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IN DIT BOEKJE
Is suiker verantwoordelijk voor het ontstaan van diabetes?
Of zorgt suiker voor een vitaminetekort? Over suiker doen
verhalen de ronde waarvan onderzoekers zeggen: ‘Er is
geen wetenschappelijk bewijs’. Wetenschappelijk onderzoek
maakt het mogelijk om fabels en mythes over suiker te
ontzenuwen. In dit boekje aandacht voor recente uitkomsten
van onderzoek en gesprekken met de onderzoekers zelf. Wat
zijn de meest verrassende uitkomsten van de studies die de
afgelopen jaren zijn gepubliceerd? En wat is hun advies voor
de dagelijkse praktijk?

6

NATIONALE IN INTER
NATIONALE SAMENWERKING

BIJDRAGE AAN DE
VOEDINGSVOORLICHTING

‘Kenniscentrum suiker en voeding’

‘Kenniscentrum suiker en voeding’

werkt nauw samen met nationale en

gaat niet over één nacht ijs, vertelt

internationale onderzoeksinstituten en

prof.dr. Gertjan Schaafsma. Hij was

universiteiten. Wetenschappers die zich

tot voor kort lector ‘Sport, Voeding en

richten op voeding in relatie tot gezond-

Leefstijl ‘aan de Hogeschool Arnhem

heid doen de afgelopen jaren steeds meer

Nijmegen. Schaafsma is regelmatig

onderzoek naar onze totale leefstijl. Het

betrokken bij onderzoek waarbij het

kenniscentrum schenkt daarom vooral

kenniscentrum samenwerkt met d
 iverse

veel aandacht aan de vermeende relatie

universiteiten. ‘Ze levert met haar

tussen suiker en het probleem van over-

websites en position papers over suiker

gewicht, maar ook aan thema’s als een

gerelateerde onderwerpen een wezenlijke

verstoorde glucosestofwisseling, fysieke

bijdrage aan de voedingsvoorlichting

en mentale prestaties en welbevinden,

in Nederland. De wetenschappelijke

en mondgezondheid. Niet alleen de

inhoud van de position papers wordt

energie-opname (ons eten en drinken)

bijvoorbeeld zorgvuldig bewaakt door

maar ook het energiegebruik (bewegen)

deskundigen van buiten in te schakelen.’

word bestudeerd. Het uitgangspunt van

Een aantal van hen vertelt in dit boekje

‘Kenniscentrum suiker en voeding’: als

over de huidige stand van de wetenschap.

de balans tussen eten en bewegen goed
is – dat wil zeggen iemand eet gezond en
heeft een actieve leefstijl – dan is er geen
reden om suiker in de ban te doen.

Raadpleeg ook de website die bij dit
boekje hoort
Op www.kenniscentrumsuiker.nl vindt u nog veel meer
(recent verschenen) informatie over alle onderwerpen.
En wilt u weten wat b
 ijvoorbeeld de persoonlijke fascinatie
van de geïnterviewde wetenschappers is? Klik door naar de
filmpjes en luister naar hun verhaal.
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‘Balans aanbrengen
in eten, drinken en
bewegen’
Elly Kaldenberg (SanAvis), diëtist
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Koolhydraten in
een gezond leven
Suiker geeft je energie maar past het ook bij een gezonde manier van eten? Mensen maken graag
een onderscheid in goede en slechte producten, maar die zijn er eigenlijk niet. Gezond eten is
een kwestie van een gevarieerde keuze maken uit diverse voedingsmiddelen met groente, fruit
en v olkoren producten als basis. Elk voedingsmiddel kan een rol spelen bij een uitgebalanceerde
voeding, ook suiker. Gezond eten is niet alleen een optelsom van alle voedingsstoffen die het lichaam
nodig heeft, het is ook genieten van eten en drinken. En suiker levert een positieve bijdrage aan
smaak, geur, kleur of structuur van voedingsmiddelen. ‘Maar’, zegt diëtist Elly Kaldenberg: ‘Het is
wel een kwestie van balans aanbrengen in eten, drinken en bewegen.’

GEZONDE LEEFSTIJL IS DE BASIS
Gezond eten lijkt zo simpel, maar het is niet voor iedereen even gemakkelijk,
merkt Elly Kaldenberg op. Ze is diëtist en eigenaar van SanAvis, bureau met
Visie op Voeding, dat onder andere voedingsprogramma’s maakt voor bedrijven
met gezonde werknemers als uitgangspunt. ‘Soms is het noodzakelijk om vanwege
gezondheidsredenen iets aan het voedingspatroon te doen. Denk bijvoorbeeld
aan diabetes, een verhoogd cholesterolgehalte of overgewicht. Maar je kunt ook
proberen om problemen te voorkomen en daarom extra aandacht te besteden aan
een gezonde leefstijl. Dat doe ik in samenwerking met bedrijven met onze voedingsprogramma’s.’ Afhankelijk van de klant en het risicoprofiel van de werknemers wordt
een programma ‘op maat’ gemaakt. Dat varieert van algemene voorlichting over
gezond eten tot één-op-één coaching van medewerkers. Gezonde voeding en gezonde leefstijl zijn altijd de basis. Kaldenberg is flexibel in haar voedingsadvisering.
‘Het is belangrijk dat die aansluit bij iemands leven. Als ik een topmanager begeleid
om een gezond gewicht binnen bereik te brengen, en hij of zij eet vijf of zes keer per
week buiten de deur, dan is het energiepercentage koolhydraten in het advies vaak
lager dan de aanbevelingen. Want als je zo’n eetpatroon hebt en je doel is ‘minder
calorieën’, dan is het gemakkelijker om buitenshuis vlees- en visgerechten te kiezen
en brood, aardappelen en rijst te vermijden. Dat advies heeft er niets mee te maken
dat ik tegen koolhydraten ben, maar je moet in dit soort situaties kiezen voor wat
haalbaar is voor de cliënt en vooral ook haalbaar blijft. Adviezen waar mensen wat
mee kunnen.’ ‘Maar’, zegt ze nog: ‘Ik moet er niet aan denken dat ik sporters zou
adviseren om minder koolhydraten te eten, voor hen is een hoog percentage kool
hydraten juist essentieel.’
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De basis van een
gezonde voeding
Koolhydraten horen thuis in de basis
van onze voeding. Gezond eten is een

SUIKER PAST IN EEN GEZONDE VOEDING
Op de vraag of suiker past in een gezond voedingspatroon antwoordt Elly Kaldenberg:
‘Jazeker, suiker past in een gezonde voeding. Een koekje, een schaaltje vla, ze
moeten deel kunnen uitmaken van je gebruikelijke manier van eten. Ik heb veel

k westie van een g
 evarieerde keuze

liever dat mensen normaal omgaan met producten waar suiker in voorkomt, in plaats

maken uit diverse voedingsmiddelen.

van over te stappen op abnormaal gebruik van producten zonder suiker. Die benade-

Het is belangrijk dat gebruik
(voeding) en v erbruik (bewegen)
in balans zijn. Elk v oedingsmiddel
kan een rol spelen bij een
uitgebalanceerde voeding, ook

ring leidt beslist niet tot de gewenste manier van eten. Daarnaast moeten consumenten weten dat er geen onderscheid hoeft te worden gemaakt tussen suikers die
van nature aanwezig zijn in producten (zoals in vruchtensap en honing) en suikers
die door iemand zelf of door de fabrikant worden toegevoegd aan een voedings
middel of gerecht.’ Cliënten zijn niet verbaasd dat producten met suiker niet in de

suiker. Suiker levert een positieve

ban worden gedaan? ‘Nee, want ik kan het verklaren. Als ik iets over voeding uitleg,

bijdrage aan smaak, geur, kleur

vertel ik hoe je energie-inname en energiegebruik in balans brengt. Als ze verbaasd

of s tructuur van voedingsmiddelen.

zouden zijn over ‘wel suiker’ dan heb ik iets fout gedaan in die uitleg.’

DE MENS CENTRAAL IN DE VOORLICHTING
Over de voorlichting in Nederland zegt Kaldenberg: ‘Onze algemene voedings
voorlichting is best wel braaf en algemeen. Ook wel logisch want het is heel moeilijk
om een goede voorlichting te ontwikkelen voor elke doelgroep. Ik vind dat er ook te
veel in z’n algemeenheid over het onderwerp wordt geschreven en gesproken. Op dit
moment neigen we steeds meer te gaan naar ‘gezond en puur natuur’, maar kijk ik
naar de lagere sociaal economische klasse die hebben daar echt geen boodschap
aan. Ik vind dat daar een probleem zit.’ We moeten een andere aanpak ontwikkelen,
vindt Kaldenberg. ‘Misschien moet je toe naar een model waarbij de uitgangspunten

‘Als ze verbaasd
zouden zijn over ‘wel
suiker’ dan heb ik iets
fout gedaan’

wel dezelfde zijn maar de vorm verschillend.’ Ze noemt als voorbeeld het gebruik van
peulvruchten en groenten. ‘We zijn het er over eens dat peulvruchten gezond zijn en
vaker gegeten zouden moeten worden. Maar de ene groep wil ze zelf weken en de
ander moet daar juist niet aan denken. Dan is een potje handiger en zullen ze wel
peulvruchten gebruiken. Zelfde boodschap alleen een andere vorm.’
En over groenten zegt ze: ‘Informeer grote groepen uit de bevolking over het gemak
van de kant-en-klare verse groenten die in het gekoelde vak in de supermarkt liggen.
Niet moeilijk om zo elke dag een flinke portie groente te eten. Maar voor heel veel
mensen geldt dat ze die producten niet weten te vinden. In de voorlichting moet ‘de
mens’ centraal staan, dat is wat ik mis. Voorlichters moeten veel meer naar hun
doelgroepen kijken en op basis daarvan vaststellen wat je hen wilt vertellen.’
Lees meer over koolhydraten en een gezonde leefstijl op kenniscentrumsuiker.nl >
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Mijn ‘guilty pleasure’:
Ik geniet van mooie
producten en goede
smaken. Guilty? Door
er volop van te genieten
maak je elke ‘pleasure’
toch ‘not guilty’?
Het fascinerende van mijn
vakgebied:
Dat we allemaal eten en er daarom
16 miljoen voedingskundigen zijn
zoals de Volkskrant onlangs schreef.
Hoe kun je de chaos van m
 eningen
over voeding voor het individu
in banen leiden? Dat moeten
deskundigen doen en daar wil ik
er graag één van zijn.
Op dit moment houdt me bezig:
Dat voeding binnen onze 24-uursmaatschappij zo’n interessant onderwerp is. Circa 20% van de mensen
werkt op onregelmatige tijden. Wat
is bijvoorbeeld de invloed op hun
voedingsgedrag?
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KOOLHYDRATEN
BELANGRIJKE BASIS
Koolhydraten is de verzamelnaam voor alle suikers,
zetmeel en voedingsvezels die in onze voeding
voorkomen. Koolhydraten vormen voor mensen de
belangrijkste bron van energie (4 kcal per gram, 2 kcal per
gram voedingsvezel). Koolhydraten hebben we dus elke
dag nodig om goed te kunnen functioneren.
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Koolhydraten komen voor in producten

bouwstenen die aan elkaar vast zitten.

drinken worden uiteindelijk in het

die we dagelijks gebruiken. Fruit, melk

Voorbeelden zijn sacharose, lactose

lichaam omgezet in glucose waaruit

en melkproducten, brood, aardappelen,

(melksuiker) en maltose (moutsuiker).

we de energie halen. Dat zijn de verteer-

rijst, pasta en peulvruchten, maar ook in

Sacharose – onze kristalsuiker – bestaat

bare koolhydraten (glucose, fructose,

bijvoorbeeld honing, frisdrank en zoete

uit één bouwsteen glucose en één

galactose, maltose en zetmeel). In de

versnaperingen. De suikers in vruchten

bouwsteen fructose. Fructose komt van

dikke darm worden de niet-verteerbare

sappen, honing en siropen (en ook in

nature voor in onder andere fruit en

koolhydraten afgebroken door darm

melk) zijn van nature aanwezige suikers.

honing. Oligosachariden hebben drie tot

bacteriën. Dat zijn de voedingsvezels

Sacharose, glucose en/of fructose zijn

negen gekoppelde bouwstenen. Ze heten

(onverteerbaar of persistent zetmeel,

suikers die van nature voorkomen in voe-

bijvoorbeeld oligofructose, raffinose

pectine en (hemi)cellulose, betaglucanen

dingsmiddelen maar ook door fabrikant

en maltodextrines (uit peulvruchten,

en oligosachariden zoals inuline). Het

of consument worden toegevoegd. De

prei, uien). Zetmeel en voedingsvezels

lichaam heeft een beperkte koolhydraat-

bekendste is kristalsuiker (sacharose),

zijn polysachariden. Het zijn lange

voorraad in de vorm van glycogeen in

die thuis wordt gebruikt om (warme)

ketens die sterk vertakt kunnen zijn.

lever en spieren. Glycogeen kan snel wor-

dranken en gerechten zoet(er) te maken.

Belangrijke bronnen van zetmeel zijn

den gebruikt als het lichaam – bijvoor-

Voedingsmiddelenfabrikanten gebrui-

aardappelen, granen en peulvruchten.

beeld bij sporten – extra koolhydraten

ken kristalsuiker voor onder meer de

Alle koolhydraten uit ons eten en

als energiebron nodig heeft.

smaak, maar ook om producten een
bepaald mondgevoel te geven (zie ook
pagina 14), bijvoorbeeld bij de productie van chocolade, zuiveltoetjes, koek,

VERSCHILLENDE EIGENSCHAPPEN

snoep, frisdranken en ijs.

Koolhydraten hebben verschillende eigenschappen waardoor ze op ver
schillende manieren kunnen worden ingedeeld. Volgens de officiële indeling

DE GROEP KOOLHYDRATEN

op basis van hun chemische structuur worden drie hoofdgroepen onder

De groep koolhydraten bestaat uit mono-

scheiden (mono- en disachariden; oligosachariden en polysachariden) met

en disachariden, uit oligosachariden

elk hun subgroepen. Kristalsuiker (tafelsuiker) wordt gedefinieerd als de

en polysachariden. Monosachariden

disacharide sacharose. Met de term suikers (ook wel ‘totaal suikers’ genoemd)

bestaan uit één bouwsteen. Dat zijn

wordt bedoeld alle mono- en disachariden (met uitzondering van polyolen).

bijvoorbeeld glucose (druivensuiker,

In de praktijk maakt men weinig gebruik van de officiële, chemische kool

dextrose), fructose (vruchtensuiker)

hydraatindeling, maar kiest men liever termen op basis van praktijkgerichte

en galactose. Disachariden hebben twee

eigenschappen zoals bijvoorbeeld eenvoudige suikers en verteerbare
koolhydraten. Maar de gebruikte definities voor die termen zijn vaak ver
schillend. Het leidt tot verwarring als de hoeveelheden van die koolhydraten

Alle koolhydraten uit ons

in voedingsmiddelen worden geanalyseerd. In wetenschappelijke kringen
worden dergelijke termen dan ook niet altijd algemeen geaccepteerd. Wel

eten en drinken worden

gebruikte aanduidingen op basis van fysiologische eigenschappen zijn

uiteindelijk in het lichaam

De communicatie rondom koolhydraten en suikers wordt veel duidelijker

omgezet in glucose waaruit
we de energie halen.

prebiotica, glycemische koolhydraten, resistent zetmeel en voedingsvezels.
als dergelijke geaccepteerde definities worden geregeld en door iedereen
worden gebruikt. De voorkeur heeft een indeling op basis van de combinatie
van chemische en praktijkgerichte eigenschappen.
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Het merendeel van de

VOEDINGSSTOFFENDICHTHEID
BELANGRIJK

5-20 energieprocent, geen d
 uidelijke

Suiker is één van de koolhydraten en die

niet voldoen aan de norm voor micro-

hebben we elke dag nodig als energie-

voedingsstoffen. Het merendeel van

bron. Voor onze hersenen zijn kool

de N
 ederlanders (85% van de mannen

hydraten zelfs de essentiële energiebron.

en 88% van de vrouwen) gebruikt een

hoeveelheid toegevoegde

De deskundigen uit de commissie van

voeding met een (aanzienlijk) lagere

suikers dan 20 energie%.

de Gezondheidsraad maken bij hun

hoeveelheid toegevoegde suikers dan

aanbevelingen geen onderscheid tussen

20 energieprocent (TNO 2006).

Nederlanders gebruikt
een voeding met een
(aanzienlijk) lagere

negatieve invloed heeft op het wel of

de verschillende soorten koolhydraten.
(bewegen) maar in balans zijn en de

DIVERSE FUNCTIES VAN
SUIKER

voeding alle voedingsstoffen bevat die

Suiker staat al heel lang bekend als

het lichaam nodig heeft. Wie een v oeding

middel om voedingsmiddelen te con

kiest met naar verhouding weinig

serveren. Jam, geconfijte vruchten

calorieën ( bijvoorbeeld om te proberen

en vruchten op siroop zijn daar voor-

een gezond gewicht te realiseren) moet

beelden van. Suiker is ook een belang-

wel zorgen dat producten met een hoge

rijke smaakversterker, bijvoorbeeld bij

voedingsstoffendichtheid, voldoende

sommige groenten om de meligheid

voedingsvezel en een lage energiedicht-

te dempen of de natuurlijke smaak te

heid w
 orden gekozen. Uit een review van

accentueren ( zoals bij het koken van

diverse studies naar de relatie tussen

bietjes en tomaten). Suiker wordt ook

consumptie van toegevoegde suikers en

gebruikt als textuurmaker. Het geeft

inname van microvoedingsstoffen blijkt

snoep de vereiste stevigheid en struc-

niet dat een hogere inname van suikers

tuur. Een cake zou nooit de gewenste

de kwaliteit van de voeding nadelig

luchtigheid k rijgen als niet de juiste

beïnvloedt (Rennie et al 2007). De auteurs

hoeveelheid suiker wordt toegevoegd.

concluderen dat de hypothese van

IJsmakers weten dat suiker zowel zorgt

‘verdunnen van voedingsstoffeninname

voor verlaging van het vriespunt als

door suikergebruik’ waarschijnlijk een

voor de smeuïgheid van het ijs. Genieten

oversimplificatie is van een ingewikkeld

van een knapperig koekje of een bros

onderwerp. Er zijn diverse factoren die

speculaasje wordt voor een deel ook

onze voedselconsumptie beïnvloeden.

teweeg gebracht door de typische ‘beet’

In ieder geval is duidelijk dat een afname

die bij het koekje hoort. Daarvoor is de

in het gebruik van toegevoegde suikers

suiker verantwoordelijk.

Als inname (voeding) en gebruik

beslist niet hoeft te leiden tot een
verbeterde inname van microvoedingsstoffen (Ruxton et al 2010). Uit de data
van de Nederlandse voedselconsumptie
peiling (1997/1998) blijkt dat zowel bij
mannen als bij vrouwen een hoeveelheid
toegevoegde suikers in de range van
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Lees meer over de definities van
koolhydraten en de functies van suiker
op kenniscentrumsuiker.nl >

Suiker is één van de k
 oolhydraten
en die h
 ebben we elke dag nodig
als energiebron.
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‘Suikers passen in een
gezond eetpatroon’
Prof.dr.ir. Frans Kok (Wageningen Universiteit),
hoogleraar Voeding en Gezondheid
16

Wetenschappelijke
studies over de
rol van koolhydraten
In de vakliteratuur die zich richt op voeding en gezondheid wordt veel onderzoek gepubliceerd over de
rol van koolhydraten. De Gezondheidsraad, het onafhankelijke wetenschappelijke adviesorgaan dat
regering en parlement adviseert, schrijft dat minimaal 40% van de energie afkomstig moet zijn van
koolhydraten. De deskundigen in de Raad vinden dat er geen onderscheid gemaakt hoeft te worden
tussen de soort koolhydraten. Want, zeggen ze, het is vooral belangrijk dat er niet méér energie
binnenkomt (voeding) dan er wordt gebruikt (bewegen) en de voeding voldoende bevat van alle andere
stoffen die het lichaam nodig heeft (zoals vitamines, mineralen). De Gezondheidsraad heeft bij een
gezond gewicht geen maximale hoeveelheid vastgesteld voor de consumptie van suiker.

Naar aanleiding van de uitkomsten van wetenschappelijke studies (gericht op de rol
van koolhydraten) uit de afgelopen jaren zegt Frans Kok: ‘Voedingsvezels zijn gezond.
Ze zijn in staat om het cholesterolgehalte te verlagen. Dat is gunstig omdat het risico
op hart- en vaatziekten daardoor kleiner wordt.’ Hij refereert aan een belangrijke
overzichtsstudie door Amerikaanse onderzoekers (onder meer van de Universiteit
van Minnesota). ‘Uit dat onderzoek – er deden 336.000 vrouwen en mannen mee –
blijkt dat per elke 10 gram voedingsvezels per dag het risico op hartproblemen met
14% afneemt. Het zijn de vezels uit groenten en fruit die hiervoor verantwoordelijk
lijken te zijn.’ Voedingsvezels verlagen ook de bloeddruk en er zijn sterke aanwijzingen dat ze beschermen tegen het ontstaan van diabetes. ‘Mensen die veel volkoren
graanproducten eten, krijgen minder gauw diabetes. De risicoreductie is bijna 40%.’
De onderzoekers maakten gebruik van de gegevens uit de Nurses’ Health Study.
Een voeding met veel volkoren graanproducten zorgt ook voor een lagere BMI (Body
Mass Index) en een geringere middelomtrek. ‘Dat blijkt uit een analyse van een groot
aantal voornamelijk epidemiologische studies (n=25). Die volkoren graanproducten
vullen de maag, zorgen voor een gevoel van verzadiging, waardoor minder wordt
gegeten en er minder kans op overgewicht is.’
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De Gezondheidsraad
adviseert
De Gezondheidsraad adviseert
dat minimaal 40% van de
energie a fkomstig moet zijn van

GEEN BOVENGRENS VOOR SUIKER
Frans Kok loopt nog een aantal koolhydraatstudies langs. Suiker wordt als natuur
lijke zoetmaker veel toegevoegd aan voedingsproducten, merkt hij op. ‘Suikers
passen in een gezond eetpatroon, het lichaam kan ze goed gebruiken. De uiteindelijke glucose is immers nodig als energiebron, ze doen geen kwaad. De

koolhydraten. In hun advies wordt

Gezondheidsraad noemt dan ook geen bovengrens voor toegevoegd suiker.’ Maar

ook aandacht besteed aan andere

zegt Kok: ‘De limitering zit in het aantal calorieën dat tegelijkertijd met suiker

belangrijke voedingsstoffen. Een

binnenkomt, vaak geruisloos in de vorm van frisdranken en zoetigheid zoals koekjes,

gezonde voeding bevat voldoende

gebak, snoep en ijs. Daarin moet je dus kritisch zijn.’ Frisdranken met suiker zorgen

eiwit (maximaal 10-25% van alle

gemakkelijk voor een positieve energiebalans, waarschuwt hij. Over de glykemische

energie) en een evenwichtige

index (een maat voor de stijging van het glucosegehalte na het eten en drinken van

hoeveelheid vetten (maximaal 20
tot 40 energie%).

een voedingsmiddel met koolhydraten) zegt Kok dat niet alle soorten koolhydraten
zorgen voor eenzelfde stijging van het glucosegehalte. Er zijn koolhydraten met
een hoge en met een lage glycemische index. ‘De indeling van koolhydraten op die
manier heeft een toegevoegde waarde. Je moet bedenken dat je producten zoals
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koolhydraten en vezel.’ Hij concludeert dat de wetenschap er nog niet uit is of het
eten van koolhydraten met een hoge glycemische index ongezonder is dan het eten
van vooral koolhydraten met een lage glycemische index. ‘Er zijn claims dat het
consumeren van hoog glycemische koolhydraten dik maakt, en andersom, dat het
consumeren van veel koolhydraten met een lage glycemische index zou afslanken.
Maar de Amerikaanse Dietary Guidelines 2010 concluderen dat hier geen wetenschappelijk bewijs voor is.’ En over fructose zegt hij: ‘De overdreven aandacht voor
fructose die nu speelt, is gebaseerd op dierexperimenteel onderzoek.’ Onderzoekers
die de publiciteit zoeken met de schadelijke effecten van fructose baseren zich
met name op uitkomsten van dit type onderzoek. Er zijn met een normale fructose
consumptie in een evenwichtig voedingspatroon geen bewijzen dat fructose voor de
mens nadelig zou zijn. ‘Er b
 estaan sowieso weinig humane studies op dit gebied en
maar heel weinig interventiestudies. Met zo weinig bruikbare cijfers kun je de werkelijke betekenis van fructose op onze gezondheid niet vaststellen.’

OPTIMALE VERHOUDING MACRONUTRIËNTEN
Ons lichaam kan niet zonder koolhydraten. We hebben ze nodig om te voorkomen
dat eiwitten in onze spieren worden gebruikt als energiebron. De Gezondheidsraad
vindt dat er geen onderscheid gemaakt hoeft te worden tussen de soort kool
hydraten. Over de maximale consumptie van suiker zegt Frans Kok: ‘In de Richtlijnen
goede voeding van 2006 is geen bovengrens voor het gebruik van suiker vastgesteld. In discussies om wel een bovengrens te hanteren voor het gebruik van suikers
die van nature in de voeding voorkomen en die worden toegevoegd, wordt vaak
het argument genoemd dat een voeding met royale hoeveelheden suikers onvoldoende vitamines en mineralen zou bevatten. Maar er is eerder met de Nederlandse
gegevens van de Voedsel Consumptie Peiling (VCP) berekend hoe het is gesteld met
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‘De optimale onderlinge
verhouding tussen
macronutriënten verschilt
van individu tot individu.
Er zou veel meer moeten
worden benadrukt dat
het bij de r ichtlijnen om
‘ranges’ gaat.’

die vitaminen- en mineralenvoorziening in relatie tot de hoeveelheid suikers in de
voeding. Als de voeding 20 energieprocent suikers bevat, dan nog vormt de voorziening met micronutriënten geen probleem (Balder et al 2006).’ Het is een lastige
discussie constateert Kok. ‘Waar ligt het optimum voor van nature aanwezige en van
toegevoegde suikers? Er is behoefte om dat in z’n algemeenheid scherp te krijgen.
Doe je dat niet – en dat zie je nu af en toe gebeuren – dan blijft de discussie steken
in loze kreten.’ Hij trekt het nog breder in een algemene discussie over macronutriënten. ‘We maken in de Richtlijnen goede voeding bij de aanbevelingen voor eiwitten,
vetten en koolhydraten gebruik van marges waarmee je een verantwoorde voeding
kunt creëren. De optimale onderlinge verhouding tussen macronutriënten verschilt
van individu tot individu. Er zou veel meer moeten worden benadrukt dat het bij
de richtlijnen om ‘ranges’ gaat. Binnen die ranges moet een optimale voorziening
kunnen worden gerealiseerd.’ Over de ontwikkeling van de nieuwe richtlijnen (die
naar verwachting in 2014 worden gepubliceerd) zegt hij: ‘We stellen ons weer steeds
de vraag: is er voldoende onderbouwing, waar hebben we het precies over, bijvoorbeeld als je dat optimum voor toegevoegde suikers aan de richtlijnen wilt toevoegen?
Er is nog het nodige niet bekend.’

Lees meer over de wetenschappelijke discussie rondom koolhydraten
op kenniscentrumsuiker.nl >

Mijn ‘guilty pleasures’: Pure chocola, nieuwe haring
bij het ontbijt, een lekker koud biertje.
Het fascinerende van mijn vakgebied:
Hoe voeding – we krijgen dagelijks duizenden moleculen binnen – zorgt
voor een goede gezondheid en ziekte helpt voorkomen.
Mijn inspiratiebron:
Die komt voort uit de overtuiging dat een gezonde voeding en leefstijl
een gunstige invloed h
 ebben op de kwaliteit van leven. Ik haal ook veel
voldoening uit het werken met jonge mensen en uit het onderwijs aan hen.
Als ik niet in dit vakgebied terecht was gekomen:
Dan was ik DJ of chirurg.
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HOEVEEL
KOOLHYDRATEN ETEN
NEDERLANDERS?
In 2011 zijn de gegevens uit de meest recente
Nederlandse Voedselconsumptiepeiling
(VCP) g
 epubliceerd. In de periode 2007–2010
is geïnventariseerd wat kinderen en
volwassenen (7–69 jaar) eten.
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DE VOEDSELCONSUMPTIEPEILING

gemiddeld meer mono- en disachariden

De meting is uitgevoerd in opdracht van

gevoegd) dan vrouwen (103-157 gram/

het ministerie van Volksgezondheid,

dag voor m
 annen; 90-140 gram/dag voor

Welzijn en Sport en gecoördineerd

vrouwen). De gemiddelde consumptie

door het RIVM (Rijksinstituut voor

van p
 olysachariden ligt voor mannen

Volksgezondheid en Milieu) in B
 ilthoven.

tussen de 116-168 gram per dag, vrouwen

Ruim 3800 mensen deden mee aan

komen uit op 103-124 gram per dag. De

het onderzoek, de response was 69%.

VCP-gegevens worden gebruikt om

Opvallende uitkomsten: Nederlanders

beleid op het gebied van gezonde voeding

eten nog steeds te weinig fruit, te weinig

en veilig voedsel te ondersteunen, om

groenten, vis en vezel, de hoeveelheid

voedingsmiddelenaanbod en voedings-

transvetten in de voeding is afgenomen,

voorlichting te verbeteren en de data

maar het aandeel verzadigd vet is nog

binnen voedingsonderzoek te gebruiken.

(zowel van nature aanwezig als toe

steeds te hoog. De VCP-onderzoekers
hebben de voedingsmiddelen en
gerechten die zijn gegeten door de
deelnemers ondergebracht in 17 hoofd-

Bekijk de meest recente consumptiecijfers
van koolhydraten en suiker op
kenniscentrumsuiker.nl >

groepen zoals aardappelen, groenten
en fruit, maar ook suiker en snoepgoed
(met bijvoorbeeld ook honing, jam,
chocoladehagelslag en ijs).

157
140

Het energiepercentage in de voeding
dat afkomstig is van koolhydraten, is
het hoogste voor kinderen van 7-8 jaar
(51-54 energieprocent), wordt geringer
bij het ouder worden en is het laagste

103

(41-43 energieprocent) voor v olwassenen
in de leeftijd van 51-69 jaar. De EFSA

90

(European Food Safety Authority)
adviseert voor alle leeftijdscategorieën
een voeding met 45-60 energieprocent
koolhydraten per dag (2010). Uit de VCP
blijkt dat m
 annen tot hun 31ste jaar
en vrouwen tot hun 41ste gemiddeld
boven de gewenste ondergrens van
45 energieprocent uitkomen. Dat is
een indicatie voor een lage prevalentie
van een inadequate inname van kool

mannen

vrouwen

103-157 gram/dag

90-140 gram/dag

hydraten. De oudere v olwassenen
kwamen g
 emiddeld iets lager uit dan
de ondergrens. Mannen gebruiken

Gemiddelde consumptie van
mono- en disachariden in Nederland
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VOEDINGS- EN
GEZONDHEIDSCLAIMS
OP PRODUCTEN
Op sommige producten staan voedings- of
gezondheidsclaims vermeld om het product aan te
prijzen. Ze worden v ermeld op verpakkingen maar
ook in reclames gebruikt. Voedingsclaims zeggen iets
over de samenstelling van het product, bijvoorbeeld
‘zonder toegevoegde suikers’. Gezondheidsclaims
geven informatie over het effect van het product op
de gezondheid, bijvoorbeeld ‘vitamine D draagt bij
tot een normale werking van de spieren’.
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Alle claims moeten aan de algemene

(elke categorie producten heeft andere

(daling bloedcholesterolgehalte), omega

(wettelijk geregelde) voorwaarden

criteria) zorgen er voor dat producten die

3-vetzuren toegevoegd aan margarine en

voldoen. Ze mogen bijvoorbeeld niet

vooral bijdragen aan een onevenwichtig

ei (beperken risico hart- en vaatziekten)

onjuist, dubbelzinnig of misleidend

voedingspatroon geen voedingsclaim

en voedingsvezel in brood (verbeteren

zijn of aanzetten tot het eten of drinken

krijgen. Hoe de profielen er precies uit

darmwerking).

van overmatige hoeveelheden van het

gaan zien, is bij het verschijnen van dit

product.

boek nog steeds niet duidelijk omdat
er binnen de Europese Commissie geen

VOEDINGSCLAIMS EN SUIKER

Lees meer over suikerclaims en de laatste
ontwikkelingen op het gebied van wet- en
regelgeving op k enniscentrumsuiker.nl >

overeenstemming is.

Voor suiker kunnen enkele voedingsclaims worden gebruikt. De claim

GEZONDHEIDSCLAIMS

‘suikerarm’ is toegestaan als het

Gezondheidsclaims zijn alleen toe

suikergehalte van het product maximaal

gestaan als ze zijn opgenomen in

5 g/100 g of 2,5 g/100 ml is. De claim

speciale verordeningenlijsten. Daar-

‘suikervrij’ mag worden gebruikt als het

naast zijn er specifieke voorwaarden

suikergehalte van het product maximaal

zoals de voorwaarde dat een n
 ormale

0,5 g/100 g of 0,5 g/100 ml (bijvoorbeeld

portiegrootte en voedingspatroon

suikervrije kauwgom) bedraagt. ‘Geen

voldoende moeten zijn om het

suikers toegevoegd’ is toegestaan als aan

geclaimde gunstige effect te b
 ereiken,

het product geen mono- of disachariden

en de verplichte vermelding dat een

(of andere zoete ingrediënten) zijn toege-

gevarieerde, evenwichtige voeding en

voegd (bijvoorbeeld diverse dranken en

een gezonde leefstijl belangrijk zijn.

appelmoes). Op een product dat van na-

Om gezondheidsclaims op deze lijsten

ture suikers bevat, moet worden vermeld

te krijgen, heeft iedere lidstaat een lijst

‘dit product bevat van nature aanwezige

met claims kunnen insturen. De EFSA

suikers’. Als in een product minder

(European Food Safety Authority)

suikers worden gebruikt dan in vergelijk-

beoordeelde de duizenden claims aan

bare voedingsmiddelen dan mag er op

de hand van recente m
 eta-analyses,

staan ‘verlaagd gehalte aan suikers’ (mits

klinische gecontroleerde studies en

het minimaal 30% lager is). Dat mag ook

eventuele causale verbanden. Het

‘light’ worden genoemd maar met de

merendeel van de claims is v erworpen.

toevoeging dat het gaat om suiker (of om

Bijvoorbeeld omdat de s amenstelling

bijvoorbeeld zout, vetten). Een voedings-

van het product o
 nduidelijk was of de

claim mag alleen worden gebruikt op

claim te vaag. ‘Geeft energie’ of ‘goed

producten die voldoen aan het voedings

voor de gezondheid’ zijn afgewezen

profiel. Het voedingsprofiel is een

omdat die effecten nauwelijks zijn

instrument om te kunnen beoordelen of

aan te tonen. Voorbeelden van goed-

een product voor een voedingsclaim in

gekeurde claims zijn plantensterolen

aanmerking komt. De voedingsprofielen

en –stanolen in margarine en yoghurt
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DE SMAAK VAN
SUIKER IS POPULAIR
Lekker of niet lekker? Smaak wordt door veel mensen
beschouwd als een subjectief begrip, maar proeven
heeft ook een objectieve kant. Wie meer weet
over de basissmaken, over m
 etabole verzadiging en
bijvoorbeeld s ensorische signalen begrijpt beter hoe
complex proeven is.
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De smaakpapillen op onze tong kunnen

Voor veel mensen geldt dat ze een klein

het voedsel komen de brokstukken van

diverse smaken waarnemen. Via de

beetje toegevoegde suiker nauwelijks

voedingsstoffen terecht in de lever. Pas

smaakzenuwen wordt informatie door

meer proeven. Bij het ouder worden

na enkele uren is het gegeten voedsel ver-

gegeven aan de hersenen. In de loop

verschuift de voorkeur naar hogere

werkt en stijgt de ghrelinespiegel weer.

van ons leven bouwen we een geheugen

suikerconcentraties (De Graaf 2012).

Dat zorgt vervolgens voor een gevoel van
trek. Het volume dat iemand eet, bepaalt

voor smaken op zodat we ze later weer

mede wanneer je verzadiging voelt. Ook

hangt voor een deel af van de kwaliteit

GEVOELENS VAN HONGER
EN VERZADIGING

van het p
 roduct maar heeft ook te maken

Als we eten wordt het gevoel van h
 onger

invloed. Als iemand een voedingsmiddel

met ervaring en gewenning. Iemand die

minder en nemen gevoelens van ver-

of gerecht niet echt lekker vindt, ontstaat

gewend is aan pittig, zout of aan zoet,

zadiging toe. Er zijn rekreceptoren in

er eerder een gevoel van verzadiging dan

ervaart smaken anders dan iemand

de maagwand die registreren dat het

bij voorkeurseten. Centra in de hersenen

die maar weinig van die ingrediënten

gewicht van het voedsel in de maag toe-

geven signalen af die er voor zorgen

gebruikt. Dat wordt de ‘waarnemings

neemt, die receptoren geven het signaal

dat we graag variatie aanbrengen in

drempel’ genoemd, dat is de drempel van

door aan de hersenen. Tegelijkertijd daalt

ons voedingspatroon. Als we sommige

het aantal moleculen (kleinste hoeveel-

de spiegel van ghreline (een hormoon,

voedingsmiddelen en gerechten heel

heid) dat nodig is om een stof te proeven.

vooral afgescheiden door de maagwand,

regelmatig eten, dooft het gevoel ‘heer-

De smaak van suiker bijvoorbeeld is

dat de eetlust opwekt) in het bloed.

lijk’ als het ware een beetje uit. Onder-

populair. Suiker komt van nature in

Terwijl we eten komen er eiwitten, vetten

zoekers noemen dat de ’sensorische

voedingsmiddelen voor en wordt niet

en koolhydraten terecht in het maag-

verzadiging’, het is de motor achter onze

alleen door de consument maar ook door

darmkanaal. Cellen in de darmwand

drang om niet alle dagen hetzelfde te

levensmiddelenproducenten als smaak-

en alvleesklier reageren op de toename

willen eten. Dit geldt zowel voor variëren

maker gebruikt. De ‘waarnemings

van deze voedingsstoffen en scheiden

binnen maaltijden als voor verandering

drempel’ van suiker van de gemiddelde

hormonen af die er voor zorgen dat we

aanbrengen tussen de maaltijden door.

Nederlander ligt hoog (Klosse 1998).

stoppen met eten. Door de vertering van

kunnen herkennen. Wel of niet lekker

het energiegehalte en de smaak zijn van

METABOLE EN SENSORISCHE
VERZADIGING

Vijf basissmaken

Ons lichaam kent gevoelens van honger
en verzadiging. Ze zorgen er voor dat

Er zijn vijf basissmaken: zoet, zuur, zout, bitter en umami. Overal op de tong

iemand trek krijgt of verzadigd is.

liggen smaakpapillen. Eén papil bevat alle smaakreceptoren, overal op de

Metabole verzadiging leidt tot een balans

tong kunnen we alle smaken dus waarnemen. Ook het gehemelte is trouwens

in de energie-inname en het energie

in staat om smaak door te geven. Om te proeven wordt de smaakzenuw in de

gebruik. Daarnaast is er een sensorische

papil geprikkeld, waarna de hersenen weten wat er wordt gegeten of gedron

verzadiging die heeft te maken met wat

ken. Van umami hebben onderzoekers ruim tien jaar geleden de bijbehorende

we lekker vinden en wat we bij voorkeur

receptoren geïdentificeerd. Mononatriumglutamaat (de Chinese noemen het

vermijden omdat het ons tegenstaat.

vetsin) is een aminozuur dat de glutamaatreceptor (mGluR4) stimuleert. Rijpe

Sensorische signalen zijn belangrijk om

tomaat, Parmezaanse kaas en champignons zijn rijk aan umami, we nemen

de maaltijd te beëindigen. Metabole en

die smaak waar via mGluR4. Geur en kleur beïnvloeden het beleven van de

sensorische verzadiging moeten we leren

smaak, net zoals de metabole status van het lichaam. Lichamelijk actief ge

te combineren. In onze hersenen worden

weest en al uren niets gegeten? Dan geldt: ‘honger maakt rauwe bonen zoet!’

ze aan elkaar gekoppeld en conditioneren
ons eetgedrag (De Graaf 2008).
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Het ondersteunt de hypothese dat het

kind iets niet, dan is het belangrijk om

lichaam anders reageert op calorierijk

het steeds weer te proberen door het (een

Zoetstoffen zijn bijvoorbeeld

dan op caloriearm voedsel. De calorieën

paar hapjes) te laten proeven. Na circa

c yclamaat, aspartaam en sacharine.

in de limonade met suiker lijken een

tien tot vijftien keer gaat een kind het

Fabrikanten gebruiken ze omdat

soort beloning voor het lichaam te zijn.

steeds lekkerder vinden. Het is belang-

dergelijke intensieve zoetstof

Dat zagen de onderzoekers met hulp

rijk dat ouders vasthoudend zijn om te

fen (ze zijn veel zoeter dan suiker)

van een MRI-scanner aan de reacties

voorkomen dat zoon of dochter eenzijdig

weinig of geen calorieën leveren.

van de hersenen. Ze vragen zich af wat

gaat eten. Dat geldt ook voor de periode

Er zijn ook extensieve calorieleve

dat betekent voor de effectiviteit van

dat kinderen in hun smaakontwikke-

rende zoetstoffen (sorbitol, xylitol,

het gebruik van zoetstoffen die worden

ling angstig zijn voor nieuwe smaken,

maltitol) die (bijna) net zo zoet zijn

toegepast om de hoeveelheid calorieën

neofobia genoemd. Die angst kent een

als suiker maar wel minder calorieën

in de voeding terug te dringen. In dier

piek tussen het tweede en vijfde levens-

leveren. De calorische reductie is

experimenteel onderzoek (Swithers et al

jaar, voor ouders vaak een lastige periode.

veel geringer dan bij gebruik van

2006, 2010) lijkt het er in ieder geval op

Er moet meer moeite worden gedaan om

intensieve zoetstoffen, bovendien

dat de energie-inname toeneemt als de

het kind zo’n nieuwe smaak aan te leren.

werken ze laxerend bij overmatig

zoete smaak niet samengaat met de aan-

Smaakvoorkeuren zijn redelijk stabiel, je

gebruik. Dat staat op de verpakking.

voer van calorieën. De wetenschappers

leert ze eerder aan dan af (De Graaf 2008).

Zoetstoffen kunnen alleen de zoete

concluderen dat daar meer onderzoek

smaak van suiker vervangen. Voor de

naar moet worden gedaan.

Zoetstoffen

andere eigenschappen (bijvoorbeeld

Suiker is een belangrijke smaakmaker

suiker ontstaan) zijn zoetstoffen

SMAAKVOORKEUR EEN
K WESTIE VAN NATURE EN
NURTURE

geen vervangers. Daarvoor moet

Eetgedrag hangt nauw samen met

maker. Dat is verreweg de

de voedingsmiddelenproducent dus

smaak. Smaak en geur zijn de belang-

belangrijkste functionele eigen

andere stoffen gebruiken.

rijkste determinanten bij het maken van

schap. Suiker geeft ook een bepaald

onze voedselkeuzes. Een aantal van onze

mondgevoel aan producten. Als

smaakvoorkeuren is aangeboren. De

vulstof geeft het vorm aan zoete

belangrijkste is de voorkeur voor zoet,

producten als ijs, snoep, candybars,

HET LICHAAM REAGEERT

terwijl er een afkeer is voor bitter en

toetjes en gebak. Suiker is in staat

Het lijkt er op dat ons lichaam weet

zuur. Die voor- en afkeur zijn eigenlijk

om door chemische reacties geur

te signaleren of een consumptie wel

bij bijna iedereen dezelfde, de rest van

en kleur aan producten te geven.

of niet calorieën bevat. Uit onderzoek

de voorkeuren worden vooral aangeleerd

Via die weg weet suiker de smaak

van het Universitair Medisch Centrum

door onze ervaringen. Dat gebeurt onder

te beïnvloeden. Het wordt vaak

Utrecht en Wageningen Universiteit

invloed van verschillende processen.

gebruikt om de smaak te versterken

(Smeets et al 2010) blijkt dat hersenen

Smaakvoorkeur is dus eigenlijk een mix

(in groente bijvoorbeeld) of een nare

anders reageren bij het drinken van

van nature (aangeboren) en n
 urture (aan-

smaak te maskeren (medicijnen).

limonade met suiker dan bij limonade

geleerd). Door het gevarieerde aanbod

Ook in zoute en zure gerechten

met zoetstoffen. Het idee is dat metabole

van producten kunnen we van alles leren

– bijvoorbeeld in sladressing of in

verzadiging de respons van de hersenen

eten, ook de enigszins bittere en zure

yoghurt – zorgt suiker voor een

beïnvloedt. Metabole respons ontstaat

dingen. Dat is voor een deel een kwestie

aangename smaak.

als het lichaam calorieën binnenkrijgt.

van steeds weer aanbieden. Lust een

de gewenste geur- en kleureigen
schappen zoals die door gebruik van
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Suiker is een belangrijke smaak

VOORKEUR VOOR ZOET
Kinderen worden geboren met een
voorkeur voor zoet. Die voorkeur blijft
de hele kindertijd bestaan en neemt pas
af in de adolescentie. Uit Nederlands
onderzoek (Voedselconsumptiepeiling
1998) blijkt dat de voeding van kinderen
(4-7 jaar) een hoger energiepercentage
mono- en disachariden bevat (mede
door de hoge consumptie van zuivel

Een aantal van onze
smaakvoorkeuren
is aangeboren.
De belangrijkste is
de voorkeur voor
zoet.

producten) dan van de volwassenen
(jongens en meisjes respectievelijk
32,1% en 33,2%, mannen en vrouwen
23,7% en 21,3%). Wetenschappers
van Wageningen Universiteit deden
onderzoek naar de relatie tussen
strenge opvoedregels (voedsel met
mono- en disachariden beperken) en de
consumptie van die suikers, plus de voorkeur voor sinaasappellimonade (Liem et
al 2004). De onderzoekers komen tot de
conclusie dat regels die zijn bedoeld om
de hoeveelheid suikers van de kinderen
te b
 eperken, alleen werken bij het ontbijt
en de lunch. De regels kunnen effectief
zijn om de consumptie van dranken
met suiker terug te dringen. Maar daar
staat tegenover dat er bij de kinderen
een grotere voorkeur ontstaat voor hoge
concentraties suiker. De afspraken die de
ouders met hun kinderen maken, hebben
het ongewilde effect dat – als de ouders
niet in de buurt zijn – de consumptie
van voedingsmiddelen met mono- en
disachariden toeneemt.
Lees meer over smaak en verzadiging op
kenniscentrumsuiker.nl >
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ADVIEZEN IN DE
PRAKTIJK
Op een gewone (werk)dag in Nederland adviseren veel diëtisten, mondhygiënisten
en huisartsen consumenten over een gezonde manier van leven. In dit hoofdstuk
komen drie zorgprofessionals aan het woord. Wat adviseren ze bijvoorbeeld over
koolhydraten in onze voeding?
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Diëtist aan het woord
Elly Kaldenberg

Evidence based diëtetiek
Evidence based handelen is een
kwestie van de wetenschappelijke
literatuur als uitgangspunt koppelen
aan de kennis uit de praktijk. Een
ervaren diëtist heeft een waardevolle
combinatie in huis vertelde onderzoeker Nicole de Roos eerder aan het
Kenniscentrum suiker en voeding.
‘De diëtist heeft de beschikking

Diëtisten maken gebruik van richtlijnen die de basis vormen van hun werkwijze,
soms wordt – afhankelijk van de patiënt – afgeweken van zo’n richtlijn. Wat
adviseren ze bijvoorbeeld over het gebruik van suiker? Over het algemeen vinden
diëtisten dat de wetenschappelijke feiten over suiker, zoals die zijn omschreven
in de Richtlijnen goede voeding (2006), het uitgangspunt van hun advisering zijn.
In een afstudeeronderzoek van Wageningen Universiteit (Kohl 2011) is op basis
van literatuuronderzoek, open vraaggesprekken met diëtisten (n=10) en on line
ingevulde vragenlijsten (n=356) geïnventariseerd hoe Nederlandse diëtisten
denken over suiker. De houding van de diëtist over suiker blijkt afhankelijk te zijn
van hun beroepsopvatting. Werkt iemand als regulier diëtist, als sport- of orthomoleculair/natuurdiëtist? De laatste categorie heeft een meer negatieve houding ten
aanzien van suikergebruik dan de reguliere- en de sportdiëtist. Als verbetering van
het gewicht een behandelingsdoel is, zijn alle ondervraagde diëtisten het er over
eens dat het nodig is de hoeveelheid calorieën te beperken. De energiebeperking
kan worden gerealiseerd door minder suiker te gebruiken maar evengoed door
een beperking van de andere macronutriënten. Diëtisten vinden dat suikergebruik
en het effect op de gezondheid vooral persoonsgebonden is. Voedingsadvies en
suikergebruik zijn maatwerk.

over actuele wetenschappelijke
feiten, eigen inzichten, mensen-

SUIKER KUN JE NIET WEGDENKEN

kennis, praktijkervaring, de inzet

Diëtist Elly Kaldenberg (SanAvis, bureau met Visie op Voeding) verbaast zich wel
eens over de beweringen over suiker. ‘Suiker wordt door sommigen in een kwaad
daglicht gezet. Maar het verschil zit ‘m in een normaal en een excessief gebruik
van suiker. Ik vind dat je suiker niet kunt wegdenken. Daarom is het belangrijk dat
je mensen uitlegt hoe je er mee om gaat. Ik beschouw het maar zoals je kinderen
leert traplopen. Je kunt daar krampachtig mee omgaan, maar die trap is er. Dus
leer mensen hoe ze er gebruik van kunnen maken. Dat geldt ook voor suiker.’

van de patiënt en hulpmiddelen. Ik
zie practice based en science based
evidence als cirkels die elkaar gedeeltelijk overlappen in de praktijk van
de diëtist.’ In hun dagelijkse werk
gebruiken diëtisten richtlijnen die de
basis vormen van hun evidence based
handelen. Soms wordt – afhankelijk
van de patiënt – afgeweken van zo’n
richtlijn. Het ‘advies op maat’ is een
belangrijke pijler van de begeleiding
van de diëtist.
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Mondhygiënist aan het
woord
Maud van Basten Batenburg

‘Heel veel m
 ensen
zijn verbaasd dat
ze niet alleen
moeten letten op
snoepen maar ook
op een gezond
tussendoortje’
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‘Het is voor veel patiënten vaak een verrassing dat het bij het voorkomen van cariës
vooral gaat om het aantal keren eten en drinken, en niet direct over snoepen,’ zegt
mondhygiënist Maud van Basten Batenburg. Ze heeft een eigen praktijk in Loenen
aan de Vecht en is bestuurslid van het Ivoren Kruis. ‘Het onderwerp voeding en
koolhydraten komt ter sprake als ik voorlichting geef over het ontstaan van cariës.
Om cariës te voorkomen geef ik uitleg over poetsen, over voeding en over het gebruik
van fluoride.’ De mondhygiënist besteedt nadrukkelijk aandacht aan het voedings
gedrag van de patiënten. ‘Dat is haar taak.’ Op de vraag of ze over voldoende
voedingskennis beschikt, antwoordt ze ‘ja’. ‘Voor deze vorm van voedingsvoorlichting
is de mondhygiënist goed uitgerust. Tijdens de opleiding komt het vak voedingsleer
in meerdere blokken aan bod. Voor ons dagelijkse werk weten we dat de richtlijnen
van het Voedingscentrum parallel lopen aan de tandheelkundige richtlijnen.’

NIET ALLEEN LETTEN OP SNOEPEN MAAR OOK OP GEZONDE
TUSSENDOORTJES
De patiënten die haar praktijk bezoeken zijn divers. Maud van Basten Batenburg:
‘Jonge kinderen met hun ouders, pubers, volwassenen en ouderen. Mensen die
tandvleesproblemen hebben, geef ik voornamelijk adviezen over de mondhygiëne.
Voor patiënten met cariës zijn voedingsadviezen belangrijk.’ Heel veel mensen zijn
verbaasd dat ze niet alleen moeten letten op snoepen maar ook op een gezond
tussendoortje als een boterham met kaas of een appel, vertelt ze. ‘Er zijn ouders
die hun kinderen een soepstengel of een cracker geven en denken dat ze dan
goed bezig zijn. Maar als je die tussendoortjes de hele dag door eet, loop je ook
een verhoogde kans om gaatjes te krijgen. Ik vertel dan dat het aantal keren dat
je eet en drinkt voor de conditie van je gebit het belangrijkste is, eigenlijk veel
meer dan wàt je kiest. Die maximaal zeven eetmomenten per dag, daar kom je zo
aan. Liever één keer een suikermoment dan de hele dag door producten zonder
suiker eten.’ Van Basten Batenburg vult nog aan dat de beperking van het aantal
eet- en d
 rinkmomenten ook geldt om tanderosie te voorkomen. ‘Er worden vaker en
meer fris- en sportdranken gedronken en dat heeft tanderosie tot gevolg. Daarom
adviseer ik om het gebruik van zure dranken en zuur voedsel te beperken en zure
producten zo kort mogelijk in de mond te houden.’

Huisarts aan het woord
Femke Duinker

‘Het aanpassen van
de leefstijl is één
van de moeilijkste
aspecten’

‘We proberen patiënten vooral bewust te maken van hun eigen gedrag. Als ze
daar een gezonder gedrag van weten te maken, dan weten ze op die manier soms
een deel van hun gezondheidsproblemen op te lossen.’ Dat zegt Femke Duinker,
huisarts in Arnhem. Samen met de praktijkondersteuners behandelt ze – zoals
in de meeste Nederlandse huisartspraktijken – veel patiënten met diabetes en
overgewicht. ‘Onze praktijkondersteuners voeren met name de gesprekken over
het belang van gezond eten en meer bewegen. Ik vind het belangrijk dat je de
patiënt inzicht geeft in het onderwerp ‘gezonde leefstijl’. Zo kun je de behandeling
benaderen vanuit ‘gezondheid’ en niet vanuit ‘ziekte’. Op de vraag wat Duinker
adviseert over het gebruik van suiker, zegt ze: ‘In principe is het gebruik van suiker
en producten met suiker toegestaan, maar alles met mate.’ En registreert ze: ‘Je
ziet dat mensen toch ook graag af en toe bijvoorbeeld een koekje willen. Toen ik
begon als huisarts was ik redelijk streng. Maar ik heb gemerkt dat als je mensen
zo sterk aan banden legt, de therapietrouw afneemt. ‘

PATIËNTEN MOTIVEREN
Een belangrijke pijler van de behandeling is, naast het stellen van realistische
doelen die zijn afgestemd op de individuele patiënt, het overbrengen van kennis. Suiker is een koolhydraat en moet worden ingepast in het voedingsadvies.
‘Patiënten moeten dan wel weten wat de energetische waarde van toegevoegde
suiker en suikerhoudende dranken is en gewezen worden op de van nature aan
wezige suikers in fruit, vruchtensappen en honing bijvoorbeeld.’ Mensen motiveren
om hun gedrag aan te passen en te proberen gezond te leven is lastig, ervaart
Femke Duinker. ‘Ik merk dat voor heel veel patiënten geldt dat ze weinig gemotiveerd zijn om echte veranderingen aan te brengen. Laag geschoolde patiënten zijn
vaak nog ontvankelijker voor de boodschap dan de hoog opgeleiden.’ Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een chronische aandoening het moeilijk vinden
om voedingsgewoonten aan te passen (Shobhana, Begum et al 1999; Williamson,
Hunt et al 2000). ‘Terwijl dat wel belangrijk is om gezondheidswinst te realiseren.
Aanpassen van je leefstijl is een van de moeilijkste aspecten, daar moeten we dus
veel aandacht aan besteden. En, … je moet blij zijn met de kleine veranderingen
die mensen van de grond weten te krijgen.’
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‘Koolhydraten reguleren
eetlust beter dan vetten’
Prof.dr.ir. Wim Saris (Universiteit Maastricht),
hoogleraar Humane Voeding
32

Overgewicht vraagt
om gecombineerde
leefstijlinterventie
Uit recent onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) waarbij onder
andere gewicht, lengte en middel/heupomtrek van de deelnemers werden gemeten, blijkt dat
60% van de mannen tussen de 30 en 70 jaar te zwaar is (een BMI van 25 of meer). Bij vrouwen in
dezelfde leeftijdscategorie is 44% te zwaar. Steeds meer mensen in Nederland hebben ook een te
grote buikomvang.

Als richtlijn voor verbetering van het gewicht geldt de uitkomst van de BMI (Body

Suiker is geen dikmaker
Suiker wordt nogal eens een ‘dik
maker’ genoemd. Maar iemand

Mass Index). De BMI geeft de verhouding weer tussen gewicht en lengte (kg/m2).
Iemand heeft overgewicht bij een BMI van 25 tot 30, obesitas bij 30 tot 40 en
morbide obesitas bij een BMI van 40 en hoger. Volwassenen met overgewicht en

wordt te zwaar als er meer wordt

een ernstig vergrote buikomvang (mannen ≥102 cm, vrouwen ≥88 cm) of met over-

gegeten dan er wordt g
 ebruikt bij het

gewicht samenhangende comorbiditeit of met obesitas moeten worden behandeld.

bewegen. Voor het gewicht maakt

De levensverwachting is verminderd en er bestaat een verhoogd risico op gezond-

het niet uit of de overtollige energie

heidsproblemen. De voorkeursbehandeling voor iemand met een te hoog gewicht is

wordt geleverd door eiwitten, vetten

een gecombineerde leefstijlinterventie: aanpassing van de voeding, meer lichame-

of koolhydraten (waaronder suiker).

lijke activiteit en psychologische ondersteuning. Een gewichtsvermindering van 5 tot

Een calorie is een calorie. Voor een

10% geeft al aanzienlijke gezondheidswinst. Kinderen met obesitas lopen het risico

gezond gewicht zijn voldoende be-

dat er psychische en lichamelijke problemen ontstaan. De kans is groot dat ze zich

wegen en goede voeding belangrijk.

ontwikkelen tot obese volwassenen.

Suiker is geen specifieke dikmaker.
Ongezonde voedingsmiddelen
bestaan niet, eigenlijk alleen ongezonde voedingspatronen.

SARIS OVER ROL MACRONUTRIËNTEN BIJ ONTSTAAN
OVERGEWICHT
Koolhydraten zijn beter in staat om de eetlust te reguleren dan vetten. Een koolhydraatrijke voeding leidt daardoor minder snel tot een positieve energiebalans
dan een vetrijke voeding. Belangrijke pijlers om een gezond gewicht te behouden
zijn onder andere de hoeveelheid calorieën, de energiedichtheid van de voeding
en een gezond voedingspatroon. Wetenschappers hebben onderzoeksgegevens
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Vast of vloeibaar

geïnventariseerd en vastgesteld dat het niet uit maakt of koolhydraten in de vorm

Het lichaam lijkt vloeibare calorieën

van suiker of als complexe koolhydraten worden gebruikt (Obesity Reviews, 10,

slechter te herkennen dan vaste ca-

supplement I, 2009). Zolang de energie-inname en het energiegebruik met elkaar

lorieën. Daarom kan iemand in korte

in balans zijn, heeft het koolhydraatgehalte van de voeding weinig effect op het

tijd veel energie binnen krijgen. Maar

gewicht. Het onderzoek naar de optimale verhouding macronutriënten (eiwitten,

het lichaam lijkt wel onderscheid

vetten en koolhydraten) in de voeding is complex. Over opvallende uitkomsten van

te maken tussen light-dranken en

onderzoek zegt Wim Saris: ‘Ik denk dat belangrijke vragen die zich recent duide-

de gebruikelijke frisdranken. Uit

lijker aan het aftekenen zijn, gaan over de rol van de diverse macronutriënten bij

onderzoek van het RIVM (2006) blijkt
dat mensen die light-producten
kiezen niet per se ook minder energie
binnen krijgen. Er treedt een vorm
van compensatiegedrag op, waardoor
ze uiteindelijk zelfs op een hoger

het ontstaan van overgewicht. Als je kijkt naar de vetten dan is er een groot aantal
onderzoekers dat zegt dat vetten – in de ad libitum situatie – niet belangrijk zijn.
Daar ben ik het niet mee eens. Als je in een onderzoekspopulatie de vetten met 10%
reduceert, dan gaan mensen 3-5 kilo verliezen. Die aanpassing heeft wel degelijk
grote invloed. Een voeding met minder vet laat een gewichtsdaling zien, een vetrijke
voeding veroorzaakt gewichtstoename. Dat is een gesettelde bevinding.’

energieniveau uitkomen dan bij een
eetpatroon zonder light-producten.

44%

60%

Overgewicht in Nederland
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‘Alles wat we in
vloeibare vorm
eten is gemakkelijk
opneembaar.’

Saris was nauw betrokken bij de DIOgenesstudie. Diet, Obesity and Genes (acroniem
DiOGenes) is de naam van een omvangrijk Europees onderzoeksprogramma op
het gebied van overgewicht en obesitas van de afgelopen jaren. In acht Europese
onderzoekscentra is onderzoek gedaan naar de effecten van eiwit en glycemische
index op de gewichtshandhaving gedurende zes maanden na 11% gewichtsverlies
met hulp van een laag calorisch eiwitverrijkt dieet (800 kcal per dag). Er is de laatste
jaren veel aandacht voor de rol van eiwitten. ‘Je ziet dat bij een voeding met meer
eiwit (circa 4,5 energieprocent extra) inderdaad een gewichtsreductie ontstaat en
dat er naderhand minder gewichtstoename is.’ Over koolhydraten zegt hij: ‘Wees
kritisch in het gebruik van koolhydraten in vloeibare vorm. Alles wat we in vloeibare
vorm eten, dat is gemakkelijk opneembaar.’ Uit epidemiologisch onderzoek komen
sterke aanwijzingen dat een hoog gebruik van frisdranken een relatie heeft met
overgewicht, zowel bij kinderen als volwassenen. Het zou kunnen zijn dat dranken
minder verzadigend zijn omdat ze snel worden gedronken. Wageningse onderzoekers
vonden bijvoorbeeld toen ze een studie (2008) deden naar het effect van viscositeit
op ad libitum inname dat de energie-inname hoger is – dus meer calorieën – bij
vloeibare voedingsmiddelen. ‘Ik vind de situatie ten aanzien van koolhydraten in
vloeibare vorm heel duidelijk. Dat komt niet omdat het koolhydraten zijn, maar omdat
het gaat om een vloeibaar product met energie. De sacharose, maar ook fructose in
vruchtensappen, heeft een negatief effect.’ In observationele studies is gevonden
dat bij een hogere inname van voedingsvezel – uit groenten, fruit en volkoren
producten – mensen een lager gewicht hebben en minder stijging van het gewicht.
Dat kan te maken hebben met de energiedichtheid, maar uit korte interventiestudies
komt naar voren dat vezelrijke producten een groter gevoel van verzadiging geven
dan producten met weinig voedingsvezel. Een vezelrijke voeding zou dus kunnen
helpen om een gezond gewicht te behouden (of te verkrijgen).

VOEDINGSVOORLICHTING AANSCHERPEN
Wim Saris vindt het advies om vet in de voeding te reduceren nog steeds van belang.
Uit onderzoek blijkt dat een voeding met een naar verhouding lager vetgehalte, een
hoger eiwitgehalte, een hoger vezelgehalte en een lage glycemische index, gunstig
is om stijging van het lichaamsgewicht te voorkomen. ‘En reduceer het gebruik
van calorierijke dranken. Overtuig mensen er van om water te drinken in plaats
van frisdrank en vruchtensap. Vooral kinderen drinken nog steeds te veel cola en
jus d’orange. Daar moet wat aan worden gedaan. De voedingsvoorlichting mag wat
dat betreft wel wat worden aangescherpt.’ In de Richtlijnen goede voeding (2006)
staan de adviezen voor een gezonde leefstijl voor mensen met een gezond gewicht
(zie pagina 66). Als sprake is van een te hoog lichaamsgewicht zijn er aanvullende
richtlijnen. Dan is het advies van de Gezondheidsraad om meer te bewegen: elke
dag minimaal een half uur tot ten minste een uur matig inspannende activiteit. Het
advies is om de energie-inname te beperken door minder producten met een hoge
energiedichtheid en dranken met suikers te gebruiken, en kleinere porties te eten.
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‘De komende jaren
zullen steeds meer
mensen worden
aangesproken op
hun gezondheid.’

SARIS VERWACHT OMSLAG IN BELEID
Over de ontwikkelingen voor de komende jaren zegt Saris: ‘De persoonlijke advisering wordt steeds belangrijker. Je ziet dat men – ook in bedrijven – zich daar steeds
meer op gaat richten. Hoe kunnen we de consument benaderen en laten zien dat het
voor hem of haar belangrijk is de leefstijl aan te passen? Dat vraagt om een meer
persoonlijke benadering. Een jaar of zeven, acht geleden zochten onderzoekers de
variatie in het advies nog in de genen. Dat is nog steeds belangrijk, maar er wordt
nu veel meer verwacht van gezonde menu’s (aangeboden in digitale programma’s)
die worden gekoppeld aan de persoon.’ Saris noemt ook het voorbeeld van de
ontwikkeling van een huidpleister om bijvoorbeeld een eventueel vitamine D-tekort
te meten. ‘Met dat soort persoonlijke metingen kun je mensen informeren hoe het
er mee staat en daar via persoonlijke coaching een advies aan koppelen. In het
bedrijfsleven in Amerika wordt daar heel veel mee geëxperimenteerd.’
Hij benadrukt dat we ons moeten realiseren dat de gezondheidszorgkosten in onze
samenleving uit de hand lopen. ‘De komende jaren zullen steeds meer mensen
worden aangesproken op hun gezondheid. Tot voor kort was dat vanwege het
ethische aspect niet echt mogelijk, maar het gaat gebeuren. Mensen moeten straks
hun ziektekostenpremies betalen naar aanleiding van hun lengte en gewicht, zoals
vroeger de levensverzekeringsmaatschappijen in Amerika dat deden om de hoogte
van de premie te bepalen of naar aanleiding van het wel of niet roken. En dan geldt
dat zo gauw je het in je portemonnee voelt, je gaat bedenken ‘ik moet er toch wat
aan gaan doen’. Dat wordt een omslag: de democratie is goed, maar we hebben
rechten en plichten.’

Lees meer achtergrondinformatie over overgewicht op kenniscentrumsuiker.nl >
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Mijn inspiratiebron:
Onze groentetuin, o
 mdat
ik daar elk jaar weer
ervaar waar ons voedsel
vandaan komt.
Het fascinerende van mijn
vakgebied:
Dat ik de mogelijkheid heb om op
veel terreinen van de voedings
wetenschap mee te denken en zelf
actief onderzoek te doen.
Ik kwam in dit vakgebied
terecht:
Doordat mijn vader voedsel
commissaris in de provincie
Overijssel was. Het fascineerde
me dat er voorraden voedsel lagen
opgeslagen voor eventuele ernstige
tekorten, zoals aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog.
Op dit moment houdt me bezig:
Hoe kunnen we de wereld voeden in
2050?
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‘Circa één miljoen mensen
in Nederland hebben
diabetes’
Prof.dr.ir. Edith Feskens (Wageningen Universiteit),
hoogleraar preventie overgewicht, diabetes en
hart- en vaatziekten
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Diabetes, niet te
voorkomen, wel uit
te stellen
Het aantal mensen met diabetes in Nederland stijgt, in totaal zijn het circa één miljoen. Het aantal
mensen dat weet dat ze diabetes hebben is ongeveer 740.000. Daarnaast is bij lang niet iedereen
de diagnose al gesteld. Dat zijn er tenminste 250.000. Diabetes heeft een slechte prognose door de
grote kans op complicaties. Zorgprofessionals besteden daarom niet alleen veel aandacht aan het
gebruik van geneesmiddelen en de controles, maar ook aan een gezonde leefstijl. De best mogelijke
diabeteszorg verhoogt de kwaliteit van leven van de patiënt.

Diabetes mellitus is een chronische stofwisselingsziekte. De glucosestofwisseling is
verstoord omdat er geen of relatief te weinig van het hormoon insuline in het lichaam
740.000

aanwezig is. Negen van de tien mensen met diabetes hebben diabetes type 2. Het
lichaam heeft te weinig insuline en is ook ongevoelig voor insuline. Overgewicht en
te weinig bewegen, maar ook erfelijke aanleg vergroten de kans op het ontstaan
van diabetes type 2. Er zijn aanwijzingen dat een hoge consumptie van dranken met
suiker de kans op diabetes type 2 groter maakt. Dat geldt niet alleen voor dranken
met toegevoegde suikers maar ook voor vruchtensappen (met van nature aanwezige
suikers). De behandeling van diabetes bestaat meestal uit medicijnen en leefstijl

250.000

?

!

adviezen. Type 2 werd vroeger wel ‘ouderdomsdiabetes’ genoemd, maar komt
nu – door de sterke toename van overgewicht – ook vaak bij jongere mensen voor.
Bij diabetes type 1 maakt het lichaam (bijna) helemaal geen insuline meer. Mensen
met diabetes type 1 injecteren meerdere keren per dag insuline of dragen een
insulinepomp. Circa één op de tien mensen met diabetes heeft diabetes type 1.

Diabetes in Nederland

VERANDEREN LEEFSTIJL IS EENVOUDIGER DAN MENSEN
DENKEN
Op de vraag wat de meest opvallende uitkomst van recent wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van diabetes is, zegt Edith Feskens: ‘De duidelijkheid dat
preventie zo belangrijk is. Het is niet zo dat je diabetes kunt voorkomen, maar je
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Insulineresistentie

kunt het door een gezonde leefstijl wel uitstellen. Daarmee bereik je dat op een

Als het lichaam ongevoelig is

later moment in je leven hart- en vaatziekten en andere problemen ontstaan. En

geworden voor insuline, heeft

dat gaat eigenlijk op een manier waarbij je helemaal niet zoveel van je gewoontes

iemand insulineresistentie. De

hoeft bij te stellen. Als iemand door wat meer te bewegen en gezond te eten een

oorzaken zijn vooral overgewicht en
te weinig lichaamsbeweging, maar
het kan ook erfelijke aanleg zijn.
Mensen die diabetes type 2 hebben,
zijn altijd insulineresistent. A
 fvallen

paar kilo g ewicht v erliest, dan verbetert de stofwisseling al. Veel professionals en
beleidsmakers weten dat nog niet, maar zo’n andere manier van leven is helemaal
niet extreem. Het is veel eenvoudiger dan mensen vaak denken, zoals gewone
basisvoedingsmiddelen kiezen en vaker de trap en fiets nemen. Mensen die dat
doen zijn beslist beter af.’ Feskens benadrukt het belang van preventie. ‘In de

en meer bewegen maken naast

toekomst zal het aantal mensen met diabetes type 2 nog steeds toenemen. We

medicijnen het lichaam gevoeliger

worden ouder en het aantal mensen met overgewicht en obesitas blijft stijgen.’

voor insuline. Het is de vraag of er
een relatie is tussen het gebruik van
suiker bij het ontstaan van insuline
resistentie en diabetes type 2. Tot
dusver levert onderzoek geen directe
relaties op. Uit een studie van the
Royal Victoria Hospital and Queen’s

NIEUWE VOEDINGSRICHTLIJN DIABETES IS GOED
ONDERBOUWD
In 2010 is de nieuwe Voedingsrichtlijn van de Nederlands Diabetes Federatie 2010
verschenen, een herziening van de versie uit 2006 (zie pagina 66). Het advies
over koolhydraten is hetzelfde als voor mensen zonder diabetes: 40-70 energie%
koolhydraten (Richtlijnen goede voeding, 2006). Er is geen beperking voor het

University Belfast (2006) blijkt dat

gebruik van suiker, als de suiker maar is ingepast in een gezond voedingspatroon en

een voeding tot 200 g sacharose

iemand een gezond gewicht heeft. De nieuwe Voedingsrichtlijn is goed onderbouwd,

per dag geen verhoogd risico geeft.
Insulineresistentie is een voor

constateert Edith Feskens. Ze wijst er op dat de kans dat de patiënt de adviezen
in praktijk brengt, groter is als er ‘advies op maat’ wordt gegeven. ‘Je moet het

stadium van diabetes type 2. Eén op

echt samen met de patiënt doen.’ Over koolhydraten zegt ze: ‘Je moet bij een hoog

de drie mensen met zo’n insuline

koolhydraatgehalte kijken naar de verdeling over de diverse koolhydraten en letten

resistentie ontwikkelt diabetes type 2

op het vezelgehalte. Het advies 30-40 gram voedingsvezel per dag is niet realistisch.

(Poortvliet et al, RIVM 2007). De kans

Bij een inname van circa 25 gram mag je al blij zijn.’ Haar algemene boodschap:

is dus groot maar met hulp van leef-

kies volkorenbrood, volkorenpasta, groenten en fruit. ‘Bij toegevoegde suikers is

stijlinterventie is het mogelijk om
het risico te verkleinen en d
 iabetes
uit te stellen of te voorkomen.
Werken aan een g
 ezond gewicht en
meer lichaamsbeweging zorgen voor

het belangrijk te letten op de hoeveelheid calorieën. Je wilt een nutriëntendichte
voeding die ook speelruimte biedt voor een koekje of een glaasje cola.’ Het
uitgangspunt voor de dagelijkse voeding van mensen met diabetes (en voor alle
Nederlanders zonder diabetes) is gebaseerd op de Richtlijnen goede voeding van
de Gezondheidsraad. Sinds het begin van de jaren negentig geldt voor de diabeten

een verbetering van de insuline-

het advies om de koolhydraten regelmatig over de dag te verdelen. Onderscheid

gevoeligheid en beschermen tegen

tussen verschillende soorten koolhydraten is niet nodig. Soms wordt nog wel het

diabetes type 2.

advies gegeven om geen producten met toegevoegde suiker te kiezen, om zo pieken
in het bloedglucosegehalte na de maaltijden te verlagen. Maar er is geen weten
schappelijke basis voor dit advies. Voor de meeste mensen geldt dat suiker en
producten met suiker – bijvoorbeeld frisdrank – deel uit kunnen maken van hun
voedingspatroon. Dat is geen vrijbrief om dergelijke producten ongelimiteerd te
gebruiken. Het blijft van belang om te zorgen dat energie-inname en energiegebruik
in balans blijven.
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‘Een paar kilo gewicht
verliezen door meer te
bewegen en gezond
te eten verbetert de
stofwisseling al.’

FESKENS OVER BELEID EN VOORLICHTING
Edith Feskens over het Nederlandse preventiebeleid: ‘Ik mis dat preventie niet meer
belangrijk lijkt te zijn. Vanuit preventie-oogpunt zou ik graag meer harde wetgeving
willen. Dan weten levensmiddelenfabrikanten waar ze zich aan dienen te houden,
want ondanks de diverse convenanten komt er te weinig van de grond. De overheid
vindt dat de eigen verantwoordelijkheid van de consument is om te eten volgens
de Richtlijnen goede voeding. Dat is een gemakkelijke manier om het aan de markt
over te laten. Dat moet echt anders.’ Ze pleit voor meer voorlichting die is toegesneden op de laag opgeleide mensen. ‘Zij hebben het hoogste risico op diabetes, maar
diverse voorlichtingsmethodes, bijvoorbeeld via e-health, slaan bij hen niet aan. Er
moet veel meer worden vastgesteld hoe de aanpak aanslaat bij de doelgroep die de
voorlichting het meeste nodig heeft. Je kunt met voorlichting wel wat bereiken, maar
er moet zoals er voor ‘niet roken’ een pakket van maatregelen is samengesteld, ook
zoiets van de grond komen voor gezond eten.’

Meer cijfers en uitgebreide achtergrondinformatie over diabetes op kenniscentrumsuiker.nl >

Mijn ‘guilty pleasure’: Eentje? Ik denk ex aequo drop/
chocolade.
Het fascinerende van mijn vakgebied:
Dat je met zo iets simpels en vaak lekkers als eten en drinken echt iets aan
je gezondheid kan doen, maar dat het zo geweldig moeilijk is om dit goed te
onderzoeken.
Ik kwam in dit vakgebied terecht:
Doordat ik werd uitgeloot voor geneeskunde en dacht ‘een jaartje Wageningen
is leuk’. Het werden dus veel meer jaartjes.
Als ik niet in dit vakgebied terecht was gekomen:
Dan was ik huisarts of had een boekwinkel.
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METABOOL
SYNDROOM
GEASSOCIEERD MET
DIABETES TYPE 2
Het metabool syndroom is een chronische
stofwisselingsstoornis. De belangrijkste symptomen
zijn insulineresistentie, glucose-intolerantie,
hyperinsulinemie, hoge bloeddruk, dyslipidemie
(hoog gehalte p
 lasma triglyceriden en
LDL-cholesterol, laag HDL-cholesterolgehalte).
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De WHO (World Health Organization)

OPVALLEND VEEL VROUWEN

hanteert de definitie dat bij een m
 etabool

Uit metingen van het RIVM-project

syndroom ten minste sprake is van

‘Nederland de Maat Genomen’ blijkt

insulineresistentie of (verhoogde)

dat abdominale obesitas voorkomt bij

glucose-intolerantie en (minimaal)

27% van de mannen (buikomvang ≥102

twee van de andere verschijnselen.

centimeter) en 39% van de v rouwen

Het syndroom wordt geassocieerd met

(buikomvang ≥88 centimeter).

diabetes type 2. Onderzoekers van het

Prof.dr.ir. Edith Feskens (Wageningen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

Universiteit): ‘Bijna alle vrouwen

Milieu (RIVM) namen in 2009 en 2010

in Nederland hebben een te grote

een steekproef van bijna 4000 personen

buikomvang. Dat vraagt om heel veel

(30–70 jaar) uit de algemene bevolking.

extra aandacht, want die stofwisselings-

In de onderzochte leeftijdsgroep komt

problemen leiden tot hart- en vaatziek-

het metabool syndroom voor bij 34%

ten. Daar moeten we echt iets mee doen.’

procent van de mannen en 24% van de

Ook voor mensen met het metabool

vrouwen.’

syndroom geldt dat de adviezen uit
de Richtlijnen goede voeding de basis
vormen voor het voedingsadvies: eet
gevarieerd en ga meer bewegen. Suiker
past in de voeding van mensen met
het metabool syndroom als de energie-
inname en het energiegebruik maar in
balans zijn. Producten met een hoge
voedingsstoffendichtheid en een lage
energiedichtheid, veel voedingsvezel en
weinig verzadigd vet zijn de belangrijke
pijlers.
Lees meer over het metabool syndroom op
kenniscentrumsuiker.nl >

34%
24%

Metabool Syndroom
in Nederland
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‘We staan voor de
uitdaging ‘t beter te
krijgen’
Prof.dr. Cor van Loveren (Academisch Centrum
voor Tandheelkunde Amsterdam), bijzonder
hoogleraar Preventieve Tandheelkunde namens
het Ivoren Kruis
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Met de mondgezondheid
in Nederland is het goed
gegaan
De kwaliteit van de gebitten van Nederlandse kinderen is in de jaren zeventig tot negentig van de
vorige eeuw aanzienlijk verbeterd. Uit een meta-analyse van Nederlands epidemiologisch onderzoek
naar de prevalentie van cariës onder kinderen (5-6 jaar en 11-12 jaar) blijkt dat het onduidelijk is of
het nu slechter gaat met het kindergebit. Onderzoekers melden dat het meer dan voorheen gewenst
is om bij de 5-6 jarigen de ontwikkeling van de cariësprevalentie in het tijdelijke gebit te bewaken
(Truin et al 2010). Bij kinderen in de leeftijd van 11-12 jaar zijn geen aanwijzingen dat de prevalentie
van cariës in het blijvende gebit aan het veranderen is. Uit Nederlands onderzoek naar de prevalentie, incidentie en progressie van tanderosie onder adolescenten, blijkt dat de gebitten van 30,4% van
de 11-jarigen en 44,2% van de 15-jarigen tanderosie vertoonde (El Aidi 2010).

Het is onmiskenbaar dat een verstandig eetpatroon samen kan gaan met een gezond gebit, vertelt Cor van Loveren. Op de vraag welke onderzoeksuitkomsten op het
gebied van de voeding en tandheelkunde de afgelopen jaren spraakmakend waren,
merkt hij op dat de publicaties van bijzondere resultaten eigenlijk al van geruime
tijd geleden zijn. ‘Dan moet je terug naar de vorige eeuw, halverwege de jaren vijftig.
Toen is er opvallend Zweeds onderzoek geweest (de Vipeholm studies) waarin duidelijk werd dat suikerhoudende producten schadelijk kunnen zijn voor het gebit. Vooral
is toen gebleken dat tussendoortjes zo schadelijk waren. Als je suiker tijdens de
hoofdmaaltijden gebruikt, is er trouwens vrijwel niets aan de hand.’ De deelnemers
aan het onderzoek aten tussen de hoofdmaaltijd door suiker in de vorm van grote
toffees. Dat leidde tot ernstige beschadiging van het gebit. Het eten van grote hoeveelheden suiker tijdens de hoofdmaaltijden (300 g sacharose in opgeloste vorm)
vergrootte de hoeveelheid cariës niet significant (Gustaffson et al 1954). Daarna is
er belangrijk Fins onderzoek geweest naar het effect van suikervervangers. ‘Er zijn
klinische experimenten uitgevoerd waarin de samenstelling van relevante producten
werd gewijzigd door sacharose te vervangen door xylitol. Het eten en drinken van die
producten gaf geen aanleiding tot cariës.’
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‘Tanderosie wordt
veroorzaakt
door de zuren
uit onder andere
fruit, vruchtensap,
frisdrank, ijsthee,
mixdranken, wijn en
breezers.’

MONDBACTERIËN EN KOOLHYDRATEN
Mondbacteriën zetten gemakkelijk vergistbare koolhydraten (zoals mono- en disachariden) om tot zuren die een aanval doen op het glazuur. Dit proces van demineralisatie ontstaat bij een pH-waarde lager dan 5,5. Als de pH-waarde weer hoger dan
5,5 wordt, treedt remineralisatie op. Het glazuur herstelt zich. Het herstelproces is
echter vele malen langzamer dan de demineralisatie. Als de balans tussen demineralisatie en remineralisatie is verstoord, ontstaat cariës (Van Loveren et al 2000).
Van belang zijn frequentie van inname en verblijfsduur van de koolhydraten in de
mond, mondhygiëne en gebruik van fluoridetandpasta. Tanderosie wordt veroorzaakt
door de zuren uit onder andere fruit, vruchtensap, frisdrank, ijsthee, mixdranken,
wijn en breezers (Gambon et al 2011). De pH van deze producten is 3,5 en lager
en dat betekent een grote aanval op het gebit. Het aangetaste tandmateriaal slijt
snel weg, waardoor remineralisatie nauwelijks of geen kans krijgt. Mono-, di- en
polysachariden uit het eten en drinken hebben geen invloed op het ontstaan van
tanderosie. Van Loveren vertelt dat de Nederlandse gebitten in de jaren zeventig tot
negentig van de vorige eeuw enorm verbeterden. ‘Zonder dat er aanwijsbaar minder
suiker werd gebruikt. Dat betekent dat de balans tussen de aanval op het glazuur en
de fase van herstel is verschoven in het voordeel van de herstelfase. Dat komt door
het gebruik van fluoride.’ Het op grote schaal dagelijks gebruiken van fluoridetandpasta leidde tot de enorme verbetering van de mondgezondheid. Eind jaren zestig
en begin jaren zeventig was het uitzonderlijk als bij een twaalfjarig kind nog geen
elementen van het blijvende gebit door cariës waren aangetast. Begin jaren negentig
was bij 50% van de kinderen op die leeftijd het gebit nog geheel vrij van gaatjes.
‘Recent verschenen er wel publicaties over de relatie voeding en erosie, waarin het
risico van frequent gebruik van zure producten voor tanderosie duidelijk wordt.’

30,4%

van de 11-jarigen

44,2%

van de 15-jarigen

Tanderosie onder
adolescenten
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VOEDING EEN BEETJE UIT HET ZICHT
Van Loveren benadrukt dat nog niet zolang geleden duidelijk is geworden dat hoe
langer complexe koolhydraten in de mond verblijven, des te schadelijker dat is voor
het gebit. ‘Plakkerigheid is een cofactor in schadelijkheid. Uit onderzoek blijkt dat
zuurvorming in tandplaque na het eten van volkorenbrood, witbrood of (aardappel)
chips zelfs intenser en langer durend kan zijn dan na de consumptie van suiker. De
combinatie van plakkerige polysachariden en gemakkelijk vergistbare mono- en
disachariden is nadelig voor de mondgezondheid. Plakkerige polysachariden (lange
keten koolhydraten) worden pas verteerd door bacteriën, als ze eerst zijn afgebroken
door speekselamylase tot mono- en disachariden. Hoe langer de polysachariden
in de mond blijven (bijvoorbeeld bij een product als ontbijtkoek), des te meer zuren
worden er gevormd.’ De vorming van zuren begint verrassend snel nadat sachariden
in contact zijn gekomen met tandplaque. Nederlanders moeten daarover worden
geïnformeerd. Tandartsen en mondhygiënisten maken daarbij onder andere gebruik
van de patiëntenfolders van het Ivoren Kruis. ‘Maar’, zegt Cor van Loveren: ‘Onderzoek naar de schadelijkheid van individuele producten is inmiddels een beetje uit
het zicht verdwenen. Van Loveren beschrijft hoe moeilijk het is om vast te stellen
hoe cariogeen producten zijn. Van de koolhydraten uit het product, naar speeksel,
naar tandplaque, naar vergisten: dat zijn zoveel stapjes. De snelheid varieert, die
is niet te voorspellen. Als je kijkt naar de gemakkelijk vergistbare koolhydraten dan
verschuift het eten van een candybar van ‘slecht’ naar ‘okay’ als je het eetmoment
verandert. Een candybar is tussendoor een regelrechte aanval op het gebit, maar
als toetje na de maaltijd levert het geen problemen op.’ Van Loveren vertelt dat er
nu meer aandacht is voor probiotica en de natuurlijke antimicrobiële werking van
voedingstoffen bijvoorbeeld bij het gebruik van groene thee. ‘Met probiotica probeert
men aanwezige cariës-veroorzakende bacteriën te verdringen. Die bacteriën hebben
geen schijn van kans. Ik verwacht dat de natuurlijke antimicrobiële werking van
voedingsstoffen meer kansen biedt, maar het effect in de mond is afhankelijk van de
beschikbaarheid. Zoals voor alle mogelijke middeltjes geldt: een actieve stof kan er
wel inzitten, maar komt het in een werkzame concentratie beschikbaar in de mond?’

‘Het eten van een
candybar verschuift
van ‘slecht’ naar
‘okay’ als je het
eetmoment
verandert.’
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‘Naar verhouding
besteden we nog
weinig aandacht
aan het gedrag van
mensen.’

VAN LOVEREN PLEIT VOOR MEER AANDACHT GEDRAG
Het Ivoren Kruis schrijft in haar nieuwe adviezen Cariëspreventie (zie pagina 68) dat
het succes van die richtlijnen sterk afhankelijk is van de nauwgezetheid waarmee
de patiënt de adviezen in praktijk brengt. De patiënten moet niet alleen worden
geadviseerd, maar ook gemotiveerd. Cor van Loveren pleit voor meer aandacht voor
het gedrag. ‘De gebitten zijn beter geworden, maar naar verhouding besteden we
nog weinig aandacht aan het gedrag van mensen. Het is gemakkelijk om te zeggen
‘goed poetsen’ en ‘niet snoepen’, maar komt daar dan iets van terecht? Er zijn
groepen in de samenleving die voldoende hebben aan onze boodschap. Maar er
zijn ook groepen die we niet bereiken. Het is bijvoorbeeld belangrijk om het contact
met mensen met een verhoogd risico op gebitsziekten te verbeteren. Zij hebben
doorgaans een slechtere mondgezondheid. Of neem de voorlichting aan de jongsten.
Ze komen eigenlijk niet bij de tandarts, daarom besteedt het consultatiebureau
aandacht aan de gezondheid van het gebit. Maar dat onderdeel komt bij hen in het
gedrang. Er zijn al zoveel andere gezondheidsaspecten die bij het consultatiebureau
aan de orde moeten komen. Er is zeker geen tijd voor extra aandacht voor de risicogroepen.’ Van Loveren constateert dat de tandheelkundige collectieve preventie is
verslapt. ‘Met de conditie van het gebit in ons land is het heel goed gegaan, maar de
laatste dertig jaar is de situatie niet meer verbeterd. We zijn decennia geleden terug
gegaan van gemiddeld achttien gaatjes per vijfjarige naar vier. We staan nu eigenlijk
voor de uitdaging om dat nog beter te krijgen. Wat tandheelkunde zou moeten doen
is doelstellingen formulieren: 50% van de vijfjarigen heeft nu vijf gaatjes, in 2020
moet dat teruggedrongen zijn naar bijvoorbeeld 35%. Eigenlijk gebeurt dat niet. Als
je kijkt naar de maatschappelijke ontwikkelingen, naar de zorg voor het gebit, dan is
die buiten het collectieve belang geplaatst. Wie neemt daar de leiding in?’ ‘Ingewikkeld,’ verzucht Van Loveren. ‘Eigenlijk is de gehele publieke gezondheidszorgsector
zoekende.’

Lees de recente feiten en achtergrondinformatie over mondgezondheid op
kenniscentrumsuiker.nl >
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Mijn ‘guilty pleasure’: Ik hou van sporten, ik doe het ook,
maar een excuus om een keer niet naar de sportschool te
gaan is altijd welkom.
Ik kwam in dit vakgebied terecht:
Omdat ik het van jongs af aan wilde. Toen heette de tandarts nog smoelensmid of
tandenbeul. Maar ik vond het leuk om in de praktijk te zijn.
Mijn inspiratiebron:
Dat is zonder meer prof.dr. Backer Dirks, de grote man achter de introductie van
fluoride in Nederland, maar ook achter Tandheelkundige Gezondheidsvoorlichting
en Opvoeding.
De invloed van het werk op mijn manier van leven:
Ik heb nooit meer gaatjes gehad.
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‘Koolhydraten niet meer
weg te denken tijdens
sportevenement’
Prof.dr. Luc van Loon (Universiteit Maastricht), 
hoogleraar Fysiologie van Inspanning met bijzondere
aandacht voor de rol van voeding
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De basis voor elke
sporter is een goede
voeding
Een met zorg samengestelde sportvoeding is één van de belangrijke factoren voor een goede prestatie.
Koolhydraten zijn de belangrijkste energiebron voor intensieve inspanningen. Afhankelijk van de duur en
de intensiteit van die inspanning hebben sporters meer of veel meer koolhydraten nodig.

HET VERSCHIL TUSSEN WINNEN EN VERLIEZEN
Sportvoeding kan het verschil maken tussen winnen en verliezen, zegt Luc van Loon.
‘Met de juiste brandstof blijft de motor langer draaien.’ Hij licht toe dat om ons
lichaam te kunnen bewegen een goed samenspel nodig is tussen de contractie en
ontspanning van spieren. Daarvoor hebben de spieren energie nodig in de vorm van
ATP (AdenosineTriPhosfaat). Die energie wordt geleverd door de koolhydraten en
vetten uit onze voeding. Van Loon bestudeert met zijn onderzoeksgroep de rol van
de skeletspier in de stofwisseling van de mens en het effect van voeding en training
op die spieren. ‘Het bewegingsapparaat is een complexe machine die je kunt zien als
een motor, geen verbrandingsmotor maar een menselijke motor. Die is in staat om
de juiste brandstof te kiezen om optimaal te presteren.’ Spierglycogeen (zie kadertekst pagina 52) is een belangrijke brandstof voor de spieren. Door training kan de
kleine glycogeenvoorraad van het lichaam tijdens het sporten efficiënter worden
gebruikt. Via de voeding is het mogelijk om de beschikbaarheid van de koolhydraten
te optimaliseren. Van Loon doet veel onderzoek op het gebied van (top)sport. Op de
vraag terug te blikken naar de meest opvallende uitkomsten van wetenschappelijk
onderzoek zegt hij: ‘De afgelopen tien jaar is er veel meer duidelijkheid gekomen
over de rol van sportdranken. We weten nu dat die dranken in staat zijn om de prestaties van de sporters tijdens de wedstrijd te verbeteren. Onderzoek heeft duidelijk
aangetoond dat koolhydraatinname tijdens middelmatige tot hoge intensiteit inspanning (>45 minuten) het prestatievermogen significant kan verbeteren. Vandaar dat
het gebruik van koolhydraten via (sport)dranken niet meer is weg te denken tijdens
(duur)sportevenementen.’ Een goede sportdrank moet de vochtbalans tijdens de
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Koolhydraten in voorraad
In het lichaam worden kool

prestatie zo goed mogelijk weten te handhaven en een adequate hoeveelheid koolhydraten leveren. ‘De ideale drank heeft een koolhydraatgehalte dat het mogelijk

hydraten als glycogeen opgeslagen

maakt om een inname van 60-70 g koolhydraten per uur gemakkelijk te realiseren.

in lever en spieren. Met hulp van het

Maar het koolhydraatgehalte mag ook weer niet te hoog zijn (>12%) en een te hoge

enzym glycogeen-6-fosfatase kan
leverglycogeen worden afgebroken

osmolaliteit (>400 osmol per kg)* hebben. De maaglediging wordt dan vertraagd met
kans op maag-darmproblemen.’

tot glucose en via het bloed naar de
spieren worden getransporteerd. De
spier kan glucose direct opslaan als

COMBINATIE VERHOOGT KOOLHYDRAATOPNAME IN
DARMEN

spierglycogeen of meteen gebruiken.

Over de koolhydraten zeg hij nog dat bijna alle oplosbare koolhydraten na inname

De hoeveelheden van deze endogene

met eenzelfde snelheid kunnen worden verbrand. ‘Dat geldt voor glucose, glucose-

koolhydraten (dus lever- en spier

polymeer, maltose, sacharose en oplosbaar zetmeel. Nieuw is dat de gecombineerde

glycogeen) zijn maar klein. In theorie

inname van glucose en fructose de capaciteit voor koolhydraatopname in de darmen

is het voldoende energie voor 60-90

verhoogd, waardoor meer oraal ingenomen koolhydraten tijdens inspanning kunnen

minuten intensieve inspanning,

worden verbrand.’ Een andere recente uitkomst van onderzoek is dat het effect van

maar in de praktijk is het vaak veel

koolhydraten al merkbaar lijkt te zijn als de mond wordt gespoeld met een sport-

lager (30-40 minuten). De sporter die

drank. ‘Heeft het te maken met sensoren in de mond? Zijn het receptoren die een

regelmatig traint, kan langere tijd

goed gevoel teweeg brengen in je hersenen? Het gebeurt in ieder geval niet via de

een bepaalde inspanningsintensiteit

route van de maag. Er is nog veel uit te zoeken.’

handhaven voordat de glycogeenvoorraad uitgeput raakt. Het lichaam
van de getrainde sporter weet

VAN LOON OVER HET BELANG VAN SNEL HERSTEL
Van Loon vertelt dat er de laatste jaren veel meer aandacht is ontstaan voor het

namelijk meer gebruik te maken van

belang van het herstel van de sporters. ‘Herstel is altijd van belang maar met

de opgeslagen vetten. Training leidt

name als op korte termijn opnieuw moet worden gepresteerd. Dan moet je zorgen

(naast een betere conditie van hart,

dat de voorraden snel worden aangevuld. Bij het gebruik van een normale voeding

bloedvaten en longen) tot adaptatie

zijn de glycogeenvoorraden binnen 24 uur grotendeels weer aangevuld. Maar

van het spierweefsel. Door duur

voor b
 ijvoorbeeld de wielrenners van de Tour de France of atleten die tweemaal

training nemen grootte en aantal van

per dag intensief trainen, is dat niet snel genoeg. Zij kunnen hun voordeel doen

de mitochondrieën in de spieren toe.

met koolhydraatrijke hersteldranken. Als je zorgt voor een inname van 1,0-1,2 g

Spieren zijn daardoor beter in staat

koolhydraten per kg lichaamsgewicht per uur, leidt dat tot betere resultaten. Om

om in een bepaalde energiebehoefte
te voorzien. Bij een goed getrainde

herstel te realiseren is het verstandig om sportdranken te gebruiken met een hoger
koolhydraatgehalte (6-18% koolhydraten), bij voorkeur gecombineerd met eiwitten

sporter kunnen de spieren zo de

(2-6% eiwit of eiwithydrolysaat). Dat zorgt voor een sneller herstel. De verklaring

brandstofkeuze veel beter aanpassen

is waarschijnlijk dat een sterkere stijging van insulinesecretie ontstaat door het

aan de omstandigheden.

mengsel van koolhydraten en eiwitten.’ Naast koolhydraten spelen eiwitten dus
ook een belangrijke rol bij het herstel.

VOORLICHTING OVER SPECIFIEKE PRODUCTEN
De basis voor elke sporter is een goede voeding. ‘Zonder goede voeding kan de
menselijke motor niet optimaal presteren. Als de sporter het prestatievermogen wil
*

osmolaliteit is de concentratie osmotisch
actieve stoffen, uitgedrukt in osmolen

52

verbeteren, kan dat met een uitgebalanceerde voeding die individueel is aangepast
aan training en competitie. Daarbij kun je gebruik maken van speciale sportvoeding.’

Vetten in voorraad

Luc van Loon: ‘Veel sporters weten trouwens niet hoe ze die producten moeten

In het lichaam wordt veel vet opge-

gebruiken, daar valt via voorlichting nog wel het een en ander aan te verbeteren.

slagen. Dat is een efficiënte manier

Sommige bedrijven besteden daarom veel geld aan de begeleiding van hun klanten.

om een energievoorraad te vormen,
1 gram vet levert 9 kcal, 1 gram

Ze trainen coaches en sportdiëtisten om die producten verstandiger te gebruiken.
Daar hebben mensen baat bij.’ Hij filosofeert over de manier waarop die producten

koolhydraten 4 kcal. Circa 95% van

niet alleen bij sporters maar wellicht ook bij anderen herstel van het lichaam kun-

de energievoorraad in het lichaam

nen bevorderen. ‘Sportvoeding kan ook in een klinische situatie een belangrijke rol

is opgeslagen in de vorm van vet. De

spelen. We vinden het gewoon dat een bodybuilder die zware gewichten omhoog

energie uit glycogeen kan veel sneller

tilt, gebruik maakt van sportvoeding. Als een oudere vrouw zelfstandig wil kunnen

worden vrijgemaakt om te gebruiken

opstaan uit een stoel, dan werd tot voor kort niet gedacht aan de inzet van sport-

dan de energie uit lichaamsvet. Kool-

voedingsproducten.’ Hij vertelt dat er inmiddels meer klinisch onderzoek op dat

hydraten worden daarom vaak de
‘snelle energiebron’ genoemd, vetten

gebied wordt uitgevoerd. ‘Het innemen van koolhydraten tijdens lichte inspanning
kan er bijvoorbeeld toe leiden dat ouderen een activiteit als opstaan of lopen langer

de ‘langzame energiebron’. Bij mid-

en gemakkelijker kunnen volhouden.’ Er zijn enorm veel dingen gaande constateert

delmatige tot hoge intensiteit (duur)

Van Loon. ‘Het veld is interessant, we weten heel veel nog niet. Het is bijvoorbeeld

inspanning vormen glycogeenvoor-

duidelijk dat het drinken van rode bietensap prestatiebevorderende effecten heeft.

raden (vooral die in de spieren) de

Maar het fijne weten we daar nog niet van.’

belangrijkste energiebron, maar die
voorraad is beperkt. Voor sporters
is de hoeveelheid bruikbare koolhy-

Lees de wetenschappelijke details over inspanning, sport en voeding op
kenniscentrumsuiker.nl >

draten dus heel belangrijk om een
succesvolle prestatie te leveren.

Mijn ‘guilty pleasure’: Het werk brengt vaak veel
stress met zich mee. Dan heb ik de neiging om (meer)
junkfood te eten en niet of nauwelijks te sporten.
Ik kwam in dit vakgebied terecht:
Doordat ik vroeger alle mogelijke A
 merikaanse stripverhalen over
superhelden las. Dat zijn vaak w
 etenschappers die in situaties terecht
komen waarbij hun fysieke en/of mentale capaciteiten sterk veranderen.
Dat heeft vast bijgedragen aan mijn interesse in het adaptief vermogen van
onze skeletspieren.
Mijn inspiratiebron:
De Amerikaanse pionier Jack Lalanne, die zeer vroeg het belang van
regelmatige fysieke inspanning als voorwaarde voor een goede gezondheid
onderkende.
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‘Koolhydraten
vaak belangrijker
dan sporters
denken’
Anne-Marijke Ambergen (Fit Consulting),
sportdiëtist
‘Koolhydraten zijn vaak nog belangrijker dan sporters zelf denken. Standaard het accent
leggen op koolhydraten, is een boodschap die zelfs in de top van de topsporters nog
wel eens voor verbetering kan zorgen,’ vindt diëtist Anne-Marijke Ambergen (eigenaar
van Fit Consulting in Soest). Ze is betrokken bij de advisering van diverse sportbonden
zoals die van de roeiers en waterpolo-dames. ‘Ik leg de sporters uit wat een goede
basis sportvoeding is en hoe je die passend maakt voor jouw sport. Daarnaast leer ik
ze veel over het gebruik van koolhydraten tijdens en ook na het sporten.’ Een algemeen advies aan sporters is amper mogelijk. ‘Sporten is zo individueel. Zo heeft de
ene sporter genoeg aan 5 gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht, terwijl
een ander in belangrijke periodes tegen de 12 gram per kilogram nodig heeft.’ Of de
voeding naar een hoger niveau koolhydraten moet, is een glijdende schaal vertelt ze.
‘Dat maakt de advisering aan sporters dus heel persoonlijk. Je kijkt samen op welk
niveau koolhydraten iemand goed presteert. En bevat de voeding voldoende eiwitten?’
Het aandeel vetten is dan eigenlijk de sluitpost constateert ze. Het uitgangspunt is het
algemene advies over gezonde voeding. ‘En ik vertel de sporters bijvoorbeeld hoe ze
hun glycogeenvoorraad kunnen vergroten. Als ze hier dan na een paar weken laaiend
enthousiast binnenkomen en zeggen ‘nu kan ik aan het eind van een training nog
doorgaan’, dan werkt dat heel stimulerend.’

VOORLICHTING TOPSPORTERS EN SPORTERS
NOC*NSF realiseert zich dat een uitgebalanceerde voeding belangrijk is voor de
topsport. De organisatie biedt (top)sporters daarom de mogelijkheid om zich te laten
begeleiden door een sportdiëtist. Anne-Marijke Ambergen is één van hen. ‘Ondanks
dat is voeding in de praktijk nog steeds een ondergeschoven kindje. Het is ook lastig
want als je het eten en drinken van een sporter gaat aanpakken, dan kom je in haar
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of zijn privédomein. Als ik tegen een wielrenster zeg ‘kies een andere fiets dan rijd
je h
 arder’ of ‘trek een ander pak aan, dat helpt’, dan doet ze dat. Maar als ik zeg
‘besmeer je brood en doe er zoet beleg op’ dan zal ze dat niet direct doen. Eten dat is
privé.’ Lastig is ook dat de voedingsboodschap niet eensluidend is. ‘Over eten wordt
van alle kanten van alles geroepen. Inmiddels is bij het NOC*NSF van hogerhand
gezegd dat de aanpak een andere kant op moet gaan. De boodschap moet uniform
zijn. Het zou mooi zijn als die benadering vruchten afwerpt, niet alleen voor de
topsporters maar ook voor sporters op andere niveaus.’ Ambergen benadrukt nog
dat niet alleen de voedingsstoffen belangrijk zijn. ‘Ook genieten van eten is belangrijk.
Daarom maak ik informatie voor de hotels waar de sporters tijdens trainingskampen
of wedstrijden verblijven. De samenstelling maar ook de smaak is belangrijk, want
als die niet bevalt, wordt er niet voldoende gegeten. En dan ben je niet in staat een
topprestatie te leveren.’

Mijn ‘guilty pleasure’: Als ik ergens aan deelneem,
wil ik eigenlijk altijd winnen.
Het fascinerende van mijn vakgebied:
Dat als je sporters aan een betere voeding krijgt en ze zich beter en sterker
voelen dan ooit, dat een enorme kick geeft. Sporters op die manier zien
groeien is fascinerend.
De invloed van het werk op mijn manier van leven:
Ik ben me steeds bewuster van het effect dat voeding ook op mijn eigen
sportprestaties heeft. Ben zelfs geneigd om nieuwe dingen eerst zelf uit te
proberen. Simpelweg om te voelen wat het doet.
Als ik niet in dit vakgebied terecht was gekomen:
Dan was ik waarschijnlijk fysiotherapeut.
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‘Met een koolhydraat
rijke voeding kun je de
hersenen beïnvloeden’
Dr. Rob Markus (Universiteit Maastricht),
neuropsycholoog en universitair hoofddocent
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Voeding beïnvloedt
ons gedrag
Koolhydraten worden in het lichaam omgezet in glucose en zijn zo een belangrijke brandstof voor
onze hersenen. De vraag is welk effect koolhydraten hebben op onze cognitieve prestaties (zoals
nadenken, redeneren, geheugen, alertheid en concentratievermogen). Er zijn studies bekend
waaruit blijkt dat koolhydraten die prestaties gunstig beïnvloeden.

‘Als je kijkt naar onderzoek over de invloed van koolhydraten op cognitie – het is
een verzamelterm – dan zie je dat veel claims en onderzoeksuitkomsten te maken
hebben met stemming, geheugen, snelheid van cognitieve informatieverwerking

Serotonine

(rekenen, associatief vermogen) en bijvoorbeeld intelligentie,’ zegt Rob Markus.

Serotonine (5-HT of 5-Hydroxytryp-

‘Maar als je louter kijkt naar gecontroleerde wetenschappelijke studies dan blijken

tamine) is een neurotransmitter die

voornamelijk kleine effecten op stemming en soms ook op slaperigheid, op concen-

de stemming beïnvloedt. Bij stress

tratie enigszins consequent naar voren te komen, vooral onder situaties van stress

bijvoorbeeld, is de behoefte aan

en/of extreme mentale druk. Markus benadrukt dat deze conclusies zijn gerecht-

serotonine verhoogd. In de hersenen

vaardigd wanneer je ze baseert op de hoofdlijnen uit de algemene wetenschappelijke

wordt serotonine aangemaakt uit het

literatuur. ‘Als je echt wilt weten of bijvoorbeeld een suikerdrank de stemming kan

essentiële aminozuur tryptofaan.

verbeteren dan ga je niet uit van een enkele studie maar kijk je naar de gemiddelde

De aanmaak van serotonine uit tryp-

uitkomst van alleen gecontroleerde (en gepubliceerde) wetenschappelijke studies.’

tofaan neemt toe door het eten van

Hij geeft een voorbeeld. ‘Dat glucose en sacharose bij gezonde kinderen zal leiden

koolhydraten (of andere producten

tot hyperactiviteit is echt onzin. Mensen geloven in dit voorbeeld liever die twee

die van zichzelf al uit tryptofaan
bestaan). Het is een complexe reactie
op de toename van het glucosegehalte en de insulinerespons, waardoor vooral tryptofaan in het bloed
beschikbaar komt voor opname in de
hersenen. De aanmaak van serotonine in de hersenen neemt af door het
eten van eiwitten, ook al bevat eiwit
in tegenstelling tot koolhydraten
tryptofaan.

studies – meestal ook nog niet goed gecontroleerd uitgevoerd – die een dergelijk
effect laten zien, dan bijvoorbeeld al die andere zeventig studies waarin geen effect
wordt gemeten. Ik zou willen dat we een reeks van placebo-gecontroleerde studies
naar het effect van koolhydraten op hyperactiviteit kunnen uitvoeren, waarin we
dan eventueel ook de verwachting van ouders meenemen of manipuleren. Dat
onderzoek zou ons dan laten zien dat die associatie echt niet bestaat.’ Uit studies uit
het verleden is wel gebleken dat mensen die ontstemd zijn – bijvoorbeeld omdat ze
een poging doen om te stoppen met roken of omdat ze iets anders stressvol moeten
doen – vaak een voorkeur ontwikkelen voor zoete (vaak ook vette) koolhydraatrijke
producten. ‘Daar zijn verschillende verklaringen voor gegeven. Een van die
verklaringen is dat die suikers het serotonineniveau in de hersenen kan verhogen
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Prestatie en stemming
bij ouderen
Het bloedglucosegehalte is een
gevoelige indicator voor de
cognitieve status van gezonde

(zie kadertekst). Door dit biochemische effect in de hersenen zouden we een voorkeur voor dergelijke producten kunnen ontwikkelen.’ Over het meest aannemelijke,
legitieme effect van koolhydraten op onze hersenen en gedrag zegt hij: ‘Alleen in
bijzondere situaties, bij stress of ontstemming, zouden koolhydraten onze stemming
enigszins kunnen verbeteren, met name bij gezonde maar gevoelige mensen die

ouderen. Hogere gehaltes voor-

vaak gedeprimeerd of ontstemd zijn. Nogmaals, deze effecten zijn klein en hebben

spellen een betere prestatie. Het

geen klinische relevantie.’

optimale bloedglucosegehalte om
het g
 eheugen te verbeteren is voor
ouderen 8-10 mmol/l. Dat blijkt uit
een recente review van W
 ageningen
Universiteit (in press) naar de

NU OOK AANGETOOND IN GOED GECONTROLEERDE
STUDIES BIJ MENSEN
Gevraagd naar de meest opvallende wetenschappelijke bevindingen van de afgelopen jaren zegt Rob Markus: ‘Het meest heldere vind ik de uitkomsten van onderzoek

effecten van glucose en sacharose op

waaruit blijkt dat je met een koolhydraatrijke voeding de hersenen inderdaad kunt

cognitieve prestaties en stemming

beïnvloeden, afhankelijk van de (hersen)gevoeligheid van mensen. Dat was eerder

van ouderen. Het bloedglucose
gehalte beïnvloedt waarschijnlijk

al duidelijk in dierexperimenteel onderzoek, maar is nu ook aangetoond binnen
humane studies die goed zijn gecontroleerd.’ Stress is zo’n situatie waardoor

de stemming, maar glucosedranken

mensen gevoeliger worden voor serotonineveranderingen en ontstemming, juist

brengen slechts kleine effecten te-

dan ontstaat er ook een veranderde voorkeur van en gevoeligheid voor voedsel.

weeg. De stemming verbetert sterker

‘Meerdere gecontroleerde studies beschrijven dat milde tot matige stress en/of

bij het eten van koolhydraatrijke

negatieve stemmingen de energie-inname vergroten, inclusief de voorkeur voor

maaltijden. De Wageningse onder-

zoete en vetrijke producten. Het blijkt dat koolhydraten, mits gecombineerd met

zoekers deden onderzoek bij oudere
mannen en vrouwen met lichte ge-

weinig vet en weinig eiwit, juist bij hen in staat zijn om het serotininegehalte in
de hersenen te verhogen en de stemming te verbeteren. Maar het is de vraag in

heugenklachten. Het onderzoek werd

welke mate dit klinisch relevant is. Dat stemmingen kunnen veranderen onder

uitgevoerd na de consumptie van een

invloed van koolhydraten lijkt binnen wetenschappelijk onderzoek vrij consistent

drank met glucose, een drank met

en significant naar voren te komen, maar de effectsterkte, de sterkte van de

sacharose en een placebodrank. De

stemmingsverbetering, is tamelijk zwak.’ Het effect van koolhydraten op stemming

deelnemers scoorden na de sacha-

lijkt eerder door serotonine dan door louter de invloed van glucose te komen. ‘Want

rosedrank significant beter op het

de stemmingsverandering ontstaat pas na anderhalf tot twee uur, precies de tijd die

onderdeel aandacht. Voor de drie

nodig is om serotonine te verhogen, terwijl glucoseverhogingen in de hersenen vele

andere gebieden ( episodisch geheugen, werkgeheugen en uitvoering)

malen sneller plaatsvinden. We nemen dus aan dat koolhydraten, suiker – via de
stijging van glucose en insuline in het bloed – uiteindelijk de activiteit van serotonine

leverden noch de sacharosedrank

verhoogt. Het is een ingenieus samenspel met insuline en tryptofaan.’ En zegt

noch de glucosedrank significante

hij: ‘Het is een feit dat koolhydraten dat serotonineniveau in de hersenen kunnen

voordelen op. De vrouwen uit de

verhogen. Daarover twijfelt men niet meer.’

onderzoeksgroep scoorden bij de
consumptie van de glucosedrank wel
hoger op het o
 nderdeel aandacht,
maar dat gold niet voor de mannen.

MARKUS WAARSCHUWT VOOR V
 ERMEENDE
GEDRAGSEFFECTEN
Gevraagd naar praktische adviezen zegt Markus: ‘Globaal is mijn advies ‘wees
gewaarschuwd, er bestaan nauwelijks tot geen voedingsmiddelen of diëten waarvoor
positieve effecten op het gedrag echt kunnen worden aangetoond. En er bestaan
absoluut geen diëten waardoor je merkbaar of aantoonbaar slimmer, sneller,
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Brandstof voor de
hersenen
Over de effecten van koolhydraten op
cognitie en emotie zegt Rob Markus

positiever of minder hyperactief wordt. Ook binnen de wetenschap wordt soms wel
eens een studie gepubliceerd die dat wel veronderstelt, soms zelfs in toonaan
gevende tijdschriften. Maar van zo’n studie wordt in wetenschappelijke kringen al
snel duidelijk dat het geen goed opgezet onderzoek betreft en dus eigenlijk niet had

dat er een aantal mogelijkheden

mogen worden gepubliceerd.’ Zijn conclusie is dat ook de frequent gerapporteerde

is waardoor voeding ons gedrag

effecten van koolhydraten en suikers op stemming, slaap en prestatie heel matig

beïnvloedt. De verandering van

en klein zijn. ‘En dan zijn die effecten ook nog eens voornamelijk gerapporteerd bij

gedrag kan ontstaan onder invloed

mensen die er erg gevoelig voor zijn. Klinische effecten zijn absoluut niet aanwezig,

van glucose. Elke mentale actie of

ze zijn nauwelijks merkbaar. Voor de dagelijkse praktijk kan het geen kwaad om

prestatie heeft brandstof nodig in

tegen mensen die wat negatief zijn gestemd, te zeggen ‘eet wat meer koolhydraten

de vorm van glucose. ‘Eigenlijk is
glucose de enige brandstof waarover

en wat minder eiwitten’. Dat heeft wellicht zin, maar altijd in overleg met de behandelaar als iemand geneesmiddelen zoals bijvoorbeeld antidepressiva gebruikt.’

hersenen gemakkelijk vrij kunnen
beschikken. Gedrag kan daarnaast
door voeding worden beïnvloed door

Uitgebreide achtergrondinformatie over cognitie en gedrag op kenniscentrumsuiker.nl >

verandering in smaakbeleving, de
verwachting die men heeft over de
smaak, het effect van het voedingsmiddel en/of door het effect van
voeding op de biochemie van de
hersenen.’ Hij noemt de neurotransmitter activiteit. ‘Daarbij zien we dat
glucose de aanmaak van insuline
bevordert. Dat heeft tot gevolg dat de
hoeveelheid aanwezige tryptofaan
ten opzichte van andere aminozuren
(de zogenaamde t ryptofaan-ratio)
in het bloed zal worden verhoogd en
er meer serotonine in de hersenen
wordt gesynthetiseerd.’

Mijn‘guiltypleasure’:drop,bitterkoekjesenchocolade
op mijn ochtendbrood.
Het fascinerende van mijn vakgebied:
Dat iets zo dagelijks en eenvoudigs als voeding soms een enorme invloed kan
hebben op onze hersenen en gedrag.
De invloed van het werk op mijn manier van leven:
Het bepaalt mijn tijdsindeling, g
 edachten- en gespreksstof en vrije
tijdsbesteding. Maar ik ga er niet a nders door eten!
Als ik niet in dit vakgebied terecht was gekomen:
Dan was ik waarschijnlijk therapeut of dierenarts.
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BESTAAT ER
ZOIETS ALS EEN
SUIKERVERSLAVING?
Het begrip verslaving wordt regelmatig gebruikt
maar niet iedereen bedoelt er hetzelfde mee.
In de praktijk wordt veel gewerkt met de
definitie van de WHO (zie kader). Wijdverbreid
is de opvatting dat er ook zoiets als een suiker
verslaving bestaat. Dat idee is ontstaan na een
aantal dierexperimentele studies. Maar dat type
onderzoek laat zich niet zonder meer vertalen naar
situaties voor de mens. Onze voedingsgewoonten
zijn een stuk complexer omdat ook culturele en
sociale invloeden meespelen.
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ZOET ONTSPANT

SUIKER IS NIET VERSLAVEND

het product heeft een grotere invloed op

Voor de meeste mensen geldt dat

Prof. David Benton, hoogleraar

de keuze dan de hoeveelheid suiker. Wie

genieten van iets zoets ontspant.

Psychologie aan de Universiteit van

een eetbui heeft, zoekt het niet voorna-

Uit o
 nderzoek onder 5000 mannen en

Swansea in Wales (UK) heeft uitgebreid

melijk in zoete producten. Meestal gaat

vrouwen (ouder dan 18 jaar) uit acht

literatuuronderzoek gedaan in humane

het om vetrijke producten (pizza) of een

landen (Harris Research Centre 1996)

studies naar aanwijzingen dat suiker-

mix van vet en suiker (chocolade). Bij

bleek dat voor ruim de helft van hen

verslaving een rol zou spelen bij obesitas

een verslaving is de verwachting dat een

(55%] ontspanning de belangrijkste

en eetstoornissen. Benton komt tot de

eetbui ontstaat omdat iemand een lange

reden was om iets zoets te eten of te

conclusie dat suiker niet verslavend

periode een bepaald voedingsmiddel niet

drinken. Psychologische en gedrags

is. Hij publiceerde de uitkomsten van

heeft gegeten. Benton constateert dat

factoren zijn belangrijk om te begrijpen

zijn omvangrijke studie in het vaktijd-

een eetbui vooral wordt veroorzaakt door

of er iets van een ‘suikerverslaving’

schrift Clinical Nutrition (december

een slechte stemming. Hij vindt het ook

bestaat. Fysiologisch gezien is er

2010). Benton stelt vast dat verslaving

onwaarschijnlijk dat suiker verslavend

geen suikerverslaving. Houden van

aan alcohol of sigaretten samengaat met

zou zijn omdat eetbuien het meeste

zoete producten bestaat wel. Maar dat is

een sterk verlangen, een toenemende

voorkomen bij twintigers. Bij hen is de

gewoontegedrag dat is aangeleerd door

behoefte en ontwenningsverschijnselen,

zoete voorkeur al afgenomen: kinderen

conditionering van prikkels die met dat

maar in de literatuur is geen onder-

hebben een aanzienlijke voorkeur voor

‘houden van zoet’ hebben te maken, niet

bouwing te vinden dat zoiets ook zou

zoet, die voorkeur wordt geringer tijdens

met suiker. Dat is aangeleerd gedrag dat

gelden voor suiker (Clinical Nutrition

de adolescentie. Conclusie van Benton: er

niet voldoet aan de WHO-criteria voor

2009). Benton heeft juist a rgumenten

is geen enkele wetenschappelijke onder-

verslaving. Suiker komt daarom ook niet

gevonden waarom suiker niét verslavend

bouwing voor de hypothese dat suiker

voor op lijsten van middelen of stoffen

is. Mensen met overgewicht houden

verslavend zou zijn.

die (potentieel) verslavend zijn (Nutt

bijvoorbeeld niet meer van suiker dan

1997).

mensen met een gezond gewicht. Ze
houden wel van energierijke voedings-

Lees meer over gedrag en verslaving op
kenniscentrumsuiker.nl >

middelen, maar de hoeveelheid vet van

DEFINITIE WHO
Iemand die alcoholverslaafd is of niet zonder sigaretten kan, heeft sterke ver
langens naar en een toenemende behoefte aan een alcoholische consumptie
of een sigaret. Zonder alcohol of sigaret ontstaan ontwenningsverschijnselen.
Volgens de WHO (World Health Organization) is sprake van afhankelijkheid
als zich bij iemand in het afgelopen jaar drie van onderstaande symptomen
hebben voorgedaan. Er is een sterk verlangen om te gebruiken (het verlangen
varieert van licht tot zeer heftig), je gebruikt meer dan je wilt of je hebt
moeite om het gebruik te controleren (dat wil zeggen uitstellen, matig ge
bruiken of op tijd stoppen). De afhankelijkheid leidt er toe dat iemand minder
aandacht besteedt aan sociale contacten, werk en hobby’s, doorgaat met
gebruiken terwijl hij of zij weet dat gebruik schade oplevert, er veel tijd aan
besteedt (ook om te herstellen) en last heeft van onthoudingsverschijnselen.
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HART- EN VAAT
ZIEKTEN NOG
STEEDS BELANGRIJKE
DOODSOORZAAK
Elke dag overlijden in Nederland gemiddeld 107 mensen
aan hart- en vaatziekten. Meer dan 25% van hen is jonger
dan 75 jaar. Bij vrouwen vormen hart- en vaatziekten zelfs
doodsoorzaak nummer één. In de afgelopen decennia is het
gemiddeld aantal sterfgevallen wel teruggedrongen (van
137 naar 107 per dag), maar het aantal is nog steeds hoog.
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GEEN DUIDELIJKE RELATIE
MET INNAME MONO- EN
DISACHARIDEN

PREVENTIE HART- EN VAATZIEKTEN

Het terugdringen van hart- en vaat-

Nederlandse advies ‘meer bewegen en gezond eten’ (Nederlandse

ziekten is een belangrijk doel van de

Hartstichting 2012). Dat wil zeggen: vanaf 18 jaar een half uur matig intensief

gezondheidsvoorlichting in Nederland.

bewegen op tenminste vijf dagen per week, onder de 18 jaar elke dag één uur

De belangrijkste risicofactor voor hart-

matig intensief bewegen en zorgen voor een voeding met naar verhouding

en vaatziekten is roken. Stoppen met

weinig trans- en verzadigde vetten. Eet twee maal per week vis (waarvan één

roken is daarom een ‘basisadvies’. Andere

keer vette soort), kies flinke porties groenten en fruit, gebruik weinig zout en

risicofactoren zijn een verhoogd choles-

zorg dat de dagelijkse voeding voldoende vezels bevat.

terolgehalte, hypertensie, overgewicht,

VOOR MEER INFORMATIE ZIE WWW.HARTSTICHTING.NL

Om te voorkomen dat iemand hart- en vaatziekten krijgt, is het algemene

diabetes en een ongezonde leefstijl.
Een panel van de European Food Safety
Authorithy (EFSA 2010) vond geen duidelijke relatie tussen de inname van mono-

gaat in de ad libitum-situatie meestal

en disachariden (zoals glucose, fructose

gepaard met gewichtsverlies en betere

en sacharose) en hart- en vaatziekten.

lipidenwaarden in het bloed (inclusief

Ook het European Heart Network (2011)

een lager triglyceridengehalte en een

vindt het bewijs dat suikers een risico

hoger HDL-cholesterolgehalte) (Yu-Poth

voor hart- en vaatziekten zouden zijn in-

et al 1999). Alhoewel nog niet bekend

consistent (zie ook www.ehnheart.org).

is of lichaamsbeweging effect heeft
op de eventuele verhoging van het

EEN LAAG VET/HOOG KOOL
HYDRAAT VOEDING

triglyceridengehalte bij een laag vet/

Om het risico op hart- en vaatziekten

reviews die suggereren dat cardiofitness

te verkleinen is het voedingsadvies van

en bewegen wellicht belangrijker zijn

wetenschappers ‘eet gezond’, dat wil

dan de voeding (onder andere Fogelhol

zeggen eten volgens de Richtlijnen goede

2010). Het huidige consumentenadvies

voeding (zie pagina 67) en de R
 ichtlijnen

om de kans op hart- en vaatziekten te

voedselkeuze (zie pagina 67). Een ge-

verkleinen is daarom: niet roken, een

zonde, uitgebalanceerde voeding heeft

laag vet/hoog koolhydraat voeding en

een laag vetgehalte (vooral verzadigd vet)

voldoende bewegen.

en een relatief hoog koolhydraatgehalte,
daarnaast is het belangrijk om elke dag
voldoende te bewegen (WHO/FAO 2003).

hoog koolhydraat voeding, zijn er recente

Lees de achtergronden over hart- en vaatziekten
op kenniscentrumsuiker.nl >

Bij een laag vet/hoog koolhydraat v oeding
zijn onderzoekers beducht dat het triglyceridengehalte in het bloed stijgt en het
HDL-cholesterolgehalte daalt. Ze worden
allebei beschouwd als onafhankelijke
risicofactoren voor hart- en vaatziekten.
De laag vet/hoog koolhydraat voeding
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DE KANS OP
KANKER VERKLEINEN
Elk jaar overlijden in Nederland circa 42.000 mensen
aan de gevolgen van kanker (WCRF NL, Wereld Kanker
Onderzoek Fonds Nederland 2012). Eén op drie mensen
in ons land heeft een bepaalde vorm van kanker. Jaarlijks
worden ongeveer 90.000 nieuwe patiënten
geregistreerd. Het is een ziekte die
vooral voorkomt op oudere leeftijd.
Van alle nieuwe patiënten in 2008
was 40% tussen de 60-75 jaar oud.
Een derde van alle gevallen van de
meest voorkomende kankersoorten
kan worden voorkomen door
gezond te eten, voldoende te
bewegen en te zorgen voor een
gezond gewicht.
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COMPLEXE ZIEKTE
Kanker is de verzamelnaam voor ruim honderd ziekten die bepaalde organen
of weefsels aantasten. Er is iets misgegaan met de celdeling zodat kwaadaar
dige tumoren ontstaan. Kanker is een complexe ziekte. Verschillende factoren
spelen een rol bij het ontstaan, zoals omgevingsfactoren (chemicaliën die in
de industrie worden gebruikt, overmatig zonlicht, röntgenstraling, sommige
medicijnen) en erfelijke, genetische afwijkingen. Voeding en leefstijl zijn de
belangrijkste oorzaken van kanker. Roken is verantwoordelijk voor 90% van
de longkanker en 20% van alle kankersoorten. Overgewicht is een belangrijke
risicofactor.

KANKER VOORKOMEN

zeer waarschijnlijk beschermen tegen

Het WCRF (World Cancer Research

kanker. Het advies: kies een voeding

Fund) heeft in 2007 het rapport ‘Food,

met veel groenten, fruit, volkoren

Nutrition, Physical Activity and

producten en peulvruchten. Met veel

the P
 revention of Cancer: a Global

groenten en fruit bedoelt het WCRF

Perspective’ gepubliceerd. Eenentwintig

‘eet iedere dag vijf porties of meer’. Om

gezaghebbende wetenschappers (met

het risico te verkleinen is het advies

elk zijn of haar specifieke expertise)

onder andere om het gebruik van

uit diverse landen hebben duizenden

producten met veel zout, rood vlees

studies op het gebied van voeding,

(zoals rund-, varkens- en lamsvlees) en

voedingspatroon, leefwijze, lichaams-

alcoholische consumpties te beperken.

gewicht, lichaamsbeweging en risico

De deskundigen constateren dat suiker

op kanker geanalyseerd. Op basis van

op zich geen kanker veroorzaakt, maar

die gegevens hebben ze aanbevelingen

dat het wel belangrijk is om calorie-

op het gebied van voeding en leef-

rijk voedsel (en ook suiker, met name

stijl o
 pgesteld die de kans op kanker

suikerhoudende dranken) te beperken,

verkleinen. Overgewicht en obesitas

om zo overgewicht en obesitas te voor-

verhogen het risico op kanker, met name

komen en daarmee de kans op kanker te

borst- en dikkedarmkanker. Daarom

verkleinen.

is hun advies om gezond te eten en
regelmatig te bewegen. Zo’n gezonde
leefstijl helpt om een gezond gewicht

Lees meer achtergrondinformatie over kanker op
kenniscentrumsuiker.nl >

te b
 ehouden (of te verkrijgen) (zie ook
pagina 33). Lichaamsbeweging kan de
kans op het krijgen van verschillende
soorten kanker (zoals darmkanker en
borstkanker) kleiner maken. Na veel
discussie heeft het WCRF in hoofdlijnen
de voedingspatronen omschreven die

65

RICHTLIJNEN EN
ADVIEZEN
Richtlijnen goede voeding en voedingsnormen bieden
de overheid een basis voor het voedingsbeleid.
Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de resultaten van
wetenschappelijk onderzoek die worden gewikt en
gewogen door een groep van deskundigen. Landelijke en
internationale richtlijnen bieden professionals houvast bij
hun werk. Ze gelden in het werkveld als leidraad bij de
beroepsuitoefening.
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DE RICHTLIJNEN GOEDE
VOEDING

DE RICHTLIJNEN
VOEDSELKEUZE

In de Richtlijnen goede voeding van

De Richtlijnen goede voeding van de

de Gezondheidsraad (2006) staan de

Gezondheidsraad (RGV 2006) onder

adviezen voor een gezonde leefstijl voor

steunen het beleid van de overheid en

mensen met een gezond gewicht. Zorg

vormen de basis voor de Nederlandse

voor een gevarieerde voeding. Zorg voor

voedingsvoorlichting. De richtlijnen

voldoende lichaamsbeweging (een half

zijn geformuleerd in termen van

uur per dag op ten minste vijf dagen

voedingsstoffen (met uitzondering

per week). Gebruik dagelijks een ruime

van groenten, fruit en vis). Dat zijn

portie groente (150-200 gram), fruit (200

geen bruikbare richtlijnen voor de

gram) en volkoren graanproducten (met

dagelijkse voorlichting. Daarom zijn de

elkaar 30-40 gram vezel). Eet twee keer

RGV – de wetenschappelijk gebaseerde

per week vis (100-150 gram) waarvan ten-

voedingsnormen die de Gezondheidsraad

minste één keer een vette soort. Gebruik

publiceert – door het Voedingscentrum

zo weinig mogelijk producten met een

vertaald in de Richtlijnen voedselkeuze

hoog gehalte aan verzadigde vetzuren

(RV 2011). In de RV is een onderscheid

(minder dan tien energieprocent) en

gemaakt naar basisvoedingsmiddelen

enkelvoudig transonverzadigde vetzuren

en niet-basisvoedingsmiddelen.

(minder dan één energieprocent). Beperk

Basisvoedingsmiddelen zijn voedings-

frequent gebruik van voedingsmiddelen

middelen die van belang zijn voor de

en dranken met gemakkelijk vergist-

nutriëntenvoorziening: voldoende

bare suikers en dranken met een hoog

vitamines, mineralen, essentiële

gehalte aan voedingszuren tot zeven eet/

vetzuren, vezel, en voor eiwitten en kool-

drinkmomenten per dag (inclusief de

hydraten. Het zijn voedingsmiddelen

hoofdmaaltijden). Beperk de inname

met een hoge voedingsstoffendichtheid

van keukenzout (maximaal zes gram

per hoeveelheid energie, en dranken

per dag). Wees matig bij alcoholgebruik

(voor voldoende vocht). Basisvoedings-

(vrouwen maximaal één standaard-

middelen zijn groenten en fruit; brood en

glas per dag, mannen maximaal twee

aardappelen, pasta, rijst, peulvruchten;

glazen). Als er sprake is van een te hoog

melk(producten), kaas en vlees(waren),

lichaamsgewicht gelden aanvullende

vis, kip, ei en vleesvervanger; smeer- en

richtlijnen. Dan is het advies van de

bereidingsvetten; water. Niet-basis

Gezondheidsraad om meer te b
 ewegen:

voedingsmiddelen zijn de minder

elke dag minimaal een half uur tot ten

belangrijke voedingsmiddelen voor de

minste een uur matig inspannende

voorziening van essentiële voedings

activiteit. Het voedingsadvies is om

stoffen. Het zijn voedingsmiddelen met

de energie-inname te beperken door

over het algemeen een hogere energie

minder producten met een hoge

dichtheid bij een lagere voedings

energiedichtheid en dranken met suikers

stoffendichtheid: snacks, soepen,

te g
 ebruiken, en kleinere porties te eten.

sauzen, broodbeleg, suiker, zoetjes, (fris)
dranken en overige. Er is voor diverse

67

categorieën uit de bevolking (jongens

hoeft geen onderscheid tussen dierlijk en

en meisjes; mannen en vrouwen, van

plantaardig eiwit te worden gemaakt.

1-3 jaar tot en met 70 jaar en ouder) een
voedingsmiddelen vastgesteld. Dat is

NIEUW ADVIES
CARIESPREVENTIE

geen volledige voorziening in de energie

Het Advies Cariëspreventie (2011)

behoefte, daarnaast is er ook ruimte

is opgesteld door het Adviescollege

voor de niet-basisvoedingsmiddelen. Die

Preventie Mond- en Tandziekten van

bieden speelruimte om extra te genieten

het Ivoren Kruis. Het bestaat uit een

van bijvoorbeeld het favoriete toetje of

basisadvies (geldt voor iedereen) en een

een glas frisdrank.

aanvullend advies (voor mensen met

lijst met aanbevolen hoeveelheden

cariës). Het basisadvies bestaat uit drie

NIEUWE VOEDINGSRICHTLIJN
DIABETES

deeladviezen: mondhygiëne, fluoride en

In 2010 is de nieuwe Voedingsrichtlijn

aandacht aan de frequentie van het eten

van de Nederlandse Diabetes Federatie

en drinken: maximaal zeven keer per dag

2010 verschenen, een herziening van de

eten of drinken (drie hoofdmaaltijden

versie uit 2006. Hierin zijn alle nieuwe

en maximaal vier tussendoortjes, zie

wetenschappelijke gegevens en inzichten

ook Richtlijnen goede voeding 2006).

verwerkt die sindsdien bekend zijn

Na eten en drinken gedurende ten

geworden. Het advies over koolhydraten

minste twee uur niets g
 ebruiken, één

is hetzelfde als voor mensen zonder

uur voor het tandenpoetsen geen zure

diabetes: 40–70 energieprocent kool

producten eten of drinken en tot de

hydraten (Richtlijnen goede voeding

volgende dag niets meer g
 ebruiken na

2006). Er is geen beperking voor het

de laatste poetsbeurt. Water, koffie en

gebruik van suiker, als de suiker maar

gewone thee zonder s uiker en melk

is ingepast in een gezond voedings

zijn niet cariogeen. Dat geldt ook voor

patroon en iemand een gezond gewicht

producten die hun zoetkracht alleen

heeft. S peciale suikervrije producten

ontlenen aan s uikervervangers (xylitol,

zijn niet nodig, bovendien bevatten

sorbitol, mannitol, maltitol, sucralose,

ze vaak meer verzadigd vet dan de

aspartaam, c yclamaat en anderen).

vergelijkbare producten met suiker.

Als iemand een aanvullend advies

Fructose geeft mogelijk na de maaltijd

nodig heeft wordt ook een individueel

een lagere g
 lucoserespons dan suiker.

voedingsadvies gegeven, eventueel in

Als iemand veel fructose binnenkrijgt

samenwerking met een diëtist.

voeding. Het voedingsadvies besteedt

(100 gram per dag) dan verhoogt het
triglyceridengehalte, dat is ongunstig.
Een matige fructoseconsumptie (30–60
gram per dag) vormt geen probleem.
Het eiwitadvies is 0,8 gram/kg lichaamsgewicht (minimaal tien energie%), er
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Raadpleeg kenniscentrumsuiker.nl voor meer
informatie over richtlijnen en adviezen >

TENSLOTTE
In dit boekje komen wetenschappers en

Voor veel onderwerpen geldt dat

praktijkmensen aan het woord over de

sommige aspecten nog niet helemaal

rol van koolhydraten, de rol van suiker in

bekend zijn. Daar wordt nog onderzoek

onze leefstijl. Ze vertellen over hun boei-

naar gedaan. Als Kenniscentrum suiker

ende onderzoeksgebieden en contacten

en voeding volgen wij de uitkomsten van

met consumenten.

deze studies en de onderlinge discussie

Hun verhalen maken duidelijk dat

tussen wetenschappers op de voet.

de beoordeling van uitkomsten van
wetenschappelijk onderzoek en de

Op zoek naar de gebruikte referenties,

advisering over gezonde voeding aan de

meer details over de studies en de laatste

consument, een kwestie is van wikken

ontwikkelingen? Maak gebruik van

en wegen. Er bestaan veel misvattingen

www.kenniscentrumsuiker.nl.

over suiker, die niet wetenschappelijk
zijn onderbouwd. Onderzoek van de
afgelopen jaren laat zien dat er heel
veel genuanceerde uitkomsten zijn te
melden. ‘Suikers passen in een gezond
eetpatroon, het lichaam kan ze goed
gebruiken. De glucose is immers nodig
als energiebron, ze doen geen kwaad,’
zegt een van de hoogleraren die we
spraken. ‘Maar je moet wel kritisch zijn,’
vervolgt hij.
Wetenschappers concluderen dat
koolhydraten thuis horen in de basis
van onze voeding. Gezond eten is een
kwestie van een gevarieerde keuze
maken uit diverse voedingsmiddelen.
Elk voedingsmiddel kan een rol spelen
bij een uitgebalanceerde voeding, ook
suiker. Het is een kwestie van overmaat
voorkomen, maar dat geldt voor alle
voedingsmiddelen.
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MEER OVER
KENNISCENTRUM SUIKER EN VOEDING
‘Kenniscentrum suiker en voeding’ levert

Kenniscentrum s uiker en voeding vindt dat:

een bijdrage aan de maatschappelijke

•

discussie over het gebruik van suiker

spectief van een gezonde leefstijl met een gevarieerd voedingspatroon,

in onze voeding. Om het kennisniveau
over suiker van de diverse doelgroepen

voldoende bewegen en een goede mondhygiëne;
•

Suiker past heel goed in een gevarieerde en evenwichtige voeding die

•

Overconsumptie van suiker – net zoals van andere voedingsmiddelen –

te verhogen, maakt het kenniscentrum
gebruik van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en ‘vertaalt’
die naar toegankelijke informatie over
suiker. De voorlichting aan gezondheidsprofessionals (met bijvoorbeeld wetenschappelijke artikelen,
nieuwsbrieven en position papers) en
de media (met (culinaire) persberichten)
– zorgt er voor dat de informatie bij de
consument terecht komt. Consumenten
kunnen ook de website raadplegen
(www.suikerinfo.nl), bijvoorbeeld voor
recepten en de antwoorden op veel
gestelde vragen. De professionals die
werken bij het Kenniscentrum suiker
en voeding zijn betrokken bij diverse
nationale en internationale overleg
organen en adviescolleges op het
gebied van voedingsbeleid en wet- en
regelgeving.
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Een debat over goede voeding moet worden gevoerd binnen het per-

in overeenstemming is met de adviezen van de Gezondheidsraad;
is niet wenselijk en moet dus worden voorkomen.

www.kenniscentrumsuiker.nl

