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gebruik toegelaten laagcalorische zoetstoffen onder de Adi                                                                  

Veiligheid van laagcalorische zoetstoffen 

Hans Verhagen, RIVM 

Over de (on)veiligheid van E-nummers, waaronder laagcalorische 
zoetstoffen, circuleren onder consumenten nog altijd negatieve 
geluiden. De wetenschappelijke basis hiervoor ontbreekt echter. 
Deze stoffen zijn zorgvuldig geëvalueerd door onder andere de 
Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) met als 
eindconclusie dat zij bij consumptie onder de Aanvaardbare 
Dagelijkse Inname (ADI) veilig zijn. Uit Nederlandse consumptie-
cijfers lijkt naar voren te komen dat er geen sprake is van te hoge 
inname van zoetstoffen. Het werkelijke risico voor de volks-
gezond heid is niet de veiligheid van additieven, maar te veel 
energie en een ongezonde samenstelling van de dagelijkse 
voeding.
 
Een korte spoedcursus toxicologie: gevaar en risico zijn te onder-
scheiden begrippen. Een potentieel gevaar is pas een risico wanneer 
er sprake is van een bepaalde blootstelling. In principe elke stof in 
onze leefomgeving, en dus ook in onze voeding, kan bij té hoge 
blootstelling gevaarlijk zijn voor onze gezondheid. Dit geldt voor al-
ledaagse stoffen zoals zuurstof, water en zout. En dit geldt eveneens 
voor laagcalorische zoetstoffen die aan onze voeding toegevoegd 

mogen worden. In de toxicologie wordt vastgesteld tot welk niveau 
de consumptie veilig is en waarboven er sprake is van een toename 
van het gezondheidsrisico. Dit wordt de Aanvaardbare Dagelijkse In-
name (Acceptable Daily Intake; ADI) genoemd: de hoeveelheid van 
een stof per kg lichaamsgewicht die door de mens een leven lang 
dagelijks geconsumeerd kan worden zonder dat er nadelige effecten 
op de gezondheid zijn te verwachten. 

Bepaling van de adi De ADI wordt doorgaans bepaald op ba-
sis van resultaten van onderzoek verkregen bij proefdieren. Het ver-
trekpunt daarbij is het hoogste niveau van consumptie dat in proef-
dierenonderzoek geen nadelig effecten had, het zgn. ‘no observed 
adverse effect level (NOAEL)’. De NOAEL wordt vervolgens ‘ver-
taald’ naar een veilig niveau voor de mens. Bij deze vertaling worden 
ruime veiligheidsmarges toegepast (zie afbeelding 1), zodat reke-
ning wordt gehouden met het verschil tussen mens en dier (ver-
schillen tussen soorten) en met mensen die sterk gevoelig zijn voor 
bepaalde stoffen (verschillen tussen mensen). 
Doorgaans betekent dit voor de vaststelling van de ADI dat de  
NOAEL, het niveau waarop dus geen effecten worden gevonden, 
nog eens wordt gedeeld door een factor 100. Door deze ruime vei-
ligheidsmarge wordt gewaarborgd dat er bij levenslange dagelijkse 
consumptie onder het niveau van de ADI geen nadelige gezond-
heidseffecten zijn te verwachten. Een potentieel gevaar wordt dus 
geen risico door het gebruik van zeer grote veiligheidsfactoren. De 
ADI wordt vastgesteld per kg lichaamsgewicht (zie tabel 1). 
Deze hoeveelheid kan worden gebruikt in voedingsmiddelen, waar-
onder frisdranken. Tabel 2 laat voor een aantal zoetstoffen zien wat 
dit in de praktijk kan betekenen voor de (maximale) dagelijkse con-
sumptie van light frisdranken: de hoeveelheid zoetstof die iemand 
dagelijks gedurende een heel leven kan innemen zonder de ADI te 
overschrijden. Men kan bovendien zoetstoffen combineren om be-
neden de ADI te blijven en/of om smaakproblemen te voorkomen. 

Onafhankelijke BeOOrdeling De veiligheid van alle zoet-
stoffen die op de Europese markt zijn toegelaten is uitgebreid be-
oordeeld en geëvalueerd door instanties zoals de Europese Autori-
teit voor Voedselveiligheid (European Food Safety Authority: EFSA), 
of de voorloper daarvan, de Scientific Committee on Food (SCF). De 
EFSA is door de Europese Unie opgericht om op een onafhankelijke, 
wetenschappelijk onderbouwde manier de veiligheid van onze voe-

Afbeelding 1. tussen de noAel en de Adi wordt doorgAAns een 

veiligheidsfActor vAn 100  gehAnteerd (10  voor verschillen tussen 

proefdier en mens en 10 voor verschillen tussen mensen).
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ADI NOAEL

Dosis (mg/kg lichaamsgewicht)

1 10 100
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ding te evalueren. De werkwijze van de EFSA is volledig transparant 
en terug te vinden op internet. Ook wordt strikt toegezien op moge-
lijke belangenconflicten van leden van de EFSA panels en werkgroe-
pen, welke zijn samengesteld uit onafhankelijke wetenschappers.

e-nummers Additieven die zijn beoordeeld en veilig zijn bevon-
den voor menselijke consumptie, krijgen een E-nummer toebedeeld 
(‘E’ = ‘Europees’). Over E-nummers bestaan hardnekkige misver-
standen zoals dat ze niet natuurlijk zijn of een risico voor de ge-
zondheid. Additieven kunnen echter ook natuurlijk of natuur-iden-
tiek zijn. Voor enig risico ontbreekt de wetenschappelijke basis; 
wellicht dat men geen onderscheid maakt tussen gevaar en risico. 
Additieven zijn eigenlijk de meest veilige bestanddelen van onze 
voeding.

TOegelaTen zOeTsTOffen Er zijn in de loop der jaren ver-
schillende laagcalorische zoetstoffen op veiligheid beoordeeld en op 
basis daarvan toegelaten. Voorbeelden hiervan zijn acesulfaam-K, 
aspartaam, cyclamaat, sacharine, sucralose en eind 2011 steviolgly-
cosiden. De toegelaten stoffen worden periodiek opnieuw geëvalu-
eerd. Er is rond sommige toegelaten additieven af en toe maat-
schappelijke onrust, vaak als gevolg van de publicatie van de 
resultaten van een of een paar individuele studies die (in de media) 
breed worden uitgemeten. Een voorbeeld hiervan is de zoetstof as-
partaam. Op verzoek van de Europese Commissie is de herevaluatie 
van aspartaam vervroegd en deze wordt medio 2013 verwacht. 

mOniTOren van de inname Het is belangrijk dat nationale 
overheden monitoren in hoeverre de consumptie van zoetstoffen 
onder de vastgestelde ADI blijft en indien nodig maatregelen nemen 
wanneer er een overschrijving van de ADI zou dreigen. Gegevens 
over de inname van zoetstoffen voor de gehele Nederlandse bevol-
king zijn (nog) niet beschikbaar. Wel is er informatie over de inname 
door jonge kinderen bekend. Met de gegevens uit de Voedselcon-
sumptiepeiling onder jonge kinderen uit 2005/2006 en gehaltes aan 
zoetstoffen van de NVWA bleek dat de inname ruim beneden de 
ADI was. Naar verwachting zal de inname van volwassenen ook be-
neden de ADI zijn. Wel is het belangrijk om te blijven monitoren 
omdat er steeds meer producten met zoetstoffen worden geprodu-
ceerd en geconsumeerd. Bijvoorbeeld op basis van de VCP onder de 
algemene bevolking bevat 40% van de geconsumeerde niet-alcoho-
lische dranken laagcalorische zoetstoffen. Ook consumptiecijfers 
van andere Europese landen laten zien dat de consumptie van laag-
calorische zoetstoffen ver beneden de ADI blijft. 

veiligheid versus kwaliTeiT vOeding Zoals ook is be-
schreven in het RIVM-rapport ‘Ons eten gemeten’ (2004) is het wer-
kelijke risico voor de volksgezondheid niet zozeer gelegen in de toxi-

cologische veiligheid van ons voedsel, maar veel meer in de 
hoeveelheid (te veel energie) en samenstelling (te weinig groente, 
fruit, vis, meervoudig onverzadigd vet, te veel verzadigd vet, trans-
vet, zout) van onze dagelijkse voeding. Het is een uitdaging om ver-
der onderzoek te doen naar de voordelen versus de niet-reële nade-
len van zoetstoffen voor de volksgezondheid (benefit-risk).   

COnClusie De balans opmakend is de conclusie dat additieven, 
waaronder laagcalorische zoetstoffen, bij consumptie binnen de ADI 
absoluut veilig zijn. Er lijkt in Nederland geen sprake te zijn van 
overschrijding van de ADI door zoetstoffen. Het is belangrijk om de 
echte voor- en nadelen van onze voeding te onderkennen.
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tAbel 1. de Adi’s in de eu voor een AAntAl zoetstoffen.

tAbel 2. dAgelijkse consumptie vAn light frisdrAnken (in liter) voor 

een kind (25 kg) en volwAssene (70 kg) voor het bereiken vAn de Adi 

(berekend viA: zoetstoffen.nl).

zoetstof e nummer Adi (mg/kg lichaamsge-

wicht)

Aspartaam e 951 40 

Acesulfaam k e 950 9 

cyclamaat e 952 7 

saccharine e 954 5 

sucralose e 955 15 

steviol glycosiden e 960 4

zoetstof kind (25 kg) volwassene (70 kg)

Aspartaam 1,67 l  4,66 l

Acesulfaam k 0,64 l 1,80 l

cyclamaat 0,70 l 1,96 l

sacharine 1,56 l 4,37 l

sucralose 1,25 l 3,50 l

steviol glycosiden 1,25 l 3,50 l
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