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transvet in nederland geen 
issue – zout wel

Valérie Klostermann, Voedingscentrum Den Haag

Eind september sloeg de Belgische Hoge gezondheidsraad (1) 
alarm dat in gebak, koekjes, gefrituurde producten en kant- 
en-klaarmaaltijden transvet zit. Dit bericht is in Nederland 
overgenomen en zou eenzelfde bezorgdheid kunnen veroorzaken. 
De Nederlandse situatie is echter anders. 

Zodra bekend werd dat transvetten, die bij gedeeltelijk harden van 
plantaardige oliën ontstaan, een zeer ongunstig effect hebben op 
cholesterolwaarden, is door het bedrijfsleven al halverwege de jaren 
90 het initiatief genomen om transvetten terug te dringen in halvari-
ne en margarine voor de consumentenmarkt.  
Om te zorgen dat transvet in alle productcategorieën werd terugge-
bracht (dus ook in koekjes, snacks en andere gefrituurde producten) 
is in 2003, op initiatief van het Productschap Margarine Vetten en 
Oliën, de Task Force Transvetten opgericht. Resultaat van dit zelfre-
guleringsinitiatief was dat in een paar jaar tijd het transvetgehalte 
aanzienlijk is teruggebracht. Dit bleek ook uit de laatste Voedselcon-
sumptiepeiling: de gemiddelde inname aan transvet voldoet inmid-
dels aan de aanbeveling van maximaal 1 energieprocent (VCP 2011). 

Code of PraCtiCe Transvet is in veel gevallen vervangen door 
verzadigd vet, dat vaak eenzelfde functionaliteit heeft. Zolang de 
som van trans en verzadigd vet gelijk is, levert deze uitwisseling ge-
zondheidswinst op. De in België genoemde productgroepen zijn be-
slist herkenbaar als het gaat om transvet, want ook in Nederland 
waren de bakkerijmargarines en het vaste frituurvet voor de horeca 
het meest hardnekkig in het terugdringen van transvet. Het aan de 
kaak stellen van dit probleem door Hulshof et al. (2) en afspraken 
binnen de oliën- en vettensector over het transvetgehalte in vast fri-
tuurvet (< 5%) middels een Code of Practice (3) hebben ertoe geleid 
dat transvet geen probleem meer is in Nederland. Wel zal de over-
heid steekproefsgewijs op transvet moeten blijven monitoren. Dit 
bleek nog in 2010, toen bij het bemonsteren van koek de NVWA 
constateerde dat een aanzienlijk deel van de steekproef stroopwafels 
veel transvet bevatte (20% in de vetfractie). Vervolgens is de bron 
hiervan achterhaald en de receptuur aangepast. 

Verlaging Van zout Waar we ons wel om moeten bekomme-
ren is het terugdringen van het zout en verzadigd vet. Het tempo 

waarin die nutriënten worden teruggebracht lijkt minder voortva-
rend te verlopen dan bij transvet. Net als transvet is het reduceren 
van zout niet gemakkelijk te communiceren. Om een zoutverlaging 
te mogen communiceren is een verlaging van minimaal 25% nodig 
en dat is in veel gevallen een te grote stap om in een keer door te 
voeren.  
Zout verlagen moet geleidelijk, in kleine stappen, zodat consumen-
ten kunnen wennen aan een minder zoute smaak. Voor de meeste 
producten is de eerste stap van zo’n 10% reductie zonder meer uit-
voerbaar zonder compensatie met zoutvervangers. Voor producten 
met een meer complexe samenstelling en textuur, zoals kaas en 
vleeswaren, zal voor het bereiken van grotere stappen compensatie 
van het zout nodig zijn. Dit, omdat zout meer is dan smaakmaker 
alleen. Door het aanpassen van processen en andere ingrediënten 
kunnen de functies van zout worden overgenomen. Alle tot nu toe 
door de NVWA uitgevoerde zoutanalyses bieden bedrijven de gele-
genheid dit als benchmark te gebruiken: zitten onze producten bo-
venin de grafiek? Dan is er ruimte om het zoutgehalte te verlagen. 
Kortom: het kán heel ingewikkeld, maar ook heel simpel zijn!
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