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Veenbessen zijn vruchten die rijk zijn aan polyfenolen. Veenbessen werden op grote schaal 

onderzocht vanwege hun potentiële gezondheidsvoordelen. Veenbessen zijn bijzonder rijk aan A-type 

proanthocyanidinen (PAC’s), maar bevatten ook aanzienlijke hoeveelheden anthocyanen, flavonolen 

en fenolzuren. De PAC’s van het A-type zijn nagenoeg uniek voor veenbessen, terwijl de PAC’s van 

het B-type overvloedig aanwezig zijn in fruit zoals druiven, appels en bosbessen en in cacaoproducten. 

Eerdere studies wijzen op de cardiovasculaire gezondheidsvoordelen van de consumptie van 

veenbessensap. Of de dagelijkse consumptie van hele veenbessen bij gezonde personen blijvende 

vasculaire voordelen oplevert, was tot op heden niet bekend. 

Een internationale groep onderzoekers heeft een dubbelblinde studie uitgevoerd waarbij 45 gezonde 

volwassenen werden gerandomiseerd naar de dagelijkse consumptie gedurende een maand van veenbessen (9 

gram gevriesdroogd poeder opgelost in water is equivalent aan 100 g verse veenbessen, 525 mg totaal 

polyfenolen) of van placebopoeder (9 gram poeder zonder polyfenolen). “Onze studie vond significante 

verbeteringen in de ‘flow gemedieerde dilatatie’ en dit zowel twee uur na de eerste consumptie van veenbessen 

als na een maand. Dit wijst op een onmiddellijk en op een chronisch voordeel. Onze resultaten concluderen dat 

veenbessen een belangrijke rol kunnen spelen bij het ondersteunen van de cardiovasculaire gezondheid en bij een 

goede bloedvatfunctie. Deze positieve effecten op de vasculaire gezondheid wordt zelfs opgetekend bij mensen 

met een laag cardiovasculair risico. Onze studie geeft verder aan dat specifieke metabolieten die aanwezig zijn in 

het bloed na de consumptie van veenbessen gerelateerd zijn aan de gunstige effecten,” aldus professor Christian 

Heiss (University of Surrey, Guildford, UK). De volledige publicatie van dit onderzoek kan u hieronder 

raadplegen. 
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