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KOOLHYDRATEN VERVANGEN DOOR
EIWIT VERLAAGT BLOEDDRUK
• Oorzaak verlaging nog
onbekend
• Grote impact op
volksgezondheid

Als de hoeveelheid eiwit in de voeding stijgt ten koste van de hoeveelheid koolhydraten, verlaagt dat
de bloeddruk. Maar de hoeveelheid eiwit alléén lijkt niet uit te
maken. Dat concludeert promovendus Susanne Tielemans van
Humane voeding in het proefschrift waarop ze op 14 juni promoveerde.
Om tot die slotsom te komen,
analyseerde Tielemans de uitkomsten van 29 studies, waaronder 17
klinische trials. Uit die meta-analyse bleek dat 40 gram méér eiwit
per dag in de voeding ten koste van
40 gram koolhydraten, zorgt voor
een bovendrukverlaging van 2 mm
kwikdruk. ‘We weten echter niet of
dit komt doordat je meer eiwitten
neemt of doordat je minder koolhydraten neemt’, nuanceert Tiele-

mans. Voor aangepaste voedingsadviezen is dus onvoldoende bewijs.
Eerder had de onderzoeker in
een epidemiologische studie ook
een verband gevonden tussen een
hogere consumptie van plantaardig eiwit en een lagere bloeddruk,
maar dat kon ze in de meta-analyse
niet hard maken. Tielemans: ‘Ik
vermoed daarom dat plantaardig
eiwit geen ander effect heeft op de
bloeddruk dan dierlijk eiwit. Mogelijk is het verband dat we eerder
vonden, gerelateerd aan een meer

plantaardig voedingspatroon in
het algemeen.’
Een daling in de systolische
bloeddruk van 2 mmHg door meer
eiwit en minder koolhydraten lijkt
weinig, maar is volgens Tielemans
wel degelijk relevant. ‘Het geeft
naar verwachting 6 procent minder sterfte aan beroerten en 4 procent minder sterfte aan coronaire
hartziekten, zoals hartinfarcten.’
Hoeveel een hogere bloeddruk
kan schelen voor de levensverwachting, maakte Tielemans duidelijk in een ander onderdeel van

haar promotieonderzoek. Ze gebruikte hiervoor twee gegevenssets
van oudere mannen die tot aan
hun dood zijn gevolgd: één uit
Minnesota in de VS en één uit Zutphen. Ze groepeerde de mannen
op basis van hun bloeddruktraject.
De groep met de laagste bloeddruk
op baseline was de referentie. ‘De
mannen in het derde traject verloren 4 tot 8 levensjaren ten opzichte
van de referentie. Dat geeft aan dat
mensen in die groep een behoorlijk risico hebben om eerder te
sterven.’ AnJ

OPTIMAAL GEBRUIK VAN LAND IS TE BEREKENEN
• Wat is beter: plantaardige of dierlijke
productie?
• Landgebruikratio geeft het antwoord

Kunnen we op een bepaalde hectare grond beter
gewassen verbouwen of koeien houden? Promovendus Hannah van Zanten kan het antwoord op
die vraag uitrekenen met haar landgebruikratio.
Ze promoveert op 17 juni bij Imke de Boer, hoogleraar Dierlijke productiesystemen.
Varkens en kippen in onze intensieve veehouderij eten vooral hoogwaardig voer, zoals soja en
mais, terwijl runderen ook laagwaardig voer als
gras eten. Toch worden koeien vaak aangewezen
als grote milieuvervuilers, omdat ze veel land gebruiken en methaan uitstoten. Is dat wel eerlijk,
vroeg Hannah van Zanten zich af. ‘Wij mensen
concurreren om land met varkens en kippen,
RESOURCE — 16 juni 2016

maar niet met runderen die gras eten van marginaal land dat minder geschikt is voor akkerbouw.
Daar wilde ik rekening mee houden om de optimale voedselproductie te bepalen.’ Zo ontstond
de Land Use Ratio (LUR).
Daarvoor bereken je eerst hoeveel land nodig
is voor de productie van een kilo eiwit uit een
bepaald veehouderijsysteem. Vervolgens kijk
je hoeveel plantaardig eiwit je had kunnen
produceren op dit land. Daarna deel je het
aantal kilo’s uit plantaardige productie door
de kilo’s eiwit uit dierlijke productie. ‘Is het
getal hoger dan 1, dan is plantaardige productie efﬁciënter dan de dierlijke productie.
Ligt de landgebruikratio onder de 1, dan is
dierlijke productie efﬁciënter.’
De productie van varkensvlees via een dieet met soja resulteert in een LUR van 4,5.
‘Je kunt dus ongeveer 4,5 keer zo veel eiwit
produceren wanneer je dat land meteen ge-

bruikt voor plantaardige productie’, zegt Van
Zanten. ‘Melkveehouderij op zandgrond heeft
een ratio van 2,2. Maar koeien in veenweidegebieden scoren een ratio van 0,7. Dit laat zien dat
runderen een bijdrage kunnen leveren aan een
duurzame wereldvoedselvoorziening.’ AS

