OMEGA 3-VETZUREN

Algenolie

Omega 3 in
een capsule

Algenolie is een bron van omega 3-vetzuren.
Als je geen vis eet, kun je deze vetzuren met
algenoliecapsules binnenkrijgen. Wanneer is
slikken verstandig? We testten 23 producten.
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OMEGA 3-VETZUREN

Wat maakt vis zo
gezond?

Vis eten beschermt tegen
hart- en vaatziektes,
concludeert het Voedingscentrum op basis van de
Richtlĳnen goede voeding
2015 van de Gezondheidsraad.
Het eten van vis verkleint het
risico op ernstige hartritmestoornissen, die kunnen leiden
tot een hartstilstand. Voor dit
beschermende eﬀect is het
nodig één keer per week vis te
eten, bĳ voorkeur vette vis.
Hoogstwaarschĳnlĳk is het
eﬀect te danken aan de omega
3-vetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA), waar vooral vette
vis rĳk aan is. DHA is ook
belangrĳk voor het functioneren van de hersenen en
het netvlies.
De Vegetariërsbond nuanceert het advies om vis te eten
voor je gezondheid. Andere
dingen zĳn minstens zo
belangrĳk voor gezonde harten bloedvaten. Denk aan matig
zĳn met verzadigd vet en alcohol, voldoende bewegen en
een gezond gewicht. En juist
een plantaardiger en minder
dierlĳk eetpatroon verlaagt het
risico op hart- en vaatziektes, is
de Vegetariërsbond terecht
van mening.
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In hoeverre is vis
te vervangen
door een
supplement?

Vis- en algenoliesupplementen bevatten de omega
3-vetzuren EPA en DHA. Toch
geeft het Voedingscentrum
geen advies voor het slikken

van een supplement voor
degenen die weinig of geen
vis eten. Misschien zĳn er
meer stoﬀen dan EPA en DHA
in vis die beschermen tegen
hart- en vaatziektes. Als je
geen vis eet, mis je de gezondheidseﬀecten ervan, volgens
het Voedingscentrum.
De Europese voedselwaakhond Efsa acht voldoende
bewezen dat EPA en DHA bĳdragen aan de gunstige werking van het hart. En dat DHA
een belangrĳke bouwsteen is
voor de hersenen en de
instandhouding van een normaal gezichtsvermogen. Fabrikanten mogen deze claims
daarom op hun potjes zetten.
Ze doen dat ook veelvuldig.
Van de merken in ons onderzoek blĳkt plnktn. als enige niet
goed op de hoogte te zĳn van
de regels. Op de verpakking
prĳkte ‘joint health & immunity’, terwĳl een claim over
gewrichten en weerstand niet
toegestaan is. Nadat wĳ het
bedrĳf hierop wezen, kwam
plnktn. direct in actie door de
claim af te plakken. Het bedrĳf
verwĳderde de onwettige
claims ook van zĳn website.
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Wanneer heeft
een supplement
nut?

Het is niet nodig een
supplement te slikken
als je ongeveer de aanbevolen

hoeveelheid vis eet. Wie geen
of heel weinig vis eet, kan
ervoor kiezen een supplement
met de omega 3-vetzuren EPA
en DHA te slikken. Bĳvoorbeeld
vanwege het beschermende
eﬀect op het hart of de rol van
DHA bĳ het functioneren van
de hersenen en het netvlies.
Maar in hoeverre je slimmer
wordt of beter ziet door DHA te
slikken, is niet bekend.
Een tekort aan EPA en DHA is
overigens zeldzaam. Dat komt
onder meer doordat het
lichaam deze vetzuren (in
beperkte mate) aanmaakt uit
een ander omega 3-vetzuur,
alfalinoleenzuur (ALA). De
Vegetariërsbond raadt, als je
geen vis eet, aan om vooral te
letten op de adequate inname
die geldt voor ALA. Dit is dagelĳks zo’n 2 gram voor vrouwen
en 3 gram voor mannen. Dit
vetzuur zit met name in lĳnzaad(olie), maar ook in walnoten en groene bladgroenten.
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Hoe zit het bij
zwangerschap?

Sinds een jaar adviseert de Gezondheidsraad zwangere vrouwen die geen of onvoldoende
(minder dan twee keer per
week) vis eten een supplement
te nemen met zowel EPA als
DHA. Van EPA en DHA is aannemelĳk dat ze het risico op een
vroeggeboorte verkleinen.
DHA is tĳdens de zwangerschap (en de borstvoeding)
nodig voor de ontwikkeling van
de hersenen en het netvlies
van de (ongeboren) baby.

Wat en hoe
Product
Algenoliecapsules
Onderzoek
In een laboratorium
onderzochten we van
23 algenoliesupplementen of ze de
geclaimde hoeveelheden en soort(en)
omega 3-vetzuren
bevatten. Het gaat om
12 potjes met EPA en
DHA en 11 potjes met
alleen DHA. Ook checkten we de gezondheidsclaims. Tot slot bekeken
we de verschillen in
samenstelling en prĳs
met visoliecapsules van
dezelfde merken.
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De Gezondheidsraad adviseert
een supplement dat een inname van 250 tot 450 mg DHA
per dag oplevert en EPA bevat.
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Wat is het
verschil tussen
visolie en
algenolie?
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Zijn er ook
verschillen in
samenstelling
met visolie?

EPA en DHA heten ook
wel visvetzuren. Maar algen
staan aan de basis van de
mariene voedselketen. De
omega 3-vetzuren die vissen
opslaan in hun vet, komen uit
de algen die ze eten. Vervang
je visolie door algenolie dan
eet je dus dezelfde omega
3-vetzuren, maar dan direct uit
de bron. ‘Algenvetzuren’ is dus
eigenlĳk een betere benaming
dan ‘visvetzuren’.
Algenolie is duurzamer dan
visolie. Om visolie te produceren, worden vissen gekweekt
en gevangen. Dat draagt bĳ
aan de wereldwĳde overbevissing. Er zĳn gelukkig visolieproducenten, zoals Arctic Blue,
die alleen visresten gebruiken
van MSC-gecertificeerde
vangst. Dit keurmerk stelt uitgebreide milieueisen aan de
vangstmethode en het behoud
van biodiversiteit. Algen worden in een gecontroleerde en
afgesloten omgeving geproduceerd, waardoor de productie
nauwelĳks impact heeft op
het ecosysteem.

Van alle merken die wĳ
onderzochten (zie de tabel),
bekeken we ook de visoliesup-
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plementen, voor zover de
betreﬀende fabrikanten die
aanbieden. In algenolie zit
minstens zo’n twee keer meer
DHA dan EPA. Visolie bevat
juist vaak (veel) meer EPA dan
DHA. Eet je vis, dan hangt het
van de soort vis af in welke
mate en verhouding deze vetzuren aanwezig zĳn. Maar
meestal bevat vis meer DHA
dan EPA. De samenstelling van
visolie hangt sterker af van de
keuze van de fabrikant dan van
de gebruikte vissoort(en).
Fabrikanten kunnen de hoeveelheid en de verhouding zelf
bepalen. Dat geldt overigens
ook voor algenolie.
De visoliecapsules van de
fabrikanten die ook algenolie
verkopen, kosten gemiddeld
zo’n twee keer minder dan de
algenolie. Het merk Mattisson
geeft de volgende verklaring,
die we ook horen van andere
aanbieders: ‘Een groot deel van
de visvangst is voor omega
3-visolie. Dat geeft aan hoe
groot de visolie-industrie is, en
daarmee het enorme schaalvoordeel. Het kweken van de
algen is relatief nieuw. De kwekers ervan hebben daardoor nu
nog hoge kosten voor ontwikkeling en voor de bouw van
productielocaties. We hopen
natuurlĳk dat algenolie in de
loop van de tĳd op hetzelfde
prĳsniveau komt als visolie, of
zelfs goedkoper wordt.’

Waarom zijn er
capsules met
alleen DHA?

De potjes met alleen
DHA (het onderste deel
van de tabel) bevatten meestal
250 mg DHA. Op de vraag
waarom fabrikanten (ook) een
supplement met uitsluitend
DHA aanbieden, komen wisselende reacties. Zo geeft Arctic
Blue aan: ‘De DHA-capsule is
primair bedoeld voor de ervaren veganist/vegetariër. Het is
een feit dat zĳ meer ALA binnenkrĳgen, waardoor ze zelf
meer EPA kunnen maken.
Bovendien kan je lichaam (naar
behoefte) EPA uit DHA maken.’
EkoPura antwoordt dat het
vooral met opstartproblemen
te maken heeft: ‘Het was technisch lastig om significante
hoeveelheden EPA uit de algen
te halen. Tegenwoordig is
de situatie anders en hebben
we ook een product met EPA
en DHA.’
Holland & Barrett heeft als
argument de prĳs: ‘Helaas
bevat algenolie van nature een
relatief klein percentage EPA.
Vandaar dat een supplement
waar EPA in zit duurder is dan
een supplement zonder EPA.’
Een opvallend argument, want
berekend naar dagdosering
zĳn de producten in onze test
met alleen DHA (inclusief die
van Holland & Barrett) gemiddeld juist duurder.

MEER INFORMATIE
consumentenbond.nl/
visgezond
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Wat zit er in de algenoliecapsules ?
Goed nieuws: uit onze analyse blĳkt
dat alle capsules de beloofde hoeveelheid en soort(en) omega 3-vetzuren
bevatten. De meest logische keus is
een supplement dat net als vis EPA en
DHA bevat (het bovenste deel van de
tabel). Daarmee is de kans het grootst
dat de voordelen van het eten van vis
ook opgaan voor het supplement.
Het is lastig om een eenduidig advies

over de dosering te geven. Het hangt
er onder andere van af hoeveel je
lichaam zelf aanmaakt. De richtlĳn van
één keer per week vis komt ongeveer
overeen met een dagelĳkse dosis van
zo’n 200 tot 250 mg EPA en DHA
samen. Voor het eﬀect op het gezichtsvermogen en de hersenfunctie is volgens Efsa een dagelĳkse inname van
250 mg DHA nodig.

Van de 12 potjes met zowel EPA als DHA
voldoen er 4 aan beide eisen (zie de
tabel). Door je inname wat aan te passen
krĳg je met alle 12 de gewenste hoeveelheid binnen. Bĳ het slikken van een
supplement komt het echter niet aan op
een capsule meer of minder. Ook als
viseter krĳg je geen constante dosis
vetzuren binnen, omdat de hoeveelheid
omega 3 per vissoort sterk verschilt.

Algenoliecapsules
Merk en type

Richtprĳ s

Aantal
capsules

Prĳ s per
dagdosis
(250 mg
omega 3)

Omega 3
per capsule
(EPA en/of
DHA, mg)

Waarvan
DHA (mg)

EkoPura Vegan omega 3 algae oil EPA + DHA

€22

90

€0,22

280

210

Arctic Blue Omega 3 algenolie DHA & EPA

€30

90

€0,30

280

210

Mattisson Omega 3 algenolie DHA & EPA

€17

60

€0,31

225

150

Plnktn. Algae oil omega-3 DHA + EPA

€23

60

€0,32

300

250

Daily Omega-3 DHA & EPA

€30

60

€0,33

375

250

Vitaminstore Vegan algenolie

€30

60

€0,33

375

250

Orangefit Omega 3 algenolie DHA & EPA

€20

60

€0,37

225

150

VitOrtho Vegan omega-3 algenolie

€20

60

€0,37

225

150

Flinndal Omega-3 plantaardig

€35

90

€0,39

250

200

New Care Algenolie

€21

60

€0,39

225

150

Holland & Barrett Vegan omega-3 DHA & EPA

€40

60

€0,44

375

250

Golden Naturals Omega-3 algenolie EPA & DHA

€25

60

€0,46

225

150

EkoPura Vegan omega 3 algae oil DHA

€20

90

€0,22

250

250

Arctic Blue Omega 3 algenolie

€17

60

€0,28

250

250

Mattisson Omega 3 algenolie DHA

€19

60

€0,30

260

260

Daily Omega-3 DHA

€20

60

€0,33

250

250

Vitalize Vegan Omega 3 algenolie DHA

€23

60

€0,38

250

250

Minami Vegan DHA

€29

60

€0,48

250

250

Holland & Barrett Vegan omega-3 DHA

€30

60

€0,50

250

250

Bonusan Omega-3 algenolie

€34

60

€0,57

250

250

Lucovitaal Vegan omega-3 microalgen

€15

60

€0,57

110

110

Lamberts Vegan DHA

€36

60

€0,60

250

250

Royal Green Algenolie DHA

€36

60

€0,75

200

200

Supplement met EPA en DHA (meest logische keus)

Supplement met DHA

De producten van Daily zĳn identiek aan de producten die onder de naam Testa te koop zĳn.
Orangefit, Lucovitaal, Vitalize , Golden Natural, Ekopura, Plnktn, New Care en Vitortho zĳn (voornamelĳk) online verkrĳgbaar.
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Smaakt dit
naar meer?

Lees alles over gezond leven in de Gezondgids. Met kritische artikelen
over voeding, beweging en zelfzorg. Probeer nu met korting.
Bekijk de aanbieding

