
De consumptie van kunstmatige zoetstoffen is 
geassocieerd met een verhoogd risico op een CVA 

 
op 5 maart 2019  

Uit een analyse bij bijna 4.400 deelnemers aan de ‘Framingham Heart Study Offspring Cohort’ die in 
2017 werd gepubliceerd, bleek dat er een associatie bestaat tussen een hoge consumptie van 
artificieel gezoete frisdrank enerzijds en het risico op dementie en cardiovasculaire verwikkelingen 
waaronder CVA anderzijds . Professor Yasmin Mossavar-Rahmani (Albert Einstein College of 
Medicine, New York, USA) besloot daarom de relatie tussen de consumptie van artificieel gezoete 
frisdrank en het risico op CVA, cardiovasculaire aandoeningen en totale mortaliteit nauwgezetter te 
bestuderen. 

“We hebben de gegevens geanalyseerd van 81.714 postmenopauzale vrouwen die zich tijdens de 
periode 1993 tot 1998 ingeschreven hebben voor de deelname aan de ‘Women’s Health Initiative 
Observational Study’. Het merendeel van de deelnemers (64,1%) dronk nooit of minder dan éénmaal 
per week kunstmatig gezoete frisdrank. Slechts 5,1% van de deelnemers dronk twee of meer glazen 
kunstmatig gezoete frisdrank per dag. De deelnemers met de hoogste consumptie van artificieel 
gezoete frisdrank hadden een significant hoger risico op een CVA (+23%), op een ischemisch CVA 
(+31%), op coronair hartlijden (+29%) en op totale mortaliteit (+16%).  Bij de vrouwen zonder een 
voorgeschiedenis op cardiovasculair lijden of diabetes, was een hoge consumptie van artificieel 
gezoete frisdrank geassocieerd met een verdubbeling van het risico op een ischemisch CVA. Omwille 
van het observationele karakter van deze studie, is het mogelijk dat er verstorende factoren een rol 
spelen. Bijkomend onderzoek naar de relatie tussen de consumptie van artificieel gezoete frisdrank en 
het risico op CVA is dan ook nodig alvorens we klinische richtlijnen naar voren kunnen schuiven”, 
aldus professor Yasmin Mossavar-Rahmani. De volledige publicatie zoals deze verscheen in het 
prestigieuze medische tijdschrift ‘Stroke’ kan u hieronder raadplegen. 

 Raadpleeg hier de volledige publicatie 
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