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Rond suiker en zoetstoffen is het vaak rumoerig in de media. Wie als consument op internet surft kan al gauw het idee krijgen dat suiker giftig of
verslavend is. Er zijn zelfs boeken over geschreven met deze thema’s als
onderwerp. Ook zoetstoffen ontkomen niet aan een negatief imago. Vaak
worden hun gevaren benoemd en zijn andere, positieve eigenschappen
ver te zoeken. De discussie over deze onderwerpen is vaak met emoties
beladen. Niet verwonderlijk, want onomwonden kan in de media alles wat
mooi en lelijk is over suikers en zoetstoffen worden uitgesproken, voor
iedereen toegankelijk. Het geeft te denken aan wie daar gevoelig voor is.
Enerzijds wordt de twijfel over het gebruik van suiker en zoetstoffen gevoed. Niet alleen op het wereldwijde web, maar ook daarbuiten; thuis aan
de eettafel of met vrienden en familie op een verjaardag. Anderzijds doen
velen gewoon een schepje suiker of zoetje in de koffie of thee, eten ze een
stukje taart op een feestje of nemen ze een glaasje limonade. Suiker en
zoetstoffen maken deel uit van ons dagelijkse eetpatroon.
Maar hoe zit het nu precies? Dit boekje gaat in op de twijfel die kan ontstaan door elkaar tegensprekende publicaties in verschillende media rond
de gezondheid van suiker en zoetstoffen. Het is gebaseerd op vijftien veel
voorkomende aannames onder een algemeen publiek die zijn geïnventariseerd door de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland onder
hun cliënten. Dit boekje geeft antwoord op vijftien vragen die een helder
en eerlijk antwoord verdienen. Het is gemaakt naar aanleiding van de Voeding Nu Basics-bijeenkomst Feiten en fabels over suiker en zoetstoffen.
Hierbij gaven vier deskundigen een bijscholing over dit onderwerp aan gewichtsconsulenten. Dezelfde sprekers geven in deze uitgave de input voor
de antwoorden op de gestelde vragen.
Dr.ir. Janine Verheesen,
Directeur Kenniscentrum suiker & voeding

Feit of fabel
Als je veel suiker eet, kun je
afvallen wel vergeten.
Er is geen reden om aan te nemen waarom
je niet zou kunnen afvallen terwijl je suiker
inneemt met je voeding. Het gaat om het
in stand houden van de energiebalans. Het
teveel aan energie dat je inneemt, of het nu
koolhydraten (suikers), vetten of eiwitten
zijn, moet er ook weer uit om op gewicht te
blijven. Voor de energiebalans maakt het
niet uit in welke vorm je energie inneemt, of
het nu gaat om koolhydraten, vetten, eiwitten of alcohol.
Het lichaam maakt voor zijn energievoorziening gebruik van glucose en vetzuren, voor
de basisstofwisseling en andere inspanningen. Glucose is afkomstig van koolhydraten in de voeding, waaronder zetmeel en
suikers. Glucose kan ook door het lichaam
zelf worden aangemaakt uit aminozuren
(afkomstig van eiwitten) en uit glycerol
(afkomstig van vetten). Vetzuren komen uit
vetten in de voeding en uit de vetvoorraad
in het vetweefsel. Voor de hersenen en de
rode bloedcellen is glucose de belangrijkste
brandstof. Het lichaam kan echter weinig
glucose opslaan. Een beperkte hoeveelheid
(ca. 500 g) kan tijdelijk opgeslagen worden
in lever en spieren als glycogeen. Vet daarentegen kan wel makkelijk in grotere hoeveelheden worden opgeslagen. Het lichaam
kan geen eiwitten als reserve opslaan. Dit
alles betekent dat in de stofwisseling een
zekere prioriteit geldt: eerst omzetting van
eiwitten, dan van koolhydraten en vervolgens van vet. Koolhydraten worden eerst
omgezet in glucose, dat vervolgens wordt
verbrand of in glycogeen wordt omgezet.
Als de glycogeenvoorraad reeds vol is
(bijvoorbeeld bij een inactief persoon) wordt
de overmaat glucose omgezet in vet. Bij voldoende lichamelijke activiteit en als niet te
veel wordt gegeten, wordt uit koolhydraten
nauwelijks vet gevormd. Dat blijkt bijvoor-

beeld bij sportlieden. Zij gebruiken grote
hoeveelheden koolhydraten en hebben
maar weinig lichaamsvet. Vet in de voeding
kan gemakkelijk aan de reservevoorraad
vet in het lichaam worden toegevoegd. De
mogelijkheid om vet op te slaan in vetweefsel is vrijwel onbeperkt.
Wie te veel energie binnenkrijgt en in energiebalans wil blijven, doet er dan ook goed
aan voldoende te bewegen en/of minder
te eten. Of het nu gaat om de inname van
koolhydraten (zetmeel en suikers), vetten of
eiwitten, het zijn uiteindelijk de ingenomen
kilocalorieën die tellen.
Per voedingsmiddel kan het uitmaken hoe
snel hierdoor glucose in het bloed komt. De
glycemische index is een maat die aangeeft
hoe snel koolhydraten in het lichaam worden verteerd en als glucose in het bloed opgenomen. De glycemische index (GI) hangt
echter niet alleen af van de soort koolhydraat, maar ook van andere factoren, zoals
de hoeveelheid vezel in de voeding, opname
in vaste of vloeibare vorm, rijpheid van fruit
etc. Aardappelen, witte rijst en wit brood
hebben een hogere GI dan biet- of rietsuiker. Dat komt doordat suiker is opgebouwd
uit glucose en fructose en fructose eerst in
de lever wordt omgezet in glucose.
Overigens heeft de Gezondheidsraad aangegeven dat de GI nog niet kan worden gebruikt bij voedingsadviezen. De raad geeft
aan dat er geen of onvoldoende bewijs is
dat een voeding met een lage glycemische
index het risico op (chronische) ziekten
vermindert.
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Feit of fabel
Suiker past wel/niet in een
gezonde leefstijl.
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In veel producten zijn van nature suikers aanwezig, zoals in melk, groente
en fruit. De suiker die aan voedingsmiddelen is toegevoegd, komt uit suikerbiet
of suikerriet. Uiteindelijk gaat het om
dezelfde suikers, waarin het lichaam
geen onderscheid maakt. Suiker past
dus in een gezond voedingspatroon.
Voor veel mensen geeft de zoete smaak
van suiker een prettige aangename
beleving. De zoete smaak wordt door
vrijwel iedereen gewaardeerd en wordt
geassocieerd met feest en verwennerij.
En binnen een goed eetpatroon is er
dan ook ruimte voor suikers. Allereerst
omdat het gebalanceerd inpassen van
‘lekkers’ uiteindelijk lijkt te leiden tot
meer succes in het handhaven van een
goed voedingspatroon. Verder maken
suikers als smaakversterker het eten
vaak aantrekkelijker door zure of bittere smaken te maskeren. En er zijn
natuurlijk producten die én suikers én

belangrijke voedingsstoffen leveren.
Fruit, gedroogd fruit en groente zijn een
prima keuze.
Bij een gezonde leefstijl en goede energiebalans, is het aandeel suikers in de
voeding geen probleem. Het lichaam is
goed in staat om dat effectief te verwerken. Het is zelfs zo dat (duur)sporters
beter presteren en herstellen wanneer
ze gebruik maken van een voedingsstrategie gebaseerd op koolhydraten/
suikers.
Zelfs voor mensen die het metabool
syndroom of diabetes hebben, kan het
geen kwaad als ze suiker eten, hoewel
dat laatste nog steeds wordt gedacht.
Het probleem bij deze aandoeningen
is de hoeveelheid glucose in het bloed,
maar ook het cholesterolgehalte of een
hoge bloeddruk. Het nadeel van suikerrijke producten, zoals fris, snoep en
koek, is wel dat ze vaak weinig andere
voedingsstoffen bevatten en relatief
veel energie leveren.
Concluderend geldt dat er voor de
inname van suiker geen specifieke bezwaren zijn, maar ook hierbij geldt voor
iedereen: alles met mate.

Feit of fabel
”Bewerkte suikers” zorgen ervoor dat je sneller
vet opslaat.
Met “bewerkte suikers” wordt in de volksmond verwezen naar toegevoegde suikers in bewerkte of geraffineerde voedingsmiddelen, in de vorm van mono- of
disachariden. Net als de overige koolhydraten zet het
lichaam deze om in glucose. Overigens is de term
“bewerkte suikers” feitelijk misleidend. Suiker uit biet
en riet wordt met een zeer eenvoudige waterextractie
uit deze gewassen verkregen en behoudt daarmee de
oorspronkelijke natuurlijke samenstelling. De aanname dat ”bewerkte suikers” ervoor zorgen dat je
sneller vet opslaat, is een fabel die in de context van
de energiebalans moet worden gezien.

Feit of fabel

Natuurlijke suikers zijn niet slecht voor je.
Het woord natuurlijk wordt vaak ten onrechte gebruikt. Veel mensen denken dat wat uit de fabriek
komt per definitie onveilig of ongezond is en wat
uit de natuur komt per definitie veilig en gezond
is. Wat mensen van oudsher eten komt uit de natuur en door ervaring heeft de mens geleerd wat
veilig is en wat niet. Toch zijn er ook veel producten in de natuur die niet veilig zijn. Wat uit de fabriek komt is getest op de veiligheid, bovendien is
alles gebaseerd op natuurlijke stoffen, ook al zijn
ze synthetisch in elkaar gezet. Voor alle producten
geldt dat de dosis de giftigheid bepaalt.
Je kunt niet zeggen of natuurlijke suikers wel of
niet slecht voor je zijn. Ook toegevoegde suikers
zijn gebaseerd op natuurlijke grondstoffen. Voor
de compleetheid van je voeding kan het een
voordeel zijn als je suikers met bijvoorbeeld een
vrucht opneemt. Zo krijgt iemand meer voedingsstoffen binnen, zoals voedingsvezel, mineralen en
vitamines. Uiteindelijk gaat het om een gezond en
gevarieerd voedingspatroon.
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Feit of fabel
Suikers in vloeibare vorm vergroten
de kans op overgewicht.
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Er zijn aanwijzingen dat suikers in vloeibare vorm een sterkere bijdrage zouden
hebben aan het ontstaan van overgewicht, dan suikers die in andere vorm
worden ingenomen, maar hiervoor is
niet voldoende bewijs, er is een gebrek
aan interventiestudies.
Uit Nederlands onderzoek* is gebleken
dat schoolkinderen die dagelijks suikerrijke frisdrank krijgen, over een jaar
genomen meer aankomen (max. 0.8
kg) dan kinderen die een light-frisdrank
nemen. Het effect is vooral te zien in
de eerste maanden. Vermoed wordt dat
opname van energie in vloeibare vorm
minder verzadigend werkt dan opname
van dezelfde hoeveelheid energie in
vaste vorm. Het gevolg daarvan is dat
de energiebalans bij vloeibare voeding gemakkelijker positief wordt. Ook
de snelheid waarmee energie wordt
ingenomen is hoogst waarschijnlijk
een factor bij het ontstaan van overgewicht. Ons verzadigingssysteem heeft
een zekere tijd nodig om effectief te
worden. Wie snel eet onttrekt zich als
het ware aan het verzadigingssysteem.
Het is daarom raadzaam om langzaam
te eten. Het spreekt voor zich dat
het overmatig gebruik van suiker uit
frisdrank, snoep of koekjes niet is aan
te bevelen. Ook hier geldt dat het beter
is om gebruik van voedingsmiddelen te
stimuleren met meer voedingsvezel en
onmisbare voedingsstoffen.
Bij het promoten van light frisdrank
voor kinderen kunnen vraagtekens worden gezet. Water, of thee blijft het beste

alternatief. In de praktijk is de overgang
naar water voor grote frisdrankdrinkers
vaak een te grote stap en dan kan
frisdrank light een prima alternatief zijn
om de energie-inname te beperken.
* Janne C. de Ruyter, M.Sc., Margreet R.

Olthof, Ph.D., Jacob C. Seidell, Ph.D., and
Martijn B. Katan, Ph.D.
A Trial of Sugar-free or Sugar-Sweetened Beverages and Body Weight in Children
N Engl J Med 2012; 367:1397-1406.

Feit of fabel
Suiker kan verslavend werken.
Er verschijnen publicaties op internet
of in boekvorm waarin ‘snelle suikers’
worden omschreven als puur gif en
verslavend. Dit is onzin. Wat je wel kunt
zeggen is dat mensen vaker suiker
of zoete producten nemen omdat ze

het lekker vinden, ze hebben er een
voorkeur voor en inname bevredigt een
zekere behoefte. Dat is niet specifiek
voor een zoete smaak. Het kan ook van
toepassing zijn op andere smaken. In
de praktijk blijkt het lastig de voorkeuren voor smaken af te leren, maar net
als bij zout is dit mogelijk.
Een vergelijking met de effecten van
verslavende stoffen, zoals alcohol,
nicotine of drugs is daarom voor suiker
niet te maken. Bij verslaving speelt het
dopaminesysteem een rol en treden
bij onthouding ontwenningsverschijnselen op. Dit is niet
gekoppeld aan suiker- of
glucose-inname. Snoepen
of zelfs snaaien kun je
hier niet onder scharen.
Er zijn wel aanwijzingen
dat dit kan uitmonden
in gewoontegedrag. Voeding, net zoals alle denkbare leuke dingen in het
leven, kan wel afhankelijk
van de context waarin het
plaatsvindt als plezierig
worden ervaren en als het
ware bekrachtiging willen
(dat wil ik vaker). Dit heeft
niks met verslaving te
maken. Het is bekend
dat koolhydraten de
insulinespiegel verhogen. Als gevolg
daarvan worden grote
neutrale aminozuren
(zoals valine, leucine
en isoleucine) en
glucose door de spieren opgenomen. Het
aminozuur tryptofaan
dat stevig is gebonden aan albumine

(een eiwitmolecule in het bloed) is
hiervoor niet gevoelig. Als gevolg
daarvan wordt de verhouding tussen
tryptofaan en de genoemde neutrale
aminozuren in het bloed verhoogd. Het
idee is dat hierdoor meer tryptofaan de
bloed-hersenbarriere kan passeren en
zodoende de serotonineaanmaak in de
hersenen wordt verhoogd. Daarvan kan
een anti-stress werking het gevolg zijn.
Dit proces, waarbij tryptofaan wordt
gestimuleerd, is echter niet uniek voor
suiker, maar geldt voor alle
koolhydraten. Beweren
dat suiker verslavend is, dat gaat
te ver.
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Feit of fabel
Alle zoetstoffen zijn slecht.
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Dat kun je zo niet zeggen en valt nog te bezien. Alle zoetstoffen die gebruikt
worden in voedingsmiddelen zijn uitvoerig op veiligheid getest. Of ze nu zitten in
producten uit de fabriek, ambachtelijk gemaakte producten of grondstoffen voor
thuisgebruik. Er wordt verstandig mee omgegaan. Voor zoetstoffen, kunstmatig of
natuurlijk, is een Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI) vastgesteld. Volgens de
consumptiecijfers wordt deze vrijwel nooit overschreden. Over slechte voedingsgewoonten moet men zich meer zorgen maken dan over gebruik van zoetstoffen.
Toch is de perceptie van de consument dat veel zoetstoffen slecht zijn. Uit een
Europees consumentenonderzoek naar het gebruik van zoetstoffen in frisdrank
kwam naar voren dat 20 procent van de Nederlanders geen twijfels heeft over de
veiligheid van zoetstoffen; 70 procent weet het niet zeker, maar gebruikt ze wel;
de overige 10 procent wil ze niet gebruiken omdat ze ernstige zorgen hebben. De
trend lijkt dat meer mensen zich zorgen gaan maken. Daarbij wordt ook onderscheid gemaakt tussen natuurlijke en kunstmatige zoetstoffen, wat wetenschappelijk gezien niet relevant is. Terughoudendheid bij alles wat kunstmatig is speelt
hierbij een rol. Het is van belang de echte voor- en nadelen van de dagelijkse
voeding in ogenschouw te nemen. Zoetstoffen kunnen voorzien in een behoefte
aan een zoete smaak zonder dat ze de energie-inname verhogen. Gebruik van
suiker verhoogt de inname van energie en dat is bij overgewicht ongewenst. Wie
overgewicht heeft, wil afvallen en suiker wil blijven gebruiken, moet meer bewegen
en/of minder eten.

Tabel : Dagelijkse consumptie van light frisdranken (in liter) voor een kind
(25kg) en volwassene (70kg) voor het bereiken van de ADI.
				Kind (25kg)		
Volwassene (70kg)
Aspartaam			1,67 l			4,66 l
Acesulfaam K			0,64 l			1,80 l
Cyclamaat			0,70 l			1,96 l
Sacharine			1,56 l			4,37 l
Sucralose			1,25 l			3,50 l
Steviol Glycosiden 		
1,25 l			
3,50 l

Feit of fabel
Van zoetstoffen raakt je suikerbehoefte uit balans en krijg je nog meer trek
in zoetigheid.
Er is geen bewijs voor een lichamelijk mechanisme waarbij een zoetstof de suikerbehoefte verandert of de glucosebalans in het lichaam verandert. De suikerbehoefte is vooral een aangelegenheid van de zintuigen. Wel is bekend dat de
inname van suiker of suikerdrank zich niet geheel onttrekt aan het verzadigingssysteem. Zo bleek in het eerder genoemde frisdrankenonderzoek bij schoolkinderen de gewichtstoename van 0,8 kg na 1 jaar aanmerkelijk kleiner te zijn wanneer
het gebruik van de frisdrank niet geleid zou hebben tot een lagere energie-inname
uit andere voeding (zie blz.6). In hoeverre gebruik van zoetstoffen invloed heeft op
het eetgedrag en energie-inname op langere termijn is nog onvoldoende onderzocht.

Feit of fabel
Zoetstoffen zijn niet veilig, met name op lange termijn.
Zoetstoffen zijn uitvoerig onderzocht en veilig bevonden. Er zijn geen nadelige effecten bekend van zoetstoffen op lange termijn, zolang er niet meer wordt ingenomen dan de Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI). Bij de berekeningen van de
ADI wordt uitgegaan van de hoeveelheid van een stof die per kg lichaamsgewicht
door een mens levenslang, dagelijks ingenomen kan worden zonder dat nadelige
gevolgen voor de gezondheid optreden. Natuurlijk is het belangrijk dat de overheid
blijft monitoren in hoeverre de consumptie van zoetstoffen onder de vastgestelde
ADI blijft zodat maatregelen genomen kunnen worden als er overschrijding dreigt.
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Feit of fabel
Sinds er zoetstoffen bestaan is het overgewicht alleen maar toegenomen.
Wie naar de ontwikkelingen in de afgelopen decennia kijkt, ziet dat het overgewicht in Nederland en de rest van de wereld is gestegen. Ook is het gebruik van
zoetstoffen in de loop der jaren toegenomen. Maar er is geen oorzakelijk verband
aangetoond tussen zoetstoffen en de wereldwijde epidemie van overgewicht en
obesitas. De westerse manier van leven wordt gekenmerkt door geringe lichamelijke activiteit en een ruime inname van energie. Onder deze omstandigheden wordt
de energiebalans gemakkelijk positief en neemt de vetvoorraad in het lichaam
toe. Uit de voedselconsumptieonderzoeken in Nederland en de gewichtstoename
van haar bevolking kan worden afgeleid dat die gewichtstoename het gevolg moet
zijn van een afname van de lichamelijke activiteit, die niet voldoende is gecompenseerd door een lagere inname van energie.

Feit of fabel
Alle fruit bevat essentiële suikers.
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We spreken over essentiële voedingsstoffen als het lichaam niet in staat is om
deze zelf te maken. Suikers zijn niet essentieel omdat, zoals eerder vermeld, de
mens in staat is om via de zogeheten gluconeogenese glucose te vormen uit eiwit
(aminozuren) of vet (glycerol). Letterlijk betekent gluconegenese het opnieuw
vormen van glucose.
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Feit of fabel
Baby’s of kinderen moeten geen producten eten of drinken waaraan zoetstoffen zijn toegevoegd.
Levensmiddelen die speciaal bestemd zijn voor baby’s, peuters en kleuters,
bijvoorbeeld zuigelingenvoeding en koekjes voor peuters, mogen geen kunstmatige zoetstoffen bevatten. Deze kinderen gebruiken echter ook producten die voor
alle leeftijdscategorieën bestemd zijn. Daarin mogen wel - vastgestelde maximale
hoeveelheden - kunstmatige zoetstoffen zitten. Dat geldt ook voor light-producten
en producten waarop staat ‘geen suiker toegevoegd’. Op de verpakking van de
producten staat aangegeven wat er in het product zit. Volgens de Nederlandse
Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) kunnen kinderen tot vier jaar, die producten
met kunstmatige zoetstoffen gebruiken, de aanvaardbare dagelijkse inname
(ADI) voor de zoetstof cyclamaat overschrijden. Voor andere zoetstoffen bestaat dit
gevaar niet. Als een kind bijvoorbeeld twee glazen limonade en een glas yoghurtdrank (beide zonder suiker maar wel gezoet met cyclamaat) per dag drinkt, wordt
de veiligheidsgrens voor de zoetstof cyclamaat overschreden. Hoewel de gevolgen
van een regelmatige overschrijding van de veiligheidsgrens van cyclamaat tot
nu toe nog onbekend zijn, adviseert de NVWA om terughoudend te zijn met het
geven van producten met deze kunstmatige zoetstof aan kinderen tot vier jaar.
Het is daarom verstandig bij jonge kinderen te kiezen voor basisproducten uit het
voedselaanbod. Het heeft niet de voorkeur ze te belasten met light frisdranken of
andere producten met zoetstoffen. Kinderen mogen af en toe gerust een glaasje
limonade, ook met suiker.

Feit of fabel
Kunstmatige zoetstoffen kunnen
een hormonale chaos veroorzaken,
waardoor mensen blijven eten.
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Voor deze aanname ontbreekt bewijs. Er zijn in onderzoeken wel eens aanwijzingen gevonden dat kunstmatige zoetstoffen hetzelfde effect in het lichaam zouden
kunnen hebben als suikers. Het lichaam zou “denken” dat je suiker en dus energie binnenkrijgt en op dezelfde manier gaan reageren, namelijk insuline afgeven in
de bloedbaan. Hierna zou het hongergevoel, door een glucosedip, weer toenemen,
met als compensatie opnieuw eten. Dit is echter nog een hypothese.
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Feit of fabel
Om af te vallen moet je koolhydraatarm eten.
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Volgens de Richtlijnen voor goede voeding van de Gezondheidsraad dient 4070 % van de energie-inname afkomstig
te zijn van koolhydraten. De ondergrens
van 40 en% is gebaseerd op de behoefte van de hersenen en rode bloedcellen
aan glucose. De gluconeogenese maakt
het echter mogelijk om bij voldoende
voorziening met eiwitten in de glucosebehoefte te voorzien. Een koolhydraatarme eiwitrijke voeding stimuleert de
verzadiging, vermindert het hongergevoel en vergemakkelijkt daardoor het
afvallen. Er is daarom geen bezwaar
om in het kader van afvallen tijdelijk
(tot 6 weken) minder koolhydraten in te
nemen dan de door de Gezondheidsraad aanbevolen ondergrens van 40
en%. Een nadeel van koolhydraatarme
voeding is de verhoogde kans op een
onevenwichtige voedingssamenstelling
met weinig voedingsvezel. Een ander
nadeel is de verhoogde kans op het
ontstaan van ketose, een verhoogde
aanmaak van ketonen als gevolg van
vetverbranding, gecombineerd met
een relatief tekort aan glucose. Ketose
veroorzaakt moeheid en misselijkheid
en er zijn aanwijzingen dat de toestand
geassocieerd is met verhoogde afbraak
van spiermassa. Duursporters moet
worden ontraden om koolhydraatarm te
eten. Door de lage inname van koolhydraten neemt hun glycogeenreserve
af, waardoor sportprestaties dalen.
Vastgesteld is dat zij tijdens inspanning
eerder de ‘man met de hamer’ tegenkomen (de zogenaamde hongerklop), een
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gevolg van glycogeendepletie en dus
glucosetekort.
Bij afvallen geldt dat de energiebalans
negatief dient te zijn. Die toestand
kan op vele manieren worden bereikt:
minder eten, meer bewegen en niet
specifiek door minder koolhydraten te
eten.

Feit of fabel
Het lichaam doet er ongeveer vijf
keer zo lang over om aspartaam te
verwijderen dan het erover doet om
alcohol te verwijderen.
Aspartaam is feitelijk een dipeptide. In
het maagdarmkanaal valt de stof zeer
snel uiteen (door inwerking van proteolytische enzymen) in de aminozuren
asparaginezuur (40%) en fenylalanine
(50%) en in methanol (10%). Asparaginezuur en fenylalanine komen als
normaal bestanddeel van eiwitten in

behoorlijke hoeveelheden in de voeding
voor en ook methanol komt in de gebruikelijke voeding voor (veresterd met
pectine in groente en fruit). Mensen
met de stofwisselingsziekte fenylketonurie (PKU) moeten aspartaam in
de voeding zo veel mogelijk vermijden
omdat ze fenylalanine slecht kunnen
verwerken waardoor ophoping van giftige omzettingsproducten plaatsvindt.
Het dieet voor deze personen is niet
eenvoudig omdat fenylalanine in vrijwel
alle eiwitten voorkomt.
De vergelijking met alcohol is eigenlijk
onzinnig. Waar aspartaam al wordt
afgebroken voordat het de bloedbaan
kan bereiken, moet alcohol eerst
via het bloed naar de lever worden
getransporteerd om daar te worden
geoxideerd. Die oxidatie verloopt niet
snel. Om de 10 gram alcohol uit een
alcoholisch drankje volledig te oxideren
is ca.1,5 uur nodig.

Feit of fabel
Zoetstoffen op basis van stevia zijn
beter dan zoetstoffen op basis van
aspartaam, acesulfaam K, etc.
Aspartaam is een zoetstof die enorm
onder vuur ligt. Geheel onterecht, zoals
hierboven uiteengezet. Wereldwijd is
deze zoetstof in zo’n 6000 producten
verwerkt. Veel mensen denken dat
stevia beter is omdat het blad van de
steviaplant wordt gebruikt, het komt
uit de natuur. Ook deze zoetstof wordt
(synthetisch) bewerkt, maar dat maakt
niet uit voor het effect in het lichaam.
Er is geen reden te veronderstellen
waarom de ene zoetstof beter of slechter zou zijn dan de andere, wel is per
zoetstof de ADI vastgesteld en kun je
van de ene zoetstof meer innemen dan
van de andere.
steviaplanten
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Koolhydraten: Hoe zit dat ook al weer?
Koolhydraten vormen de verzamelnaam
voor verschillende suikers. Een koolhydraat is eigenlijk een aaneenschakeling van suikermoleculen (sachariden).
Afhankelijk van de grootte en aaneenschakeling worden ze ingedeeld. Zo zijn
er enkelvoudige koolhydraten (monosachariden) en meervoudige koolhydraten (disachariden, oligosachariden en
polysachariden). Disachariden bestaan
bijvoorbeeld uit twee sacharidemoleculen. Monosachariden zijn bijvoorbeeld
glucose (dextrose), fructose (vruchtensuiker) en galactose. Disachariden
bestaan bijvoorbeeld uit een glucose
en een fructosemolecule, zoals sacharose (bekend als biet- of rietsuiker)
of lactose (glucose en galactose) in
melk. Oligosachariden hebben tot wel 9
verbonden suikermoleculen, voorbeel-

den zijn raffinose en inuline. De langste
suikerketens zijn de polysachariden.
Hierbij gaat het om het plantaardige
zetmeel en het dierlijke glycogeen.

Foto: Scott Bauer
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Acceptabele spreiding van de energie-inname over de macrovoedingstoffen voor
volwassenen volgens de Richtlijnen goede voeding 2006 van de Gezondheidsraad.

Voedingsstof

eiwitten
vetten 		
verteerbare
koolhydraten

aanbevolen hoeveelheid/adequate inname in energieprocent
bij wenselijk
lichaamsgewicht

bij overgewicht of ongewenste
gewichtstoename

10-25 			
20-40 		

10-25
20-30 à 35

40-70 			

40-70

Bij gezond gewicht geen onderscheid welke koolhydraten (suikers of zetmeel).
Bij overgewicht: meer bewegen, minder energiedichte voeding incl. suikerhoudende dranken

Hoe wordt suiker gemaakt?
1. Suikerbietenveld
2. Tussen september en december

worden de bieten gerooid tijdens de
zogenaamde bietencampagne.

3. Om 1 kilo suiker te maken zijn ongeveer 8 suikerbieten nodig

4. In de fabriek worden de bieten gewassen en in reepjes gesneden.

5. Suiker uit de bietenreepjes lost op in
warm water. Er ontstaat ruwsap (heel
zoet water) en bietenpulp.

6. Koolzuurgas en ongebluste kalk

halen alle onzuivere stoffen uit het
ruwsap. Wat overblijft is dunsap (helder
suikerwater).

7. Door verhitting verdampt een groot
deel van het water uit het dunsap.
Uiteindelijk ontstaat diksap.

8. Door het diksap aan de kook te

brengen, verdampt nog meer water. Er
ontstaat een grote brij suikerkristallen.

9. Na afkoeling wordt de kristalbrij

gecentrifugeerd. Naast een donkerbruine stroop (melasse) blijven er witte
suikerkristallen over.

10. Tot slot wordt de suiker gedroogd
en afgekoeld. Het is klaar om in te pakken.
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Dit is een uitgave van Kenniscentrum suiker & voeding
Aan de totstandkoming van deze brochure werkten mee:

- Prof. Gertjan Schaafsma, Schaafsma Advisory Services/Wageningen Universiteit
- Dr. Rob Markus, hoofddocent neuropsychologie en psychofarmacologie Universiteit Maastricht
- Dr. Stephan Peters, manager kennis en kwaliteit Stichting Voedingscentrum
Nederland
- Yneke Vocking, voedingskundige/docent Academie voor leefstijl en gezondheid

Kenniscentrum suiker & voeding wil een bijdrage leveren aan een gewogen
maatschappelijke discussie over suiker in relatie tot voeding en gezondheid. Sinds
1969 stimuleert deze organisatie onderzoek naar suiker in relatie tot voeding en
gezondheid. Ook geeft het kenniscentrum voorlichting over suiker en fungeert het
als vraagbaak op het gebied van suiker in relatie tot voeding en gezondheid, en op
het gebied van levensmiddelenwetgeving. Regelmatig verschijnen nieuws, artikelen en achtergronden. Ze worden verspreid via www.kenniscentrumsuiker.nl, de
digitale nieuwsbrief Suiker in Perspectief en de wetenschappelijke informatiemap.
Daarnaast is er bijvoorbeeld ook de speciaal op leerlingen en docenten in het
basis- en voortgezet onderwijs gerichte website: www.suikerwereld.nl.

Meer informatie:
Suiker:

www.kenniscentrumsuiker.nl/images/pdf/
positionpapers/Positionpaper_Diabetes_mellitus_2013.pdf
www.kenniscentrumsuiker.nl/images/pdf/
positionpapers/Positionpaper_Metabool_Syndroom_2013.pdf
www.kenniscentrumsuiker.nl/images/downloads/
sn_pp_overgewicht_0905_web.pdf
www.kenniscentrumsuiker.nl/images/downloads/
sn_pp_glykemische%20index_web_0508.pdf
www.kenniscentrumsuiker.nl/images/pdf/brochures/De_menselijke_motor_2012_online_03.pdf
www.kenniscentrumsuiker.nl/images/downloads/
INFO_literatuur_suikernietverslavend_WEB.pdf

Zoetstoffen:

www.food-info.net/nl/national/ww-aspartaam.
htm

Algemeen:

www.voedingscentrum.nl

