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  richtlijn van de 
Gezondheidsraad voor de vezel-

consumptie (1) is voor personen
ouder dan 14 jaar vastgesteld op 3,4
gram voedingsvezel per megajoule
(14 g/1000 kilocalorieën). Voor kin-
deren gelden lagere waarden, vanaf
2,8 g per megajoule voor 1- tot 3-jari-
gen. Deze waarden zijn gebaseerd op
de rol van voedingsvezel bij de darm-
werking en het beschermende effect
tegen coronaire hartziekten en heb-
ben betrekking op de vezelconsump-
tie uit een gemengde voeding zonder
producten die met geïsoleerde en

gezuiverde voedingsvezel zijn verrijkt.
De reden een richtlijn vast te stellen

en geen ‘niveau van adequate inne-
ming’ is de grote diversiteit van voe-
dingsvezel en de variatie in fysiologi-
sche effecten die daarmee samen-
hangt. Bovendien is er onzekerheid
over het optimale consumptieniveau.
Ook is het de vraag of de waargeno-

men gezondheidseffecten van bijvoor-
beeld volkorengraanproducten exclu-
sief aan de vezelfractie kunnen wor-
den toegeschreven of dat ook andere
graancomponenten hierbij een rol
spelen. De richtlijn beperkt zich daar-
om tot de vezelconsumptie uit een
gemengde voeding zonder verrijkte
producten.

Bij het opstellen van dit advies is de
Amerikaanse aanbeveling als uit-
gangspunt gebruikt (2). Nagegaan is
of deze aanbeveling ook toepasbaar is
in de Nederlandse situatie, dan wel of
hij moest worden bijgesteld op basis
van nieuwe resultaten uit onderzoek.

Definitie    Welke componenten wel
of niet tot de voedingsvezels moeten
worden gerekend, is al sinds lang
onderwerp van discussie. In dit rap-
port van de Gezondheidsraad wordt
voedingsvezel gedefinieerd als ‘kool-
hydraten, verbindingen analoog aan
koolhydraten, en lignine en daaraan
verwante stoffen die in de dunne-
darm van de mens niet worden ver-
teerd of opgenomen’. Aan deze defini-
tie voldoen een groot aantal verbin-
dingen, zoals de niet-verteerbare
poly- en oligosachariden, synthetische
koolhydraten en derivaten, maar ook
een aantal niet-koolhydraatverbindin-
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Nederlandse voeding bevat te weinig voedingsvezel

Richtlijn voor vezelconsumptie verhoogd

De nieuwe richtlijn voor de vezelconsumptie is onlangs 

vastgesteld op 3,4 gram voedingsvezel per megajoule per

dag; iets hoger dan de voorgaande aanbeveling van de

toenmalige Voedingsraad uit 1986. Deze richtlijn is voor-

al gebaseerd op de darmwerking en op het beschermende

effect van voedingsvezel op coronaire hartziekten. Het

huidige gemiddelde consumptieniveau van voedingsve-

zel in Nederland ligt op ongeveer 2 tot 2,5 gram per me-

gajoule, en dus onder de nieuwe richtlijn.
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Voedingsvezels belangrijk voor maag-

darmpassage

De Gezondheidsraad adviseert meer groenten, fruit en volkorengraanproducten te eten.
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gen afkomstig van plantaardige
cel(wand)bestanddelen (tabel 1).
Deze verbindingen hebben verschil-
lende effecten op bijvoorbeeld de pas-
sagesnelheid in de darm. Dit geldt in
meer of mindere mate ook voor de
beschermende effecten op het risico
op chronische ziekten en op overge-
wicht die zijn waargenomen in
onderzoek.

Gezondheidseffecten    Bij het
afleiden van de richtlijn zijn de fysio-
logische en gezondheidseffecten van
voedingsvezel geïnventariseerd en
gewogen. Op basis hiervan is een cri-
terium voor de vezelbehoefte afgeleid.
Hierbij is tegelijkertijd gekeken naar
de dosisresponserelatie en de specifi-
catie van het type vezel. De belang-
rijkste bevindingen en conclusies zijn
hieronder samengevat.

Darmwerking    Voedingsvezel ver-
hoogt de snelheid waarmee het voed-
sel het maagdarmkanaal passeert. Zo
kan vezel het risico van obstipatie
verminderen. De hoeveelheid vezel
die nodig is om het kritische, fecale
gewicht van 160 tot 200 gram per dag
te bereiken, verschilt in de diverse
studies. Volgens de Gezondheidsraad
ligt de optimale vezelconsumptie in
verband met de darmpassagesnelheid
voor volwassenen met een gemengde
voeding rond de 32 tot 45 gram per
dag. Voldoende lichaamsbeweging en
voldoende vochtgebruik zijn daarbij
essentiële voorwaarden.

Coronaire hartziekten    Een vezel-
rijk voedingspatroon lijkt bescher-
ming te bieden tegen coronaire hart-
ziekten. Op basis van resultaten uit
beschikbare prospectieve cohortstu-
dies concludeert de Gezondheidsraad

dat een mediane vezelconsumptie van
3,1 tot 3,5 gram voedingsvezel per
megajoule is geassocieerd met een
laag risico. Deze aanwijzingen zijn het
sterkst voor vezels uit volkorengraan-
producten en fruit.

Diabetes mellitus type 2    Vooral
de consumptie van volkorengraan-
producten lijkt bescherming te bieden
tegen het ontstaan van diabetes melli-
tus type 2 ofwel ouderdomsdiabetes.
Daarvoor zijn aanwijzingen uit obser-
vationeel en cohortonderzoek. Het
effect van de consumptie van vezels
uit groenten of fruit lijkt zwak of
afwezig en de resultaten uit interven-
tiestudies met geïsoleerde graanvezels
zijn negatief.

De gegevens uit onderzoek recht-
vaardigen geen advies voor de gezon-
de bevolking. Wel constateert de
Gezondheidsraad dat op basis van de
uitkomsten van gerandomiseerde
interventiestudies aan diabetespatiën-
ten een voeding met een hoog vezel-
gehalte van 25 tot 50 gram per dag
(3,6 tot 6,0 g/MJ) kan worden geadvi-
seerd.

Overgewicht    Een vezelrijke voe-
ding is van belang voor het voorkó-
men van overgewicht. Het blijkt ech-
ter niet mogelijk op basis van de
beschikbare gegevens aan te geven
wat de optimale inneming zou moe-
ten zijn.

Dikkedarmkanker    In observatio-
neel (patiëntcontrole)onderzoek is
een dosisafhankelijk beschermend
effect van voedingsvezel tegen adeno-
men gevonden, dat wil zeggen dat een
lage inneming het risico op dikke-
darmkanker verhoogt. Ook in het
Europese EPIC-cohortonderzoek
(European Prospective Investigation
into Cancer) werd een dergelijk
beschermend effect gevonden. In
andere grote cohortstudies ontbrak
dit effect. Geen van de interventiestu-
dies laat echter dit beschermende
effect van vezelsuppletie op de vor-
ming van adenomen zien. De

Groep Type voedingsvezel

Polysachariden anders dan zetmeel, en niet-verteerbare Cellulose; hemicellulosen zoals arabinoxylanen, arabinogalacta-

oligosachariden nen en xyloglucanen; pectine; fructanen en sommige oligosacha-

riden (inuline, fructo-oligosachariden, oligofructose); galacto- en

xylo-oligosachariden; gommen en slijmstoffen (mucines); lactose

(voor sommige bevolkingsgroepen)

Verbindingen analoog aan koolhydraten Niet-verteerbare dextrinen (vooral uit aardappelen en maïs); 

synthetische koolhydraten en derivaten daarvan; polydextrose, 

methyl-cellulose, hydroxypropylmethyl-cellulose en anderen;

niet-verteerbaar zetmeel

Lignine Lignine

Stoffen die vóórkomen in producten met lignine of met Was; cutine; saponinen; suberinen; tanninen

polysachariden anders dan zetmeel

Tabel 1: Voorbeelden

van stoffen die onder

de definitie van voe-

dingsvezel vallen (1).

Leeftijdsgroep Gemiddelde Richtlijn in gram Indicatie van de

energieinneming per megajoule wenselijke inneming

in gram per dag

Jongens

1 t/m 3 jaar 6,1 2,8 15

4 t/m 8 jaar 7,5 3,0 25

9 t/m 13 jaar 9,5 3,2 30

14 t/m 18 jaar 11,3 3,4 40

Meisjes

1 t/m 3 jaar 5,4 2,8 15

4 t/m 8 jaar 7,0 3,0 20

9 t/m 13 jaar 8,4 3,2 25

14 t/m 18 jaar 8,9 3,4 30

Tabel 2: Indicatie

voor de vezelcon-

sumptie voor kinde-

ren berekend op

basis van de gemid-

delde energieinne-

ming (1).
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Gezondheidsraad concludeert daarom
dat er onvoldoende bewijs is voor een
beschermend effect van de totale
vezelconsumptie tegen dikkedarm-
kanker. Mogelijk is een hoge con-
sumptie van vezel uit fruit wel geasso-
cieerd met een lager risico op dikke-
darmkanker.

Vaststellen richtlijn    De
Gezondheidsraad heeft een richtlijn
vastgesteld gebaseerd op het effect
van voedingsvezel op de darmwerking
en op de bescherming tegen coronaire
hartziekten. Voor fruitvezels wordt dit
beschermende effect ondersteund
door resultaten uit onderzoek naar
effecten op risicofactoren: pectine
heeft een gunstig effect op het serum-
cholesterolgehalte. Voor graanvezels
blijkt dit echter niet het geval.
Vanwege deze en andere (bovenge-
noemde) onzekerheden is gekozen
voor het opstellen van een richtlijn in
plaats van een aanbevolen adequaat
niveau van inneming. De Gezond-
heidsraad neemt de Amerikaanse
norm van 3,4 gram per MJ over die is
gebaseerd op de 90e percentiel (P-90)
van inneming uit de drie meest rele-
vante cohortstudies. Dit niveau is vol-
gens de Gezondheidsraad ook haal-

baar in het Nederlandse voedingspa-
troon. Uit voedselconsumptiegege-
vens blijkt de P-90 voor volwassen
mannen te liggen op 3,2 gram per MJ,
voor vrouwen op 3,5 gram per MJ.
Dit komt overeen met 30 tot 40 gram
per dag. Omdat voor peuters een
hoge vezelinneming de energie-inna-
me in gevaar kan brengen, is voor
deze groep voor een lager niveau

gekozen. Dit niveau komt overeen
met de waargenomen P-90 bij peuters
en een geleidelijke overgang naar het
niveau voor de oudere leeftijdsgroe-
pen. In tabel 2 en 3 zijn de hoeveelhe-
den voedingsvezel uit de richtlijn in
megajoules en in grammen per dag
samengevat voor de verschillende
leeftijd- en geslachtsgroepen.

Tot slot    Voedingsvezel blijft een
wat vreemde eend in de bijt onder de
voedingsstoffen vanwege de heteroge-
ne combinatie van onverteerbare
koolhydraten en andere voedings-
componenten. Ze zijn daarom niet
minder belangrijk als het gaat om de
bijdrage aan een gezond voedingspa-
troon. Ook hierbij geldt echter dat
niet alle voedingsvezels op dezelfde
wijze en in dezelfde mate bijdragen.
De gemiddelde consumptie van voe-
dingsvezel in Nederland ligt nu op
zo’n 20 tot 25 gram (2 tot 2,5 g/MJ)
per dag (3, 4). Deze hoeveelheid is
duidelijk minder dan de nieuwe
richtlijn aangeeft. Om de vezelinname
te verhogen, adviseert de Gezond-
heidsraad daarom een ruimer ge-
bruik van groenten en fruit en 
van volkorengraanproducten.Het beschermende effect van fruitvezels tegen coronaire hartziekten wordt ondersteund door

onderzoeksresultaten.

Groep Gemiddelde energie- Indicatie van de optimale

Leeftijd Geslacht inneming in megajoules vezelconsumptie in grammen

per dag per dag a,b,c

19 t/m 30 jaar Mannen 11,4 40

Vrouwen 8,5 30

31 t/m 50 jaar Mannen 11,2 40

Vrouwen 8,5 30

51 t/m 70 jaar Mannen 10,1 35

Vrouwen 7,7 25

71 jaar en ouder Mannen 9,3 30

Vrouwen 7,5 25

zwangere vrouwen +1,2 +5

lacterende vrouwen +2,1 +5

a) De gegeven waarde is een gemiddelde voor de betreffende groep. De waarde voor een individu

kan hoger of lager liggen en wordt berekend door de richtlijn van 3,4 megajoule per dag te verme-

nigvuldigen met de energie-inneming van dat individu.

b) Om schijnnauwkeurigheid te voorkomen, zijn de waarden afgerond naar vijftallen grammen per

dag.

c) Deze hoeveelheden hebben betrekking op de consumptie van voedingsvezel via plantaardige

voedingsmiddelen die niet met vezel zijn verrijkt.

Tabel 3: Indicatie

voor de vezelcon-

sumptie voor vol-

wassenen berekend

op basis van de

gemiddelde energie-

inneming (1).
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