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‘Kalium voor een gezonde bloeddruk’

Lotje van de Poll en Marloes Kneppers, Schuttelaar & Partners

De gunstige rol van kaliuminname bij het reguleren van de 
bloeddruk is goed omschreven in de wetenschappelijke literatuur, 
maar daarbuiten nog niet erg bekend. Veel epidemiologische 
studies laten zien dat een hogere kaliuminname samengaat met 
een lagere bloeddruk. Recente resultaten suggereren dat een 
gunstige natrium/kalium ratio het risico op hart- en vaatziekten 
verlaagt. Volgens deskundigen zal de belangstelling voor kalium 
snel toenemen. 

Larry Appel, de projectleider van het DASH-onderzoek (Dietary Ap-
proaches to Stop Hypertension), voorspelt dat de aandacht voor 
kalium flink zal toenemen. Volgens Marianne Geleijnse, universitair 
docent aan de Wageningen Universiteit en expert op het gebied van 
voeding en bloeddruk, komt die grotere belangstelling mede door de 
toenemende focus op zout. Een goede ontwikkeling vindt zij, want 
door gelijktijdig de natriuminname te verlagen en de kaliuminname 
te verhogen, is er extra gezondheidswinst te behalen. Het uiteinde-
lijke effect van deze combinatie is gunstiger dan het effect van de 
afzonderlijke acties opgeteld. Eén plus één is drie in dit geval, stelt 
Geleijnse. 

ReguleRend  Kalium is een essentieel mineraal dat aanwezig is 
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feiten over bloeddruk

–  Hoge bloeddruk (≥140/90 mmHg) komt in nederland voor bij een kwart (8) tot de helft van de volwassenen (20-60 jaar) (9).
–  Het risico op hart- en vaatziekten en beroerte bij een bloeddrukverhoging stijgt over de hele bloeddrukrange en geldt dus niet 

alleen voor personen met een te hoge bloeddruk (afbeelding 1) (10).
–  ongeveer 62% van de incidentie van beroerten en 49% van de hartziekten is toe te schrijven is aan een suboptimale bloeddruk 

(systolische bloeddruk >115 mmHg) (11).
–  een verlaging van de systolische bloeddruk met 5 mmHg is al geassocieerd met een 10-15% verlaging van het risico op coro-

naire hartziekten (10).
–  de bloeddruk hangt niet alleen samen met natrium en kalium, maar reageert ook sterk op veranderingen in zowel voeding als 

leefstijl. Zo spelen ook gewichtsreductie, beweging en alcoholgebruik een rol (11). 

in alle dierlijke en plantaardige weefsels. Het speelt een rol in 
de prikkeloverdracht en de spierfunctie en reguleert samen 
met natrium de bloeddruk. Geleijnse legt uit dat de rol van 
kalium in de bloeddrukregulatie waarschijnlijk plaatsvindt 
op verschillende niveaus, zowel door het samentrekken van 
de spieren rond de bloedvaten als via de waterretentie in de 
nieren. ‘Een verlaging in kalium leidt tot natrium- en waterre-
tentie, waardoor het bloedvolume toeneemt, wat de bloed-
druk verhoogt. Een verhoging in kalium leidt tot natrium- en 
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wateruitscheiding, waardoor de bloeddruk afneemt.’
Omdat het lichaam geen kalium kan opslaan, is het een essentieel 
onderdeel van de dagelijkse voeding. Veel voedingsmiddelen bevat-
ten kalium, waaronder met name groenten en fruit, hoewel deze in de 
Nederlandse voeding niet tot de belangrijkste bronnen behoren (zie 
kader). ‘Het is jammer dat groenten en fruit onderaan dit rijtje staan, 
Daaruit blijkt dat ze een te kleine rol in ons voedingpatroon spelen’, 
aldus Geleijnse in reactie op deze getallen.
 
AAnbevelingen  Er is nog geen formele aanbeveling (RDA) voor 
kalium in Europa. Tussen de lidstaten varieert deze tussen de 2 en 
4 g/dag. De door de EU voorgestelde referentie-inname is 3,1 g/dag 
voor volwassenen (2). In de VS en Canada is de aanbevolen inname 
recent opgehoogd naar 4,7 g/dag, vanwege het gunstige effect van 
een verhoogde kaliuminname op bloeddruk en beroerte (3). 
Omdat veel mensen niet voldoende groenten en fruit eten, schat 
Geleijnse dat zeker een derde van de bevolking te weinig kalium bin-
nenkrijgt volgens de Europese referentiewaarde.

OndeRzOek nAAR blOeddRukveRlAging  Voor het gunstige 
effect van kalium op de bloeddruk komt steeds meer onderbouwing, 
zegt Geleijnse. ‘Het is niet voor niets dat elke gezondheidsautoriteit, 
waaronder de Gezondheidsraad, in de aanbevelingen heeft staan dat 
kalium goed voor de bloeddruk is. Wel is er nog behoefte aan interven-
tieonderzoek met harde eindpunten (ziekte of sterfte). Observationeel 
onderzoek heeft als complicerende factor dat kalium veel in groenten 
en fruit voorkomt, wat ook vol zit met andere goede stoffen.’ 
Verschillende meta-analyses met meer dan dertig klinische studies 
hebben laten zien dat het dagelijks aanvullen van de voeding met 

2-3 g kalium een bloeddrukverlagend effect heeft (4). Ook blijkt een 
hogere kaliuminname geassocieerd met een sterk verminderd risico 
op een beroerte (5).
Hoewel er nog geen resultaten van interventiestudies met kalium en 
harde eindpunten zijn, is er wel een dergelijke studie met kaliumver-
rijkt zout, wat tegelijkertijd de natriuminname verlaagt en de kalium-
inname verhoogt. In de interventiegroep was de sterfte aan hart- en 
vaatziekten verlaagd met ruim 40% (6). Uit de zogeheten TOPH-stu-
die is recent gebleken dat een hoge natrium-kaliumverhouding in de 
urine geassocieerd is met een hoger risico op hart- en vaatziekten, 
in sterkere mate dan natrium en kalium alleen (7). Uit dit onderzoek 
komen op korte termijn nieuwe resultaten beschikbaar. 

COnClusie  Er is een groeiende hoeveelheid bewijs voor een 
gunstig effect van kalium op de bloeddruk. Het verhogen van de ka-
liuminname kan, samen met het verlagen van de zoutinname en een 
gezonde leefstijl, een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde 
bloeddruk. 

RefeRenties
1.  Voedingscentrum. Zo eet Nederland. Resultaten van de voedselconsumptiepeiling 

1997-1998. Den Haag: 1998.
2.  European Commission: health and consumer protection directorate-general. Opinion 

of the Scientific Committee on Food on the revision of reference values for nutrition 
labeling, 2003.

3.  Panel on Dietary Reference Intakes for Electrolytes and Water. Standing Committee 
on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes, Food and Nutrition Board. 
Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium Chloride, and Sulfate. The 
National Academies Press; 2004.

4.  Geleijnse JM, Kok FJ, et al.  Blood pressure response to changes in sodium and potas-
sium intake: a meta regression analysis of randomised trials.  J. Hum. Hypertension 
2003;17:471-80.

5.  Ascherio A, Rimm EB, et al. Intake of potassium, magnesium, calcium and fiber and 
risk of stroke among US men. Circulation 1998;98(12):1198-204.

6.  Chang HY, Hu YW et al. Effect of potassium-enriched salt on cardiovascular mortality 
and medical expenses of elderly men. Am J Clin Nutr 2006;83:1289-96.

7.  Cook NR, Obarzanek E et al. Joint effect of sodium and potassium intake on subse-
quent cardiovascular disease: the trials of Hypertension Prevention Follow-up Study. 
Circulation 2008;117(11):e203

8.  Nederlandse Hartstichting 2003. Bloeddruk en hart- en vaatziekten. 
9.  Verschuren WMM, Viet AL et al. Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bloeddruk. 

Omvang van het probleem. Hoeveel mensen hebben een verhoogde bloeddruk? 
10. Lewington S, Clarke R et al.  Age specific relevance of usual blood pressure to vascular 

mortality. A meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective 
studies collaboration.  Lancet 2002;360:1903-13

11. World Health Organisation (WHO)-report  ‘Reducing risks, promoting healthy life 

(2002) 

de belangrijkste kaliumbronnen in de 
nederlandse voeding(1):

melk en melkproducten (18%), aardappelen (16%), 
niet alcoholische dranken, waaronder koffie (15%), 
vlees(waren) (10%), brood (9%), groenten (9%) en fruit 
(6%)
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AFbeelding 1 Het risico op HArt- en VAAtziekten en beroerte door 

een bloeddrukVerHoging stijgt oVer de Hele bloeddrukrAnge. 

20_vnu11 K.indd   21 13-11-2008   14:41:58


