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‘Toename van bewijs dat kalium helpt de 
bloeddruk verlagen’

Hans Kraak

‘Hoe lager je bloeddruk, hoe lager het risico op een cardiovasculaire 
ziekte (zelfs als je geen hoge bloeddruk hebt).’ Dit bracht de 
Amerikaanse medicus Lawrence Appel naar voren tijdens het mini-
symposium Natrium, kalium en cardiovasculaire gezondheid dat 
in september plaatsvond aan Wageningen Universiteit. De sprekers 
gingen in op het belang van natriumreductie in voeding voor de 
gezondheid, zowel vanuit het perspectief van de consument als van 
de industrie.

Medicus-epidemioloog professor Appel, die medesamensteller is van 
de Amerikaanse voedingsrichtlijnen, werd voor de gelegenheid inge-
vlogen van de New Yorkse John Hopkins Universiteit. In zijn praatje 
haalde hij aan dat cardiovasculaire ziekten wereldwijd doodsoorzaak 
nummer 1 zijn en dat zo’n 60 procent van de beroertes en 50 procent 
van de hartaanvallen toe te schrijven is aan een verhoogde bloeddruk. 
Iets meer dan een kwart van de volwassen wereldbevolking heeft 
hypertensie, een aandoening die in ernst toeneemt als mensen ouder 
worden. Ook liet Appel zien dat wetenschappelijk bewezen is, dat 
naarmate de natriuminname hoger is, de bloeddruk stijgt, uitzonde-
ringen daargelaten. Interventiestudies laten zien dat als de natrium-
inname wordt beperkt het risico op sterfte aan hart- en vaatziekten 
afneemt (afbeelding 1). 
Het besef dat een algehele verlaging van de bloeddruk in een bevol-

king bijdraagt aan een hogere levensverwachting ervan, klinkt inmid-
dels in verschillende gremia door, maar het blijkt niet eenvoudig de 
natriuminname te verlagen. Zo krijgen Nederlanders dagelijks 9 tot 10 
gram zout (natriumchloride) binnen, terwijl de aanbeveling volgens 
de Nederlandse Richtlijnen Goede Voeding 6 gram per dag is; die van 
de Wereldgezondheidsorganisatie zelfs 5 gram per dag. Appel merkte 
op dat de Amerikaanse aanbeveling voor zoutinname nog lager is: 3,8 
gram (adequate intake, AI) en 5 gram (upper level, UL). ‘Ik realiseer 
me dat dit erg laag is en het lijkt onrealistisch deze norm te halen, 
maar dit zijn nu eenmaal de hoeveelheden die wetenschappelijk zijn 
vastgesteld voor een goede gezondheid’, zegt hij. ‘Daarbij geldt dat 
er nog een verschil is tussen mensen die een hoger risico lopen, voor 
hen geldt een aanbeveling van 3,8 gram per dag. Daarbij gaat het om 
afro-amerikanen, mensen ouder dan 45 jaar, diabetici en mensen die 
al een hoge bloeddruk hebben. Het is een uitdaging om over de hele 
linie in de maatschappij de zoutinname stap-voor-stap omlaag te 
brengen. Het heeft geen zin om als één bedrijf drastische maatregelen 
te nemen en bijvoorbeeld het zoutgehalte van een product sterk om-
laag te brengen als andere bedrijven dat ook niet doen. Enerzijds prijs 

Prevented

Salt reduction Heart attackS deatHS

1 g/d 32.000 28.000

3 g/d 92.000 81.000

druk tHeraPy for Htn 100.000 80.000

Smoking ceSSation (50%) 92.000 84.000

WeigHt loSS (5%) 61.000 36.000

bibbinS-domingo, neJm 2010:362:590

afbeelding 1. eStimated number of Prevented Heart attackS and 

deatHS from PoPulation-Wide Salt reduction.

Hoezeer de conSument zicH ook beWuSt iS van ziJn zoutverbruik via 

Het zoutvaatJe, Het meeSte keukenzout iS verborgen in beWerkte 

Producten, zoalS brood, kant-en-klaarmaaltiJden, SoePen, Sauzen, 

Hartige SnackS en Pizza’S.
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je jezelf dan uit de markt, anderzijds kiezen consumenten dan voor 
de producten met de zouthoeveelheden die ze gewend zijn. Het halen 
van de strenge normen, 1,5 gram natrium per dag, kost misschien wel 
tien tot twintig jaar.’
Overigens wees Appel niet alleen op het bloeddrukverhogende effect 
van een te hoge zoutinname. Ook benoemde hij de mogelijke relatie 
met maagkanker, de suggestie uit wetenschappelijk onderzoek dat 
zout het linker ventrikel vergroot en bijdraagt aan osteoporose en de 
hypothese dat er een verband is tussen zoutinname en meer overge-
wicht. ‘Er is een toename van bewijs dat de inname van meer kalium 
kan helpen de bloeddruk te verlagen’, zegt Appel. ‘In de nieuwe 
Amerikaanse richtlijnen halen we aan dat vooral afro-amerikanen en 
mensen met hypertensie er baat bij kunnen hebben.’ 

IndustrIe Hoezeer de consument zich ook bewust is van zijn 
zoutverbruik via het zoutvaatje, het meeste keukenzout is verborgen 
in bewerkte producten, zoals brood, kant-en-klaarmaaltijden, soepen, 
sauzen, hartige snacks en pizza’s. In zijn lezing illustreerde professor 
Kees de Graaf van Wageningen Universiteit dat door te vragen waar 
het meeste zout in zit; in ketchup of op het bijbehorende frietje van 
een hamburgerketen? In de ketchup. ‘Om de inname van zout te redu-
ceren kun je voor twee manieren van aanpak kiezen’, zei hij. ‘Je kunt 
het product veranderen of proberen de persoon te veranderen.’ De 
verandering van een persoon kan heel effectief zijn concludeerde hij, 
maar de verandering gaat langzaam en de vraag is of het bij iedereen 

werkt. Ook zijn er grote verschillen tussen personen in zoutsensiti-
viteit. Wel liet hij zien dat door gebruik te maken van technologische 
vernieuwing de psyche van de mens misleid kan worden als het om de 
zoutinname en de perceptie ervan gaat. De vraag is of deze technie-
ken alleen voor de grote bedrijven zijn weggelegd of ook voor kleinere 
ondernemingen.
 
unIlever Tijdens het symposium liet Gerda Feunekes van Unile-
ver zien wat haar bedrijf doet om de zoutinname te verbeteren. ‘Wij 
zijn bezig, net als andere grote bedrijven, om de samenstelling van 
onze producten waar mogelijk te herformuleren. Niet alleen waar het 
natrium betreft, ook andere stoffen nemen we mee, zoals verzadigd 
vet en suikers. We streven naar substantiële wijzigingen, maar willen 
geen concessies doen aan de smaak of veiligheid.’
In de praktijk komt het erop neer dat Unilever tot en met dit jaar een 
natriumreductie van 25 procent wil bereiken en tot 2015 een verdere 
reductie van 10-15 procent, wat in lijn is met de aanbevelingen van 
de Wereldgezondheidsorganisatie. Een aantal producten voor de 
Nederlandse markt zijn al aangepakt, zoals Becel brood (-40 procent) 
en Cup a Soup (-18%). ‘We hebben getest wat het de consument doet 
als we op de verpakking van Cup a Soup ingaan op de zoutreductie, 
bijvoorbeeld door te claimen dat er veel minder zout in zit, maar dit 
bleek niet gunstig voor de verkoop. Mensen denken dat hun product 
dan niet meer is zoals ze gewend zijn, wat illustreert dat we te maken 
hebben met de consumentenacceptatie.’

proefschrift over kalium

de SPrekerS van Het SymPoSium (v.l.n.r.) marianne geleiJnSe 

(organiSator), keeS de graaf, laWrence aPPel, gerda feunekeS en 

Peter zock (organiSator).

Het minisymposium werd gehouden ter 
gelegenheid van de promotie van linda van 
mierlo van Wageningen universiteit. in haar 
proefschrift Nutritional Interventions and Blood 
Pressure: role of specific micronutrients and 
other food components brengt zij naar voren 
dat de bloeddruk van de nederlandse bevol-
king in belangrijke mate kan verbeteren als 
meer kaliumzouten met de voeding worden 
ingenomen. de effecten zijn volgens van 
mierlo en haar collega-onderzoekers verge-

lijkbaar met een halvering van de ingenomen 
hoeveelheid natrium wat bloeddrukverhogend 
werkt. de studie, een samenwerkingsverband 
van Wageningen universiteit en de afdeling 
nutrition and Health van unilever, laat zien 
dat de gemiddelde kaliuminname in 21 landen 
varieert van 1,7 tot 3,7 gram per dag, wat 
lager is dan de aanbevolen inname van 4,7 
gram per dag. een hypothetische toename van 
de huidige kaliuminname tot de aanbevolen 
hoeveelheid zou de systolische bloeddruk in 

de bevolking met 1,7 tot 3,2 mm Hg kunnen 
verlagen. dit komt overeen met een verlaging 
die zou optreden wanneer de consument 4 
gram per dag minder zout zou binnenkrijgen. 
de resultaten werden ook gepubliceerd in 
Archives of Internal Medicine.

Van Mierlo LAJ, Greyling A, Zock PL, Kok FJ, Geleijnse JM. 
Suboptimal potassium intakes and potential impact on 
population blood pressure. Archives of Internal Medicine 
2010;170 (16): September 13.
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