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In het verleden is meer dan eens geconcludeerd 
dat koffie slecht is voor het hart. Natuurlijk, het 
hart gaat sneller kloppen en ook de bloeddruk 
gaat wat omhoog. Maar: onderzoekstechnieken 
zijn verbeterd en dat koffie slecht is blijkt een ach-
terhaalde gedachte, vertelt professor Voeding 
en hart- en vaatziekten Marianne Geleijnse. “Er 
zijn inmiddels heel wat studies gedaan waar-
bij grote groepen mensen langere tijd werden 
gevolgd. De afgelopen jaren zijn we in deze 
studies veel gerichter gaan kijken naar koffie. 
Hieruit is dan ook gebleken dat koffie helemaal 
geen hart- en vaatziekten veroorzaakt en dat 
twee tot vier kopjes per dag zo’n vijftien procent 
minder kans op hart- en vaatziekten en vroeg- 
tijdig sterven kan geven. Dat is dus een hele 
gunstige uitkomst.”

Normaal gebruik
Of het dan meteen schadelijk is als je meer dan 
vier kopjes per dag drinkt? Nee, maar het effect 
hiervan is minder bewezen. Volgens Geleijnse 
valt er bij meer dan vier kopjes niet heel veel 
extra winst te behalen als het aankomt op de 
gezondheid. Daarnaast kun je dan last krijgen 
van de bijwerkingen van koffie. “Als je 
teveel cafeïne binnenkrijgt, kun je bijvoor-
beeld angstklachten, onrust of slapeloosheid 
ontwikkelen. Daarom is normaal gebruik 
aan te raden. Ga niet excessief koffie drinken. 
Wetenschappelijk gezien kunnen we 
over de gezondheidswaarde nog niet vol- 
doende zeggen als het aankomt op mensen 
die écht veel koffie drinken. Vandaar dat uit 
voorzichtigheid wordt gezegd: maximaal vier 
kopjes per dag, zowel voor mensen mét als 
zonder hart- en vaatziekten. Belangrijk 
is overigens dat ik het hier heb over 
zwarte koffie of koffie met melk. Neem 
je in elk kopje koffie meerdere suiker- 
klontjes, dan neemt dit een deel van de gunstige 
effecten weg en draagt dit niet bij aan meer 
hartgezondheid.” 

Papieren filter
Buiten het aantal kopjes per dag ligt het ook 
nog aan wat voor koffie je dan drinkt. Dit heeft 
te maken met het filter, vertelt Geleijnse. “Als 
je koffie met een papieren filter zet, blijven 
bepaalde vetachtige stoffen, diterpenen ge-
naamd, achter in het filter. Eén van die diter-
penen is cafestol, dat het cholesterol verhoogt. 
Daarom is het dus voor het hart wel beter om 
koffie te zetten met een papieren filter. Senseo 
bevat bijvoorbeeld ook een papieren filter en is 
tevens vrij van diterpenen. Bij espresso zit er wel 
een heel klein beetje in, omdat daar geen papie-
ren filter wordt gebruikt. Maar dit valt echt nog 
mee als je het vergelijkt met kookkoffie, Turkse 
koffie en cafetière koffie. Met deze koffiesoorten 
moet je wel oppassen. Daar zit een olielaagje op, 
wat je kunt zien als je de koffie in het licht houdt. 
Dit zijn de diterpenen.” 

Koffie slecht voor het hart? Onjuist. 
Sterker nog: twee tot vier kopjes koffie 
per dag hangt samen met vijftien 
procent minder kans op hart- en 
vaatziekten en kan de gezondheid 
zelfs bevorderen.

86
ONDERZOEK
KOFFIE & ONDERZOEK

MARIANNE GELEIJNSE

Bewezen: koffie
bevordert de gezondheid

TEKST LAURA VAN HORIK
BEELD MARIANNE GELEIJNSE

“Voor
diabetes 

heeft koffie
voordelen”
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Kanker en diabetes
Niet alleen heeft koffie voordelen als het aan-
komt op hart- en vaatziekten, maar bijvoorbeeld 
ook op het gebied van kanker en diabetes. “Er 
zijn steeds meer aanwijzingen dat koffie even- 
eens beschermt tegen kanker”, zegt Geleijnse. 
“Het gaat daarbij met name om leverkanker 
en baarmoederkanker, maar opvallend genoeg 
zijn er ook aanwijzingen voor huidkanker. Wat 
kanker betreft maakt het niet uit of de koffie ge-
filterd is of niet. Voor kanker werkt het met dit 
filter net iets anders, omdat cholesterol daarbij 
minder belangrijk is. Maar in principe wil je na- 
tuurlijk geen hart- en vaatziekten én geen kan- 
ker krijgen, dus ik denk dat het goed is om altijd 
voor gefilterde koffie te kiezen.” 

Ook voor diabetes heeft koffie zo z’n voordelen: 
vijf kopjes koffie per dag zou het risico op dia-
betes met dertig procent kunnen verlagen. “Bij 
diabetes zijn de voordelen misschien nog wel 
meer aangetoond dan bij kanker. Koffie zou de 
gevoeligheid voor insuline bijvoorbeeld kunnen 
vergroten en een ontstekingsremmende wer- 
king hebben. Ook beschermt koffie wellicht te-
gen leververvetting en worden darmbacteriën 
mogelijk op een gunstige manier beïnvloed. 
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat koffie enige 
bescherming biedt tegen de ziekte van Parkinson. 

En zelfs psychisch lijken er voordelen te zijn: in 
sommige onderzoeken werd koffie in verband 
gebracht met een lager risico op depressie.” 

Met én zonder cafeïne
Wat daarnaast opvallend is, is dat uit een onder-
zoek van Geleijnse is gebleken dat zowel koffie 
mét als koffie zonder cafeïne beschermt tegen 
vroegtijdig sterven. “Wij volgen al een lange tijd 
4.800 hartpatiënten. Tot onze vreugde zagen 
we ook in dit onderzoek terug dat het drinken 
van koffie verband hield met een lager risico op 
vroegtijdig sterven. Dat gold dus ook voor kof-
fie zónder cafeïne. De grote vraag is hoe dat dan 
werkt en wat daarachter zit. Koffie bevat naast 
cafeïne meer dan duizend andere plantaardige 
stofjes, zoals polyfenolen, die de vaten kunnen 
beschermen. Veel van deze stofjes hebben ook 
een antioxidantwerking. Het is een heel rijk 
product als je kijkt naar inhoudsstoffen en 
daarom een groot onderzoeksterrein. Als het 
op zoveel ziekten een mogelijk gunstig effect 
heeft, zou er dan een soort gemeenschappelijk 
mechanisme in koffie zitten? Dat is een hele 
interessante vraag en daar proberen nu veel 
onderzoekers achter te komen.”                   
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WAAROM BRENGT 
HPNL DIT ONDER DE 
AANDACHT?
Wij willen onze lezers zo 
breed mogelijk van nuttig 
informatie voorzien en op 
die manier de samenleving 
transparanter maken. 
Dat behoort tot onze 
doelstelling. Wij helpen 
daarbij. Onafhankelijk en 
objectief. Helpt u ons? Wij 
helpen u.
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