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Samenvatting 



Door dle gemiddelde Nederlander wordt per dag J7 procent van de totale op 
een dlag opgenomen energie als vet geconsumeerd. Dit komt neeu op gemiddeld 92 
gram vel per dag. Deze hoeveelheid woirrlt niet alleen geconsumeerd in die vorm van 
zichtbare vetten zoals bijvoorbeeld margarines of bak- en braadvetten, maar ook via 
"onziichibare" vetten in koekjes, broed, kaas, melk en dergelijke. 

Vetten bestaan voor het grootste gedeelte uit vetzuren. Uitgaande van de 
chemische structuur bestaan er verschillende klassen van deze vetzuren: de 
verzadigde vetzuren, de enkelvoudi~g onverzadigde vetzuren en de meervoudig 
onverzadigde vetzuren. Elk vet bestaat steeds uit een combinatlie wan de vetzuren uit 
de verschillende groepen, waarbij &n of twee vetzuren in meerderheid aanwezig 
zijn. De consumptie van verzadigde vetten bedraagt ongeveer 14% van de 
dagelijkse energiebehoefte van de mens en komt neer op ongeveer 35 gram per 
dag. In tabel Q (hoofdstuk 1) worden de vetten met veel verzadigde vetten genoemd. 
De belanlgrijkste wetzuren in boter zijn bijvoorbeeld palmitinesuur (C116:O) en het 
enkelvoudige onverzadigde vetzuur oliezuur (C1@:1 J, met daarnaast kleinere 
hoeveelheden myristinezuur (ClI4:O), korte- en middenlange keten vetzuren (rClO:O)i 
en stearin~ezu~ur (C1 $:O]. Vetten met veel verzadigde vetz~uren kan men herkennen 
doordat deze hard zijn in gekoelde staat, terwijl vetten met weel onverzadigde 
vetzuren vloeibaar zijn. 

Binnen de groep verzad~igde vetzuren zijn de volgende vetzuren met hun 
bijbelhorende chemisch~e structuur te onderscheiden: de korte- en de middenlange 
keten vetzuren (<C10:0), laurinezuur (C12:0), myristinezuur (C14:0), palmitinezuur 
(C1Fr:iO) en stearinezuulr (C18:O). In de westerse landen bestaatongeveer de helft van 
de totale hoeveelhei~d geconsumeerde verzadigde vetzuren wit palmitinezuu~r. De 
andere helft bestaat uit eeln combinatie van stearinezuur, rnyristin~ezuur, lauriwezuur 
en de korte- en middenlange keten vetzuren. 

Mensen d~ie veel wet rijk aan verzadigde vetzuren eten hebben een groter risico 
om hart- en vaatziekten %te onwikkelen. AI in de jaren zestig werd door Amerikaanse 
onderzoekers waargenomen, dat vetten met eenlzelfde gehalte aan verzadigde 
vetzuren, maar met verzadigde vetzuren van een verschillende ketenlengte, een 
werschillend effecl op het cholesterolgehalte van hel bloed -éBn van de risicofactoren 
voor hart- en vaatziekten- hebben. Boter bijvoorbeeld verhoogt het totaal 
cholesterolgehalte ten opzichte van eenzelfde hoeveelheid cacaovet. Omdat 
resultaten van uitgevoerde studies voor sommige van de verzadigde vetzuren 
schaaIrc of tegeristrijdig mijn, werden in onze studies de effeclen van voedingen rijk 
aan middenlange keten vetzuren (MCFA), laurinezuur, nnyristinezu~wr of palmitineruur 
onderzacht op het vetgehalte van het bloed (bloedlipiden, zoals onder andere 
cholesterol en triglyceriden) en op dat van de deeltjes die deze bloedvetten 
vervoeren (de lipaproteïnen). Processen bet~rokken bij de bloedstolling spelen 
waarschijnlijk ook een bela~ngrijke rol bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. De 
effecten van verschillende verzadigde vetzuren op de bloedstolling zijn tot nu toe 
nauwelijks landerzocliit. Daarom werden in onze studies ook factoren gemeten die 



betrokken zijn bij de bUoedstolRing, zoals de mate van samenklontering var! de 
bloedplaatjes (bloedplaatjesaggregatie), en de aclîvilteit uan verschillende eiwitten 
betrokken bi] de bloedstolling of de afbraak van stolsels [de fibrinolyse). Teveris 
hebben we de effecten van de voedingen oriderzocht op de gemoedstoestand en de 
eetlust. 

ONDERZOEKSMETHODEN 

Er werden twee onderzoeken uitgevoerd De effecten van de uerschillleiide 
verzadigde vetzuren werden bestudeerd ten opzichte van een voeding rijk aan 
oliezuur. 

Met eerste onderzoek bestudeerde de effecten van voedingen rijk aan 
ilau~rinezuur of palmitinezuur ten opzichte van een voeding rijk aan oliezuur. Elke 
vrijwilliger in dit onderzoek consumeerde oedere voeding zes weken lang. Aan het 
einde van die periode werd tweemaal een nuchter bloedmonster afgenomen. 

Het tweede onderzoek bestudeerde de effecten van voedingen rijk aan MCFA of 
mylristinezuur vergeleken met een voeding rijk aan oliezuur De groep vrijwilligers in 
deze studie consumeerde eerst gleidurende drie weken de voedi~ng rijk aan oliezuur 
(inloopperiode) en vervolgens werd de groep in drieën opgedeeld voor de 
zesweekse expe~rlmenlele periode; één groep kreeg de voeding rijk aan MCFA, &én 
groep de voeding njk aan myristinezuur en één groep bleef de oliezuurverrijkte 
voeding gleibruiken. Aan het einde van de drieweekse inloopperiode werd tweemaal 
een nuchter bloedmonster afgenomen evenals aan het einde van de experimentele 
periode. 

Voedingen1 
Voor het bereiken van de juiste vetzuursamenstelling van de voedingen werden 

speciale vetten samengesteld. Voor het eerste onderzoek werden deze 
sarneng~esteld uit bestaande vetten rijk aan verzadigde of enkelvoudig onverzadigde 
vetzuren (zie tabel 1,  hoofdsluik 1 ) .  Het vet rijk aan laurinezuur bestond bijvoarbesld 
uit een menlgsel van palmpitvet en een zonnebloemolie met veel olliezuur; het 
palmitinevet uit een mengcel ven pallrnstearine (dit wordt gemaakt wit palmolie), 
botervet en een deel zonnebloemolie. 

Voor het tweede onderzoek was hel minder gemakkelijk de juiste 
vetzuursamenstelling te bereiken door het gebruik van "natuurli]keU vetten an daarom 
we~rden er speciale vetten met een bepaalds vetzuursamenstellrng gormaakt met 
behulp van een chemisch proces genaamd interesterifnceren 

De expenrnentele wetten werden in beide onderzoeken in producten verwerkt 
zoals margarines, brood, koekjes, vlaai, cake, kaas en desserts. 

Alle deelnemers schreven voorafgaande aan de studies gedurende drie daglein 
op wat ze aten en dronken. Aan de hand van deze gegevens werd berekend hoevoel 
energie zij per dag gebruikten en vervolgens hoeveel van onze experimentele 
producten zij dan zouden moeten gebruiken. De berekende voeidunlgen bevatten in 



totaal 40 energie-pracenten vet, waarvan 25 (studie l )  of 28 energieprocent {studie 
2) geleverd werd daar de experimentelte vetten. Het overige deel van de 
verconsumptie kon worden ingevuld met behulp van een systeem van vrije punten 
voor de verschillende vet bevattelnde levensmiddelen. De voedingen rijk aan de 
verschillende verzadigde vetzuren werden zo samengesteld d1at ze 8,5 (studie t )  of 
10 (studie 2 )  energieprocenten meer van het te onderzoeken vetzuur bevatten 
vergeleken met de voeding riljk aan oliezu~ur. 

Vr i jwi l l igers 
De vrijwilllig~er.; voor de eerste studi~e waren 18 vrouwen en 14 mannen. In de 

eerste studie was de leeftijd gemiddeld 41 jaar. De vrouwen wogen ge~middeld 69 kg 
en hladden een lengte van A66 cm. De mannen wogen gemiddeld 81 kg en waren1 
179 cm lang. Aan de tweede studie namen 37 vrouwen en 23 mannen deel. De 
leeftijd van de vrijwilligers was gemiddeld 40 jaar. De vrouwe~n wagen gemiddeld 67 
kg eln wa1ren 167 cm lang terwijl de mannen 78 kg wogen en 178 cm lang waren. De 
karakteristieken van de vrijwilligers wat betreft leeflijd, liengte en gewicht in belde 
studies waren dus vergelijkbaar. 

Compliianltiie 
Clp verschillende manieren werd getracht n~a te gaan of de deelnemers zich aan 

de voorgesch~rewen voedingen hieldten en de produiden in de juiste hoeveelheden en 
volgens de richtlijnen consumeerden (compliantie). De vrijwilligers kwamen elke 
weeik naar de Universiteit en kregen daar een nieuwe portie van de producten voolr 
de kamende week. Tevens werden dan met een digtist de eventuele problemen met 
het studie-protocol besproken. Tijdens dit wekelijkse bezoek werd verder het gewicht 
gemeten. Als bleek dat de deelnlemer in gewicht toenam of juist afviel werden de 
richtlijInen aangepast. In de prakti,jk kwam het er op neer dat elr soms in het begrn van 
het experiment inschattingsfouten waren gemaakt, mlaar dat daarna nauwelijiks meer 
aanpacsingan van de richtlijnen voor consumptie van de producten nadrg waren. 

Tijdens de studie schreef de vrijwilliger gedurende vier (studie 1) of drie (studie 2) 
dagen op wat elr gegeten en gedaonlken was en oak dit werd doorgesprokien met de 
diëtist. De gegevens gaven aan dat de voedingen gemiddeld als voorgeschreven 
gebruikt werden. Tevens verzamelden de wrijwilligers in de eerste studie gedurende 
twee dagen een duplicaat portie van het eten en drinkeln. Deze porties werden 
gemengd, het wet erwilt gehaald en de vetzuursamenstelling van dit vet bepaald. De 
verkregen gegievenc kwamen overeen met de getallen berekend uit de gegevens 
van de opschrijfdagen. 

Tenslotte hobbon we de vetzuursamenstelling van het bloed gemeten. Als er veiel 
van een bepaald vetzuur gegeten wordt, zouden verholagde nivo's van dat vetzluur iln 
het bloed aangetroffen kuninen worden. Dit was ook het geval. 



METINGEN EN RESULTATEN 

BloedPipiden en Iipoprat&inen (hoofofstrrkken 2 en 3) 
Cholesterol wordt in het bloed getransporteerd door kleine vetbolletjes, 

lipoproteïnen genaamd. In het bloed karnen diverse lipoproteinen voor. De 
lipopro'teïnen verschillen van elkaar iln samenstelling en in dichtheid. Ongeveer 30% 
wan het cholesterol wordt getransporteerd door Hoge Dichtheids Lipoproteinen (HDL) 
en ongeveer 65% in de vorm van Lage Dichtheids LipoproZeTnera (LDL). Te hoge 
concentraties van de cholesterolrijke LIDIL-deeltjes kunnen indirect hart- en 
vaatziekten veroarzaken. HDL-deeltjes hebben dit effect miet en lijken juist giunstig 
om het risico voor hart- en vaatziekten te vermi~nderen. 

Zoals vernacht zijn er duidelijke verschillen tussen de verzadigde vetzuren op 
lipiden en Iipoproteïnenglehalten. Myristinezuur verhoogt het ongunstige LDL 
cholesterolgehalte het meest, gevolgd door Iaurine- en daarlna palmitinezuur (s~ie ook 
figuur 1, hoofdstuk 9). Het mogelijk gunstige HDL cholesterolgehalte wordt allean 
verhoogd door laurine- en nnyristinezuurrijke voedingen, maar niet dololr 
palmitinezuurrijkevoedïngen. Het is echter nog de vraag of deze door de voeding 
veroorzaakte verhoging van het HDL cholesterolgeh~alte ook heit risico op hark- en 
vaatziekten daadwerkelijlk verlaagt. De effecteln van MCiFA zijn verschillend van de 
overige bestudeerde verzadigde vetzuren. MCFA verhageIn het totaal en LDL 
cholesterolgehalte nauwelijks @n het HDL cholestero~lgehalte niet ten opzichte van 
oliezuur. 

Vanwege de effecten op het LDL cholesterolgehalte zal een vervanging wan 
wetten rijk aan laurine- en myristinezuu~r (zoals bijvoorbeeld cocosvet of boter) of 
palmitinezuur (zoals palmolie, boter, run~der- of varkensvet) door oliezulurrijke wetten 
{zoals olijf-, zonnebloem- of raapzaadolie) gunstige effecten opleveren voor het risico 
op hart- en vaatziekten. 

Gemoedstoestand (hoofdstuk 4) 
Wit de langdurige e~pidemiolog~ische on~dersoeken blijkt in de categorie mensen 

met een laag totaal choles~erolgeh~alte, (gunstig voor het rislico op hart- en 
vaatziekten), de steAe door oorzaken die niet ziekte gerelateerd zijn hoger ts rijn 
dan bij meInsen me2 een hoger clholesterolgehalte. Niet ziekte gierelateerde sterfte 
zijn sterften als gevolg van ongevallen, zelllfdoding of geweld. Ulit onderzoeken hlijlkt 
dlaarnaiast dlat verlaging wan het totaal cholesterolgehalte door rnedicijn~en af dieet, 
ook stijgin~gen van de niet-ziekte gerelateerde sterfte teweeg brengt. Een lagar 
cholesterolgehalte zou mogelijk samengaan m~et meer gevoelens van depressi~vit@it. 
Omdat wij in onze studies veranderingen van het cholecterolgehal~te verwachtten, 
hlebben we ook verschillende item~s, met betrekking tot gsrnoedstoe~stand, door de 
deelne~rners laten scoren. Wij sagen evenwel gieen effect van de verschillende 
voedingen -en de daarbij horende veranderingen in choleste~rolgehalten- op de 
gemoedlstoestand. Dus een richtlijn voor mensen met een normaal 
cholesterolgehalte om verzadigde vetzuren te vervangen door enkelvoudig 
onverzadigde vetzu,ren zal geen negatieve gevolgen hebben voor he2 gemoed. 



Blaedplaaxtleaagqregatie (haafdstuk 5) 
Bloedplaatjes spelen een grote rol bij de ontwikkeling van een bioedstolsel Wij 

hebben geprobeerd met behulp van speciale apparatuur de samenklontering van 
bloedplaatjes na te bootsen, vlak na de bloedafname. De snelheid van 
samenklontering van de bloedplaatjes Ibloedpliaatjesaggregartie) werd daarbij 
gemeten. Ten opzichte van oliezuur, had geen van de bestudeerde verzadigde 
vetzuren effect op de snelheid van de bloedplaatjesaggregatie in een bloedmonster. 

Factaren bietrakken bij de biloedsZ~4tling en afbraak van stolsc~lls 
(hsrofdsllatokkeun 6 en 7) 

In het bloed zijn verschillende eiwitten aanwezig die betrokken zijn bij de 
bloedstolling. Deze eiwitten zijn in een normale srtuatie niet actief, eln dat is maar 
goed ook want het bloed moet vloeibaar  blijven^. De stallingsfactoren komen pas in 
actie als e~r bijvoorbeeld een beschadigtng in de vaatwand onslaat. Een teveel aan 
actie kan echter prablemen veroorzaken, een bloedstolsel kan bijvoorbeeld in kleine 
aderen vast blijven zitten en na de bloedtoevoer van een gedeelte van het hart 
afsluiten, met een hartinfarct als gevolg. In het afgenomen bloed bepaalden we de 
activiteit van verschillende stolliingsfactoren, bijvoorbeeld de Factor Vll activiteit, en 
hiermee de potentie van het bloed om te stollen Een ve,rhoagde activiteit van 
stolliingsfactoi VPI is geassocieerd met een verhoogd risico op hart- en vaatz~~ekten, en 
met name de ziekten met fatale afloop. 

Voedingen rijk aan lalurine, myristine sn palmitinezuur verhoogden de factor VII 
activiteit van het bloed in ongeveer dezelfde mate ten opzichte van de 
oli~iswurvasding. Opmerkelijk daarbij was, dat de stollingsactiviteit van factor WII 
sterker werd beïnvlaed bij de groep vrouwen dan bij de groep mannen (zie figuur 2, 
hoofdstuk 9). Een verklaring daarvoor sou de verschillende hormonale of genetische 
achtergrond van vrouwen kunnen zijn of een verschillend samenspel van de 
verzadig~de vetzuren en de genetrlsche af hormonale achtergrond. Hierover is helaas 
nog weinig bekend. De voedingen rijk aan laurinezuur of myristiinezwur hadden ook 
effect op verschilllende remmers voor de bloedstollrng. De myrns.&inesusrrvoeding 
verlaagde het TFPI ten opzichte van de oliezuurvoeding en de laurinezuurvoeding 
verlaagde heit antlithrornbine. De betekenis van deze remming voor het risico op harc- 
en vaafzisken IS ook nog onvoldoende bestudeerd. 

Be voeding rijk aan palrnitinezuur verhoogde de activiteit van, piasminogeen 
activator ialhlibitor (Pd!). Dit is sen remmer van het proces van bEoedstolsel-afbraak. 
Een hagere PAl activite~t is geassocieerd met een toegenolmen risico op har-t- en 
vaatziekten. Misschien betekent onze bevinding dat de palmitinenuur voeding een 
verlaagde activiteit oplevert om stolsels weer te kunnen oplossen, maar drt zal nog 
moeten worden bevestigd: met andere metingen vair de fibrinolyse. De voeding ri~k 
aan MCFA gaf nauwelijks effecten op de verschillende factoren betrokken bi] de 
stolling en de 'fibrinolyse. 



Eetlust (hoofdsfuk 8) 
In de tweede studie, die MCFA en myr~stinezuur onderzocht, hebben we ook de 

effecten van de verschillende vetten op gevoelens van honger bestudeerd De 
dleelnemers gaven vlak voor het naar bed gaan op I~jsiYles aan of ze die dag Iheel veel 
of juist heel weinig hongeir hadden gehad. De hongerscores werden op hetzelfde 
moment gemeten als de scores voor de gemoedstoestand. Het bleek dat vrijwilligers, 
die de myristinesuuwoedlrrg consumeerden, gemiddeld ineer gevoeleins van 1~anger 
hadden dan de vrijwilligers die de oliezuurvoedingen consumeerden. Dit zou kunnen 
betekenen dat de mensen die een myristinezuurrijke voeding eten in "normale 
sniuatie zondelr verdere richtlijnen" misschien meer hadden gegeten ivrcsrgelekan met 
mensen die een oiliez~urril~ke voeding consumeren met wellicht gevolgen voor het 
gewicht. 

Vergeleken met olliezuur hebben de onderzochte indiividu@le verzadigde 
vetzuren een verschillend effect op het lipidenprafiel van het bloed. Myristinezuur 
verhoogt het ongunstige LDL cholesterolgehalte het meest, gevolgd door laurinezuur 
en daarna palrnitinezuur. Het potentieel gunstige MDL cholesterolgehalte wordt 
alleen verhoogd door Iaurinezuur- en rnyris2inezuurrijke voedingen, maar hlel is nog 
de vraag of deze door de voeding veroorzaakte verhloging ook daadwerkelijk het 
risico op hart- en vaatziekten verlaagt. De effecten van MCFA zijn verschillend van de 
overige bestudeerde verzadigde vetzuren; ze verhogen het LDL cholesterolgehalte 
nauwelijks en het HDL cholesterolgehalte niet. 

Laurine-, myristine- en palmitineruur h~e~bben velrgelijkbare effecten op do 
stollingscapaciteit van het bloed (gemeten als factor VII activiteit), alhoewel er kleine 
nuances zijn in de effecten op andere stolli~ngsfactoren of stolliingsremmers. Het lijkt 
dus nauwelijks zin te hebben, wat de effecten op stol!ungsa~tivrto~it batireft, 
onderscheid te rnakein tussen de verschillende veirzadigde wetzulreni, behalve voor 
MGFA en wellicht het niet onderzochte slearinerwur Opmerkelijk is dat de effecten 
van de voedingen olp de s'toll~ngscapaciteit van hlet bloed sterker zijn bij vrswwei-i dan 
bij mlannen. Deze beviinding zal verder ondersteund moelen worden mal  
mechanistisch onderzoek en risicoschattungen voor hart- en vaatziekten in vrouwen. 

Het risico op hart- en vaatziekten is het hoogst bij mensen met zowel een hoog 
LDL cholesterolgehalte als een hoge stollingsactivitei! van het blloed. Het veadront 
daarom aanbeveling vooral het eten van vetten rijk aan laurine en myristinezcrur (o.a. 
cacosvet en boter) en pallmi~tinezuur (o.a. palmolie, boter, ruind~er- of varkensvet) te 
verminderenn. Deze vetten kunnen dan vervangen worden door olren rijk aan 
onverzadigde vetzuren, zoals bill,voorbee~ld allen rij,k aan oliezuur (o.a. olijf- of 
raapzaadolie of oliezuurrijke zonnebloemolie) De vervanging zal mogelijk ook 
gunstige effecten hebben op de eetlust. 




