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Vis is de belangrijkste bron van de gezondheidsbevorderende omega 3-vetzuren 
DHA en EPA, maar de zee is ook vervuild. Vis is hierdoor helaas ook de 

belangrijkste bron van het giftige kwik in ons dieet. Veel mensen maken zich 
hier zorgen over. Ik krijg dan ook vaak de vraag of vis nog wel gezond is. 

Tekst: Evert Berkelaar

Is vis nog Is vis nog 
steeds gezond?steeds gezond?
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Evert Berkelaar
Evert Berkelaar (1980) 
publiceerde in 2008 de 
eerste Nederlandstalige 
website over het Paleodieet 
(www.hetpaleodieet.nl). 
Als zelfstandig therapeut/
personal trainer begeleidt 
hij sinds 2009 dagelijks 
mensen op basis van 
de Paleo principes. 
Daarnaast is Evert docent 
en geeft hij les over orthomoleculaire 
voeding met als specialisme het Paleodieet en de 
sporter. Inmiddels heeft Evert duizenden mensen 
geïnspireerd om over te stappen op de Paleo-leefstijl. 
Op zijn eigen website www.evertberkelaar.nl biedt hij 
diverse uitgebalanceerde Paleo menu’s aan en publiceert 
hij artikelen over allerlei onderwerpen die Evert in zijn 
dagelijkse werk met de Paleo lifestyle tegenkomt. Hij doet 
ook aan online coaching. 
Evert deed zijn Masteropleiding aan de Universiteit van 
Gerona (Spanje), waar hij o.a. les kreeg van professor 
Cordain, de grondlegger van het Paleodieet. In 2014 werd 
de wetenschappelijke studie gepubliceerd waar hij samen 
met collega’s jaren aan gewerkt heeft. De studie toonde 
de gunstige effecten van het Paleodieet bij mensen die 
lijden aan het metaboolsyndroom. In april jongstleden 
verscheen zijn eerste boek: Paleo 2.0.

paleo_2.0Paleo 2.0

EVERT OP SOCIAL MEDIA

ter waterdiertje dat weer wordt gegeten 
door een vis. Die vis wordt weer gegeten 
door een grotere vis, enzovoorts. Zodoende 
bevatten de grotere, langlevende roofvissen 
het meeste kwik. Maar wat dacht je van 
medicijnen? Mensen die bijvoorbeeld antide-
pressiva gebruiken plassen een deel ervan 
ook weer uit. Dit komt via het riool in het 
ecosysteem. Er is aangetoond dat vissen 
deze stoffen inmiddels ook bevatten.

Vis eten en hart-vaatziektes
Het eten van vette vis beschermt tegen 
hart- en vaatziektes. Daarover bestaat 
wel een wetenschappelijke consensus. 
Interventies met vis laten betere en vooral 
consequentere resultaten zien dan inter-
venties met visoliecapsules. De positieve 
werking zal dus niet alleen aan de viso-
lie-vetzuren DHA en EPA liggen. Mogelijk 
spelen andere stoffen uit vis, bijvoorbeeld 
vitamine D, ook een rol.

Vis eten en diabetes
Een Nederlandse studie over de relatie tus-
sen het eten van vis en diabetes type 2 

toonde aan dat het eten van vis leidt tot 
een hoger risico. Als je wat beter de studie 
in duikt, blijkt dat de deelnemers vooral 
magere vis aten (81% van alle gegeten vis 
was magere vis). Het eten van vette vis 
leidt niet tot een hoger risico. Bovendien 
praten we hier over een visinname van 
ongeveer 10 gram per dag gemiddeld. 
Nederlanders eten waardeloos weinig dus. 
Als je dit vergelijkt met studies van ande-
re landen waar men meer vis eet, en dan 
vooral vette vis, zie je een duidelijk lager 
risico op suikeraandoeningen bij viseters. 

Selenium neutraliseert kwik
Finse wetenschappers hebben ontdekt dat 
het eten van vis leidt tot hogere waardes 
van omega 3 in het lichaam. Dit was gere-
lateerd aan een lagere kans op hartziek-
tes. Tegelijkertijd constateerden ze dat het 
eten van vis ook leidde tot hogere gehaltes 
van kwik (in het haar gemeten), wat weer 
nadelig is voor de gezondheid. Ondanks 
deze tegenstrijdige kenmerken concluderen 
de meeste studies toch dat het eten van 
vis veilig is en dat de positieve effecten 
groter zijn dan de nadelige effecten. Dit 
zou mogelijk verklaard worden doordat vis 
naast kwik ook selenium bevat. Selenium is 
in staat om zware metalen zoals in vis te 
ontgiften. 

Bereiding van vis
Bij het frituren van vis gaan de omega 
3-vetten die erin zitten grotendeels kapot. 
Frituren is dus de beroerdste methode van 
bereiden. Vis eet je het beste ingemaakt (zo-
als zoute haring), gebakken (zoals een zalm-
moot) of gestoomd (oven). Des te lager de 
bereidingstemperatuur, des te beter het is.

Tips om het beste uit vis te halen:
•  Eet vooral de kleinere soorten vis (minder 

gifstoffen).
•  Eet vooral de vettere soorten vis (gezon-

dere eigenschappen).
• Eet geen gefrituurde vis.
•  Eet geen tilapia: dit bevat meer omega 

6-vetten dan omega 3-vetten.
•  Neem twee paranoten per dag. Dit bevat 

veel selenium en helpt om eventuele kwik 
uit voeding te neutraliseren. 

Als je deze tips opvolgt meen ik oprecht dat 
de voordelen van het eten van vis flink op-
wegen tegen de nadelen. 

D
at vis de belangrijkste bron is van 
de omega 3-vetzuren DHA en EPA is 
reeds bekend. Deze vind je natuurlijk 
vooral in vette vis. Voorbeelden van 

vis met mooie hoeveelheden omega 3 zijn 
makreel, haring, sardien, zalm en poon. 
Ook is vis een van de weinige voedingsbron-
nen van vitamine D. De vitamine D-rijkste 
vissen zijn paling, sardien, zalm, forel, poon 
en haring. Daarnaast vinden we verschillen-
de mineralen in vis, waaronder selenium. 
Mineralen zijn veel beter opneembaar uit 
vis dan uit plantaardige bronnen. Vooral 
tonijn, haring en makreel zijn rijk aan se-
lenium. Een ander mineraal wat we zonder 
vis maar weinig binnen krijgen is jodium. 
Vooral kabeljauw, koolvis, makreel en zalm 
bevatten hiervan een flinke hoeveelheid. 

De nadelen van vis
Stoffen die wij mensen in het milieu ‘dum-
pen’, vinden hun weg in het ecosysteem 
naar onze voeding. We krijgen het vaak 
keihard terug. Kwik, dat tot de zware me-
talen behoort, is daar een voorbeeld van. 
Een klein waterdiertje bevat een beetje 
kwik. Deze wordt opgegeten door een gro-
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