleenzuur 
is slechts ongeveer de helft van de aanbevolen hoeveelheid (4).

Goede neurale ontwikkelinG Professor Berthold Koletzko 
uit München behandelde de rol van essentiële vetten bij de neurale 
ontwikkeling. Op grond van recent wetenschappelijk onderzoek  
beveelt een door hem voorgezeten internationale groep deskundi
gen een inname aan van ten minste 200 mg DHA per dag tijdens 
zwangerschap en lactatie. Dit komt overeen met één tot twee ‘vis
maaltijden’ per week (5). Voor kinderen tot 2 jaar wordt na de borst
voedingsperiode een DHAinname van 100 mg/dag geadviseerd. 
Daarna zou deze dosis langzaam moeten stijgen tot waarden die 
overeenkomen met de aanbevelingen voor de algemene bevolking:  
2 ‘vismaaltijden’ per week, waarvan 1 keer vette vis (6). In 2006 
heeft de Nederlandse Gezondheidsraad voor alle leeftijdsgroepen 

vanaf 1 jaar een inname van 450 mg visvetzuren per dag aanbevolen 
(7). Deze dosis lijkt voor jonge kinderen echter nauwelijks haalbaar. 
Maar de huidige inname van gemiddeld slechts 50 mg/dag (4) moet 
zeker omhoog.

risico op allerGieën Dr. Joachim Heinrich, eveneens uit 
München, besprak de hypothese dat een relatief hoge inname van 
omega6vetzuren in combinatie met een lage inname van omega3
vetzuren (kenmerkend voor de huidige westerse voeding) wellicht 
bijdraagt aan het vóórkomen van astma en andere allergische condi
ties. Hij benadrukte echter dat de epidemiologische gegevens niet 
eenduidig zijn. Weliswaar zijn er aanwijzingen dat de inname van 
omega3vetzuren door zwangeren en moeders die borstvoeding ge
ven van belang kan zijn voor de allergie en astmapreventie, maar 
voor een dergelijke aanbeveling zijn meer gegevens nodig, vooral 
ook omdat er aanwijzingen zijn voor genetische invloeden. Wel lijkt 
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niet alleen de kwantiteit van het voedingSvet doet ertoe, maar 

vooral ook de kwaliteit, dat wil zeggen het Soort vet. 
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er consensus te bestaan over de opvatting dat visoliesupplementen 
niet effectief zijn bij de behandeling van astma (8). 

cardiovasculaire risicofactoren Professor Olli Simell 
uit Turku, Finland, toonde aan dat het mogelijk is om het voedings
patroon van kinderen in gunstige zin te beïnvloeden. Hij verwees 
hiervoor naar de STRIPstudie (Special Turku coronary Risk Factor 
Intervention Project) waarin zo’n 20 jaar geleden meer dan 1000 ba
by’s werden opgenomen. De helft van de ouders kreeg herhaaldelijk 
voedingsadviezen voor hun kinderen gericht op een adequate voe
ding met 30 à 35 en% vet (waarin minder verzadigde en meer (meer
voudig) onverzadigde vetzuren) en een cholesterolinname van maxi
maal 200 mg per dag. De baby’s van toen zijn inmiddels volwassen 
en door de jaren heen bleek de interventiegroep nog steeds een 
gunstiger voedingspatroon te hebben dan de controlegroep. Dit 
ging samen met een gunstiger cardiovasculair risicoprofiel: op 14
jarige leeftijd waren LDLcholesterolgehalte en bloeddruk significant 
lager bij de kinderen uit de interventiegroep (9). 
 
wetenschappelijke consensus Voedingsadvies aan  
gezinnen en informatie over de kwaliteit van vetten kan dus een we
zenlijke invloed hebben op de inname van verzadigde, onverzadigde 
en essentiële vetten op lange termijn, met gunstige effecten op groei 
en ontwikkeling van kinderen en mogelijk ook verbeteringen in het 
cardiovasculair risicoprofiel op latere leeftijd. Dat er wetenschappe
lijke consensus is over het belang van essentiële vetten en DHA bij 
groei en ontwikkeling van kinderen wordt onderschreven door de 
Europese Commissie, die op basis van adviezen van de European 
Food Safety Authority (EFSA) inmiddels vier claims op het gebied 
van essentiële vetten bij kinderen heeft toegelaten (zie tabel). 

Boodschap voor het Brede puBliek Wetenschappers zijn 
het er dus over eens dat kinderen met name essentiële vetten nodig 

hebben. Echter, evenals in veel Europese landen is in Nederland de 
gemiddelde vetinname van (volwassenen en) kinderen niet in over
eenstemming met de aanbevelingen. In de praktijk blijkt maar al te 
vaak dat de consument in verwarring is en niet weet welke keuzes 
gemaakt moeten worden voor een goede vetinname. Dit wordt deels 
veroorzaakt door voedingsboodschappen uit het verleden waarin 
vooral gewaarschuwd werd voor te veel vet, maar ook door de vaak 
tegenstrijdige manier waarop in de media wordt bericht over resul
taten van wetenschappelijk onderzoek. 
Dit is reden voor de Stuurgroep Kies Gezond Vet om te werken aan 
een betere en meer consistente voorlichting over vetten. De Stuur
groep wil hiermee een bijdrage leveren aan een vetinname die over
eenkomt met de aanbevelingen van de Gezondheidsraad. De Stuur
groep bestaat uit wetenschappers, communicatieexperts en 
professionals die dagelijks contact hebben met patiënten: huisart
sen, praktijkondersteuners, diëtisten en hartvaatverpleegkundigen. 

Goede vetten voor kinderen

het symposium over vetten voor kinderen werd georgani-
seerd door de international expert movement on health 
Significance of dietary Fat Quality (www.theiem.org, door-
klikken naar ‘iem in madrid’). vier prominente onderzoe-
kers brachten voor een publiek van meer dan 100 weten-
schappers, artsen en diëtisten meer duidelijkheid over de 
rol van essentiële vetten bij de ontwikkeling van kinderen.

‘Essentiële vetten zijn nodig voor de groei en ontwikkeling van 
kinderen, maar de inname daarvan ligt in veel landen onder de 

aanbevelingen’ 

vetten zijn belangrijk in de voeding van kinderen en moeten 30 à 

40% van de benodigde energie leveren. 
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satelliet workshop fens Het belang van goede voorlich
ting over een gezonde vetinname bij kinderen was ook onderwerp 
van een satelliet workshop gehouden op de FENS. Connie Diekman, 
gezaghebbend Amerikaans diëtist en publicist, leidde deze door de 
International Expert Movement georganiseerde workshop. Experts 
van de Nederlandse Stuurgroep Kies Gezond Vet spraken aan de 
hand van communicatiematerialen onder meer over de noodzaak 
van eenvoudige en consistente voorlichting aan het brede publiek. 
De meerderheid van de consumenten denkt dat vetten vermeden 
moeten worden, en dat een laagvetdieet per definitie gezond is, 
maar dit is niet in overeenstemming met resultaten van recent  
onderzoek (10).
Wat betreft de zorg om overgewicht werd benadrukt dat alles draait 
om de balans tussen energieverbruik en energieinname, waarbij het 
nauwelijks uitmaakt of de energie uit vetten, dan wel uit koolhydra
ten of eiwitten wordt verkregen. 

kernBoodschappen voorlichtinG In de satelliet work
shop werden de volgende kernboodschappen geformuleerd:
A. Vet is een noodzakelijk onderdeel van de voeding van kinderen 
(en volwassenen) en moet ongeveer een derde van de energie
inname leveren. Voor een gezond gewicht moeten lichaams
beweging en voedselinname met elkaar in balans zijn. 
B. Niet alleen de kwantiteit van het voedingsvet doet ertoe, maar 
vooral ook de kwaliteit, dat wil zeggen het soort vet. Bij kinderen is 
het soort vet bijzonder belangrijk voor een normale groei en ontwik
keling, als bron van essentiële vetten en ter preventie van chroni
sche aandoeningen op latere leeftijd.
C. Eenvoudige aanpassingen van het voedingspatroon kunnen de 
inname van verzadigde vetten beperken en het gehalte aan meer
voudig onverzadigde vetten verhogen. Voorbeelden van dergelijke 
aanpassingen zijn: het kiezen van vis in plaats van vlees (2 keer per 
week, waarvan 1 keer vette vis); het vervangen van boter of pakjes 
margarine door halvarine uit een kuipje; het gebruik van margarine 
of een bak en braadproduct uit een knijpfles of een plantaardige 
olie om in te bakken of voor het maken van een dressing.

conclusie Vetten zijn belangrijk in de voeding van kinderen en 
moeten 30 à 40% van de benodigde energie leveren: ze beïnvloeden 
de smaak en opname van voedsel, ze leveren essentiële vetzuren die 
het lichaam niet zelf kan aanmaken en ze zijn drager van de vetop
losbare vitamines A, D en E. Net als bij volwassenen is bij kinderen 
de kwaliteit van het vet in de voeding belangrijker dan de kwantiteit. 
Essentiële vetten zijn nodig voor de groei en ontwikkeling van  
kinderen, maar de inname daarvan ligt in veel landen onder de  
aanbevelingen. Voor Nederland geldt dat met name voor de omega
3vetzuren alfalinoleenzuur en de ‘visvetzuren’ EPA en DHA.
Reden voor de Stuurgroep Kies Gezond Vet om eenduidige voorlich
tingsmaterialen over vet te ontwikkelen. Met de in januari gestarte 
campagne ‘Met goed vet bak je er méér van’ brengt de Stuurgroep 
het belang van gezonde vetten voor jonge kinderen onder de 
aandacht van alle consultatiebureaus in Nederland (zie www.kiesge
zondvet.nl). De campagne wordt ondersteund door diverse organi

saties waaronder het Voedingscentrum, Artsen Jeugdgezondheids
zorg Nederland en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
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toegeStane claim voorwaarde

essentiële vetzuren zijn nodig voor 

een normale groei en ontwikkeling 

van kinderen

informatie voor de consument dat het 

gunstige effect wordt verkregen bij 

een dagelijkse inname van 2 gram 

alfa-linoleenzuur en een dagelijkse 

inname van 10 g linolzuur.

de inname van dha draagt bij tot de 

normale visuele ontwikkeling van 

zuigelingen tot de leeftijd van 12 

maanden.

informatie voor de consument dat het 

gunstige effect wordt verkregen bij 

een dagelijkse inname (di) van 100 mg 

dha.  wanneer de claim wordt 

gebruikt voor opvolgzuigelingen-

voeding, moet het vet daarvan 0,3% 

dha bevatten.  

de inname van dha door de moeder 

draagt bij tot de normale ontwikkeling 

van de ogen bij de foetus en bij 

zuigelingen die borstvoeding krijgen.

informatie aan zwangere en 

lacterende vrouwen dat het gunstige 

effect wordt verkregen bij een di van 

200 mg dha bovenop de adi voor 

omega-3-vetzuren voor volwassenen 

(250 mg dha + ePa).  

deze claims mogen alleen worden 

gebruikt voor levensmiddelen die 

zorgen voor een di van ten minste 200 

mg dha.

de inname van dha door de moeder 

draagt bij tot de normale ontwikkeling 

van de hersenen bij de foetus en bij 

zuigelingen die borstvoeding krijgen.

tabel 1. door de euroPeSe commiSSie toegeStane claimS oP het 

gebied van eSSentiële vetten voor kinderen. bron: httP://ec.euroPa.

eu/nuhclaimS/?event=Search&StatuS_reF_id=4
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