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VOORWOORD 

 

Deze masterproef is het resultaat van een zoektocht waarbij in twee jaar tijd stap voor stap is 

opgebouwd naar dit eindresultaat. Deze stappen zouden niet mogelijk geweest zijn zonder de hulp en 

steun van enkele personen. 

Als eerste wil ik graag mijn promotor, Prof. Dr. L. Annemans, bedanken voor het begeleiden van dit 

proces, en om tips en opmerkingen te geven om dit werk in de goede richting te sturen.  

Daarnaast had ik ook graag mijn medestudenten en omgeving bedankt voor het begrip en de goede 

raad op de gepaste momenten.  
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ABSTRACT 

 

Achtergrond 

De laatste jaren wordt vegetarisme steeds meer gepromoot bij de algemene bevolking. Toch is het aantal 

Vlamingen die nooit vlees of vis eten nog sterk beperkt. Wanneer men echter kijkt naar de gemiddelde 

vleesconsumptie, kan men een dalende trend over de verschillende jaren zien. De vraag is echter als deze 

evolutie in vleesconsumptie een gunstig effect heeft op de gezondheid van de bevolking of als vlees toch 

een essentiële bouwsteen van een gezonde voeding is.  Het doel van dit literatuuronderzoek is op een 

objectieve manier een globaal beeld te krijgen over de invloed van vleesconsumptie op mortaliteit en 

enkele welvaartsziekten zoals kanker, cardiovasculaire pathologie, obesitas en diabetes mellitus. 

 

Methodologie  

De besproken artikels in deze masterproef werden gevonden via de online databank PubMed. Hierbij 

werden artikels geselecteerd die vanaf 2000 gepubliceerd werden en die het effect van vegetarisme, vlees 

en de verschillende soorten vlees, of de bereidingswijze van het vlees onderzochten. Daarnaast werden 

ook nog enkele websites en contactpersonen van organisaties geraadpleegd. 

 

Resultaten  

Er zijn overtuigende cijfers die een nadelig effect van vleesconsumptie aantonen op mortaliteit, vooral ten 

gevolge van cardiovasculaire ziekte. Wit vlees daarentegen zou een beschermende invloed op mortaliteit 

hebben.  

Daarnaast werd ook de invloed van vleesconsumptie op het ontstaan van kanker bestudeerd. Ten eerste 

werden er sterke suggesties gevonden dat er een verband is tussen vlees en prostaatkanker. Ook meer 

specifiek voor rood vlees en voor gegrild of zeer goed gebakken vlees werd dit gevonden. De relatie 

tussen borstkanker en vleesconsumptie is minder duidelijk. Er werd een risicostijging gesuggereerd bij een 

hoge consumptie van vlees in het algemeen. Voor rood en wit vlees werd er geen duidelijk verband 

gevonden. Colorectale kanker werd in de literatuur vooral geassocieerd met de consumptie van bewerkt 

vlees. Er is ook een beperkte evidentie voor een verband met rood vlees. Wit vlees of gevogelte heeft 

waarschijnlijk geen gevolgen op het ontstaan van colorectale kanker.  Tenslotte werd enkel voor de 

consumptie van rood vlees een consistent verband gevonden met longkanker.  

In het laatste grote deel werd de invloed van vleesconsumptie op cardiometabool vlak onderzocht. Er is 

een suggestie dat vleesconsumptie het risico op cardiovasculaire ziekte verhoogt. Meer specifiek gaat deze 

relatie vooral op voor cerebrovasculaire aandoeningen, de invloed op coronaire aandoeningen is meer 

tegenstrijdig. Wanneer enkele cardiovasculaire risicofactoren werden onderzocht, kon een mogelijk 

positief verband gevonden worden tussen de consumptie van rood vlees en hypertensie. Er is weinig 

evidentie voor een verhoogd risico bij de consumptie van gevogelte. Vegetarisme zou een beschermende 

invloed op hypertensie hebben. Een andere risicofactor, vitamine B12 deficiëntie, komt echter wel 
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frequenter voor bij vegetariërs en in het bijzonder bij veganisten. De relatie tussen totale vleesconsumptie 

of rood vlees en diabetes kan niet bevestigd worden. Er is wel meer evidentie te vinden voor een associatie 

met bewerkt vlees en een beschermend effect van vegetarisme. Tenslotte kan men een mogelijk verband 

vinden tussen zwaarlijvigheid en totaal en bewerkt vlees. Bovendien hebben vegetariërs maar ook 

semivegetariërs vaker een lager gewicht. 

 

Discussie 

Over het algemeen kan men zeggen dat de huidige literatuur per thema vaak nog te beperkt is om een 

duidelijke uitspraak te kunnen doen over het effect van vleesconsumptie. . In de toekomst zouden er dan 

ook meer grootschalige prospectieve cohort studies en reviews nodig zijn. Doordat er geen randomized 

controlled trials gepubliceerd werden, kan men bovendien nooit met zekerheid een causaal verband 

aantonen. Naast deze beperkingen zijn er ook frequent grote methodologische verschillen tussen de 

huidige studies. De begrippen „rood, wit en bewerk vlees‟ worden vaak anders gedefinieerd en de 

consumptie wordt niet steeds op dezelfde wijze geregistreerd. In de toekomst zou men naar meer 

uniformiteit tussen de artikels moeten streven, om de bekomen resultaten beter te kunnen vergelijken. 
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Fig. 1: Vegetarisme in Vlaanderen

veganist                     0,3%

vegetariër                  1,2%

bijna-vegetariër         2,5%

pesco-vegetariër        1,6%

omnivoor                   86,7%

andere                        2,6%

INLEIDING 

 

De laatste jaren wordt een vegetarische levensstijl steeds meer gepromoot in de media en op straat. Een 

mooi voorbeeld hiervan is „Donderdag Veggiedag‟ een initiatief van vzw EVA (Ethisch Vegetarisch 

Alternatief), waarbij er aangespoord wordt om één dag per week geen vlees of vis te eten. Ondanks deze 

en andere campagnes blijft het aantal vegetariërs in Vlaanderen toch beperkt. Uit een recent onderzoek 

uitgevoerd door iVOX in opdracht van 

EVA vzw en Stad Gent bij 1993 

Vlamingen blijkt dat slechts 1,5% van 

de ondervraagde personen nooit vlees of 

vis eten, zie figuur 1 (1). Wanneer men 

ook degenen die slechts zelden vlees of 

vis consumeren (2,5%) en personen die 

geen vlees maar wel vis eten (1,6%) 

optelt, komt men op een totaal van 5,6% 

van de Vlamingen die er een vorm van vegetarische voeding op nahoudt. Volgens cijfers gepubliceerd 

naar aanleiding van de Belgische Voedselconsumptiepeiling uit 2004 eet 62.4% van de mannen en 50.4% 

van de vrouwen dagelijks vlees (2) . Vooral bij jongeren tussen 15 en 18 jaar wordt vlees het meest 

frequent dagelijks geconsumeerd (voor meer details: zie bijlage 1). Wel dient opgemerkt te worden dat 

ondanks de overgrote meerderheid van de bevolking vleeseter is, de gemiddelde consumptie per persoon 

toch een dalende trend vertoont. Volgens de meest recente cijfers van het Nationaal Instituut voor 

Statistiek consumeerde de Belg gemiddeld 90,07 kg vlees in 2009 (3). Per dag komt dit neer op een 

gemiddelde consumptie van 246,77 g 

vlees. Dit gewicht is inclusief niet-eetbare 

onderdelen zoals bot, waardoor de netto 

consumptie weliswaar heel wat lager zal 

liggen. Belangrijker dan de absolute 

cijfers, is de trend die de consumptie 

vertoont doorheen de jaren. In 2004 lagen 

deze cijfers nog beduidend hoger; toen 

bedroeg het gemiddelde verbruik 96,85 kg 

per persoon of 264,62 g per dag (zie 

figuur 2).  

 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

g/dag 264,62 262,99 250,49 253,49 252,27 246,77

235

240

245

250

255

260

265

270

Fig 2. Gemiddelde vleesconsumptie per 

persoon in België 
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Zoals hierboven reeds duidelijk werd, moet de term „vegetarisme‟ verder genuanceerd worden (zie ook 

tabel 1). De meest strikte vorm is het veganisme, waarbij er geen enkele vorm van dierlijke voeding wordt 

gegeten (geen vlees, vis, melk, eieren, …). Een ovo-vegetariër eet geen vlees, vis of zuivel maar wel 

eieren, omgekeerd consumeert een lacto-vegetariër wel nog zuivel. Gecombineerd vormen deze twee 

types het lacto-ovo-vegetarisme (dus geen vlees of vis, wel melk en eieren), wat het meest frequent 

bedoeld wordt met de term vegetarisme op zich. Daarnaast zijn er ook personen die geen vlees maar wel 

nog vis eten, de pesco-vegetariërs. Tenslotte eten semi-vegetariërs slechts af en toe vlees of vis. Het 

grootste deel van de bevolking is omnivoor, hierbij worden alle vormen van dierlijke voeding 

geconsumeerd.  

     Tabel 1: Soorten vegetariërs  

 
Vlees Vis Eieren Zuivel 

Veganist    

Ovo-vegetariër    

Lacto-vegetariër    

Lacto-ovo-vegetariër    

Pesco-vegetariër    

Omnivoor    

 

Naast vegetarisme heeft ook de term vleesconsumptie verdere duiding nodig. In de meeste 

wetenschappelijke studies worden 3 types vlees onderscheiden: rood, wit en bewerkt vlees. Rood vlees 

omvat in het algemeen alle vlees afkomstig van rund, varken, schaap, geit en paard. Gevogelte zoals kip of 

kalkoen wordt als wit vlees beschouwd. In sommige studies wordt vis ook in deze categorie ingedeeld. 

Tenslotte wordt bewerkt vlees gedefinieerd als alle vlees die gerookt, gezouten, gepekeld is of waar 

bewaarmiddelen aan toegevoegd zijn. Wel dient opgemerkt te worden dat deze definities slechts een 

leidraad zijn. In de literatuur wordt deze indeling vaak door elke auteur in beperkte mate anders 

geïnterpreteerd. Bovendien worden er frequent streekgebonden vleeswaren besproken, waardoor het 

onmogelijk is om een volledige opsomming van de verschillende types vlees te geven. 

 

In de algemene bevolking heerst vaak het idee dat vlees een essentieel onderdeel vormt van evenwichtige 

voeding en dus een onmisbaar onderdeel is van een gezonde levensstijl. Desondanks wordt er in de 

algemene media maar ook in de wetenschappelijke literatuur steeds frequenter gewezen op een 

beschermend effect van vegetarisme of matige vleesconsumptie op mortaliteit en morbiditeit. Het doel van 

dit literatuuronderzoek is dan ook op een wetenschappelijke manier meer duidelijkheid te scheppen over 

de precieze impact van vleesconsumptie op verschillende welvaartsziekten en op mortaliteit.  
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METHODOLOGIE 

 

De wetenschappelijke artikels voor dit literatuuronderzoek werden gevonden via de online databank 

PubMed. Hierbij werden volgende zoektermen gecombineerd: “diet, vegetarian”, “meat”, “diabetes 

mellitus”, “neoplasms”, “cancer”, “cardiovascular diseases”, “obesity”, en “mortality”. Er werden enkel 

artikels opgezocht die gepubliceerd werden vanaf het jaar 2000, geschreven in het Engels en met mensen 

als onderzoeksobjecten. 

 

De artikels die via deze zoekopdracht werden gevonden, werden vervolgens geselecteerd op relevantie aan 

de hand van het abstract. Hierbij werden volgende inclusiecriteria gebruikt:  

- studies over het effect van vegetarisme of veganisme 

- artikels over vleesconsumptie (en de verschillende subtypes vlees) en de impact hiervan op het 

ontstaan van ziekte  

- artikels die de invloed van de bereidingswijze van vlees op ziektes bestudeerden 

Daarnaast werden ook vele artikels gevonden waarvan de inhoud buiten het doel van dit 

literatuuronderzoek lag. Deze werden verwijderd uit de selectie op basis van volgende exclusiecriteria: 

- studies die het effect van vleesconsumptie en/of vegetarisme niet afzonderlijk onderzochten 

(bijvoorbeeld het effect van weinig vleesconsumptie en frequent groenten eten) 

- artikels die ingingen op de gedetailleerde microbiologische mechanismen van vleesconsumptie en 

het ontstaan van ziekte 

- studies die zich enkel focusten op de relatie tussen visconsumptie en pathologie 

- ziektes die ontstaan door contact met vleeswaren (zoals bij arbeiders in de vleesindustrie) en niet 

door de consumptie ervan 

- artikels waarin de invloed van wijziging in vleesconsumptie op reeds aanwezige ziekte werd 

bestudeerd en niet de relatie met het ontstaan ervan 

 

De artikels die aan deze criteria voldaan, werden vervolgens volledig gelezen. Hierbij werden eerst de 

reviews en meta-analyses bestudeerd om een globaal beeld te krijgen. Vervolgens werden de individuele 

artikels geselecteerd die nog niet besproken werden in de reviews of meta-analyses. Aan de hand van de 

referenties van deze studies werden vervolgens ook nog enkele bijkomende artikels en een boek 

gevonden. Voor het gedeelte over kanker werden enkel artikels over de meest prevalente types 

geselecteerd (borst-, prostaat-, colorectaal- en longkanker) aangezien deze masterproef een beperkt wordt 

in het aantal bladzijden.  

Tenslotte werden ook nog enkele websites en/of contactpersonen van organisaties geraadpleegd in 

verband met correcte incidentie- of mortaliteitscijfers.  
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RESULTATEN 

 

1.  Mortaliteit 

 

 Algemeen 

 

Volgens het Nationaal Instituut voor Statistiek overleden in 2005 in totaal 102 934 personen in België, 

waarvan 50 949 mannen en 51 985 vrouwen (4).  De voornaamste doodsoorzaken zijn cardiovasculaire 

ziekten en kanker. De vorming van neoplasmata was verantwoordelijk voor 27 210 sterftes (15 557 

mannen en 11 653 vrouwen) of 26,4% van het totale mortaliteitscijfer (30,5% bij mannen en 22,4% bij  

vrouwen). Bij cardiovasculaire ziekten lag dit cijfer zelfs nog hoger; 34 600 personen (15 597 mannen en 

19 003 vrouwen) overleden hierdoor, wat neerkomt op 33,6% van alle sterftegevallen (30,6% van de 

mannen en 36,6% van de vrouwen). De laatst beschikbare gegevens over België van de WHO (World 

Health Organisation) geven gelijkaardige cijfers (zie bijlage 2) (5). In 2004 bedroeg het Belgische 

leeftijdsgestandaardiseerde cijfer voor mortaliteit 508,9 per 100 000 inwoners. Meer specifiek bedroeg dit 

voor het overlijden ten gevolge van kanker 150,2 per 100 000 inwoners en ten gevolge van 

cardiovasculaire ziekte 175,0 per 100 000 inwoners.  

 

 Individuele artikels 

 

Er werden 4 relevante artikels gevonden voor dit literatuuronderzoek, allen prospectieve cohort studies 

gepubliceerd tussen 2005 en 2009. 

 

In een eerste cohort studie uit Duitsland onderzochten Chang-Claude et al. 1225 vegetariërs en 679 niet-

vegetariërs met een gezonde levensstijl (6). In 2005 publiceerden ze hun cijfers na 21 jaar follow-up. In 

deze studie waren de mortaliteitscijfers niet significant verschillend tussen beide groepen. Vegetariërs 

hadden een licht verhoogde kans op totale mortaliteit, RR 1.10 (CI 95% 0.89-1.36). Wanneer men de 

specifieke doodsoorzaken vergeleek, bleek dat vegetariërs een minieme risicostijging van 4 % hadden op 

overlijden door maligne neoplasmata. Daarentegen was er wel een verminderde mortaliteit door ziekten 

van het circulatoir systeem in vergelijking met de niet-vegetariërs, RR 0.83 (CI 95% 0.62-1.12) en zelfs 

een niet-significante daling van 30% in het risico op sterfte door een ischemische aandoening van het hart 

(CI 95% 0.41-1.18). Chang-Claude et al. onderzochten deze laatste cijfers meer gedetailleerd en kwamen 

tot de vaststelling dat personen die meer dan drie maal per week vlees aten een verdubbeld risico hadden 

op mortaliteit door circulatoire aandoeningen (RR 2.02 CI 95% 0.91-4.44). Het relatieve risico op 

mortaliteit door ischemische aandoeningen van het hart steeg bij deze groep tot 4.78 (CI 95% 1.86-12.28).  

In 2007 werd een Chinese prospectieve cohort studie gepubliceerd na gemiddeld 5,7 jaar follow-up (7). 

Bij het cohort van 74 942 vrouwen werden drie voedingspatronen bestudeerd. Bij de groep met de hoogste 
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inname in het patroon „rijk aan vlees‟ (dit is inclusief gevogelte en orgaanvlees) was er slechts een licht 

gestegen hazard ratio op totale mortaliteit, HR 1.04  (CI 95% 0.89-1.22). Er was echter een sterk gestegen 

kans op sterfte door coronaire hartziekte, HR 1.58 (CI 95% 0.81-3.08). De hazard ratio van mortaliteit ten 

gevolge van diabetes liep op tot 1.72 (CI 95% 0.95-3.12) bij degenen met de hoogste consumptie, p-

waarde=0.007 voor de trend. Mortaliteit ten gevolge van alle vormen van kanker was niet gestegen bij 

deze personen (HR 0.95), er kon echter wel een niet-significant verhoogd risico gevonden worden op 

sterfte door colorectale kanker, HR 1.68 (CI 95% 0.93-3.01). 

 

In 2009 verschenen twee relevante cohort studies, waarin de termen vegetariër en niet-vegetariër 

uitgebreider onderzocht werden. In een eerste artikel uit het Verenigd Koninkrijk werden 64 234 personen 

na 10 jaar geanalyseerd (8). In 2003 verscheen na 5 jaar follow-up reeds een artikel met de voorlopige 

resultaten. De onderzoekspopulatie werd ingedeeld in drie groepen: zuivere vegetariërs (geen vlees noch 

vis), viseters (enkel geen vlees) en vleeseters. De totale mortaliteit was bij viseters niet-significant lager 

dan bij vleeseters, RR 0.89 (CI 95% 0.75-1.05), bij vegetariërs kon er geen daling gevonden worden, RR 

1.03. Wanneer de verschillende doodsoorzaken meer specifiek werden geanalyseerd, kwam men tot de 

vaststelling dan er bij viseters 12% minder sterfgevallen waren door circulatoire aandoeningen dan bij 

vleeseters (CI 95% 0.64-1.19), bij vegetariërs waren er slechts 5% minder overlijdens (CI 95% 0.75-1.19). 

De grootste daling in mortaliteit werd gevonden bij ischemische hartziekten als doodsoorzaak: bij viseters 

bedroeg de RR 0.86 (CI 95% 0.53-1.38), bij vegetariërs zakte dit cijfer tot 0.81 (CI 95% 0.57-1.16). Geen 

van bovengenoemde cijfers waren echter significant. Daarentegen was er een lichte niet-significante 

gestegen mortaliteit door cerebrovasculaire aandoeningen van 3% bij viseters (CI 95% 0.75-1.71) en 11% 

bij vegetariërs (CI 95% 0.90-1.62). 

 

In een tweede grootschalige cohort studie die gepubliceerd werd in 2009, werden 332 263 mannen en 223 

390 vrouwen uit de Verenigde Staten gedurende 10 jaar opgevolgd (9). Sinha et al. specificeerden de term 

„vlees‟ in verschillende subcategorieën: rood vlees, wit vlees en bewerkt vlees. Degenen die het meeste 

rood vlees consumeerden hadden een significant gestegen risico op mortaliteit in het algemeen, zowel 

mannen als vrouwen (HR 1.31 CI 95% 1.27-1.35 en HR 1.36 CI 95% 1.30-1.43 respectievelijk). Bij 

mannen steeg het risico op overlijden door kanker met 22% bij deze groep (CI 95% 1.16-1.29), bij 

vrouwen was dit 20% (CI 95% 1.12-1.30). Er werden nog hogere hazard ratio‟s gevonden voor sterfte 

door cardiovasculaire aandoeningen: HR 1.50 (CI 95% 1.37-1.65) voor mannen en 1.27 (CI 95% 1.20-

1.35) voor vrouwen. Al deze waarden voor de consumptie van rood vlees vertoonden een p-waarde < 

0.001 voor de trend. Deze cijfers werden gecorrigeerd voor mogelijke confounders zoals socio-

economische factoren, medische gegevens, voorgeschiedenis en levensstijl (o.a. roken, alcohol,…). 

Wanneer de groep met de hoogste consumptie van bewerkt vlees werd geanalyseerd, werd een 

gelijkaardige trend gevonden. Er was een significant gestegen totale mortaliteit zowel bij mannen (HR 

1.16 met CI 95% 1.12-1.20) als bij vrouwen (HR 1.25 met CI 95% 1.20-1.31). Het risico op overlijden ten 

gevolge van kanker was 12% hoger bij de mannen die het meest bewerkt vlees aten (CI 95% 1.06-1.19) en 
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11% bij de vrouwen (CI 95% 1.04-1.19). De hazard ratio op mortaliteit ten gevolge van cardiovasculaire 

aandoeningen bij mannen was 1.09 (CI 95% 1.03-1.15) en liep bij vrouwen op tot 1.38 (CI 95% 1.26-

1.51), p-waarde voor al deze resultaten was <0.001. 

Tenslotte werd ook de invloed van hoge consumptie van wit vlees op de mortaliteit onderzocht. Er werd 

een significant beschermend effect gevonden op de totale mortaliteit (HR 0.92 met CI 95% 0.89-0.94 voor 

mannen en HR 0.92 met CI 95% 0.88-0.96 voor vrouwen. Voor de mortaliteit door neoplasmata werd er 

bij mannen een daling in de hazard ratio van 16% gevonden (CI 95% 0.80-0.88), bij vrouwen bedroeg 

deze daling 11% (CI 95% 0.83-0.95). Er werd enkel een licht gestegen mortaliteitscijfer gevonden ten 

gevolge van cardiovasculaire aandoeningen; bij mannen was dit een significante stijging van 5% (CI 95% 

1.00-1.11) met p=0.009, bij vrouwen was deze echter niet-significant, HR 1.04 (CI 95% 0.96-1.14). 

Sinha et al. berekenden voor de consumptie van rood vlees ook het population attributable risk, dit is het 

percentage van sterftegevallen dat zou kunnen vermeden zijn indien iedereen dezelfde inname had als de 

groep van het eerste kwintiel (gemiddeld 9.8g rood vlees/1000 kcal/dag). Voor de totale mortaliteit 

bedroeg dit cijfer 11% van de sterftes bij mannen en 16% bij vrouwen. Meer specifiek was het population 

attributable risk voor mortaliteit ten gevolge cardiovasculaire aandoeningen 11% bij mannen en 21% bij 

vrouwen. 

 

2.  Kanker 

 

2.1  Prostaatkanker 

 

 Algemene gegevens 

 

In 2008 werden er in België 8 810 nieuwe gevallen van prostaatkanker gemeld (10). Daarmee komt 

prostaatkanker bovenaan op de lijst te staan met het hoogste aantal nieuwe gevallen per jaar bij de 

mannelijke bevolking (zie ook bijlage 3). De bruto incidentie voor België komt hierbij op 168,6 gevallen 

per 100 000 personenjaren. Het leeftijdsgestandaardiseerde cijfer (ten opzichte van Europa) bedraagt 

135,9 per 100 000 personenjaren.  

Volgens de laatste beschikbare cijfers uit 2008 zijn er 1 410 mannen overleden in 2005 ten gevolge van 

prostaatkanker, dit komt neer op 9,34 % van alle sterftes ten gevolge van kanker. De mortaliteitscijfers 

van prostaatkanker komen hierdoor op de derde plaats, na sterfte door longkanker en colorectale kanker. 

 

 Reviews 

 

Er werden twee relevante reviews gevonden over dit specifiek thema. In een eerste Amerikaanse review 

uit 2001 onderzochten Kolonel et al. zowel de gevolgen van consumptie van dierlijk vet als van vlees (11). 

Van de acht geanalyseerde case-control studies toonden er twee een verhoogd risico aan op prostaatkanker 
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bij de inname van dierlijk vet. De helft van de vier cohort studies voor dierlijk vet hadden een positieve 

associatie. Voor vleesconsumptie waren de resultaten consistenter: 16 van de 22 studies (zowel case-

control als cohort) gaven een positief verband aan tussen vleesconsumptie en prostaatkanker, waarvan 15 

een RR van meer dan 1,3 hadden. Meer specifiek bleek dat zeven van de acht studies een verhoogd risico 

op prostaatkanker aantoonden bij inname van rood vlees. Voor bewerkte vleesbereidingen werd er in geen 

enkele studie een associatie gevonden. 

Jankevicius et al. onderzochten in een tweede review uit Duitsland uit 2002 een verband tussen 

verschillende voedingsfactoren en prostaatkanker (12). Uit verschillende studies bleek dierlijk vet een 

risicofactor te zijn voor prostaatkanker, in één studie had de groep met de hoogste consumptie zelfs  een 

risicostijging van 63% (CI 95% 0.95-2.78) op vergevorderde prostaatkanker ten opzichte van de groep met 

de minste consumptie. Verder stelden andere studies ook een verhoogd risico vast bij de inname van rood 

vlees. In een Amerikaanse prospectieve cohort studie werd er bij frequente consumptie van rood vlees 

zelfs een verdubbeling in het risico op vergevorderde prostaatkanker gevonden (RR 2.64, p=0.02) in 

vergelijking met de referentiegroep. Er werd geen significant verband gevonden met de frequentie van 

vleesconsumptie. 

 

 Individuele artikels  

 

Naast de reeds besproken artikels in de reviews,  werden er vijf cohort studies en één case-control studie 

gevonden en vergeleken met elkaar. Alle cohort studies werden deels of volledig in de Verenigde Staten 

uitgevoerd.  

 

Sinha et al. onderzochten gedurende negen jaar 175 343 Amerikaanse mannen (13). Uit hun prospectief 

cohort onderzoek, gepubliceerd in 2009, bleek dat de consumptie van rood vlees geassocieerd is met een 

verhoogd risico op prostaatkanker. Degenen met een consumptie van >70,9 g/1000 kcal hadden een 

hazard ratio van 1,12 (1,04-1,21) met p=0,003, bij de groep met een inname van slechts 10,8 g/1000 kcal 

zakte dit tot 1,02 (0,96-1,08). Dit verband werd sterker voor vergevorderde prostaatkanker: mannen met 

de grootste inname van rood vlees hadden 30% hoger risico in vergelijking met de groep met de minste 

inname. Voor fatale prostaatkanker was er een niet significant verhoogd risico (p= 0,08). Verwerkt vlees 

werd geassocieerd met een verhoogd risico op vergevorderde prostaatkanker, dit was wederom meest 

uitgesproken in de groep met de hoogste inname. Meer specifiek vonden Sinha et al. een significante 

stijging in het risico van 10% per inname van 10 g rood verwerkt vlees (p=0,003). Als laatste werd de 

manier van bereiden nog bestudeerd. Gegrild vlees of barbecue vlees gaf een verhoogd risico van 11% op 

prostaatkanker algemeen en 36% op vergevorderde prostaatkanker. Er werd geen verband gevonden met 

de gaarheid van het vlees. 

Een tweede Amerikaanse cohort studie uit 2001 vond minder overtuigende cijfers (14). Michaud et al. 

ontdekten in het prospectief onderzoek op 47 780 mannen gedurende tien jaar geen verband tussen 

vleesconsumptie en het totale risico op prostaatkanker. Wel was er een lichte niet-significante stijging van 
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het risico op vergevorderde prostaatkanker bij personen die frequent >170 g rood vlees per dag aten (RR 

1,13, p=0,09). Bij deze groep werd er bovendien een significante stijging van 72% gevonden voor 

gemetastaseerde kanker ten opzichte van degene die minder dan 70 g rood vlees per dag aten (p=0,01). 

Ook de consumptie van verwerkt vlees (>2/week) gaf een gestegen risico op gemetastaseerde 

prostaatkanker met een RR van 1,44 (CI 95% 0,99-2,10). 

In het boek dat Fraser publiceerde in 2003 omtrent zijn onderzoek bij het Seventh-Day Adventisten werd 

een marginaal statistische significantie gevonden tussen vleesinname en prostaatkanker (p=0,07) (15). De 

exacte data werden echter niet gepubliceerd. 

 

De volgende vier onderzoeken vonden in tegenstelling tot de bovenstaande artikels geen verband tussen 

vleesconsumptie en het risico op prostaatkanker (16-19). 

Park et al. bestudeerden gedurende acht jaar 82 483 mannen uit Hawaii en Los Angeles en publiceerden in 

2007 hun cohort onderzoek (16). Er werd geen statistisch significante associatie gevonden tussen de 

inname van alle soorten vlees, rood vlees of bewerkt vlees en prostaatkanker. Ook het koken op hoge 

temperaturen toonde geen verband aan. 

Een Italiaanse case-control studie uit 2004 bestudeerde gedurende negen jaar het verband tussen 

prostaatkanker en verschillende voedselgroepen (17). Er werd geen significant verband gevonden tussen 

prostaatkanker en gevogelte (RR 1,26 met CI 95% 0,98-1,61), rood vlees (RR 1,01) en verwerkt vlees (RR 

1,06). 

De laatste twee Amerikaanse studies konden ook geen associatie vinden met vleesconsumptie, maar 

ontdekten wel een verband tussen het risico op kanker en de gaarheid van het vlees (18, 19). Koutros et al. 

kwamen na onderzoek bij 23 080 mannen (197 017 personenjaren) tot de conclusie dat goed en zeer goed 

gebakken vlees significant geassocieerd was met prostaatkanker met een RR van 1,22 (CI 95% 1.00-1.49) 

(18) . Voor vergevorderde kanker liep dit zelfs op tot een RR van 1.97 met p=0.004. Een laatste studie uit 

2005 toonde na vijf jaar follow-up van 29 361 mannen een verhoogd kankerrisico van 42% voor degenen 

die per dag meer dan 10 g zeer goed gebakken vlees aten (19). 

 

2.2 Borstkanker 

 

 Algemeen 

 

Borstkanker veroorzaakt in België het hoogste aantal nieuwe gevallen van kanker bij vrouwen, in 2008 

werden 9 697 vrouwen gediagnosticeerd (10). De bruto incidentie komt hierbij neer op 178,2 personen per 

100 000 personenjaren, in vergelijking met Europa bedraagt het leeftijdsgestandaardiseerde cijfer 143,6 

per 100 000 personenjaren. 

In 2008 stierven er 2 329 vrouwen aan deze ziekte, dit is 20,1% van alle overlijdens ten gevolge van 

maligne neoplasmata. Borstkanker heeft dan ook de hoogste mortaliteitscijfers van alle kankers bij 

vrouwen.  
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 Review 

 

In 2009 publiceerden Taylor et al. een review in de Verenigde Staten over het verband tussen borstkanker 

en de inname van rood vlees bij premenopauzale vrouwen (20). Hierbij werden tien studies onderzocht:  

zeven case-control studies en drie prospectieve cohort studies. De case-control studies gaven een RR van 

1.57 (CI 95% 1.23-1.99) waarbij bij drie van de zeven studies een significant verschil konden aangetoond 

worden. De drie onderzochte prospectieve cohort studies gaven een niet-significant resultaat met een RR 

van 1.11 (CI 95% 0.94-1.31). Ondanks de inconsistentie tussen de individuele studies vertoonden de tien 

studies in totaal toch een RR van 1.24 (CI 95% 1.08-1.42). 

 

 Individuele artikels 

 

Er werden 12 relevante artikels gevonden, waarvan 5 case-control studies, 2 nested case-control studies en 

5 prospectieve cohort onderzoeken. 

 

De volgende vier studies, allen case-control of nested case-control, vonden een duidelijk verband tussen 

vleesconsumptie en het risico op borstkanker (21-24).  

In 2002 onderzochten Hermann et al. in Duitsland 355 cases en 838 controles (21). Een dagelijkse inname 

van >65g rood vlees verhoogt het risico op borstkanker significant met 85% in vergelijking met de groep 

met een inname van 1-21g/d (CI 95% 1.23-2.78) p=0.016. Wanneer men dit enkel bij premenopauzale 

vrouwen onderzocht, verdubbelde het risico bijna, RR 1.99(CI 95% 1.25-3.18) p=0.027. Er werd geen 

associatie gevonden tussen de consumptie van wit vlees of bewerkt vlees en het risico op borstkanker. 

Gelijkaardige resultaten werden gevonden in een Amerikaanse case-control studie (537 cases en 545 

controles) uitgevoerd door Shannon et al. in 2003 bij postmenopauzale vrouwen (22). In de groep met de 

hoogste consumptie van rood vlees (iets minder dan 1 keer per dag) bedroeg de OR 2.03 (CI 95% 1.28-

3.22) ten opzichte van de referentiegroep (minder dan 2 keer per week) met een p-waarde van 0.002. Ook 

hier werd geen associatie gevonden met kip noch met bewerkt vlees. 

Enkele jaren later, in 2008,  verschenen twee Europese studies. Een Franse case-control studie (437 cases 

en 922 controles) van Bessaoud et al. onderzocht de invloed van verschillende voedingsmiddelen op het 

risico tot borstkankerontwikkeling (23). Er werd een stijging van het risico gevonden met een factor 2,5 

per 100g vleesconsumptie per dag, RR 2.56 (CI 95% 1.60-4.10). Wanneer deze berekening gecorrigeerd 

werd voor gekende risicofactoren en beschermende factoren bleef dit cijfer significant verhoogd, RR 1.95 

(CI 95% 1.08-3.53).  

Egeberg et al. publiceerden eveneens in 2008 een nested case-control studie uit Denemarken met 378 

cases en 378 controles (24). De groep met een totale vleesinname van meer dan 180 g per dag had een RR 

van 2.24 (CI 95% 1.43-3.49) ten opzichte van degenen die minder dan 115g per dag consumeerden, 

p=0.01. Per extra 25g vleesconsumptie per dag steeg het relatieve risico op borstkanker met 9% (RR 1.09 

CI 95% 1.02-1.17). Voor rood vlees bedroeg dit relatieve risico 1.15 (CI 95% 1.01-1.31) en voor bewerkt 
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vlees steeg dit tot 1.23 (CI 95% 1.04-1.45). De consumptie van gevogelte vertoonde geen significante 

verandering in het risico. In deze studie werd ook de bereidingswijze verder onderzocht. Er werd enkel 

een verhoogd risico gevonden op borstkanker bij de inname van goed tot zeer goed doorbakken vlees, die 

bereid werd door middel van grillen of braden in de pan, maar dit was niet statistisch significant (p=0.10). 

 

Deze significante positieve associatie tussen de vleesconsumptie en borstkanker kon echter niet bevestigd 

worden door volgende acht studies, waaronder 5 cohort studies, 2 case-control en 1 nested case-control 

studie (25-32). Enkele studies vonden wel verhoogde waarden voor de relatieve risico‟s, maar deze waren 

niet significant, op enkele uitzonderingen na (25-27). 

Een Amerikaanse case-control studie uit 2006, uitgevoerd door Steck et al., ontdekte een significant 

risicoverschil van 1.47 (CI 95% 1.02-1.79) tussen het hoogste en laagste tertiel van totale consumptie van 

gegrild of gebarbecued en gerookt vlees bij postmenopauzale vrouwen (25). Wanneer men deze 

categorieën echter afzonderlijk onderzocht, kon er geen significant verband meer aangetoond worden. De 

groep met de hoogste consumptie van gegrild of gebarbecued rund, varken of lam had een RR van 1.30 

(CI 95% 0.99-1.69) ten opzichte van de referentiegroep, de totale p-waarde bedroeg 0.22. Bij degenen met 

de hoogste consumptie van gerookte ham, varken of lam bedroeg dit 1.32(CI 95% 1.01-1.72) met een 

totale p-waarde van 0.10. Gegrild of gebarbecued gevogelte gaf geen risicostijging op borstkanker. Er 

werden bovendien geen associaties gevonden tussen de soorten vlees en premenopauzale vrouwen. 

In een grootschalige studie uit 2009, waarbij cohorten uit 10 Europese steden werden geanalyseerd na 

gemiddeld 8.8 jaar, steeg hazard ratio voor de grootste consumenten van bewerkt vlees met 10% (CI 95% 

1.00-1.20), maar de p-waarde voor deze categorie was net niet significant (p=0.07) (26). Bij verder 

onderzoek bleek deze relatie bovendien enkel te gelden voor postmenopauzale vrouwen. Voor de andere 

vleessoorten werd geen verband gevonden. De invloed van de bereidingswijze van rood vlees was 

verschillend tussen de verschillende landen. Wanneer rood vlees lokaal frequent op hoge temperatuur 

bereid werd, was er een significante associatie met borstkanker, HR 1.16 (CI 95% 1.03-1.32) per 150g/dag 

opname. Dit was echter niet zo in landen waar dit minder frequent gebeurt. 

Ferrucci et al. onderzochten in de Verenigde Staten gedurende 8 jaar 52 158 postmenopausale vrouwen 

(27). Volgens deze studie, gepubliceerd in 2009, steeg het RR met 23% (CI 95% 1.00-1.51) bij de groep 

met de hoogste consumptie van rood vlees ten opzichte van het eerste kwintiel. De totale p-waarde 

bedroeg echter 0.22. Er werd ook geen statistisch significante relatie gevonden tussen borstkanker en 

bewerkt of wit vlees. 

Naast deze artikels, werd in 2003 een boek gepubliceerd waarin Fraser bij zijn onderzoek naar de Seventh-

Day Adventisten een verhoogd niet-significant risico vond bij niet-vegetariërs in vergelijking met 

vegetariërs (minder dan 1x/maand vleesconsumptie) RR 1.25 (CI 95% 0.87-1.80) (15). 

 

In tegenstelling tot bovenstaande drie studies, die een niet-significant verhoogd risico vonden, is het 

relatieve risico op borstkanker bij vleesconsumptie bij volgende vijf onderzoeken niet of nauwelijks  

verhoogd(28-32).  
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Een Amerikaans cohort onderzoek uit 2003 met 88 647 vrouwen kon na 18 jaar follow-up geen associatie 

vinden tussen borstkanker en de groep met de hoogste inname van rood vlees, RR 0.94 (CI 95% 0.84-

1.06), idem met gevogelte, RR 1.01 (CI 95% 0.91-1.11) (28). De auteurs merkten bovendien op dat 

vegetariërs een lichte, weliswaar niet-significant verhoogde kans op borstkanker hadden in vergelijking 

met de groep die een gemiddelde vleesconsumptie had, RR 1.44 (CI 95% 0.84-2.44). De frequentie van de 

consumptie van goed doorbakken vlees vertoonde ook geen verband met borstkanker. 

In 2004 publiceerden Van der Hel et al. hun Nederlandse nested case-control studie (229 cases en 264 

controles) (29). Ook hier werd borstkanker niet gerelateerd aan de totale vleesconsumptie, het relatieve 

risico vertoonde zelfs een lichte, niet-significante daling (RR 0.93 CI 95% 0.59-1.48). Wanneer men de 

verschillende soorten vlees apart onderzocht, vond men wel een licht verhoogd risico voor rood vlees (RR 

1.30) en een lichte daling voor wit vlees (RR 0.76) maar beide cijfers waren niet significant. 

In 2009 verschenen nog twee relevante artikels. Een Zweeds cohort onderzoek bij 61 433 vrouwen met 

een gemiddelde follow-up tijd van 17.4 jaar toonde geen associatie tussen de totale consumptie van rood 

vlees en borstkanker (30). Het risico verschil tussen degenen die meer dan 98g/dag en de groep die minder 

dan 46g/dag consumeerden, bedroeg slechts 2% (RR 0.98 (CI 95% 0.86-1.12)). Degenen die het meest 

frequent vlees in de pan braadden, hadden wel een stijging in het RR met 10%, maar ook dit wat niet-

significant (CI 95% 0.93-1.30). De Amerikaanse onderzoekers Kabat et al publiceerden datzelfde jaar een 

cohort studie met 120 755 postmenopauzale vrouwen (31). Na 8 jaar werd er een lichte niet-significante 

stijging in de hazard ratio gevonden bij de consumptie van totaal vlees, rood vlees en vlees bij hoge 

temperatuur bereid (respectievelijk HR 1.09, 1.11, 1.10) maar na correctie voor multiple risicofactoren 

werd er geen verband meer gevonden. 

Één case-control studie (114 cases en 280 controles) uit de Verenigde Staten vond zelf een bijna 

significant beschermend effect (RR 0.58 CI 95% 0.32-1.06) van goed tot zeer goed gebakken rood vlees 

bij de groep met de hoogste consumptie, p-waarde=0.06 (32). Er werd een significant protectief effect 

gevonden voor wit vlees. De groep met meer dan 67g/dag consumptie had een daling van het risico op 

borstkanker met 54% ten opzichte van degenen die minder dan 25g/dag aten (CI 95% 0.23-0.94), p=0.02. 

Dit gold voor elke vorm van bereiding (zowel doorbakken wit vlees, als in de pan gebraden als 

gebarbecued). 

 

2.3  Colorectale kanker 

 

 Algemeen 

 

Colorectale kanker komt bij mannen op de derde en bij vrouwen op de tweede plaats in de lijst met 

incidentiecijfers uit 2008 (10). Deze kanker wordt ingedeeld in drie subgroepen: colonkanker, kanker van 

de rectosigmoïde junctie en rectumkanker. Bij mannen werden 2904 nieuwe gevallen van colonkanker 

gediagnosticeerd in 2008, dit is een bruto incidentie van 55.6 per 100 000 persoonsjaren. Colonkanker bij 

vrouwen had een wat lagere incidentie: 2609 vrouwen of 47.9 per 100 000 persoonsjaren. Neoplasmata 
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van het rectum komt minder frequent voor: 1424 mannen en 960 vrouwen kregen deze kanker in 2008, dit 

komt neer op 27.3 en 17.6 per 100 000 persoonsjaren respectievelijk. Kanker van de rectosigmoïde junctie 

heeft een veel lagere incidentie, namelijk 158 mannen (3.0/100 000 persoonsjaren) en 120 vrouwen 

(2.2/100 000 persoonsjaren). Samengevat werden er in totaal 8175 nieuwe gevallen van colorectale kanker 

ontdekt in 2008, waarvan 4486 mannen en 3689 vrouwen.  

Volgens cijfers van het Nationaal Instituut voor Statistiek stierven 1535 mannen ten gevolge van 

colorectale kanker in 2005, waarvan 1177 door colonkanker, 309 door rectumkanker en 49 door 

neoplasmata ter hoogte van rectosigmoïde junctie (4). Het aantal sterfgevallen bij vrouwen bedroeg 1398 

(1135 door colonkanker, 209 door rectumkanker en 54 door kanker van de junctie). Samengevat bedroeg 

het totale sterftecijfer 2933 personen. 

 

 Reviews 

 

Voor dit literatuuronderzoek werden drie reviews en één meta-analyse bestudeerd, allen geschreven door 

Europese of Australische onderzoekers. 

In 2001 publiceerden de Franse onderzoekers Norat et al. hun review (33). Hierin werden 32 case-control 

studies en 13 prospectieve cohort studies besproken. Er werd onderzocht hoeveel studies een significant 

gestegen relatief risico (>1.00) op colorectale kanker hadden bij de groep met de grootste consumptie. Bij 

de case-control studies bedroeg dit 39.3% van alle studies over bewerkt vlees, 30.8% voor rood vlees en 

wanneer er naar de totale vleesconsumptie werd gekeken, zakte dit percentage tot 13.9%. Deze waarden 

waren lager bij de onderzochte cohort studies: 33.3% van de studies over bewerkt vlees, 20% over rood 

vlees en 10% over de totale vleesconsumptie hadden een significant RR>1.00. Het verband tussen de 

gaarheid van het vlees en het risico op colorectale kanker werd in drie studies onderzocht, twee ervan 

vonden een significant gestegen risico op colorectale adenomen en carcinomen bij goed tot zeer goed 

gebakken vlees. Bij onderzoek naar de bereidingswijze (zoals braden) werden minder consistente 

resultaten gevonden, slecht 2 van de 7 studies kon hier een significant gestegen RR vinden. 

In een tweede review uit 2002 bestudeerde de Australische onderzoeksgroep Truswell et al. 30 case-

control studies (met een minimum van 99 cases per studie) en 14 prospectieve cohort studies (34). Er werd 

geen significante associatie gevonden tussen hoge consumptie van vlees in het algemeen of rood vlees en 

colorectale kanker bij 20 van de 30 case-control studies. Zeven hiervan hadden bovendien een relatief 

risico kleiner dan 1. Bij de cohort studies vonden er twee een significante risicostijging op colonkanker bij 

hoge consumptie van rood vlees, niet bij wit vlees. Eén studie ontdekte een verband met zowel rood als 

wit vlees. De overige 11 studies vonden geen significant gestegen risico, bij 4 van deze studies was er 

zelfs een gedaald relatief risico (RR<1.00). Vijf prospectieve studies onderzochten niet verschil tussen de 

groep met hoogste versus laagste consumptie, maar wel tussen strikte vegetariërs versus vleeseters. Een 

analyse van deze studies gaf geen daling in het relatieve risico op sterfte door colorectale kanker bij 

vegetariërs (RR 0.99) in vergelijking met carnivoren. 



 

 

15 

 

De laatste review uit 2006 onderzocht het verband tussen colorectale kanker en verschillende 

voedingsstoffen (35). De Portugese onderzoeksgroep Marques-Vidal et al. analyseerden 20 cohort studies 

over de consumptie van rood vlees, 15 hiervan toonden geen significante relatie aan met colorectale 

neoplasmata. Van de overige 5 studies vonden 2 wel een significant gestegen risico op colorectale kanker 

(RR 1.71 en 1.90), 2 vonden dit verband enkel voor colonkanker en 1 enkel voor de distale colon maar 

niet voor de proximale colon. Daarnaast werden ook 11 studies over bewerkt vlees onderzocht; 7 hiervan 

kon geen significant verband vinden met colorectale kanker. Wanneer de 11 artikels over gevogelte of wit 

vlees werden bestudeerd, kon men bij 9 ervan geen significant gestegen risico vinden. De overige 2 

studies gaven een RR van 3.29 en 1.93 bij de consumptie van gevogelte of wit vlees.  

Naast deze drie reviews werd voor dit literatuuronderzoek een Australische meta-analyse uit 2009 

bestudeerd (36). Hierin analyseerden Huxley et al. drie individuele cohort studies en 1 Zweedse meta-

analyse met 15 cohort studies, allen over de invloed van consumptie van rood of bewerkt vlees op het 

risico op colorectale kanker. Er werd een significante risicostijging van 21% (CI 95% 1.13-1.29) 

gevonden op bij hoge consumptie van rood vlees, vooral het risico op rectumkanker afzonderlijk steeg het 

meest (RR 1.28 CI 95% 1.02-1.60). Voor bewerkt vlees werd er een gelijkaardige resultaat gevonden: het 

relatieve risico op colorectale neoplasmata bedroeg 1.19 (CI 95% 1.12-1.35). Daarnaast analyseerden 

Huxley et al. 14 cohort studies over de consumptie van gevogelte. Hier kon er echter geen associatie 

gevonden worden met colorectale kanker, RR 0.96 (CI 95% 0.86-1.08). 

 

 Individuele artikels 

 

Naast de talrijke artikels die reeds geanalyseerd werden in bovenstaande reviews of meta-analyse, werden 

nog zes relevante case-control studies gevonden. In het reeds vermelde boek van Fraser over de Seventh-

Day Adventisten werd colonkanker ook besproken. 

 

Drie case-control studies ontdekten een significant positief verband tussen colorectale kanker en 

vleesconsumptie (37-39).  

Een eerste studie uit 2002 met 121 cases en 222 controles uit Singapore onderzocht verschillende 

voedingssoorten in de Aziatische populatie (37). Seow et al. vonden een sterk gestegen kans op 

colorectale kanker bij de groep met meer dan 117 porties rood vlees per jaar, OR 2.2 (CI 95% 1.1-4.2) met 

p<0.05. Er werd geen verband gevonden bij de consumptie van kip, OR 1.2. 

Chiu et al. publiceerden in 2003 hun studie waarbij 931 cases en 1522 controles ondervraagd werden over 

verschillende voedingsfactoren (38). Deze studie uit China vond een significant gestegen kans op 

colonkanker bij mannen in het hoogste kwartiel van consumptie van vers rood vlees, OR 1.5 (CI 95% 1.0-

2.1) met p=0.03. Bij hoge inname van gevogelte werd een gelijkaardig resultaat gevonden, OR 1.5 (CI 

95% 1.1-2.2) met dezelfde p-waarde. Bij vrouwen werden echter niet-significante waarden gevonden: OR 

1.5 (CI 95% 1.0-2.2) met p=0.08 bij consumptie van vers rood vlees en OR 0.8 (CI 95% 0.5-1.1) voor 

gevogelte. 
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Tenslotte verscheen in 2009 een Amerikaanse studie met 577 cases en 307 controles (die broer of zus van 

een case waren) (39). Degenen die meer dan 3 keer per week rood vlees aten, hadden 80% meer kans op 

colorectale kanker (CI 95% 1.3-2.5), p=0.001. Joshi et al. berekenden dat dit een stijging in de odds ratio 

van 60% was per 100g extra inname van rood vlees per dag. Wanneer er enkel onderzocht werd wat de 

invloed van bereid (gebakken in de pan, gegrild of gebraden in de oven) rood vlees was op kanker van de 

colorectale regio, werd een OR van 1.60 gevonden (CI 95% 1.1-2.2). Na verdere analyse bleek dit risico 

echter alleen gestegen voor colonkanker (OR 1.7) en niet voor kanker van het rectum (OR 1.0). Bij 

gekookt gevogelte kon er geen risicostijging gevonden worden (OR 0.9). Er werd geen associatie 

gevonden met de gaarheid van het rood vlees, OR 1.1, noch van gevogelte, OR 0.9. 

In het boek van Fraser over de invloed van dieet op levensverwachting in chronische ziekten werd 

eveneens een positieve associatie gevonden tussen consumptie van vlees en colonkanker (15). Personen 

van de Adventisten-gemeenschap die ≥1 keer per week vlees consumeerden hadden 85% (CI 95% 1.16-

2.87) meer kans op colonkanker dan degenen die nooit vlees aten (p=0.01). Voor rood vlees bedroeg dit 

relatieve risico 1.90 (CI 95% 1.16-3.11) ten opzichte van de strikte vegetariërs (p=0.02). De grootste 

risicostijging werd gezien bij degenen die ≥1 keer per week wit vlees aten (RR 3.29 CI 95% 1.60-6.75 met 

p=0.006). 

 

In tegenstelling tot bovenstaande artikels konden volgende drie case-control studies geen significante 

stijging in het risico op colorectale neoplasmata vinden (40-42). 

In 2003 verscheen een artikel uit Argentinië met 287 cases en 566 controles (40). Navarro et al. vonden 

een niet-significante daling van 30% (CI 95% 0.39-1.23) van het risico op colorectale kanker bij de groep 

met de hoogste totale vleesinname (>303.29g/d). Onderzoek naar wit en rood vlees afzonderlijk gaf 

gelijkaardige resultaten: voor rood vlees bedroeg het RR 0.73 (CI 95% 0.47-1.12) en voor wit vlees werd 

een bijna significant omgekeerd verband gevonden, RR 0.63 (CI 95% 0.39-1.03). 

Murtaugh et al. bestudeerden 952 cases en 1205 controles, en publiceerden in 2004 hun resultaten in de 

Verenigde Staten (41). De consumptie van rood vlees werd niet geassocieerd met colorectale kanker, 

zowel bij mannen als bij vrouwen, RR 1.08 en 1.05 respectievelijk. Ook de relatieve risico‟s van 

consumptie van gevogelte lagen dicht bij de referentiegroep, bij mannen was er een lichte stijging (RR 

1.08), bij vrouwen een lichte daling (RR 0.96). De grootste risicostijging op colorectale kanker werd 

waargenomen bij de hoge inname van bewerkt vlees, doch deze was niet significant (mannen RR 1.18 met 

CI 95% 0.87-1.61 en vrouwen RR 1.23 met CI 95% 0.84-1.81). 

De derde case-control studie werd in 2006 gepubliceerd door Wakai et al (42). Hierbij werd het verband 

gezocht tussen de verschillende voedselgroepen en kanker van het colon of het rectum bij 507 cases en 

2535 controles uit Japan . Wakai et al. vonden enkel een gedaald risico van 28% op rectumkanker bij de 

hoogste consumptie van vlees in het algemeen (CI 95% 0.48-1.07).  
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2.4 Longkanker 

 

 Algemeen 

 

Longkanker is een ziekte die vooral mannen treft (10). In 2008 werden in België 5406 mannen 

gediagnosticeerd, dit is een bruto incidentie van 103.5 per 100 000 personenjaren. De 

leeftijdsgestandaardiseerde incidentie (op basis van de Europese bevolking) bedraagt 83.0 per 100 000 

personenjaren. In België heeft longkanker bij mannen dan ook de tweede hoogste incidentie van alle 

maligne neoplasmata, na prostaatkanker. Bij vrouwen liggen deze cijfers echter heel wat lager, 1776 

Belgische vrouwen kregen de diagnose in 2008, wat neerkomt op een bruto incidentie van 32.6 per 100 

000 personenjaren. Wanneer men het leeftijdsgestandaardiseerde cijfer ten opzichte van Europa bekijkt, 

daalt dit nog verder tot 25.2 per 100 000 personenjaren.  

De mortaliteit van bronchus- en longkanker ligt bijzonder hoog. In 2008 stierven in totaal 6487 Belgen 

(4943 mannen en 1544 vrouwen) ten gevolge van deze ziekte, dit is een bruto incidentie van 123 

(respectievelijk 94.6 en 28.4) per 100 000 persoonsjaren. Bij mannen heeft longkanker de hoogste 

mortaliteitscijfers van alle maligne neoplasmata, deze ziekte is verantwoordelijk voor 32,7% van alle 

sterftes ten gevolge van kanker. Bij vrouwen daalt dit percentage tot 13,4%, longkanker komt hiermee op 

de tweede plaats na sterfte door borstkanker. 

Volgens een uitgebreid rapport uit 2007 van de World Cancer Research Fund en de American Institute for 

Cancer Research blijft roken de belangrijkste risicofactor voor longkanker, 85% van alle gevallen kan 

hierdoor verklaard worden (43). Toch wordt er benadrukt dat dieet niettemin ook een rol kan spelen. 

 

 Individuele artikels 

 

Zes relevante artikels werden geselecteerd, 2 prospectieve cohort studies en 4 case-control studies.  

Een eerste Amerikaanse studie uit 2001 analyseerde 360 cases en 574 controles (44). De groep met de 

hoogste totale vleesinname had een risicostijging op longkanker van 80% (CI 95% 1.1-3.0). Wanneer men 

een multivariabele analyse uitvoerde, bleek het RR voor degenen die meer dan 9.8 keer per week rood 

vlees consumeerden 3.3 (CI 95% 1.7-7.6) in vergelijking met een consumptie van minder dan 3.5 keer, 

met een p-waarde van 0.005. De relatieve risico‟s op longkanker bleven statistisch significant gestegen 

wanneer men huidige rokers (RR 4.9 CI 95% 1.1-23.3) en ex- of niet-rokers apart onderzocht (RR 2.8 CI 

95% 1.4-5.4) op consumptie van rood vlees. Bij de consumptie van wit vlees werd er geen verband 

gevonden met longkanker. 

In 2002 publiceerden De Stefani et al. een case-control studie in Uruguay, met 1032 cases en 1030 

controles (45). Het hoogste kwartiel van totale vleesconsumptie had een significant gestegen odds ratio 

van 1.60 (CI 95% 1.17-2.18) ten opzichte van de referentiegroep (p=0.008). Deze kans op longkanker 

bleef verhoogd wanneer de consumptie van rood vlees apart werd onderzocht: OR 1.38 (CI 95% 1.02-

1.88). Bewerkt vlees kon echter niet geassocieerd worden met longkanker (OR 0.91). Gebarbecued vlees 



 

 

18 

 

vertoonde een gestegen kans maar dit was net niet significant (OR 1.31 CI 95% 0.97-1.77). Na stratificatie 

voor rokersstatus bleken vooral huidige rokers een verhoogde kans op longkanker te hebben bij hoge 

consumptie van vlees, OR 1.80 (CI 95% 1.20-2.71). 

Zeven jaar later verscheen er een gelijkaardige studie uit Uruguay (846 cases en 846 controles, enkel 

mannen), eveneens onder leiding van De Stefani (46). Het relatieve risico op longkanker bij een 

verhoogde vleesinname verdubbelde in vergelijking met de referentiegroep (RR 2.04 CI 95% 1.42-2.92) 

met p-waarde <0.001. In tegenstelling tot de vorige studie van De Stefani et al., werd er wel een 

significante risicostijging van 79% aangetoond bij de consumptie van bewerkt vlees (CI 95% 1.22-2.65). 

Ook voor rood vlees was het relatieve risico hoger (RR 2.33 CI 95% 1.63-3.32). Wanneer met huidige 

rokers en ex-rokers apart analyseerde, werd er hier vooral een stijging in het RR gevonden bij ex-rokers. 

Het relatieve risico bij consumptie van rood vlees steeg naar 3.53 (CI 95% 1.92-6.48) en naar 1.88 (CI 

95% 1.13-3.12) bij bewerkt vlees. Een verhoogde consumptie van gevogelte gaf geen risicostijging. 

Eveneens in 2009 publiceerden Lam et al. een Italiaanse case-control studie met 1903 cases en 2073 

controles (47). Ook hier werd een statistisch significant verband gevonden tussen hoge inname van vers 

rood vlees en longkanker, OR 1.8 (CI 95% 1.5-2.2 met p<0.001). Bij bewerkt vlees bedroeg deze 

risicostijging 70% (CI 95% 1.4-2.1). De groep die nooit gerookt had, vertoonde de grootste odds ratio‟s, 

dit bij hoge consumptie van zowel rood vlees (OR 2.4 ten opzichte van laagste tertiel) als bewerkt vlees 

(OR 2.5), beiden met p=0.001. 

 

Naast bovenstaande case-control studies, werden ook twee prospectieve cohort studies geselecteerd. 

In een eerste studie uit de Verenigde Staten werden 278 380 mannen en 189 596 vrouwen gedurende acht 

jaar opgevolgd (48). In 2009 verschenen de resultaten van Tasevska et al. Mannen die meer dan 43.8g 

rood vlees per 1000 kcal consumeerden, hadden 22% meer kans op longkanker in vergelijking met 

degenen die minder dan 19.2 g per 1000 kcal aten (CI 95% 1.09-1.38). Voor bewerkt vlees werden 

gelijkaardige resultaten gevonden bij mannen (HR 1.23 CI 95% 1.10-1.37). Bij vrouwen was de hazard 

ratio bij rood vlees inname net niet meer significant (HR 1.13 CI 95% 0.97-1.32). Er werd geen enkel 

verband gevonden met bewerkt vlees. Wanneer de cohort werd ingedeeld volgens het rookgedrag, werd er 

bij consumptie van rood vlees een gelijkaardige risicostijging gevonden bij niet-rokers maar deze waren 

niet langer significant (HR 1.19 CI 95% 0.69-2.06 voor mannen en HR 1.21 CI 95% 0.76-1.94 voor 

vrouwen). Bij huidige rokers of ex-rokers werden er wel nog statistisch significante stijgingen gevonden. 

Tasevska et al. onderzochten ook nog het verband tussen de gaarheid van het vlees en longkanker. Er werd 

een positieve associatie gevonden met goed tot zeer goed gebakken vlees bij mannen (HR 1.20 CI 95% 

1.07-1.35) en met rauw tot half doorbakken vlees bij vrouwen (HR 1.30 CI 95% 1.11-1.52). 

Recent verscheen er een andere prospectieve cohort studie, eveneens van Tasevska et al (49). Na acht jaar 

follow-up van 99 579 Amerikanen werd de studie in 2011 gepubliceerd. In tegenstelling tot alle 

bovenstaande studies over longkanker, werd er geen enkel statistisch significant gestegen risico gevonden. 

Er was een lichte risicostijging op longkanker bij de groep met de hoogste consumptie van rood vlees. Bij 

mannen bedroeg dit 11% (CI 95% 0.79-1.56), bij vrouwen 30% (CI 95% 0.87-1.95). Er kon een gestegen 
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hazard ratio ontdekt worden bij hoge consumptie van bewerkt vlees (HR 1.12 CI 95% 0.83-1.53) maar dit 

enkel bij mannen. Bovendien gaf geen enkele manier van vleesbereiding of gaarheid een significant 

gestegen risico op longkanker, dit zowel voor mannen als voor vrouwen. 

 

3.  Cardiometabool 

 

In dit gedeelte worden de gevolgen van vleesconsumptie op cardiovasculair en metabool vlak verder 

onderzocht. Als eerste wordt de invloed op cardiovasculaire ziekten bestudeerd. Het aantal relevante 

studies die deze harde eindpunten onderzochten was echter beperkt. Er werden daarentegen meer artikels 

gevonden die een verandering in cardiovasculaire risicofactoren ontdekten bij een verminderde 

vleesconsumptie. Ten slotte wordt ook de invloed van vleesconsumptie op metabool vlak onderzocht, 

meerbepaald op het voorkomen van diabetes mellitus en obesitas, wat op zich ook weer cardiovasculaire 

risicofactoren zijn. 

 

3.1 Cardiovasculaire ziekte 

 

 Algemeen 

 

Ziekten van het hart en vaatstelsel zijn in België verantwoordelijk voor een belangrijke mortaliteit (4). 

Volgens de meest recente cijfers uit 2005 van het Nationaal Instituut voor Statistiek stierven er in totaal 

34600 personen ten gevolge van cardiovasculaire ziekten, dit komt neer op 33.6% van alle sterftegevallen. 

Meer specifiek bedroeg dit 15 597 mannen (30.6% van het totaal bij mannen) en 19003 vrouwen (36.6% 

van het totaal bij de vrouwen). In dit gedeelte wordt de invloed van vleesconsumptie op cardiovasculaire 

ziektes besproken. Dit omvat zowel ischemische hartaandoeningen door aantasting van de coronairen als 

cerebrovasculaire accidenten (CVA). 

 

 Meta-analyse 

 

Er werd één relevante meta-analyse gevonden, gepubliceerd in 2010 in de Verenigde Staten (50). Micha et 

al. onderzochten 9 studies omtrent de relatie tussen vleesconsumptie en ziekten van de coronairen. Het 

gecombineerde relatieve risico op coronaire ziekte van drie cohortstudies en 1 case-control studie  bedroeg  

exact 1.00 per 100g rood vlees per dag. Wanneer enkel de cohortstudies werden vergeleken, daalde dit 

cijfer zelfs tot een RR van 0.92 (CI 95% 0.74-1.15). Consumptie van 50g bewerkt vlees per dag gaf wel 

een significant verhoogd risico op coronaire ziekte (RR 1.42 CI 95% 1.07-1.89, onderzocht bij 4 

cohortstudies en 1 case-control studie). Wanneer de invloed van de totale vleesconsumptie werd 

bestudeerd bij 4 cohortstudies en 1 case-control studie, werd een niet-significant gestegen risico van 27% 

per 100g per dag gevonden (CI 95% 0.94-1.72).  
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Daarnaast werden in deze meta-analyse ook 3 artikels bestudeerd over de relatie tussen vleesconsumptie 

en CVA‟s. Slecht 2 artikels handelden over de invloed van rood vlees. Per 100g per dag steeg het risico 

met 17%, maar dit was niet significant (CI 95% 0.40-3.43). Na analyse van 2 studies kon een RR op CVA 

van 1.14 per 50g bewerkt vlees per dag gevonden worden (CI 95% 0.94-1.39). Het enige significante 

cijfer werd gevonden bij de berekening van het relatieve risico door de consumptie van vlees in het totaal, 

waarbij het gecombineerde RR van 2 studies 1.24 bedroeg (CI 95% 1.08-2.43) per 100 g per dag.  

 

 Individuele artikels 

 

Er werden 7 relevante studies gevonden, waarvan 3 over de invloed van vleesconsumptie op het risico op 

ischemisch lijden van het hart en 4 over het risico op cerebrovasculaire accidenten. 

 

Een eerste studie over ischemische hartaandoeningen werd in 2000 gepubliceerd (51). Hierin werden 90 

cases en 90 controlepersonen, allen vrouwen ouder dan 70 jaar, uit China bestudeerd door Kwok et al. 

Ischemisch hartlijden werd hier gedefinieerd als typische afwijkingen op het elektrocardiogram en 

positieve symptomen op een cardiovasculaire vragenlijst. Van alle onderzochte variabelen was 

vegetarisme de enige waarbij er een significant verband kon gevonden worden met ischemisch hartlijden, 

vegetariërs hadden 70% minder kans hierop (CI 95% 0.1-0.6, p<0.005).  

In 2010 verscheen een tweede studie waarin 84 136 Amerikaanse vrouwen gedurende 26 jaar werden 

opgevolgd (52). Bernstein et al. kwamen tot de vaststelling dat de groep met de hoogste vleesconsumptie 

een risicostijging van 22% (CI 95% 1.06-1.40) had ten opzichte van personen met een lage 

vleesconsumptie, dit na multivariabele correctie. Per portie vlees per dag betekende dit een RR van 1.13 

(CI 95% 1.07-1.20) op coronaire aandoeningen. Wanneer de verschillende subtypes vlees werden 

bestudeerd, bleek de groep met de hoogste consumptie van rood vlees een relatief risico op coronaire 

aandoeningen te hebben van 1.29 (CI 95% 1.12-1.49). Per portie rood vlees per dag steeg het risico met 

16% (CI 95% 1.09-1.23). Na exclusie van bewerkt rood vlees uit deze groep bleef het relatieve risico 

significant verhoogd bij degenen met de hoogste consumptie van rood vlees (RR 1.13 CI 95% 0.99-1.30, 

p=0.02 voor de trend). Een hoge consumptie van gevogelte had een beschermend effect op coronaire 

aandoeningen, het RR daalde met 8% na multivariabele correctie ten opzichte van personen die weinig 

gevogelte consumeerden (CI 95% 0.80-1.06), p=0.02 voor de trend. Per portie gevogelte per dag kwam dit 

neer op een RR van 0.90 (CI 95% 0.75-1.08). Tenslotte onderzochten Bernstein et al. ook nog de 

individuele soorten vlees. De hoogste risicostijging op coronaire ziekten werd gevonden bij een hoge 

consumptie van hamburgers (RR 1.42 CI 95% 1.10-1.84). 

Tenslotte werd eveneens in 2010 een Amerikaanse studie gepubliceerd waarin Preis et al. de invloed van 

dierlijke proteïnes op ischemisch hartlijden bestudeerde bij 43 960 mannen gedurende 18 jaar (53). De 

groep met de hoogste consumptie van dierlijke eiwitten had een niet-significant gestegen relatief risico 

van 1.11 (CI 95% 0.97-1.28) ten opzichte van degenen die weinig dierlijke eiwitten consumeerden. 
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Wanneer deze berekeningen enkel gemaakt werden bij personen die bij de start van het onderzoek  nog 

niet ziek waren, steeg dit RR tot 1.25 (CI 95% 1.04-1.51) met p=0.02. 

 

Vier studies onderzochten de invloed van vleesconsumptie op cerebrovasculaire accidenten. In 2003 

verscheen een eerste prospectieve cohortstudie uit Japan, waarin 4 775 personen gedurende 14 jaar werden 

opgevolgd (54). Iso et al. onderzochten de invloed van verschillende soorten vetten en eiwitten op 

intraparenchymale hemorrhagische CVA. Er kon een niet-significante risicodaling gevonden worden van 

40% (CI 95% 0.29-1.23) bij degenen met de hoogste consumptie van dierlijk eiwit. Per extra consumptie 

van 17.6g per dag steeg het RR met 0.79 (CI 95% 0.60-1.02), p=0.07. 

Een tweede studie werd in 2004 gepubliceerd, eveneens  in Japan, door Sauvaget et al (55). Hierin werd 

de invloed van dierlijk eiwit en dierlijk vet op CVA‟s bij 3 731 personen bestudeerd gedurende 14 jaar. 

Degenen in de hoogste tertiel van consumptie van dierlijk eiwit hadden een risicodaling van 55% (CI 95% 

0.23-0.89) ten opzichte van de referentiegroep. Dit effect verdween echter na correctie voor dierlijk vet. 

Een hoge  consumptie van dierlijk vet gaf een relatief risico van 0.34 (CI 95% 0.16-0.73) op CVA, dit 

beschermend effect bleef wel na correctie voor andere voedingsfactoren. 

 

In tegenstelling tot bovenstaande 2 studies die een gedaald relatief risico op CVA vonden bij consumptie 

van dierlijke producten, ontdekten Preis et al. een gestegen risico (56). In 2010 werd hun studie 

gepubliceerd waarin dezelfde cohort als hierboven reeds beschreven werd onderzocht. De groep met de 

hoogste consumptie van dierlijk eiwit had na correctie een niet-significante risicostijging van 11% (CI 

95% 0.87-1.41) op een CVA. Wanneer de verschillende subtypes van CVA (ischemisch en 

hemorrhagisch) werden onderzocht, konden er ook hier geen significante cijfers gevonden worden.
 

Een laatste studie werd in 2011 gepubliceerd door Larsson et al (57). In deze prospectieve cohortstudie 

weden 34 670 Zweedse vrouwen zonder voorgeschiedenis van cardiovasculaire aandoeningen gedurende 

gemiddeld 10,4 jaar bestudeerd. Er werd een statistisch significant verband gevonden tussen consumptie 

van rood vlees en het risico op ischemische CVA. Vrouwen die meer dan 86.0g/dag rood vlees aten, 

hadden een gestegen risico van 22% (CI 95% 1.01-1.46) ten opzichte van de referentiegroep die minder 

dan 36.5g/dag consumeerden, p=0.04. Wanneer het cohort werd verdeeld in decielen steeg dit relatieve 

risico op ischemische CVA tot 1.42 (CI 95% 1.11-1.81) bij degenen die meer dan 102g/d aten in 

vergelijking met de groep met een consumptie van lager dan 25g/d. Personen met een consumptie van 

meer dan 48.8g bewerkt vlees per dag hadden een risicostijging op ischemische CVA van 24% (CI 95% 

1.04-1.49) ten opzichte van degenen die minder dan 16.5g/d aten. Dit verschil was echter niet significant 

doorheen de verschillende kwintielen, p=0.15 voor de trend. Larsson et al. konden geen associatie vinden 

tussen vleesconsumptie en andere soorten van CVA‟s. 
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3.2 Cardiovasculaire risicofactoren 

 

In deze masterproef worden twee belangrijke cardiovasculaire risicofactoren meer in detail besproken, die 

beide een verband hebben met vleesconsumptie, namelijk hypertensie en hyperhomocysteïnemie ten 

gevolge van een tekort aan vitamine B12. 

 

3.2.1  Hypertensie 

 

 Algemeen 

 

Volgens de meest recente richtlijnen uit 2007 van de European Society of Hypertension wordt de optimale 

bloeddruk gedefinieerd als een systolische bloeddruk (SBP) van minder dan 120 mm Hg én een 

diastolische bloeddruk (DBP) van minder dan 80 mmHg (58). Vanaf een SBP van 140mmHg en/of een 

DBP van 90mmHg kan men spreken van hypertensie. Dit wordt nog verder ingedeeld in milde (graad 1), 

matige (graad 2) en ernstige hypertensie (graad 3). 

 

  

Systolische 

bloeddruk 

 

Diastolishe 

bloeddruk 

  (SBP mmHg) 

 

(DBP mmHg) 

Optimaal < 120 en <80 

Normaal 120-129 en/of 80-84 

Hoognormaal 130-139 en/of 85-89 

Graad 1 hypertensie 140-159 en/of 90-99 

Graad 2 hypertensie 160-179 en/of 100-109 

Graad 3 hypertensie ≥ 180 en/of ≥ 110 

 

De laatst beschikbare cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie over de prevalentie van hypertensie in 

België dateren van 2001 (5). Toen gaven 13.4% van de mannen en 15.8% van de vrouwen tussen 15 en 

100 jaar aan een verhoogde bloeddruk te hebben. In totaal was de prevalentie in de Belgische bevolking 

15%. Bij de bevolking ouder dan 65 jaar steeg dit tot 32%, meerbepaald 26.5% van de mannen en 35.9% 

van de vrouwen.  

 

 Individuele artikels 

 

Er werden vier prospectieve cohort studies en twee cross-sectionele onderzoeken bestudeerd, waarvan 3 

uit de Verenigde Staten, 2 uit Groot-Brittannië en 1 uit China. Het reeds hoger vermelde boek van Fraser 

werd ook geraadpleegd.  
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In een eerste cross-sectioneel onderzoek uit 2002 werden 11 004 Britse personen bestudeerd door Appleby 

et al (59). De studiepopulatie werd ingedeeld in 4 categorieën: vleeseters, viseters, vegetariërs en 

veganisten. Bij de vleesconsumenten gaf 20.7% van de mannen en 16.5% van de vrouwen aan dat ze aan 

hypertensie leden. Bij viseters daalde dit cijfer tot 12.1% voor mannen en 10.7% voor vrouwen, bij 

vegetariërs bedroeg dit nog slechts 9.8% van de mannen en 8.5% van de vrouwen. Veganisten gaven het 

minst frequent aan te lijden aan hypertensie: slechts 5.0% van de mannen en 6.8% van de vrouwen. Ook 

na correctie voor leeftijd bleef het verschil tussen vleeseters en veganisten significant (p<0.005). Wanneer 

echter ook gecorrigeerd werd voor BMI werden de verschillen tussen beide groepen kleiner en daalde de 

significantie. Bij de vleeseters gaf nog slechts 12.9% van de mannen en 10.6% van de vrouwen aan een te 

hoge bloeddruk te hebben. Bij veganisten steeg het percentage naar 6.1% van de mannen en 8.3% van de 

vrouwen. Het verschil tussen de beide mannelijke groepen bleef significant (p=0.01), maar dit was niet 

langer het geval bij vrouwen (p=0.07. Na correctie voor leeftijd was de SBP significant lager bij 

veganisten (122.4 mmHg bij mannen, 117.6 mmHg bij vrouwen) dan bij vleeseters (126.6 mmHg bij 

mannen, 120.1 mmHg bij vrouwen). Hetzelfde patroon kon gevonden worden voor de DBP, die bedroeg 

bij veganistische mannen 75.3 mmHg en vrouwen 72.2 mmHg. Bij de groep die vlees consumeerde steeg 

deze diastolische bloeddruk tot 78.1 mmHg bij de mannen en 74.0 mmHg bij de vrouwen (alles p<0.005). 

Wanneer echter ook hier gecorrigeerd werd voor BMI daalden de verschillen tussen beide uitersten sterk, 

enkel de DBP bij vrouwen bleef significant verhoogd bij vleeseters (p<0.01). Na verdere correctie voor 

verschillende voedingsonafhankelijke factoren (waaronder alcoholconsumptie, fysieke beweging en 

hormooninname bij vrouwen), macronutriënten en micronutriënten kon er geen verschil in bloeddruk meer 

gevonden worden tussen vleeseters en veganisten. Enkel de DBP bij vrouwen bleef statistisch significant 

verlaagd bij veganisten (73.5 mmHg vs. 73.1 mmHg, p=0.02)  . 

Lee et al. onderzochten in de tweede cross-sectionele studie 39 252 Chinese mannen (60). Hun resultaten 

werden in 2010 gepubliceerd. Er werden verschillende voedingspatronen onderzocht, waaronder het 

„vleespatroon‟ dat vlees, gevogelte en orgaanvlees bevat. Er werd geen verband gevonden tussen dit 

patroon en de systolische bloeddruk. De DBP was wel verhoogd met 0.3 mmHg in de groep met de 

hoogste consumptie, maar dit verschil was net niet-significant (p= 0.065). Wanneer Lee et al. de odds ratio 

op hypertensie berekenden bij degenen met de hoogste consumptie van vlees, was deze wel significant 

verhoogd (OR 1.37 CI 95% 1.25-1.50). 

 

Naast bovenstaande cross-sectionele analyses, verschenen ook 3 relevante Amerikaanse en 1 Britse 

prospectieve cohort studie in verband met hypertensie. Deze onderzoeken gaven frequenter een positief 

verband aan tussen vleesconsumptie en gestegen bloeddruk. 

Een eerste cohort studie verscheen in 2004 in de Verenigde Staten (61). Miura et al. onderzochten 1710 

mannen tussen 41 en 57 jaar gedurende 7 jaar. Bij mannen die meer dan 20 porties (1portie=120g) 

rundvlees, lamsvlees of kalfsvlees aten per maand, steeg de SBP met 0.80mmHg meer per jaar in 

vergelijking met de groep die minder dan 8 porties per maand at. Na 7 jaar follow-up liep dit verschil dus 

op tot 5.6 mmHg (p=0.022).Het verschil in DBP steeg met 0.41mmHg per jaar, of 2.87 mmHg na 7 jaar 
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(p=0.022). Personen die meer dan 8 porties gevogelte per maand consumeerden, hadden elk jaar een SBP 

die 0.49 mmHg hoger lag dan  de referentiegroep (minder dan 4 porties/m) met p=0.012. De DBP bedroeg 

0.25mmHg extra per jaar bij degenen met de hoogste consumptie (p=0.031). Voor varkensvlees werd een 

minder grote stijging (0.33 mmHg/j) in SBP gezien bij de groep die meer dan 8 porties per maand 

consumeerde in vergelijking met de referentiegroep (minder dan 4 porties), dit was niet langer significant 

gestegen (p=0.060). Het verschil in DBP tussen beide groepen bedroeg slechts 0.04 mmHg meer. 

In 2005 verscheen een tweede Amerikaanse cohort studie waarin 4303 personen tussen 18 en 30 jaar 

gedurende 15 jaar opgevolgd werden (62). Steffen et al. onderzochten het verband tussen verschillende 

groenten, zuivelproducten en vlees en een verhoogde bloeddruk. Personen met de hoogste consumptie van 

rood en bewerkt vlees hadden een significant gestegen risico op hypertensie dat 39% (CI 95% 1.05-1.82) 

hoger lager dan de referentiegroep (p=0.006). Er werd geen associatie gevonden met hoge consumptie van 

gevogelte, HR 1.07 (CI 95% 0.87-1.31). 

De derde Amerikaanse prospectieve cohort studie werd in 2008 gepubliceerd door Wang et al (63). 

Gedurende 10 jaar werden 28 766 vrouwen ouder dan 45 jaar opgevolgd. De totale consumptie van rood 

vlees was significant positief geassocieerd met het risico op hypertensie. Na correctie voor leeftijd, ras, 

energie opname en antihypertensieve medicatie hadden degenen met de hoogste opname (gemiddeld 1.42 

porties rood vlees/d) een stijging in het risico van 40% (CI 95% 1.30-1.51) in vergelijking met de 

referentiegroep (gemiddeld 0.13 porties rood vlees/d), p<0.0001. Na verdere correctie voor 

levensstijlfactoren, klinische gegevens en voedingsfactoren daalde dit relatieve risico tot 1.13 (CI 95% 

1.04-1.23) maar bleef statistisch significant (p= 0.008). Op basis van deze laatste cijfers berekenden Wang 

et al. dat personen met meer dan anderhalve portie rood vlees per dag een stijging van 35% (CI 95% 1.14-

1.59) hadden in het risico op hypertensie in vergelijking met degenen die nul porties per dag aten. Na 

analyse van de verschillende subgroepen rood vlees(onder andere rund en lam, varken, hamburgers en 

bewerkt rood vlees) bleek dat alle soorten een significant gestegen risico op een hoge bloeddruk hadden 

indien ze meer dan 1 maal per week geconsumeerd werden. In tegenstelling tot rood vlees, kon er geen 

associatie gevonden worden tussen hoge consumptie van gevogelte (gemiddeld 0.86 porties/d) en 

hypertensie, RR 1.03 (CI 95% 0.95-1.12).  

In de laatste prospectieve cohort studie werden 1152 Britten gedurende 10 jaar opgevolgd (64). 

Wagemakers et al. publiceerden hun resultaten in 2009. Er werd een relatie gezocht tussen de consumptie 

van rood en bewerkt vlees bij het begin en op het einde van de follow-up periode en het verschil in zowel 

systolische als diastolische bloeddruk. Wanneer Wagemakers et al. de consumptie van rood en bewerkt 

vlees op het einde van de follow-up periode analyseerden, kon enkel een verband gevonden worden bij 

mannen. Bij de groep met de hoogste consumptie was zowel de systolische bloeddruk (142.2 mmHg) als 

de diastolische bloeddruk (88.4 mmHg) significant hoger dan bij de referentiegroep (SBP: 136.2 mmHg 

met p=0.014, DBP: 84.8 mmHg met p=0.009).  

 

In het boek van Fraser dat in 2003 gepubliceerd werd, kon er een  hogere prevalentie van hypertensie bij 

niet-vegetarische Adventisten gevonden worden in vergelijking met vegetariërs (15). Wanneer hypertensie 
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gedefinieerd werd als gebruik van antihypertensieve medicatie, kwam hypertensie bij niet-vegetariërs 

meer dan dubbel zo vaak voor in vergelijking met vegetariërs (RR 2.26 CI 95% 1.87-2.73 bij mannen en 

2.31 CI 95% 2.04-2.61 bij vrouwen), dit na correctie voor leeftijd en geslacht. Personen die bij de start van 

de studie 1 of 2 keer per week vlees consumeerden, hadden 53% (CI 95% 1.29-1.82) meer kans op het 

ontwikkelen van hypertensie in vergelijking met de vegetarische groep. Het relatieve risico steeg tot 1.90 

(CI 95% 1.62-2.24) bij degenen die ≥3 keer per week vlees aten. 

 

3.2.2 Vitamine B12 en homocysteïne 

 

 Algemeen 

 

Vitamine B12 of cobalamine is een essentiële vitamine die vooral terug te vinden is in voeding van 

dierlijke oorsprong zoals vlees (2-5µg/100g), vis (2-8µg/100g), melk (1.5µg/100ml), kaas (1-2µg/100g) en 

eieren (2µg/100g) (65). Een tekort aan vitamine B12 geeft uiteenlopende klachten waaronder 

neurologische pathologie (gevoelloosheid en tintelingen in de handen en voeten, verminderd geheugen), 

hematologische afwijkingen (macrocytaire anemie waardoor vermoeidheid), psychische problemen (angst, 

milde depressie) en gastro-intestinale klachten (nausea, verteringsproblemen) (66). Daarnaast leidt 

vitamine B12 deficiëntie ook tot hyperhomocysteïnemie, wat in de literatuur als een onafhankelijke 

cardiovasculaire risicofactor beschreven wordt. Een gestegen serumconcentratie van homocysteïne geeft 

een verhoogde risico op atherosclerose en trombo-embolische aandoeningen. 

Volgens de criteria van Sauberlich is het vitamine B12 gehalte normaal indien >147 pmol/l (67). Een lage 

concentratie ligt tussen 110 en 147 pmol/l, en bij een waarde ≤110 pmol/l kan men spreken van een 

vitamineB12 deficiëntie. De concentratie van homocysteïne wordt als normaal beschouwd tussen 6 en 

12µmol/l. 

 

 Reviews 

 

Er werden twee relevante reviews gevonden voor dit literatuuronderzoek.  

In een eerste Amerikaanse review uit 2009 bestudeerden Elmadfa et al. 16 studies over de relatie tussen 

vegetariërs en vitamine B12 deficiëntie en/of hyperhomocysteïnemie (68). Een eerste Australische studie 

vond normale waarden van vitamine B12 bij zowel vegetariërs, veganisten als omnivoren. De gemiddelde 

concentratie lag bij veganisten echter significant lager dan bij omnivoren (203.3 pmol/l in vergelijking met 

251.5 pmol/l met p<0.01). In een tweede geanalyseerde studie uit Duitsland werden veel lagere waarden 

gevonden. Slechts 21% van de totale onderzochte groep had een normaal cobalamine gehalte, bij 51% kon 

een verhoogde concentratie homocysteïne vastgesteld worden. Deze studie werkte echter met andere 

grenswaarden, wat de interpretatie minder evident maakt. Een andere Duitse studie vond een gestegen 

risico op vitamine B12 deficiëntie bij vegetariërs (159.6 pmol/l) in vergelijking met omnivoren (218.6 

pmol/l). Ook in alle overige studies werden lagere serumconcentraties van vitamine B12 gevonden bij 
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vegetariërs. Zelfs wanneer deze waarden nog als normaal konden geclassificeerd worden, werd er bij 

vegetariërs toch steeds een significant hoger aantal personen gevonden met een serumconcentratie lager 

dan 200 pmol/l. 

 

In 2002 verscheen een andere review uit Duitsland, gepubliceerd door Herrmann et al (69). Hierin werd 

vooral dieper ingegaan op de precieze laboratorische monitoring van vitamine B12 en homocysteïne, wat 

buiten het doel van dit literatuuronderzoek valt. Wanneer Herrmann et al. een analyse maakten van de 

verschillende voedingsdeficiënties in relatie met vegetarisme, werd een tekort aan vitamine B12 het meest 

gerapporteerd, 50% van de veganisten zouden te lage waarden hebben. De concentratie van homocysteïne 

was significant hoger bij veganisten (15µmol/l) dan bij personen die frequent vlees consumeren 

(10µmol/l) met p<0.01.  

 

 Individuele artikels 

 

Na exclusie van de artikels die reeds aan bod kwamen in de reviews, werden nog 2 Europese studies 

bestudeerd. 

In 2000 werd een eerste studie gepubliceerd waarin 95 Slowaakse vegetariërs of veganisten vergeleken 

werden met 59 omnivoren (70). De vitamine B12 concentraties waren het hoogst bij de vleesconsumenten, 

met een gemiddelde van 344.7 pmol/l. Geen enkele van de onderzochte vleeseters had een cobalamine 

deficiëntie (in deze studie gedefinieerd als <179.0 pmol/l). Bij vegetariërs werd bij 26% van de personen 

een deficiëntie vastgesteld, de gemiddelde serumconcentratie was ook significant lager dan omnivoren 

(214.8 pmol/l met p<0.0001). Bij veganisten zakte deze waarde tot 140.1 pmol/l, 78% van deze groep was 

vitamine B12 deficiënt. De gemiddelde homocysteïneconcentratie was dan ook significant gestegen bij 

veganisten in vergelijking met omnivoren (15.79 µmol/l versus 10.19 µmol/l met p<0.001). Bij vegetariërs 

bedroeg deze waarde gemiddeld 13.18 µmol/l. 

 

In 2002 verscheen een tweede artikel uit Duitsland waarin de impact van vegetarisme op enkele 

hematologische parameters onderzocht werd bij 49 mannen en 64 vrouwen (71). Semivegetariërs (1 

vleesconsumptie per week) hadden een gemiddelde serumconcentratie van vitamine B12 van 218 pmol/l. 

Bij lacto-ovo-vegetarërs zakte deze waarde tot 192 pmol/l, deze was echter niet significant lager. 

Veganisten hadden daarentegen wel significant lagere waarden van cobalamine dan semivegetariërs (148 

pmol/l met p=0.004). Een gelijkaardige tendens kon gevonden worden voor hyperhomocysteïnemie. De 

gemiddelde serumconcentratie bedroeg 8.7 µmol/l bij semivegetariërs en steeg tot 10.5 µmol/l bij lacto-

ovo-vegetariërs, ook deze waarde was niet significant verschillend. Bij veganisten steeg de gemiddelde 

concentratie van homocysteïne echter tot 12.8 µmol/l, wat significant hoger was dan vleeseters (p=0.006). 
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3.3 Diabetes Mellitus  

 

 Algemeen 

 

Diabetes mellitus of suikerziekte wordt gedefinieerd als een chronische aandoening in het koolhydraat-, 

vet- , en eiwitmetabolisme. Kenmerkend is het relatieve (type 2) of absolute (type 1) insulinegebrek 

waardoor er een verhoogde glycemie ontstaat. Diabetes mellitus wordt gekenmerkt door het herhaaldelijk 

voorkomen van een  nuchtere veneuze glycemiewaarde van meer dan 126 mg/dl of meer dan 200 mg/dl 

wanneer de patiënt niet nuchter is (72). De International Diabetes Federation schatte dat 8% van de 

Belgische bevolking tussen 20 en 79 jaar in 2010 aan diabetes leed (73). Het leeftijdsgestandaardiseerde 

cijfer bedroeg 5.3%. Volgens berekeningen zou dit aantal oplopen tot 6.7% in 2030. Type 1 diabetes komt 

voorbij 1.8% van alle kinderen tussen 0 en 14 jaar en heeft een jaarlijkse incidentie in deze leeftijdsgroep 

van 15.4 kinderen per 100 000 personen. Volgens gegevens uit 2005 van het Nationaal Instituut voor 

Statistiek overleden 1708 personen aan de directe gevolgen van diabetes mellitus (4). 

 

 Meta-analyses 

 

Voor dit literatuuronderzoek werden twee relevante meta-analyses gevonden. 

In een eerste analyse uit 2009 onderzochten Aune et al. het verband tussen vlees consumptie en type 2 

diabetes (74). Hiervoor werden 12 prospectieve cohort studies geconsulteerd, waarvan 6 uit de Verenigde 

Staten, 3 uit Europa, 2 uit Azië en 1 uit Australië. Vijf cohort studies berekenden het relatieve risico op 

type 2 diabetes bij consumptie van vlees in het totaal. Bij degenen met de hoogste inname van vlees bleek 

dit  risico niet significant verhoogd in vergelijking met de groep met de laagste consumptie (RR 1.17 CI 

95% 0.92-1.48). Bij 4 van de 5 geanalyseerde studies kon er een dosisrespons relatie berekend worden: in 

totaal werd er een risicostijging van 26% gevonden per 120 g vlees per dag (CI 95% 0.84-1.88). Tien 

prospectieve cohort studies onderzochten de relatie tussen diabetes mellitus en de consumptie van rood 

vlees. In totaal was er een significante risicostijging van 21% (CI 95% 1.07-1.38) bij degenen met de 

hoogste consumptie. Na analyse van 9 van deze studies werd er per 120g rood vlees per dag een RR van 

1.26 (CI 95% 0.84-1.88) op type 2 diabetes gevonden. Na analyse van 9 studies over bewerkt vlees werd 

bij degenen  met de hoogste inname 41% (CI 95% 1.25-1.60) meer kans op type 2 diabetes gevonden. Per 

50 g bewerkt vlees per dag steeg het RR tot 1.57 (CI 95% 1.28-1.93). 

In 2010 verscheen een tweede meta-analyse uit Noorwegen waarin Micha et al.  de relatie tussen 

vleesconsumptie en cardiovasculaire aandoeningen, herseninfarct en diabetes mellitus onderzochten (50). 

In 3 cohort studies werd een verband gezocht tussen de consumptie van vlees in het totaal en diabetes 

mellitus. Per portie vlees (100g) per dag steeg het risico op diabetes met 12% (CI 95% 1.05-1.19). 

Wanneer deze berekening enkel voor rood vlees werd gemaakt bij 5 cohort studies, kon er geen 

significante associatie gevonden worden (RR 1.16 per portie van 100g rood vlees per dag, CI 95% 0.92-
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1.46). Zeven cohort studies onderzochten de relatie tussen diabetes mellitus en bewerkt vlees. Er werd een 

significante risicostijging van 19% (CI 95% 1.11-1.27) per 50 g bewerkt vlees per dag gevonden. 

 

 Individuele artikels 

 

Naast de studies die reeds geanalyseerd werden in de meta-analyses, werden er nog 3 relevantie 

onderzoeken gevonden, waarvan 2 prospectieve cohort studies en 1 cross-sectioneel onderzoek. 

In 2009 werd een cross-sectioneel onderzoek uit de Verenigde Staten gepubliceerd, waarin 22 434 mannen 

en 38 469 vrouwen bestudeerd werden (75). Tonstad et al. onderzochten de relatie tussen diabetes mellitus 

type 2 en verschillende vormen van vegetarisme. Na correctie voor socio-economische factoren en 

factoren in verband met de levensstijl werd de grootste risicodaling gezien bij veganisten, deze groep had 

49% (CI 95% 0.40-0.66) minder kans op diabetes dan niet-vegetariërs. Het relatieve risico bij lacto-ovo-

vegetariërs bedroeg 0.54 (CI 95% 0.49-0.60), bij pesco-vegetariërs steeg dit tot een RR van 0.70 (CI 95% 

0.61-0.80). Semivegetariërs (hier gedefinieerd als vleesconsumptie meer dan 1 keer per maand maar 

minder dan 1 keer per week) hadden een risicodaling van 24%, dit was nog steeds significant lager dan 

niet-vegetariërs (CI 95% 0.65-0.90). 

Een tweede studie over type 2 diabetes mellitus en vleesconsumptie werd in 2010 gepubliceerd door 

Männistö et a (76). In deze prospectieve cohort studie werden 24 845 Finse mannen gedurende 12 jaar 

opgevolgd. De groep met de hoogste consumptie van vlees (244g/d) had 50% (CI 95% 1.23-1.82) meer 

kans op de ontwikkeling van diabetes mellitus type 2 dan de referentiegroep (79g/d). Wanneer er echter 

gecorrigeerd werd voor gekende risicofactoren voor diabetes (BMI, roken, bloeddruk, cholesterol, fysieke 

activiteit, alcohol en energieopname) daalde dit relatieve risico tot 1.45 (CI 95% 1.16-1.81). Wanneer men 

de subtypes van vlees onderzocht, werd er ook een significant positief verband gevonden tussen de 

consumptie van bewerkt vlees en type 2 diabetes. Na correctie voor hoger vermelde risicofactoren was het 

relatieve risico 1.35 (CI 95% 1.09-1.68) voor degenen met een consumptie van gemiddeld 142g/d in 

vergelijking met degenen die dagelijks slechts 22 g bewerkt vlees consumeerden. In tegenstelling tot 

bewerkt vlees werd er geen significant verband gevonden tussen de consumptie van rood vlees of 

gevogelte en type 2 diabetes mellitus. 

In tegenstelling tot bovenstaande studies die het risico op diabetes mellitus type 2 bestudeerden, 

onderzochten Zhang et al. in een prospectieve cohort studie de relatie tussen vleesconsumptie en 

zwangerschapsdiabetes (77). Gedurende 8 jaar werden 13 110 Amerikaanse vrouwen opgevolgd en in 

2006 werden de bekomen resultaten gepubliceerd. Degenen met hoge consumptie van rood vlees hadden 

een significant gestegen risico van 74% (CI 95% 1.35-2.26) op zwangerschapsdiabetes. Zhang et al. 

berekenden dat per portie rood vlees per dag het relatieve risico steeg met 61% (CI 95% 1.25-2.07). Er 

werden gelijkaardige resultaten gevonden voor bewerkt vlees: de groep met de hoogste consumptie had 

een RR van 1.68 (CI 95% 1.30-2.16) ten opzichte van de referentiegroep. Per portie bewerkt vlees bedroeg 

het relatieve risico op zwangerschapsdiabetes 1.64 (CI 95% 1.13-2.38). 
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Na uitgebreid onderzoek bij Adventisten-gemeenschap, werd er door Fraser een verband gevonden tussen 

vegetarisme en de prevalentie van diabetes (15). Na correctie voor leeftijd en BMI werd er bij niet-

vegetariërs 72% (CI 95% 1.36-2.19) meer diabetespatiënten gevonden bij mannen en 60% (CI 95% 1.36-

1.88) meer bij vrouwen in vergelijking met strikte vegetariërs (p<0.0001). Wanneer enkel de personen 

werden bestudeerd die nog geen diabetes hadden bij de start van het onderzoek, bleek dat degenen die 1 of 

2 keer per week vlees aten een relatief risico van 1.29 (CI 95% 1.04-1.60) hadden op de ontwikkeling van 

diabetes. Personen die ≥3 keer per week vlees consumeerden hadden een niet-significant gestegen risico 

van 19% (CI 95% 0.96-1.48). 

 

3.4 Obesitas 

 

 Algemeen 

 

De Body Mass Index (BMI) of de Queteletindex wordt in wetenschappelijke literatuur gebruikt als een 

maat voor overgewicht. De BMI wordt berekend door het gewicht (in kg) te delen door het kwadraat van 

de lengte (in m). Een BMI tussen 18,5 en 25 kg/m² wordt geschouwd als een gezond gewicht. 

Overgewicht wordt gedefinieerd als een Body Mass Index (BMI) van meer dan 25 kg/m². Wanneer deze 

index 30kg/m² bedraagt, kan men spreken over obesitas. Een andere standaard die gebruikt wordt, is de 

buikomtrek (in cm). Men spreekt van centrale obesitas indien de omtrek meer dan 102 cm bedraagt bij 

mannen of meer dan 88 cm bij vrouwen. 

Volgens de laatst beschikbare gegevens van de WHO over België hadden mannen in 2004 een gemiddelde 

BMI van 25kg/m² en vrouwen 24,2 kg/m² (5). Overgewicht (BMI 25-29.99 kg/m²) kwam voor bij 37,5% 

van de mannelijke bevolking en bij 23,5% van de vrouwen, in totaal kwam dit neer op  30,2% van de 

Belgen. Het percentage van de bevolking met obesitas bedroeg 10.8 in 2004 (9.9% van de mannen en 

11.6% van de vrouwen). Volgens berekeningen van de WHO zou het aantal Belgen met obesitas in 2015 

oplopen tot 14,2%.  

 

 Individuele artikels 

 

Er werden 6 wetenschappelijke studies bestudeerd, waarvan 4 cross-sectionele onderzoeken en 2 

prospectieve cohort studies. Daarnaast werd ook het boek van Fraser over zijn onderzoek naar de Seventh-

Day Adventisten geraadpleegd. 

 

De eerste drie artikels onderzochten allen de invloed van vegetarisme (en de verschillende soorten 

vegetariërs) en vleesconsumptie op overgewicht en obesitas.  

Een eerste cross-sectionele studie uit 2003 onderzocht 407 Seventh-Day Adventisten in Barbados (78). Er 

werd een gelijkaardige BMI gevonden bij degenen die zichzelf als vegetariërs beschouwen (26 kg/m²) en 

de niet-vegetariërs (26.6 kg/m²). Wanneer echter de BMI werd onderzocht van degenen die al langer dan 5 
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jaar vegetariër waren (25 kg/m²), was deze lager dan bij vegetariërs gedurende minder dan 5 jaar (26.8 

kg/m² met p=0.066) en niet-vegetariërs (26.6 kg/m² met p=0.095).  In vergelijking met omnivoren kwam 

obesitas en overgewicht ook minder frequent voor bij jarenlange vegetariërs. Wanneer men de odds ratio 

hiervoor berekende, kon er echter maar één statistisch significant gestegen kans gevonden worden; niet-

vegetariërs hebben 70% meer kans op obesitas in vergelijking met de groep die al langer dan 5 jaar 

vegetarisch is (CI 95% 1.03-2.83). 

In datzelfde jaar verscheen een tweede cross-sectionele studie waarin 37 875 personen uit het EPIC 

project (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) werden bestudeerd (79). Spencer 

et al. kwamen tot de vaststelling dat de leeftijdsgestandaardiseerde BMI het hoogst was bij vleeseters 

(mannen 24.41 kg/m², vrouwen 23.52 kg/m²). Viseters en vegetariërs hadden ongeveer dezelfde waarden, 

respectievelijk 23.30 en 23.37 kg/m² voor mannen en 22.66 en 22.71 kg/m² voor vrouwen. De laagste 

BMI werd gevonden bij veganisten, waar mannen een gemiddelde van 22.49 kg/m² hadden en vrouwen 

21.98 kg/m². Het verschil tussen omnivoren en veganisten bedraagt dus 1.92 kg/m² voor mannen en 1.54 

kg/m² voor vrouwen. Wanneer er echter gecorrigeerd werd voor enkele factoren in verband met levensstijl 

(onder andere roken, opleidingsniveau, …) en voedingsfactoren (totale energie opname, % vet, % 

gesatureerd en % ongesatureerd vet, % koolhydraten, vezelopname, % suiker en alcohol), daalde het 

verschil in BMI tussen beide groepen tot 0.95 kg/m² bij mannen en 0.68 kg/m² bij vrouwen. 

Newby et al. publiceerden in 2005 hun cross-sectioneel onderzoek bij 55 459 vrouwen uit Zweden (80). 

De prevalentie van overgewicht of obesitas (BMI ≥ 25kg/m²) bij omnivoren bedroeg 40%. Zowel bij 

semivegetariërs (die occasioneel vis of eieren eten) als veganisten was dit 29% van de onderzochte 

personen, bij lactovegetariërs zakte de prevalentie tot 25%. Omwille van het geringe aantal veganisten en 

lactovegetariërs voegden Newby et al. deze samen in één groep. Deze gecombineerde groep had een 

significant verminderd risico van 53% op overgewicht of obesitas (CI 95% 0.32-0.68) in vergelijking met 

omnivoren. Bij semivegetariërs bedroeg deze risicodaling 48 % (CI 95% 0.43-0.62).  

Fraser publiceerde in 2003 zijn onderzoek naar de Seventh-Day Adventisten in een boek over de invloed 

van dieet op chronische ziekten (15). Niet-vegetariërs hadden een significant hogere BMI dan vegetariërs, 

respectievelijk 26.24 kg/m² (CI 95% 26.11-26.37) voor mannen en 25.88 kg/m² (CI 95% 25.75-26.02) 

voor vrouwen, versus 24.26 kg/m² (CI 95% 24.11-24.42) en 23.73 kg/m² (CI 95% 23.58-23.89). 

 

In tegenstelling tot bovenstaande studies die het verband tussen vegetarisme en gewicht onderzochten, 

werd in de 3 later gepubliceerde artikels eerder de relatie tussen de verschillende soorten vlees en 

overgewicht of obesitas bestudeerd. 

In 2009 verscheen een cross-sectioneel onderzoek bij 13 602 personen uit de Verenigde Staten (81). Wang 

et al. berekenden dat per 100g vleesconsumptie de kans op obesitas significant steeg met 2% (CI 95% 

1.00-1.05), voor centrale obesitas bedroeg dit 3% (CI 95% 1.00-1.05). Degenen met de hoogste 

consumptie van vlees (gemiddeld 516g/d) hadden 27% meer kans op obesitas (CI 95% 1.08-1.49) en 33% 

meer kans op centrale obesitas (CI 95% 1.13-1.55). Wanneer de consumptie van rood vlees afzonderlijk 

werd onderzocht, werd er per 100 g inname een niet-significante odds ratio van 1.06 gevonden voor 
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obesitas (CI 95% 0.99-1.13) en 1.04 voor centrale obesitas (CI 95% 0.97-1.11). De groep met de hoogste 

consumptie van rood vlees per dag (gemiddeld 151g/d) had wel een significante stijging van de kans op 

obesitas met 20% (CI 95% 1.07-1.35), en 19% voor centrale obesitas (CI 95% 1.03-1.38). Voor de 

consumptie van gevogelte kon geen significante odds ratio gevonden worden: voor obesitas bedroeg deze 

1.07 (CI 95% 0.97-1.17), voor centrale obesitas eveneens 1.07 (CI 95% 0.99-1.16). 

Halkjaer et al. publiceerden eveneens in 2009 een Deense prospectieve cohort studie waarin 20 126 

mannen en 22 570 vrouwen 5 jaar opgevolgd werden (82). In dit artikel werd de invloed van verschillende 

voedingselementen op de buikomtrek beschreven, de focus ligt hier dus op centrale obesitas. Er werd een 

significant omgekeerd verband gevonden tussen deze omtrek en consumptie van rood vlees: per 60 kcal 

rood vlees per dag daalde de omtrek bij vrouwen met 0.13 cm na 5 jaar (CI 95% -0.24,-0.03) en bij 

mannen met 0.06 cm (CI 95% -0.11,-0.003). Dit gunstig effect zwakte wel af vanaf er een hogere 

consumptie was, meerbepaald bij >185 kcal rood vlees/d voor vrouwen en >290 kcal rood vlees/d voor 

mannen. Er werd een positieve associatie gevonden tussen de consumptie van bewerkt vlees en de 

middelomtrek bij vrouwen, per 60 kcal/d steeg deze met 0.20 cm na 5 jaar (CI 95% 0.04-0.36). Bij 

mannen kon er echter geen verband gevonden worden met bewerkt vlees, de middelomtrek na 5 jaar steeg 

met slechts 0.01 cm (CI 95% -0.06-0.08). De consumptie van gevogelte gaf gelijkaardige resultaten; bij 

vrouwen nam de omtrek met 0.19 cm toe (CI 95% 0.01-0.37) per 60 kcal per dag, bij mannen was deze 

toename niet significant (0.05cm CI 95% -0.08-0.17). 

Tenslotte werd in 2010 een grootschalige prospectieve cohort studie gepubliceerd waarin gedurende 5 jaar 

103 455 mannen en 270 348 vrouwen opgevolgd werden (83). Het cohort maakte eveneens als 

bovenstaande studie van Spencer et al. deel uit van het EPIC project, waar 10 Europese landen aan 

deelnamen. Vergnaud et al. vonden een positieve associatie tussen de jaarlijkse gewichtstoename en de 

totale vleesconsumptie, per 100 kcal opname per dag steeg het gewicht met 25g per jaar (CI 95% 19-31) 

met p<0.001. Vergnaud et al. berekenden dat de consumptie van 250 g vlees per dag ongeveer een 

gewichtstoename van 422 g per jaar veroorzaakt. Naast de cijfers over totale vleesconsumptie, werden de 

verschillende soorten vlees ook afzonderlijk onderzocht. Per 100 kcal consumptie van rood vlees steeg het 

lichaamsgewicht met 15g per jaar (CI 95% 1-28), voor bewerkt vlees bedroeg dit 25g per jaar (CI 95% 15-

34). De sterkste stijging werd gevonden voor de consumptie van 100 kcal gevogelte, dit veroorzaakte een 

gewichtstoename van 45g per jaar (CI 95% 29-62). 
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DISCUSSIE 

 

1. Algemeen  

 

Het doel van dit literatuuronderzoek was een overzicht geven over de gevolgen van vleesconsumptie op 

zowel mortaliteit als morbiditeit. Dit is dan ook een van de sterktes van dit onderzoek. Het is niet beperkt 

tot één invloed van verminderde vleesconsumptie maar het schept een brede visie op de globale impact 

ervan. Bovendien werd de bestaande literatuur op een gestructureerde wijze onderzocht aan de hand van 

duidelijke inclusie- en exclusiecriteria waardoor de bekomen resultaten zo volledig mogelijk zijn. 

Één van de beperkingen van deze masterproef is het gebrek aan diepgang per thema. Doordat er een 

opgelegd maximum aantal bladzijdes is, is het niet mogelijk om hier verder in te gaan op de precieze 

verklaringen van de invloed van vlees op de gezondheid en de verschillende methodologie en 

interpretaties in de diverse artikels. Daarnaast werden er ook geen RCT‟s (Randomized Controlled Trail) 

gevonden in de literatuur over dit thema, waardoor het niet mogelijk is om een causaal verband met 

zekerheid vast te stellen. Het is dan ook bijzonder moeilijk om een groep te verplichten om geen of net 

dagelijks vlees te eten gedurende lange tijd, aangezien het effect hiervan vaak pas na jaren duidelijk is.  

Tenslotte is het ook moeilijker om studies onderling te vergelijken omdat de consumptie van vlees vaak op 

een andere manier werd gemeten. Eerst en vooral is er veel variatie in de invulling van de termen „rood 

vlees‟, „wit vlees‟ en „bewerkt vlees‟,  naargelang de lokale vleessoorten en persoonlijke interpretatie van 

de auteurs. Daarnaast worden de hoeveelheden vlees ook soms op een andere manier uitgedrukt (aantal 

porties/dag, gram/dag, gram/1000 kcal opname,…). 

 

Twee belangrijke struikelblokken in de studies die in dit literatuuronderzoek gebruikt werden, zijn selectie 

bias en „recall‟ bias. In case-control studies is het mogelijk dat de onderzochte personen hun precieze 

voedingspatronen niet correct rapporteren. Dit is zeker het geval voor de „cases‟ aangezien deze personen 

vaak er een gezondere levensstijl aannemen naar aanleiding van hun recente ziekte, waardoor de invloed 

van hun vroegere dieet niet kan onderzocht worden. Bij selectie bias moet vooral opgelet worden voor het 

fenomeen van de „healthy volunteer‟ en de „wealthy white‟. Personen die deelnemen aan een studie 

hebben op zich vaak al een gezondere levensstijl, een betere educatie, een hoger inkomen, enz. en zijn 

vaker van het blanke ras, waardoor de bekomen resultaten niet geëxtrapoleerd kunnen worden naar de 

algemene bevolking. Ook enkel de meest fitte zieken zullen participeren, waardoor de meer ernstige 

gevallen niet onderzocht worden.  

 

In onderstaand deel wordt de gevonden literatuur per thema besproken en wordt er een eventuele 

verklaring gegeven voor  mogelijke verschillen. Per onderwerp volgt daarna een algemene conclusie. 
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2. Mortaliteit 

 

De totale mortaliteit was bij 3 van de 4 besproken studies lager bij personen die minder of geen vlees 

consumeerden. Één studie (Sinha et al). kon een significant positief verband vinden tussen de consumptie 

van (zowel rood als bewerkt) vlees en totale mortaliteit (9). De relatieve risico‟s uit de andere 2 artikels 

waren gestegen maar niet significant. De cijfers uit Sinha et al. lijken het meest waarheidsgetrouw 

omwille van het bijzonder groot cohort (332 263 mannen en 223 390 vrouwen). In het onderzoek van 

Chang-Claude et al. uit Duitsland werd echter een niet-significante stijging gezien van de totale mortaliteit 

bij vegetariërs (6). Mogelijk is dit te verklaren door de meer beperkte cohort (slechts 1904 personen) in 

vergelijking met andere studies die allen een cohort onderzochten tussen 64 234 tot zelfs 555 653 

personen.  

Wanneer de verschillende doodsoorzaken verder werden bestudeerd, werd bij alle studies een verhoogde 

mortaliteit ten gevolge van cardiovasculaire aandoeningen gevonden bij hogere vleesconsumptie. Ook hier 

waren enkel de cijfers van Sinha et al. significant positief voor zowel rood als bewerkt vlees (9). In de 

studie van Key et al. werd de enige uitzondering hierop gevonden, viseters en vooral vegetariërs hadden 

een gestegen mortaliteit door cerebrovasculaire aandoeningen (8). Het aantal sterftegevallen ten gevolge 

hiervan was echter te beperkt (n=60) in deze studie om tot een betrouwbare interpretatie te komen. 

In tegenstelling tot de consumptie van rood en bewerkt vlees, bleken personen die frequent wit vlees aten 

significant beter beschermd te zijn tegen sterfte in het algemeen en ten gevolge van kanker (9). 

Cardiovasculaire sterfte was weliswaar licht gestegen bij deze groep. Deze conclusie is echter slechts 

gebaseerd op één studie. 

Conclusie: Men kan besluiten dat er overtuigende cijfers zijn die een beschermend effect aantonen 

van een verminderde vleesconsumptie op mortaliteit. De frequente consumptie van wit vlees zou 

daarentegen wel een gunstig effect hebben op een daling in de mortaliteit. In de literatuur wordt 

vooral een gestegen sterfte ten gevolge van cardiovasculaire ziekte gezien bij personen met hogere 

vleesconsumptie. Om deze cijfers te bevestigen zou echter meer onderzoek nodig zijn door middel 

van grootschalige cohortstudies, aangezien het aantal relevante artikels nu nog beperkt is. 

 

3. Kanker 

 

3.1 Prostaatkanker 

 

Van de 4 individuele cohortstudies en 1 review die een associatie zochten tussen totale vleesconsumptie 

en prostaatkanker, werd enkel in de review een verband gevonden (11, 14, 16, 18, 19). Hierin werd er bij 

16 van de 22 geanalyseerde studies een gestegen risico op prostaatkanker gevonden. Bij de overige 

individuele studies van deze scriptie kon echter geen verhoogd risico gevonden. Toch kan men een 

associatie tussen vleesconsumptie en prostaatkanker niet verwerpen, gezien het grote aantal onderzochte 

studies van de besproken review.  
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Uit beide onderzochte reviews bleek dat consumptie van dierlijk vet een verhoogd risico op prostaatkanker 

kan geven (11, 12). In de Amerikaanse review van Kolonel et al. kon deze positieve associatie echter maar 

bij 3 van de 12 onderzochte studies gevonden worden, waardoor de bewijskracht van deze stelling daalt.  

De invloed van rood vlees op prostaatkanker werd in 2 reviews en 4 individuele studies onderzocht. In 

beide reviews werd het verband tussen beide duidelijk bevestigd. Van de 3 artikels over het gevolg van 

rood vlees op prostaatkanker in het algemeen, kon slechts één een significant gestegen risico vinden (13). 

Toch dient opgemerkt te worden dat dit de meest recente en grootste prospectieve cohortstudie was. 

Doordat de andere studies ofwel een afwijkend cohort onderzochten (inwoners van Hawaï) (16) ofwel een 

case-control studie waren(17), waren deze dan ook minder relevant. Meer specifiek werd voor zowel 

vergevorderde als gemetastaseerde prostaatkanker een significant positief verband gevonden bij beide 

studies die deze pathologie bestudeerden (13, 14). 

In de review van Kolonel et al. kon in geen enkele studie een associatie gevonden worden tussen verwerkt 

vlees en prostaatkanker (11). Dit was eveneens zo voor de prospectieve cohortstudie van Park et al en de 

case-control studie van Bosetti et al (16, 17). Twee andere individuele studies vonden echter wel een 

significant gestegen risico op vergevorderde prostaatkanker (13), en een niet-significant gestegen risico op 

gemetastaseerde prostaatkanker bij de consumptie van bewerkt vlees (14).  

Tenslotte bleek ook de manier van bereiden een invloed te hebben op het ontstaan van prostaatkanker. 

Gegrild of barbecue vlees gaf een niet-significant gestegen risico (13), zeer goed doorbakken vlees 

vertoonde wel een significante associatie met zowel algemene als vergevorderde prostaatkanker (19). Ook 

hierover werden slechts een beperkt aantal artikels gepubliceerd. 

Conclusie: Algemeen kan men besluiten dat er sterke suggesties zijn dat een hoge algemene 

vleesconsumptie de incidentie van prostaatkanker doet stijgen. Ook de frequente consumptie van 

rood vlees heeft naar alle waarschijnlijkheid een nadelig effect op het ontstaan van prostaatkanker. 

Voor dierlijk vet is deze associatie minder duidelijk, dit is eveneens zo voor bewerkt vlees. In de 

literatuur wordt wel een verband gevonden tussen het grillen of zeer goed bakken van vlees en 

kanker. Om deze conclusies meer bewijskracht te geven, zou er meer onderzoek moeten gebeuren 

naar dit thema. Ook een meer recente review ontbreekt op dit moment nog.  

 

3.2 Borstkanker 

 

Het verband tussen totale vleesconsumptie en borstkanker werd onderzocht in 1 case-control studie, 2 

nested case-control studies en 1 prospectief cohortonderzoek (23, 24, 29, 31). In zowel de nested case-

control studie uit 2004 als de grootschalige cohortstudie uit 2009 kon geen associatie gevonden worden 

met het ontstaan van borstkanker. Deze resultaten zijn tegenstrijdig met de nested case-control studie van 

Egeberg et al. en de case-control studie van de Franse onderzoeksgroep Bessaoud et al. In deze eerste 

studie werd een hoog relatief risico van 2.24 bij de groep met de hoogste vleesconsumptie gevonden (24). 

Dit afwijkend resultaat kan veroorzaakt worden doordat in deze laatste studie de groep de vleesconsumptie 

per kwartiel relatief hoog lag in vergelijking met andere studies. Ook in de Franse studie werd een 
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significant gestegen relatief risico van 1.95 gevonden per 100 g vleesconsumptie, wat een vrij grote 

hoeveelheid vlees is (23).  

Het effect van rood vlees op borstkanker werd in 10 van de 13 gevonden artikels onderzocht. Bij 6 van de 

10 studies werd een positief verband gevonden (20-22, 24, 27, 29), 4 hiervan waren bovendien statistisch 

significant. Deze groep bestond echter uit 2 case-control studies, 1 nested case-control studie en daarnaast 

de review van Taylor et al. Bij deze laatste haalden de auteurs echter zelf aan dat 7 van de 10 onderzochte 

artikels case-control studies waren die bovendien vaak te brede confidentie-intervallen vertoonden of bij 

een beperkt aantal personen werden uitgevoerd (20). Bovendien waren alle studies die geen verband 

konden vinden prospectieve cohort studies, die een sterkere bewijskracht hebben dan de case-control 

studies. 

Vijf studies bestudeerden de invloed van bewerkt vlees op borstkanker. Hiervan kon er geen gestegen 

relatief risico gevonden worden in 2 case-control studies en 1 cohortstudie (21, 22, 27). Slechts in één 

(nested case-control) studie kon een significant gestegen risico van 23% gevonden worden per consumptie 

van 25g bewerkt vlees (24). Een andere prospectieve cohortstudie uit 2009 vond een positieve associatie 

die echter net niet significant was (p=0.07) (26). Toch kan een verband tussen borstkanker en bewerkt 

vlees niet uitgesloten worden, aangezien deze laatste studie werd uitgevoerd bij een bijzonder groot cohort 

van 319 826 vrouwen en 2 van de 3 studies die geen verband vonden case-control studies zijn. 

In tegenstelling tot andere soorten vlees, kon er in geen enkele van de 9 geanalyseerde studies een positief 

verband gevonden worden tussen de consumptie van wit vlees of gevogelte en borstkanker. In 7 van deze 

studies (waaronder 3 case-control studies, 1 nested case-control studie en 3 cohort studies) werd geen 

enkel verband gevonden. Twee onderzoeken vonden echter een beschermend effect van wit vlees, 

waarvan één zelfs een significant gedaald risico van 54% vond (32). Dit laatste onderzoek was echter een 

case-control studie met een beperkt aantal personen, die bovendien niet recent was (gepubliceerd in 2000).  

Van de 13 studies werd er in 7 een verband onderzocht tussen enige vorm van bereidingswijze van vlees 

en borstkanker. Bij 4 van deze studies kon een verband gevonden worden, waarvan er slechts één 

significant was. Bovendien gaf deze laatste een gestegen risico van 16% per 150g rood vlees dat op hoge 

temperatuur bereid werd, wat opnieuw een relatief grote hoeveelheid is (26). De overige 3 studies (een 

nested case-control, een case-control en een cohort studie) vonden een niet-significant gestegen risico bij 

consumptie van zeer goed gebakken, gegrild of gebraden vlees. Twee cohort studies konden geen enkel 

verband vinden tussen de bereidingswijze en borstkanker. Een laatste case-control studie vond 

merkwaardig genoeg een beschermend effect bij hoge consumptie van goed doorbakken rood vlees. Deze 

resultaten zijn echter minder relevant aangezien deze hoogste categorie uit slechts 22 personen bestond en 

het hier om een relatief kleine case-control studie gaat (32). 

In slechts 2 studies werd een verband gezocht met vegetarisme. De ene studie die gepubliceerd werd in het 

boek van Fraser vond een niet-significant verhoogd risico op borstkanker bij omnivoren (15), de andere 

cohort studie vond daarentegen een niet-significant verhoogde kans bij vegetariërs (28). Wel dient hierbij 

opgemerkt te worden dat er in dit cohort slechts een beperkte groep vegetariërs waren. 
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Conclusie: De resultaten over het verband tussen borstkanker en totale vleesconsumptie zijn 

inconsistent. Wel kan gesuggereerd worden dat er vooral een risicostijging is bij een grote 

hoeveelheid vlees, maar dit dient nog verder onderzocht te worden. Ook de invloed van rood vlees 

geeft nog tegenstrijdige conclusies in verschillende artikels. Toch kan in deze scriptie het meeste 

waarde geschonken worden aan de studies die geen verband konden vinden wegens hun betere 

methodologie. Ook artikels over de bereidingswijze geven inconsistente resultaten, hier kan geen 

duidelijk overwicht van één standpunt gevonden worden. Het merendeel van de geanalyseerde 

artikels kon geen enkele associatie vinden tussen borstkanker en wit vlees of gevogelte, op enkele 

uitzonderingen na. De invloed van vegetarisme op borstkanker is nog te weinig bestudeerd om 

hierover relevante uitspraken te doen. Als opmerking kan hier gezegd worden dat vooral de invloed 

van voeding tijdens de adolescentenjaren een grotere impact zou hebben op borstkanker, terwijl in 

deze studies het voedselpatroon tijdens het latere leven wordt bestudeerd. Het zou eventueel nuttig 

kunnen zijn om meer langdurige cohort studies uit te voeren die reeds beginnen op jonge leeftijd. 

 

3.3 Colorectale kanker 

 

In 4 artikels werd een verband gezocht tussen de totale vleesconsumptie en colorectale kanker (33, 34, 40, 

42). Twee hiervan waren reviews, die echter reeds in 2001 en 2002 werden gepubliceerd. Een eerste 

review van Norat et al. kon slechts in 13.9% van de onderzochte case-control studies en 10% van de 

cohortstudies een significant gestegen verband vinden (33). De andere review kon geen significante 

associaties met algemene vleesconsumptie vinden bij 20 van de 30 onderzochte case-controlstudies (34). 

In de laatste 2 case-control studies werd zelfs een daling gevonden in het risico op colorectale kanker of 

rectale kanker, maar deze cijfers gingen over de bevolking van Argentinië en Japan, wat een interpretatie 

moeilijker maakt door andere streekgebonden voedingspatronen (40, 42). 

Negen van de 10 studies onderzochten de invloed van de consumptie van rood vlees op het ontstaan van 

colorectale kanker. In de minst recente review werd een significant positief verband gevonden bij 30.8% 

van de case-control studies en 20% van de cohort studies (33). Bij de 2
e
 review kon geen verband 

gevonden worden bij 20 van de 30 case-control en bij 11 van de 14 cohort studies (34). De meest recente 

review vond slechts in 5 van de 20 cohort studies een significante associatie (35). Hierbij werd wel 

opgemerkt dat de overige niet-significante studies toch telkens een hoger relatief risico op kanker hadden 

dan de referentiegroep. De recente meta-analyse uit 2009 vond echter wel een significant gestegen relatief 

risico (36). Van de resterende 5 case-control studies werd er in 3 een significant verband gevonden, 

waarvan er 2 echter over de Aziatische populatie gingen (37-39). De overige 2 artikels vonden geen 

associatie met colorectale kanker, al waren deze artikels niet meer recent (40, 41). 

De resultaten over het effect van bewerkt vlees op colorectale kanker waren consistenter. In een eerste 

review werd in 39.3% van de case-control studies en 33.3% van de cohort studies een significant positief 

verband gevonden (33). Een 2
e
 review kon dit in 4 van de 11 prospectieve cohort studies vinden, en ook 

hier moet men opmerken dat de overige studies toch een gestegen, weliswaar niet-significant, relatief 
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risico vertoonden bij hoge consumptie van bewerkt vlees (35). Ook in de meta-analyse werd er een 

significante risicostijging gevonden (36). Daarnaast kon in nog één individueel artikel deze positieve 

associatie teruggevonden worden (41).  

Ook de artikels die de invloed van wit vlees of gevogelte bestudeerden, liggen meer op één lijn. Van de 8 

onderzochte studies kon in slechts één case-control studie een (significant) positief verband gevonden 

worden met colorectale kanker (38). Bovendien werd dit onderzoek uitgevoerd in China, wat de 

representativiteit voor de westerse populatie doet afnemen. Alle overige individuele artikels,  reviews en 

meta-analyse vonden geen of een zeer beperkte stijging in het relatieve risico bij hoge consumptie van wit 

vlees (34-37, 39, 41), bij één Argentijnse case-control studie werd er zelfs een bijna significant omgekeerd 

verband gevonden (40). 

Slechts 2 artikels bestudeerden de manier van bereiden van vlees in functie van het ontstaan van kanker 

van de colorectale regio. Bij een eerste review werd in slechts 2 van de 7 studies over de bereidingswijze 

een significant gestegen risico gevonden, 2 van de 3 studies over de gaarheid vertoonden wel een positieve 

associatie bij goed doorbakken vlees (33). Dit verband kon echter niet bevestigd worden in een 

Amerikaanse case-control studie uit 2009 (39).  

De review en het boek waarin de invloed van vegetarisme werd onderzocht, dateren van 2002 en 2003 

(15, 34). In de review kon geen verband gevonden worden met colorectale kanker. Het boek van Fraser 

daarentegen vond een significant gestegen risico bij personen die vlees (zowel totaal vlees als wit en rood 

vlees) consumeerden.  

Conclusie: In de huidige literatuur is er voorlopig weinig evidentie voor een verband tussen 

colorectale kanker en totale vleesconsumptie. In reviews en een meta-analyse kan er meer 

bewijskracht gevonden worden voor een verband tussen de hoge consumptie van rood vlees en 

kanker. De overige case-control studies geven echter tegenstrijdige cijfers hierover, al zijn deze vaak 

minder relevant door een afwijkende studiepopulatie of reeds oudere resultaten. Er is meer 

evidentie te vinden voor een positieve associatie met bewerkt vlees, de resultaten hierover geven 

consistentere cijfers. Daarentegen geeft de consumptie van wit vlees of gevogelte geen duidelijke 

invloed op het ontstaan van colorectale kanker. Het aantal gevonden artikels over de 

bereidingswijze en de gaarheid van vlees is te beperkt om hier accurate uitspraken over te kunnen 

doen. Hetzelfde geldt voor de data over het effect van vegetarisme. Bovendien zijn de gevonden 

artikels vaak niet recent meer. Algemeen kan men dan ook stellen dat er meer recent onderzoek 

nodig is naar de invloed van vleesconsumptie op colorectale kanker. Vooral het aantal recente 

prospectieve cohortstudies is beperkt.  

 

3.4 Longkanker 

 

Hoewel longkanker vooral wordt geassocieerd met roken, is er in de literatuur ook bewijs te vinden voor 

een verband met vleesconsumptie. Hiervoor werden 6 individuele artikels onderzocht. 
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Beide case-control studies die de invloed van de totale vleesconsumptie onderzochten, vonden een 

significant gestegen risico op longkanker (44, 45).  

Alle onderzochte studies vonden een verband tussen grote hoeveelheden rood vlees consumeren en 

longkanker. Vier hiervan waren case-control studies (44-47), daarnaast werden er nog 2 recente 

prospectieve cohort studies gevonden, beiden uitgevoerd onder leiding van Tasevska (48, 49). Bij het 

cohort uit 2009 werd voor mannen een significant en voor vrouwen en net niet-significant verband 

aangetoond bij frequente consumptie van rood vlees (48). Merkwaardig genoeg waren deze relatieve 

risico‟s in de laatste studie uit 2011 niet langer significant (49). Dit kan verklaard worden doordat er in 

deze laatste studie een kleiner cohort werd onderzocht (99 579 vs. 467 976 personen) en minder gevallen 

van longkanker ontdekt werden (782 vs. 6361). 

Het verband tussen wit vlees en longkanker werd in slechts 2 case-control studies onderzocht. Beiden 

konden geen risicostijging vinden bij een verhoogde consumptie van wit vlees of gevogelte (44, 46).  

De resultaten in verband met bewerkt vlees zijn minder eenduidig. Slechts in 1 van de 5 studies kon geen 

positieve associatie gevonden worden met longkanker(45). Een meer recentere studie van dezelfde 

onderzoeksgroep ontdekte echter wel een significante positieve relatie (46), naast nog een andere case-

control studie uit Italië (47). Twee prospectieve cohortstudies vonden een verband tussen longkanker en 

bewerkt vlees, maar deze relatie bleek echter enkel te gelden voor mannen, ook na correctie voor 

verschillende factoren in verband met levensstijl (48, 49) . Een precieze verklaring hiervoor werd nog niet 

gevonden. 

Tenslotte werd de invloed van de bereidingswijze in 3 studies geëvalueerd. In 2 studies werd een positieve 

relatie gevonden met longkanker; in de eerste case-control studie was dit net niet-significant geassocieerd 

met gebarbecued vlees (45), bij de andere studie werd de relatie met goed doorbakken vlees enkel 

bevestigd bij mannen(48). Een laatste cohort studie kon geen gestegen relatief risico vinden (49).  

Conclusie: De huidige literatuur suggereert een verband tussen de consumptie van rood vlees en 

longkanker. Het beperkte aantal en de vorm van de studies omtrent de invloed van totale 

vleesconsumptie en consumptie van wit vlees, laat niet toe om hieruit een besluit te trekken. In de 

toekomst zouden dan ook meer prospectieve cohortstudies moeten worden uitgevoerd. De 

consumptie van bewerkt vlees is mogelijks vooral voor mannen gerelateerd aan longkanker, al kan 

dit nog niet bevestigd worden in alle geanalyseerde artikels. Tenslotte zou het aangeraden zijn om in 

toekomstige studies meer uniformiteit en meer detaillering na te streven omtrent manier van 

bereiden, zodat ook hierover een duidelijker beeld kan geschept worden.  

 

4. Cardiometabool 

 

4.1 Cardiovasculaire ziekte 

 

In deze masterproef werd de invloed van vleesconsumptie op 2 verschillende cardiovasculaire ziekten 

bestudeerd, meerbepaald ischemische hartaandoeningen door coronaire aantasting en cerebrovasculaire 

accidenten. 
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In 2 artikels, een meta-analyse en een cohortstudie, werd de relatie met de totale vleesconsumptie 

onderzocht (50, 52). Beiden vonden een verhoogd risico op coronaire aandoeningen, al was dit cijfer enkel 

significant in de Amerikaanse cohort studie. De invloed op het ontstaan van CVA werd enkel in de meta-

analyse onderzocht. Er werd een significant positief verband gevonden, al dient opgemerkt te worden dat 

dit cijfer gebaseerd is op slechts 2 studies.  

De consumptie van rood vlees veroorzaakte een gestegen risico op CVA in zowel de onderzochte meta-

analyse als in een prospectieve cohortstudie uit Zweden (50, 57). Enkel deze laatste studie uit 2011 kon 

een significant verband vinden. De invloed op coronaire ziekte is minder duidelijk. In het prospectieve 

cohort onderzoek van Bernstein et al. werd een significant gestegen risico gevonden bij degenen met de 

hoogste consumptie rood vlees (52). In de meta-analyse kon echter geen enkel verband gevonden worden. 

Dit cijfer was gebaseerd op 3 cohortstudies en 1 case-control studie, waarvan er echter 2 al meer dan 10 

jaar oud waren. (50).   

In slechts 2 artikels werd het effect van bewerkt vlees op cardiovasculaire ziekte beschreven. Enkel Micha 

et al. bestudeerden de invloed op coronaire ziekte in hun meta-analyse, en vonden een significant gestegen 

relatief risico na analyse van een case-control studie en 4 cohort onderzoeken (50). Eveneens in dezelfde 

meta-analyse en een reeds hoger vermeld cohort onderzoek uit Zweden werd een gestegen, weliswaar 

niet-significant, relatief risico gevonden op CVA (50, 57).  

De relatie tussen gevogelte en het risico op cardiovasculaire ziekte werd enkel bestudeerd in de 

prospectieve cohortstudie van Bernstein et al (52). In deze studie werd een significant verlaagd risico op 

coronaire ziekte aangetoond bij personen die veel gevogelte consumeerden. 

De resultaten omtrent het effect van dierlijk eiwit zijn meer tegenstrijdig. Preis et al. ontdekten in 2010 

een niet-significant gestegen relatief risico op zowel ischemisch hartlijden als CVA in hun prospectieve 

cohortstudie bij 43 960 Amerikaanse mannen (53, 56). In 2 andere cohortstudies werd echter een 

beschermend effect gevonden bij de consumptie van dierlijk eiwit (54, 55). Deze onderzoeken werden 

weliswaar bij kleinere cohorten uitgevoerd (4775 en 3731 personen), zijn minder recent (2003 en 2004), 

en zijn in Japan uitgevoerd, waardoor de resultaten van Preis et al. zeker niet verworpen kunnen worden. 

Één artikel vond een significante daling in het relatieve risico op ischemische hartziekte bij 

vegetariërs(51). Aangezien het gaat om een case-control studie met bovendien slechts 90 personen per 

groep, die reeds in 2000 in China gepubliceerd werd, is de relevantie van dit artikel sterk beperkt.  

Conclusie: Er is een suggestie dat vleesconsumptie het risico op cardiovasculaire ziekte verhoogt, 

maar er zijn nog te weinig studies beschikbaar om dit te bevestigen. De geanalyseerde studies gaven 

een verhoogd risico op CVA bij de consumptie van rood vlees, bewerkt vlees en gevogelte. De 

invloed op coronaire aandoeningen was echter minder eenduidig. Ondanks enkele studies die een 

beschermend effect van dierlijk eiwit ontdekten, zijn er toch ook argumenten voor een negatieve 

invloed hiervan. Algemeen kan men stellen dat ondanks enkele positieve resultaten het aantal 

studies per type vlees echter te beperkt is om een duidelijk verband te kunnen aantonen.  
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4.2 Hypertensie 

 

De consumptie van vlees in het totaal werd in slechts één cross-sectionele studie uit 2010 onderzocht. Lee 

et al. beschreven hierin een significant gestegen kans op hypertensie bij degenen met de hoogste 

consumptie (60). Op basis van dit ene onderzoek kan echter geen algemeen besluit gemaakt worden. 

Twee prospectieve cohort studies onderzochten het verband tussen hypertensie en de consumptie van rood 

vlees. Miura et al. konden in hun beperkt cohort onderzoek (n=1710) enkel een significant verhoogde 

diastolische en systolische bloeddruk vinden bij een hoge consumptie van rund, kalf of lam, maar niet bij 

varken (61). Wang et al. vond echter voor alle soorten rood vlees een significant gestegen risico op 

hypertensie indien deze meer dan 1 keer per week gegeten werden (63). Daarnaast werd in 2 andere 

prospectieve cohort studies het verband tussen hypertensie en de gecombineerde groep van rood en 

bewerkt vlees bestudeerd. Beiden ontdekten een significant gestegen risico op hoge bloeddruk, al was dit 

in de studie van Wagemakers et al. enkel zo voor mannen (62, 64). Het verschil met vrouwen kan hier 

gedeeltelijk verklaard worden door de hogere zoutinname bij mannen.  

Drie Amerikaanse prospectieve cohortstudies onderzochten het effect van gevogelte consumptie op de 

bloeddruk. Bij twee hiervan kon geen gestegen relatief risico op hypertensie gevonden worden in de groep 

met de hoogste consumptie (62, 63). Miura et al. ontdekte echter wel een hogere systolische en 

diastolische bloeddruk bij deze groep (61). De grootte van hun cohort was echter wel relatief beperkt in 

vergelijking met de andere studies.   

In zowel een boek van Fraser als een cross-sectioneel onderzoek uit 2002 werd een significant verband 

gevonden tussen vegetarisme en een lagere bloeddruk (15, 59). Bij dit laatste onderzoek daalde de 

significantie echter na correctie voor BMI. Aangezien vegetariërs er vaak een gezondere levensstijl op 

nahouden en daardoor een lagere BMI hebben (zie ook verder bij 4.5), kan men zich de vraag stellen als 

men hier wel mag corrigeren voor gewicht.    

Conclusie: Er is mogelijk een verband tussen rood vlees of rood en bewerkt vlees gecombineerd, 

maar er is op dit moment nog niet genoeg onderzoek hiernaar verricht om dit te bevestigen. 

Aangezien er over de invloed van de totale vleesconsumptie slechts één artikels besproken is, kan 

men hierover geen uitspraak doen. Voorlopig is er weinig evidentie voor een verband tussen 

hypertensie en gevogelte. In de besproken literatuur over vegetarisme werd een beschermend effect 

op hypertensie gevonden, al waren ook hier het aantal artikels sterk beperkt en reeds enkele jaren 

oud.  

 

4.3 Vitamine B12  

 

De wetenschappelijke literatuur over het verband tussen vitamine B12 en vegetarisme is vrij beperkt. 

Naast de 2 besproken reviews, zijn de individuele studies beiden niet-recente case-control studies met een 

beperkt aantal personen (68-71). Alle artikels vonden echter wel consistente resultaten. De gemeten 

concentraties van vitamine B12 waren in lager bij vegetariërs dan bij omnivoren. Bij lacto-ovo-vegetariërs 
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lagen deze concentraties echter wel vaak nog boven de normale grenswaarden. De laagste waarden 

werden gevonden bij veganisten, waarbij 50% (69) tot 78% (70) van de veganisten zelfs een vitamine B12 

deficiëntie hadden. De gemeten concentratie van homocysteïne vertoonde een omgekeerde tendens (69-

71). Vegetariërs hadden hogere waarden dan omnivoren, de hoogste concentraties werden gevonden bij 

veganisten.  

Conclusie: Ondanks het beperkt aantal besproken artikels kan men een verband vermoeden tussen 

vitamine B12 deficiëntie, hyperhomocysteïnemie en vegetarische voeding. Meer specifiek is deze 

relatie het meest uitgesproken bij veganisten. Om dit te bevestigen zouden in de toekomst nog meer 

onderzoek moeten gebeuren met betere methodologie. 

 

4.4 Diabetes Mellitus 

 

De invloed van de consumptie van vlees in het totaal werd bestudeerd in 2 meta-analyses en één 

prospectieve cohortstudie. Een eerste meta-analyse uit 2009 vond een niet-significant gestegen risico op 

diabetes type 2 bij de analyse van 5 cohort studies (74). In de andere besproken artikels waren de relatieve 

risico‟s wel significant verhoogd bij een hogere consumptie van vlees (50, 76). Het aantal artikels is echter 

nog te beperkt om deze resultaten te kunnen bevestigen. 

Wanneer men meer specifiek naar het effect van rood vlees kijkt, wordt er ook hier in alle besproken 

artikels een verhoogd risico op diabetes gevonden. In een Finse meta-analyse en een prospectieve cohort 

studie uit Noorwegen was dit verband echter niet-significant (50, 76). In de andere meta-analyse van Aune 

et al. werd wel een significant cijfer gevonden na analyse van 10 cohort studies (74). Dit was eveneens zo 

in een Amerikaanse prospectieve cohort studie waarin de relatie tussen vleesconsumptie en 

zwangerschapsdiabetes werd bestudeerd (77).   

De studies over de invloed van bewerkt vlees waren consistenter. Alle besproken artikels (2 meta-analyses 

en 2 prospectieve cohort studies) vonden een significant gestegen risico op diabetes (50, 74, 76, 77). Deze 

risicostijging door consumptie van bewerkt vlees gold zowel voor type 2 als voor zwangerschapsdiabetes.  

Slechts één prospectieve cohort studie onderzocht de invloed van gevogelte op het ontstaan van diabetes 

type 2, maar kon geen verband vinden tussen beide (76). 

Het effect van vegetarisme werd onderzocht in één cross-sectioneel onderzoek uit de Verenigde Staten en 

eveneens in het boek van Fraser over de Adventisten-gemeenschap (15, 75). Tonstad et al. ontdekten een 

significant gedaald relatief risico op diabetes type 2 en vegetarisme. Deze cijfers waren het meest 

uitgesproken voor veganisten, maar waren nog steeds significant lager bij semivegetariërs in vergelijking 

met omnivoren. Ook Fraser vond signficant meer diabetespatiënten bij niet-vegetariërs. Ook hier is de 

literatuur echter te beperkt om een duidelijke associatie vast te stellen. 

Conclusie: In de literatuur werd een gestegen relatief risico op diabetes gevonden bij de consumptie 

van vlees in het algemeen en rood vlees, maar deze stelling kan niet bevestigd worden door het 

gebrek aan studies en enkele niet-significante resultaten. Er is meer evidentie voor een verband 

tussen bewerkt vlees en diabetes, aangezien alle besproken artikels een significant verhoogd risico 
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ontdekten. Ook de beschermende invloed van vegetarisme werd in elke gevonden studie bevestigd. 

Het aantal artikels per onderwerp is echter nog te beperkt om een duidelijke link tussen diabetes en 

vleesconsumptie aan te tonen. 

 

4.5 Obesitas 

 

De relatie tussen totale vleesconsumptie en de ontwikkeling van overgewicht werd bestudeerd in een 

cross-sectioneel onderzoek en een prospectieve cohortstudie uit respectievelijk 2009 en 2010 (81, 83). 

Wang et al. ontdekten een significant gestegen kans op zowel obesitas als centrale obesitas (81). In het 

bijzonder grote cohort van Vergnaud et al. (n=373 803) werd er ook een significante gewichtstoename per 

jaar gevonden (83). Ondanks de goede methodologie van deze laatste studie, is het aantal studies over de 

invloed van vlees in het totaal op obesitas toch nog onvoldoende om een duidelijk verband aan te tonen. 

In dezelfde studies als hierboven werd ook een significante risicostijging op (centrale) obesitas en 

gewichtsstijging gevonden in de groep met de hoogste consumptie van rood vlees (81, 83). In een Deense 

prospectieve cohortstudie werd er echter een significant beschermend effect per 60 kcal rood vlees 

gevonden op de buikomtrek na 5 jaar (82). Wel dient opgemerkt te worden dat het om minieme 

verschillen ging en dat dit beschermend effect afzwakte vanaf een hoger aantal kcal per dag.  

Het effect van bewerkt vlees op zwaarlijvigheid werd in 2 reeds vermelde prospectieve cohortstudies 

besproken. Halkjaer et al. ontdekten een significant verband met centrale obesitas, al kon dit enkel bij 

vrouwen gevonden worden (82). Vergnaud et al. vonden een significante gewichtstoename per 100 kcal 

bewerkt vlees (83). Desondanks deze cijfers blijft de huidige literatuur te beperkt om een relevante 

uitspraak over deze stelling te kunnen doen. 

De consumptie van gevogelte veroorzaakte in alle 3 besproken studies een gestegen risico op 

gewichtstoename of centrale obesitas. Bij Wang et al. was dit echter niet significant voor zowel 

zwaarlijvigheid als centrale obesitas (81). Ook bij Halkjaer et al. kon er enkel bij vrouwen een significante 

stijging in de middelomtrek gevonden worden (82). De grootschalige cohortstudie van Vergnaud et al. 

vond daarentegen de grootste gewichtstijging bij de consumptie van gevogelte (83).  

Het effect van vegetarisme werd in 3 cross-sectionele onderzoeken en in het boek van Fraser bestudeerd. 

In alle studies werd een hogere kans op obesitas en/of overgewicht of een hogere BMI gevonden bij niet-

vegetariërs (15, 78-80). Brathwaite et al. konden in hun studie dit verband enkel vinden bij degenen die al 

langer dan 5 jaar vegetariër waren. Deze studie was echter het minst recente onderzoek, dat bovendien 

slechts uitgevoerd werd bij 407 personen uit Barbados. Niet enkel strikte vegetariërs hadden een lager 

risico op obesitas. Newby et al. ontdekten ook een significant gedaald risico bij personen die occasioneel 

ook vlees of vis aten (80), Spencer et al. vonden gelijkaardige BMI‟s bij zowel vegetariërs als viseters 

(79).  

Conclusie: In de huidige literatuur kan er een mogelijk verband tussen totaal vlees, bewerkt vlees en 

zwaarlijvigheid gevonden worden, maar het aantal studies is nog te beperkt om dit te bevestigen. De 

resultaten over het nadelig effect van rood vlees en gevogelte zijn niet in alle studies significant. Een 
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gedaalde kans op overgewicht of lagere BMI werd in alle besproken studies gerelateerd aan een 

vegetarische levensstijl. Maar ook personen die niet strikt vegetarisch zijn, blijken een lager gewicht 

te hebben dan frequente vleeseters. Over het algemeen kan men opmerken dat de verschillen in deze 

studies vaak relatief klein zijn en men kan zich dan ook afvragen in welke mate deze significante 

cijfers een impact hebben op het absolute gewicht.  
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