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2. Vetten in je voeding
Regelmatig kun je lezen dat veel mensen te dik zijn en dat dik 
zijn slecht is voor je gezondheid. In de basisstof heb je geleerd 
dat je dagelijks wel vet moet binnenkrijgen, maar in kleine 
hoeveelheden. Ook kun je beter producten met plantaardige 
vetten eten dan producten met dierlijke vetten. In deze extra 
opdracht leer je meer over vetten en voeding.

vettax
In 2011 adviseerde de Raad voor de Volksgezondheid om een 
belasting op vet in te voeren, de ‘vettax’. De vettax geldt alleen 
voor verzadigde vetten en niet voor onverzadigde vetten.
In Denemarken is al een vettax ingevoerd. Voor producten die 
meer dan 2,3% verzadigd vet bevatten moet per kilo verzadigd 
vet € 2,15 extra belasting worden betaald. Met deze belasting 
hoopt de regering in Denemarken te voorkomen dat steeds meer 
Denen zwaarlijvig worden.
Veel onderzoekers vermoeden dat een vettax niet echt zal 
helpen. Het klopt wel dat mensen met lagere inkomens vaak 
producten kopen met veel verzadigd vet. Maar de onderzoekers 
denken dat hun kooppatroon meer afhangt van de smaak dan van 
de prijs.

Afb.  1
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 opdracht 1
In de tekst heb je gelezen over verzadigd en onverzadigd vet. Zoek op internet antwoord op de
volgende vragen over vetten.
1 Je hoort vaak dat er verschil wordt gemaakt tussen ‘goede’ en ‘slechte’ vetten. Op de site van
 het voedingscentrum en van de hartstichting worden vetten in drie groepen ingedeeld. In 
 welke drie groepen worden vetten ingedeeld?

 

 

2 Welke van de drie groepen vetten zijn ‘goede’ vetten?

 

3 Een van de groepen bevat vetten die weinig voorkomen in planten en dieren. Welke groep is
 dit?

 

 

Gebruik voor de volgende vragen de website ‘Hartwijzer’.
4 In de tekst op de site staat in de tweede zin dat celwanden tegen water moeten kunnen. Leg
 uit dat de term ‘celwanden’ biologisch gezien niet juist is als het om menselijke cellen gaat.

 

 

5 In het bloed komen HDL’s en LDL’s voor. Wat is de functie van HDL en wat is de functie van
 LDL?

 

 

 

6 In het bloed komen HDL’s en LDL’s in een bepaalde verhouding voor. Als de verhouding
 tussen HDL en LDL 0,25 (1/4) is, geldt dat als gezond. De waarde van de verhouding HDL en
 LDL kan groter of kleiner zijn dan 0,25.
 Wanneer is er een grotere kans op hart- en vaatziekten: bij een grotere of kleinere waarde
 van de verhouding HDL/LDL? Leg je antwoord uit.

 

 

 

 

 

 

http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vetten.aspx
http://www.hartstichting.nl/gezond_leven/voeding/vet/soorten_vet/
http://www.hartwijzer.nl/LDL-cholesterol.php
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 opdracht 2

Probleemstelling Neemt de consumptie van verzadigde vetten af als er een 
‘vettax’ komt op verzadigde vetten?

Hypothese

Experiment Met behulp van een computerprogramma hebben 178 
studenten een virtuele lunch samengesteld door te kiezen 
uit een menu. De prijzen voor producten met veel verzadigde 
vetten, zoals een cheeseburger, chocoladerepen (Mars, Snicker) 
en chips, waren eerst met 25% verhoogd en later met 50%. 

Resultaten Hieronder zie je het resultaat van het onderzoek in een 
diagram. Gemiddeld kochten de studenten bij normale prijzen 
10 producten met veel verzadigde vetten. Bij een prijsstijging 
van 25% waren het er gemiddeld 9 en bij een prijsstijging van 
50% waren het er gemiddeld 6,5 (zie het diagram).

Gemiddeld aantal gekochte producten  
met veel verzadigde vetten.

Conclusie Door het duurder maken van verzadigde vetten neemt de 
consumptie van verzadigde vetten af.

Afb. 2 Onderzoek naar de invoering van een vettax.
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In afbeelding 2 zie je een onderzoek naar de invoering van de ‘vettax’.
Beantwoord de volgende vragen over afbeelding 2.
1 In het schema van afbeelding 2 is de hypothese van het onderzoek niet ingevuld. Wat is een
 juiste hypothese bij dit onderzoek?

 

 

2 Niet iedereen is door dit onderzoek overtuigd dat een ‘vettax’ de consumptie van verzadigde
 vetten zal verminderen.
 Noem twee argumenten die mensen kunnen aanvoeren tegen de conclusie van dit onderzoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 opdracht 3
Beantwoord de volgende vragen.
1 In afbeelding 3 zie je de voedingswaarde van een zak kaasknabbels per 100 g. De inhoud van
 de zak is 110 g. 
 Stel dat deze zak kaasknabbels € 0,75 kost. 
 Bereken hoeveel deze zak duurder zou worden (ongeveer) als in Nederland dezelfde vettax
 zou bestaan als in Denemarken.
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2 Goudse kaas (48+) bevat per 100 g ongeveer 20 g verzadigd vet. Stel dat een kilo Goudse
 kaas € 10,- kost, inclusief 21% BTW. Hoe duur zou de kaas zijn als we in Nederland € 2,15 
 vettax moeten betalen?

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Denk jij dat mensen minder verzadigd vet eten door een vettax zoals in Denemarken?
 Beargumenteer je mening.

 

 

 

Afb. 3 Voedingswaarde van een zak kaasknabbels.


	t2vs2_opdracht1-1: 
	t2vs2_opdracht1-2: 
	t2vs2_opdracht1-3: 
	t2vs2_opdracht1-4: 
	t2vs2_opdracht1-5: 
	t2vs2_opdracht1-6: 
	t2vs2_opdracht2-1: 
	t2vs2_opdracht2-2: 
	t2vs2_opdracht3-1: 
	t2vs2_opdracht3-2: 
	t2vs2_opdracht3-3: 


