
MINDER GEZOND DAN 
OUDE TARWESOORTEN?

Doorveredelde 
tarwe

Tarwe is al meer dan 10.000 jaar het belangrijkste gekweekte 
gewas in Europa en brood maakt al eeuwenlang een belangrijk 
deel uit van onze voeding. Maar dieetgoeroes uiten hun bezorgd-
heid over mogelijke negatieve effecten van tarwe en brood in 
het algemeen, op de gezondheid. Gezondheidsproblemen zoals 
overgewicht en diabetes type 2, allerlei allergieën, intoleranties 
en andere bijwerkingen zouden volgens critici mede veroorzaakt 
kunnen worden door gebruik van granen. De voedingswaarde 
van tarwegraan zou zijn verminderd door intensief en langdurig 
verbouwen. Sommigen beweren zelfs dat de nadelige effecten te 
wijten zijn aan de genetische modificatie van tarwe. Moeten we 
terecht kritisch zijn en brood vermijden of blijft volkorenbrood 
eten een verantwoorde keuze. We vroegen het aan specialisten 
ter zaken en lazen er de wetenschappelijke literatuur op na.

Volgens professor Fred Brouns  is er geen enkele aanwijzing dat  
brood dik maakt of de bevolking ziek. “Uit observationeel onderzoek 
blijkt dat mensen die meer volkorenbrood eten minder kans hebben op 
hart- en vaatziekten.” Ook wordt er volgens de professor verkeerdelijk 
gesuggereerd dat het menselijk lichaam niet klaar zou zijn voor de 
vertering van granen omdat granen pas ‘laat’ geïntroduceerd werden  
in het dagelijks dieet van de mens. Vondsten in Afrika tonen echter  
aan dat onze verre aapachtige voorouders 1- 4 miljoen jaar geleden 
grassen en zaden aten evenals knollen en andere planten. Aangezien 
granen grassen zijn met zaden zijn is het denkbaar dat deze toen al 
gegeten werden. Dat 45.000 jaar geleden de Neanderthalers tarwe, 
rogge en gerst gebruikten werd bewezen aan de hand van micro- 
deeltjes in gevonden tandresten. Met uitzondering van <1 tot max  
2 % van de bevolking die lijdt aan coeliakie, heeft consumptie van 
volkorenbrood enkel voordelen. Brood brengt complexe koolhydraten, 
vitaminen mineralen en vezels aan. Coeliakie is een permanent  
onvermogen om gluten uit de voeding te verdragen. De gluten  
beschadigen de dunne darmwand met als gevolg een verminderde 
opname van voedingsstoffen en het optreden van diarree, constipatie, 
groeiachterstand en vermoeidheid als gevolg. De behandeling van 
coeliakie omvat een levenslang glutenvrij dieet. 

GESCHIEDENIS VAN TARWE
Landbouw ontstond ongeveer 8.000 jaar voor Christus. De huidige 
tarwesoort is ongeveer 11.000 jaar geleden ontstaan uit een natuurlijke 
kruisbestuiving van twee wilde tarwerassen. De tarwesoorten die nu 
op de markt zijn kwamen tot stand door klassieke veredelingstechnie-
ken die boeren al eeuwenlang gebruiken. Er is geen enkele genetisch 
gemodificeerde tarwesoort die commercieel gebruikt wordt. Oude 
tarwesoorten zoals emmertarwe, kamut, teff en eenkoorn worden nu 
nog maar op kleine schaal geteeld. Toch komen deze oude graansoor-
ten steeds meer in de aandacht omdat ze meer eiwitten, vitaminen 
en mineralen zouden bevatten. Ook zouden de aanwezige gluten in 
“oude granen” minder aanleiding geven tot intoleranties en allergische 
reacties. Wetenschappelijke argumenten die deze stellingen eenduidig 
bevestigen ontbreken tot op heden.

GEZOND VOEDINGSPATROON MET BROOD
Alvorens de nutriëntensamenstelling van de verschillende graansoorten 
te vergelijken is het belangrijk om het belang van brood in een gezond 
voedingspatroon te schetsen. Aardappelen, rijst en graanproducten  
(bij voorkeur volkoren) zijn de belangrijkste bron van de complexe kool-
hydraten in onze dagelijkse voeding. Volgens de Hoge Gezondheidsraad 
(voedingsadviesorgaan van België) moet minstens 55% van de dagelijk-
se energie afkomstig zijn van koolhydraten. In België haalt  
de meerderheid van de bevolking deze aanbeveling niet.

Volkorenbrood bevat B-vitaminen en is tevens een belangrijke bron van 
voedingsvezels en mineralen zoals ijzer, zink, fosfor en magnesium. In 
België worden geen aanbevelingen gedaan voor de hoeveelheid volko-
rengraan die dagelijks gebruikt zouden moeten worden, maar er zijn wel 
aanbevelingen voor de hoeveelheid voedingsvezels (> 30 gram per dag) 
en de inname van vitaminen of mineralen. Om aan deze aanbevelingen 
te komen is het consumeren van volkorenbrood een goede zaak. 

*  Prof. Fred Brouns Hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht heeft meer dan academische en 
industriële ervaring op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van voeding  
en voedingsstoffen op het lichamelijk functioneren en gezondheid.
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MINDER NUTRIËNTEN?
Uit een recente, zeer breed opgezette studie  blijkt er weinig verschil 
te zijn in de hoeveelheid voedingsvezels, B-vitaminen en bioactieve 
stoffen. Hoewel de hoeveelheid zetmeel licht toegenomen is over de 
jaren blijkt de samenstelling van het zetmeel (de hoeveelheid amylose 
en amylopectine) over de laatste honderd jaar niet veranderd te zijn. 
Het eiwitgehalte van de moderne tarwe is in tegenstelling tot wat vaak 
gesuggereerd wordt, niet toegenomen in vergelijking met oudere 
varianten en is zelfs een beetje afgenomen. Er is geen sluitend bewijs 
dat de samenstelling van de gluteneiwitten ongunstig veranderd is ten 
opzichte van de oudere varianten. Eén studie laat zien dat er minder 
epitopen (onverteerde peptiden met toxische werking) zijn die mogelijk 
kunnen leiden tot coeliakie terwijl een andere studie laat zien dat er 
wat meer zijn. 

Het gehalte aan B-vitaminen, vezels en andere gunstige plantencom-
ponenten is over het algemeen ongewijzigd gebleven wanneer men 
verschillende tarwe soorten analyseert tussen 1842 en 2002. Dit geldt 
ook voor de meeste onderzochte stoffen (behalve carotenoïden) wan-
neer men de oude tarwesoorten zoals spelt en eenkoorn vergelijkt met 
de huidige tarwesoorten. Wel blijkt het ijzer- en zinkgehalte lager te 
liggen bij de modernere variëteiten. Dit neemt niet weg dat broodtarwe 
een interessante bron blijft voor deze mineralen omdat het gehalte van 
deze mineralen gemiddeld veel hoger ligt dan in andere levensmiddelen.

VOEDINGSVEZELS BELANGRIJK!
Onderzoek toont duidelijk aan dat een hogere vezelconsumptie (30 g 
of meer) het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten doet 
dalen. Zo wordt iedere toename van 10 gram vezelconsumptie per dag 
geassocieerd met een vermindering van de kans op het ontwikkelen 
van coronaire hartziekten (zoals bv. hartinfarct) met 14 procent en een 
vermindering van de kans op fatale coronaire hartziekten zelfs met 
27 procent. Er zijn aanwijzingen dat vooral vezels uit volkoren granen 
en fruit hierbij een beschermend effect hebben. Daarnaast worden 
voedingsmiddelen die rijk zijn aan voedingsvezels langzamer verteerd 
waardoor de bloedsuikerspiegel stabieler blijft. Regelmatige pieken en 

dalen in de bloedsuikerspiegel en insulinespiegel kunnen bijdragen tot 
het ontstaan van diabetes type 2. Verder blijken personen met hogere 
vezelconsumptie een stabieler en lager lichaamsgewicht te hebben 
dan bij deze die beperkt vezels gebruiken. Onderzoek toont tevens 
aan dat personen die systematisch te weinig vezels consumeren een 
verhoogd risico vertonen op het ontwikkelen van dikke darmkanker.

Conclusie
Volkoren tarweproducten hebben een belangrijke plaats in een  
gezonde evenwichtige voeding. Volkorenbrood voorziet het lichaam 
van een gezonde hoeveelheid energie door de complexe kool-
hydraten die erin aanwezig zijn. Daarnaast vormt het een goede 
bron van essentiële voedingsstoffen zoals B-vitaminen, mineralen 
(ijzer, magnesium, zink en fosfor) en is het een belangrijke bron van 
voedingsvezels. 

Slechts een kleine groep mensen is niet in staat gluten te verteren 
en dient te kiezen voor glutenvrije producten. Er zijn geen weten-
schappelijke bewijsgronden om aan te nemen dat de gluten in de 
recente tarwevariëteiten meer aanleiding geven tot intolerantie en 
coeliakie. Ook kunnen tarwegranen niet als oorzaak gezien worden 
van welvaartziekten. Integendeel, studies tonen aan dat regelmatige 
consumptie van volkorengranen de risico’s op het ontstaan van dikke 
darmkanker, hart- en vaatziekten, diabetes type 2, overgewicht en 
obesitas helpt verminderen. 

U kunt dus met een gerust gemoed verder genieten van uw dagelijks 
brood! Wit brood mist een deel van de gezonde nutriënten. Vanuit het 
oogpunt van gezondheid en een goede darmfunctie heeft volkoren-
brood de voorkeur.

Op de hoogte blijven van wetenschappelijk nieuws over brood, granen en gezondheid? 
Schrijf u in voor de nieuwsbrief op: www.brood.net/professionals


