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hart- en vaataandoeningen. Echter, zolang de 

energie-inname van onze voeding gelijk is aan 

het energieverbruik is er geen wetenschappelijke 

aanleiding om een onderscheid te maken tussen 

eenvoudige en complexe koolhydraten. De 

‘Richtlijnen Goede Voeding’ van de 

Gezondheidsraad (2006) geven mensen met een 

gezond gewicht dan ook geen kwantitatieve 

De rol van voeding in volksgezondheid staat al richtlijn voor de hoeveelheid suiker(s) in voeding.

jaren hoog op de maatschappelijke agenda. 

Overheden, belangenorganisaties, bedrijven, 

pers en publiek delen meer en meer hun mening 

over het effect van voeding op onze gezondheid. Door de kennis over de gezondheidsaspecten 

Hierbij komt de voedingskundige betekenis van van suiker te vergroten, wil Suikerstichting 

suiker regelmatig aan de orde. Nederland een bijdrage leveren aan een eerlijk 

debat over de rol van suiker in voeding en 

De aandacht voor suiker wordt veelal in verband gezondheid. We richten ons hierbij op 

gebracht met welvaartsziekten als overgewicht beleidsmakers, belangenorganisaties, 

en daarmee samenhangende chronische voedingsprofessionals, wetenschappers, pers 

aandoeningen waaronder diabetes type 2 en en onderwijs.

Suikerstichting Nederland is al vier decennia het 

wetenschappelijk kenniscentrum op het gebied 

van suiker, voeding en gezondheid. Onderzoek en 

voorlichting over de effecten van suiker op de 

gezondheid zijn de belangrijkste kerntaken. 

Suikerstichting Nederland wil hiermee de kennis 

over de gezondheidsaspecten van suiker vergroten.

Suiker & gezondheid

Planten maken suikers door fotosynthese. De meest 

bekende vorm van suikers is kristalsuiker (saccharose). 

Saccharose wordt gewonnen uit suikerbiet of suikerriet, 

maar komt  bijvoorbeeld ook voor in fruit, 

honing en groenten.

Alle suikers en zetmeel zijn koolhydraten. Het lichaam 

zet de koolhydraten die het binnen krijgt om in glucose, 

. 

Het lichaam maakt  tussen van 

nature aanwezige suikers in bijvoorbeeld fruit of zuivel 

en als ingrediënt toegevoegde suikers zoals suiker in 

jam, of honing in koekjes.

Suiker levert een bijdrage aan de 

 van veel voedingsmiddelen.

van nature

een belangrijke bron van energie voor het lichaam

geen onderscheid

smaak, geur, kleur, 

structuur en conservering

Bijdragen aan het debat
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Suikerstichting Nederland deelt haar kennis en Voor experts uit de wereld van wetenschappelijk 

inzicht met alle relevante partijen. Van onderzoek organiseren wij regelmatig workshops 

beleidsmakers tot voedingsdeskundigen, van om de uitwisseling van kennis te bevorderen. 

diëtisten tot wetenschappers en van artsen tot Daarnaast ondersteunt Suikerstichting 

pers, publiek en onderwijs. Voor die brede Nederland een aantal voedingskundige 

kennisdeling en voorlichting zetten we tal van verenigingen en activiteiten. 

middelen in: de website www.suikerinfo.nl, 

informatiemap, position papers, nieuwsbrieven, 

wetenschappelijke publicaties, advertorials, 

persberichten, workshops en 

bijscholingscursussen. 

Binnen de onderzoekstaak richten we ons vooral 

op wetenschappelijk onderzoek naar de effecten 

van suiker en suikerhoudende producten op de 

gezondheid van de mens. Daarin trekken we 

samen op met wetenschappers van 

(inter)nationaal erkende onderzoeksinstellingen 

en universiteiten. We kijken in die onderzoeken 

onder meer naar overgewicht, diabetes, 

mondgezondheid, sensorische aspecten en 

fysieke en mentale prestatie. 

Kennis opdoen én delen
Wat wij doen
Op voedingskundig gebied zijn wetenschappelijk 

onderzoek en voorlichting de twee belangrijkste 

kerntaken van Suikerstichting Nederland. 

Daarnaast zijn we vraagbaak, gesprekspartner 

en adviesorgaan. 

Brede voorlichtingWetenschappelijk onderzoek Vraagbaak, gesprekspartner en adviesorgaan
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Elk voedingsdebat verdient perspectief

Suiker past in gevarieerde voeding

Overconsumptie is nooit goed

Suikerstichting Nederland juicht elk debat over 

goede voeding toe. En neemt er ook graag aan 

deel. Een goed debat over voeding is gebaat bij 

het juiste perspectief. Met aandacht voor een 

gezonde leefstijl met een gevarieerde voeding, 

voldoende beweging en goede mondhygiëne.

Suiker past prima in een gevarieerd en 

gebalanceerd voedingspatroon. Suikerstichting 

Nederland volgt daarbij de onafhankelijke 

adviezen van onder meer de Gezondheidsraad 

en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid 

(EFSA).

 

Teveel is nooit goed. Overconsumptie van suiker 

is daarom niet wenselijk. Net zo min als 

overconsumptie van andere voedingsmiddelen.

ontwikkelingen op voedingsgebied terug te 

Speciaal voor beleidsmakers, belangen- vinden. Bovendien zijn hier diverse publicaties te 

organisaties, voedingsprofessionals en pers bekijken en aan te vragen.

heeft Suikerstichting Nederland een uitgebreide 

informatiemap samengesteld. Daarin zijn 

onderzoeken, brochures, persberichten, position Om voedingsprofessionals te informeren over 

papers, achtergronden en wetenschappelijke suiker gerelateerde ontwikkelingen op 

literatuur overzichtelijk gerangschikt. Regelmatig wetenschappelijk en/of maatschappelijk vlak  

brengen we aanvullingen uit, waardoor de map brengt Suikerstichting Nederland de digitale 

een praktisch en actueel naslagwerk is met nieuwsbrief ’Suiker in Perspectief’ uit.  

wetenschappelijke informatie over suiker. Zo 

heeft u alle kennis over suiker en gezondheid 

binnen handbereik.

Op onze website vindt u aparte secties voor 

professionals, pers en onderwijs. Hier zijn onder 

andere wetenschappelijke publicaties, 

onderzoeksresultaten, en reacties van 

Suikerstichting Nederland op actuele 

Op de hoogte blijven?Wat wij vinden:

Website: www.suikerinfo.nl

Digitale nieuwsbrief: Suiker in perspectief

Informatiemap

Aanmelden
….voor de digitale 
nieuwsbrief en/of de 
informatiemap kan via: 
www.suikerinfo.nl
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Suikerstichting Nederland is het 

wetenschappelijk kenniscentrum voor suiker en 

gezondheid. Met onderzoek en voorlichting 

draagt Suikerstichting Nederland bij aan een 

eerlijk debat over de rol van suiker in voeding en 

gezondheid. 

Suikerstichting Nederland

Amsterdamsestraatweg 39 a

3744 MA Baarn

035 - 543 34 55

info@suikerstichting.nl

kenniscentrum suiker & gezondheid
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