
Hoe beïnvloedt de melk-  
en yoghurtconsumptie het 
cardiovasculair risico bij  
Europese adolescenten?

Voor het Europese HELENA-programma is een cross-sectionele  

studie uitgevoerd bij adolescenten in tien Europese steden. Het  

programma is gericht op het voorkomen van complicaties als gevolg 

van obesitas door gezonde voeding bij adolescenten te bevorderen. 

Van de 31 voedingsmiddelengroepen bleek de consumptie van  

zuivelproducten de beste voorspeller te zijn van een lage score voor 

het cardiovasculair risico. Kenmerken van adipositas waren bij  

zowel meisjes als jongens invers geassocieerd met de consumptie 

van melk, yoghurt, en melk- en yoghurtdranken.
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Hoe beïnvloedt de melk- 
en yoghurtconsumptie het 
cardiovasculair risico bij 
Europese adolescenten?

Uitkomsten studie ‘Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence’

Dr. Luis Moreno Aznar (Universiteit van Saragossa, 
Spanje) wees in zijn lezing bij het yoghurtsympo-
sium in San Diego op korte en lange termijn com-
plicaties door obesitas bij adolescenten. ‘Obesitas 

bij kinderen en adolescenten is een toenemend probleem. De 
korte-termijn complicaties die we zien, zijn voornamelijk van 
psychosociale aard. Op lange termijn gaat obesitas bij jonge-
ren gepaard met cardiovasculaire complicaties zoals het ont-
staan van hypertensie, en endocriene complicaties zoals de 
ontwikkeling van type 2 diabetes. Ons programma is gericht 
op het voorkomen van die complicaties door het bevorderen 
van een gezonde voeding bij adolescenten.’
Het programma waaraan Moreno referereert is HELENA: 
Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence. Dit 
programma wordt gefi nancierd door de Europese Unie en 
wordt uitgevoerd in tien Europese landen. Tijdens zijn lezing 
in San Diego besprak Moreno het HELENA-onderzoek naar 
de rol van zuivelproducten bij een gezonde voeding van 
adolescenten. Een deel van de resultaten was vorig jaar al 
gepubliceerd (1).

Adolescenten uit alle Europese windstreken
Het onderzoek van Moreno is gebaseerd op analyses van de 
voedingsgewoonten en cardiovasculaire risicofactoren die in 
2006/2007 zijn geïnventariseerd bij adolescenten (12,5-17,5 
jaar oud) in tien steden, van Stockholm in Noord-Europa tot 
Heraklion in het zuiden, en van Saragossa in het westen tot 
Pécs in het oosten. Deelnemers aan deze studie waren 1845 
meisjes en 1683 jongens. De voedingsgewoonten werden ge-
schat op basis van twee 24-uurs dietary recalls, één van een 
weekenddag en één van een doordeweekse dag. In de vragen-
lijsten werd gevraagd naar de consumptie van 31 voedings-
middelengroepen. 
De lijsten waren ontworpen in het Engels, en werden vertaald 
in de taal van de deelnemers. Bij een derde van de deelnemers 
werden bloedmonsters genomen. Daarnaast werden cardio-
vasculaire risicofactoren bepaald: middelomtrek, huidplooi-
dikte, systolische bloeddruk, insulineresistentie, triglyceriden, 
de verhouding totaal-/HDL-cholesterol, en cardiorespiratori-
sche fi theid (2). Op basis van de individuele z-scores van deze 
factoren berekenden de onderzoekers voor iedere deelnemer 
een geclusterde CVD-risicoscore. Daarbij maakten ze gebruik 
van de methode die is ontwikkeld in de European Youth Heart 
Study (3).
Uit analyses van de associaties tussen de voedingsgewoonten 
en de CVD-risicoscore bleek dat de voedingsmiddelengroep 
zuivelproducten het beste onderscheid maakte tussen adoles-
centen met een hoge en een lage CVD-risicoscore. Bij zowel 
jongens als meisjes waren de middelomtrek, de som van de 
huidplooidikten en de serumtriglyceridenconcentratie invers 
geassocieerd met de consumptie van melk, yoghurt, en melk-
en yoghurtdranken. De consumptie van deze voedingsmidde-
len was positief geassocieerd met de cardiorespiratorische fi t-
heid. De totaal-zuivelconsumptie was bij meisjes signifi cant 
invers geassocieerd met de CVD-risicoscore.

HELENA-resultaten in lijn met meta-analyse 
Eerder dit jaar publiceerden Dror en Allen in Nutrition Reviews 
een meta-analyse van 35 studies naar de consumptie van zuivel-
producten door kinderen en adolescenten in ontwikkelde lan-
den, en naar de associatie tussen de zuivelconsumptie en ge-
zondheid (4). De auteurs stellen dat zuivelproducten een 
belangrijke bron vormen van veel micronutriënten, waaronder 
calcium, fosfor, magnesium, zink, jodium, kalium, en de vitami-
nes A, D, B12 en ribofl avine. Daarnaast voorzien zuivelproducten 
kinderen van energie, kwalitatief hoogwaardig eiwit, en essen-
tiële en niet-essentiële vetzuren. Uit de meta-analyse blijkt dat 
de consumptie van melk en zuivelproducten door kinderen neu-
traal of invers geassocieerd is met indicatoren van obesitas, 
evenals met de incidentie van tandcariës en hypertensie. Con-
sumptie van zuivelproducten is ook belangrijk voor lineaire 
groei en botgezondheid tijdens de jeugd.
‘De uitkomsten van onze HELENA-studie zijn in lijn met de con-
clusies uit deze meta-analyse,’ aldus Moreno. ‘Wij zien ook een 
invers verband tussen de zuivelconsumptie en indicatoren van 
obesitas bij kinderen. Daarnaast is het van belang dat ons onder-
zoek inzicht geeft in de situatie in Europa. De meeste studies in 
de meta-analyse zijn uitgevoerd in de Verenigde Staten. Aan de 
relatief schaarse literatuur over het verband tussen zuivelcon-
sumptie en cardiovasculair risico bij adolescenten kunnen we 
nu een grote Europese studie toevoegen.’

• JAN BLOM
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