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Capita selecta

Voeding en gezondheid – hypertensie
j.m.geleijnse en d.e.grobbee
In de periode 1987-1995 had 14% van de Nederlanders
in de leeftijd van 20-59 jaar hypertensie,1 gedefinieerd
volgens de huidige CBO-richtlijnen als een bloeddruk
van 140/90 mmHg of hoger en/of gebruik van antihypertensieve medicatie.2 De toename in cardiovasculair risico beperkt zich echter niet tot personen met gediagnosticeerde hypertensie. Wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat het cardiovasculaire risico reeds toeneemt bij bloeddrukstijgingen tussen 120/80 en 140/90
mmHg. Het is daarom zinvol om zowel bij patiënten met
hypertensie als in de algemene bevolking te streven naar
een optimale bloeddruk. Hierbij spelen voeding en leefwijze een belangrijke rol. Bij niet-farmacologische maatregelen kan men denken aan het terugdringen van overgewicht, verhoging van de lichamelijke activiteit, zoutbeperking en een gezond, vezelrijk voedingspatroon (tabel).3 4 Andere voedingsmaatregelen zijn een adequate
inname van kalium, calcium en magnesium en een matige consumptie van alcohol en drop.
In dit artikel beperken wij ons tot een bespreking van
gezonde voeding in het algemeen en, meer specifiek, de
rol van zout en drop in relatie tot hypertensie.
gezonde voeding
Vegetariërs, die een voedingspatroon hebben met veel
groente, fruit en vezel en met weinig vet en zout, hebben
een lagere gemiddelde bloeddruk en minder vaak hypertensie dan de algemene bevolking.5 Het is vooralsnog
onduidelijk welke (combinaties van) voedselbestanddelen verantwoordelijk zijn voor het gunstige effect
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samenvatting
– Hypertensie, gedefinieerd als een bloeddruk  140/90 mmHg
bij herhaalde meting of gebruik van antihypertensieve medicatie, komt bij 14% van de Nederlandse volwassenen voor.
– Zowel bij de preventie als de behandeling van hypertensie
neemt een gezond voedingspatroon een belangrijke plaats in.
– Onder gecontroleerde omstandigheden worden zeer goede
resultaten bereikt met het zogenaamde ‘Dietary approaches to
stop hypertension’(DASH)-combinatiedieet, dat recent in de
Verenigde Staten is ontwikkeld. Dit voedingspatroon bevat
veel groente, fruit, vis en noten, magere zuivel en minder totaal
en verzadigd vet.
– Het DASH-voedingspatroon resulteerde in bloeddrukdalingen van 11,4/5,5 mmHg bij patiënten met lichte hypertensie.
– Interventieonderzoeken laten zien dat matige zoutbeperking
bij patiënten met hypertensie zin heeft, ook bij geringe hypertensie. Gelijktijdige verhoging van de kalium- en magnesiuminname kan een additioneel gunstig effect hebben op de bloeddruk.
– Het gebruik van een laagnatrium-hoogkaliummineraalzout
zou een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de preventie
en behandeling van hypertensie.
– Patiënten met hypertensie dienen dropgebruik terug te
brengen naar minder dan 50 g per dag.
– Bij geringe hypertensie kan met bovenstaande voedingsmaatregelen, gecombineerd met gewichtsreductie en verhoogde lichamelijke activiteit, medicamenteuze behandeling mogelijk worden voorkomen.

op de bloeddruk. Mogelijke kandidaten zijn vezels,
plantaardig eiwit, complexe koolhydraten, meervoudig onverzadigde vetzuren, antioxidantia, kalium en
magnesium.5 Vegetariërs hebben daarnaast een lager
lichaamsgewicht en alcoholgebruik en vertonen meer
lichamelijke activiteit dan de algemene bevolking.
Voedingsvezel. Het effect van voedingsvezel op de
bloeddruk is nader onderzocht. In gerandomiseerde,
placebogecontroleerde onderzoeken is een bloeddrukdaling gevonden van gemiddeld 2 mmHg bij 14 g extra

Niet-farmacologische maatregelen voor de primaire preventie van hypertensie3
– een niet-afwijkend lichaamsgewicht op volwassen leeftijd
(queteletindex: 18,5-24,9 kg/m2)
– een dagelijkse inname van natrium van maximaal 100 mmol
(komt overeen met 2,4 g natrium of 6 g keukenzout)
– regelmatige aërobe lichamelijke activiteit, zoals stevig
wandelen (minimaal 30 min per dag, de meeste dagen van
de week)
– een dagelijkse inname van alcohol (ethanol) van maximaal
30 ml, hetgeen overeenkomt met 720 ml bier, 300 ml wijn of
60 ml whisky; voor vrouwen en personen met een laag lichaamsgewicht geldt een maximum van 15 ml alcohol per dag
– een adequate inname van kalium ( 90 mmol (3500 mg)
per dag)
– een voedingspatroon dat rijk is aan groente, fruit en magere zuivelproducten, vis en noten en dat een verlaagd gehalte
heeft aan verzadigd en totaal vet (het DASH-combinatiedieet)4
DASH = ‘Dietary approaches to stop hypertension’.

vezels per dag.6 Weinig is bekend over het bloeddrukeffect van verschillende typen vezel, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen onoplosbare vezels
uit volkorenproducten en oplosbare vezels uit groente,
fruit, peulvruchten en haver. In dit verband is het zinvol
de glykemische index onder de aandacht te brengen, die
een maat is voor de snelheid van de intestinale omzetting van koolhydraten in glucose en de opname daarvan
in het bloed. Een hoge glykemische index geeft aan dat
het nuttigen van het betreffende voedingsmiddel een
snelle stijging van de bloedglucosewaarde veroorzaakt.
Vezelrijke voeding heeft een lage glykemische index en
kan daardoor via beïnvloeding van de gastro-intestinale
functie de insulineafgifte vertragen. Van hoge insulinespiegels is bekend dat deze een ongunstig effect hebben
op de bloeddruk.7 Patiënten met insulineresistentie of
diabetes mellitus type 2 kunnen daarom extra baat
hebben bij een vezelrijk dieet.
Eiwit. Observationeel-epidemiologisch onderzoek wijst
in de richting van een gunstig effect van eiwitrijke
voeding op de bloeddruk. In een wereldwijd onderzoek
is een omgekeerd verband gevonden tussen biomerkers
van voedingseiwit in de urine en de bloeddruk.8 Bij
41 behandelde patiënten met hypertensie is recent een
gerandomiseerd voedingsonderzoek uitgevoerd naar
het effect van eiwit en vezel op de bloeddruk.9 Na 4 weken gewenning op een controledieet met een laag eiwitgehalte (12,5 energie%) en een laag vezelgehalte (15 g
per dag) werd gedurende 8 weken het bloeddrukeffect
onderzocht van suppletie met soja-eiwit (25 energie%),
suppletie met oplosbare vezel (totale inname: 27 g per
dag), beide interventies, of het controledieet. De gemiddelde nettoreductie voor de 24-uursbloeddruk bedroeg
2,9/2,5 mmHg voor het hoogeiwitdieet, 2,4/1,9 mmHg
voor het hoogvezeldieet en 10,5/3,6 mmHg voor de
gecombineerde interventie, onafhankelijk van veranderingen in gewicht, alcoholconsumptie en elektrolytuitscheiding.

Zuivelproducten dragen voor ongeveer een kwart bij
aan de totale eiwitinname in Nederland.10 De laatste tijd
is meer belangstelling onstaan voor de mogelijk antihypertensieve werking van (magere) zuivel.11 Een nieuwe
lijn van onderzoek richt zich op bioactieve peptiden in
melkcaseïne en andere voedingseiwitten, die in vitro het
angiotensineconverterend enzym (ACE) kunnen remmen.12 Het gunstige effect van zuivel op de bloeddruk
kan echter ook worden toegeschreven aan mineralen als
kalium en calcium, of aan specifieke aminozuren, waaronder arginine, dat betrokken is bij de synthese van het
vasodilaterende stikstofoxide.5
Het DASH-dieet. In de Verenigde Staten is het ‘Dietary
approaches to stop hypertension’(DASH)-onderzoek
uitgevoerd om na te gaan of een voedingspatroon met
extra fruit, groente, vis, noten en een verlaagd gehalte
aan verzadigd en totaal vet (het zogenaamde DASHdieet) de bloeddruk kan verlagen.4 Daarnaast is onderzocht of het toevoegen van magere zuivelproducten
(het DASH-combinatiedieet) een additioneel bloeddrukeffect gaf. Beide diëten zijn vergeleken met het
typische vetrijke Amerikaanse voedingspatroon, dat
weinig groente en fruit bevat. Aan dit gerandomiseerde,
gecontroleerde interventieonderzoek namen 459 volwassenen deel met een onbehandelde bloeddruk tussen
120/80 mmHg en 159/95 mmHg. Tijdens de onderzoeksperiode van 8 weken bleef de natriuminname constant
op 3,0 g per dag. Met beide DASH-diëten werden
klinisch relevante bloeddrukdalingen bereikt. Voor het
DASH-combinatiedieet (met extra zuivel) was het
bloeddrukeffect het grootst, met reducties van 11,4/5,5
mmHg bij patiënten met hypertensie en 5,5/3,0 mmHg
bij degenen met normotensie. De bloeddrukverandering
was reeds na 2 weken bereikt en kon niet worden toegeschreven aan veranderingen in lichaamsgewicht. Het
DASH-dieet gaf daarnaast een 9%-reductie in LDLcholesterolwaarde.13 Het beïnvloeden van het gehele
voedingspatroon in plaats van individuele nutriënten zal
in belangrijke mate aan de bloeddrukdaling hebben
bijgedragen.
In combinatie met verhoogde lichamelijke activiteit
en, indien nodig, gewichtsreductie zou dit dieet een
wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de preventie
van hypertensie. Echter, een dagelijkse consumptie van
5 porties groente en 4 porties fruit, zoals bereikt onder
gecontroleerde omstandigheden in het DASH-onderzoek, is moeilijk te implementeren in de algemene bevolking. Verder onderzoek moet uitwijzen of eenzelfde
mate van bloeddrukdaling ook bereikt kan worden met
minder ingrijpende wijzigingen in het voedingspatroon.
zout
De gemiddelde dagelijkse inname van natrium in Nederland bedraagt ongeveer 3,7 g (160 mmol), hetgeen overeenkomt met ruim 9 g natriumchloride (keukenzout).14
De Nederlandse overheid heeft vooralsnog niet besloten
om het zoutgebruik op bevolkingsniveau terug te dringen,14 dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde
Staten, waar een maximale dagelijkse inname van 6 g
zout wordt geadviseerd (zie de tabel). Een belangrijke
Ned Tijdschr Geneeskd 2003 24 mei;147(21)
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additionele bloeddrukdaling van 4,6/2,4 mmHg (figuur).
Op het DASH-dieet werden kleinere bloeddrukdalingen waargenomen tijdens natriumbeperking. Zoutbeperking lijkt dus minder van belang voor de bloeddruk bij personen die reeds een gezond voedingspatroon
hebben. Het bloeddrukverschil was het grootst (8,9/4,5
mmHg) wanneer het laagnatrium-DASH-dieet werd
vergeleken met het Amerikaanse hoognatriumdieet.
Van de onderzoekspopulatie had 41% een bloeddruk
van 140/90 mmHg of hoger. Zij profiteerden het meest
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aanwijzing voor een oorzakelijk verband tussen zoutgebruik en bloeddruk is afkomstig uit een experiment bij
26 chimpansees. Na 3 jaar gebruik van een groente- en
fruitdieet met een zeer laag natrium- en een hoog kaliumgehalte werd bij de helft van de chimpansees gedurende 20 maanden de hoeveelheid zout in de voeding
opgevoerd tot het niveau van humane voeding. Dit veroorzaakte een sterke stijging in de systolische en diastolische bloeddruk, die 6 maanden na beëindiging van
het zoutgebruik weer terug was op het beginniveau.15
Ondanks vele dierexperimentele, observationele en
klinische onderzoeken die een verband laten zien tussen
natriuminname en de bloeddruk blijft het nut van zoutbeperking in de algemene bevolking omstreden, mede
doordat er geen duidelijke aanwijzingen zijn dat zout het
risico op cardiovasculaire sterfte beïnvloedt. Het is daarnaast mogelijk dat in westerse landen, met een relatief
uniform voedingspatroon dat veel zout bevat, er onvoldoende contrast in natriuminname is om een relatie met
de bloeddruk vast te stellen: bij personen met normotensie wordt met een natriumreductie van 1 g per dag
(equivalent aan 2,5 g keukenzout) een systolische bloeddrukdaling van minder dan 1 mmHg bereikt.14 ‘Zoutgevoelige’ groepen in de bevolking, zoals patiënten met
hypertensie, ouderen en personen van negroïde afkomst, vertonen echter wel een bloeddrukrespons bij
veranderde natriuminname.16 17 Ook zijn er duidelijke
aanwijzingen dat zoutbeperking de medicamenteuze
behandeling versterkt en medicatiebesparend werkt. In
een onderzoek werd bij 975 behandelde patiënten met
hypertensie van 60 tot 80 jaar met een bloeddruk
 145/85 mmHg de gebruikelijke medicatie stopgezet,
waarna randomisatie plaatsvond voor behandeling met
een natriumbeperkt dieet, met gewichtsreductie (indien
er overgewicht was), voor beide interventies of voor
standaardzorg.18 De primaire uitkomst van de trial was
het optreden van een myocardinfarct of beroerte, of het
opnieuw beginnen met antihypertensieve medicatie. De
gemiddelde natriumreductie tijdens het onderzoek bedroeg 45 mmol per dag (2,6 g keukenzout). Vergeleken
met standaardzorg was de kans op een primaire uitkomst na 15-36 maanden (mediane duur: 29 maanden)
met 31% gedaald bij de afzonderlijke interventies, en
met 53% bij de gecombineerde interventie. Dit (en ander) onderzoek pleit ervoor om, zeker bij ouderen met
hypertensie, vermindering van het zoutgebruik na te
streven.
DASH-dieet met minder natrium. Als vervolg op het
eerder genoemde DASH-onderzoek is het DASHnatriumonderzoek uitgevoerd.19 Hierin is specifiek de
relatie tussen natrium en bloeddruk onderzocht bij
412 personen met een onbehandelde bloeddruk tussen
120/80 mmHg en 159/95 mmHg. Randomisatie vond
plaats naar het Amerikaanse dieet of het DASH-dieet.
Voor beide voedingspatronen werd het bloeddrukeffect
van 3 niveaus van natriuminname bestudeerd gedurende onderzoeksperioden van 30 dagen. Op het Amerikaanse dieet was een natriumreductie van 3,3 naar 2,4 g
gerelateerd aan een bloeddrukdaling van 2,1/1,1 mmHg.
Verdere reductie naar 1,5 g resulteerde in een grotere,
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Het effect van dieet op de systolische (a) en de diastolische
bloeddruk (b) voor verschillende niveaus van zoutinname bij
een groep patiënten die een controledieet kreeg (A; het
Amerikaanse voedingspatroon) en een groep die het ‘Dietary
approaches to stop hypertension’(DASH)-combinatiedieet
kreeg (B; dat dieet bevat veel groente, fruit, vis en noten,
magere zuivel en minder totaal en verzadigd vet).19 Het hoge
natriumniveau was 3,3 g/dag, het gemiddelde 2,4 g/dag, het lage
1,5 g/dag. Het maximale bloeddrukverschil, namelijk dat tussen de hoogzoutvariant van het controledieet en de laagzoutvariant van het DASH-dieet, bedroeg –8,9 mmHg (95%-BI:
–6,7- –11,1) voor de systolische bloeddruk en –4,5 mmHg (–3,1–5,9) voor de diastolische bloeddruk. Significante verschillen
(p minimaal  0,05) worden met een * aangegeven.

van de natriumreductie met bloeddrukdalingen van
8,3/4,4 mmHg op basis van het Amerikaanse dieet en
4,9/2,5 mmHg op basis van het DASH-dieet (vergeleken
met respectievelijk 5,6/2,8 en 1,7/1,1 mmHg bij personen
met normotensie).
Verhouding van natrium en kalium. Er zijn aanwijzingen dat niet zozeer natrium, maar de verhouding van
natrium en kalium in de voeding van belang is voor de
bloeddruk. Van kalium is onder andere bekend dat het
de natriurese bevordert en de calciurese remt.20 In een
gerandomiseerd onderzoek bij 100 Rotterdammers van
55-75 jaar met lichte tot matige, onbehandelde hypertensie werd gedurende 6 maanden de natrium-kaliumbalans in de voeding gewijzigd.21 Het vervangen van
keukenzout in voedingsmiddelen (brood, kaas, vleeswaren en soep) door mineraalzout met een verlaagd natriumgehalte en een verhoogd kalium- en magnesiumgehalte resulteerde in een nettobloeddrukdaling van
7,6/3,3 mmHg. Door het gratis verstrekken van voedingsmiddelen waarin mineraalzout was verwerkt, werd
een goede therapietrouw bereikt. De nettoafname in
urinaire natriumexcretie was 38 mmol (0,9 g natrium of
2,2 g keukenzout) en de toename in kaliumexcretie was
18 mmol. Het gevonden bloeddrukeffect zou mede
verband kunnen houden met de ‘zoutgevoelige’ onderzoekspopulatie, bestaande uit ouderen met een verhoogde bloeddruk. Behalve door het gebruik van een
kaliumbevattend mineraalzout kan extra kalium ook
verkregen worden uit groente en fruit, met name tomaten en bananen.
Naar schatting is 40-75% van de dagelijkse zoutinname in westerse landen afkomstig uit industrieel bereide
voedingsmiddelen.22 23 Indien in Nederland de helft van
de gemiddelde dagelijkse inname van zout (9 g) wordt
vervangen door bovengenoemd mineraalzout, betekent
dit een verschuiving in de natrium-kaliuminname van
1,8 naar 1,0 mmol:mmol. De inname van kalium stijgt in
dat geval met 1 g per dag (25 mmol), hetgeen overeenkomt met 1 standaarddeviatie van de huidige verdeling
van kaliuminname in de bevolking.10 In Finland is een
dergelijke voedingsmaatregel met succes geïmplementeerd, mede door inspanningen van de voedingsindustrie.24 Bij patiënten met een verhoogd risico op hyperkaliëmie, bijvoorbeeld door een slechte nierfunctie of
gebruik van kaliumsparende diuretica, is enige voorzichtigheid geboden met kaliumbevattende mineraalzouten.
drop
Het extract van zoethoutwortel dat gebruikt wordt bij de
bereiding van drop bevat glycyrrhizinezuur dat het
enzym 11-β-hydroxysteroïddehydrogenase kan remmen.25
Bij chronisch extreem dropgebruik kan een vorm van
pseudo-aldosteronisme optreden, gekenmerkt door gewichtstoename, hypokaliëmie, hypernatriëmie, metabole alkalose en hypertensie.26 Niet alleen drop, maar ook
kauwgom, pruimtabak en andere producten die glycyrrhizine bevatten, kunnen deze symptomen veroorzaken.
Zoethoutthee, die aan populariteit wint in Nederland,
moet daarbij niet worden vergeten.27 Bij dropgeïndu-

ceerde hypertensie is (de activiteit van) renine in het
plasma onderdrukt en de cortisol-cortisonratio in de urine verhoogd. Als het dropgebruik stopt, normaliseert de
bloeddruk gewoonlijk binnen 6 maanden.28 Het risico op
hypertensie bij extreem dropgebruik ( 200 g per dag)
wordt door de arts al lange tijd onderkend. Echter,
recent zijn er aanwijzingen gekomen dat dagelijkse
consumptie van een handje drop al een bloeddrukstijging kan geven. In Zweden en IJsland is een aantal kortdurende onderzoeken uitgevoerd bij jongvolwassenen
met normotensie die dagelijks 50, 100 of 200 g zoete
drop consumeerden.29 De dagelijkse inname van glycyrrhizinezuur in deze 3 groepen was respectievelijk 75,
270 en 540 mg. Na 2 weken gebruik was de systolische
bloeddruk verhoogd met stijgingen van respectievelijk
3,1, 5,2 en 14,4 mmHg. Hoewel deze bevindingen niet
bevestigd zijn door gerandomiseerde placebogecontroleerde onderzoeken, lijkt het wenselijk om een veiligheidsgrens van 50 g per dag aan te houden voor dropgebruik. Dit geldt met name voor sterk smakende soorten
die veel glycyrrhizine bevatten, zoals laurierdrop.
conclusie
Wat in het besproken onderzoek opvalt, is dat het zich
meer beweegt in de richting van het totale voedingspatroon en minder nadruk legt op de rol van individuele
nutriënten. Daarnaast wordt meer aandacht besteed aan
verschillen in gevoeligheid voor bepaalde interventies
tussen bevolkingsgroepen en patiëntpopulaties. Dit biedt
het voordeel dat onderzoeksresultaten sneller toepasbaar zijn in de medische praktijk.
Het doel van voedingsinterventie is niet primair het
verlagen van de bloeddruk, maar het verlengen van de
(gezonde) levensverwachtig. Voor sommige interventies, waaronder natriumreductie, is het effect op cardiovasculaire en totale mortaliteit nog niet afdoende aangetoond.
Bij geringe hypertensie kan met onderdelen van het
DASH-dieet, met vermindering van de natriuminname
door toepassing van een mineraalzout met een verlaagd
natriumgehalte en een verhoogd kalium- en magnesiumgehalte en met beperking van het dropgebruik, gecombineerd met gewichtsreductie en verhoogde lichamelijke
activiteit, medicamenteuze behandeling mogelijk worden voorkomen.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen
gemeld.

abstract
Nutrition and health – hypertension
– Hypertension, defined as a blood pressure  140/90 mmHg
upon repeated measurement or the use of antihypertensive
medication, is present in 14% of Dutch adults.
– A healthy diet plays an important role in both the prevention
and treatment of hypertension.
– Under controlled conditions, very good results have been
obtained with the ‘Dietary approaches to stop hypertension’
(DASH) combination diet, which has recently been developed
in the United States. The DASH combination diet contains
Ned Tijdschr Geneeskd 2003 24 mei;147(21)
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large amounts of fruit, vegetables, fish and nuts, low-fat dairy
products and reduced levels of total and saturated fat.
– This dietary pattern yielded blood pressure reductions of
11.4/5.5 mmHg in mildly hypertensive patients.
– Intervention studies have shown a favourable effect of salt reduction on blood pressure in hypertensive patients, even in the
case of mild hypertension. Simultaneous increases in potassium
and magnesium intake could have an additional beneficial
effect.
– The use of a low-sodium, high-potassium mineral salt could
make a useful contribution to the prevention and treatment of
hypertension.
– In case of hypertension, it is further recommended to reduce
the intake of liquorice to less than 50 g per day.
– These dietary measures, combined with weight loss and
physical exercise, may prevent drug treatment in patients with
mild hypertension.
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Aanvaard op 19 november 2002

Bladvulling
Proefondervindelijke wetgeving
New-York. – Een wetsvoorstel, om in den Staat New-York gezondheidsmaatregelen in de barbierswinkels in te voeren, werd
in de wetgevende vergadering op merkwaardige wijze gesteund
door eenige leden, die zich, tot waarschuwend voorbeeld,
openbaarden als lijders aan baardvin, opgedaan in welingerichte en schijnbaar zeer zindelijke barbierswinkels. Als eeni-
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ge wetgevers, zoo voegt the Brit. med. Journ. aan dit bericht
toe, lang genoeg in de achterbuurten zouden gaan wonen om
een van de tallooze ziekten op te doen, die door vuilheid, koude en gebrek ontstaan, zou het woningvraagstuk misschien
spoediger worden opgelost.
(Berichten Buitenland. Ned Tijdschr Geneeskd 1903;47I:524.)

