
De wijze waarop vlees, vis of gevogelte bereid wordt, heeft 

een impact op het risico op hypertensie 

 
op 10 april 2018  

Dr. Gang Liu (Harvard TH Chan School of Public Health, Boston, USA) ging na of de wijze waarop vlees, vis 

en gevogelte bereid werd een impact had op het risico op hypertensie. Deze analyse werd uitgevoerd bij 32.925 

vrouwen uit de ‘Nurses’ Health Study’, bij 53.852 vrouwen uit de ‘Nurses’ Health Study II’ en bij 17.104 

mannen uit de ‘Health Professionals Follow-up Study’. Bij inclusie hadden deze personen geen hypertensie, 

diabetes, cardiovasculair lijden of kanker. 

“Uit de analyse van de gegevens verzameld in deze grootschalige studies bleek dat mannen en vrouwen die 15 

keer of meer per maand gegrild of geroosterd vlees, vis of kip aten, een risico op hypertensie hadden dat 17% 

hoger lag dan bij personen die minder dan 4 keer per maand gegrild of geroosterd vlees, vis of kip 

consumeerden. Het risico op hypertensie lag tevens 15% hoger bij personen die hun vlees grondig bakten in 

vergelijking met de personen die hun vlees ‘saignant’ gebakken verkozen. Het risico op hypertensie was 

tenslotte ook 17% hoger bij de personen die hun vlees blootstelden aan hoge temperaturen. Bij hoge 

temperaturen komen er immers hogere concentraties heterocyclische aromatische amines vrij. De associatie 

tussen de consumptie van geroosterd vlees en hypertensie was onafhankelijk van de hoeveelheid voedsel die 

werd geconsumeerd,” aldus Dr. Gang Liu. 

De chemische stoffen die vrij komen bij het bereiden van vlees, kip en vis aan hoge temperaturen zorgen in 

dierexperimenteel onderzoek voor een toename van oxidatieve stress, ontsteking en insulineresistentie. Dit zou 

een verklaring kunnen vormen voor het verhoogde risico op de  ontwikkeling van hypertensie. 
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