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Waarom zo veel? 
Omdat we door de welvaart anders zijn 
gaan eten. Een glaasje frisdrank was vroe-
ger een traktatie op zaterdagvond, tegen-
woordig klokt de schooljeugd gemiddeld een 
halve liter per dag naar binnen. Dat is het 
equivalent van zeven suikerklontjes. Ook 
zijn we gaan ‘ grazen’; we houden ons niet 
meer aan drie maaltijden per dag, maar blij-
ven tussendoor snacken. Een gevulde koek, 
wat dropjes, een pepermuntje, een handje 
chips, een muffin hier en een cupcake 
daar… Met als gevolg dat de helft van de  
volwassen Nederlanders overgewicht 
heeft. Wetenschappers kijken dan ook met 
een zorgelijke blik naar de frisdrank- en 
snoepautomaten op scholen waar de jeugd 
enthousiast hun zakgeld in gooit. Niet voor 
dat flesje water of een goedbedoelde appel 
uiteraard, maar voor een blikje cola en een 
Mars. Ho ho! Die vetzuchtepidemie is niet 
alleen aan die hoge suikerconsumptie te 
wijten, vindt de suikerindustrie. Dat klopt. 
Daar is te veel en te vet eten in combinatie 
met te weinig beweging ook debet aan. Maar 
de hoge suikerconsumptie draagt hier wel 
degelijk aan bij.
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Wat is het heerlijk avondje - ja, het woord zegt het al - zonder marse-
pein, pepernoten en banketletter? Dat al die zoetigheid niet bij de schijf 
van vijf past weten we. Maar waarom smullen we er dan toch zo van 
en hóe slecht is het nou eigenlijk helemaal?

Wat is 
dan Wel 

een goede  
suiker- 
vervanger? 
stevia is een goed 
en veilig alterna-
tief voor suiker. 
stevia is honderd 
procent plantaar-
dig en als extra 
bonus bevat het nul 
calorieën. er zitten 
mineralen in die een 
goede invloed heb-
ben op de bloed-
suikerspiegel  
en het Wakkert,  
anders dan suiker, 
de behoefte aan 
zoet niet extra aan. 
honing is uiteraard 
ook een natuur-
lijke zoetstof, 
maar heeft de  
Werking van een 
snelle suiker; be-
perk het gebruik 
daarom liever. 

moeten we dan maar suikervrij gaan eten? 
dat mag, maar een complete detox hoeft niet per se. een  
gebakje of glas frisdrank op z’n tijd is helemaal niet erg. 
bewust(er) omgaan met suiker betekent vooral etiketten 
lezen in de supermarkt. ook die van de verpakking van  
biologische producten, want aan die gezond ogende biologi-
sche muesli wordt maar al te vaak suiker toegevoegd. let, 
behalve op ‘suiker’, bij het lezen ook op woorden als: fructo-
se, glucose, lactose, sacharose; de ‘natuurlijke’ alternatieven 
zoals tarwestroop, maissiroop, rietsuiker, rijstsiroop,  
appelstroop, dadelstroop en agavesiroop zijn ook niet best. 

Waarom zou suiker slecht 
voor onze gezondheid zijn? 
Dat je van te veel suiker dik wordt wisten  
we al. En dat het slecht is voor je gebit ook. 
Maar zo langzamerhand wordt onze  
enthousiaste suikerconsumptie in verband  
gebracht met veel meer aandoeningen. 
vooral met welvaartsziekten als gevolg van 
obesitas: hart en vaatziekten, de diabetes-
explosie en bepaalde kankersoorten. Maar 
ook een verzwakt immuunsysteem, een ont-
regelde hormoonhuishouding, chronische 
vermoeidheid, candida, vroegtijdige ver-
oudering en osteoporose zouden er mogelijk 
een gevolg van kunnen zijn. Daarnaast  
geloven sommige voedingsdeskundigen  
dat suiker een verslavende drug is.  
Puur gif vinden enkelen zelfs. Het zou de  
serotoninehuishouding in de hersenen  
van slag brengen waardoor we gevoelig 
worden voor depressie. Ook zou door die 
ontregeling de aan-uitknop van ons honger-
gevoel niet meer functioneren, waardoor we 
maar door blijven snaaien. En dan hebben 
we het nog niet eens over de veronderstelde 
hyperactiviteit bij kinderen. Overigens is de 
wetenschap het over deze aantijgingen niet 
altijd even eens. Maar er zijn voldoende  
aanwijzingen om aan te nemen dat voor  
een gezonde levensstijl onze suikerinname 
drastisch naar beneden moet.

Er zijn snelle en langzame suikers. Natuurlijke, langzame 
suikers ofwel complexe koolhydraten worden langzaam 
verteerd. Ze geven een voldaan gevoel en hebben geen  
negatieve invloed op de bloedsuikerspiegel. Bovendien  
bevatten ze vitamines, mineralen en voedingsvezels.  
Deze goede suikers zitten onder meer in volkorenbrood, 
volkorenpasta, bulgur, quinoa, gierst, zilvervliesrijst,  
ongeschilde aardappels, volkoren ontbijtgranen, bepaalde 
groentesoorten en fruit. Pas met dat fruit wel op. Het is rijk 
aan vitamines en voedingsvezels, maar ook aan vruchten-
suiker. De hoeveelheid verschilt per soort. Bananen en 
druiven bijvoorbeeld zijn echte suikerbommetjes, terwijl 
aardbeien, appels en kiwi's lager scoren. twee porties per 
dag is genoeg, aldus het voedingsbureau. En pas op met 
sap; in een glas verse jus d’orange gaan zo drie à vier  
sinaasappels. Bovendien bevat sap veel minder vitamines 
en vezels dan de vrucht zelf. De zogenaamde snelle suikers 
zitten voornamelijk in geraffineerde producten als kristal-
suiker (dus in snoep, koek, het schepje suiker in je thee etc.) 
en in witte meelsoorten. Snelle suikers worden niet door de 
lever omgezet in energie maar in vet. Het wordt onmiddel-
lijk in de bloedbaan opgenomen waar het de glucosespiegel 
flink de hoogte in jaagt. Dat is te merken: je voelt je door die 
glucosepiek meteen heel lekker. Zodra de suikerrush is  
uitgewerkt - en dat is snel - kom je juist weer in een dip  
terecht. Het orgaan dat de bloedsuikerspiegel bewaakt is 
de alvleesklier. Stijgt de bloedsuikerspiegel plotseling,  
dan reageert de alvleesklier door het aanmaken van  
extra insuline om het glucosehalte weer onder controle te  
krijgen. Het teveel aan glucose wordt opgeslagen als vet.

Waar zit suiker allemaal in? 
dat chocolademousse, een gebakje of ijs 
veel suiker bevat snapt iedereen. het pro-
bleem is dat het ook in voedingsmiddelen 
wordt gestopt waarvan je dat niet ver-
wacht. in brood bijvoorbeeld. in sommige 
vleeswaren. in sojasaus. in graanontbijten, 
blikgroenten, chips, bouillonblokjes, kant-
en-klaarmaaltijden, pindakaas, alcoholi-
sche dranken, soepen, sauzen, crackers en 
ga zo maar door. laat je niet misleiden, ook 
vruchtenyoghurt en ‘vers’ vruchtensap 
‘zonder suiker’ bevat vaak fructosesiroop 
die bij de bereiding aan het fruit is toe-
gevoegd. onze suikerconsumptie bestaat 
grotendeels uit deze ‘verborgen’ suikers. 

Waarom vinden we 
zoet zo lekker?
Die voorkeur zit kennelijk in 
onze genen. in de baarmoe-
der vinden we zoet al het lek-
kerst en moedermelk smaakt 
ook zoetig. als we opgroeien, 
leren we dat zoet een direct 
verband heeft met beloning 
en troost. val je op je knie? 
Dan krijg je een snoepje.  
Ben je braaf, dan ben je zoet. 
Kortom, wie zoet is krijgt  
lekkers, wie stout is niets. 

           is suiker een natuurlijke zoetstof? 
in z’n oervorm wel. het zit onder meer in verse groente 
en fruit. maar onze behoefte aan zoet werd groter en 
daarom wordt suiker al sinds jaar en dag ook uit de  
suikerbiet en uit suikerriet gehaald. zolang het nog in  
de biet of rietstengel zit is het natuurlijk, maar daar is  
na het raffinageproces in de fabriek geen sprake meer 
van. suikerpulp wordt zo gestript dat alle vitaminen en 
mineralen verloren gaan. Wat overblijft is een morsdo-
de zoetstof met veel calorieën en nul voedingswaarde.

hebben we suiker nodig?
Dat wel. Suiker, een koolhydraat, wordt in het 
lichaam omgezet tot bloedsuiker ofwel gluco-
se, een onmisbare brandstof voor de cellen. 
Een gezond mens heeft geen extra suiker 
nodig omdat dat in gezonde voeding voldoen-
de aanwezig is. Sterker nog, één banaan 
bevat voldoende voor een etmaal. 

hoeveel 
suiker eten We 
per jaar? 
schattingen lopen 
uiteen van 35 tot 38 
kilo per persoon per 
jaar. dat is minstens 
zeven maal zo veel 
als vroeger toen 
suiker een luxe-
product Was Waar 
We maar vijf kilo  
per jaar van aten. 

is er verschil tussen suikers? 
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