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De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 Wat is steatosis hepatis? 

 Wat zijn de oorzaken van steatosis hepatis? 

 Welke gevolgen kan steatosis hepatis hebben? 

 Wat kunt u zelf doen om steatosis hepatis te voorkomen/doen verminderen? 

 

Met steatose hepatitis wordt leververvetting bedoeld. De lever is een belangrijk en groot orgaan in ons 

lichaam. De lever is verantwoordelijk voor het onschadelijk maken van giftige stoffen. Daarnaast is de 

lever o.a. betrokken bij de vetstofwisseling. De leververvetting ontstaat door een verstoring in deze 

vetstofwisseling. In veel gevallen veroorzaakt de steatosis hepatis geen klachten en wordt de 

aandoening per toeval ontdekt. Sommige mensen hebben last van vermoeidheid, een gevoel van 

algehele malaise of (vage) pijn in de bovenbuik.  

 

In ongeveer 50% van de gevallen ontstaat de verstoring in de vetstofwisseling door overmatig 

alcoholgebruik. De afbraak van alcohol krijgt voorrang ten opzichte van de andere processen die via de 

lever verlopen. Wanneer alcohol geen rol speelt bij de leververvetting spreken we van niet-

alcoholische leververvetting (NAFLD of NASH).  

 

Niet alcoholische steatosis hepatis komt vaker voor bij mensen met:   

 Overgewicht 

 Diabetes mellitus type 2 

 Het metabool syndroom 

 Een middelomtrek van >102cm (mannen) en >88cm (vrouwen) 

 Hoge bloeddruk  

 Hyperlipidemie (verhoogde vetten in het bloed) 

 Vrouwen met polycysteus overiumsyndroom (PCOS) 

 

In mindere mate komt steatosis hepatis voor bij mensen met: 

 Gebruik van bepaalde medicijnen (corticosteroïden) 

 Als complicatie bij chronische darmziekten (ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa) 

 Ondervoeding 

 

Steatosis hepatis kan resulteren in een ontsteking van de lever (hepatitis). Die ontsteking van de lever 

kan overgaan in levercirrose (een ernstige onomkeerbare beschadiging van de lever die gepaard kan 

gaan met ernstige complicaties).  

Er is een aantal leefstijlgewoonten die u zelf kunt beïnvloeden die een positieve bijdrage leveren aan 

het opheffen van de leververvetting: 

 

Alcohol 
Stop het gebruik van alcohol. Ook wanneer dit niet de oorzaak is van de leververvetting. 
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Overgewicht 

Wanneer de BMI > 25kg/m² dan is het verstandig om gewicht te verliezen. Het is echter van belang dat 

dit niet te snel gebeurt. Een gewichtsafname van 0,5kg/week wordt als acceptabel beschouwd. 

 

Aan de hand van de volgende formule kunt u uw BMI (Body Mass Index) berekenen: 

Lichaamsgewicht (kg) / Lichaamslengte (in meters) 

Bijvoorbeeld:  

83kg / 1.78m² (= 3.1684) = 26,2 kg/m² 

 

Gezonde en gevarieerde voeding 

Maak gebruik van volkoren producten zoals volkorenbrood en -pasta, zilvervliesrijst, eet volop 

groenten en 2-3 porties fruit per dag. De schijf van 5 van het voedingscentrum vormt een mooie basis. 

 

Verzadigd vet en onverzadigd vet 
In alle producten met vetten zitten zowel verzadigde als onverzadigde vetten. Maar de verhouding kan 

per product erg verschillen. 

Verzadigd vet zit voornamelijk in dierlijke vetten zoals roomboter, (volvette) kaas, volle zuivel 

producten en (vette) vleesproducten. Uitzondering op de slechte dierlijke zijn de vetten in 

(vette)vissen zoals zalm, makreel, haring, sardientjes en forel. Dit zijn gezonde vetten Ook zit er veel 

verzadigd vet verborgen in koekjes, gebak en snacks. Onverzadigd vet zit vooral in plantaardige vetten 

zoals zonnebloem-, olijf-, sesam-, pinda en maisolie. U kunt onverzadigd vet herkennen aan het feit dat 

ze bij kamertemperatuur vloeibaar zijn. Dus ook vloeibare bak&braadproducten zijn rijk aan 

onverzadigd vet.  

Ook producten zoals pinda’s en noten zijn rijk aan onverzadigd vet.  

Het advies is om verzadigd vet zoveel mogelijk te vervangen door onverzadigd vet, zodat het grootste 

gedeelte van de vetinname uit onverzadigd vet bestaat. Daarmee daalt de kans op hart- en vaatziekten 

aanzienlijk. Dit kan bijvoorbeeld door roomboter en harde margarines te vervangen door halvarine, 

zachte en vloeibare margarine of oliën. Ook door 2 keer per week vlees te vervangen door vis kunt het 

cholesterol positief beïnvloeden. De dagen dat u wel vlees eet zorg dan dat u niet meer dan 100 gram 

vlees eet en kies bijvoorkeur voor magere, onbewerkte soorten zoals kipkalkoenfilet, mager gehakt, 

varkenshaas of ham. 

Alle vetten (verzadigd en onverzadigd) zijn rijk aan calorieën. Dus bij ruim gebruik van producten zoals 

pinda’s en noten is het risico groot dat u meer energie binnen krijgt dan dat u verbruikt. Wanneer dit 

langere tijd het geval is neemt de kans op overgewicht toe. 

 

Sport en beweging 
Het is belangrijk om regelmatig voldoende te bewegen. Dit kan bijdragen om het gewicht onder 

controle te houden.   

Er zijn 2 normen bepaald voor de gewenste hoeveelheid van bewegen.  

De eerste is de Nederlandse Norm gezond Bewegen. Deze norm is gericht op een algemeen goede 

gezondheid en houdt het volgende in: minimaal 5 dagen per week matig intensieve lichaamsbeweging. 

Voor mensen met overgewicht (en kinderen) is het gewenste aantal minuten tenminste 60. De 

intensiteit hoeft hierbij niet heel hoog te liggen. Het hart gaat iets sneller kloppen en de ademhaling 

neemt ook iets toe. Denk hierbij aan stevig door wandelen, fietsen, de trap op lopen, tuinieren of de 

hond uitlaten. Het hoeft niet 30/60 minuten aan één gesloten te zijn. De beweging mag worden 

meegeteld wanneer de activiteit tenminste 10 minuten achter elkaar wordt uitgevoerd. 

 

De tweede norm is de Fitnorm. Deze norm is erop gericht om de conditie van het hart- en vaatstelsel 

op peil te houden of te verbeteren. Deze norm houdt in: minimaal 3 keer per week tenminste 20 
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minuten intensieve lichaamsbeweging. Denk hierbij aan sporten zoals fitness, hardlopen, zwemmen, 

wielrennen. 

 

Als u meer informatie wilt over voeding bij leververvetting dan kunt u dit vinden bij: 

 

Dieuwke Schregardus 

Diëtist, Interne geneeskunde 

Medisch Centrum Jan van Goyen 

T: 020- 66 22 494 

 

Voedingscentrum 

Postbus 85700 

2508 CK Den Haag 

www.voedingscentrum.nl 

 

Patiëntenverenigingen 

Maag Lever Darm stichting 

Postbus 800 

3800 AV Amersfoort 

www.mlds.nl 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Interne Geneeskunde: 

 

Locatie De Lairessestraat  

De Lairessestraat 99 

1071 NX Amsterdam 

020 – 305 58 95 

 

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. 

 

Op onze website www.jvg.nl vindt u ons klachtenreglement onder: patiëntinformatie – klachten. 

 

 

 

 


