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deskundigen op de bres voor gezonde  
vetten voor kinderen

Claudia Oomen

Essentiële vetzuren zijn nodig voor de groei en ontwikkeling 
van kinderen. Deze boodschap werd op 1 juli jl. door een aantal 
organisaties onderstreept. Gezamenlijk ondertekenden zij het 
Manifest Essentiële vetten voor kinderen. Diëtisten en professionals 
in de jeugdgezondheidszorg krijgen dit manifest binnenkort 
toegestuurd. De Stuurgroep Kies Gezond Vet gaat met een speciale 
aandachtsgroep-Kinderen met de boodschap aan de slag.

‘Wij benadrukken al jaren het belang van essentiële vetten voor kinde-
ren en zijn blij dat deze organisaties ons daarin steunen’, aldus Clau-
dia Oomen, directeur van het Voorlichtingsbureau Margarine, Vetten 
en Oliën toen ze het manifest in ontvangst nam. De Stuurgroep Kies 
Gezond Vet adopteert het manifest en gaat het komende jaar materia-
len ontwikkelen om de voorlichting door professionals over het belang 
van essentiële vetten voor kinderen te ondersteunen.
Henriëtte Grooten vulde Oomen namens de Stuurgroep aan: ‘Wij 
streven ernaar dat de vetconsumptie van jonge kinderen overeen 
komt met de aanbevelingen van de Gezondheidsraad. Gemiddeld 
hebben jonge kinderen een lagere inneming van alfa-linoleenzuur ten 
opzichte van de aanbeveling. De gemiddelde inname van linolzuur 
van jonge kinderen ligt weliswaar boven de Nederlandse aanbeveling 
van 2 energieprocent, maar aan de ondergrens van de aanbevelingen 
zoals opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie.’

Onmisbaar Voor kinderen zijn de essentiële vetten linolzuur en 
alfa-linoleenzuur en linolzuur onmisbaar voor een normale groei en 
ontwikkeling. Oliën, margarine en halvarine en noten zijn goede bron-
nen van essentiële vetzuren. In het lichaam worden linolzuur en alfa-
linoleenzuur omgezet naar andere onverzadigde lange keten vetzuren, 
zoals arachidonzuur en de visvetzuren DHA en EPA. Naast het feit dat 
kinderen weinig vis eten, is de omzetting van alfa-linoleenzuur naar 
EPA en DHA weinig efficiënt en krijgen kinderen gemiddeld minder 
alfa-linoleenzuur binnen dan aanbevolen (1).
Henk van den Berg van het Voedingscentrum vertelde dat kiezen voor 
voedingsmiddelen die gemaakt zijn van de goede vetten en oliën, 
zoals zachte margarine uit een kuipje en vloeibare margarine of olie 
om in te bakken, een praktische manier is om voldoende van deze 

essentiële vetzuren binnen te krijgen. ‘Dit is ook één van de redenen 
waarom we als Voedingscentrum adviseren om elke boterham te 
besmeren met halvarine.’ 
‘De perceptie van vet is negatief en dat is jammer’, sluit Anita Badart 
van de voedingspraktijk Rond en Gezond aan. ‘Kinderen hebben 
essentiële vetzuren nodig als bouwsteen voor organen, zenuwen en 
hormonen. Ook de hersenen hebben vetten nodig. De voeding van 
kinderen moet gedurende het eerste levensjaar zelfs voor 40 tot 50 
energieprocent uit vet bestaan. Bovendien leveren vetten de in vet 
oplosbare vitamines A, D, en E.’

Kennis ‘Het aanleren van een goed voedingspatroon is op korte, 
maar zeker ook op lange termijn belangrijk voor een goede gezond-
heid’, stelt Evelien Storchi namens Artsen Jeugdgezondheidszorg 
Nederland. Mariëtte Jansen-Sloot van de Nederlandse Vereniging van 
Diëtisten en Diëtisten Coöperatie Nederland meent dat het met name 
om meer kennis draait: ‘Het ontbreekt ouders aan de juiste kennis 
over vetten. Uit angst voor overgewicht worden de zichtbare vetten 
uit de voeding gehaald door bijvoorbeeld de boterham niet meer te 
besmeren.’ Een goed advies aan ouders over vetten zou volgens haar 
dan ook moeten bestaan uit duidelijke richtlijnen over de bronnen van 
essentiële vetzuren in de voeding.

stuurgroep

de stuurgroep Kies gezond vet is in 2009 gestart op 
initiatief van het Productschap margarine, vetten en 
oliën en bestaat uit (communicatie)wetenschappers en 
zorgprofessionals. aan de aandachtsgroep-Kinderen zijn 
professionals uit de jeugdgezondheidszorg toegevoegd.
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