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Gezondheidseffecten van isoflavonen; 
zijn ze er wel?
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Isoflavonen zijn componenten van 
plantaardige voedingsmiddelen die wat 
betreft hun chemische structuur lijken 
op het vrouwelijk geslachtshormoon 
oestradiol. De belangrijkste bronnen 
van isoflavonen zijn soja en rode klaver. 
Vanwege de structurele gelijkenis met 
oestradiol worden verschillende gunstige 
effecten op de gezondheid toegeschreven 
aan isoflavonen. De vraag is echter wat 
wetenschappelijk aangetoond kan worden.

Hart- en vaatziekten ontstaan als de bloed-
doorstroming in bepaalde slagaders on-
voldoende wordt. Meestal is dit een gevolg 
van vaatvernauwing (atherosclerose). Het 
grootste gevaar hiervan is dat iemand een 
hartaanval of een beroerte kan krijgen, tot 
voor kort doodsoorzaak nummer 1 in Ne-
derland. Een van de risicofactoren voor het 
ontwikkelen van hart- en vaatziekten is het 
cholesterolgehalte. In de literatuur zijn veel 
artikelen te vinden over een cholesterolverla-
gend effect van soja-eiwit. Onder andere op 
basis van een meta-analyse, die verschenen 

is in de New England Journal of Medicine 
(1), keurde de Amerikaanse Food and Drug 
Administration in 1999 een gezondheids-
claim goed over het cholesterolverlagende 
effect van soja-eiwit. Nadere studies werden 
opgezet om te onderzoeken of dit effect 
aan de isoflavonen in de soja kon worden 
toegeschreven. In 2003 verscheen een meta-

analyse die speciaal was gericht op het ef-
fect van isoflavonen op cholesterol (2). Het 
combineren van de resultaten van tien goed 
opgezette studies leidde tot de conclusie 
dat isoflavonen geen effect hebben op het 
totale cholesterolgehalte of de HDL-cho-
lesterolspiegel. Inmiddels wordt na uitge-
breide meta-analyse van het Amerikaanse 
Agentschap voor gezondheidszorg, onderzoek 
en kwaliteit ook het cholesterolverlagende 
effect van soja-eiwit in twijfel getrokken (3). 
Studies naar effecten van isoflavonen op 
klinisch manifeste hart- en vaatziekten, zo-
als hartinfarcten, zijn schaars en laten geen 
effect zien in Westerse populaties (4), maar 
mogelijk wel in Aziatische populaties, waar 
de inname van isoflavonen veel hoger is (5).

Geen effecten van isoflavonen op bijvoorbeeld 
hartinfarcten in Westerse populaties

Meting van de botMineraaldichtheid. er zou van isoflavonen een klein bescherMend effect op 

botverlies bij vrouwen kort na de overgang uitgaan.

fo
to

 a
d

a
M

 g
il

lu
M

|  m
a

a
r

t 2008  |  n
u

m
m

e
r

 3  |

13

|  vo
e

d
in

g
 n

u
  |

13_vnu03 G.indd   13 20-03-2008   14:37:34



soja
|  

vo
e

d
in

g
 n

u
  |

14

|  
m

a
a

r
t 

20
08

  |
  n

u
m

m
e

r
 3

  |

Borstkanker  Borstkanker, de vorming 
van een kwaadaardige tumor in de borst, was 
in 2003 de meest voorkomende soort kanker 
in Nederland. Bij vrouwen vormt borstkanker 
een derde van het totale aantal kankergeval-
len. In Nederland komen er elk jaar onge-
veer 11.000 vrouwen met borstkanker bij. 
Het risico voor vrouwen om borstkanker te 
ontwikkelen is elf procent. Van deze groep 
krijgen twee van de drie borstkanker na de 
overgang (menopauze). 
Borstkanker is een ziekte die deels bepaald 
wordt door hormoongerelateerde factoren, 
zoals de leeftijd van de eerste menstruatie 
en de overgangsleeftijd. Ook hogere oestro-
geenspiegels in het bloed na het optreden van 
de menopauze kunnen een rol spelen in het 
ontstaan van borstkanker. Het is dan ook lo-
gisch dat er gezocht is naar relaties tussen de 
isoflavonen en het risico op borstkanker. De 
observatie dat de incidentie van borstkanker 
laag is in landen waar de per hoofd van de be-
volking consumptie van soja hoog is, vormde 
de aanleiding voor de hypothese dat een 
hoge inname van isoflavonen beschermend 
zou werken tegen borstkanker. Het werkings-
mechanisme zou kunnen lopen via binding 
van isoflavonen aan de oestrogeenreceptor, 
waardoor de lichaamseigen oestrogenen hier 
niet meer aan konden binden. De beschik-
bare studies op het gebied van borstkanker 
zijn bij elkaar genomen in een meta-analyse 
die verschenen is in 2006 (6). De 18 meege-
nomen studies verschilden zeer in de wijze 
waarop de blootstelling aan isoflavonen werd 
gemeten. De frequentie van tofu- en soja-eiwit-
consumptie, de uitscheiding van isoflavonen 

in de urine, en de inname van isoflavonen 
uit de voeding werden gebruikt en gecombi-
neerd in de meta-analyse. Er werd inderdaad 
een licht beschermend effect van isoflavonen 
op het borstkankerrisico gevonden, met een 
geschatte risicoreductie van 14 procent. 

Botten en BotBreuken  Osteoporose, 
ook wel botontkalking genoemd, is een 
aandoening waarbij de botten zo poreus 
worden dat ze makkelijk breken. Breuken van 
pols, heupen en de wervels komen het meest 
voor als gevolg van osteoporose. Bij mensen 
boven de 55 jaar krijgt 1 op de 3 vrouwen en 
1 op de 8 mannen osteoporose. Aan de breu-
ken van de heup overlijdt 33 procent van de 
mannelijke en 24 procent van de vrouwelijke 
patiënten binnen een jaar. 
De sterkte van het bot wordt voor een groot 
deel bepaald door de botmineraaldichtheid. 
Isoflavonen lijken de vitamine D-synthese te 
bevorderen en zouden op deze wijze kunnen 
bijdragen aan een hogere botmineraaldicht-
heid en een lager risico op osteoporotische 
botbreuken. Er zijn verschillende studies uit-
gevoerd naar de relatie tussen isoflavonen en 
botmineraaldichtheid. In 2004 verscheen een 

Inname van isoflavonen
in aziatische landen is de inname van isoflavonen een veelvoud hoger dan 
in Westerse landen. in Westerse landen zijn peulvruchten, koffie, thee, 
noten, granen en rijst de belangrijkste bronnen. isoflavonen komen in 
de voeding voor in de gebonden, glucoside-vorm, en zijn in die vorm niet 
actief. in de darmen vindt hydrolyse door de darmflora plaats, de onge-
bonden, gehydrolyseerde componenten lijken qua structuur met name op 
oestradiol. 

fo
to

 n
at

io
n

a
l 

c
a

n
c

er
 in

st
it

u
te

13_vnu03 G.indd   14 20-03-2008   14:37:38



soja
|  vo

e
d

in
g

 n
u

  |

15

|  m
a

a
r

t 2008  |  n
u

m
m

e
r

 3  |

meta-analyse van de tot dan toe gepubliceer-
de gerandomiseerde studies (7). Net als voor 
borstkanker verschilden ook hier de studies 
zeer in de wijze waarop de blootstelling aan 
isoflavonen werd gemeten, van geïsoleerd 
soja-eiwit, geïsoleerde isoflavonen, sojameel, 
sojamelk tot een soja-extract dat verrijkt werd 
met isoflavonen. Hierdoor verschilden de 
in de studies gebruikte doses isoflavonen 
ook behoorlijk, van 37 tot 150 mg per dag. 
De meeste studies waren van korte duur, 
meestal minder dan een jaar. De resultaten 
van de studies zijn niet eenduidig te inter-
preteren, maar lijken te duiden op een klein 
beschermend effect op botverlies bij vrouwen 
kort na de overgang. Het is nog te vroeg 
om deze bevindingen op botmineraaldicht-
heid te extrapoleren naar een beschermend 
effect op botbreuken. De belangrijkste reden 
daarvoor is, dat om langetermijneffecten van 

op geheugentaken, andere weer op aan-
dachtstesten, maar de langste studie met een 
duur van 1 jaar vond helemaal geen effecten 
van een interventie met soja met natuurlijke 
isoflavonen (8). 
Samenvattend lijken de wetenschappelijke 
aanwijzingen voor gunstige gezondheidsef-
fecten van isoflavonen vrij mager, en vormen 
ze geen reden om op grote schaal isoflavo-
nengebruik te gaan stimuleren. 
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botsparende behandelingen op breukrisico 
in te kunnen schatten, veranderingen in bot-
mineraaldichtheid zouden moeten worden 
bestudeerd over een periode van 2 tot 3 jaar.

Cognitief funCtioneren en demen-
tie  Dementie is een verzamelnaam voor 
een aantal aandoeningen waarbij iemands 
geestelijk functioneren langzaam achteruit 
gaat. Vergeetachtigheid is het verschijnsel dat 
vaak het eerst opvalt. Daarnaast zijn er echter 
ook nog andere problemen, zoals een ver-
minderd taalbegrip of het niet kunnen vinden 
van de juiste woorden (afasie), het minder 
goed bepaalde handelingen kunnen uitvoeren 
(bijvoorbeeld aankleden) ondanks intacte 
motorische functies (apraxie), en/of het 
moeilijker voorwerpen herkennen (agnosie) 
ondanks intacte sensorische functies. Ook 
kan de patiënt last hebben van stemmings-
wisselingen of zich anders gaan gedragen. 
Men spreekt van dementie als een aantal van 
deze problemen samen voorkomen en zo 
ernstig zijn dat iemand niet goed meer kan 
functioneren in het dagelijkse leven. De kans 
op dementie neemt toe met de leeftijd. Van 
mensen tussen de 65 en 69 jaar lijdt naar 
schatting één tot twee procent aan demen-
tie; boven de 85 jaar is dat ongeveer dertig 
procent.
Studies naar de effecten van isoflavonen op 
dementie zijn schaars. De eerste follow-up-
studie naar de relatie tussen de consumptie 
van tofu en cognitief functioneren vond een 
negatief verband; een hoge inname van tofu 
hing samen met slechter cognitief functio-
neren. Daarna zijn verschillende gerandomi-
seerde studies gedaan. Vergelijken van deze 
studies is lastig, omdat de meeste studies 
verschillende testen gebruiken om cognitief 
functioneren vast te stellen. Ook de inter-
ventieduur verschilt van 6 weken tot 1 jaar. 
Sommige studies vonden een gunstig effect 

van isoflavonen 

is een licht 

bescherMend 

effect gevonden op 

borstkankerrisico.

Een licht beschermend effect van isoflavonen op het 
borstkankerrisico gevonden
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