
10 VETZUURANALYSE

Vetzuuranalyse is sleutel tot
verbeterd voedselonderzoek

De analisten van de sectie ‘Voeding en Gezondheid’ van de afdeling 
‘Humane Voeding’ van de Wageningen Universiteit verwerken per onder-
zoek grote hoeveelheden monsters. Die onderzoeken zijn zo groots 
opgezet om te kunnen dealen met de onzekerheid van de resulta-
ten. Onderzoekster Laura Trijsburg werkt met statistisch methodes aan 
het verminderen van die onzekerheid. Zij werkt daarvoor samen met ana-
list Robert Hovenier die honderden vetzuuranalyses heeft uitgevoerd.

“E
en deelneemster aan mijn onder-
zoek vertelde dat ze bijna ruzie 
met haar dochter had gekregen. 
Haar dochter had koekjes ge-

bakken en zij wilde, precies volgens het onder-
zoeksprotocol, een koekje in de verzamelemmer 
gooien. Maar dat mocht ze niet! Wat dat betreft 
was een andere deelnemer wat pragmatischer: 
hij pakte bij een verjaardag een extra groot stuk 
taart, brak het ongeveer in tweeën, at de ene 
helft op en gooide de andere helft in de verza-
melemmer.” Aan het woord is Laura Trijsburg, 
die bij de secties ‘Voeding en Gezondheid’ en 
‘Voeding en Epidemiologie’ van de afdeling ‘Hu-
mane Voeding’ van de Wageningen Universiteit 
werkt aan het nauwkeurig vaststellen van wat 
en hoeveel mensen eten. “In de epidemiologie 
willen we graag kunnen zeggen: ‘als je meer 
vis-vetzuren eet, heb je minder kans op hart- 
en vaatziektes’. Maar je moet dan wel precies 
kunnen meten wat de inname van die vetzuren 

is, en dat is best wel moeilijk. Vaak werken we 
met vragenlijsten waarbij de deelnemers zelf 
aangeven wat ze hebben gegeten, maar daar zit 
toch een flinke onzekerheidsmarge in. Je kunt 
ook bloedmonsters analyseren in het lab, wat 
op zich een zeer nauwkeurige methode is, maar 
dan heb je alleen informatie over de relatieve 
inname van de vetzuren en niet over de precieze 
hoeveelheid vetzuren. Met ons onderzoek willen 
we heel nauwkeurig de voedselinname vaststel-
len. Hiervoor hebben we een kleine 200 mensen 
gevraagd om gedurende 24 uur alles wat ze eten 
en drinken te bewaren in een grote emmer. Deze 
duplicaatporties –ze moeten dus extra ko-
ken!– analyseren we dan in het laboratorium op 
verschillende bestanddelen, in ons geval op eiwit, 
kalium, natrium en vetzuren. Ook analyseren 
we de bloed- en urinemonsters van diezelfde 
onderzoeksdeelnemers. Ik vergelijk de uitkom-
sten van het onderzoek met duplicaat porties 
met dat van vragenlijsten en urinemonsters.Ik 

kijk hoe groot het verschil is met de 
uitkomsten van de urinemonsters 
en bepaal aan de hand daarvan een 
correctiefactor. Hierdoor kan je met 
de vragenlijst een betere schatting 
krijgen. Als je onnauwkeurigheden 
in vragenlijsten met behulp van een 
statistisch model kunt wegfilteren, 
is dat veel minder belastend dan dat 
je bloed laat prikken of voedsel laat 
verzamelen. Als alles volgens plan 
verloopt, dan kan het bijvoorbeeld 
zijn dat een onderzoek met vragen-
lijsten waar je nu nog vijfhonderd 
deelnemers voor nodig hebt met 
veel minder deelnemers toe kan. 
Dat geeft niet alleen een enorme 
besparing in onderzoekswerk en 
-kosten, maar kan ook de opmaat 
zijn naar een grotere statistische 
nauwkeurigheid.”
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Monstervoorbewerking
Het achterhalen hoe goed duplicaat-
porties kunnen meten wat mensen 
eten is niet alleen voor de proef-
personen veel werk, maar ook voor 
de onderzoekers. Zo heeft Laura 
Trijsburg bij alle deelnemers een 
grote koelbox met een emmertje en 
flessen gebracht en die vervolgens 
ook weer opgehaald. “In het labo-
ratorium heb ik per persoon alles in 
de blender gedaan –mijn maag kan 

inmiddels aardig wat hebben!– en na toevoeging 
van een anti-oxidant zijn de monsters ingevro-
ren, tot het moment waarop ze konden worden 
geanalyseerd.”
Voor analyse vindt echter nog een omvangrijke 
monstervoorbewerking plaats, met name voor de 
analyse op vetzuren. Robert Hovenier, die al meer 
dan 25 jaar ervaring heeft in de vetzuuranalyse, 
legt uit wat de uitdagingen zijn: “Omdat er veel 
lipoproteïnen in het voedingsmonster zitten 
is het een hele toer om het vet eruit te halen. 
Hiervoor beginnen we met het uitschudden. Dat 

gaat handmatig en is dermate tijdrovend dat we 
maar tien monsters per dag kunnen verwerken. 
Na die stap heb je een oplossing waarin 10 tot 
20 procent vet zit. Die oplossing kun je verder 
opwerken door hem over een SPE-kolommetje 
te leiden, waarbij een bepaalde fractie vet door 
de kolom gaat en de rest op de kolom achter-
blijft. Maar dan ben je er nog niet, want op dat 
moment zitten de vetzuren in een grote fractie 
met veel oplosmiddel. Aanvankelijk gebruikten 
we een systeem van buizen in een verwarmings-
blok om het overtollige oplosmiddel letterlijk 

Robert Hovenier bij de Christ RVC 2-33 CDplus indampcentrifuge waarmee hij onder vacuüm de vetzuurmonsters concentreert.

➞
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af te dampen. Deze methode heeft 
echter verschillende nadelen. In de 
eerste plaats moet je er veel stikstof 
doorheen blazen omdat je oxidatie 
van de vetzuren aan de lucht na-
tuurlijk wilt voorkomen; met name 
meervoudig onverzadigde vetzuren 
zijn heel gevoelig voor oxidatie. Bo-
vendien moet dat afdampen in een 
zuurkast plaatsvinden, omdat het als 
oplosmiddel veelgebruikte hexaan 
letterlijk de lucht in vliegt. En dat is 
niet bepaald milieuvriendelijk.”

Indampcentrifuge
Sinds twee jaar vindt het indampen 
plaats met behulp van een indamp-
centrifuge die bij 1500 rpm onder 
vacuüm het monster concentreert. 
Het gaat hierbij niet om het afdraai-
en van een monster, dat meestal bij 
veel hogere snelheden plaatsvindt. 
De lage centrifugesnelheid is puur 
bedoeld om contaminatie te voor-
komen. Als je iets verdampt en het 
condenseert onderweg, dan kan het 
weer ergens anders terecht komen. 
Als je centrifugeert heb je dat effect 
niet. In dit geval vang je 90 tot 95 
procent van je oplosmiddel op in de 
koudeval. 
“Belangrijk voordeel van deze 
methode is dat je het oplosmiddel 
bij een lagere temperatuur kunt 
kwijtraken. Je werkt immers onder 
vacuüm, dat een kookpuntverlagend 
effect heeft. We kunnen in het geval 
van de vetzuren het verdampen van 
het oplosmiddel laten plaatsvinden 
bij ongeveer 60 °C, zodat je veel 
minder kans hebt op het destabilise-
ren van de verbindingen die je uit-
eindelijk kwantitatief met je GC wilt 
bepalen. En nog een voordeel van 
het werken onder vacuüm: je hoeft 
geen extra maatregelen te nemen 
om oxidatie tegen te gaan. Als je 
het vacuüm er af haalt, moet je wel 
weer werken in een stikstofomge-
ving. Dat kan heel mooi met dit sys-
teem, maar je kunt er dan ook weer 

Onderzoekster Laura Trijsburg analyseert naast voedingsmonsters ook bloedmonsters. Om de eiwitten van de vetzuren te 

scheiden gebruikt ze deze, ook door Salm en Kipp geleverde Sigma centrifuge. 
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wat vloeistof bij doen, zodat de vetzuren niet of 
minder snel oxideren. In hexaan kan je ze zo drie 
maanden bewaren”, vertelt Robert Hovenier.
De vetzuurmonsters worden ingedampt met een 
RVC 2-33 CDplus van Christ. De door Salm en 

Kipp geleverde indampcentrifuge is niet de eerste 
op de laboratoria bij ‘Voeding en Gezondheid’. 
“In 2012 hebben we een 2-25 aangeschaft, met 
name voor het indampen van monsters voor de 
analyse op carotenoïden als vitamine A en lyco-
peen. Dat was een goede stap, want we zagen 
dat we onderweg veel minder monster verloren; 
met concentreren onder vacuüm blijft er meer 
over. Hoe dat precies komt weet ik niet. Wellicht 
dat het te maken heeft met de luchtverwarming 
van de indampcentrifuge die anders werkt dan 
het metaal van het verwarmingsblok.”
Al snel bleek de capaciteit van de kleinste 
indampcentrifuge dan ook te laag voor het 
toenemende aanbod aan monsters. “Ik zag in 
de vetzuren ook ideale kandidaten voor deze 
methode, en met de voortgang van onder meer 
de NQplus-studie, waar in totaal 1800 mensen 
aan meedoen, was uitbreiding van de capaciteit 
noodzakelijk. We hebben derhalve eind 2013 
een tweede indampcentrifuge van Christ bij 
Salm en Kipp besteld, deze keer een wat grotere, 
type 233. Op dit apparaat verwerken we onder 
andere de vetzuur- en carotenoïdemonsters uit 
de NQplus-studie en de vetzuurmonsters van 
het onderzoek van Laura, dat trouwens ook deel 
uitmaakt van het grotere NQplus-verband.”

Verhuizen
De GC-analyse van zowel de voedings- als de 
bloedmonsters is inmiddels voltooid en Laura 
Trijsburg is nu –in het laatste jaar van haar 
promotie-onderzoek– bezig met de data-analyse 
en het schrijven van publicaties. Of uit haar on-
derzoek ook daadwerkelijk blijkt of de methode 
met duplicaatporties een nauwkeuriger beeld 
geeft van de voedselinname en correctiefactoren 
oplevert voor andere methoden kan (en wil!) ze 

nu nog niet zeggen. Al wil ze wel 
kwijt dat de eerste resultaten van de 
eiwitten (inname- en urinemonsters) 
dit beeld aardig bevestigen.
Wat de resultaten ook mogen zijn, 
het zal één van de laatste studies 
zijn die heeft plaatsgevonden in het 
Biotechnion-gebouw aan de Bomen-
weg in Wageningen. Robert Hove-
nier: “In juli van dit jaar verhuist de 
hele groep, zo’n 150 mensen, naar 
een gloednieuw gebouw op de Wa-
geningen Campus. Op dit moment 
is de groep nog verdeeld over drie 
gebouwen, het Biotechnion waar 
wij werken, de meer epidemiolo-
gisch georiënteerde onderzoekers in 
het Agrotechnion en de moleculair, 
metabole onderzoekers in De Valk. 
Ook de laboratoriumdisciplines zijn 
gesplitst: chemie in Biotechnion en 
moleculaire biologie aan de over-
kant. In het nieuwe gebouw komen 
de in totaal elf analisten bij elkaar te 
zitten, op één etage. Dat is gunstig. 
We zien dat steeds meer onderzoek 
gebruik maakt van zowel chemi-
sche- als moleculaire-biologische 
technieken. Op die manier kunnen 
we optimaal samenwerken in ook 
nog eens gloednieuwe laboratoria. 
Daar zien we echt naar uit!”

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

Humane Voeding
www.wageningenur.nl

“Belangrijk voordeel van een indampcentrifuge 
is dat je het oplosmiddel bij een lagere tem-
peratuur kunt kwijtraken. Je werkt immers 
onder vacuüm, dat een kookpuntverlagend 
effect heeft. Zo heb je veel minder kans op 
het destabiliseren van de verbindingen die 
je kwantitatief met je GC wilt bepalen.”

Hidden hunger
Robert Hovenier is al regelmatig te vinden op 
de nieuwe campus waar hij in het dedicated 
onderwijsgebouw Technotron practica bege-
leidt. “Ik zie alle eerstejaars Humane Voeding 
–zo’n 160 dit jaar– langskomen, in vijf blok-
ken van ieder drie middagen bij het verplichte 
practicum ‘methoden & toepassingen’.

Doel van dat practicum is om de studenten 
bekend te maken met analyses op het gebied 
van voeding en lichaamsvloeistoffen. Wat zegt 
een bepaalde test nu? Wat is het nut van kwa-
liteitscontrole, en hoe pak je dat aan? Ik pro-
beer zo ook gevoel voor getallen mee te geven. 
Studenten zeggen zonder na te denken ‘ik 
heb zoveel van dit in mijn bloed zitten’. Blijkt 
dat drie maal de letale dosis te zijn! Kijk eens 
naar je kwaliteitscontrole, zeg ik dan; heb je 
wel een goede verdunning voor je ijklijn ge-
maakt? Of ze meten 5 mmol/l cholesterol in 
hun eigen bloed en komen dan toch met een 
HDL van 23. Als ik dan vraag of dat wel klopt 
antwoorden ze steevast: ‘ja hoor, kijk maar op 
mijn rekenmachine’. Zitten ze er een factor 
tien naast...”
Derdejaars kunnen kiezen voor het practicum 
‘hidden hunger’, dat ook door Robert Hove-
nier wordt begeleid. “Hierbij gaan we aan de 
slag met veldtesten die iets zeggen over gebre-
ken in voeding, bijvoorbeeld voor vitamine A, 
jodium en ijzer. Het gaat dan om het beden-
ken hoe je zo’n test robuust in het veld kunt 
uitvoeren en wat er komt kijken bij het inter-
preteren van de resultaten. Opvallend is dat 
bij de vitamine A bepaling veel studenten uit 
ontwikkelingslanden, ook al zijn ze al jaren 
hier en leiden ze een ‘gezond’ studentenleven, 
nog steeds een relatief laag gehalte laten zien. 
Blijkbaar houden ze toch deels hun eigen eet-
gewoontes. Dergelijke inzichten overbrengen 
en het kwartje zien vallen is machtig mooi!”
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