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Nederlanders krijgen veel zout binnen. Zo’n 85% heeft
een dagelijkse inname die hoger is dan het aanbevolen
maximum voor volwassenen van 6 g zout (2,4 g natrium).
Nederlandse mannen consumeren gemiddeld 9,9 g en
vrouwen 7,5 g.1 Ongeveer 80% van de dagelijkse zoutinname is afkomstig van bewerkte producten. Brood, kaas,
vlees en vleesproducten zijn de belangrijkste bronnen.1
Effect op de bloeddruk bij risicogroepen extra groot

Inname van meer dan de aanbevolen hoeveelheid zout
per dag gaat lineair gepaard met een hogere bloeddruk.
Het effect van zout op de bloeddruk is echter niet bij
iedereen even groot. Mensen die ouder zijn dan 50 jaar,
mensen met hypertensie of met diabetes mellitustype 2
hebben een relatief sterke stijging van de bloeddruk bij
toename van de zoutinname, net als verschillende etnische groepen.
Andere oorzaken van hoge bloeddruk

Zoutconsumptie is niet de enige leefstijlfactor die gerelateerd is met het hebben van een hoge bloeddruk. Overgewicht, een lage inname van kalium, inactiviteit, overmatige alcoholinname en roken dragen ook bij, evenals
psychologische variabelen als woede, angst en depressie.2-4
Populatiebrede zoutreductie is echter de meest genoemde
strategie voor de preventie van hypertensie en tevens een
van de geprioriteerde aanbevelingen bij de bestrijding
van niet-overdraagbare chronische aandoeningen zoals
hart- en vaatziekten, kanker, chronisch obstructieve
longziekte en diabetes mellitus type 2.5
Zeer lage zoutinname kan gezondheidsproblemen opleveren

Op die universele zoutreductie voor de algemene bevolking is echter ook kritiek. Dit vooral omdat de relatie
tussen zoutinname en cardiovasculaire uitkomstmaten
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OPINIE

Zout en hypertensie: verlaging op populatieniveau
geoorloofd?
niet lineair is, maar een J-vormig verband vertoont: een
hoge inname is gerelateerd met meer ziekte en sterfte,
maar een heel lage inname ook.2,6
Oorspronkelijk werd in landen als Nederland en de VS
gestreefd naar een zoutinname van minder dan 6 g, respectievelijk 5,75 g per dag, en in risicogroepen, zoals
mensen met hypertensie en diabetes mellitus type 2, een
inname van minder dan 3,75 g per dag. Het blijkt echter
dat een lage zoutinname in westerse populaties (minder
dan 5,75 g zout per dag) mogelijk niet gepaard gaat met
gezondheidswinst, of zelfs gepaard gaat met een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen.6Een erg
lage zoutinname (minder dan 3,75 g zout per dag) gaat bij
mensen met een niet-afwijkende bloeddruk weliswaar
gepaard met een verlaging van de bloeddruk, maar ook
met een verhoging van de plasmawaarden van renine,
aldosteron, adrenaline, noradrenaline, cholesterol en
triglyceriden. Dit kan negatieve effecten op de gezondheid hebben.7 De klinische significantie hiervan is nog
niet geheel duidelijk, maar het Amerikaanse Institute of
Medicine concludeerde in 2013 dat de aanbeveling om de
dagelijkse zoutinname te verlagen tot minder dan 5,75 g
voor de algemene bevolking niet gerechtvaardigd is en
dat bovendien een lagere grens voor risicogroepen niet
langer wenselijk is.2Mensen die dagelijks meer dan 5,75 g
zout innemen, wordt wel aangeraden hun zoutconsumptie te verlagen.
Huidige aanbeveling van maximaal 6 g is zinvol

Gezien de hoge inname van zout in de Nederlandse
bevolking en het feit dat een groot deel van de bevolking
in een risicogroep valt (ouder dan 50, aanwezigheid van
hypertensie of diabetes mellitus type 2) is wel degelijk
een populatiestrategie aan te bevelen. Een verlaagd zoutgehalte in bewerkte voedingsmiddelen en een lagere
consumptie van zoutrijke producten als brood, vlees en
kaas zal vanuit volksgezondheidsoogpunt gunstig zijn.
Een meta-analyse liet zien dat een afname van de gemiddelde zoutinname van 9,4 g naar 5 g per dag gepaard gaat
met een gemiddelde daling van 4,2 mmHg in de systolische bloeddruk en van 2,1 mmHg in de diastolische
bloeddruk.8Niet alleen vanwege het effect op de bloeddrukregulatie is een hoge zoutinname ongunstig: het
toevoegen van zout maakt voedsel lekkerder en stimu-

NED TIJDSCHR GENEESKD. 2014;158: A8503

1

OPINIE

leert daarmee overconsumptie.9 Ook maakt het dorstig
en zet het aan tot vochtinname. Onderzoek heeft aangetoond dat de hoogte van de zoutinname in populaties
gecorreleerd is aan de hoeveelheid ingenomen suikerhoudende dranken als frisdrank, en daardoor bijdraagt
aan gewichtsstijging en obesitas.10,11
Minder zout niet enige manier om bloeddruk te verlagen

Als de Nederlandse bevolking minder zout eet en daarnaast minder overmatig drinkt, wat afvalt en meer kaliumrijke voedingsmiddelen als groenten consumeert, zal
dat ook een gunstig effect hebben op de bloeddruk en, los
daarvan, op het risico op andere chronische aandoeningen als obesitas, diabetes mellitus type 2 en hart- en
vaatziekten. Dergelijke gedragsveranderingen zijn voor
veel mensen niet erg makkelijk.12 Zeker niet gezien het
overvloedige aanbod van producten waaraan zout is toe-

gevoegd. Begeleiding bij de verandering van de leefstijl
door professionals is dus belangrijk voor mensen met een
hoge bloeddruk.13 Een overheidsbeleid dat zich richt op
de verbetering van de samenstelling van voedingsmiddelen, zoals zoutreductie, en op het bevorderen van de
beschikbaarheid van een gezondere voedingskeuze is
daarnaast een essentiële randvoorwaarde voor een effectieve bestrijding van hypertensie.5
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