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  van Leven 
(KvL) heeft in opdracht van het

Voorlichtingsbureau Margarine,
Vetten en Oliën nieuwe analyses uit-
gevoerd binnen het databestand van
de Voedselconsumptiepeiling 2003. In
2003 is een beperkte voedselcon-
sumptiepeiling uitgevoerd onder 750
mannen en vrouwen tussen 19 en 30
jaar. Bij de diepteanalyses door TNO
KvL is de inname van vet en vetzuren
van gebruikers van vloeibare margari-
ne en bak- en braadproducten verge-
leken met die van gebruikers van

vaste vetten. Ook is gekeken hoeveel
de consumptie van margarine, halva-
rine en bak- en braadvetten bijdraagt
aan de totale inname van vet en vet-
zuren op een dag. In dit artikel wor-
den de resultaten besproken.

Minder vet    De voedselconsump-
tiepeiling uit 2003 laat een aantal
belangrijke ontwikkelingen zien. Uit
de vergelijking met eerdere voedsel-
consumptiepeilingen blijkt onder
andere dat de vetconsumptie de afge-
lopen jaren verder is gedaald. Ook de
consumptie van verzadigd vet is
gedaald (tabel 1). Echter bij nadere
analyse blijkt nog slechts 11 procent
van de mannen en 6 procent van de
vrouwen de aanbeveling van de
Gezondheidsraad voor verzadigd vet
van maximaal 10 energieprocent te
halen. Toch is de trend in de vetcon-
sumptie en verzadigd vetconsumptie

gunstig te noemen. Deze gaat in de
richting van de beleidsdoelen die het
ministerie van VWS heeft gesteld
voor de inname van vet in 2010.

Ook blijkt dat er de laatste jaren een
verschuiving heeft plaatsgevonden in
het gebruik van tafelmargarine naar
dat van halvarine. Vergeleken met cij-
fers uit eerdere voedselconsumptie-
peilingen, uitgevoerd tussen 1988 en
1998, blijkt dat de consumptie van
tafelmargarine meer dan gehalveerd
is, terwijl de consumptie van halvari-
ne verdubbeld is.

In 1998 werd nog gemiddeld 21
gram margarine per dag gebruikt, ter-

Voedselconsumptie

Invloed van type bereidingsvet op vetzuursamenstelling voeding

Vloeibare vetten zijn gezonder,
maar eten we ze ook?

Vloeibare vetten zijn gezonder dan vaste vetten. Deze 

boodschap wordt al enkele jaren verkondigd. Leidt het

gebruik van vloeibare vetten ook daadwerkelijk tot een

betere, gezondere vetzuursamenstelling in de voeding?

Uit onderzoek blijkt dat de consument de laatste jaren

steeds meer vloeibaar vet is gaan gebruiken. Ook blijkt

dat gebruikers van vloeibare margarine of bak- en

braadproducten een gunstigere vetzuursamenstelling in

hun voeding hebben dan mensen die vaste producten

gebruiken.
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Gebruikers van vloeibaar vet hebben een relatief gunstige vetzuursamenstelling van de voeding.
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wijl dat in 2003 is gedaald naar zo’n
10 gram per dag (gemiddeld 13 gram
per dag voor mannen en 8 gram per
dag voor vrouwen). De gemiddelde
consumptie van halvarine steeg van
11 gram per dag in 1998 naar gemid-
deld 17 gram in 2003. Waarbij man-
nen gemiddeld 22 gram per dag
gebruikten en vrouwen 12 gram
(afbeelding 1).

Zichtbare vetten    Het gebruik van
zichtbare vetten beperkt zich niet tot
één soort product. Van de onderzoch-
te populatie gebruikte ongeveer 60%
een margarine(product), zo’n 50%
gebruikte een halvarine(product),
40% een bak- en braadproduct en
zo’n 40% een olie op één of beide van
de onderzoeksdagen. Van de zichtbare
vetten wordt halvarine het meest
geconsumeerd en olie en bak- en
braadproducten het minst. Dit geldt

voor zowel vrouwen als mannen. In
afbeelding 2 zijn de bak- en braad-
producten, margarines, halvarines en
frituurvetten verder opgesplitst. Bij
bak- en braadvetten en frituurvetten
is onderscheid gemaakt in vloeibare
en vaste typen. Bij margarines en hal-
varines is onderscheid gemaakt naar
het percentage verzadigd vet.

In de afbeelding is te zien dat van de
groep margarines vooral de margari-

nes met een relatief hoog gehalte aan
verzadigd vet (meer dan 24%) het
meest worden gebruikt. Van de bak-
en braadproducten die door de
onderzoekspopulatie wordt gebruikt
is ongeveer de helft vloeibaar. Voor
frituurvetten is dit zelfs al driekwart.

Inname van vetten    De bijdrage
van margarine, halvarine en bak- en
braadproducten aan de inname van
totaal vet en verzadigd vet is de afge-
lopen jaren gedaald. Zorgden deze
producten in 1998 nog voor een inna-
me van totaal vet van gemiddeld 16
gram per dag (18% van de inname),

in 2003 is dit gedaald tot een gemid-
delde inname van totaal vet van 10,5
gram per dag (12% van de inname
van totaal vet in de voeding). De
inname van verzadigd vet uit marga-
rine, halvarine en bak- en braadpro-
ducten is gedaald van 6 gram per dag
(16%) naar gemiddeld 3,1 gram per
dag (9%).

De belangrijkste bronnen van verza-
digd vet zijn melk- en vleesproduc-
ten. Vleesproducten zijn tegelijkertijd
ook een belangrijke bron van onver-
zadigd vet.

De belangrijkste bron van onverza-
digde vetzuren zijn de zichtbare vet-

Helft gebruikte bak- en 

braadproducten is vloeibaar

Aanbeveling VCP1 VCP3 VCP Trend Beleidsdoel

Gezondheidsraad1 1987/882 1997/982 20033 2010

Totaal vet (en%) Wenselijk gewicht: 38,9 36,3 34,4 gunstig < 35

20-40

Overgewicht: 20-35

Verzadigd vet (en%) < 10 14,7 14,1 12,9 gunstig < 10

Transvet (en%) < 1 4,5 1,9 1,1 gunstig < 1
1: Bron: Gezondheidsraad 2001 (1). 
2: Bron: Gezondheidsraad 2002 (2).
3: Bron: Voedingscentrum 2004 (3). 0
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Afbeelding 1. Margarine- en halvarinegebruik door de jaren heen (4, 5).Tabel 1. Voedingsfactoren, aanbevelingen, consumpties en trends. 

40% van de Nederlanders in het onderzoek gebruikte olie op een of beide onderzoeksdagen.
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ten, zoals te zien is in afbeelding 3.
Margarine, halvarine en bak- en
braadproducten leveren gemiddeld
6,8 gram onverzadigde vetzuren per
dag (16%). Olie levert 4% van de
inname van onverzadigd vet.
Frituurvetten, vooral de vloeibare,
leveren 6% van de inname van onver-
zadigd vet. Transvetzuren komen nog
nauwelijks voor in zichtbare vetten.
Margarine, halvarine en bak- en
braadproducten leveren gemiddeld
0,2 gram transvetzuren per dag (6%
van de totale inname) en frituurvet-
ten (vooral vaste frituurvetten)
gemiddeld 0,1 gram per dag (5%).

Vetzuursamenstelling voeding
Vervolgens is door TNO KvL nader
onderzoek uitgevoerd naar de invloed
van de consumptie van type vet op de
vetzuursamenstelling van de voeding.
Voor dit onderzoek is de onderzoeks-
populatie van 321 mannen en 343
vrouwen verdeeld over drie groepen
naar gebruik van type bereidingsvet
bij de warme maaltijd (zie tabel 2).
De eerste groep gebruikte uitsluitend
vloeibare bereidingsvetten (vloeibare

bak- en braadproducten, margarines
en/of oliën). De tweede groep
gebruikte zowel vloeibare als vaste
producten en de derde groep gebruik-
te uitsluitend vaste bak- en braadpro-
ducten en/of margarines. Uit aanvul-
lende analyses van TNO KvL blijkt
dat gebruikers van uitsluitend vloei-
bare bereidingsvetten een significant
lagere inname van verzadigde vetzu-
ren hebben dan gebruikers van uit-
sluitend vaste vetten. Dit geldt, in

mindere mate, ook voor een gecom-
bineerd gebruik van vloeibare en
vaste vetten. Bovendien is de inname
van onverzadigde vetzuren bij de
gebruikers van vloeibare bereidings-
vetten significant hoger. Deze verban-
den werden zowel waargenomen voor

mannen als voor vrouwen.
Bij het gebruik van type bereidings-

vet speelt de opleiding een rol, zo
blijkt uit het onderzoek. Uitsluitend
vloeibare bereidingsvetten worden
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Afbeelding 2. Percentage gebruikers van verschillende typen vet bij

jongvolwassenen (VCP-2003) (5).
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meer gebruikt door personen met een
hoge opleiding en uitsluitend vaste
vetten meer door personen met een
lage opleiding. Hoewel roken en obe-

sitas naar verhouding vaker voorko-
men bij een lagere opleiding is in dit
onderzoek het gebruik van vaste
bereidingsvetten niet geassocieerd
met een significant hoger percentage
rokers, obesitas of verschil in BMI
(zie tabel 3).

Conclusie    Dit onderzoek toont
aan dat een (overwegend) gebruik
van vloeibaar bereidingsvet gunstiger
is voor de vetzuursamenstelling van
de Nederlandse voeding dan het
gebruik van alleen vaste bereidings-
vetten. Toch worden vaste vetten nog
steeds veel gebruikt. Reden te meer
voor voedingsexperts om aandacht 
op vloeibare bereidingsvetten te 
blijven vestigen.
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Mannen Vrouwen

Groep 1: vloeibaar 2: vast 3: beide # 1: vloeibaar 2: vast 3: beide #

n = 82 n = 117 n = 122 n = 109 n = 124 n = 110

Energie (kcal) 2570 2820 2800 ab 1860 1960 1920

Totaal vet (g) 96 106 109 ab 73 77 73

Verzadigd vet (g) 34 41 40 ab 26 30 27 ac

Onverzadigd vet (g) 52 54 58 39 38 38

Transvet (g) 3 3 3 2 3 3

Totaal vet (en%) 33,8 33,8 34,5 ac 34,9 35,0 33,4

Verzadigd vet (en%) 12,0 13,1 12,8 12,6 13,9 12,4 ac

Onverzadigd vet (en%) 18,3 17,2 18,6 18,7 17,4 17,4

Transvet (en %) 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1

# statistisch significante verschillen (p 0,05): a = tussen groep 1 en 2; b = tussen groep 1 en 3; c = tussen groep 2 en 3

Tabel 3. Enkele kenmerken voor jongvolwassenen naar type bereidingsvet (5).

Mannen Vrouwen

Groep 1: vloeibaar 2: vast 3: beide # 1: vloeibaar 2: vast 3: beide #

n = 82 n = 117 n = 122 n = 109 n = 124 n = 110

% % % % % %

Rokers 38 39 24 * 31 35 29

Opleiding * *

– Laag 15 29 16 19 33 27

– Midden 48 49 45 44 44 53

– Hoog 37 22 40 37 23 20

BMI (kg/m2)

– < 18,5 4 4 5 2 4 4

– 18,5 < 25 65 72 68 60 58 51

– 25 - 30 26 22 21 23 27 33

– >30 5 2 6 15 11 13

*: statistisch significant verschil

Tabel 2. Inname van energie en vetten voor jongvolwassenen naar type bereidingsvet (5).

Hoger opgeleiden

gebruiken meer 

vloeibare vetten

Driekwart van de gebruikte frituurvetten is

vloeibaar.


