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de druk op zout neemt toe

Ineke van Dis, Nederlandse Hartstichting, 
Den Haag, Monique Verschuren, Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en Milieu, 
Bilthoven, Jacqueline Witteman, Erasmus 
MC, Rotterdam, Marianne Geleijnse, Wa-
geningen Universiteit

Zout is een belangrijke determinant 
van de bloeddruk. Al in 1983 bracht 
de Gezondheidsraad een advies over 
hypertensie uit, waarin werd aanbevolen 
het gebruik van keukenzout te beperken. 
De door de Gezondheidsraad in 2006 
uitgebrachte Richtlijnen goede voeding 
vermelden een doelstelling om maximaal 
6 gram zout per dag binnen te krijgen. 
Daarbij wordt opgemerkt dat deze norm 
ingegeven wordt door haalbaarheid: vanuit 
gezondheidskundig perspectief zou de 
inname nog lager moeten zijn. 

De inname van zout in Nederland bedraagt 
sinds de jaren tachtig jaren 9 à 10 gram per 
dag en blijft onverminderd hoog. Recent 
onderzoek laat zien dat Nederlanders nog 
steeds veel zout binnenkrijgen, gemiddeld 

zo’n 9 gram per dag (1). Ongeveer drie-
kwart van de onderzochte personen had een 
inname die hoger was dan de 6 gram per 
dag die de Gezondheidsraad als maximum 
aanbeveelt. 
Zout is, na overgewicht en lichamelijke 
inactiviteit, de belangrijkste determinant van 
de bloeddruk. Bloeddruk is een belangrijke de-
terminant van het ontstaan van hart- en vaatz-
iekten. Naar schatting heeft 40 à 50 procent 
van de Nederlanders van 35 tot 70 jaar een te 
hoge bloeddruk (hypertensie: ≥140 mmHg 
systolisch en/of ≥90 mmHg diastolisch) (2).  
Vermindering van de zoutinname, kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen 
van de bloeddruk in de algemene bevolking, 
wat vervolgens kan leiden tot vermindering 
van het optreden van hart- en vaatziekten (3). 
Op basis van een meta-analyse naar de relatie 
tussen zoutinname en bloeddruk, wordt 
geschat dat een reductie van de zoutinname 
met 3 gram per dag leidt tot een daling in 
de systolische bloeddruk van gemiddeld 2,6 
mmHg bij normotensieven en 4,6 mmHg bij 
hypertensieven (4). Naar schatting zou een 
dergelijke reductie van de zoutinname het 
optreden van beroertes en hartinfarcten met 
10 à 15 procent doen afnemen. (4,5). 

BevolkingsBreed  Omdat het risico op 
hart- en vaatziekten stijgt met het toenemen 
van de bloeddruk, ook in de ‘normale’ range, 
is een bevolkingsbrede aanpak nodig voor 
het verminderen van de zoutinname. Dit 
doel kan bereikt worden door een geleidelijke 
daling van het zoutgebruik door levensmid-
delenfabrikanten, horeca en catering en door 
een intensieve voorlichting. 
Naar schatting is meer dan 75 procent van 
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de zoutinname afkomstig uit industrieel 
bereide voedingsmiddelen, hoewel goede 
cijfers helaas ontbreken. Anno 2008 hebben 
voedingswetenschappers, belangenorganisa-
ties (waaronder de Consumentenbond, de 
Nederlandse Hartstichting en het Voedings-
centrum) de handen stevig in elkaar geslagen 
en is het zout opnieuw onder druk komen te 
staan. De industrie heeft nu zelf aangegeven 
dat een 20 à 30 procent verlaging van het 
zoutgehalte in voedingsmiddelen haalbaar is. 
Binnen de Federatie Nederlandse Levensmid-
delen Industrie (FNLI) is inmiddels de Task-
force Zout in levensmiddelen opgericht. In 
november 2008 heeft de FNLI het actieplan 
Zout in Levensmiddelen gelanceerd. Hierin 
stellen de participerende branchorganisaties 
dat het zoutgehalte van bereide voedingsmid-
delen begin 2010 met gemiddeld 12 procent 
gereduceerd zal zijn. Na 2010 wordt het 
zoutgehalte verder teruggebracht tot een 
gemiddelde reductie van 20 à 30 procent is 
bereikt in verwerkte voedingsmiddelen, zoals 
brood, soep, kaas en kant-enklaarproducten.
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