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OLIE EN VET
Vet is bij kamertemperatuur vast van
vorm. Olie is bij kamertemperatuur vloei-
baar. Dit is het enige verschil tussen olie
en vet. Kokos- en palmolie worden in ons
klimaat vast van vorm, maar zijn in het

land van herkomst vloeibaar. Daarom
wordt zowel van kokos- en palmolie als
van kokos- en palmvet gesproken.  

MOLECUUL OPBOUW
Vet bestaat uit een aaneenschakeling
van triglyceriden. Triglyceriden worden
gevormd door de verbinding van 1 glyce-
rolmolecuul en 3 vetzuurmoleculen. Vet-
zuren bestaan uit een korte of lange

keten van koolstof atomen waaraan wa-
terstof atomen en een zuurgroep gekop-
peld zijn. Tussen de koolstofatomen

kunnen dubbele bindingen voorkomen.
We spreken dan van een onverzadigd
vetzuur. Zijn er geen dubbele bindingen,
dan spreken we van een verzadigd vet-
zuur. 

TRANSVETZUREN
Naast verzadigde en onverzadigde vet-
zuren komen transvetzuren voor. Trans-
vetzuren worden gevormd door een
chemisch proces dat gedeeltelijke hy-
drogenatie wordt genoemd. Bij dit pro-
ces worden waterstof ionen aan
onverzadigde vetzuren toegevoegd om
deze te harden. Daardoor ontstaan meer

“Vet is ongezond en je wordt er dik van.” Dit is een wijdverbreid idee, die als gevolg van
de anti-vet campagnes is ontstaan en nog steeds voortleeft. Deze ongenuanceerde
mening klopt niet 100%. Bepaalde vetzuren behoren tot de essentiële stoffen (stoffen die
we zelf niet aan kunnen maken) en dienen we daarom via de voeding binnen te krijgen.
Bovendien hebben vetten tal van goede functies in ons lichaam. Maar….. dan gaat het wel
om de goede vetten.

✒ Amber A. van Namen
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lange vetzuurketens omdat de waterstof
atomen op andere posities terecht ko-
men. Dit proces vindt onder andere
plaats om van plantaardige olie marga-
rine te maken. Herkauwende dieren

kunnen in hun maag transvetzuren ma-
ken. Daardoor komen transvetzuren ook
in bijvoorbeeld rundvet voor. Deze trans-
vetten hebben echter een andere struc-
tuur en kortere ketens waardoor ze niet
het schadelijke effect hebben zoals die
voorkomen bij transvetzuren die in fa-
brieken worden gemaakt.

SOORTEN
Er zijn verschillende soorten vetten die
elk andere eigenschappen bezitten. De
opbouw van de moleculen en de ver-
schillende soorten vetzuren bepalen de
verschillen in eigenschappen van vetten.
Een voedingsmiddel bevat meestal
meerdere soorten vet met verschillende
vetzuren. 

DICHT BIJ HUIS
Vet heeft dus veel nuttige functies, daar-
door is het onmisbaar voor ons. Te veel
vet is echter niet goed. Ideaal is een vet-
consumptie die niet meer dan 20% be-

draagt van de totale
calorie opname. In het
algemeen zijn vetten
het meest gezond als
ze geen enkele be-
werking hebben on-
dergaan. Denk aan
het nuttigen van
olie zoals die van
nature voorkomt
in rauwe noten,
zaden en olijven.
Daarna komt de
olie die bij per-
sing licht en
luchtdicht is af-
gesloten. Olie-
soorten die veel
meervoudig

onverzadigde vetzuren
bevatten zijn voor ons als noorder-

lingen van het grootste belang. Deze
kunnen veel lichtdeeltjes (fotonen) bin-
den. En licht hebben we nodig, want de
zon schijnt bij ons niet elke dag.
Daarom is visolie voor ons zo belang-
rijk. Rond de Middellandse Zee schijnt
de zon vaker. Daar groeien olijfbomen.
Olijfolie bindt minder lichtdeeltjes om-
dat deze olie enkelvoudig onverzadigd
is. In de tropen groeien kokos-, dadel-,
en palmbomen. De olie die daarvan ge-
wonnen wordt, is verzadigd. Dit is nodig
om mensen rond de evenaar tegen de
zon te beschermen. Gebruik daarom
voornamelijk olie die dicht bij huis in de
natuur voorkomt.

er zijn verschillende soorten 
vetten die elk andere 

eigenschappen bezitten

EIGENSCHAPPEN
In algemeen heeft vet de volgende eigenschappen:

• Mens en dier kan door middel van vet energiereserve opbouwen. In slechte tijden kan die reserve 
worden aangesproken door het vet te verbranden. Per 1 gram vet  kan door verbranding 9 kilo-
calorieën worden geleverd. In tijden van welvaart dreigen we snel een overschot aan vet te krijgen en lijkt deze functie
van vet minder belangrijk te zijn.

• Vet hebben we ook nodig om onze organen te beschermen tegen stoten.
• Vet beschermt tegen kou doordat het een isolatielaag vormt onder de huid 
• Vet is nodig om in vet oplosbare vitaminen op te kunnen nemen, zoals vitamine A, D, E en K.
• Vet zorgt voor de aanvoer van veel waardevolle voedingsstoffen, zoals lycopeen, 

alfa liponzuur, innositol, enz.
• Vet geeft een hoog verzadigingsgevoel
• Vet is een goede smaakmaker
• Vet vertraagt de opname van suiker waardoor minder bloedsuikerschommelingen ontstaan 
• Vet is nodig voor de aanmaak van hormonen
• Vet is nodig voor de hersenen die voor 60% uit vet bestaan. Bij een te lage status van bepaalde 

vetten kunnen psychologische problemen ontstaan.



WERKING
Onverzadigde vetzuren hebben de volgende
werking:
- spelen een rol bij de functie van cel-

membranen
- houden celmembranen, bloedvatwan-

den, huid en andere weefsels soepel
- maken eicosanoïden aan
- verhogen het HDL-cholesterolcomplex,

verlagen het LDL-cholesterolcomplex
en de triglyceriden in  het bloed

- spelen een rol bij de hersenfuncties

CELMEMBRANEN
Vetzuren maken deel uit van de celwanden.
De verhouding van aanwezige vetzuren in
het bloed is bepalend voor de aanwezige
vetzuren in celmembranen. Cholesterol en
verzadigde vetzuren geven stevigheid aan
de celmembranen. Meervoudig onverza-
digde vetzuren zorgen voor meer flexibili-
teit en zijn betrokken bij het vervoer van
stoffen die de cel in en uit worden ge-
transporteerd. Hoe sterker onverzadigd
een vetzuur is, hoe meer stoffen kunnen wor-
den opgenomen. Omega-3 vetzuren kun-
nen het meeste zuurstof en lichtdeeltjes
opnemen. Meervoudig onverzadigde vet-
zuren zijn bovendien betrokken bij het creë-

ren van elektrische stroompjes die langs de
celmembranen naar andere cellen lopen,
waardoor cellen onderling communiceren.

EICOSANOÏDEN  
Onverzadigde vetzuren zijn nodig voor de
aanmaak van eicosanoïden. Dat zijn hor-
moonachtige stoffen, zoals prostaglandi-
nes, thromboxanen en leucotriënen. Ze zijn
van groot belang voor diverse lichaams-
systemen, zoals bloeddruk, aanmaak van
hormonen, het immuunsysteem, het cho-
lesterolgehalte, de bloedstolling, de nier-
functie en de celdeling. Wanneer deze
stoffen goed op elkaar zijn afgestemd en
samenwerken, zorgen ze voor een goed fy-
siologisch evenwicht in ons lichaam.

CHOLESTEROL
Onverzadigde vetzuren hebben een gunstig
effect op het cholesterolgehalte. Naast het
totaal cholesterol onderscheiden we het
HDL cholesterolcomplex en het LDL cho-
lesterolcomplex. Als het cholesterolgehalte

uit balans is, neigt het HDL cholesterol-
complex vaak naar beneden te gaan en het
LDL cholesterolcomplex omhoog.

Onverzadigde vetzuren verlagen het LDL
cholesterol en het triglyceridengehalte en
geven een lichte verhoging van het HDL cho-
lesterol.

HERSENEN
Hersenen bestaan voor meer dan de helft
uit vetten. Uit onderzoek blijkt de laatste
jaren steeds meer dat onverzadigde vetzu-
ren een belangrijke rol spelen bij de her-
senfuncties. Toepassing van essentiële
vetzuren bij neuropsychologische proble-
men, zoals depressie, de ziekte van
Alzheimer, geheugenstoornissen en ADHD
lijken veelbelovend. Het gaat dan telkens
om bepaalde vetzuren bij bepaalde aan-
doeningen. Er is een positief verband ge-
vonden tussen het innemen van Omega-3
vetzuren en het IQ (intelligentie quotiënt).
Hoe meer omega-3 vetzuren worden inge-
nomen, hoe hoger het IQ.
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Onverzadigde vetzuren
✒ Amber A. van Namen

Onverzadigde vetzuren worden ingedeeld in meervoudig onverzadigde vetzuren en
enkelvoudig onverzadigde vetzuren.

eicosanoïden zijn van groot belang
voor diverse lichaamssystemen
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Meervoudig onverzadigde vetzuren zijn
erg reactief. Dat wil zeggen dat ze makke-
lijk reageren met andere stoffen. Vooral
zuurstof wordt snel opgenomen. Daar-
door gaan ze oxideren, anders gezegd: be-
derven. Olie die veel meervoudig
onverzadigde vetzuren bevat, dient
daarom zo vers mogelijk te worden ge-
bruikt, niet te worden verhit en in het don-
ker koel te worden bewaard.

ONDERVERDELING
Meervoudig onverzadigde vetzuren zijn on-
der te verdelen in Omega-3 en Omega-6
vetzuren. De laatste jaren neemt de con-
sumptie van Omega-6 vetzuren meer toe
ten opzichte van de Omega-3 vetzuren. Een
overmaat aan Omega-6 vetzuren remt de
omzetting van Omega-3 vetzuren. Voor om-
zetting van beide vetzuren worden dezelfde
enzymen gebruikt. De omzetting van
Omega-6 vetzuur krijgt echter voorrang bo-
ven de omzetting van Omega-3 vetzuur.
Een goede verhouding Omega-6-: Omega-
3 vetzuur is 4:1. In ons voedingspatroon is
de verhouding vaak tussen 10:1 en 20:1.

OMEGA-3 VETZUREN
Tot de Omega-3 vetzuren behoren Alfa li-
noleenzuur (ALA), Eicosapenteenzuur
(EPA) en Decosahexaeenzuur (DHA).

ALFA-LINOLEENZUUR (ALA)
Alfa-linoleenzuur komt voor in lijnzaad-
olie, raapzaadolie, walnoten en walnoot-
olie. Dit vetzuur kan het lichaam niet zelf
aanmaken. Ons lichaam kan dus alleen
over ALA beschikken als we het via de voe-
ding binnen krijgen. 

Ons lichaam kan ALA omzetten in EPA en
DHA. Dit vindt alleen plaats als er te wei-
nig EPA en DHA in ons lichaam aanwezig
is. Bovendien moeten er naast bepaalde
vitaminen, voldoende verzadigde enzy-
mensystemen, Delta 6- en Delta 5- desa-
turase, beschikbaar zijn om deze
omzetting te kunnen maken. We kunnen
ons veel energie besparen als we voeding
gebruiken die naast ALA ook EPA en DHA
bevat.

EPA EN DHA
EPA en DHA komen van nature voorna-
melijk voor in vette vis. Het zijn onmis-
bare vetzuren die we nodig hebben om
goed te kunnen functioneren. Ondanks

dat deze vetzuren aangemaakt kunnen
worden in ons lichaam, worden ze essen-
tieel genoemd. Kennelijk maakt ons li-
chaam deze vetzuren slecht aan. Er
kunnen stoornissen ontstaan door ge-
brek aan EPA en DHA als we ze niet via
voeding tot ons nemen. 

EPA en DHA hebben de volgende wer-
king:
• gaan samenklonteren van verzadigde

vetten tegen
• gaan klontervorming van bloedplaat-

jes en daardoor trombose tegen
• gaan bloedvatvernauwing tegen door

verlaging van het fibrinegehalte in de
slagaders

• gaat neerslag van cholesterol op
bloedvatwanden tegen

• verlagen het triglyceridegehalte in
het bloed

• verlagen de bloeddruk
• spelen een rol bij de aanmaak van

prostaglandinen en daardoor bij hor-
monen 

OMEGA-6 VETZUREN
Tot de bekendste Omega-6 vetzuren be-
horen Linolzuur, gammalinoleenzuur
(GLA) en Arachidonzuur..

LINOLZUUR  
Het belangrijkste Omega-6 vetzuur is li-
nolzuur. Linolzuur is evenals ALA een vet-
zuur die het lichaam zelf niet kan
aanmaken. Linolzuur komt voor in zon-
nebloemolie, maïskiemolie, saffloerolie,
tarwekiemolie, distelolie, margarines,
noten en zaden. Wegens de cholesterol
verlagende eigenschappen en het feit
dat linolzuur vrij goedkoop is, is het de
laatste jaren een commercieel product
geworden.

Meervoudig onverzadigde vetzuren

Gebrek aan Alfa-linoleenzuur kan de 
volgende verschijnselen geven:
• algeheel zwaktegevoel
• groeistoornissen
• tintelen in armen en benen
• gedragsveranderingen
• verminderd gezichtsvermogen
• motorische stoornissen
• droge huid
• afwijkingen van het immuunsysteem
• trage stofwisseling 
• hart- en vaatziekten

Meervoudig onverzadigde vetzuren hebben meer 
dan één dubbele binding tussen de koolstof atomen.
Door de dubbele bindingen ontstaan er knikken in 
de koolstofketens. Daardoor nemen ze meer ruimte
in. Dit maakt het mogelijk dat ze flexibeler, 
soepeler zijn. Hoe meer knikken een vetzuur bevat, 
hoe flexibeler het is. 

✒ Amber A. van Namen
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Omega 6 vetzuren

LINOLZUUR
Komt voor in:
Zonnebloemolie
Sojaolie
Maiskiemolie
Saffloerolie
Tarwekiemolie                                                   
Hennepolie
Distelolie 

GAMMA-LINOLEENZUUR
Komt voor in:
Zwartebessenzaadolie
Borageolie
Teunisbloemolie

ARACHIDONZUUR
Komt voor in:
Vlees
Zoetwatervis

Omega 3 vetzuren

LINOLEENZUUR
Komt voor in:
Lijnzaadolie
Raapzaadolie
Hennepolie
Walnootolie

EPA/DHA 
Komt voor in:
Vette vis: 
Haring
Paling
Makreel
Zalm 
Forel

GAMMALINOLEENZUUR (GLA)
GLA komt voor in Teunisbloemolie, Bora-
geolie en Zwartebessenzaadolie. Hoewel
dit vetzuur in theorie aangemaakt kan
worden, kunnen er zoveel factoren zijn die
de omzetting blokkeren dat we in de prak-
tijk afhankelijk zijn van opname via de
voeding. GLA heeft de volgende werking:
• velaagt de bloeddruk
• normaliseert de vetstofwisseling bij

suikerziekte
• voorkomt leverbeschadiging bij alco-

holisme
• geeft een hogere verbrandingssnel-

heid vooral van vetten
• verlicht premenstruele klachten
• voorkomt het opdrogen van traan- en

speekselklieren bij het syndroom van
Sjögren

• verbetert de conditie van huid, haar en
nagels

• verbetert bepaalde soorten eczeem
• vertraagt het ziekteproces van Multi-

ple Sclerose

ARACHIDONZUURZUUR
Arachidonzuur komt voor in vlees. De
juiste hoeveelheid arachidonzuur werkt
ontstekingsremmend. Nederlanders con-
sumeren echter veel arachidonzuur. Door
de hoge concentratie arachidonzuur kan
het, volgens sommige wetenschappers,
juist ontstekingsbevorderend gaan wer-
ken. Bovendien zou het schade kunnen
toebrengen aan de hersenen, hoge bloed-
druk veroorzaken en stolsels in het bloed
geven. Andere wetenschappers zijn van
mening dat de hoge consumptie van 
arachidonzuur geen kwaad kan als daar-
naast maar voldoende andere vetzuren
worden geconsumeerd.

MEERVOUDIG ONVERZADIGDE VETZUREN

VETTEN ALS GENEESMIDDEL:
Essentiële vetzuren kunnen worden ingezet ter ondersteuning bij aandoeningen.
Hieronder  een overzicht  van de verhouding van verschillende soorten vetzuren
passend bij verschillende soorten aandoening.

EPA DHA Visolie GLA Hennepolie
600 mg EPA 675 mg DHA 540 mg EPA 2000 mg 9000 mg LA
135 mg DHA 270 mg EPA 360 mg DHA GLA 4500 mg ALA

450 mg GLA                         

Chronische ont-
stekingen X X X
(gewrichten,
darm)

Hart- en vaat-
ziekten X X X

Verhoogd tri-
Glyceridegehalte X X X X

Psychische
aandoeningen X X X

Huidaandoe-
ningen X X X X

Mentale stoor-
nissen bij ou- X X X
deren

Zwangerschap
borstvoeding X X X

Mensen zonder
klachten X X

Een tekort aan linolzuur kan de volgende
verschijnselen geven:
• hart- en circulatiestoornissen
• haaruitval
• eczeem en slechte wondgenezing
• gedragsstoornissen
• nier- en leverinsufficiëntie
• gevoeligheid voor infecties
• steriliteit bij mannen en miskramen 

bij vrouwen
• gewrichtsontstekingen
• groeistoornissen
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DE BESTE OLIE
Hennepzaadolie is de beste olie voor onze gezondheid. Deze bevat linolzuur,
alfa-linoleenzuur  en gamma-linoleenzuur in een perfecte verhouding. Als u uit-
sluitend hennepzaadolie en nooit een ander vetzuur zou binnen krijgen, zou u
nooit een tekort aan essentiële vetzuren krijgen. Voorwaarde is dat de olie on-
geraffineerd is, geen oplosmiddelen bevat, vers geperst is uit de beste zaden en
ondoorzichtig verpakt is , beschermd tegen licht, lucht en hitte. Elke dag een
eetlepel hennepzaadolie door de yoghurt is een goede aanvulling op uw voe-
ding. U wordt er niet high van maar wel gezond!

Lijnzaadolie is ook een waardevolle olie. Omdat lijnzaadolie het hoogste per-
centage alfa-linoleenzuur bevat is deze olie geschikt  om in te nemen bij hart- en
vaatziekten. Bij langdurig dagelijks gebruik kan echter een tekort ontstaan van
lonolzuur. 

OMEGA-9 VETZUREN
Omega-9 vetzuur is een enkelvoudig on-
verzadigd vetzuur. Het bekendste
Omega-9 vetzuur is oliezuur dat voor-
komt in olijfolie, noten, pinda’s en avoca-
do’s. Het is minder bekend dat reuzel,
rundvet en zuivelvetten ook hoge concen-
traties oliezuur bevatten. Omega-9 vetzu-
ren hebben geen cholesterolverlagende

werking, wel houden ze de bloedvatwan-
den soepel. Omega-9 vet-zuren zijn goed
houdbaar en stabiel waardoor ze geschikt
zijn voor verhitting.

De gunstige werking van virgine olijfolie,
dat wil zeggen onbewerkte olijfolie, ont-
staat niet door oliezuur maar door de an-
dere bestanddelen van de olie. Deze

bestanddelen gaan verloren zodra de olie
wordt geraffineerd. Virgine olijfolie, die
niet wordt verhit, werkt:
• cholesterolverlagend
• ontstekingsremmend
• galproductie bevorderend
• stimulerend op alvleesklier enzymen
• remmend op cholesterolabsorptie 

uit voedsel

Enkelvoudig onverzadigde vetzuren

Een te veel aan enkelvoudige
vetzuren in ons lichaam 
heeft een storende 
werking op de omzetting 
van meervoudig onverzadigde 
vetzuren en kan daardoor 
tot problemen leiden.  

✒ Amber A. van Namen



In het lichaam zijn deze vetten stug en
worden slecht afgebroken.  Ze hebben een
goede beschermende werking. Ze vormen
zich rondom de organen en onder de huid
om deze tegen stoten te beschermen. Ver-
zadigde vetten werken isolerend waar-
door de lichaamstemperatuur beter kan
worden vastgehouden. Bovendien slaan
vetten energie op, die in geval van nood
(honger, lichamelijke arbeid, extreme
kou) kunnen worden aangesproken. 

Verzadigde vetten hebben het voordeel
dat ze bij bakken en braden niet snel
oxideren. Meervoudig onverzadigde vet-
ten gaan bij verhitting wel oxideren
waardoor ze slecht zijn voor de gezond-
heid. Plantaardige oliën die meervou-
dige onverzadigde vetten bevatten zijn
dus niet geschikt om te verhitten. Ge-
bruik nooit margarine om te braden of
te bakken. Deze bevatten transvetten en

door ze te verhitten ontstaan er nog
meer transvetten. Voor gebak is (het
liefst biologische) roomboter geschikt.
Voor braden, bakken en frituren kan het
best extra vierge kokosolie of rode palm-
olie worden gebruikt. Aangezien ge-
fokte dieren veel toxische stoffen in hun
vet hebben opgeslagen, is ossenwit en
reuzel niet aan te bevelen.  Wanneer te
veel verzadigde vetten worden genuttigd
kan dat de gezondheid schaden. 

De verzadigde vetten slaan zich dan ook
op in weefsels die daardoor hun elastici-
teit verliezen. Wanneer zich dat voordoet
in slagaderen, kan hoge bloeddruk ont-
staan. Slagaderen moeten kunnen uitzet-
ten om het bloed te laten passeren dat bij
samentrekking het hart verlaat. Daarna
krimpt de slagader weer in. Dit doet zich
ongeveer 80 keer per minuut voor. Slag-
aderen zijn daardoor bijzonder beweeg-

lijk. Daarom zal een overmaat aan verza-
digd vet het eerst merkbaar zijn aan het
stugger worden van de bloedvaten. 
Verzadigde vetten hebben we nodig. In
onze welvaartsmaatschappij krijgen we er
echter te veel van binnen. Het gaat om de

juiste verhouding van verzadigde en on-
verzadigde essentiële vetten. Een verhou-
ding van 4:1 is optimaal. Wij als
Westerlingen komen vaak uit op een ver-
houding van 20:1.
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Verzadigde vetzuren
✒ Amber A. van Namen

Verzadigde vetzuurmoleculen
hebben alle bindingsmogelijk-
heden benut om er waterstof
atomen aan te koppelen. 
Daardoor komen er geen 
dubbele bindingen voor tussen 
de koolstof atomen. Verzadigde
vetzuren bestaan uit rechte
ketens. Vetten die voornamelijk
uit verzadigde vetzuren bestaan 
kunnen daardoor een 
kristalvorm aannemen. 

Verzadigde vetzuren 
komen voor in:
• vlees en vleeswaren
• kaas
• roomboter
• slagroom
• bak-, braad- en frituurvet en alles

wat daarin bereid is
• kokosolie
• palmolie
• koffiecreamer
• zoutjes, chips
• koekjes, gebak
• chocolade    

verzadigde vetten werken isolerend
waardoor de lichaamstemperatuur

beter kan worden vastgehouden
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Transvetzuren

Door gedeeltelijke hydrogenatie worden de
vetzuren omgezet in andere vetzuren die
meer verzadigd zijn. Bovendien worden er
nieuwe onnatuurlijke vetzuren gecreëerd:
transvetzuren. Deze hebben dubbele bin-
dingen in de transconfiguratie. Dat wil zeg-
gen dat de waterstof atomen bij dubbele
bindingen niet naast elkaar, zoals bij andere
onverzadigde vetzuren, maar tegenover el-
kaar staan (zie afbeelding pagina 3). Er wor-
den rechte ketens gevormd, zoals bij
verzadigde vetten, waardoor de vloeibare
vorm overgaat in vaste vorm. Gedeeltelijk
gehydrogeneerde vetten bevatten vroeger
soms 50% of meer transvetten! Door aan-
passing van de techniek wordt bij de hui-
dige productie gestreefd om het op 1% te
houden. In werkelijkheid is het meestal 4%
geworden. Worden transvetten opnieuw
verhit, dan gaat het percentage verder om-
hoog. Hoewel het percentage transvetten
fors teruggelopen is, kunnen we, wegens
het schadelijke effect van transvetten en fre-
quente toepassing er van, 1% niet verwaar-
loosbaar noemen.

EIGENSCHAPPEN
Officieel horen transvetzuren tot de onver-
zadigde vetzuren. Het zijn echter beslist
geen essentiële vetzuren. Door de veran-
derde vorm hebben transvetzuren andere
eigenschappen.
- Ze blokkeren enzymen voor de omzetting

van essentiële vetzuren.
Daardoor zullen ze essentiële vetzuren 
verdringen.

- Ze zijn zeer stabiel waardoor ze zich snel-
ler ophopen dan essentiële vetzuren.

- Ze worden 3 x zo snel opgenomen in de
hersenen dan Omega-3 vetzuren.

- Ze passen niet goed in de menbraam
en enzymstructuren.

- Ze hebben een hoger smeltpunt (44°C) 
dan natuurlijke vetzuren (13°C).

- Transmoleculen zijn plakkerig waardoor
ze makkelijker bloedpropjes vormen in 
de bloedvaten.

- Hoge transvetzuur consumptie kan de
hartfunctie verminderen omdat ze minder
snel worden afgebroken. Het hart is af-
hankelijk van een snelle vetzuur omzetting.

- Ze verhogen de doorlaatbaarheid van de 
celmembranen zodat ongewenste mole-
culen naar binnen kunnen en gewenste 
moleculen de cel uit kunnen gaan.

- Ze hebben andere elektrische eigen-
schappen waardoor ze energie- en elek-
tronenoverdracht reacties remmen.

- Deze onnatuurlijke vetzuren passen niet 
binnen de moleculaire architectuur van
ons lichaam. Daardoor sturen ze de vloei-

ende energiestroom in de war die zich 
over de elektronen, van de in ons lichaam
aanwezige moleculen, beweegt.  

CONCLUSIE
Omdat transvetzuren een schadelijke in-
vloed hebben op onze gezondheid, kunnen
we producten die veel transvetzuren bevat-
ten beter vermijden. Kijk op de verpakking
van producten. Als er op staat “gehydroge-
neerde vetten”, kunt u er zeker van zijn dat
er transvetzuren in zitten. Dit staat echter
lang niet altijd op de verpakking. Er kan
ook “plantaardige vetten” op de verpak-
king staan. Het is dan onduidelijk om
welke vetten het gaat. Koop geen gefri-
tuurd voedsel in een snackbar. Ook door
langdurige sterke verhitting van olie wor-
den transvetzuren gevormd. Bijna alle mar-
garines, bakolie en bakvetten bevatten
transvetzuren. Let ook op chips, zoutjes,
kant-en-klaar voedsel, koekjes, snoep.
Lees steeds het etiket!

Effect van transvetzuren op de gezondheid 
Uit onderzoek die gedaan is naar het verband tussen ziekten en transvetzuren 
is gebleken dat transvetzuren:
• het risico op hart- en vaatziekten verhogen
• een slechte invloed hebben op de zwangerschap en de kwaliteit van 

moedermelk
• de testosteronspiegel verlagen
• de functies van essentiële vetzuren remmen 
• een nadelige invloed hebben op de suikerhuishouding
• een slecht effect hebben op het immuunsysteem
• de activiteit van bepaalde leverenzymen doen afnemen waardoor het 

risico op kanker toeneemt

✒ Amber A. van Namen

Veel oliën worden omgezet van vloeibare in vaste vorm
door middel van gedeeltelijke hydrogenatie. Deze vet-
ten hebben de juiste eigenschappen om te bakken en te
braden. Olie zou het gebak vet maken. Door gedeel-
telijke hydrogenatie kan er meer vet worden gebruikt in
gebak zonder dat het eindresultaat vet aanvoelt. Voor
het maken van margarine uit plantaardige oliën wordt
ook hydrogenatie toegepast.
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Over cholesterol bestaan nogal wat on-
juiste beweringen. Cholesterol zou slecht
zijn voor hart en bloedvaten. Daardoor
heeft cholesterol bij veel mensen een nega-
tieve klank gekregen. Uit de vorige alinea
blijkt echter dat cholesterol belangrijke
functies vervult in ons lichaam.

Er bestaan geen verschillende soorten cho-
lesterol. Ook bestaat er geen “goed” of
“slecht” cholesterol. Wat “totaal choleste-
rol” wordt genoemd is het werkelijke cho-
lesterol. LDL-cholesterol en HDL-cho-
lesterol, respectievelijk het goede en het
slechte cholesterol genoemd, is geen cho-
lesterol maar zijn eiwitten die cholesterol
vervoeren. 

Het LDL (Low Density Lipoprotëin) heeft tot
taak het cholesterol dat door de lever ge-
vormd is aan zich te binden (LDL-choleste-
rolcomplex) en naar de cellen te vervoeren.
LDL heeft een nuttige functie. We hebben er
minder van nodig dan van HDL. 

HDL (High Density Lipoprotëin)is nodig 
om het cholesterol dat uit het voedsel af-
komstig is naar de lever te vervoeren. Het
HDL-cholesterolcomplex is belangrijk
voor de vorming van gal. 

Het cholesterolgehalte in het bloed kan
evenals het LDL-cholesterolcomplex en
het HDL-cholesterolcomplex, variëren, 
afhankelijk van de toestand van het 

✒ Amber A. van Namen

Cholesterol is een vetachtige stof die we nodig hebben als bouwsteen voor celmembra-
nen. Het geeft stevigheid aan de celmembranen, fungeert als antioxidant en het helpt
mee aan de opname in de cel van bepaalde stoffen. Anderzijds biedt het bescherming
tegen het binnen dringen van toxische stoffen in de cel. Cholesterol is nodig voor de aan-
maak van vitamine D. Daardoor is het belangrijk voor de spieren, het skelet en het im-
muunsysteem. Cholesterol is belangrijk voor de aanmaak van gal en daardoor voor de
spijsvertering. Het is nodig voor een goede suikerstofwisseling. Bovendien is cholesterol
belangrijk voor de hersenfuncties. 
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lichaam. Moeten er meer hormonen wor-
den aangemaakt, dan zal het cholesterol-
gehalte stijgen. Zijn er veel toxische
stoffen aanwezig, dan zal het cholesterol-
gehalte ook omhoog gaan. Heeft u veel
stress? Dan zal het lichaam ook reageren
met verhoging van het cholesterolge-
halte. We dienen zeer voorzichtig te zijn
met het kunstmatig beïnvloeden van dit
prachtige mechanisme van aanpassing
aan de cholesterolbehoefte. Dit kan le-
vensgevaarlijk zijn en het ontstaan van in-
fectieziekten en kanker bevorderen
doordat de cellen te weinig cholesterol
kunnen opnemen. Wanneer het choleste-
rolgehalte langere tijd te hoog is, dienen
we te zoeken naar de oorzaak daarvan en
die te behandelen.

Er blijkt geen enkel bewijs te zijn voor
het verband tussen een hoog choleste-
rolgehalte en hart- en vaatziekten. 
Al jaren is deze theorie door verschil-
lende deskundigen onderuitgehaald.
- Maatregelen die worden genomen om

het cholesterolgehalte te verlagen, zo-
als cholesterolverlagers en dieet, geven
geen verlaging van hart- en vaatziekten.

- Ondanks dat sinds 1900 de choleste-
rolconsumptie niet is toegenomen, ko-
men er steeds meer hart- en vaatziekten
voor. In tijden van oorlog is er meer
stress waardoor het cholesterolgehalte
wordt verhoogd.  Toch namen hart- en
vaatziekten in tijden van oorlog niet toe

- In landen waar veel cholesterol wordt ge-
geten, zoals in Groenland, komen juist
minder hart- en vaatziekten voor.

- Verschillende studies hebben aange-
toond dat bij ouderen met een laag cho-
lesterolgehalte meer hart- en vaatziekten
voorkwamen dan bij hen die een hoog
cholesterolgehalte hadden.

Niet een hoog cholesterolgehalte maar
de hoge consumptie van suiker, witmeel
en transvetten blijken de oorzaak te zijn
van hart- en vaatziekten!

CHOLESTEROLWAARDEN
Prof. Dr. Walter Hartenbach geeft de volgende tabel voor cholesterolwaarden

Leeftijd Gemiddelde waarden Bovenste grenswaarden Behandelindicatie       
10-19 175 mg/dl = 4,45 230 mg/dl = 5,85 vanaf 300 mg/dl =  7,63
25-29 198 mg/dl = 5,05 279 mg/dl = 7,10 vanaf 350 mg/dl =  8,90
40-59 250 mg/dl = 6,36 350 mg/dl = 8,90 vanaf 400 mg/dl = 10,18
65-85 licht afnemend 330 mg/dl = 8,40 vanaf 400 mg/dl = 10,18 

VISOLIE 
Wie niet 2-3 x per week vis eet doet er goed aan visolie te gebruiken.
De kwaliteit van visolie varieert sterk (per merk). Wanneer de visolie
na inname van 1 capsule al opbreekt kan het zijn dat de olie ranzig
is. Visolie bederft makkelijk. Let er op dat de verpakking ondoor-
zichtig is zodat de olie beschermt is tegen direct licht. Bewaar vloei-
bare olie in de koelkast en capsules op een koele plaats. Bovendien
kan visolie vervuilende stoffen bevatten. Visolie gewonnen van vis
uit de Pacific blijkt het meest zuiver te zijn. De betere visolie wordt
gecontroleerd op vervuilende stoffen. Dit kwaliteitsproduct vindt u
niet bij supermarkten en grootwinkelbedrijven.

Tip; Heeft u last van een droge huid en bijvoorbeeld kloven? Koop
een goede kwaliteit visolie en neem de eerste dag 1 capsule. Voer
de dosering met 1 capsule per dag op totdat de olie smaak in de
mond terug komt. Als dat bij 4 capsules het geval is heeft u 
behoefte aan 3 capsules per dag. Op deze wijze heeft u “getest”
wat voor u de maximum dosering is.
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In de keuken worden dagelijks vetten gebruikt. Bijvoorbeeld om een dressing te maken bij de
sla, om vlees te braden, enzovoort. Bevat de maaltijd die u bereidt ook gezonde vetten?

Vette tips voor in de keuken

✒ M. van der Sluys

U kunt de juiste vetten gebruiken, maar
doet u dit niet op de juiste wijze, dan kan
het eindresultaat slecht zijn. Een belang-
rijke factor is het wel of niet verhitten van
de olie boven 50°C. 

Vetten die veel meervoudig onverzadigde
vetzuren bevatten zijn de gezondste vetten. 
Daarnaast zijn er ook vetten die veel enkel-
voudig onverzadigde vetzuren bevatten.
Deze worden essentiële vetzuren genoemd
en hebben we nodig om gezond te blijven.
Essentiële vetzuren maakt ons lichaam niet
of heel slecht zelf aan, we zijn daarvoor dus
afhankelijk van onze voeding.

Verzadigde vetzuren kan ons lichaam zelf
maken. Bovendien eten we over het alge-
meen teveel verzadigde vetten. 

Er is nog een derde soort vetzuren, name-
lijk transvetzuren. Deze ontstaat door het
harden van olie. Hierbij wordt een olie van
vloeibaar, vast gemaakt. Deze bewerking
heet hydrogeneren. Bij het nuttigen van
deze transvetzuren kunnen deze deel
gaan uitmaken van de cellen, waarna de
functies van de cel verstoord kunnen wor-
den. Dit geeft uiteindelijk een langzame
zelfmoord van celstructuren. 

Niet alleen het wel of niet verhitten van olie
is van belang. Van de oliën die in de super-
markt worden verkocht, hebben de meeste

al enkele behandelingen ondergaan, en
worden deze zogeheten geraffineerd (be-
werkt), bijvoorbeeld gedeodoriseerd. Deo-
doriseren van olie is het ontgeuren van de
olie. Gedeodoriseerde oliën zijn oliën zon-
der kleur, geur en smaak met een geringe
voedingswaarde.
Als de olie geraffineerd, gebleekt en gede-
odoriseerd is, worden de vitaminen eruit
gehaald, waaronder vitamine E. Vitamine
E is een belangrijke stof om bederf van de
olie tegen te gaan. Tevens wordt een neu-
trale geur verkregen. De vetzuren worden
voor een deel chemisch gewijzigd waar-
door er toxische moleculen ontstaan. Bo-
vendien wordt de olie verkocht in
doorzichtige glazen of plastic flessen
waardoor de olie sneller bederft.

NIET:
• geharde of gedeeltelijk geharde vetten 
• geraffineerde oliën en reukloze oliën 
• sterk verhitte vetten, zoals bak-, braad- en frituurvet
• oliën met onverzadigde vetzuren die verpakt zijn in plastic flessen of in helder

doorschijnend glas
• oliën die lang hebben opengestaan of zijn blootgesteld aan warmte en licht. Deze

oliën kunt u herkennen doordat de olie zurig of muffig ruikt. Vaak wordt uw neus-
slijmvlies geprikkeld wanneer u uw neus boven de fles houdt

• margarines, deze zijn over het algemeen gemaakt van gehydrogeneerde olie en be-
vatten transvetzuren

• reuzel of varkensvet, deze bevat verzadigde oliën. Tevens worden gifstoffen zoals
bijvoorbeeld pesticiden opgeslagen in de vetten

WEL:
• meervoudig onverzadigde vetzuren zoals zonnebloemolie, saffloerolie, lijnzaad-

olie, MITS ze niet worden verhit! Ze kunnen goed worden verwerkt in salades 
• olijfolie in bijvoorbeeld dressings of mayonaise
• bak en braad in olijfolie of roomboter (dit zijn stabiele vetten die niet snel beder-

ven door verhitting)
• frituur in kokosolie (dit is een zeer stabiel vet)

Verhitten van voedsel betekent altijd dat het gaat denatureren. Met andere woorden
hoe meer we voedsel verhitten hoe ongezonder het wordt. Daarom raden we u aan
slechts af en toe gefrituurd voedsel te eten en op laag vuur te bakken. Bij olie en vet
geldt de regel: hoe gezonder de olie is hoe sneller het door verhitting ongezond wordt.
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✒ F.S. van Lente

EEN ANALYSE
Goede olie genereert gezonde patat. Dit
is in veel informatie terug te vinden. De
één prefereert sojaolie om patat gezond
in te bakken, de ander zonnebloem- of
olijfolie. Een andere mogelijkheid is: in
de oven garen met bijvoorbeeld het ge-
bruik van arachidonolie of olijfolie. Een
alternatief dat gepromoot wordt als ver-
antwoord patat eten.

FEITEN
De meeste huishoudens beschikken over
een frituurpan. In veel gevallen is deze
voorzien van een anti-aanbaklaag: teflon.
Bij de productie van teflon wordt PFOA
(perfluoroctaanzuur) gebruikt. In 2004
bleek dat producent DuPont, één van Ame-
rika’s grootste chemische concerns, twin-
tig jaar lang had gezwegen over de
mogelijke schadelijkheid van deze stof.
Bij ratten bleek deze stof vruchtbaarheids-
en leverproblemen te geven. Deze stof is,
op grond van diverse dierproeven, aange-
merkt als waarschijnlijk kankerverwek-
kend. DuPont ging in 2005 akkoord met
het betalen van een boete van 15 miljoen
dollar aan de Amerikaanse Environmetal
Protection Agency voor het achterhouden
van toxicologische gegevens over PFOA. Bij
hoge verhitting van de teflon komen vluch-
tige fluor bevattende dampen vrij die zeer
giftig zijn. Het voedsel dat in deze pannen
wordt gefrituurd zal dan ook een hoeveel-
heid van de teflonbestanddelen opnemen,
die daardoor in het lichaam terechtkomen.

Inmiddels blijkt PFOA bij vrijwel iedereen
in het bloed te zitten. De mogelijke scha-
delijkheid van deze stof staat al jaren ter
discussie. Het is in alle onderzochte eco-
systemen ter wereld, van Azië tot op de
Zuidpool, aangetroffen in water- en
grondmonsters. De moeilijke afbreek-
baarheid, te vergelijken met die van DDT
en PCB’s, baart milieudeskundigen grote
zorgen. Een pan zonder teflonlaag is aan
te bevelen.

BAKVETTEN
Voor het frituren zijn er vele producten
op de markt. Ossewit is een dierlijk vet.
Dit geniet geen voorkeur mede vanwege
de toxinen die het dierlijke vet bevat. 
De diverse frituurvetten bevatten over
het algemeen transvetten. Plantaardige
oliën, zoals zonnebloemolie, die be-
staan uit meervoudig onverzadigde vet-
zuren worden bij het verhitten
verzadigde vetten, ze denatureren en
zijn op die wijze schadelijk voor de 
gezondheid. Het meest aan te bevelen
zijn de stabiele vetten zoals palmolie of
kokosolie. Die denatureren niet en blij-
ven stabiel bij verhitting. Laten we dan
stellen dat ze het minst schadelijk zijn
voor uw gezondheid. Maar door het
hoge verhittingsproces ontstaan ver-
brandingsproducten, vooral als een
restje aardappel of paneermeel achter-
blijft in het vet. Van de stoffen die daar-
bij vrijkomen is bekend dat ze kan-
kerverwekkend zijn. 

PATAT OF AARDAPPELEN
De patat die u koopt is voorgebakken
evenzo de krielaardappeltjes. Meestal
wordt er niet vermeld in welk vet het is
voorgebakken. Het bovenstaande maakt
het gezondheidsgevaar duidelijk. Het
beste is biologische aardappelen, schil-
len, wassen, drogen, voorbakken en 
afbakken in kokosolie of palmolie. 
Een gefrituurde aardappel bevat geen
waardevolle vitaminen of mineralen.
Door het verhittingsproces zijn deze
stoffen vakkundig “om zeep” geholpen. 
De hoge temperaturen doen ook verza-
digde vetten in rook opgaan en het is
duidelijk dat deze rook bestaat uit 
vernielde vetzuren.

OVENPATAT
Het verhitten van aardappelen of patat
in de oven maakt weinig verschil met het
frituren. Ook dan wordt de gebruikte
olie verhit, met de nodige gevolgen. 
De patat neemt, net als bij frituren, de
olie op. In beide gevallen degenereert
de aardappel door de verhitting en wor-
den de koolhydraten uit de patat omge-
zet in snel opneembare suikers. Dit is
belastend voor de suikerhuishouding.

CONCLUSIE
Patat op de minst schadelijke wijze 
bereid is een smakelijke maaltijd die
een reëel gevaar  voor onze gezondheid
betekent en bovendien een echte 
dikmaker is. 

Een anekdote: onlangs op 

een verjaardagsfeestje 

kwam patat ter sprake. 

Eén van de bezoekers 

bekende hooguit drie keer 

per jaar patat te eten. 

Een ander meldde het 52 

keer per jaar te nuttigen. 

“Bij gebruik van een goede 

olie is daar niks mis mee”,

aldus de patateter.
Gezonde patatGezonde patat
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Roomboter wordt gewonnen uit melk en
is, vanuit het verleden, één van de eerste
vetten die bekend is bij het bereiden van
voeding. Het wordt op een natuurlijke
wijze gewonnen uit melk waar vroeger
de room boven kwam drijven en er vanaf
werd geschept. Door het karnen van de
boter, hierbij werd de boter “geklopt”
zodat de vetdeeltjes meer aan elkaar
gingen kleven, ontstond er een mooie,
gladde en goed smeerbare substantie.
De boter is smakelijk en zonder verhit-
ting bereid. Tegenwoordig gebeurt dit
machinaal, maar het principe is het-
zelfde. Er zijn verschillen in soorten
roomboter. Grasboter (of zomerboter)
wordt gemaakt van melk van koeien die
buiten in de wei lopen. Deze heeft een
wat gelige kleur en heeft als prettige ei-
genschap dat hij, direct uit de koelkast,

makkelijk smeerbaar is. Dat komt om-
dat grasboter meer onverzadigde vetzu-
ren bevat. Roomboter bevat ten minste
82% melkvet, is standaard ongezouten,
en heeft zoals we zagen een natuurlijke
productie. Melkvet wordt beschouwd als
een van de gecompliceerdste natuur-
lijke vetten en is licht verteerbaar. Het
bevat vitamine A en D, vitamine E en o.a.
geconjugeerd linolzuur. Van deze be-

standdelen is bekend dat ze een heil-
zame invloed hebben. Het bevat
cholesterol, de voornaamste reden
waarom het veroordeeld wordt. Het be-

vat echter ook lecithine dat er voor zorgt
dat de cholesterol niet neerslaat in de
aderen. De meest verkrijgbare room-
boter wordt tegenwoordig gemaakt uit
kunstmatig aangezuurde room. Biologi-
sche roomboter wordt gemaakt uit na-
tuurlijk aangezuurde room. Deze heeft
een fijnere structuur van boterkorreltjes
zodat ze makkelijker in de darmen wor-
den opgenomen. Biologische roombo-

ter verdient bovendien de voorkeur in
verband met het feit dat zowel bij mens
als dier afvalstoffen die het lichaam niet
kan verwerken worden opgeslagen in de

het vet van de melk bevat 
tevens “afvalstoffen” van de koe

✒ F.S. van Lente

Met uw neus in de boter?
Op zoek naar een antwoord

Door de intensieve reclamecampagnes die de industrie zich veroorlooft, nemen we ken-
nis van heel veel “feiten”. Om verkoop te bevorderen is het positief om een rookgordijn
van kennis te ventileren onder de aansprekende titel: Goed voor uw gezondheid. Maar
wat moeten we als consument met deze, niet onpartijdige, voorlichting die tot doel
heeft de verkoop te bevorderen? Is dat echt goed voor onze gezondheid?
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vetten. Dus het vet van de melk bevat 
tevens “afvalstoffen” van de koe. Denk
hierbij aan het intensieve gebruik van
antibiotica, gewasbeschermingsmidde-
len oftewel de onkruidbestrijdings-
middelen die u op deze wijze, bij niet-

biologische roomboter, te “eten” krijgt.
Op uw brood is roomboter smakelijk en
gezond. Wilt u niet teveel calorieën ge-
bruiken? Wees er dan matig mee. Voor
het bakken en braden is o.a. roomboter

aan te bevelen. Wees alert op te hoge
temperaturen, in feite is het bruin wor-
den van de boter en het vlees al een ver-
brandingsproces waarbij gezonde stof-
fen in het voedsel worden vernietigd.
Doordat roomboter verzadigde vetzu-

ren, enkelvoudig onverzadigde vetzuren
en 4% meervoudig onverzadigde vetzu-
ren bevat, is het een zogeheten stabiel
vet waardoor het niet snelt oxideert. 
Dit kunt u ook benutten voor het bakken

van o.a. cakes. Het is smakelijk en het
bruin worden van de boter speelt hierbij
geen rol.

Tip: zorg ervoor dat uw koelkast geen
margarines of halvarines bevat. Deze
worden bij de bereiding o.a. ontgomd,
geraffineerd, gebleekt, gedeodoriseerd
(1uur op 225°C verhit), ontschuimd, be-
handeld met soda, gehydrogeneerd en
tevens worden er conserveermiddelen,
aroma’s en kleurstoffen aan toege-
voegd. Het bevat circa 1 tot 4% transvet-
ten die schadelijk zijn voor uw
gezondheid.

KUNSTVET
In sommige light-producten worden wei-eiwitproducten ge-
bruikt als kunstvet, zoals Simplesse (1kcal per gram). Salatrims
(4-6 kcal per gram) is toegestaan in bakkerijproducten.
Bij dit vet is de plek van vetzuren in het triglyceride-molecuul ver-
anderd. Daardoor wordt het minder goed opgenomen in de
darm. (info: Voedingscentrum) Aanvulling; een kunstmatig ge-
produceerd eiwit is een stof die niet in het lichaam thuis hoort.
Het kan zich, net als bij transvetten, niet met het lichaam confor-
meren, daarom gedraagt het zich toxisch en is het schadelijk
voor uw gezondheid. (Zie het artikel over transvetzuren)

op uw brood is roomboter 
smakelijk en gezond

MARGARINES EN HALVARINES
Margarines en halvarines waaraan zogenaamde plantensterolen of –stanolen zijn toegevoegd zijn ver-
boden in Canada. Deze stoffen houden, volgens de informatie, de opname van cholesterol in het
lichaam tegen en worden daarom aangeprezen als een goede aanvulling op het dieet bij een verhoogd
cholesterol gehalte. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat als er verhoogde concentraties
plantensterolen in het bloed wordt vastgesteld dat deze geassocieerd kunnen worden met het ont-
staan van hart- en vaatziekten op jonge leeftijd. (jonger dan 55 jaar) Bij het niet meer innemen van de
plantensterolen normaliseerden de bloedwaarden zich. (Dr. W.M. Ratnayake, Nutrition Resarch
Division van Health Canada)

VETZUURSAMENSTELLING VAN BOTER IS; 
4% butyrinezuur, 2% capronzuur, 
1% caprylzuur, 2% caprinezuur, 
3% laurinezuur, 12% myristizuur, 
26% palmitinezuur, 12% stearinezuur, 2%
palmoliezuur, 28% oliezuur, 3% linolzuur,
minder dan 1% alfa-linoleenzuur en 2 tot
3% vetzuren met een enkele keten. Het
alfa-tocoferol-gehalte is volgens onder-
zoeksverslagen 16mg/kg.
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worden gesteld voor de inhoud.

Dit is de vijfde uitgave van de nieuwsbrief van de Stichting Voorlichting
voor Natuurgeneeskunde.

De vraag naar goede voorlichting wordt steeds groter. Daarom is in 2005
de Stichting Voorlichting voor Natuurgeneeskunde , kortweg SVN
genoemd, opgericht door een groepje mensen die als belangstellende,
patiënt of beroepsmatig betrokken zijn bij natuurgeneeskunde.

De SVN organiseert voorlichtingsavonden en seminars zowel voor
gebruikers als de behandelaars van natuurgeneeskundige therapieën.
De SVN geeft informatieve folders uit en sinds vorig jaar ook deze
nieuwsbrieven. De SVN nieuwsbrief verschijnt elk kwartaal. De SVN
nieuwsbrieven zullen telkens geweid zijn aan een thema. Deze keer is het
thema: Goede en Slechte Vetten. Het eerst volgende thema is: Water.

Vetten zijn onmisbare stoffen voor de mens! Vetten zijn ongezond!
Vet kan dienen als geneesmiddel! Vetten kunnen dodelijk zijn! Er zijn
goede en slechte vetten! Deze uitspraken kunnen we in de pers
regelmatig tegenkomen. Erg verwarrend allemaal. Deze nieuwsbrief
hoopt u inzicht te geven in deze ingewikkelde materie.  

De nieuwsbrieven zijn voorzien van oogjes. Daardoor passen de nieuws-
brieven in een ringband systeem. Zo kunt u de nieuwsbrieven bewaren en
spaart u in de loop der tijd een prachtig medisch naslagwerk bij elkaar. 

De SVN nieuwsbrieven worden verspreid via Centrum voor Natuur-
geneeskunde, Buitenstvallaat 12, 9204 WX Drachten. U kunt zich
schriftelijk opgeven als abonnee op het adres dat u in het colofon aantreft.

Wilt u de SVN nieuwsbrieven per post thuis ontvangen, dan kunt u 
  € 12,50 overmaken op rekeningnummer 5067594 van de ING bank onder
vermelding van jaarabonnement SVN nieuwsbrieven. 

Als u de SVN nieuwsbrieven gratis wilt ontvangen, kunt u de nieuwsbrief
op bovengenoemd adres afhalen. Het ringband systeem is te bestellen
door overmaking van € 6,00 op bovengenoemd  rekeningnummer onder
vermelding van: ringband SVN nieuwsbrieven.     

Stichting 
Voorlichting 

Natuurgeneeskunde
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