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noodzakelijk, mogelijk, maar gezamenlijke verantwoordelijkheid 

minder zout

Dionne Irving, redactie VMT

Dat minder zout om gezondheidsredenen nodig is, daar is 
iedereen inmiddels van overtuigd. De technologische mogelijk-
heden om dit in verwerkte voedingsmiddelen te realiseren, zijn er. 
Blijft over een consument die minder zout moet willen eten, 
bedrijven die per categorie gezamenlijk zoutverlaging doorvoeren 
en de retail die een hogere prijs voor het product met minder 
zout accepteert.

Het menselijk lichaam heeft geen extra zout nodig om te overleven, 
zo vertelde internist Anton van den Meiracker van het Erasmus MC 
tijdens het themacongres Zout. Het congres, begin november ge-
houden in Artis, werd georganiseerd door de Stichting Food Micro 
& Innovation en de vakbladen Voeding NU, VMT, en Food Hospitali-
ty. Van den Meiracker gaf aan dat het menselijk lichaam zo is gepro-
grammeerd dat het zonder natriuminname kan leven. De nier is   
ontwikkeld om natrium in het lichaam te resorberen. De zoutgevoe-
ligheid van de mens bepaalt of een te hoge zoutinname leidt tot 
hoge bloeddruk. Volgens dagvoorzitter en zoutwetenschapper Mari-
anne Geleijnse heeft 50% van de Nederlandse bevolking geen opti-
male bloeddruk waardoor dit deel gevoeliger is voor zout.

Hoe Zout eten We? Om te bepalen hoeveel zout de Nederlan-
der eet, maakte het RIVM gebruik van gegevens uit de Voedselcon-

sumptiepeiling (VCP) die in opdracht van het ministerie van VWS is 
uitgevoerd. Daarnaast werd een voedingsstatusonderzoek (VSO) 
gedaan. De VCP geeft aan welke producten worden gegeten en hoe-
veel zout er in die producten zit. Met het VSO bepaalde het RIVM de 
hoeveelheid zout in de urine. Uit de VCP bleek dat 85% van de on-
dervraagden de maximale richtlijn van 6 gram zout per dag over-
schrijdt. Bijna 80% van het zout kwam uit bereide voedingsmidde-
len, de rest uit de toevoeging tijdens bereiding en het eten van 
maaltijden.
De warme maaltijd blijkt met 36% de grootste bijdrage te leveren 
aan de totale zoutconsumptie. Tussendoortjes zijn goed voor 20%. 
Het meeste zout eten de mensen thuis (69%). Ook blijkt dat men-
sen die te zout eten, veel eten van de producten die het zout leveren 
en dan ook nog de zoutste variant in de productcategorie. De be-
langrijkste bronnen van zout zijn brood, vleesproducten en kaas.
Vanuit de zaal kwamen opmerkingen over de richtlijn van maximaal 
6 gram zout per dag, die voor iedereen hetzelfde is: mannen, vrou-
wen, kinderen, ouderen. Caroline van Rossum van het RIVM beaam-
de dat het voor personen die minder eten inderdaad gemakkelijker 
is om aan de richtlijn te voldoen.

gedragSverandering nodig Toch is de opvatting dat de 
zoutrichtlijn voor iedereen haalbaar is, mits consumenten hun keu-
ze veranderen en het totale aanbod in de winkel minder zout bevat. 
Consumenten denken echter nog nauwelijks na over zout. Sterker 

voorbeelden van producten waarvan het zoutgehalte is verlaagd. cars magere smeerleverworst (3e Foto) is een voorbeeld van een 

vleeswaar dat 580 mg natrium bevat, terwijl de ikb-norm 900 mg is.
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nog, ze denken dat hun zoutinname wel oké is, weet Liesbeth Zand-
stra van Unilever R&D Vlaardingen op basis van consumentenon-
derzoek. ‘Consumenten in Nederland en veel andere landen staan 
nog maar aan het begin van hun gedragsverandering.’
De zoutreductie is tot nu toe in kleine gewenningsstapjes doorge-
voerd, zodat de consument geleidelijk de minder zoute smaak leer-
de te waarderen zonder met het zoutvaatje te compenseren. Daar-
door is zoutreductie nog nauwelijks opgemerkt. De stap die nu 
wordt gezet is om het zoutgehalte nog verder en mogelijk versneld 
te verlagen. Dit gaan consumenten wel degelijk merken. Niet com-
municeren maar gewoon ‘doen’, kan dus niet meer. ‘We moeten 
nieuwe strategieën ontwikkelen om het gedrag te veranderen’, be-
toogde de R&D’er, ‘want ‘verlaagd in zout’ op het etiket geeft vaak 
negatieve associaties en is dus niet motiverend.’
Gerichte communicatie en educatie is essentieel. Unilever werkt sa-
men met de International Union of Nutritional Sciences (IUNS) om 
wereldwijd zoutreductieworkshops te organiseren. Doel is gezond-
heidsinstellingen, wetenschap, industrie, horeca, retail, consumen-
tenorganisaties, enz. bijeen te brengen om op basis van kennis over 
de consument gezamenlijk de consument te motiveren tot gedrags-
verandering.

HoudbaarHeid in Het geding De levensmiddelenindustrie 
is druk bezig met het zoeken naar alternatieven voor zout, want het 

goedkope ingrediënt heeft belangrijke functies in verwerkte levens-
middelen. Professor Frank Devlieghere van de universiteit van Gent 
toonde aan dat het verlagen van zout soms verstrekkende gevolgen 
voor de voedselveiligheid kan hebben. Bederfvormende bacteriën en 
pathogenen kunnen uitgroeien als de wateractiviteit te hoog wordt. 
De onderzoeksgroep van Devlieghere heeft modellen ontwikkeld om 
de grens tussen groei en geen groei van bacteriën te bepalen, afhan-
kelijk van het zoutgehalte en zouttype. Nieuwe producten met een 
verlaagd natriumgehalte kunnen gebruik maken van andere zouten, 
maar per ion zijn de effecten op het bederf verschillend. Bovendien 
moeten antimicrobiële componenten worden toegevoegd.
Of, een andere optie, er wordt een kortere houdbaarheidstermijn ge-
accepteerd. Deze suggestie maakte nogal wat los bij de aanwezigen. 
Veel voedingsbedrijven voelen de druk vanuit de distributieketen die 
juist een zo lang mogelijke houdbaarheid wil. Inkopers in de retail 
moeten nadrukkelijk bij de problematiek rond zoutverlaging worden 
betrokken, zo werd dan ook aangegeven. In de paneldiscussie die 
volgde benadrukte ook de Consumentenbond dat  ‘consumenten 
niet zitten te wachten op een houdbaarheid van vier weken voor    
een vers product als vleeswaren’.

Zoutalternatieven Dat de noodzaak van zoutreductie tot de 
voedingsmiddelenindustrie is doorgedrongen, meldde ingrediënten-
leverancier DSM bij monde van Dennis Rijnders, Business Line ma-
nager voor gistextracten. ‘Een paar jaar geleden eisten bedrijven dat 
zoutalternatieven een identieke smaak opleverden zonder meerprijs. 
Inmiddels ziet men in dat deze doelstelling niet realistisch is. Nu 
mag de smaak wel veranderen om zoutverlaging te realiseren, zo 
lang consumenten het product maar lekkerder vinden.’
Rijnders is een voorstander van smaakpreferentie en niet van het 
meten van exacte smaakverschillen bij zoutreductie. ‘We moeten 
niet de mensen laten proeven die er heel goed in zijn en kleine ver-
schillen eruit halen. Een testpanel moet vooral bestaan uit consu-
menten.’ Hij pleit voor het testen van een zoutvervanger in een 
complete maaltijd, ‘zoals de consument deze ook zal gebruiken’. 
Testen met een gistextract in tomatensaus lieten zien dat 60% van 
de proevers van een panel dat bestond uit bezoekers van een open 
dag de zoutarme variant met gistextract (25% minder zout) lekker-
der vond.

Herformulering Ook Edwin Bontenbal van ingrediënten- en 
melkzuurproducent Purac houdt levensmiddelenbedrijven voor dat 
herformulering ruimte nodig heeft. ‘Zoutverlaging heeft effect op de 
smaak, prijs of houdbaarheid.’ Volgens de Purac-expert is het be-
langrijk om de functionaliteiten uit elkaar te halen en daarop strate-
gieën te ontwikkelen.
Bontenbal gaf aan dat bij natriumchloride het chloride-ion de zoute 
smaak van natrium versterkt. Hetzelfde geldt voor de versterking 
van de bittere smaak van kalium. Lactaat als anion in plaats van 
chloride zorgt voor mindere versterking van het  kation. Natriumlac-
taat smaakt minder zout en kaliumlactaat minder bitter. Volgens 
Bontenbal zijn kaliumzouten met andere anionen goed voor de tex-
tuur en conservering. In vleeswaren zorgt zoutverlaging ook voor 

in het panel discussieerden consumentenbond, wetenschap, 

overheid en industrie over de haalbaarheid van 40% zoutreductie.

‘Zoutverlaging heeft vaak effect 
op de smaak, prijs en 

houdbaarheid’
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vochtverlies tijdens het koken. Om de textuur in stand te houden, is 
het belangrijk dat de ionsterkte terugkomt. 

Smaak en prijS bottleneck Erik Vliek van Zwanenberg gaf 
aan dat zout in vleeswaren vele functies heeft: verbetering rende-
ment, structuur, houdbaarheid, kosten en smaak. Natrium wordt 
toegevoegd via keukenzout, pekelmixen, conserveermiddelen en 
kruidenmixen en -extracten. Daarbij is er een grote productvariëteit, 
waardoor één norm van 40% reductie niet haalbaar is.
Volgens Vliek zijn inkoopprocessen van retailers een belangrijke 
remmende factor om te komen tot producten met minder zout. 
Smaakveranderingen worden namelijk maar moeilijk geaccepteerd 
door inkopers uit de retail. ‘Via consumentenpanels kiest men, al 
dan niet onbewust, toch weer voor producten met meer zout.’
Ook de prijs is volgens de Zwanenberg QA/R&D-directeur een issue 
in de onderhandelingen met de retail. ‘Alle zoutvervangers maken 
het product duurder.’
Vliek deed aansluitend een oproep richting supermarktinkopers: 
‘Geef mij een specificatie voor het zoutgehalte’. Tenders kunnen dan 
plaatsvinden op basis van gelijkheid. 

Het vinkje De Stichting Ik Kies Bewust denkt ook voor zout na 
over de criteria op basis waarvan producten een groen dan wel 
blauw vinkje krijgen. Zowel de generieke norm als enkele product-
groepspecifieke normen gingen omlaag bij het vaststellen van de 
nieuwe criteria in 2007 en 2012.
In een enkel geval was echter ook bijstelling naar boven nodig, me-
moreerde Léon Jansen, secretaris van de stichting. ‘Bij bewerkte 
groenten bleek praktisch geen fabrikant aan de norm van 120 mg 
zout per 100 gram te kunnen voldoen. Je wilt toch dat ook in die ca-
tegorie producten het Vinkje voeren zodat consumenten de keuze 

hebben. Het criterium werd bijgesteld tot 200 mg per 100 gram. Nu 
dragen soorten groenten in blik of glas met minder toegevoegd zout 
het logo.’
Jansen vertelde dat volgend jaar de wetenschappelijke commissie 
start met de evaluatie van de criteria en daarmee de lat voor de in-
dustrie om het Vinkje te mogen voeren weer hoger kan komen te lig-
gen: ‘We willen innovatie blijven aanzwengelen.’ Daarbij gaf hij de 
boodschap mee dat het belangrijkste is om de consument te leren 
om goed te kiezen: ‘Dan is 40% zoutverlaging misschien helemaal 
niet nodig.’

40% minder zout haalbaar?

in de discussie stelde dagvoorzitter marianne geleijnse de vraag of 
een zoutreductie van 40% in bereide voedingsmiddelen haalbaar is. 
dit werd als een goed streven en haalbaar gezien, maar de menin-
gen verschilden over de termijn waarop en of dit vrijwillig moet      
gebeuren of wettelijk verplicht moet worden.
‘een grote reductie in toegevoegd zout komt niet van de grond door-
dat bedrijven niet samenwerken’, stelde de consumentenbond. ‘er 
bestaan grote verschillen in zoutgehalte tussen soortgelijke pro-
ducten van verschillende fabrikanten. dwing achterblijvers om het 
zout te reduceren, anders remmen zij de voorlopers. daarna moe-
ten sectoren gezamenlijk optrekken. de broodsector bewijst dat het 
kan. door stapsgewijze reductie via een wettelijke norm ontstaat 
consumentenacceptatie en een level playing field voor de bedrijven.’

voedingskundigen, 

technologen, 

productontwikke-

laars, managers en 

andere disciplines 

waren bijeen 

tijdens het 

zoutcongres in 

artis.
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