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‘Veel doorbraken op het gebied van vetten, 
maar er is nog genoeg werk te verzetten’ 

Peter L. Zock, Unilever R&D, Vlaardingen, 
Ellen E. Blaak, Ronald P. Mensink Universiteit 
Maastricht

De gezondheidskundige aspecten van 
vetten en vetzuren hebben altijd een 
belangrijke plaats ingenomen in de 
onderzoeksportefeuille van de Vakgroep 
Humane Voeding in Wageningen. 
Inmiddels heeft menig Wageningse studie 
dan ook een belangrijke bijdrage geleverd 
aan het formuleren van nationale en 
internationale voedingsrichtlijnen. Dit 
artikel geeft een beknopt overzicht van 
enkele doorbraken in het onderzoek 
naar vetten en gezondheid in de 
afgelopen veertig jaar, wat de huidige 
onderzoeksgebieden zijn, en welke 
belangrijke onderzoeksvragen er volgens de 
auteurs nog liggen.

Veertig jaar geleden werden met name 
de effecten van vetzuren op het totale 
serumcholesterolgehalte onderzocht, een 
belangrijke risicofactor voor het ontstaan 
van hart- en vaatziekten. Deze benadering 
bouwde voort op de bevindingen uit de 
Zeven Landen Studie en voedingsinterventie-
studies van onderzoeker Ancel Keys. In 
deze studies werden vooral de ongunstige 
effecten van verzadigde vetzuren op de kaart 
gezet. Voor studies binnen het Nederlandse 
cohort van de Zeven Landen Studie, het 
Zutphen-cohort, werden de serumcholesterol-
bepalingen eind jaren zestig en begin 
jaren zeventig in Wageningen uitgevoerd. 
Ook werd in die tijd door Wageningse 
onderzoekers bij duizenden schoolkinderen 
in meerdere gemeenten vastgesteld 

dat Nederlandse kinderen relatief hoge 
cholesterolgehaltes hadden.
Een belangrijke ontwikkeling in onderzoek 
naar de relatie tussen serumlipiden en 
het risico op hart- en vaatziekten was het 
onderscheiden van totaal serumcholesterol 
in verschillende lipoproteïnen: het slechte 
LDL-cholesterol en het goede HDL-
cholesterol. Met het opzetten van een 
methode om HDL-cholesterol te bepalen 
(voor het bovengenoemde onderzoek met 
schoolkinderen) was de vakgroep Humane 
Voeding hier vroeg bij. In de decennia daarna 
zijn de effecten van voeding op LDL- en 
HDL-cholesterol, als markers van het risico 
op hart- en vaatziekten, steeds een centrale 
onderzoekslijn gebleven. 

Gecontroleerde proeven De 
vakgroep Humane Voeding heeft een rijke 
historie van gecontroleerde voedingsproeven 
bij mensen. Hiermee heeft zij internationaal 
een voorbeeld neergezet voor het verstrekken 
van een volledige, gestandaardiseerde 
voeding. Zo’n voeding bestaat uit normale, 
smakelijke maaltijden en voedingsmiddelen, 
waarmee een voedingsexperiment van 
enkele weken tot maanden met hoge 
dieettrouw bij ‘vrijlevende mensen’ is uit te 
voeren. Een belangrijke bevinding die uit de 
gecontroleerde voedingsproeven naar voren 
kwam, was dat enkelvoudig onverzadigde 
vetzuren (oliezuur) geen ‘neutraal’ effect 
hebben op de serumlipiden, maar net 
als meervoudig onverzadigd vetzuren 
(linolzuur) het LDL-cholesterol enigszins 
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‘Veel doorbraken op het gebied van vetten, 

verlagen en tevens het HDL-cholesterol 
verhogen ten opzichte van koolhydraten. 
Een andere bevinding, die aanwijsbaar veel 
wetenschappelijke en maatschappelijke 
internationale invloed heeft gehad en nog 
steeds heeft, was de bevinding dat trans-
onverzadigde vetzuren het slechte LDL-
cholesterol verhogen en het goede HDL-
cholesterol verlagen, en daarmee het risico 
van hart- en vaatziekten aanzienlijk verhogen.

Andere onderzoeksterreinen In 
het huidige internationale onderzoek naar vet 
en gezondheid spelen omega-3 vetzuren uit 
vis een boventoon. Ook op dit gebied is het 
nodige onderzoek verricht. In samenwerking 
met andere instituten en onderzoeksgroepen 
zijn en worden bijvoorbeeld in grootschalige 

interventiestudies de effecten van 
omega-3 vetzuren op intermediaire en 
harde eindpunten op hartgezondheid, 
darmgezondheid, en cognitieve 
achteruitgang bij ouderen onderzocht. Een 
van de meest bedreigende volksgezondheids-
problemen van onze tijd, waar ook bij de 
afdeling Humane Biologie van Maastricht 
veel onderzoek naar gedaan wordt, is de 
wereldwijde toename in overgewicht en 
obesitas, prediabetes, en de daarmee 
samenhangende aandoeningen, waaronder 
die aan hart en bloedvaten. Werd vroeger 
veel op het energiepercentage vet in de 
voeding als oorzaak van vetzucht gewezen, 
nu weten we dat meer factoren hierbij een 
rol spelen, zoals de totale hoeveelheid 
calorieën en energiedichtheid, het gemak 
waarmee energie wordt overgeconsumeerd 
bij een voeding met hoog vetgehalte, en 
de capaciteit om de vetverbranding aan 
te passen aan een voeding met hoog 
vetgehalte. Niettemin blijft de hoeveelheid 
en de kwaliteit van vet cruciaal in het 
bepalen van de metabole ontsporingen en 
gezondheidsrisico’s, die met overgewicht 
gepaard gaan. De laatste tien jaar is 
het besef gegroeid dat het opslagdepot 
van voedingsvetten in ons lichaam (ons 
vetweefsel) een metabool actief orgaan is 
en dat het een dynamische rol speelt in de 
vetstofwisseling. Normaal speelt vetweefsel 
een belangrijke rol als buffer voor vetzuren 
doordat het na een maaltijd deze vetzuren 
voor een groot deel opneemt. Dit proces 
raakt verstoord als onze vetmassa en 
vetcellen groter worden, zoals bij vetzucht 
of obesitas. De vetcellen die dan al vol zitten 
met vet kunnen nauwelijks nog extra vet 
opnemen. Daardoor gaat het zich ophopen 
in de bloedbaan en wordt het opgeslagen in 
andere weefsels zoals de skeletspieren. Er is 
steeds meer bewijs gekomen dat daarnaast 
de vetverbranding in de skeletspier verstoord 
is bij prediabetes en dat dit bijdraagt aan de 
accumulatie van lipiden in de spier. Deze 
lipidenaccumulatie verstoort de celfunctie en 

ronald mensink

speelt een rol bij het ontstaan van insuline-
resistentie en diabetes. Bovendien is er het 
relatief nieuwe inzicht dat vetweefsel een 
actief endocrien orgaan is, dat stoffen en 
hormonen kan afgeven die weer signalen 
afgeven aan de rest van het lichaam en 
zo een rol spelen bij het vetmetabolisme, 
insulineresistentie en diabetes.

toekomstiG onderzoek Het is 
onmogelijk om in dit korte artikel alle 
onderzoeksactiviteiten op het gebied van 
vetten en gezondheid voldoende aan bod te 
laten komen. Daarvoor zijn ze gewoonweg 
te talrijk. Voor de komende jaren is er echter 
nog meer dan voldoende werk te verzetten. 
Een sterk groeiend onderzoeksgebied is 
bijvoorbeeld de regulatie van genexpressie 
door voeding en de invloed hiervan op het 
metabolisme en de gezondheid. Voorbeelden 
zijn de manier waarop vetzuren de synthese 
en afbraak van de vetten, cholesterol, en 
glucose in de lever reguleren via nucleaire 
hormoonreceptoren. Via dezelfde receptoren 
kunnen voedingsvetzuren de balans 
tussen opslag en verbranding van vetten 
beïnvloeden, wat van belang kan zijn bij 
ziekten als obesitas en diabetes. In de laatste 
jaren is in Nederland hard gewerkt aan het 
opzetten van een indrukwekkend arsenaal 
van moleculaire technieken en experimenteel 
onderzoek, die moeten gaan helpen bij 
het ontrafelen van effecten van vetten en 
andere voedingsstoffen op het intermediaire 
metabolisme en het belang hiervan voor 
de gezondheid. Deze expertise zal in stand 
moeten worden gehouden en verder moeten 
worden toegepast in humaan onderzoek. 
Ook het oplossen van de vragen rond de 
rol van vetten en vetzuren bij de etiologie 
van diverse ziektebeelden, niet alleen op 
populatieniveau maar ook op weefsel- en 
celniveau, zal nog vele gemeenschappelijke 
inspanningen vragen. 
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