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S U P P L EM E N T

CLA, bescheiden spieropbouwer 
zonder veiligheidscertificaat
Ir. Willem koert

CLA werkt. Het supplement bouwt spieren op en vermindert de omvang van de vetweefsels. Daar staat tegenover 
dat CLA misschien ook bijwerkingen heeft. Krachttraining zet de feiten op een rijtje. 

Wat is CLA? 

CLA staat voor Conjugated Linoleic Acid. 
Achter die benaming gaan een paar onver-
zadigde vetzuren schuil die van nature 
voorkomen in melk en vlees. In sup-
plementen vind je er twee. Ze dragen de 
futuristische namen 9c,11t en 10t,12c. 
In de jaren negentig ontdekten onder-
zoekers dat die vetzuren in hoge doses 
de lichaamssamenstelling van muizen ver-
anderden. Dat gebeurde bovendien op 
een manier die doet denken aan een 
farmacologisch middel, en niet aan een 
bestanddeel van voeding. De vetzuren 
verminderden de vetmassa van de dieren 
met tientallen procenten en lieten de 
vetvrije massa juist groeien. Het totale 
lichaamsgewicht van de dieren veranderde 
niet zoveel.

Al voordat onderzoekers het middel had-
den uitgetest op mensen was CLA een 
populair supplement. De CLA in die 
meeste supplementen is trouwens van 
plantaardige oorsprong. 

Waarom is er zoveel aandacht voor CLA?
Zowel rijke landen als arme landen staan 
aan de vooravond van een vetzuchtepide-
mie. Steeds meer mensen worden te dik, 
en veel van hen zullen medicijnen nodig 
hebben om in leven te blijven. Statistici 
vrezen dat de gezondheidszorg die vraag 
niet aan zal kunnen, en zal bezwijken 
onder de toestroom van mensen met een 
overgewicht. 

Daarom steken overheden miljarden in 
onderzoek dat de toename van vetzucht 
moet afremmen. Eén van de speerpun-
ten in dat onderzoek is CLA. Als CLA 

zagen de onderzoekers meer dan eens dat 
het supplement de totale gewichtstoename 
weliswaar niet verminderde, maar wel de 
verhouding spier-vet in de nieuwe kilo’s 
beïnvloedde. De vetzuren zorgen er voor 
dat de gebruikers naar verhouding meer 
spierweefsel aanzetten en minder vet.1 

In 2004 publiceerden Noorse onder-
zoekers voor het eerst een onderzoek 
naar menselijke CLA-gebruikers dat niet 
een paar maanden maar een heel jaar 
had geduurd.2 Hun proefpersonen waren 
zwaar, maar met hun lichaamsgewicht van 
gemiddeld tachtig kilo niet obees. Ze 
slikten dagelijks 3.5 gram CLA en wonnen 
daardoor in een tijdspanne van een jaar 
0.7 kilo spier. Hun vetmassa nam in die 
periode met 2.5 kilo af. De veranderingen 
zijn bescheiden, maar de controlegroep 
bleef in diezelfde periode qua spiermassa 
gelijk en won een halve kilo vet. Uit een 
analyse van de gegevens bleek verder dat 
de proefpersonen beter reageerden naar-
mate hun vetpercentage hoger was.  

Hoe gebruik je CLA? 

De doseringen waarbij onderzoekers effect 
zien bij mensen beginnen bij 1.8 gram per 
dag. De meest gebruikte doseringen liggen 
iets hoger, rond de 3.5 gram per dag. In 
proeven met hoger doseringen bleken die 
niet meer effect te sorteren dan 3.5 gram 
per dag wat de spieropbouw aangaat. Er 
zijn een paar studies die suggereren dat bij 
die hogere doses de vetafbraak iets sneller 
gaat, maar de algemene lijn is dat het geen 
zin heeft om boven de vier gram per dag 
te komen. De proefpersonen verdeelden 
hun capsules over de dag en namen ze in 
bij de maaltijden. 

op mensen hetzelfde effect heeft als op 
muizen, hopen de onderzoekers, dan 
kunnen we de toename van het lichaams-
gewicht remmen door de concentraties 
CLA in voedingsmiddelen verhogen. Dat 
kan bijvoorbeeld door koeien vers gras 
te laten eten, zodat hun melk meer CLA 
bevat, maar ook door synthetische CLA 
door het voer van dieren te mengen. Het 
zou ook mogelijk zijn om synthetische 
CLA toe te voegen aan levensmiddelen. 
De CLA-verrijkte producten zouden dan 
als bijzondere producten in de schappen 
moeten komen, net zoals de choleste-
rolverlagende toetjes en margarines. In 
het buitenland zijn er al een paar van die 
levensmiddelen in de handel. 

Werkt CLA bij mensen?

Niet zo goed als bij muizen, maar dat het 
werkt, daarover zijn de wetenschappers 
het eens. Het effect is wel bescheiden, 
want er zijn nogal wat studies waarin 
het effect te klein is om significant te 
zijn. Maar ook in de meest positieve 
studies komt het effect niet in de buurt 
van wat onderzoekers hebben gevonden 
in dierproeven. In die positieve humane 
studies kregen menselijke proefpersonen 
meestal zo’n drie gram CLA per dag, en 
verminderde de vetmassa in een periode 
van enkele maanden met een paar kilo. De 
spiermassa nam in die periode echter met 
een halve kilo toe. 
In de eerste kortdurende humane studies 
werd duidelijk dat CLA vooral effectief als 
mensen zwaarder worden. In veel studies 
waarbij mensen op dieet gingen bleek het 
supplement bijvoorbeeld weinig zoden 
aan de dijk te zetten. Maar bij de groep 
die stopte met lijnen en weer aankwam 
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Er zijn geen aanwijzingen dat duur- of 
krachtsporters beter reageren op CLA 
dan niet-sporters. Andersom zijn er geen 
redenen om aan te nemen dat ze er slech-
ter op reageren.

Hoe werkt CLA?

Dat is niet bekend, en het debat daar-
over wordt alsmaar onoverzichtelijker. Er 
komen alleen maar mogelijke verklaringen 
bij. ‘Het is maar net wat er in de mode is’, 
verzuchtte een onderzoeker onlangs in een 
interview. Op moleculair niveau zochten 
onderzoekers tot een paar jaar terug de 
verklaring in eiwitjes die de cellen aanma-
ken om met elkaar te communiceren. CLA 
zou de aanmaak van eiwitjes bevorderen 
die spiercellen prikkelen om te groeien 
en vetcellen stimuleren om te krimpen. 
Recent zijn theorieën over de impact van 
CLA op PPAR populair geworden. PPAR is 
de sensor waarmee cellen vet waarnemen. 
Doordat CLA vetcellen blind maakt voor 
vet nemen ze geen vet op en groeien ze 
dus niet, beweert die theorie.3  

Onderzoek op het niveau van een dier 
of een mens levert ook geen duidelijke 
aanwijzingen op. Studies noemen als ver-
klaring afwisselend een vermindering van 
de eetlust, een afbraak van vetten door 
de vetcel, een toegenomen verbranding 
van vetten door het lichaam, een hoger 
lichaamstemperatuur of een hoger stof-
wisseling.4 

Die onduidelijkheid over het mechanisme 
maakt sommige wetenschappers nerveus. 
Zolang niet duidelijk is het CLA werkt 
is ook niet duidelijk wat de bijwerkingen 
kunnen zijn. En ook al is de voedings-
middelenindustrie terughoudend met het 
toevoegen van CLA aan zijn producten, bij 
consumenten worden supplementen met 
CLA stilaan populairder.5  

Wat zijn de bijwerkingen van 
CLA?

Bij muizen verslechtert CLA in fikse dose-
ringen de gevoeligheid voor insuline en er 
zijn een paar onderzoeken naar mensen 
waarin hetzelfde gebeurde.6 In mensen 
met ernstig overgewicht liep de gevoelig-
heid zelfs met vijftien procent terug.7  

Insulineresistentie is één van de voornaam-
ste gezondheidsrisico’s van overgewicht, 
en onderzoekers vrezen daarom dat het 
gebruik van CLA in deze groep het per-
centage mensen dat diabetes-2 ontwikkelt 
zal verhogen. 

In andere onderzoeken naar gezonde man-
nen bleef die achteruitgang van de insuli-
negevoeligheid trouwens achterwege8 en 
er zijn studies naar jonge mannen waarin 
die zelfs verbeterde.9 

In sommige studies is sprake van een 
geringe verslechtering van het choleste-
rol. Een recent onderzoek van fabrikant 
Croklaan, waarin obese CLA-gebruikers 
een jaar lang volgde, kon daar echter geen 
spoor van vinden.10 

Wat wel vaststaat is dat CLA de levers van 
proefdieren vergroot.11 De vergroting is 
niet ziekelijk en de dieren hebben er geen 
last van, maar de precieze oorzaak is niet 
duidelijk.12 In de hierboven genoemde 
humane studie van Croklaan deed sup-
pletie met CLA niets met de spiegels van 
enzymen die iets zeggen over het functio-
neren van de lever.

Tenslotte loopt er onderzoek naar de 
tumorbevorderende werking van CLA. 
Reageerbuisstudies waarin onderzoekers 
verschillende tumorcellen aan CLA bloot-
stellen vertellen dat CLA de groei van 
praktisch alle soorten kankercellen remt. 
De enige uitzondering zijn borstkanker-

cellen. Het supplement bevordert hun 
groei juist - in reageerbuizen.13 Voedings-
wetenschappers die de consumptie van 
CLA via de voeding onderzochten bij 
vrouwen vonden dat verband echter 
niet.14  

Concrete aanwijzingen dat CLA grote 
gezondheidsrisico’s met zich mee brengt 
zijn er dus niet. Andersom is het bewijs 
dat CLA volledig veilig is ook nog niet 
geleverd. De enige concrete bijwerking 
die de humane studies melden is dat de 
proefpersonen buikpijn krijgen of diaree. 
Dat is waarschijnlijk het gevolg van de olie 
en de gelatine in de capsules. 

Conclusie

CLA is een supplement dat bij langdurig 
gebruik de spiermassa in bescheiden mate 
vergroot en de vetmassa licht verlaagt. 
Het werkt beter naarmate het vetpercen-
tage hoger is, en waarschijnlijk ook als er 
sprake is van gewichtstoename. Hoewel 
er vooralsnog geen reden is om CLA 
‘gevaarlijk’ te noemen, is het onderzoek 
naar eventuele gezondheidsrisico’s nog 
niet afgerond. 
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