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Volgranenontbijt en hartfalen
De kans om ooit hartfalen (HF) te krijgen 

is 20% als je 40 bent. Toenemende leeftijd, 

hypertensie, DM, obesitas, klepgebreken 

en een hartaanval in de voorgeschiede-

nis zijn bekende voorspellers van HF. Er 

is echter weinig bekend over leefstijlfac-

toren die het risico op HF reduceren.

Er waren aanwijzingen dat ontbijtgranen 

zouden kunnen leiden tot een lager risico 

op hypertensie, coronaire hartziekten, 

hypercholesterolemie en sterfte. Zij zou-

den de cardiovasculaire risico’s verlagen 

en een positief effect hebben op de glu-

cose- en insulinestofwisseling. Het was 

niet bekend of je door het eten van gra-

nen een lager risico op HF krijgt.

Er volgde een longitudinaal onderzoek 

onder 20.000 mannelijke artsen in de Ver-

enigde Staten. De artsen vermeldden hoe-

veel granen zij gebruikten: 0 tot 7 kopjes 

per week. Jaarlijks kregen zij een vragen-

lijst waarin ze werd gevraagd naar nieuwe 

aandoeningen, inclusief HF. De artsen 

werden 19,6 jaar gevolgd; 1018 van hen 

kregen HF. De incidentiecijfers vertoon-

den een dalend verband met de hoeveel-

heid graan per week, met een verschil van 

3,4 per 10.000 persoonsjaren voor hen die 

respectievelijk 0 tot meer dan 7 eenheden 

van 250 ml granen per week aten. Kijkend 

naar het type graan, was er voor volgraan 

een omgekeerd verband met het krijgen 

van HF en voor bewerkte granen niet.

Natuurlijk heeft het onderzoek zijn beper-

kingen: er werd niet gerandomiseerd en 

we weten niet of de graaneters er ook in 

andere opzichten een gezondere leefstijl 

op nahielden. 

Eerdere onderzoeken toonden al gun-

stige effecten aan van vezels, minera-

len en bepaalde vitamines op coronaire 

hartziekten, gewicht, DM2 en hyperten-

sie. Deze kunnen allen een rol spelen in 

de etiologie van HF en mogelijk zal het 

gebruik ervan ook tot een reductie van HF 

leiden, en wel steeds meer naar gelang 

er meer van de volle granen wordt gege-

ten… (MV)
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Honing helpt tegen hoest
Een experiment in een Amerikaanse kinderartsenpraktijk laat 

zien dat honing helpt tegen hoest. Ruim honderd kinderen (2-17 

jaar) die bij de dokter kwamen met hoestklachten die niet gere-

lateerd waren aan een behandelbare aandoening, werden geran-

domiseerd over drie armen: boekwijthoning, dextromethorfan of 

helemaal niets. Uitkomstmaat was het verschil in gerapporteer-

de hoestklachten en slaapproblemen tussen de nacht voor het 

bezoek en de nacht na het bezoek.

Honing bleek het meest effectief, zowel voor de hoestklachten 

(frequentie, ernst en hinder) als voor de slaap van kind en ouders. 

In de beschouwing verbazen de auteurs er zich over dat dextro-

methorfan in de VS nog veel gebruikt wordt, ondanks de eviden-

ce dat het weinig effectief is, en behoorlijk wat bijwerkingen laat 

zien.

In Nederland was dextromethorfan ook al geen eerste keus om 

hoestprikkels te dempen. Het advies om honing te proberen 

stond al in de NHG-Patiëntenfolder en -brief Hoesten en wordt 

met de resultaten van dit onderzoek beter onderbouwd. Zou het 

spul ook een plekje in de standaard verdienen? (HvdW)

Paul IM, et al. Effect of honey, dextromethorphan and no treatment on nocturnal 

cough and sleep quality for coughing children and their parents. Arch Pediatr Adolesc 

Med 2007;161:1140-6.
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