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dagel;iJkse natnuminneming van volkeren, levend in de $dndustna- 
liseerde wereld, stijgt ver boven de fysiologische behoefte ult. Het 
kaliumgebruik is daarentegen betrekkelijk laag. Natriurn en kalium l?pkem 
in nauwe samenhang met calcium en naar alle waarschijnlijkheid magne- 
sium van ecsentiëile betekenis voor de bloeddrukregularie. Verstoring van 
de ceilullaire wisselmechanismen van genoemde ionen resulteert in een 
vernauwing van de arteriolen. De aldus ontstane vergroting van de 
perifere vaatweerstand treedt als bloeddrukverhogende factor op. 

Lang niet alle epidemiologische studies onderschrijven - tengevolge 
van de sterke intra-individuele variatie van zowel broeddruk als zoutuir- 
scheiding en de invloed van verstorende variabelen - de zout-bloed- 
drukhypothese. Toch lijkt er overeenstemming te bestaan over de wense- 
lijkheid, de dagelijkse keukenzoutconsumptie niet boven de 5 3 6 gsam te 
laten stijgen. De hoogte van de dagelijkse natrium- en kaliuminneming 
door de bevolking is onvoldoende nauwkeurig bekend. Kennis hierom- 
trent is van belang om een schatting te kunnen maken van het risico dat 
het zoutgebruik voor de bevolking vormt. 

Aangezien lichte hypertensie een omvangrijk gezondheidsprobleern is, 
dat op niet-farmacologische wijze bestreden dient te worden, is her van 
belang georiknteerd te zijn over de hoogte van dè twee risicofactoren in 
dezen, te weten overgewicht en overmatig keukenzoutgebruik. De huis- 
arts is als eerstverantwoordelijke in de hypertensiebestrcding aangewe- 
zen. Hij dient dan ook inzicht te verkrijgen in het v66rkornen van 
genoemde risicofactoren In zijn praktijk. 

In Brielle is in 11981 een beschrijvend, exploresend onderzoek opgezet. 
Doel van her onderzoek was onder de wellwassen bevolking gegevens te 
verzarneleii betreffende de hoogte van de bloeddruk en van het zautge- 
brwik en mogelijke factoren, die daarop van invloed zouden kunnen zijn. 
Van c i ~ c a  59% van de 1500 aarigeschrevenen uit de aselect getrokken 
steekproef zijn verwerkbare gegevens verkregen, 411 mannen en 477 
vrouwen. Naast naar pexsoonlijke gegevens als leeftijd en geslacht is 
navraag gedaan naar de sociaal-economkche achtergrond, de eventuele 
aanwezigheid van een (familiaire) belaste anamnese voor hart- en vaat- 
ziekten en hypertensie abrnede medicijn- en dieetgebruik. Behalve de 
lichaarnslengte, het -gewicht en de kniebreedte, zijn polsfrequentie en 
bloeddrukhoogte gemeten. Aangezien het natrium- en kaliumgehalte in 
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de  24-uurs urine, op  groepsniveau een afspiegeling vormt van de inne- 
ming van deze eleclrolyten door die groep, is aan de deelnemers gevraagd 
éénrnaal de 24-uurs urine te verzamelen. Tevens is de hoogte van de 
calcium-, magnesium- en creatinineuitscheiding in de verzamelde urine 
bepaald. Aan de hand wan een woedingsenquête is getracht inzicht te 
verkrijgen In de hoogte van de dagelijkse consumptie van een aantal 
gangbare voedingsmiddelen. Berekend is het gehalte aan natrium, ka- 
lium, calciium en magnesium van de nagevraagde, geconsumeerde voe- 
dingsmiddelen. Tenslotte is na afloop van het onderzoek van circa 12% 
van de deelnemers voor een tweede maal de 24-uurs urine verzameld. 
Vergelijking van dc eerste en de tweede verzamelde urine verschaft inzicht 
in de intra-individuele variabiliteit van de onderzochte urine parameters. 

De gemiddelde Quetelet-index wan de mannelijke deelneaners verschilt 
nier significant van die bij de vrouwen, respectievelijk 2 5 I 3  en 25+4 
kg/rn2. Bij 16% van de mannelijke en 22% van de vrouwelijke deelnemers 
wordt een Q1228 gevonden. 

Het resultaat van de Gnrnalige bloeddrukmering laaf zien dat 10% van 
de deelnemers een bloeddruk heeft van 2160 mm Hg systolisch en/of 
2395 mm Hg diastolisch. 

De gemiddelde natriumuitscheiding in de 24-uurs urine varieert, 
afhankelijk van de leeftijd bij de manneli$ke deelnemers van 124jt46 tot 
185I90 mmol. Bij de vroiiwelijke deelnemers varieren deze waarden van 
108f 54 tot 145164 mmol. 

De gemiddelde kaliumuitscheiding in de 24-uurs urine varieert, afhan- 
kelijk van de leeftijd bij de mannelijke deelnemers van 4 5 f  19 tot 96327 
mmol. Bij de vroiuwelij~ke deelnemers variëren deze waarden van 57138 
tot 71117 mmol. 

De gemiddelde calciurnuitscheiding in de 24-uurs urine varieert, af- 
hankelijk van de leeftijd bij de mannelijke deelnemers van 3,3f 2,l tot 
5,5+2,3 mmol. Bij de vrouwelijke deelnemers varieren deze waarden van 
3,01f 1,9 tot 4,5&2,4 mmol. 

De gemiddelde magnesiumuitscheiding in de 24-uwrs urine varieert, 
afhankelijk van de leeftijd bij de mannelijke deelnen-iers van 4,Of 3i,2 tot 
5,3&1,4 mmol. Bij de vrauwelijkc deelnemers variëren deze waarden van 
3,3&1,3 toe 4,3k1,4 mmol. 

De gemiddelde creatinineuitscheiding in de 24-uurs urine van~eert, 
afhankelijk van de leeftijd bij de mannelijke deelnemers van 3 1,5f 2,5 tot 
16,6f 4,2 mmcal. Bij de vrouwelijke deelnemers variëren deze waarden van 
9,0+2,9 'lat 12,2&2,5 mmol. 

Een procentuele verdeling van de hoogte van de natriumuitschxriding 
laat zien, dat  87% van de mannelijke en 75% van de vrouwelijke deelac- 
mees waarden van 81001 mmo1 bereiken. Terwijl 26% van de mannen en 
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13% van de vrouwen een natriumuitscheiding van 3200 mmo1 laten zien. 
Het met: name de personen wit de jongste leeftijdscatcgone~n, die een 
hage natnumuitscheiding vertonen. 

Een procentuele verdeling van de kaliumurtscbeidingcwaasden laat 
zien, dat & 1% van de mannelijke en 95% van de v r o ~ ~ e l ? a k e  ckelnemms 
een: kaliumexcretie hebben G100 manol per 24 uur. De jongere deelnemers 
hebben een wat hogere kailiurnuitscheidiriig dan de oudere. 

De berekende natrium/kaliurn ratics vertoont tussen de mannelijke en 
vrouwelijke deelnemers geen significant verschil en is gemiddeld 2,21119,9. 
De Eeeft~jdsinvloed blijkt van ondergeschikt praktisch belang. De pro- 
centuele verdeling van de molaire natrium/kalium ratio Eaat zien, dat 
99Y' van de deelnemers een waarde bereikt 2 1 ,  82% 3 2  en 32% 2 3 .  
Terwijl 9% een natriiam/kalium ratio heeft 24. Overduidelijk blijkt, dat 
de hoge ratio's vooral zijn terug te voeren op de hogere natriammexcretie. 
Voor het kalium geldt her omgekeerde: een sterkere bijdrage bij de lage 
ratiovs. 

Met behulp van inorthogonale variantieanalyse is de invloed 
nagegaan van de anafhankeiijke variabelen, geslacht, leeftijd, urinever- 
zameldag. welstandsklasse, 'burgerlijke staat, anamnese voor hart- en 
vaatziekten en hypertensie, gebruik van diuretica of andere antibyperten- 
siva alsmede her volgen van een natriurnbeperkt dieet op de hoogten van 
de in de 24-uurs urine gemeten parameters. Slechts leeftijd en geslacht en 
in beperkte mate de urineverzameldag blijken hierop een significante 
invloed te hebben. Het percentage totaal verklaarde variantiedoor de onaf- 
hankelijkevariabelenis over het algemeen ovesigensgering. Welis een sterke 
positieve samenhang gevonden russen de hoogte van de Quetelet-index en de 
hoogte van de natrium- en kaliumuitscheiding in de 24-uurs urine en de 
bloeddruk alsmede, z89 het in mindere mate, met de natriumJkalium 
ratio. 

Hoe moeilijk het is, aan de hand van de 24-uurs urine de echte indi- 
viduele natriurninneming te bepalen, wordt geïllustreerd aan de hand van 
de berekende intra-individuele variabiliteit. Berekend is, dat zeker elf 
metingen aan persoon moeten worden verricht wil men de standaard- 
afwijking van het gemiddelldc binnen 10% van de gemiddelde indi- 
viduele waarcie brengen. Voor kalium zijn in dit verband vier metingen ge- 
wenst. De ;binnenpersoonsva~a.EiecoEfficiënt voor de creatinineuiaschei- 
ding bedraagt 15%. Derhalve zEjn zekw twee metingen aan kbnpersoon nodig 
om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de individuele creati- 
nineuitscheiding. Deze parameter is dan ook slechts van beperkte waarde 
b ~ j  de beoordeling van de betrouwbaarheid van de urineverzameling. 



97 

De gemiddelde natrium- en kaliumuitscheidingen uit de tweede urine- 
meting zijn significant lager dan de uitkomsten van de eerste urine. .kan- 
gezien de urinewerzaneliing voPdaende betrouwbaar is geschied, lijkt een 
gewijzigd voedingspatroon hieraan ten grondslag te liggen. 

De uit de 2Quwrs urine berekende molaire natriumikalium ratio blijkt 
als meest stabiele factor naar voren te komen. De uitkomsten van de 
eerste en tweede meting verschillen niet significant van elkaar en vertonen 
een hoge rangcorrelatie. 

De verkarte voedingsenqukte verschaft inzicht in de habituele, dage- 
lijkse consumptie van tien gangbare voedingsmiddelen. Het gemiddelde 
natriurngehalte van de nagevraagde voeding varieert, afiankelijk van de 
leeftijd bij de mannelijke deelnemers vaij 74 tot 114 mmo1 per dag. Bij de 
vrouwelijke deelnemers variëren deze waarden van 55 tot 71 mrnal. 

Het gernldd~elde kaliumgehalte varieert, afhankelijk van de leeftijd bij 
de mannelijke deelnemers van 83 tot 98 mmo1 per dag. Bij de vrouwelijke 
deelnemers vasiEren deze waarden van 72 tot 82 mmol. 

Het gemlddelide calciumgehalite varieert, afhankelijk van de leeftijd bij 
de mannelijke deelnemers van 24 tor 34 mmo! per dag. Bij de vrouwelijke 
deelnemers variëren deze waarden van 21 tot 28 mmol. 

Het gemiddelde magnesiumgehalite varieert, afhankelijk van de leeftijd 
bij de  mannelijke deelnemers van 9 tot l l manol per dag. Bij de wrouwe- 
lijke deelnemers varieren deze waarden van 8 tot o) mmol. 

Nadere beschouwing van de bijdrage van de onderscheiden voedings- 
middelen aan de natriuminneming leert, dat vooral brood, vleeswaren en 
kaas van belang zijn. Hun gezamenlijke bijdrage aan de berekende na- 
triurninneming is betrekkelijk constant. Dit geldt niet allen voor de 
gehele onderzoekspopulatie naar leeftijdscategorie en geslacht doch even- 
eens voos de personen met de hoogste dan wel laagste urine natriumex- 
cretic. De berekende molaire natrium/kaliurn ratio bedraagt ongeveer 7. 
Relateert men de "bijdrage" van alle nagevraagde voedingsiniddelen aan 
dil: totale natriumuitscheiding, dan blijkt dit op gemiddeld 54% neen Ze 
komen. Voor kalium blijkt deze juist: meer dan 100% hetgeen op een 
overschatting wij~st van de kaliurngehaltem in de woedinzgsmiddelentabel. 
Gezien het belang van de alledaagse voedingsmiddelen bij de natriumin- 
neming zal belnvloeding van de zoutconsurnptie geen eenvoudige opgave 
zijn. Temeer daar deze nier alleen gemiddeld te hoog is doch tevens een 
sterke intna-individuele variabiliteit vertoont. Daarnaast zijn er goede: 
gronden aanwezig om aan te nemen dat met name de ongwnstige na- 
~rium/kalium ratio van de dagelijkse voeding mede debet is aan de ont- 
sporing van de fysiologische bloeddrukregulatie. Gesteld wordt dat ken- 
nis van de onevenwichtige verhouding van de hoeveelheden natrium en 



kalium in de voeding van essentiele betekenis is voor de primaire ccrr 
secundaire preventne van hypertensie. 

Gepleit wordt voor een voorwaardeschepplend woedingsbeleid van de 
overheid gericht ap beperking van natriurngebruik, verhoging van ka- 
Inurngebruik en vooral verlaging van de natrium/kalium ratio. 



SUMMARY 

The daily intake of sodium by people living in the industrialised parts 
of the world exceeds their physiological needs. The consumption of 
potassium is, on the contrary, relatively low. Sodium and potassium, 
closely connected with calcium, and according to all probability also 
magnesium, are apparently of essential importance for the regulation af 
blood pressure. Disturbance of the cellular interactions of the mentioned 
ions results in the narrowing of the arterioles. The increase In peripheral 
resistance of the blood vessels becomes manifest as a factor increasing 
blood pressure. Far from all epidemiological studies do corroborate - 
due to  the strong intra-individual variability and confounding variables 
- this salt-blood pressure theory. Yet there seems to be a consensus 
about the desirability not )to let salt consumptian exceed 5 lor 6 grams per 
day. 

The levels of the daily sodium and potassium consumption by the 
population are not known. Knowledge with regard to this is important, 
tloi be able to calculate the population risk of high salt consumption. Since 
mild hypertension is an extensive health problem that should be tackled 
in a non-pharmacological way, it is of essential interest to be informed 
about the degree of the two risk factors par excellence in this matter, i.e. 
overweight and excessive consumption of kitchen salt. The general practi- 
tioner, accepting primary responsibility in the fight against hypertension 
should therefore acquire insight into the presence of the risk factors 
mentioned above among his patients as well as about the levels of their 
blood pressure. 

In Bticllle a descriptive, exploratory investigation is sct up in 1981. 
The aim of this study was to gather infarmatton among the adult 
population about the extent of the consumption of salt and possible 
factors that might influence it. From some 59% of the 1500 people out of 
the sample - which is taken in an aselect way - workable data have 
been gathered. OF that number 41 1 were men and 477 wom~en. Besides 
personal data such as age and sex, inquiries concerned soeio-economic 
background, possible presence of a hereditary (family) history of cardio- 
vascular diseases and hypertension, the use of medicines and diet. Height, 
weight and knee-width, as well as pulse frequency and blood pressure 
have been measured. Since the sodium and potassium content in the urine 
during a period of 24 hours reflects, at group level, the intake of these 
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electrolytes by that group, participants were asked to collecttheir urine 
over a per~od of 24 hours. At the same time the extent of the excretion of 
calcium, magnesium and cseatinlne in rhc collected urine samples is mea- 
sured. On the basis of a food rnqulry, an alttempt is made to  determine 
tile volume of the daily consumption of a number of current foodstuffs. 
The content of sodium, potassium, calcium and magnesium of the con- 
sumed ;Foodstuffs covered by the survey bas been calculated. Finaly, after 
the end of the study, about 12% of the participants is requested to again 
collect rhenr urine over a period of 24 hours. By comparing the first test 
results with the second, knowledge is gained about the intra-individual 
variability of these urinary parameters. 

The average Quetelet-index of the male participants shows a non- 
significant difference from that of the female ones, respectively 25+3 and 
2 5 f 4  Kg/m2. En total 16% of the men and 22% of the women hawe a 
Qwetelet-index 2 2 8  Kg/m2. 

According to the results of blood pressure measurement executed once 
only, 10% of participants shows a figure of 21160 mm Mg systolic and/or 
95 mrn Hg diastolic. 

The average sodium excretion in the 24-hours urine varies, dependant 
on the age for male participants from 124146 to 185h90 mrnol. For the 
female participants these values vary from 1018354 to  145k64 rnrnol. The 
average potassium excretion for male participants in the 24-hour urine 
test varies, dependant on the age frorn 65+19 to 96f  27 rnmoi. For female 
participants these values vary from 5 7 5  18 la 7 1+17 mmol. The average 
calcium excretion in the 24-hour urine, for male participants varies from 
3,3f  2,l to  5,5-+2,3 rnrnoP. For females the range is 3,0*1,9 to  4,5&2,4 
mmol. The average rnagncsium excretion In the 24-hour urine varies for 
male from 4,Ok f ,2 to 5,311,4 mmol. For females the range is 3,341,3 to 
4,3f 1,4 rnmol. The average creatininc excrellen in the 24-hour urine, 
dependant on the age, for male varies from 11,5*2,5 to 16,6&4,2 mmol. 
For female participants these val~res vary frorn 9,0f2,9 to 12,5f 2,s 
mrnal. 

A percentage distribution of the amounts of sodium excretion shows 
that 87% of the male and 75% of the female participants are reaching 
levels of 8100 mmol, while 26% of males and 13% of females have a 
sodium excretion in the &200 mmol range. Those exhibiting high sodi~un~ 
excretions belong principally to the younger age grarups. A percentage 
distribution of the figures for potassium cxcretiorn shows 8 3 %  of the male 
and 95% of the female pardicipants having a urinary rate of GI00 mmol 
during the 24 hours. Younger participants have a somewhat higher potas- 
sium excretion than older ones;. 
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The calculated sodium/potassium ratio does not differ signifi- 
cantly between male and female participants and shows an 
average of 2,2i0,!3. Likewise, the age factor proved to be of 
minor practical interest. The percentage distribution of the molar so- 
dium/potassium ratio shows that 99% of the participants reaches a value 
of 21, 82% 2 2  and 32% 2 3 ,  while 9% has a sodhurn/potassium ratio of 
24. It is evident that the contribution of sodium to  high ratios is stronger 
than to the more favourable sodiurn/'potassiurn balances. For potassium 
the reverse is the ease. 

Applying inorthogonal variance analysis the influence has been measu- 
red based of the lollowing independant variables: sex, age, day of urine 
collection, socio-economic status, history concerning cardio-vascular 
diseases as well as hypertension, use of diuretics or other anti-hyper- 
tensives as well as following a low sodium diet. Simply age 
and sex, and kcm a lesser degree the day of urine collection, 
have significanl influence on this. The percentage of variance fully 
explained by independant variables is, moreover generally low. A strong 
positive correlaticm has however been established between the value of 
the Quetelet-index and the value of the sodiurn and potassiunl excretions 
in the 26hour urine and blood pressure as well as, albeit to a lesser 
degree, the sodium/potassiurn ratio. 

The difficulty in, determining individual sod i~~rn  intake on the basis of 
the 24-hour urine test is illustrated by the calculated inltra-individual 
variability. It has been calculated that at least 11 measurements on a 
person mvst be executed to bring the standard deviation of the mean 
within 110% of the  mean individual value. For potassium in this respect 4 
measurements are necessary. Within the individuall person the variation 
coefficient for creatinine excretion is 15%. Two measurements must be 
executed concerning one person to be able to make a reliable statement 
a n  the individual creatinine excretion. This is why this parameter is of 
only minor value In assessing the reliabilit)~ of the urine collection. 

The average sodiurn and potassium excretions from the second urine 
measuremnent are significantly lower than the results of the first. h cl~an- 
ged pattern in food intake seems to be the underlying cause of this out- 
come. The molar sodlum/potassinnm ratio calculated from the 24-hour 
urine is established as the more stable factor. The results of the first and 
the second measurement do not differ significantly from each other and 
show a high correlation. 

The food inquiry provides an insight into the habitual daily consump- 
tian of ten current foodstuffs. The average sodium content of the consu- 
med food varies according to the age for malo participants between 74 
and 114 mmol per day. For the female participants these values are 
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vawing between 55 and 77 mmol. The average potassnum content varies 
according to the age for male participants between 83 and 98 mmol per 
day. For Female participanrs these values wary between 72 and $2 rnrnoll. 
The average calcium content varies according to the age for male partici- 
pants between 24 and 34 mmol pen day. For fernale participants these 
values vary from 21 ta 28 rnrnol. The average magnesium content accor- 
cling to the age for male participants varies from 9 to 11 rnrnol per day. 
For female participants these values are vaying between 8 and 9 rnmol. 
Closes examination of the contribution of the different foodstuffs to 
sodium intake reveals that above all bread, cold meats and cheese are of 
Importance. Their joint contribution to the calculated sodium intake is 
relatively constant. This appllles not only ta the whole inquiry population 
according to age group and sex but also to individuals with either the 
highest or  the lowest urinary sodium excretion. The calculated molar 
sodium/potassiurn ratio appears to be about 7. I t  one compares the 
"contribution" of the few selected foodstuffs to rhe total sodium excre- 
tion, this proves to be 54% on average. 
Considering the important role of daily foodstuffs in )total sodium intake, 
reducing of salt consumption will be very difficult. Moreover this intake 
is not only high on an average but shows a strong intra-individual varia- 
bility as well. 

Besides this, there are good grounds to assume that particularly the 
unfavourable sodium/potassiurn ratlo in daily food is one of the causes 
of disturbing the regulation of the physiological blood pressure. Know- 
ledge of the imbalance between the amounts of sodium and potassium in 
the daily food intake must be considered to be of essential significance for 
primary and secondary prevention of hypertension. A supporting nutri- 
tlon policy by the government is advocated to improve the sodium/po- 
tassiurn ratio in the daily diet. 




