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Stabiele energie 
Vet. Een woord dat we graag vermijden in onze voeding. We zijn er massaal een beetje bang voor 
geworden lijkt het wel. Alles moet mager en light, want dat houdt je slank en gezond, toch?  

Het klopt dat vet ons meer energie geeft dan de andere 2 energiebronnen. 9 kcal per gram ten opzichte 
van 4 kcal. En te veel energie tegelijkertijd kan het lichaam niet gebruiken en dit wordt opgeslagen als 
lichaamsvet. Net zoals bij suikers en eiwitten. Alleen gaat het bij vet dus net wat sneller. 

Maar vet is een onderschat pareltje in onze energiehuishouding. Het ondersteunt de stofwisseling en de 
verbranding van energie, transporteert de vitamines ADE en K door het lichaam, is onderdeel van de 
zenuwgeleiding, helpt het lichaam genezen en herstellen en is belangrijk voor de gehele 
hormoonhuishouding! Vet houdt het lichaam én de geest stabiel. Het is niet voor niets dat we snel 
chagrijnig kunnen worden wanneer we weinig vet eten.  

Vet kan met zijn kenmerken zelfs helpen met afvallen. Er is een studie gedaan met 3 testgroepen, 
waarbij alle groepen evenveel kilocalorieën aten en evenveel bewogen. 
 
Groep 1: at 1000 kilocalorieën waarvan 90% uit vetten 
Groep 2: at 1000 kilocalorieën waarvan 90% uit koolhydraten 
Groep 3: at 1000 kilocalorieën waarvan 90% uit eiwitten 
 
1000 kcal zijn weinig. Hierdoor zal het lichaam opgeslagen energie (lichaamsvet) gaan verbranden en 
zo gewicht verliezen. Als de belangrijkste factor in gewichtsverlies zou zijn hoeveel je eet of niet eet, 
dan zou iedere groep evenveel moeten afvallen. Logisch.  

Toch is het anders: de groep die 90% uit vetten aten, verloor verreweg het meeste gewicht door ketose 
(hierover later meer). De eiwitgroep verloor ook gewicht, maar minder. En de koolhydraten groep 
kwam zelfs aan, van slechts 1000 calorieën per dag, omdat het lichaam compleet uit balans raakte. Vet 
is dus een essentieel onderdeel voor de energiebalans. 

Vet 
Net zoals bij koolhydraten en eiwitten komt vet in verschillende soorten. En dit maakt het of een vet 
bruikbaar of minder bruikbaar is voor het lichaam.  

Een druppel vet bestaat uit vetzuren. Zoals de naam al zegt zitten hier 
zuren in. Het meest voorkomende vetzuur is triglyceride. (Tri = 3). Drie 
vetzuurketens aan elkaar.  

Dubbele binding 
Je hoeft absoluut niet te begrijpen hoe een vetdruppel in elkaar zit. 
Maar zie je het = tekentje in de onderste keten? Dit is waarom ik je dit 
uitleg. Deze = noemen ze een dubbele binding en deze is heel 
belangrijk. De keten mist hierdoor een H-tje. Hij is niet vol, ofwel 
onverzadigd. Dit is een onverzadigd vetzuur. En dit kleine verschil, 
maakt het grote verschil voor het lichaam! 

Triglyceride 
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 Verzadigd & Onverzadigd 
 

  
 
 

 

 

Meervoudig onverzadigd 
In het lichaam kunnen we zelf verzadigde triglyceride vormen uit de binnengekregen vetten. Dit is dan 
ook de meest gebruikte vorm van vet in ons lichaam. Maar met deze verzadigde vetten kunnen we niet 
alle functies uitvoeren. Onverzadigd vet kan zich door de dubbele binding nog koppelen aan iets 
anders. Er is nog een plekje vrij. Het kan zo een reactie aangaan met een andere stof en veranderen. 
Hierdoor zijn onverzadigde vetzuren heel functioneel en waardevol voor het lichaam in tegenstelling 
tot verzadigde vetten.  
 
Het kan ook zijn dat er op twee plaatsen in de keten een dubbele binding zit. Dit noemen we 
meervoudig onverzadigd vet. Deze vetten kunnen nog veel meer kanten op! Maar we kunnen deze zelf 
niet aanmaken, daarom noemen we deze essentiële vetten. We moeten deze uit de voeding krijgen. De 
essentiële vetten kunnen we onderverdelen in 2 families: omega 3 & omega 6. 

Omega 3 
Omega 3 is een essentieel vet met 3 soorten onder zich. ALA, EPA en DHA. Het aller waardevolste vet 
voor het lichaam is het omega 3 vetzuur DHA met wel 6 dubbele bindingen! EPA heeft er 5 en ALA 3. 
Het DHA-vetzuur kan nog heel veel voor ons lichaam betekenen. Samen maken ze de bloedvaten 
schoon, soepel en gezond, verlaagt ontstekingswaarden, zorgt voor gezonde zenuwgeleiding, helpt de 
hersen te ontwikkelen en ook deze gezond en fit te houden. Zo helpt omega-3 tegen dementie, 
alzheimer en een reeks van mentale problemen! Een supervet dus.  
 
ALA zit in plantaardige oliën, vooral in lijnzaadolie en groene bladgroente en heeft een vitamine-
achtige sleutelwerking op het lichaam. Onmisbaar! EPA en DHA zitten vooral in vis en algen. Dierlijke 
bronnen dus. Het is ook erg moeilijk als vegetariër voldoende DHA binnen te krijgen, maar dit 
betekent niet dat je hierdoor schade aan het lichaam toebrengt. DHA heeft zover bekend geen 
sleutelfunctie en kan gemist worden zolang de ALA inname genoeg is! Ben je vegetarisch en twijfel je? 
Probeer dan eens een vegetarisch DHA-supplement of DHA-rijke algenolie. 

Product Hoeveelheid ALA gram EPA & DHA gram 
Makreel 100 gram 0.36 4.56 
Sardines in olie 100 gram 0.50 2.18 
Gerookte zalm 100 gram 0.09 1.26 
Chiazaad 10 gram (1 lepel) 1.76 0.00 
Gebroken lijnzaad 10 gram (1 lepel) 2.28 0.00 
Walnoten  25 gram (1 handje) 1.87 0.05 

Verzadigd 
Wanneer een vetzuur helemaal bezet is met 
H-tjes vormt het een verzadigd vetzuur. Het 
vet is hierdoor statisch. Stabiel. Vast.  
 
Dat maakt dat dit vet hard is 
op kamertemperatuur. Dit zie 
je heel goed terug bij koude 
jus en botersoorten. 

Onverzadigd 
Wanneer er een dubbele binding 
tussen zit is de keten onverzadigd. 
Hierdoor is het letterlijk flexibel. 
 
De onverzadigde vetten zijn op 
kamertemperatuur meestal 
vloeibaar, zoals je ziet bij oliën.  

 

Triglyceride 
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Omega 6 
Naast omega 3 is er omega 6, ook een essentieel onverzadigd vetzuur. Deze variant is ook belangrijk, 
komt rijkelijk voor in plantaardige vetten en margarines en krijgen we gemakkelijk genoeg binnen.  
 
Omega 3 en 6 werken samen. Ze kunnen met elkaar verbindingen aangaan. Om dit allemaal goed te 
laten verlopen is het belangrijk dat de verhouding goed is tussen de twee omega’s. Helaas is dit vaak 
niet in balans. De omega 6 en 3 verhouding wordt tegenwoordig geschat op 20 omega-6 op 1 omega-3. 
Een verhouding van 20:1, terwijl we een verhouding van 1:1 of 2:1 eigenlijk nodig hebben. Een erg groot 
verschil dus! Een hoog omega-6 gehalte kan ontstekingen aanwakkeren in het lichaam. Ook hart- en 
vaatziektes, infectieziektes, en auto-immuunziektes krijgen hierdoor meer kans.  
 
Om de juiste balans terug te vinden is het belangrijk veel meer omega 3 binnen te krijgen en veel 
minder omega 6 in te nemen. Omega 3 kun je goed uit verse vette vis, lijnzaad en noten halen. Je kunt 
het omega-6 gehalte ook omlaag brengen door sterk bewerkte plantaardige oliën te vervangen door de 
koudgeperste oliën. Je brood besmeren met halvarine of margarine is dus niet nodig!  
 
In Boter v.s. olie leer je meer over verschillende soorten boter en welke je voor welk doeleinde het 
beste kunt gebruiken.  
 

Omega 6 Omega 3 

Planaardige oliën: Zonnebloemolie, Maisolie 
Sojaolie  

Plantaardige oliën: extra vierge olijfolie, 
lijnzaadolie, walnootolie 

Margarine en halvarine Lijnzaad, Hennepzaad, Chiazaad 

Bak en braadvet Walnoten, pijnboompitten 

Boter met toegevoegde omega 3 en 6 Vette vis: Zalm, Paling, Makreel, Haring, 
sardines 

Gevogelte Zeewier 

Orgaanvlees Algen 

Rood vlees Linzen, Bruine bonen, Sojabonen 

 Groene bladgroenten, met name spinazie 

Ongezond vet 
De onverzadigde vetten zijn dus gezond (onverzadigd = oké) en met name de omega-3 vetzuren zijn 
uitblinkers. Zijn de verzadigde vetten dan direct verkeerd? Nee! Lang werd dit wel gedacht, maar 
nieuw onderzoek laat zien dat onverzadigd vet niet direct ongezond is.  

Het ding hierbij is dat de bron van het vet en het eet/leefpatroon eromheen veel belangrijker zijn voor 
de uitslag. Verzadigd vet komt vooral voor in dierlijke producten zoals vlees en zuivel. Deze producten 
zijn slecht verteerbaar door de eiwitten en andere moeilijk verteerbare stoffen, die samen tot 
gezondheidsproblemen als hart- en vaatziekten en een slechte spijsvertering kunnen leiden. Daarnaast 
krijgen we veel te veel verzadigde vetten binnen in verhouding tot onverzadigde vetten wat de 
gezondheidsrisico’s kan vergroten.  

Transvetten daarentegen zijn wel ongezond. Hiervoor wordt vloeibare plantaardige olie zo bewerkt dat 
deze een harde vorm aanneemt. Deze transvetten zitten in koekjes, zoutjes, pizza, diepvriesproducten, 
sauzen en kant- en klaar gerechten. De Amerikaanse FDA stelt 2 gram transvetten per dag als redelijk 
veilig. Dit is minder dan een klein zakje Franse frietjes: 3.5 gram, of een zakje magnetron popcorn: 10 
gram. Een dagelijkse inname van 5 gram verzadigd vet geeft tot 2% extra gezondheidsrisico’s maar 
kan met een gezond leefpatroon opgeheven worden. 5 gram aan transvetzuren geeft tot 25% extra 
risico en is moeilijk te compenseren. 
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Korte en lange ketens 
Er zijn lange, middellange en korte vetzuurketens (het aantal C-tjes aan de slinger). In onze voeding 
komen vooral lange ketens voor met 12 tot 18 C-tjes. Deze worden met gal afgebroken in de dunne 
darm waarna ze worden opgenomen en getransporteerd via het lymfevaatstelsel naar de lever. Hier 
worden ze weer opgebouwd tot bijvoorbeeld cholesterol en getransporteerd naar de plek van 
bestemming. Een flinke klus voor het lichaam dus. 
 
Middellange vetzuurketens (6-12 C) worden makkelijker verteerd en opgenomen. Deze hebben geen gal 
nodig en kunnen zo heel snel in de bloedbaan komen. Door deze effectieve vertering kan het sneller als 
energie, hormoon of cel onderdeel werken en word het minder snel als vet opgeslagen. Deze 
combinatie van een effectieve opname, snelle functie en minder vetopslag zorgt ervoor dat het 
lichaamsvet en jij beter in balans blijft. Zo’n MCT (middelketenvetzuren) dieet wordt in ziekenhuizen al 
toegepast om de lymfevaatstelsel rust te gunnen na een maagoperatie. Ook bij verschillende 
darmproblemen kan het worden voorgeschreven.  
 
Middelketens komen bijna niet voor in onze voeding, maar één product zit er barstensvol mee: de 
kokosnoot! Daarom is kokosolie een heel goed product om in te bakken. Je leest meer hierover in Boter 
v.s. olie. 

Cholesterol 
Cholesterol wordt in de lever gevormd. We maken cholesterol zodat triglyceriden veilig door de 
bloedbaan vervoerd kunnen worden zonder dat het gaan klonteren en ze onderweg blijven plakken aan 
de bloedvaten. Om elke bundeltje triglyceriden komt een laagje vet en eiwit dat samen een schilletje 
vormt. Dit laagje kan verschillen en dit geeft cholesterol zijn stevige of plakkerige eigenschap.  

 
 
Er zijn drie soorten cholesterol: HDL, VLDL en LDL. De eerste twee zijn de goede soorten waar je 
lichaam veel mee kan. De laatste, LDL, is minder fijn. Bij een teveel blijft dit LDL rondcirkelen in de 
bloedbaan. Het is plakkerig en laat zich makkelijk hechten aan de wanden van bloedvaten en hierdoor 
kunnen deze vernauwen of dicht slibben. Weinig lichaamsbeweging, roken en alcohol, een disbalans 
tussen verzadigd en onverzadigd vet, overgewicht, een slecht werkende schildklier, erfelijke aanleg en 
een disbalans in voeding kunnen ervoor zorgen dat het LDL stijgt. 
 
Gelukkig werkt het goede HDL als een opruimer van het LDL. HDL vervoert het vet weer terug naar 
de lever waar het kan worden afgebroken en afgevoerd met de ontlasting. HDL houdt de bloedvaten 
dus schoon en goed werkend. We willen dus meer van dit HDL in ons lichaam. In dit tabel zie je snel 
en simpel welk vet belangrijk is om het cholesterol in balans te brengen. 
 

 LDL-cholesterol HDL-cholesterol Totaalcholesterol 

Verzadigde vetten Verhogend Verhogend Verhogend 

Enkelvoudige onverzadigde vetten Verlagend  Gelijk  Verlagend 

Meervoudig onverzadigd vet Omega 3 Verlagend Verhogend Verlagend 

Meervoudig onverzadigd vet omega 6 Verlagend  Verlagend Verlagend 

Transvetten Verhogend Verlagend Verhogend  
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Ketogeen dieet 
Na het ‘alles light’ tijdperk dat lang heeft volgehouden kwam de ‘minder suikers’ tijd. We kregen meer 
kennis en kwamen erachter dat snelle suikers veel negatieve effecten op onze gezondheid hebben. 
Zeker niet verkeerd, maar zoals met alles sloeg het al snel door in extreem minderen met álle soorten 
koolhydraten. Zo ontstond het koolhydraat arme dieet.  

Maar er is weer een volgend tijdperk aan het aanbreken, volgend op de koolhydraat arme rage. Het 
‘ketogeen’ tijdperk. Het compleet tegenovergestelde van het light tijdperk. Met als doel: zo veel 
mogelijk vet eten om in ketose stand te komen.  

In het kort 
Ketose is de stand van het lichaam waarin het vetten gaat verbranden voor energie omdat er geen 
koolhydraten meer zijn om te verbranden. Het hout is op, de kaars gaat aan. Hierbij maakt het lichaam 
ketonen aan uit vetten om in energie te blijven voorzien. Vandaar de naam Ketogeen dieet.  

Om je lichaam in de staat van ketose te brengen zou je de 
consumptie van koolhydraten drastisch moeten beperken tot een 
maximum van ongeveer 50 gram. Sommigen zullen hun 
koolhydraatinname moeten beperken tot minder dan 30 gram per dag 
om in ketose te komen. De verhouding is meestal 65% vetten, 35% 
eiwitten en 5% (complexe) koolhydraten.  

De groep koolhydraten moet je dus bijna geheel laten liggen, op een 
kleine inname van koolhydraat arme groentes na. In plaats daarvan 
eet je voornamelijk zuivel, vlees, vis, eieren en boter. 

Effect 
Het ketogeen dieet zorgt dat je snel gewicht verliest. Koolhydraten binden met water dus het meeste 
gewichtsverlies komt doordat het suiker en vochtgehalte daalt in het lichaam. Snel afvallen is het 
belangrijkste doel van het dieet. Het verhoogt het goede cholesterol in het lichaam en kan diabetes 
verlichten doordat de alvleesklier rust krijgt (minder tot geen insuline nodig). Daarnaast kan het 
mogelijk cellen ondersteunen voor een goede celdeling en zou het je mentale gezondheid verbeteren.  

Risico’s  
Dit klinkt allemaal fantastisch en misschien wil je het gaan proberen. Maar laten we ook even naar de 
andere feiten gaan kijken. Het lichaam maakt 3 soorten ketonen aan: Bèta-hydroxyboterzuur, 
Acetoacetaat en Aceton. Dit zijn zuren. Wanneer je veel van deze zuren in je bloedbaan hebt, krijg je 
niet alleen een slechte adem. Deze zuren worden normaal afgevoerd met de urine. Maar als het bloed 
altijd verzuurd is of je drinkt niet genoeg water kan dit de ontstekingswaarde van het lichaam 
verhogen. Zo kunnen klachten bij jicht, gewichtspijnen en spierpijnen ontstaan of verergeren.  

Daarnaast bestaat het voedingspatroon uit heel veel vetten en daarmee automatisch ook eiwitten. 
Vetten en eiwitten komen vaak samen voor in een product. Veel dierlijke eiwitten (met name bewerkt 
vlees en koemelkproducten) kunnen de ontstekingswaarde van het lichaam ook verhogen en de darmen 
flink belasten. En het ketogeen menu staat hier juist vol mee. Hierdoor kan de kans op darmproblemen 
en auto-immuunziekten zoals astma en eczeem toenemen of de klachten verergeren. Tot slot is er een 
grote mogelijkheid op vitamine-, mineralen- & vezelgebrek waardoor de darmen niet optimaal kunnen 
functioneren. De meeste mensen houden het ketogeen dieet niet eens zo lang vol: gemiddeld 6 
maanden, omdat het dieet ingewikkeld en streng is en veel voorbereiding kost. Dit is geen huis-tuin-
keuken dieetje. Wil je het heel graag proberen? Zoek dan altijd een gespecialiseerd diëtist!  

Groenten 
 

Koolhydraten 
 

Eiwitten 
 

Vetten 
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Lichamelijke balans 
Vet is een heel belangrijk onderdeel van de hormonale balans, energiebalans en zo dus ook van het 
gewicht. Het ondersteund de stofwisseling, transporteert vitamines en mineralen, houdt de cholesterol 
gezond, is essentieel voor het immuunsysteem, geeft isolatie aan het lichaam, is een hulpstof bij de cel 
opbouw, een energiereserve en vormt een beschermende laag. Vet is daarnaast een essentieel 
onderdeel van hormonen, die samen zorgen voor: de verbranding, de botten, de lever-, hart- en 
longfunctie, de zenuwsignaalwerking, de hersenen en jouw humeur. Daarom hebben we ook snel zin in 
vette voeding als we niet lekker in ons vel zitten. Ben dus nooit bang voor wat extra gezond vet! Zit je 
niet zo lekker in je vel of heb je behoefte aan een vette hap? Check de productlijst voor een hoop 
gezonde vetten waar jij zorgeloos van kunt genieten!  

Vet is dus, net zoals de andere energiebronnen, echt onmisbaar voor een gezond en gelukkig lichaam!  
Samen met koolhydraten en eiwitten vormt het een trilogie die niet zonder elkaar kan. Dit noemen we 
de Macronutriënten. De drie grote voedingsbronnen 
 
Alles hangt samen. Koolhydraten geven je de energie waar vervolgens de door eiwitgevormde spieren 
mee aan de slag kunnen. Maar zonder ons brein en de zenuwsignalen die alle puntjes met elkaar 
verbinden, zouden we niets kunnen uitvoeren of aansturen! We hebben alle onderdelen even hard 
nodig en hierin de balans vinden is essentieel voor een gezond en gelukkig lichaam! 
 
 

 
 

 
Koolhydraten Eiwitten Vetten 

Energie Uitvoering Verbinding 
 

 

Zie je het verband? 

 
 

 Energie 

Uitvoering Verbinding 

 


