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Welis-nietis

hoogd serumcholesterolniveau 
waardoor atherosclerose wordt 
bevorderd hetgeen het risico op 
een hartinfarct vergroot. Later 
nuanceerde hij deze theorie. Niet 
iedereen deelde zijn opvatting. Er 
was in de literatuur zelfs sprake 
van een heuse cholesterolcon-
troverse. De discussie werd 
nog gecompliceerder toen John 
Yudkin op basis van - ook alweer 
- epidemiologisch onderzoek tot 
een geheel andere theorie kwam: 
niet vet, maar suiker (pure, white 
and deadly) was de boosdoe-
ner. Het aantal medestanders 
van deze theorie bleef beperkt. 
Maar de discussie rond de ‘lipid 
theory’ was hardnekkiger. In be-
paalde kringen leeft de discussie 
rond de ‘cholesterolmythe’ zelfs 
voort tot op de dag van vandaag, 
vooral via de media.
Er zijn meer van dit soort lang-
slepende kwesties. Bijvoorbeeld: 
de macrovoedingsstoffensamen-
stelling van de voeding en het 
risico op overgewicht, de positie 
van (toegevoegde) suiker en 
van eieren in de voeding, zout 
en hoge bloeddruk en dan de 
relatief jeugdige controverse over 
mogelijk verschil in gezond-
heidseffecten van dierlijke en 
plantaardige transvetzuren.
Het is helder dat dit soort 
polemieken wordt aangescherpt 
op het moment dat waarge-

het laatste Woord

nomen gezondheidseffecten 
van bepaalde voedingspatro-
nen worden teruggevoerd op 
specifieke voedingsmiddelen 
of de samenstelling daarvan. 
Dit bleek ook duidelijk uit de 
reacties op de vertaling van 
de Richtlijnen goede voeding, 
waarin het belang van het totale 
voedingspatroon wordt bena-
drukt, in de Richtlijnen goede 
voedselkeuze waarin de voorkeur 
voor bepaalde voedingsmid-
dele wordt uitgesproken. Dan 
komen er namelijk commerciële 
belangen om de hoek kijken en 
worden de potloden geslepen. 
Daar is op zich niets mis mee 
mist de discussie wordt gevoerd 
op basis van voldoende en valide 
onderzoeksresultaten. Zo ook 
de discussie rond transvetzuren. 
En wat dat laatste betreft: ik deel 
de mening van voedingsgoeroe 
Walter Willett die stelt dat de 
huidige discussie weliswaar 
wetenschappelijk interessant is, 
maar vanuit volksgezondheids-
oogpunt volstrekt irrelevant. 
Ditzelfde geldt m.i. overigens 
ook voor de marktintroductie 
van het koekje: LIGA Continue 
Cholesterol beheersend!

Willem Bosman, naV-lid

In de jaren zestig van de vorige 
eeuw toen ik colleges voedings-
leer volgde was het verband, dat 
in epidemiologisch onderzoek 
was vastgesteld tussen voeding 
en het risico op coronaire hart-
ziekten, nog pril. Dat verband 
was het decennium daarvoor 
vastgesteld door Ancel Keys die 
zijn ‘lipid theory’ ontwikkelde: 
hoog vetgebruik leidt tot een ver-
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