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 Je hart gezond te houden

Omega 3 helpt om hart- en vaatziekten 

bij gezonde mensen te voorkomen en 

vertraagt de voortgang ervan bij mensen 

die de ziekte al hebben. 

 

 Het functioneren van je hersenen 

(fors) te verbeteren

Omega 3 beschermt je brein tegen allerlei 

neuro-degeneratieve ziekten als Alzheimer, 

depressiviteit en een heel scala aan bipolaire 

stoornissen. Ook optimaliseert het de 

interne communicatie in je brein waardoor je 

sneller verbanden kunt leggen, beter kunt 

onthouden en flexibeler bent in nieuwe of 

onverwachte situaties.

 Stijve, pijnlijke gewrichten te verzachten

Dagelijkse inname van omega 3 vermin-

dert significant zaken als ochtendstijfheid, 

gevoelige gewrichten en andere pijnlijke 

symptomen van reumatoïde artritis. In veel 

gevallen zelfs zodanig dat je de Diclofenac 

en Ibuprofen in de prullenbak kunt gooien. 

 Je huid gezond en jong te houden

Omega 3 houdt je huid gezond en goed 

gehydrateerd waardoor het je beschermt 

tegen de verouderende effecten van de 

zon en UV-licht.  

 Sneller gewicht te verliezen

Doordat omega 3 vetten de ontgiftingsfunctie 

van de lever ondersteunen, meehelpen om 

je bloedsuikerspiegel in balans te houden 

én ervoor zorgen dat je brein beschikt over 

voldoende vetten, ben je langer verzadigd 

en heb je automatisch minder trek in zoet. 

Bovendien optimaliseren omega 3 vetten 

de verbranding en je stofwisseling. 

Wij mensen zijn gemaakt om te leven op vetten. Niet op suikers, niet op snel-
le koolhydraten en al helemaal niet op bewerkte voeding. Wij zijn van nature 
vetverbranders. Niet voor niets is moedermelk moddervet en bestaat het voor het 
overgrote deel uit omega 3 vetzuren. Omega 3 vetzuren zijn dan ook essentieel 
voor onze totale gezondheid. Zo helpen ze om:

 Hoe vetter
Hoe beter

Daarnaast spelen omega 3 vetten 
een belangrijke rol bij de gezondheid van 

de ogen en ons zicht, bij het versterken 
van ons immuunsysteem, en bij het voor-

komen van allerlei chronische ziekten 
zoals diabetes, obesitas en kanker. Maar 

ook in het voorkomen van ontstekingen 
en aandoeningen als depressiviteit en MS 
spelen omega 3 vetzuren een belangrijke 

rol. Het verdient dus met recht de titel 
‘wonderolie’. 
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Al onze lichaamscellen bestaan uit eiwitten 

met daaromheen een randje vet. 

Oftewel: de buitenkant van onze cellen 

bestaat volledig uit vetten. In de optimale 

situatie bestaat het randje vet om de cel 

(het celmembraan) hoofdzakelijk uit omega 3. 

Hierdoor is de celwand prachtig doorlaatbaar 

en elastisch, waardoor de voedingsstoffen 

en zuurstof goed naar binnen kunnen en afval-

stoffen snel weer kunnen worden afgevoerd. 

Helaas geldt voor veel mensen geen optimale 

situatie. Dankzij ons Westerse eet- en leefpatroon 

met veel bewerkte en gefrituurde voeding, 

bestaat bij ruim 90% van alle mensen de buiten-

kant van hun cellen hoofdzakelijk uit omega 6 en 

transvetten. 

En dat zorgt ervoor dat de celwand stug en 

moeilijk doorlaatbaar wordt. Het legt als het 

ware een flinterdun plastic laagje over de cel, 

waardoor cellen langzaam stikken en sterven 

of muteren naar cellen die zuurstofarm kunnen 

overleven zoals kankercellen. Door dagelijks 

voldoende omega 3 tot je te nemen kun je 

dit voorkomen en kun je de doorlaatbaarheid 

en elasticiteit van jouw celwanden weer 

herstellen. Dit zie je onder andere terug in 

gezonde, flexibele aders, maar ook in je 

huid en in het functioneren van je organen 

en stofwisseling. 

 We zijn gemaakt van eiwitten
met een randje vet

 Essentiele vetzuren
Binnen de omega vetzuren kun je onderscheid 

maken in omega 3-6 en 9. Omega 3 en omega 

6 zijn zogenaamde essentiële vetzuren. 

Dat betekent dat het lichaam ze niet zelf aan 

kan maken, maar dat de hoeveelheid vetten 

die het beschikbaar heeft afhankelijk is van 

wat we eten. Omega 9 kan het lichaam wel 

zelf aanmaken. 

Maar, om dit in de juiste hoeveelheden 

te kunnen doen is het belangrijk dat de 

verhouding tussen omega 3 en omega 6 

goed in balans is. Wanneer dat niet het geval 

is, zal je lichaam ofwel te weinig ofwel te veel 

omega 9 aanmaken en dat kan allerlei 

ontstekingsreacties veroorzaken. 
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Dit is eigenlijk ook wel logisch, wanneer je 

weet dat schattingen aangeven dat ongeveer 

80% van wat we eten omega 6 vetten bevat 

en slechts 20% de zo broodnodige omega 3. 

Om optimaal te kunnen functioneren, is het 

essentieel dat omega 3 en omega 6 in de 

juiste verhouding voorkomen in het lichaam. 

Deze verhouding is ongeveer 1:4. 

Dus: 1 omega 3 : 4 omega 6. Helaas is deze 

ideale verhouding bij de meeste mensen ver 

te zoeken en liggen de gemiddelden rond 

de 1 omega 3 : 20-30 omega 6. 

 De juiste verhouding

 Chronische ontstekingen
Ze zorgen voor extra cholesterolplaque 

in de aders waardoor je een vergroot 

risico loopt op een hartaanval of zelfs een 

beroerte, maar ze tasten ook zenuwcellen 

aan in de hersenen waardoor je Alzheimer 

kunt krijgen en ze zorgen ervoor dat ge-

zonde cellen makkelijker kunnen muteren 

naar kankercellen. Wanneer je dus fit en 

vitaal ouder wilt worden, is het ontzettend 

belangrijk dat je deze ontstekingsreacties 

(en daarmee zo ongeveer alle ouderdoms-

ziekten) zoveel mogelijk voorkomt. 

Wanneer de balans tussen omega 3 en 

omega 6 niet goed is, loop je een verhoogd 

risico op het ontstaan van chronische 

ontstekingen in je lichaam. Dit kan ervoor 

zorgen dat je vermoeid bent of dat je sukkelt 

met je gezondheid terwijl de dokter niets kan 

vinden. Overigens heeft ondergewicht en 

hardnekkig overgewicht ook vaak een relatie 

met een verhoogde ontstekingsgraad van 

het lichaam. Chronische ontstekingsreacties 

in je lichaam zorgen ervoor dat je vroegtijdig 

veroudert en zijn de veroorzaker van bijna 

alle chronische aandoeningen zoals hart- 

en vaatziekten, kanker, diabetes, obesitas, 

Parkinson, Alzheimer en zelfs depressie.

Ontstekingen kun je zien als brandhaarden 

in je lichaam. Ze verschroeien als het ware 

je lichaam van binnen waardoor je sneller 

veroudert en last krijgt van allerlei lichamelijke 

ongemakken. 

Goed om te weten 
Een teveel aan omega 6 zet chronische 

ontstekingen aan. Omega 3 vetten kunnen 
de ontstekingsreacties uitzetten. 

Als de verhouding tenminste in balans is. 
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Met deze wetenschap is de kans dan ook 

enorm groot dat jouw omega vetzuurbalans 

ook verre van optimaal is. Dit betekent dat 

het belangrijk is om jouw omega verhouding 

te onderzoeken en eventueel te laten testen 

zodat je weet of je hem aan moet gaan 

vullen. 

Op dit moment wordt geschat dat ruim 90% 

van de westerse bevolking geen optimale 

omega vetbalans heeft. Met een gezonde 

leefstijl kom je een heel eind, maar helaas is 

het bijna onmogelijk om met alleen gezon-

de voeding jouw vetzuurbalans binnen de 

gezonde waarden te houden. We leven nou 

eenmaal in een giftige omgeving en staan 

bloot aan veel meer stress dan gezond voor 

ons is. Zelfs ik, met mijn toch overwegend 

gezonde leefstijl, heb geen optimale omega 

vetzuurbalans (mijn omega verhouding ligt 

op dit moment rond de 1: 10). En ik weet dat 

voor veel van mijn collega lifestylecoaches 

hetzelfde geldt. Dat is dus echt wel een ernstig 

teken aan de wand. 

 Is gezond eten voldoende?

 Hoe kun je ontdekken of jouw
omega vetzuurbalans optimaal is?

 (Over)vermoeidheid

 Je wordt minder alert en kunt minder snel denken (brainfog)

 Je hebt moeite om je te concentreren en/of te onthouden

 Alles wordt droog: je huid, ja haar, je slijmvliezen (denk aan droge ogen, droge vagina etc.)

 Je bent aan het kwakkelen met je gezondheid, maar de dokter kan niets vinden.

 Je blijft trek houden in zoet

 Het is moeilijk om af te vallen of aan te komen

 Je kunt je depressief voelen

 Je kunt last krijgen van gewrichtspijnen (artritis, reumatische klachten)

 Je kunt last krijgen van slaapproblemen

Het is vaak heel lastig om te voelen of jouw omega vetzuren goed in balans zijn. 

Je kunt dit laten testen via een bloedtest, maar ook onderstaande symptomen geven 

vaak wel aan dat er iets niet goed zit:
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 Omega vetzuren weer in balans
brengen

Wanneer je de balans tussen de verschillende omega vetzuren weer wilt herstellen, 

is het in de eerste plaats belangrijk dat je focust op de verhouding tussen omega 3 en

omega 6. In de praktijk komt dit neer op een forse aanvulling van de omega 3 bronnen 

in je voeding en een forse vermindering van de omega 6-houdende voeding. Optimaal 

is het, wanneer je dit combineert met een goed omega 3 supplement om jouw 

vetzuurhuishouding sneller aan te vullen/ in balans te brengen.  

Meer eten

Wilde vissoorten (sardientjes, makreel, 
haring en zalm)

Biologisch vlees en kip

Grasboter (liefst zo biologisch mogelijk)

Noten (behalve pinda’s)

Lijnzaad (beperkt)

Pompoenpitten

Sesam- en chiazaad

Omega 3 eieren

Een goed omega 3 supplement

Kokosolie (extra vierge) 

Minder eten (of laten staan)

Suikers en snelle koolhydraten

Bewerkte voeding

Plantaardige oliën (m.u.v. olijfolie)

Margarine, halvarine, 
bak- en braadboter

Bewerkt vlees

Gefrituurde voeding

Alcohol



Wist je dat 
de drie hardst 
werkende organen 
van ons lichaam 
het meeste 
omega 3 bevatten?
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Daarnaast zorgt omega 3 ervoor dat 

informatie sneller door ons brein kan reizen 

en helderder doorkomt. Hierdoor kun je 

sneller denken, verbanden leggen, schakelen 

in nieuwe situaties en onthouden. Met andere 

woorden: des te meer omega 3 vetzuren

je brein bevat, des te beter het zich zal 

gedragen en des te sneller en effectiever 

het zal werken tot op hoge leeftijd. Daar komt 

bij dat wanneer je brein beschikt over vol-

doende omega 3 vetzuren, het veel minder 

snel zal gaan zeuren om eten of ‘iets lekkers’.

 

Wist je dat de drie hardst werkende 

organen van ons lichaam: het hart, je brein 

en je geslachtsorganen, de drie organen 

zijn die het meeste omega 3 bevatten?

Onderzoek toont aan dat mensen met 

de hoogste hoeveelheid DHA in het bloed, 

de beste hersencapaciteit hebben, terwijl 

mensen met degeneratieve ziektes als MS 

en Alzheimer verhoudingsgewijs heel veel 

omega 6 in hun hersenweefsel hebben

en weinig omega 3. 

Ons brein bestaat voor 60 procent uit vet 

en dit vet bestaat voor het overgrote deel uit 

de omega 3 vetzuren EPA en DHA. EPA is 

verantwoordelijk voor het optimaal functione-

ren van hersenweefsel en DHA ondersteunt 

de structuur van het weefsel in je brein en 

zorgt ervoor dat je hersencellen met elkaar 

kunnen communiceren. Ook heeft DHA een 

kalmerende werking op je brein. Ruim 97% 

van de vetzuren in je brein bestaat uit DHA. 

Dit is dus een heel belangrijke basis voor 

een goed functionerend brein en betekent 

dat je brein iedere dag behoefte heeft aan 

enorme hoeveelheden van deze vetzuren 

om optimaal te kunnen functioneren. 

 Omega 3 en je brein

Je kunt omega-3 EPA/DHA zien 
als de conditioner van je brein.
Wat conditioner doet voor je haar, doet 
EPA/DHA voor je brein door ervoor te 
zorgen dat de celmembranen zachter en 
soepeler worden. Wat teveel omega 6 
doet voor je brein, kun je vergelijken met 
haar dat een dagje bloot heeft gestaan 
aan zee en zon. 

MIJN ADVIES
HOE VETTER HOE BETER. 

OFTEWEL: EET HET JUISTE VET IN 
PLAATS VAN VETARM.
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Omega 3 verhoogt het aantal serotonine 

receptoren in je brein en verhoogt de 

hoeveelheid dopamine in de ´gelukscentra´ 

van je hersenen. Maar het verkleint ook de 

ontstekingsreacties in je brein die er vaak 

voor zorgen dat je je minder gelukkig voelt 

of die een soort van ´brainfog´ creëren. 

Met andere woorden: des te meer omega 

3 je brein beschikbaar heeft, des te minder 

andere ´geluksmakers´ je nodig hebt zoals 

suiker, alcohol en andere verslavende stoffen 

of gewoonten. 

Steeds meer mensen leiden op dit 

moment aan depressiviteit en ook het aantal 

zelfmoordpogingen is de laatste jaren 

schrikbarend toegenomen. Onderzoek toont 

zelfs aan dat in landen waar meer omega 3 

wordt gegeten, het aantal zelfmoordpogin-

gen significant lager is. Ook experimenten 

met gevangenen tonen aan dat gevangenen 

die dagelijks voldoende vitaminen, minera-

len en omega 3 vetten krijgen veel minder 

agressief zijn dan degenen die dit niet krijgen. 

In de groep die aanvullende voedingsstoffen 

kreeg nam het onderlinge geweld af met 

maar liefst 37%! Omega 3 is een belangrijke 

schakel in het aanmaken van je feel-good 

hormonen serotonine en dopamine. Onder-

zoek toont aan dat een tekort aan deze 

hormonen ervoor kan zorgen dat je last kunt 

krijgen van depressiviteit en allerlei bipolaire 

stoornissen als Burn-out, Dementie,

Dwangstoornissen, Borderline gedrag en 

Asperger.

 Omega 3 en je geluksgevoel

Bij kinderen zorgt een gezonde 
hoeveelheid dopamine ervoor dat ze 

beter kunnen leren, lezen en makkelijker 
verbanden kunnen leggen. Maar ook dat 

ze rustiger worden en minder last hebben 
van ADHD en dyslexie. 
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de rest van je lichaam minder grondstoffen 

ter beschikking om tekorten aan te vullen. 

Het gevolg is wederom: honger. Mede hier-

door wordt de ‘noodtoestand’ uitgeroepen 

en dat zorgt ervoor dat je lichaam in 

vetopslag-modus gaat. 

Dus: wanneer je al een heel dieetverleden 

achter de rug hebt en je voelt je nog steeds 

dik, moe en depressief, of je hebt last van 

eeuwige honger, dan zou het echt heel goed 

kunnen zijn dat je last hebt van laaggradige 

chronische ontstekingen. Dit geldt overigens 

ook (zeker) wanneer je ondergewicht hebt. 

In dat geval is het een hele goede overweging 

om bij een natuurarts te laten onderzoeken 

hoe het ervoor staat met de ontstekings-

waarden in jouw bloed en te gaan kiezen 

voor een leefstijl waarin je zoveel mogelijk 

omega 6 vetten vermijdt en meer omega 3 

vetten gaat toevoegen (bijvoorbeeld door 

minder vlees en granen en meer vis en 

groenten te gaan eten). 

Wanneer je moeite hebt om af te vallen, ligt 

hier heel vaak een scala aan chronische 

ontstekingen ten grondslag, die zeer waar-

schijnlijk veroorzaakt zijn door een scheve 

verhouding tussen omega 6 en omega 3 

vetten in je lichaam.

Wanneer er ergens in je lichaam een 

ontstekingsreactie aan de gang is, maakt 

je immuunsysteem cytokines aan. Dit zijn 

eiwitten die het bijna onmogelijk maken om 

af te vallen. Om deze eiwitten aan te maken 

draait je immuunsysteem vaak overuren en 

heeft het heel veel grondstoffen nodig. 

Doordat je lichaam de grondstoffen die je 

eet gebruikt voor het onderhouden 

en ondersteunen van het immuunsysteem, 

zal je metabolisme vertragen en krijgt 

 Omega 3 en je gewicht

Chronische ziektes zullen daardoor verminderen 

of zelfs helemaal gekeerd kunnen worden. 

Hoe vreemd het misschien ook klinkt: vet 

eten maakt je slank. Maar dan wel de juiste 

vetten natuurlijk hè. Hierbij kun je denken 

aan kokosvet (extra vierge), roomboter (liefst 

grasboter omdat dit rijk is aan omega 3), 

biologisch vlees met een vetrandje en 

natuurlijk olijfolie en vette vis. Al deze vetten 

helpen je lichaam om meer rendement te 

halen uit insuline waardoor je minder insuline 

nodig hebt voor een gezonde bloedsuiker-

spiegel. Daardoor heb je minder zin om te 

snaaien tussendoor en worden de 

vet-verbrandende hormonen ‘aangezet’. 

De wetenschap heeft inmiddels al lang en 

breed aangetoond dat wanneer je meer vet 

eet en minder suikers en bewerkte produc-

ten, dat je lichaam zelf heel goed in staat is 

om de balans te herstellen. Door het eten 

van voldoende gezonde vetzuren herstel 

je de omega vetzuurbalans in je lichaam. 

Hierdoor zal het aantal ontstekingen in je lijf 

verminderen, je hormoonbalans herstellen, 

je ontgiftingscapaciteit optimaliseren en zal 

de balans in je brein worden hersteld. Dit zorgt 

ervoor dat je minder zin krijgt in zoet en een 

veel constantere energiebalans gaat ervaren. 

En dat zal er op haar beurt weer voor zorgen 

dat je lichaam uiteindelijk extra kilo’s los zal 

gaan laten. 

 De balans herstellen

Een overactief immuunsysteem vreet glucose. Het gevolg 

is dat je meer honger zult krijgen en met name trek krijgt 

in zoete dingen. 
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 Jouw omega-3 balans testen
balans vrij eenvoudig testen met 

een thuistest die je kunt bestellen via 

internet. Omega 3 index, Combivitaal of 

Medivere bieden goede testen en ook het 

Noorse merk Eqology doet dit. 

Aangezien bij 99% van alle mensen in de 

Westerse wereld de vetzuurbalans niet goed 

is, kun je er eigenlijk wel blind vanuit gaan 

dat dit voor jou ook geldt. Mocht je toch 

graag willen weten hoe groot de disbalans 

is in jouw lichaam, dan kun je jouw omega-3 

Uiteraard zijn er nog veel meer goede merken 

op de markt, maar van deze merken weet ik 

zeker dat ze niet oprispen (heel fijn want dit 

betekent dat de olie van goede kwaliteit is) en 

ze leveren een hele hoge hoeveelheid EPA en 

DHA in de juiste verhouding. 

Waar je op dient te letten bij het kiezen 

van een goed merk is de hoeveelheid en 

verhouding tussen EPA en DHA per cap-

sule of eenheid. Laat je dus niet verleiden 

door algemene aanduidingen als omega 

3, maar kijk echt naar de verhouding en 

hoeveelheid EPA/ DHA die een capsule of 

eenheid bevat. 

De juiste verhouding tussen EPA/DHA is 1 

EPA : 1.5 DHA. Dus in de capsule moet 

ongeveer anderhalf keer zoveel DHA zitten in 

vergelijk met de hoeveelheid EPA. Wanneer 

de hoeveelheid EPA en DHA gelijk zijn is dat 

ook prima. Daarnaast heeft goede visolie 

een zogenaamde EMAS certificering die 

garandeert dat de olie is verkregen via 

duurzame visserij en dat uitsluitend onbe-

dreigde kleinere vissoorten zijn gebruikt 

waardoor je ook minder risico loopt op zware 

metalen en andere vervuiling. 

Wanneer je echt de omega 3 olie wilt 

gebruiken om je zoetbehoefte te remmen, 

dan schijnt visolie een beter effect te hebben. 

Hier is niet heel veel onderzoek naar gedaan, 

dus het wordt toch een kwestie van zelf 

uitproberen wat goed werkt voor jou. 

Persoonlijk vind ik visolie fijner en beter 

werken bij mezelf. Ik heb ook een periode 

algenolie gebruikt en daar merkte ik veel 

minder effect van bij het verminderen van 

mijn zoetbehoefte. Ik kies om die reden voor 

visolie, uiteraard wel zo duurzaam mogelijk. 

Mocht voor jou het verminderen van je zoet-

behoefte niet zo´n heel groot ding zijn of kies 

je voor een overwegend vegetarische leefstijl, 

dan is algenolie een prima alternatief. Tenslotte 

haalt de vis ook zijn omega 3 uit algen. 

 Welke omega olie 
kun je gebruiken?

Er zijn heel veel soorten omega 3 olie op de markt. Belangrijk is in ieder geval de keuze 

tussen visolie of algenolie. Het kan allebei, mits je kiest voor een goed en zuiver 

supplement. 

GOEDE MERKEN VISOLIE 
VIND IK PERSOONLIJK:

ARTIC BLUE (CAPSULES)
EQOLOGY (OLIE)

TESTA (CAPSULES)



Dit vul je vervolgens aan met 500-1000 mg 

visolie per dag via een supplement. Een 

beetje afhankelijk van de dosering in de 

capsules/ olie die je neemt komt dit neer op 

5-6 capsules of 2-4 eetlepels per dag. Mocht 

je een heel actief of stressvol leven hebben 

op dit moment, dan kun je ook gerust nog 

iets hoger gaan zitten. 

Ook wanneer je last hebt van chronische 

ziektebeelden kun je gerust 2000-3000 mg 

per dag aanhouden. Net als wanneer je echt 

neurologische problemen hebt (depressies 

of bipolaire stoornissen). Maar doe dit wel in 

overleg met je specialist. 

Gemiddeld genomen eten we ongeveer 20% 

van de omega´s die we nodig hebben via 

onze voeding. En: des te meer omega 6 je 

eet, des te meer omega 3 je nodig hebt. 

De truc is dus echt om te minderen in

omega 6 en meer omega 3 te gaan eten. 

Je hebt per dag minimaal 1000 mg nodig 

aan omega 3 EPA/DHA, voor kinderen tot 12 

jaar geldt ongeveer de halve dosering.

Hoeveel moet je hier voor 
eten/suppleren? 
Het beste kun je een combinatie maken met 

je voeding (laag in omega 6, hoog in omega 

3) waarin je twee tot drie keer per week een 

royale portie vette vis eet en daarnaast dagelijks 

zoveel mogelijk omega drie rijke voedings-

middelen toevoegt (zie de tabel op pagina 7). 

 Hoeveel omega olie gebruik je?

 Bronnen

 Eat fat, get thin, Dr. Mark Hyman

 The Omega 3 effect, William Sears, M.D

 Epigenetica-opleiding:

www.evenwijs.nl


