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Zout

  van niet 
meer dan gemiddeld zes gram

zout per dag. Dat is het doel dat de
Britse overheid en de Food Standards
Agency (FSA) zich hebben gesteld
voor 2010. Dit betekent een forse ver-
mindering ten opzichte van de
gemiddelde consumptie van 9,5 gram

per dag - mannen 11 gram, vrouwen
8,1 gram - die in de National Diet and
Nutrition Survey van 2003 werd vast-
gesteld (afbeelding 1). Om dit te
bereiken, moeten mensen minder
zout gaan toevoegen aan hun eten en
moeten ze beter gaan letten op de
hoeveelheden zout in voedingsmidde-
len. Van het zout dat ze binnenkrij-
gen, wordt 10 tot 20 procent bij de
bereiding of aan tafel toegevoegd, 65
tot 70 procent zit in bewerkte pro-
ducten die ze kopen. De etiketten
moeten dan ook duidelijker aangeven
hoeveel zout er in zit. En de voedings-
middelenindustrie moet ervoor zor-
gen dat er minder zout wordt toege-
past.

Onderbouwing    Al in 1994 werd
in Groot-Brittannië van wetenschap-
pelijke zijde gepleit voor een verlaging
van de zoutconsumptie door volwas-
senen. In een rapport over voeding en
hart- en vaatziekten gaf de Commit-
tee on Medical Aspects of Food
(COMA) de verlaging tot zes gram
per dag als aanbeveling. In 2001 kreeg
de Scientific Advisory Committee on
Nutrition (SACN) het verzoek om
gegevens die sinds 1994 beschikbaar
waren gekomen, tegen het licht te
houden en te kijken of er ook aanbe-
velingen konden worden gedaan voor
kinderen. In het rapport Salt and
Health (1), dat in concept in novem-
ber 2002 verscheen, concludeerde dit
adviescollege dat de aanwijzingen
voor een verband tussen de zoutinne-
ming en bloeddruk inmiddels nog
sterker waren geworden. Een algeme-
ne vermindering van de zoutinne-
ming zou op bevolkingsniveau het
risico van hoge bloeddruk verlagen.
Om dit te bereiken zou men zich niet
op de individuele consument, maar
op de hele bevolking moeten richten.
Als de voedingsmiddelenindustrie
mee zou werken en het zoutgehalte in

producten zou verlagen, zou een
geleidelijke verlaging van de zoutcon-
sumptie op bevolkingsniveau kunnen
worden bereikt. Overigens kwam de
SACN in dit rapport ook tot de con-
clusie dat er weliswaar duidelijke
effecten van zout op de bloeddruk
waren gevonden, maar dat effecten op
gezondheid en vroegtijdige sterfte
minder zeker waren, wegens het ont-
breken van voldoende betrouwbare
onderzoeksresultaten. Dat zou echter
inherent zijn aan het probleem, want
alleen met grootschalig en langdurig
onderzoek zouden zulke effecten op
lange termijn vast te stellen zijn.

Bovendien zou het erg moeilijk zijn
om de effecten van de zoutconsump-
tie dan te isoleren van andere facto-
ren, zoals overgewicht, te weinig
beweging en het gebruik van alcohol.

Een zoutconsumptie van zes gram
per dag, zoals eerder het advies luidde
van de COMA, wordt nu als een
bereikbare doelstelling op bevolkings-
niveau gezien, niet eens als een ideaal
of optimaal gehalte. Ook voor kinde-
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Tabel 1: Zoutadvies voor kinderen (SACN, Salt

and Health, 2002).

Leeftijd Streefwaarde

gemiddelde

zoutinneming (g/d)

0-6 maanden <1

7-12 maanden 1

1-3 jaar 2

4-6 jaar 3

7-10 jaar 5

11-14 jaar 6

Ruim tweederde van de

zoutconsumptie via

bewerkte producten

Afbeelding 1: Zoutinneming van Britse volwassenen in 2000/2001,

geschat uit 24-uursurinemetingen (2).
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ren worden in het rapport zulke doel-
stellingen geformuleerd, oplopend
van minder dan een gram per dag
voor kinderen tot een half jaar, tot zes
gram per dag voor 11- tot 14-jarigen
(tabel 1).

In oktober van dit jaar verscheen
opnieuw een wetenschappelijke
publicatie, nu van de Medical
Research Council, gericht op de
medische en paramedische beroeps-
groepen en op wetenschapsjournalis-
ten, met als titel Why 6g? A summary
for the scientific evidence for the salt
reduction target (2). Gezien het bewijs
voor de relatie tussen zout en bloed-
druk zijn er ook volgens de opstellers
van dit rapport sterke aanwijzingen
dat verlaging van de zoutconsumptie
tot gezondheidswinst zal leiden. De
verlaging naar een gemiddelde van
zes gram zout per dag zou naar schat-
ting in Groot-Brittannië tien procent
minder coronaire hartziekten en 13
procent minder beroerten tot resul-
taat kunnen hebben.

Campagne    Met het SACN-rapport
als wetenschappelijke onderbouwing
gaat de FSA vanaf 2003 op drie fron-
ten aan het werk. Het zoutgehalte in
producten, zoals kant-en-klaarmaal-
tijden en pizza’s, wordt onderzocht.
Er wordt een campagne gelanceerd
die het grote publiek wijst op de risi-
co’s van te veel zout en op de moge-
lijkheden om daar zelf iets aan te
doen. En de FSA gaat in gesprek met
de voedingsbranche om een verlaging
van het zoutgehalte van producten te
bereiken en de etikettering te verbete-
ren.

In veel populaire kant-en-klaar-
maaltijden (onderzocht in 2003)
wordt een hoog zoutgehalte gemeten:
veel van de onderzochte producten
bevatten 2,5 gram zout of meer per
portie en waarden van vier gram of
hoger worden veelvuldig aangetrof-

fen. Bovendien kan in eenzelfde soort
maaltijd van verschillende producen-
ten het zoutgehalte wel een factor vier
verschillen. Ook in pizza’s en soepen
(onderzocht in 2004) wordt een grote
variatie in zoutgehalte gevonden.

In september 2004 lanceert de FSA
een grote publiekscampagne om con-
sumenten bewust te maken van de
relatie tussen het eten van te veel zout
en de kans op hoge bloeddruk, hart-
aandoeningen en beroerte. Sid de reu-
zenslak (afbeelding 2) verschijnt op
tv, op posters, in advertenties en op
de speciale zoutwebsite
(www.salt.gov.uk), met als boodschap
Too much salt is bad for your heart en
Too much salt can lead to heart attack.
De website (afbeelding 3) informeert
consumenten over effecten van zout,
de bronnen en de aanbevelingen en
geeft adviezen om het zoutgebruik te
verminderen, waaronder ‘let op het
etiket’. Ook is er een ‘zoutcalculator’
die natriumwaarden van het etiket
omrekent in hoeveelheid zout per
product of per portie.

Uit een enquête onder een represen-
tatieve steekproef, die in opdracht van
de FSA in augustus 2004 en januari
2005 wordt gehouden, blijkt de cam-
pagne effect te hebben: meer consu-
menten zeggen dat ze echt proberen
de zoutinneming te verminderen (van
34 naar 45 procent), dat ze naar het
zoutgehalte op de etiketten kijken
(van 29 naar 38 procent) en dat dit
altijd van invloed is op hun beslissing

om iets te kopen (van 26 naar 33 pro-
cent).

Zoutmodel    Met een voorbeeld-
berekening laat de FSA eind 2003 zien
hoe het gestelde doel van gemiddeld
zes gram zout per dag zou kunnen
worden gehaald door verlaging van
het zoutgehalte van producten plus
een vermindering van de hoeveelheid
zout die consumenten zelf toevoegen
(3). De berekening, ook wel aange-
duid als het ‘FSA-zoutmodel’, gaat uit
van 48 groepen voedingsmiddelen,
met bijbehorende voedselconsump-

an

Productgroep Doelstelling Bijdrage aan Percentage van

verlaging natrium vermindering totaal natrium in

% natriuminneming aldus gerealiseerde

% voeding

Groenteconserven 81 1,9 0,2

Sauzen 60 3,7 1,2

Bacon en ham 50 12,3 6,0

Pizza 50 4,0 1,9

Witbrood 26 8,3 11,1

Tabel 2: Enkele pro-

ductgroepen uit het

FSA-zoutmodel

2003.

Afbeelding 2: Sid de

reuzenslak wijst de

consument op het

gevaar van zout.

(afgebeeld met toe-

stemming van de

FSA).
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tiegegevens (van de National Diet and
Nutrition Survey van 2000-2001) en
gemiddelde zoutgehalten. De doelstel-
lingen voor de verlaging van het zout-
gehalte worden zo gesteld dat de
zoutinneming uit voedingsmiddelen
gemiddeld omlaag gaat met 32 pro-
cent (van 6.952 naar 4.697 mg per
dag). Gecombineerd met een verla-
ging van 40 procent van de hoeveel-
heid zout die consumenten zelf toe-
voegen (van 2,5 naar 1,5 gram per
dag) zouden deze veranderingen lei-
den tot de gewenste verlaging van de
gemiddelde zoutinneming van 9,5
naar zes gram per dag. In deze bere-
kening wordt bijvoorbeeld uitgegaan
van een verlaging van het natriumge-
halte met 81 procent voor groente-
conserven, 60 procent voor sauzen en
50 procent voor bacon en ham. Van
de bereikte verlaging van de gemid-
delde natriuminneming komt dan
bijvoorbeeld 12,3 procent voor reke-
ning van bacon en ham, 8,3 procent
van witbrood en 4,3 procent van
pizza (tabel 2).

Dit model is als voorstel gepresen-
teerd aan de voedingsmiddelenindus-
trie, retailers en cateraars. Als vrijwil-
lige zelfregulering echter niet tot een
gewenst resultaat leidt, is de mogelijk-
heid van een wettelijke regeling nog

open. De ondernemingen en hun
organisaties zijn opgeroepen plannen
kenbaar te maken die aan de gestelde
doelstelling kunnen bijdragen. Een
groot aantal van hen heeft inmiddels
aangegeven welke verlagingen van
zoutgehalten zullen plaatsvinden.
Ook worden etiketten aangepast,
zodat ze behalve het natriumgehalte
ook het zoutgehalte vermelden
(afbeelding 4).

Naar aanleiding van commentaar op
het zoutmodel zijn door de FSA enke-
le wijzigingen aangebracht, zoals een
onderscheid tussen een aantal
bewerkte en onbewerkte vlees-, aard-
appel- en groenteproducten. Als vol-
gende stap zijn in augustus van dit
jaar voorstellen gepresenteerd voor de
zoutgehalten van 78 productgroepen
of subgroepen in 2010 (4). Voor veel
productgroepen zijn dit maximum-
gehalten, voor een aantal, waaronder
ontbijtgranen, kant-en-klaarmaaltij-
den en pizza’s, is in overleg met de
industrie gekozen voor gemiddelde
waarden. Zowel het publiek als orga-
nisaties en ondernemingen konden
tot 24 oktober 2005 reageren op de
voorstellen. Binnen twee maanden
daarna zullen de definitieve streef-
waarden worden gepubliceerd.

Om goed zicht te houden op de
aanpassingen gaat de FSA een data-
bank opzetten voor de gehalten zout,
maar ook vet en suiker, in een breed
scala van producten, met de gegevens
van de etiketten. Men wil een rappor-
tagesysteem opzetten, waarvoor de
industrie zelf jaarlijks zoutgehalten
gaat doorgeven, zowel maxima als
gemiddelden. Ook nieuwe producten
en van de markt gehaalde producten
zouden dan kunnen worden gemeld,
met, als dat relevant is, het zoutgehal-
te, en eventuele verdere zoutvermin-
deringen die in het verschiet liggen.

Consumentenbewustzijn    Al eer-
der werd duidelijk dat al deze aan-
dacht voor zout zijn effect op de con-
sument niet heeft gemist. In het jaar-
lijks consumentenonderzoek, het vijf-
de op rij, dat de FSA in het najaar van

2004 liet uitvoeren, zetten de consu-
menten de hoeveelheid zout boven-
aan het lijstje van zorgen om hun
voedsel (5). Daarmee verdrong zout
de voedselinfecties van de eerste
plaats, die deze de afgelopen vier jaar
hadden bezet. Het is nu ‘top consu-
mer food concern’. Dat heeft de 
campagne dus al bereikt.
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Meer zorgen om zout dan 

om voedselinfecties

Afbeelding 3: De

zoutwebsite van de

Food Standards

Agency,

www.salt.gov.uk. 

Afbeelding 4: In Groot-Brittannië staan het

natrium- en zoutgehalte op het etiket.


