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De zoutmythe
Dertig jaar lang zijn mensen met een hoge bloeddruk verkeerd voorgelicht
omdat artsen meenden dat leken nu eenmaal niet kunnen nadenken

T

sennu concluderendat die nauwelijkszoden
aande dijk zet en voor sommigenzelfs aveZoutarm etenheeft, zelfs voor de gevoe- rechtskan werken?
ligste mensen,maareen minimaaleffect: de
In het blad Science analyseerde de
bloeddrukdaalthooguit met enkelemillime- gerenommeerde Amerikaanse journalist
terskwik. Als ze het al volhoudentrouwens: Gary Taubesvorig jaar de zoutcontroverse,
slechtsweinig mensenmet eenhoge bloed- nadathij met zo’n tachtig medici en gezonddruk slagenerin om zoutarm of zoutvrij te heidsambtenaren
had gesproken.Hij stelde
blijven eten.Het lukt vrouwen beterdanman- vastdat sommigeartsenzich eenjaar of twinnen, bleek uit een Belgische studie. Mis- tig, dertig geledenhebbenvastgebetenin het
schien,aldusdeItaliaan, omdatvrouwen ge- standpuntdat zout schadelijkis voor de gemiddeldmeerinvloed hebbenop de samen- zondheid,en uit angsthun aanziente verliestellingvan demaaltijd.
zen,vol blevenhoudendat zegelijk hebben.
Bij de bestrijdingvan hogebloeddrukis
Al diejaren warener goedewetenschaphet veelbelangrijkeromje niet blind te staren pelijke studiesdie aantoondendat zoutarm
op dat zout en in plaatsdaarvanaandachtte eten helemaalgeenof een verwaarloosbaar
schenkenaanhet algeheledieet.In eenonder- kleine bloeddrukdalingteweegbracht,maar
zoek uit 1997(de Da&studie,
die zijn systematischgenegeerd,aldusTaugepubliceerdin de Ne
bes.Veel artsenwaren volgens hem niet in
EnglandJournal of Mestaatom objectief naarde wetenschappelijke
dicine) bleek het eten
literatuurte kijken. Ze zagenalleendestudies
van veel groenten en
die het eigenstandpuntondersteunden
en
fruit, mageremelk enzo
negeerdenonderzoekdat tot andereopmin mogelijk dierlijk vet +
vattingenneigt.
een aanzienlijke bloedVolgens Taubes illustreert de zoutcontroverse dat wetenschapin het pudrukdaling tot gevolg te
hebben- vijf tot tien milli- i
blieke debateen‘destabiliserende’
meter kwik, vergelijkbaar
werking heeft.Er is eeninherente
metheteffect vangeneesmidtegenstelling‘tussendeeisenvan
delen.
een volksgezondheidsbeleiden
In zekere zin is dat logisch.
deeisenvan goedewetenschap,
Dehoogtevandebloeddrukhangtaf
tussende noodzaakom te hanvan tal van zaken: de omvangen condelen en de geïnstitutionaliditie van het hart, de elasticiteitvan de
seerdescepsisdie nodigis omaan
vaatwanden,de diameterervan (zitten er
betrouwbarekenniste komen’
aanslibbingenin?), allerlei enHiermeeverband houdt een neiging
‘Je kunt het publiek geen moeilijke boodschap verkopen’
zymen en bloedcellenmet een om de intelligentie van de niet-medischgereinigendewerking.
schooldeburger te onderschatten,Veel meBij zo’n complex probleempast dici, gezondheidsambtenaren
encommunicaeencomplexeaanpak:eenvoe- tiedeskundigenwarende afgelopendecennia
ding met allerlei mineralen demeningtoegedaandathet gewonevolk een
met name kalium, magnesium simpele,rechtlijnige boodschapmoestkrijen calcium; bestanddelendie genvoorgeschoteld.
vooral in groentenen fruit (baDat lijkt eenlofwaardig streven,warehet
nanenzijn bijvoorbeeldkalium- niet dat veel wetenschappelijke
vraagstukken
rijk) en melk (calcium)voorko- inherent ingewikkeld zijn; het geldt niet almen.De melkmoetdanwel ma- leenvoor hogebloeddrukmaarook voor kanger zijn: boter, vleesvet en ker, cholesterol,voor klimaatveranderingen
melkvet zijn niet alleen slecht het broeikaseffect.Dergelijkeproblemenlavoor decholesterolspiegel
maar ten zich moeilijk indikkentot oneliners.Toch
ook voor de bloeddruk.
gebeurthet aande lopendebandomdatdesHoe is het in hemelsnaam kundigen menendat mensendie niet naast
mogelijk dat al diejaren zoveel hen op decollegebankenhebbengezeten,het
energieis gestoptin eenmaatre- IQ van een zak aardappelshebben.Medici
gel waarvan wetenschapsmen- hebbenextra veel lastvan dezeneiging:dok-

ientallen miljoenen mensen hebben de
afgelopenjaren op last van de dokter
zoutarmof zoutvrij moeteneten.Ze waren bestempeldtot patiëntenmet eente hoge
bloeddruk en haddende keuze tusseneten
met langetanden,dan wel meteenbezwaard
gemoedomdatze de verleiding niet konden
weerstaanen toch zout over hun maaltijd
strooiden.
Al die mensenhebbenzich al die tijd ten
onrechteallerlei genoegensontzegd.De medischewetenschapkomt onontkoombaartot
de conclusiedat zout helemaalniet zo ongezond is. Op een symposiumin het Franse
Nice concludeerde
prof.dr. GuiseppeMancia,
hoogleraarin Milaan, dat het allesbehalvezeker is datzoutarmetendebloeddrukverlaagt.
‘Er zijn honderdenstudiesgeweestnaarderelatie tussenzout en hogebloeddruk,maarer
komt geenduidelijk verbanduit.’
Volgens Mancia, tevens vice-presidentvan de
EuropeseVerenigingvan Hypertensie(hoge
bloeddruk) en redacteurvan allerlei wetenschappelijketijdschriften op het gebiedvan
hogebloeddruk,is er eengrote variatie in gevoeligheidvoor zout. Er zijn mensenbij wie
debloeddrukinderdaadomlaaggaatwanneer
ze zoutarm eten, er is een groepbij wie de
hoeveelheidzout in het dieet hoegenaamd
geeneffect heeftener bestaanook mensenbij
wie de bloeddruk omhooggaatwanneerze
zoutarm eten. Het zoutarmelijden kan wat
Mancia betreft wordenlosgelaten.‘We moeten eerstwetenhoeveelmensengevoeligzijn
voor zout enhoewe henkunnenherkennen.’

SIMON ROZENDAAL
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spraak van de meteoroloog
Henk Tennekes aan te halen,
hoogleraar in de weetnietkunde.
Ook door dit fenomeen lijken medici meer te worden geplaagd dan anderen, Tot op zekere hoogte is dat voorstelbaar.
Het gezag van de arts werkt
op zichzelf al genezend: het
placebo-effect - een van de
krachtigste hulpmiddelen in
het medisch arsenaal - is gebaseerd op het vertrouwen dat een
dokter bijna alles weet en almachtig is. Schrijft een arts onder het prevelen van veel Latijnse termen een suikerklontje
voor, dan knapt menige zieke
terstond op.
Al met al ishet natuurlijkwel een
bloody shame.Talloze mensen
hebbenin de afgelopendecennia wankelendde spreekkamer
vandehuisartsverlaten. ‘Ik heb
een te hoge bloeddruk!’ Wat
het betekende,wist bijna niemand,behalve dan dat het onheilspellendklonk. De meeste
mensenmet eente hogebloeddruk hebbennergenslast van,
ze hebben geen symptomen.
Op gezagvan de medischewetenschapmoestenzeaannemen
dater deepdownin henietsverkeerdwasen dat zemet hetoog
op de toekomstzoutarm moesten etenof pilletjesslikkenmet
vervelende bijwerkingen: je
voelt je gezond en krijgt een
medicijn waardoor je opeens
ziek lijkt.
De enigemanierwaaropde
Zoutann eten zet nauwelijks zoden aan de dijk en kan voor sommigen zelfs de bloeddruk verhogen
patiënt hierbij
zelf invloed op
_. ._
zijn gezondheid kon uitoefetersworden (evenalsonderwijzers)voortdu- minder alcohol, stoppen met roken enzo- nen, was met zout. Zoals iemanddie tegenrend geconfronteerdmet mensendie minder voort.
woordig te horenkrijgt dat hij te veel choleswetendan zij - patiëntenen leerlingen- en Een andere verklaring is dat deskundigengrote terolin zijn bloedheeft,eerstgrijpt naarBetel
komenin de verleidingom te denkendat zij- aarzelinghebbenom te bekennendat ze iets (of sindseenpaarwekenBenecol),wasvoor
zelf geniaalzijn en de rest van de bevolking niet weten. Eigenlijk is dat merkwaardig: mensenmet eenhogebloeddrukzout de paachterlijkis.
niet-wetenisdemotorvandewetenschap.De nacee.
Zelfs nu de relatie tussenzout en hoge vraag hoe een bepaaldfenomeenin elkaar
Voor al die mensendie nu uit de krant of
bloeddruk nauwelijksmeer overeind valt te steekten waardoorhet wordt veroorzaakt dit weekbladmoetenvernemendat ze min of
houden,zijn er nog organisatiesdie het anti- niet-weten dus - is al sinds
meer bewust verkeerd zijn
zoutbeleidvan de afgelopendecenniaverde- mensenheugenis
eenstimulans
voorgelicht,zal het effect hettedigen. ‘Je kunt het publiek nu eenmaalgeen om goedonderzoekte verrichgendeelzijn van wat de artsen
ingewikkelde boodschap verkopen,’ her- ten. Echter,zodrawetenschapsbeoogden: de geloofwaardighaalde een vertegenwoordigstervan het mensennaarbuiten treden,lijheid van de medische stand
(Amerikaanse)National High Blood Pres- ken ze dit opeensvergeten.
wordtjuist aangetast.
Als artsen
sureEducationProgramtegenoverElsevier.
Natuurlijk zijn er uitzondedertigjaar langtegenbeter weInmiddelsheeft diezelfde organisatiein haar ringen. In tv-interviews haalje
ten in hebbenvolgehoudendat
recentevoorlichtingsfoldersde rol van zout de echtegeleerdeneruit omdat
zout slecht is voor de bloedwel wijselijk teruggedrongen:deaanbeveling zij af en toe durven te zeggen:
druk, waarom zouden we teom minder zout te eten is er nu een uit een dat weet ik niet. Goedewetengenwoordigdan wel hun aanlange rij: sporten, afslanken,gezond eten, schapsmensen
zijn, om eenuitbevelingenslikken?
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