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Machteld van Lieshout, Nutritionist HJ Heinz, Nijmegen

Tomaten zijn gezond, zo is algemeen bekend. Deze rode 
vruchtgroente is niet alleen rijk aan vitaminen, mineralen en 
vezels, maar bevat ook bioactieve stoffen, zoals lycopeen. Op 
welke manier tomaten en tomatenproducten hun gezonde werking 
uitoefenen, is onderwerp van veel wetenschappelijk onderzoek. Wat 
is de stand van zaken?

Tomaat is tegenwoordig de meest gegeten groente van Nederland en 
daarmee een vertrouwd onderdeel van onze voeding. Nederlandse 
jongvolwassenen eten gemiddeld 2,5 kilo verse tomaten per jaar en 1,8 
kilo verwerkte tomaten (bijvoorbeeld gekookt of gepureerd). Con-
sumptie van tomaten via bewerkte tomatenproducten, zoals pasta, 
pizza, ketchup en tomatensap, is hierbij nog niet meegerekend. 
Tomaten en tomatenproducten bevatten veel vitamine C, kalium en 
vitamine E (tabel 1). Doordat ze in grote hoeveelheden geconsumeerd 
worden, leveren ze ook een aanzienlijke bijdrage aan de inname van 
vitamine A, B1, B6 en foliumzuur.

Bioactieve stoffen Behalve vezels, vitaminen en mineralen, 
bevat de tomaat bioactieve stoffen zoals polyfenolen, oligosachariden 
en carotenoïden, waaronder lycopeen. De belangrijkste carotenoïden 
in tomaat en tomatenproducten zijn weergegeven in tabel 2. Lycopeen 
is een carotenoïd met een bijzondere chemische structuur. Het kan 
niet, zoals veel andere carotenoïden, omgezet worden in vitamine A. 
Dankzij het grote aantal dubbele bindingen in het lycopeenmolecuul 
(afbeelding 1), is het een krachtige antioxidant. Lycopeen is het rode 
pigment waaraan tomaten hun kleur danken. Tomaten zijn veruit de 
belangrijkste bron van lycopeen; naar schatting 90 procent van het ly-
copeen in de voeding van Europeanen komt uit tomaten. Andere veel 
kleinere bronnen zijn watermeloen en rode grapefruit (tabel 3). 
Zoals in tabel 3 te zien is, is de hoeveelheid lycopeen hoger in toma-
tenproducten dan in rauwe tomaten. De reden hiervoor is simpelweg 
dat deze producten minder water bevatten. Lycopeen uit rauwe toma-
ten wordt goed opgenomen in het lichaam, maar de biobeschikbaar-
heid is nog hoger na bewerking van de tomaat (koken en pureren) en 
gelijktijdige consumptie van vet.  

antioxidantwerking De zeer sterke antioxidatieve werking 
van lycopeen, in vergelijking met andere carotenoïden, is onder 
andere in kaart gebracht door Di Mascio et al in 1989 (1). Vanwege 
de sterke antioxidantwerking kan lycopeen DNA, eiwitten, vetten en 
LDL-cholesterol beschermen tegen oxidatie (2). Daarom is lycopeen 
in verband gebracht met de preventie van ziekten waaraan oxidatieve 
stress ten grondslag kan liggen, zoals kanker en hart- en vaatziekten, 
maar ook maculadegeneratie, diabetes en osteoporose. Verschillende 
epidemiologische onderzoeken en experimentele studies in cel- en 
diermodellen en in mensen ondersteunen deze hypothese. Ook het 
feit dat tomaten een belangrijk onderdeel zijn van het Mediterrane 
dieet, dat beschouwd wordt als gezondheidsbevorderend, draagt bij 
aan dit vermoeden. 
Het sterkste bewijs bestaat voor een beschermende werking van 
lycopeen en tomaten tegen prostaatkanker. Uit een analyse van 21 
observationele onderzoeken concludeerden Etminan et al dat toma-
tenconsumptie een associatie vertoont met een verlaagd risico op 
prostaatkanker (3). Ondanks dit bemoedigende resultaat blijven er 
echter nog veel vragen openstaan.
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 12  |ePic-studie De meest recente en tot nu toe grootste prospectieve 
studie naar de relatie tussen carotenoïden, retinol, tocoferolen in het 
plasma en prostaatkanker, is een patiënt-controle onderzoek binnen 
de zogeheten EPIC-studie (4). Hierin werd geen significante associatie 
tussen plasma micronutriëntenconcentraties en prostaatkankerrisico 
gevonden. Echter, er is wel een duidelijk effect te zien wanneer gedif-
ferentieerd wordt tussen verschillende soorten prostaatkanker. Wan-
neer alleen gevallen van vergevorderde prostaatkanker in de analyse 
meegenomen worden, is het risico op prostaatkanker zestig procent 
lager voor de groep met de hoogste plasma lycopeenconcentraties ten 
opzichte van de laagste groep. 

overzichtsartikel fda Recent heeft de Amerikaanse Food and 
Drug Administration (FDA) een aanvraag voor een gezondheidsclaim 
voor tomaten en lycopeen in relatie tot bepaalde vormen van kanker 
beoordeeld (5). In een overzichtsartikel concludeerde de FDA dat er in 
zeer beperkte mate bewijs is voor een associatie tussen tomatencon-
sumptie en prostaatkanker, maar dat er niet voldoende bewijs is om 
een beschermend effect van lycopeen op het risico op prostaatkanker 

taBel 1 Bijdrage van verSe tomaat aan de aanBevolen dagelijkSe 

hoeveelheden (adh) van diverSe vitaminen, kalium en voedingSvezel.

adh 1 % van de adh 

van 100 g verSe 

tomaat 2

% van de adh 

van een portie 

(80 g) verSe 

tomaat

vitamine a (μg retinol 

equivalenten)

800 5,4 4,3

vitamine e (mg) 10 7 5,6

vitamine c (mg) 60 25 20

vitamine B1 (mg) 1,4 3,6 2,9

vitamine B6 (mg) 2 4 3,2

Foliumzuur (μg) 200 4 3,2

kalium (mg) 3100 7,6 6,1

voedingSvezel (g) 30-40 3 3-4 2,4-3,2

1 WarenWetBeSluit levenSmiddelenetikettering, 22 juni 2004.

2 nevo taBel, 2006. 

3 richtlijn voor vezelconSumptie, gezondheidSraad 2006

taBel 2 de BelangrijkSte carotenoïden in verSe tomaat, 

tomatenketchup en tomatenpuree.

μg/100 g tomaat μg /100 g

tomaten-

ketchup

μg /100 g 

tomaten-

puree (Blik)

Beta-caroteen 449 560 901

alFa-caroteen 101 0 29

luteïne + 

zeaxanthine

123 0 0

lycopeen 2.573 16.709 28.764

Bron: voedingSmiddelentaBel uSda, 2007

taBel 3 Bronnen van lycopeen.

product lycopeen 

(mg/100g)

portie- 

grootte

lycopeen

(mg/portie)

tomatenketchup 17,0 1 eetlepel 2,9

SpaghettiSauS 16,0 ½ kopje (125 g) 20,0

tomatenSap 9,3 1 kop (243 g) 22,9

Watermeloen 4,9 1/16 13,6

roze grapeFruit 1,5 ½ middel-

groot

2,3

rauWe tomaat 3,0 1 middelgroot 4,5

Bron: voedingSmiddelentaBel uSda, 2007
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te claimen. In deze analyse is de bovengenoemde EPIC-studie nog 
niet opgenomen. 
Edward Giovanucci van Harvard School of Public Health legde in 
een editorial in hetzelfde blad uit dat de screening op prostaatkanker 
(PSA-screening), die sinds het begin van de jaren 90 wijdverbreid 
is in de VS, de interpretatie van de resultaten van epidemiologische 
studies compliceert (6). Volgens Giovannucci zijn beschermende 
stoffen mogelijk pas in een later stadium van de ziekte werkzaam. Dit 
beeld wordt bevestigd in onderzoek van Chen et al (7) en Key et al 
(4). Anders dan in de VS komt screening op prostaatkanker in Europa 
minder vaak voor. 

synergie of magic Bullet? De onderzoekers Basu en Imrhan 
hebben recent de resultaten van klinische studies naar het effect 
van suppletie met tomatenproducten op biomarkers van oxidatieve 
stress en carcinogenese in kaart gebracht (8). Zij concludeerden dat 
tomatenproducten een significante gezondheidsbijdrage kunnen 
leveren door een combinatie van nutriënten in tomaten. Uit de meeste 
klinische studies blijkt dat er een synergie tussen lycopeen en andere 
nutriënten in tomaat is, die bij zou kunnen dragen aan het verlagen 
van biomarkers van oxidatieve stress en carcinogenese. 
Onderzoekers Agudo et al brachten kortgeleden het effect van groen-
ten- en fruitinname en antioxidanten (waaronder lycopeen) op totale 
sterfte in kaart (9). In de Spaanse ‘arm’ van de  EPIC-studie komt 
naar voren dat de inname van zowel groente en fruit, als ook van de 
antioxidanten vitamine C, provitamine A-carotenoïden (alfa- en beta-
caroteen en beta-cryptoxanthine) en lycopeen, een beschermend effect 
op sterfte heeft. Voor vitamine C en de provitamine A-carotenoïden 
verdwijnt dit effect na correctie voor totale antioxidantcapaciteit, maar 
niet voor lycopeen. Dit suggereert volgens de auteurs dat lycopeen 
niet alleen via een antioxidatieve werking een gunstig effect op de 
gezondheid uitoefent, maar ook via andere mechanismen.   

conclusie Antioxidanten, zoals vitamine C en E, maar ook flavo-
noïden en carotenoïden, en andere nutriënten zoals voedingsvezel 
worden veelal opgevoerd als verklaring voor de gezondheidsbevorde-
rende werking van groenten en fruit. De werking van antioxidanten 
blijkt echter complexer te zijn dan in eerste instantie werd aangeno-
men. Terwijl observationeel onderzoek in de richting van een bescher-
mende werking wijst, wordt dit niet altijd bevestigd in interventiestu-
dies met individuele antioxidanten. Een mogelijke verklaring hiervoor 
is dat verschillende antioxidanten samenwerken in een systeem, 
waardoor ze in afzondering van elkaar of buiten de natuurlijke matrix 

een andere werking vertonen. Daarnaast kunnen antioxidanten en bio-
actieve stoffen hun beschermende werking ook uitoefenen via andere 
mechanismen dan antioxidantwerking alleen.
Ook voor een preventief effect van tomaten en lycopeen op kanker 
en hart-en vaatziekten is het realistisch dat hier meerdere stoffen 
en mechanismen bij betrokken zijn (8,9). Met de huidige inzichten 
lijkt het er meer en meer op dat de consumptie van antioxidantrijke 
voedingsmiddelen, zoals tomaten en tomatenproducten, in fysiologi-
sche hoeveelheden te verkiezen is boven het gebruik van geïsoleerde 
antioxidanten. 
De gezondheidsbeschermende werking van lycopeen op zich, en de 
samenwerking met andere voedingsstoffen, zoals andere carotenoï-
den, vitamine E, polyfenolen en voedingsvezel, in tomaat en tomaten-
producten, is onderwerp voor nader onderzoek. 
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aFBeelding 1. de StructuurFormule van lycopeen.

H3C CH3

CH3 CH3 CH3

CH3 CH3 CH3

CH3H3C

Antioxidanten werken samen in een systeem, waardoor ze in afzondering 
van elkaar of buiten de natuurlijke matrix een andere werking vertonen
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