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Wanneer alle Nederlanders minderen met zout voorkomt dit in de
komende twintig jaar 48 van elke
1000 hartaanvallen. Dit voorspellen onderzoekers van WU en het
RIVM op basis van een complex
model. De berekening moet beleidsmakers helpen per uitgegeven
euro zoveel mogelijk mensen gezond te houden. De studie verscheen afgelopen december in het
tijdschrift American Journal of Clinical Nutrition.
Voedingsonderzoekers zijn geinteresseerd in zout omdat Nederlanders veel te veel van het goedje
binnenkrijgen; veelal via bewerkt
gemaksvoedsel, zoals diepvriespizza’s. Gemiddeld eten consumenten dagelijks 9 gram zout terwijl 6
gram de aanbeveling is. Deze overconsumptie is ongezond omdat
zout de bloeddruk verhoogt, wat
vervolgens leidt tot een hogere

kans op hart- en vaatziekten.
Als iedereen de aanbevolen dagelijkse zes gram eet, voorzien de
berekeningen niet alleen zo’n
30.000 minder hartaanvallen. Marieke Hendriksen, WUR-promovendus in dienst van het RIVM, berekende dat er daarnaast 58 per
1000 beroertes worden voorko-

men. Minder zout zorgde ervoor
dat meer mensen de doorgerekende twintig jaar overleefden. Per
1000 sterfgevallen ging het hierbij
om 7 mensen. Daarbij werd er rekening mee gehouden dat degenen die een hartaanval bespaard
blijft, mogelijk overlijden aan andere aandoeningen.
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Om deze zogenaamde gezondheidswinst te berekenen leunde de
studie op een RIVM-model; dit
Chronisch Ziekten Model bekijkt
hoe veelvuldig Nederlanders zullen lijden aan een twintigtal ziektes, zoals kanker en hart- en vaatziekten. Dit gebeurt aan de hand
van informatie over risicofactoren,
zoals het aandeel Nederlanders
met een verhoogde bloeddruk.
Voor deze studie voerden onderzoekers eerst de meest recente informatie in. Daarna lieten ze hun
populatie virtueel minder zout
eten, en berekenden het effect van
de daardoor verlaagde bloeddruk.
Natuurlijk is al bekend dat te
veel zout slecht is maar toch zijn
deze berekeningen belangrijk, zegt
Joop van Raaij, universitair hoofddocent bij Humane voeding en
voedingsdeskundige bij het RIVM:
‘Beleidsmakers vragen zich af welke maatregel we als overheid kunnen nemen om de sterfgevallen
door hart- en vaatziekten te verminderen. Zij leggen verschillende
interventies naast elkaar en kijken
welke de meeste gezondheidswinst geeft. Daarvoor zijn dit soort
getallen belangrijk.’ RR
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Twee wetenschappelijke projecten
met een forse Wageningse inbreng
krijgen een miljoenensubsidie van
NWO, zo maakte de wetenschapsorganisatie onlangs bekend. Een
van de projecten is ‘Microben voor
gezondheid en milieu’, waar onder
meer de Wageningse microbiologen Fons Stams en Willem de Vos
bij betrokken zijn. Het project
krijgt 22,9 miljoen euro, verdeeld
over vier jaar. Daarvan gaat 4,5 miljoen naar de Wageningse onder-

zoeksgroep. Samen met de drie
andere Nederlandse onderzoeksgroepen willen ze meer begrijpen
van bacteriën en archaea die zonder zuurstof kunnen leven. Deze
gemeenschappen van anaërobe
micro-organismen zijn complex.
‘En we weten er nog maar heel
weinig van’, zegt Stams. ‘Het grootste deel is totaal onbekend. We willen vooral weten hoe de verschillende micro-organismen samenwerken, dat is de gezamenlijke uitdaging. Deze subsidie is daarom
echt de moeite waard.’ De Vos richt
zich op de anaërobe bacteriën in
het maagdarmkanaal van de mens,
ofwel de humane gezondheid.
Stams wil vooral nieuwe microbiologische omzettingen ontdekken

voor de productie van biogas, organische zuren en bioplastics met
anaërobe micro-organismen.
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Naast de Wageningse microbiologen kreeg ook ecoloog Marten
Scheffer een toekenning van zo’n
4,5 miljoen uit het Zwaartekrachtprogramma van NWO. Scheffer
maakt deel uit van het Netherlands
Earth System Science Centre, een
groep van klimaatwetenschappers
die de voorspellingen over het toekomstige klimaat wil verbeteren.
De zes onderzoeksgroepen ontvangen samen 28 miljoen euro. Scheffer zal zich daarbij blijven richten
op kantelpunten, de plotselinge
omslagpunten die een ecosysteem
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in een andere fase brengen. Scheffer zoekt naar patronen en waarschuwingssignalen bij deze kantelpunten. $6
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