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de breed beschermende werking van noten
Superfoods met een wetenschappelijke onderbouwing

Door: Willem Koert

Twintig jaar geleden haalden sommige gezondheidsfanaten de hazelnoten uit hun muesli uit angst voor de aan-
zienlijke hoeveelheid kilocalorieën die ze bevatten. die tijd is voorbij. nu hebben dieet- en gezondheidsgoeroes 
noten de status van ‘superfood’ toegekend. dat is niet geheel onterecht, maar calorierijk zijn noten nog steeds. 
dit artikel vat samen wat recente studies over de gezondheidseffecten van noten aan het licht hebben gebracht, en 
probeert een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de reputatie van noten als ‘superfood’ gerechtvaardigd is. 

“Als je het risico dat je later in je leven kanker zult krij-
gen drastisch wilt verminderen, evenals het risico op hart- en 
vaatziekten, diabetes type-2 en overgewicht, en ook nog eens 
je huid wilt beschermen tegen veroudering, dan heb ik een 
goed advies voor je”, schreef de Amerikaanse  gezondheids-
wetenschapper en gezondheidsgoeroe Nicholas Perricone in 
2005 op oprah.com, de website van Oprah Winfrey. “Eet meer 
noten. Eet ze tussen de maaltijden door als snack, en ontdek 
dat ze verzadigend werken en je trek in snoep verminderen. 
Of neem ze bij je maaltijden, en voeg ze bijvoorbeeld toe aan 
je salades.” Perricone beschouwt noten als een ‘superfood’: 
een voedingsmiddel dat zich door zijn gezondheidsbevorde-
rende werking onderscheidt van andere voedingsmiddelen.

De Britse diëtist Stephanie Moore, die geregeld in media 
haar visie geeft op gezonde voeding, gaat niet zo ver als Per-
ricone, maar ook zij beschouwt noten als een ‘superfood’. 
“Er zitten zoveel voedingsstoffen in noten dat je ze kunt 
beschouwen als een voedingssupplement”, zei Moore op 21 
april 2011 in de Britse krant The Independent. “Paranoten 
zijn bijvoorbeeld een uitstekende bron van selenium, een 
stof waarvan de meesten van ons niet genoeg binnenkrij-
gen.” In twee paranoten zit de aanbevolen dagelijkse hoe-
veelheid aan selenium. 

Perricone en Moore staan niet alleen. Moderne voe-
dingsprofeten hebben noten omarmd. In bijna alle popu-
laire diëten hebben noten een prominente rol gekregen: in 
het door talloze wetenschappelijke studies onderbouwde 
dieet van Walter Willett, in het zandloperdieet van Kris 
Verburgh en het hormoondieet van Ralph Moorman. 

Zelfs het Nederlandse Voedingscentrum, dat wars is 
van alle rages en trends op voedingsgebied, is positief over 
noten. Het Voedingscentrum vermeldt op zijn website voe-
dingscentrum.nl “er zijn sterke aanwijzingen dat het eten 
van noten beschermend werkt tegen hart- en vaatziekten”. 
Het centrum heeft noten desondanks niet opgenomen in de 
Schijf van Vijf, omdat ze naar de mening van het centrum te 
veel calorieën bevatten. Honderd gram amandelen bevatten 
ongeveer 650 kilocalorieën, honderd gram macademiano-
ten zelfs een kleine 800 kilocalorieën. 

Verminderde sterftekans
In november 2013 publiceerden epidemiologen van 

Harvard Medical School in de New England Journal of 
Medicine de grootste studie naar het gezondheidseffect 
van noten dat tot nu toe is verschenen.1 Aan het onderzoek 
werkten meer dan 75.000 vrouwen en meer 42.000 mannen 

mee. De onderzoekers volgden hen vanaf de jaren tachtig 
van de twintigste eeuw tot 2010, en hielden bij wie van hen 
overleed. Elke twee tot vier jaar bepaalden de onderzoekers 
hoeveel noten de deelnemers aten. 

De uitkomst van de studie was verrassend. De mannen 
en vrouwen met de hoogste inname van noten - in dit geval 
was dat vier keer of vaker per week - hadden een sterfte-
kans die twintig procent lager was dan die van mannen en 
vrouwen die nooit of zelden noten aten. Noten hadden een 
positief effect in elke groep die de onderzoekers konden 
bedenken: in jonge en oudere mensen, mannen en vrou-
wen, lichte en zware mensen, sporters en niet-sporters en 
drinkers en niet-drinkers. 

Dat had wellicht te maken met het brede effectspec-
trum van noten. Noten verminderden het risico op dode-
lijke hart- en vaatziekten, maar ook het risico op dodelijke 
infectieziekten, dodelijke vormen van kanker en dodelijke 
long- en nierziekten. 

Hart- en vaatziekten
Voedingsonderzoekers hadden al sterke aanwijzingen dat 

noten hart- en bloedvaten beschermen, maar hadden deze 
niet voor die andere aspecten van nootconsumptie. Er waren 
weliswaar een paar studies waarin noten het risico op kanker 
verminderden2, maar tegenover elke studie die een verband 
liet zien, stond een onderzoek waarin noten geen effect had-
den. In de European Prospective Investigation into Cancer 
and Nutrition (EPIC)-studie bijvoorbeeld ontdekten onder-
zoekers uit tien EU-landen dat noten het risico op darmkan-
ker verlaagden bij vrouwen, maar niet bij mannen.3
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Dat noten het risico op cardiovasculaire aandoeningen 
kunnen verminderen, is bekend. Dit is niet alleen aangetoond 
in studies, maar blijkt ook al uit de vetten die ze bevatten. 
Noten bevatten relatief veel vet, maar dat vet bestaat vooral 
uit onverzadigde vetzuren. Honderd gram walnoten bevatten 
bijvoorbeeld 68 gram vet. Daarvan is 13 gram enkelvoudig 
onverzadigd, en 45 gram meervoudig onverzadigd. Onverza-
digde vetzuren verbeteren de cholesterolhuishouding en ver-
minderen daardoor het risico op hart- en vaatziekten. 

Kanker
Onderzoekers hebben tot nu toe weinig aandacht gege-

ven aan de mogelijk beschermende werking van noten 
tegen kanker. Nu die positieve werking is aangetoond in een 
grote epidemiologische studie gaat dat misschien verande-
ren. Onderzoekers zullen wellicht met meer interesse de 
studie lezen die moleculaire voedingswetenschappers van 
Pennsylvania State University enkele jaren geleden publi-
ceerden in Nutrition and Cancer.4 In dat onderzoek lieten 
de Amerikanen twaalf te zware proefpersonen 85 gram 
walnoten eten en namen vervolgens bloed bij hen af. In dat 
bloed stopten de onderzoekers humane borstkankercellen. 

De portie walnoten remde de groei van de borstkanker-
cellen, ontdekten de onderzoekers. Walnoten onderscheiden 
zich van andere noten doordat ze verhoudingsgewijs veel van 
het meervoudig onverzadigde n-3-vetzuur alpha-linoleen-
zuur bevatten. Honderd gram walnoten bevatten negen gram 
alpha-linoleenzuur. Daarnaast zijn walnoten, evenals andere 
noten, een goede bron van het sterol bèta-sitosterol. In één 
ons walnoten zit 105 milligram bèta-sitosterol.

 Toen de onderzoekers kankercellen aan die twee stoffen 
blootstelden, verminderde ook het groeitempo ervan. Ze 
ontdekten dat de twee verbindingen de farnesoid-X-recep-
tor (FXR) in de kankercellen activeerden. 

De farnesoid-X-receptor mag zich sinds enkele jaren in 
de warme belangstelling verheugen van moleculaire onco-
logen. Die werken aan een nieuwe generatie medicijnen die 

via de farnesoid-X-receptor kankercellen kunnen afrem-
men, waardoor ze vatbaarder zijn voor chemotherapie. 
Onderzoekers van de University of Calabria toonden bij-
voorbeeld in 2011 aan dat oestrogeengevoelige kankercellen 
die zich niet meer laten beteugelen door het antioestrogeen 
tamoxifen stoppen met groeien door prikkeling van hun 
farnesoid-X-receptor.5 In andere studies remt prikkeling 
van de farnesoid-X-receptor leverkanker. De ontwikkelin-
gen zijn zo veelbelovend dat het Duitse pharmabedrijf Phe-
nex Pharmaceuticals in 2013 het patent WO2013037482A1 
verwierf voor het gebruik van middelen die inwerken op de 
farnesoid-X-receptor als kankermedicijn. 

Daarmee is uiteraard niet gezegd dat walnoten vormen 
van kanker kunnen genezen. Daarvoor is het effect dat de 
onderzoekers van Pennsylvania State University hebben 
gevonden te zwak, zeggen ze zelf. Desondanks vermoed-
den ze dat een consumptiepatroon waarin mensen dagelijks 
noten gebruiken, kan meehelpen om de groei van kanker-
cellen te vertragen - en daarmee wellicht ook de kans op het 
krijgen van kanker.

Seksualiteit
Misschien wel de meest opmerkelijke studie naar de 

gezondheidseffecten van noten verscheen in 2011 in de 
International Journal of Impotence Research, dat is geschre-
ven door artsen van het Atatürk Teaching and Research 
Hospital in Ankara.6 De onderzoekers deden een experi-
ment met anderhalf dozijn mannelijke dertigers met een 
matig-ernstige vorm van impotentie. De onderzoekers ken-
den de literatuur over de positieve cardiovasculaire effecten 
van noten. Daarin verbeteren noten niet alleen de choleste-
rolhuishouding, maar maken ze ook de vaatwanden soepe-
ler.7 Aangezien stijve bloedvaten een risicofactor zijn voor 
impotentie, lieten de onderzoekers de mannen gedurende 
drie weken dagelijks een ons pistachenoten eten. Toen 
de drie weken voorbij waren, waren de klachten van de 

mannen verminderd. Hun ‘matig-ernstig erectieprobleem’ 
was verbeterd tot een ‘mild erectieprobleem’. 

De onderzoekers vermoeden dat het plantaardige eiwit 
in pistachenoten het proseksuele effect veroorzaakt. Het 
eiwit in noten bevat relatief veel L-arginine, een aminozuur 
dat in de bloedvaten kan veranderen in het vaatverwijdende 
stikstofmonoxide. In één ons pistachenoten zit 2200 milli-
gram L-arginine. Dat is een hoeveelheid die inderdaad pro-
seksuele effecten kan hebben.

Het Turkse onderzoek, dat om begrijpelijke redenen 
veel belangstelling van de populaire media heeft gekre-
gen, is overigens niet onomstreden. Critici betreuren onder 
meer dat de onderzoekers geen gebruik hebben gemaakt 
van een controlegroep.8

Overgewicht
Veel diëtisten en voedingswetenschappers benadruk-

ken dat noten, door hun hoge vetgehalte, ook veel calorieën 
leveren. Hierboven was bijvoorbeeld sprake van een expe-
riment waarbij mannen dagelijks 100 gram pistachenoten 
aten. Die leveren bijna 600 kilocalorieën. Het ligt voor de 
hand dat het lukraak toevoegen van noten aan een dieet, 
zonder elders diezelfde hoeveelheid kilocalorieën weg te 
halen, leidt tot een flinke toename van het gewicht. 

Walter Willett, wereldwijd de beroemdste en meest 
geciteerde voedingswetenschapper van deze eeuw, becijfert 
in zijn op gezondheidsbewuste leken bedoelde boek “Eet, 
drink en blijf slank en gezond” dat de toevoeging van dertig 
gram amandelen per dag aan een dieet theoretisch de kans 
op hart- en vaatziekten kan verminderen, maar alleen als de 
calorieën in die dertig gram amandelen elders uit het dieet 
verdwijnen.9 Als dat niet gebeurt, kunnen die dertig gram 
amandelen op jaarbasis leiden tot een gewichtstoename van 
vier tot acht kilo. “Dit doet alle voordelen van noten weer te 
niet”, schrijft Willett.
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Studies
De kans dat noten overgewicht veroorzaken, lijkt ech-

ter kleiner te zijn dan hun aanzienlijke calorische inhoud 
doet vermoeden. In 2002 publiceerden Amerikaanse voe-
dingswetenschappers, verbonden aan de Loma Linda Uni-
versity, een studie waarin ze proefpersonen gedurende een 
half jaar een portie amandelen lieten eten.10 De proefperso-
nen werden daardoor nauwelijks zwaarder. De toevoeging 
van calorieën in de vorm van noten aan een dieet leidde 
kennelijk automatisch tot compensatie, vermoedden de 
onderzoekers. 

Recentere studies hebben dat vermoeden bevestigd. Eén 
van die studies, afkomstig van onderzoekers van de Uni-
versity of South Australia, verscheen in november 2013 in 
de European Journal of Clinical Nutrition.11 In dat onder-
zoek kregen proefpersonen elke dag 43 gram amandelen. 
Die leverden 262 kilocalorieën, maar toch werden de proef-
personen niet dikker. Sommige proefpersonen werden zelfs 
een beetje slanker. De beste effecten zagen de Australiërs 
trouwens optreden bij de proefpersonen die de amandelen 
’s middags bij wijze van snack aten. Zij verloren drie ons vet, 
werden een beetje slanker in hun taille en bouwden ook een 
beetje extra spiermassa op. 

Noten werken kennelijk, meer dan andere voedings-
middelen, verzadigend. Ze remmen de eetlust. Een theo-
rie die circuleert onder voedingswetenschappers is dat de 
spijsvertering er niet goed in slaagt alle vetten uit de noten 
te halen. Onderzoekers van het Amerikaanse landbouw-
ministerie publiceerden in 2012 in de The American Jour-
nal of Clinical Nutrition een onderzoek waarin ze keken 
naar de opname van energie uit amandelen in proefper-
sonen.12 Ze ontdekten dat de menselijke spijsvertering van 
alle energie in amandelen slechts tweederde kan opne-
men. Dat betekent dat de vetten in amandelen tot diep in 
de darmstelsel doordringen. Dat gebeurt normaliter na 
inname voor grote hoeveelheden vet voedsel. Het lichaam 
reageert daarom op de aanwezigheid van vet in de lagere 

regionen van het darmstelsel door de aanmaak van eet-
lustremmende hormonen. 

Dieetadvies
Als de theorie klopt, dan kunnen diëtisten en andere 

behandelaars hun cliënten zonder problemen adviseren om 
meer noten te eten. Die cliënten zullen dan van de gezond-
heidsbevorderende effecten van noten kunnen profiteren, 
zonder te moeten vrezen voor overgewicht. Jammer genoeg 
is de in dit artikel beschreven theorie nog steeds een theo-
rie, en zijn er aanwijzingen dat niet alle noten even verza-
digend werken. Dezelfde onderzoekers die aantoonden dat 
de spijsvertering niet alle energie uit amandelen opneemt, 
hebben bijvoorbeeld ook laten zien dat de menselijke spijs-
vertering wel bijna honderd procent van de energie uit pis-
tachenoten kan opnemen.13 Dat betekent waarschijnlijk dat 
de verzadigende werking van pistachenoten kleiner is dan 
die van amandelen. Het impliceert dat, ook als de verzadi-
gingstheorie correct is, een verhoogde consumptie van in 
ieder geval sommige noten wel degelijk overgewicht in de 
hand kan werken. Behandelaars die noten willen toevoegen 
aan het dieet van hun cliënten zullen dat dus in combinatie 
moeten doen met advies over het weglaten van andere calo-
riehoudende voedingsmiddelen. 

In studies van Yale University14 werkt die aanpak. De 
onderzoekers lieten zware mannen en vrouwen met een 
voorstadium van diabetes type-2 elke dag 56 gram walno-
ten eten, in de hoop dat de toevoeging van noten aan het 
dieet hun bloedvaten soepel zou houden - dat bleek overi-
gens na twee maanden inderdaad het geval te zijn. Om te 
voorkomen dat de proefpersonen zwaarder werden, gaven 
de onderzoekers voorlichting over calorieën en tips over 
het weglaten van andere voedingsmiddelen. Dat was vol-
doende. De proefpersonen werden niet dikker. 
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