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Zout

Zoutgevoelig
Het eff ect van zout eten op de bloeddruk verschilt per mens. Daarbij speelt mee dat 

zout niet de enige factor is die de bloeddruk beïnvloedt; ook andere stoff en uit je 

voeding spelen mee, net als overgewicht en te weinig beweging. 

Over het algemeen lijken mensen met een donkere huidskleur gevoeliger voor 

de bloeddrukverhogende eff ecten van zout dan blanken, en lijken ouderen er 

ontvankelijker voor dan jongeren. Maar ook jonge kinderen zijn kwetsbaar: er zijn 

aan  wij zingen dat kinderen die in hun eerste levensjaar te veel zout binnenkrijgen, 

later een grotere kans op hart- en vaatziekten lopen.

Hoeveel zout ‘te veel’ is, verschilt waarschijnlijk per persoon, maar vaststaat dat 

een overmaat aan zout voor problemen kan zorgen. Daarom heeft iedereen er baat 

bij om minder zout te eten.
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A ls we in Nederland minder zout zouden 
eten, zou dat jaarlijks naar schatting 

ruim 2600 fatale herseninfarcten en zo’n 2500 
dodelijke hartinfarcten schelen. De boos-
doener is het natrium in keukenzout: dat 
verhoogt de bloeddruk, en een verhoogde 
bloeddruk is een risicofactor voor hart- en 
vaatziekten. Minder zout eten spaart levens, 
maar is geen gemakkelijke opgave. Het groot-
ste deel van het zout dat je binnenkrijgt, zit 
namelijk verborgen in allerlei producten die 
je kant-en-klaar koopt.
Op zich is keukenzout (scheikundige naam: 
natriumchloride) geen slecht product. Het 
bestaat uit twee nuttige stoffen: natrium en 
chloor. Samen zorgen ze onder meer voor de 
vochtbalans in het lichaam. In combinatie 
met kalium is natrium ook belangrijk voor 
het doorgeven van prikkels door de zenuwen, 
het samentrekken van de spieren en het rege-
len van de bloeddruk.
Eén gram keukenzout bevat 0,4 gram 
natrium en 0,6 gram chloor. Van beide stoffen 
hebben we weinig nodig. De optimale dosis 
van chloor is niet bekend. Voor natrium geldt 
dat een volwassene onder normale omstan-
digheden aan zo’n 0,4 gram per dag genoeg 
heeft. Dagelijks 1 gram keukenzout is dus 
voldoende – dat is niet veel meer dan een 
mespunt. In de praktijk kun je zelfs helemaal 
zonder toegevoegd zout: de benodigde hoe-
veelheid natrium haal je met gemak uit voe-
ding waarin natrium van nature voorkomt.

Jaarlijks sterven ruim 5000 Nederlanders doordat we in dit land massaal te zout 
eten. De levensmiddelenindustrie is een belangrijke schuldige, want het grootste deel 
van het zout dat we binnenkrijgen, zit verborgen in allerlei producten. Tijd voor actie.

Keukenzout 
kost levens

Tien keer te veel

Hoewel je het dus niet per se nodig hebt, is 
met een beetje keukenzout niets mis. Het pro-
bleem is dat we veel meer binnenkrijgen dan 
goed voor ons is. Hoeveel precies, is niet dui-
delijk. De laatste betrouwbare onderzoeken 
dateren uit 1988: toen kregen we gemiddeld 
ruim 9 gram per dag binnen, net als de inwo-
ners van andere West-Europese landen des-
tijds. Maar sindsdien is er veel veranderd aan 
ons voedingspatroon. We zijn meer kant-en-
klare producten gaan eten en meer snacks, 
die doorgaans rijk zijn aan zout.
Britse wetenschappers becijferden dat hun 
landgenoten tegenwoordig zo’n 10 tot 12 gram 
zout per dag binnenkrijgen. Het is aanneme-
lijk dat dit ook voor Nederlanders geldt. Dit 
betekent dat we ruim tien keer méér zout 
eten dan we nodig hebben.
Lange tijd was er in ons land weinig aandacht 
voor het forse zoutgebruik. Oppassen voor 
overgewicht en meer bewegen waren de ad-
viezen die de Nederlandse overheid de laatste 
jaren uitdroeg. Maar ondertussen kwam zout 
internationaal op de agenda. De Verenigde 
Staten, Griekenland, Oostenrijk, Groot-Brit-
tannië, Duitsland, Frankrijk en België maak-
ten richtlijnen die paal en perk moeten stel-
len aan het zoutgebruik.
Eind 2006 kwam de Gezondheidsraad met een 
advies voor Nederland: maximaal 6 gram 
zout per dag. De raad tekent aan dat dit niet 
zozeer een optimaal of  aanvaardbaar niveau 

is, maar vooral een realistische doelstelling. 
Nog minder zout eten zou nog beter zijn, 
maar in de praktijk is dat nauwelijks te doen 
doordat in allerlei veelgebruikte voedings-
middelen, zoals brood, fl ink wat zout zit.

Zout en bloeddruk

Minder zout eten zorgt voor een lagere bloed-
druk. Dat is belangrijk, want een verhoogde 
bloeddruk brengt een grotere kans op hart- 
en vaatziekten met zich mee. Bij mensen met 
een hoge bloeddruk moet de hartspier harder 
werken en kunnen de wanden van de bloed-
vaten beschadigd raken.
Zout heeft invloed op de bloeddruk omdat het 
natrium bevat. Als de nieren natrium uit-
scheiden, maken ze het hormoon renine aan, 
dat op zijn beurt de concentratie van het eiwit 
angiotensine II verhoogt. Die stof  zorgt 
ervoor dat de bloedvaten zich vernauwen, 
waardoor de bloeddruk stijgt. Renine zorgt er 
tegelijkertijd voor dat het lichaam vocht vast-
houdt, waardoor de bloeddruk verder toe-
neemt.
Bloeddruk wordt uitgedrukt in millimeters 
kwik: mmHg. Er is sprake van een boven- en 
onderdruk. De bovendruk (systolische bloed-
druk) is de druk in de bloedvaten als het hart 
zich samentrekt en bloed rondpompt. De 
onderdruk (diastolische bloeddruk) meet je 
als het hart zich ontspant.
Bij gezonde volwassenen schommelt de 
bovendruk rond de 120 mmHg, en de onder-
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druk rond 80 mmHg. Er is sprake van een 
verhoogde bloeddruk als de bovendruk hoger 
is dan 140 en de onderdruk hoger dan 90.
Hoge bloeddruk wordt vaak de ‘stille moorde-
naar’ genoemd. Veel mensen hebben een ver-
hoogde bloeddruk zonder dat ze het zelf  
weten. Je merkt er namelijk in principe niets 
van, terwijl je risico op een herseninfarct 
(beroerte) of  hartinfarct toeneemt naarmate 
je bloeddruk stijgt. 

Duizenden doden voorkomen

Er is veel discussie over hoe ongezond zout 
nu eigenlijk is. Het staat vast dat natrium uit 
zout de bloeddruk kan verhogen, maar dat-
zelfde geldt voor bijvoorbeeld overgewicht, 
te weinig lichaamsbeweging, te veel alcohol 
en stress. Bovendien lijkt de gevoeligheid 
voor zout per persoon te verschillen (zie 
 kader ‘Zoutgevoelig’ op pagina 8). Voor een 
consument is het moeilijk om bewust minder 
zout te eten, want veel zout krijg je onge-
merkt binnen met allerlei kant-en-klaar 
supermarktvoedsel. Is het effect van minder 
zout eten wel de moeite waard?
Ja, zo wordt steeds duidelijker uit onderzoek. 
Een aantal jaar geleden werd nog gedacht dat 
de invloed van minder zout bij mensen met 

een normale bloeddruk klein was (gemiddeld 
zo’n 1 mmHg op de bovendruk, geen effect 
op de onderdruk). Bij mensen die al een hoge 
bloeddruk hadden, zou het effect op de boven-
druk zo’n twee- tot driemaal groter zijn, en 
zou ook de onderdruk gunstig worden 
beïnvloed. 
Nieuwe studies laten meer effect zien. Britse 
onderzoekers berekenden dat als mensen met 
een normale bloeddruk dagelijks 3 gram zout 
minder zouden eten, hun bovendruk zou 
 dalen met 1,8 tot 3,5 mmHg. Bij personen met 
een verhoogde bloeddruk zou het effect op de 
bovendruk nog groter zijn: een daling van  
3,6-5,6 mmHG. 
Bovendien geldt: hoe minder zout, des te 
groter de gevolgen. Het gunstige effect 
verdubbelt volgens de Britten als we 6 gram 
minder zout zouden eten, en bij 9 gram min-
der zou er zelfs sprake zijn van een verdrie-
dubbeling van de daling van de bloeddruk.
Bloeddrukdaling verlaagt de kans op hart- en 
vaatziekten – niet alleen bij mensen met een 
verhoogde bloeddruk, maar ook bij mensen 
met een normale. 
Een voorzichtige schatting laat zien dat bij 
3 gram minder zout in onze voeding het aan-
tal beroerten daalt met 13% en het aantal 
hartinfarcten met 10%. Bij 6 gram minder 
betekent dat 24% minder beroerten en 18% 
minder hartinfarcten.
De recentste cijfers van de Hartstichting over 
het aantal beroerten en hartinfarcten gaan 
over 2004. In dat jaar overleden in ons land 
4341 mannen en 6748 vrouwen door een be-
roerte, en 7966 mannen en 6117 vrouwen door 
een hartinfarct. Als we in Nederland de helft 
minder zout zouden eten (6 gram in plaats 
van 12), betekent dat jaarlijks 2661 minder 
doden door beroerten en 2535 minder door 
hartinfarcten. Ruim 5000 in totaal!

Omrekenen
Hoeveel zout je binnenkrijgt, is moeilijk 

in te schatten. Op de etiketten van som-

mige levensmiddelen staat hoeveel 

 natrium het product bevat, maar deze 

vermelding is helaas niet verplicht. Door 

het gehalte natrium te vermenigvuldigen 

met 2,5 krijgt u het gehalte keukenzout. 

Bijvoorbeeld: een brood bevat volgens de 

verpakking 0,6 g natrium per 100 g. Eén 

snee van 35 g bevat dus 0,2 g natrium. 

Omgerekend is dat een halve gram keu-

kenzout per boterham (0,2 x 2,5 = 0,5).

Meer weten?
❱    Het zoutgehalte van een product ver-

schilt fl ink per merk. Kun je op je smaak 

vertrouwen als je minder zout wilt eten? 

Lees de test van bijna 150 producten in 

de Consumentengids van mei.

❱    Wilt u weten hoe zout u eet? Doe vanaf 

26 april de persoonlijke zouttest op 

www.consumentenbond.nl/zout.

Tijd voor actie

Minder zout eten loont. Maar wie zijn zout-
inname wil beperken, staat voor een bijna 
onmogelijk taak.
Matig zijn met zout bij het koken is een goed 
begin, maar zet weinig zoden aan de dijk. Het 
grootste deel van het zout, volgens de recent-
ste schattingen zo’n 70%, krijg je ongemerkt 
binnen, omdat het is verwerkt in allerlei 
voedingsmiddelen die je kant-en-klaar koopt, 
zoals brood, kaas, soep en saus. Bewust 
kiezen valt niet mee: hoeveel zout in een 
product zit, staat niet op het etiket (zie kader 
‘Omrekenen’).
De levensmiddelenindustrie is nu aan zet. 
Als fabrikanten de hoeveelheid zout in hun 
producten verlagen, krijgen alle Nederlan-
ders automatisch minder zout binnen. En het 
mooie is: het eten wordt er niet minder lekker 
door. Als het gehalte geleidelijk wordt 
verlaagd, past je smaak zich aan. In België, 
Frankrijk, Finland en Engeland is op die 
manier de hoeveelheid keukenzout in brood 
verminderd zonder dat mensen het vervelend 
vonden. Een goed voorbeeld dat navolging 
verdient.
Het wordt tijd dat de levensmiddelen-
industrie haar verantwoordelijkheid neemt. 
Ze kan jaarlijks duizenden levens redden. ❚
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snel
TEST

B ij het regelen van de bloeddruk zijn twee 
mineralen belangrijk: natrium en 

kalium. Natrium verhoogt de bloeddruk, 
kalium verlaagt hem juist.
Van nature komt in onze voeding weinig 
 natrium voor. Het menselijk lichaam springt 
daarom zuinig om met dit mineraal. Voor 
kalium geldt het tegenovergestelde: in voe-
dingsmiddelen zit van nature genoeg, dus het 
lichaam is er niet spaarzaam mee.
Een mooi mechanisme, maar er is één 
 probleem: de verhouding tussen natrium en 

kalium is omgedraaid doordat we steeds 
meer bewerkte producten eten waaraan fl in-
ke hoeveelheden zout (en dus natrium) zijn 
toe gevoegd. Tegelijkertijd verdwijnt een deel 
van het kalium door allerlei bewerkingen. 
Daar komt nog bij dat we al minder kalium 
binnenkrijgen doordat we steeds minder 
groente en fruit zijn gaan eten.
Als alternatief  voor keukenzout zijn allerlei 
speciale zouten verkrijgbaar. Vaak is het keu-
kenzout in een ander jasje, zoals bij zeezout: 
dit zout bevat net zoveel natrium als gewoon 
keukenzout.
Wél interessant zijn de zogenoemde zoutver-
vangers waarin een deel van het natrium is 
vervangen door kalium. Zout met kalium is 
even zout als gewoon zout, maar sommige 

mensen vinden het iets bitterder smaken. 
Wie zo’n zoutvervanger gebruikt, slaat twee 
vliegen in één klap: je bezuinigt op bloed-
drukverhogend natrium en krijgt extra 
bloeddrukverlagend kalium binnen. Hieron-
der staan een aantal zoutvervangers met hun 
kenmerken op een rij.
Voor alle zouten met kalium geldt: ze zijn niet 
voor iedereen geschikt. Mensen met nier-
problemen moeten oppassen met het gebruik 
van kalium. Datzelfde geldt voor gebruikers 
van kaliumsparende plasmiddelen of  
middelen tegen een hoge bloeddruk of  hart-
falen. Wilt u een zoutvervanger met kalium 
gaan gebruiken en slikt u medicijnen, overleg 
dan eerst met uw arts of  apotheker. ❚

Jozo Natrium-arm
prijs en inhoud: €0,89 voor 90 g

te koop bij: diverse supermarkten

omschrijving: Mengsel van 29,9% 

natriumchloride (keukenzout) en 

68,8% kaliumchloride. Bevat 

verder jodium, dat onder meer 

belangrijk is voor de schildklier. 

Ook verkrijgbaar in een bus van 

450 g.

LoSalt
prijs en inhoud: €0,72 voor 75 g

te koop bij: diverse supermarkten

omschrijving: Mengsel van 33,3% 

natriumchloride (keukenzout) 

en 66,0% kaliumchloride. Ook 

verkrijgbaar in een verpakking 

van 350 g, zowel met als zonder 

jodium.

Dr. Ritter Diätsalz
prijs en inhoud: €3,70 voor 200 g

te koop bij: natuurvoedingswinkel

omschrijving: Jodiumhoudend 

zout met 90% kaliumchloride. 

Bevat verder monokaliumfosfaat, 

dat eveneens een bron van 

kalium is.

A. Vogel 
Herbamare natriumarm 
prijs en inhoud: €3,95 voor 125 g

te koop bij: natuurvoedingswinkel

omschrijving: Mengsel van 97,3% 

kaliumchloride en veertien 

verschillende biologisch geteelde 

groenten, tuinkruiden en specerijen. 

Bevat verder jodiumhoudend zeewier, 

maar het jodiumgehalte is onduidelijk.

Minderen met keukenzout is het devies. 
Gelukkig zijn er ook zoutsoorten te koop 
die goed zijn voor de bloeddruk.

Goed zout
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