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bruggen bouwen over kloof wetenschap en consumentenperceptie

Kiezen voor zoetstoffen 

Nicolette Barkhof, Informatie Centrum Zoetstoffen

Producten met laagcalorische zoetstoffen zijn niet meer weg te 
denken uit de supermarkt en worden door zo’n 60% van de 
Nederlanders geconsumeerd. Toch leven er veel vragen en 
misverstanden over zoetstoffen. Om die reden is het Informatie 
Centrum Zoetstoffen (ICZ) opgericht, met bijbehorende website 
(zie kader). Afgelopen juni bracht het ICZ stakeholders uit 
wetenschap, industrie, voorlichting en praktijk met elkaar in 
gesprek over zoetstoffen. Hiermee wil het bijdragen aan een 
eenduidige boodschap over laagcalorische zoetstoffen, zodat 
consumenten een weloverwogen keuze kunnen maken.

Met de toename van overgewicht in onze samenleving is het belang-
rijk om onze energie-inname in evenwicht te houden met de hoe-
veelheid calorieën die we verbruiken. Een van de manieren om dit te 
doen, is door het bewust kiezen voor producten die gezoet zijn met 
zoetstoffen. Zoetstoffen zijn te onderscheiden in polyolen en laag-
calorische zoetstoffen. 

Polyolen en laagcalorische zoetstoffen Polyolen 
worden ook wel ‘extensieve zoetstoffen’ genoemd. Ze zijn iets min-
der zoet dan sacharose (gewone suiker). Voorbeelden zijn: sorbitol, 
xylitol, maltitol. Polyolen worden veelal in vaste voedingsmiddelen 
gebruikt, zoals suikervrije kauwgom, snoep, koek. Omdat ze maar 
gedeeltelijk worden opgenomen in de darm leveren ze minder ener-
gie dan gewone suiker, namelijk 2,4 kcal/gram in plaats van 4 kcal/
gram. Bij gebruik van grote hoeveelheden polyolen (meer dan 20 
gram per dag), kunnen maagdarmklachten optreden. Om de ‘light’ 
en ‘no sugar’ varianten van dranken en desserts een zoete smaak te 
geven worden ter vervanging van suiker vaak ‘laagcalorische zoet-
stoffen’ gebruikt. Laagcalorische zoetstoffen worden ook wel ‘inten-
sieve zoetstoffen’ genoemd omdat zij gemiddeld circa 200 keer zoe-
ter zijn dan suiker. Daardoor hoeft er maar heel weinig van te 
worden gebruikt.

Potentiële gewichtsreductie Alhoewel er nog een aantal 
wetenschappelijke puzzelstukjes ontbreken in de zoektocht naar het 
mechanisme van honger en verzadiging en de invloed van laagcalo-
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rische zoetstoffen daarop, zijn er steeds meer indicaties dat zij mo-
gelijk een nuttige rol kunnen vervullen bij het bereiken en behouden 
van een substantiële gewichtsreductie (1). Voorwaarde is wel dat 
mensen niet de minder geconsumeerde calorieën gaan compense-
ren met een extra koekje of snack. Onderzoeken tonen aan dat bij 
overgewicht zelfs een beperkte gewichtsreductie al een duidelijk   
positief gezondheidseffect heeft (2).

PercePtie van (on)veiligheid Uit de gegevens van de laat-
ste Voedselconsumptiepeiling blijkt dat zo’n 60% van de Nederlan-
ders producten met laagcalorische zoetstoffen consumeert. Hierbij 
gaat het met name om frisdranken, vruchtendranken en zuivelpro-
ducten. Ondanks het gebruik van zoetstoffen zijn veel consumenten 
niet overtuigd van de veiligheid van laagcalorische zoetstoffen. Bij 
de vraag naar hun opinie over zoetstoffen, geeft 70% van de Neder-
landers aan niet zeker te weten of deze zoetstoffen veilig zijn. Dit 
maakt hen gevoelig voor verontrustende berichten in de media 
waarvan de wetenschappelijke onderbouwing vaak ontbreekt. 

goedgekeurde zoetstoffen zijn veilig Zoetstoffen 
worden wettelijk beschouwd als ‘additief’ en mogen in Europa al-
leen worden gebruikt in levensmiddelen wanneer zij een strenge 
toelatingsprocedure hebben doorlopen en veilig zijn voor gebruik. 
Zij worden beoordeeld door de onafhankelijke Europese Autoriteit 
voor Voedselveiligheid (EFSA). Zoetstoffen die deze procedure met 
goed gevolg hebben doorlopen worden opgenomen op een ‘positie-
ve lijst’ in de additievenwetgeving (Verordening EU1333/2008 en 
EU1129/2011) (3,4). In deze wetgeving is ook aangegeven aan welke 
productcategorieën de betreffende zoetstoffen mogen worden toe-

gevoegd en tot welke maximum hoeveelheid. Toegelaten stoffen krij-
gen een ‘E-nummer’.  

adi oP basis van levenslange consumPtie Ook wordt 
door EFSA vastgesteld hoeveel van een dergelijke stof door de mens 
een leven lang dagelijks kan worden geconsumeerd zonder dat er 
gezondheidsproblemen optreden, de ‘Aanvaardbare Dagelijkse Inna-
me (ADI)’. Bij de vaststelling van de ADI worden dermate grote toxi-
cologische veiligheidsnormen in acht genomen tussen het hoogste 
niveau wat in proefdieren zonder nadelig effect is gebleken en de 
ADI bij de mens (doorgaans een factor 100), dat er ook bij levens-
lange consumptie op en onder deze ADI geen gezondheidsissues te 
verwachten zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met kwetsbare 
groepen zoals kinderen en zwangere vrouwen. Afbeelding 1 laat voor 
twee soorten light frisdrank zien wat dit in de praktijk betekent. Voor 
een zo goed mogelijke smaak worden in voedingsmiddelen vaak 
combinaties van zoetstoffen gebruikt. Bovendien versterken zoet-
stoffen elkaars zoetheid, waardoor er minder van nodig is. 

verPlichte monitoring Europese lidstaten zijn verplicht om 
te monitoren hoe het zit met de consumptie van de voedingsmidde-
len waaraan zoetstoffen zijn toegevoegd. Consumptiecijfers uit Bel-
gië uit 2010 laten zien dat de consumptie van laagcalorische zoet-
stoffen bij volwassenen ver beneden de ADI blijft (5). Onderzoek 
van de Voedsel en Warenautoriteit uit 2009 toont aan dat de con-
sumptie bij kinderen van 2-7 jaar voor alle laagcalorische zoetstoffen 
ruim onder de ADI blijft (6). De meest recente VCP-cijfers uit 2011 
zijn hierop (nog) niet geanalyseerd. 
Ondanks de strenge toelatingsprocedure is niet iedereen overtuigd 
van de veiligheid van zoetstoffen. Met name over aspartaam zijn er 
al jarenlang geruchten over bijwerkingen. Uit de volledig transparan-
te en op de website terug te vinden evaluaties van de EFSA blijkt 
echter dat alle door EFSA goedgekeurde zoetstoffen veilig zijn bij 
consumptie binnen de ADI (7). Bovendien herevalueert de EFSA 
met regelmaat alle additieven zodat ook de meest recente weten-
schappelijke onderzoeken worden meegenomen. Zo wordt eind 
2012 een nieuwe evaluatie van aspartaam verwacht.

Het Informatie Centrum Zoetstoffen

het informatie centrum zoetstoffen (icz) is eind 2011 opgericht op 
initiatief van de nederlandse vereniging frisdranken, Waters, sap-
pen (fWs). ook andere branches die zoetstoffen gebruiken kunnen 
zich aansluiten. doelstelling van het icz is om wetenschappelijk 
onderbouwde informatie over zoetstoffen beter toegankelijk te  
maken en misverstanden over zoetstoffen te verkleinen.  

het icz richt zich in eerste instantie op voedings- en gezondheids-
professionals omdat zij door consumenten als een betrouwbare 
bron van informatie worden gezien. des te belangrijker is het dat zij 
goed geïnformeerd zijn en een eenduidige, wetenschappelijk onder-
bouwde boodschap uitdragen. 

het icz heeft daartoe de website www.zoetstoffen.nl opgezet met 
nieuws en feiten over zoetstoffen. bovendien kun je met een handi-
ge ‘zoetstoffencheck’ op deze site nagaan hoeveel van een product 
dat gezoet is met zoetstof je dagelijks zonder risico voor je gezond-
heid kunt consumeren. 

25 kg

65 kg

0,7 liter/dag

1,7 liter/dag

ADI van frisdranken
gezoet met cyclamaat

ADI van frisdranken
gezoet met aspartaam

1,7 liter/dag

4,3 liter/dag

tabel 1. overzicht van de meest gebruikte laagcalorische 

zoetstoffen

naam (e-nummer) adi (mg/kg 

lichaamsgewicht/dag

zoetkracht*

acesulfaam-k (e950) 9 200

aspartaam (e951) 40 200

cyclamaat (e952) 7 30-50

neohesperidine (e959) 5 400-600

neotaam (e961) 2 8000

sacharine (e954) 5 300-500

steviolglycoside (e960) 4 200-300

sucralose (e955) 15 600

*) zoetkracht ten opzichte van sacharose (gewone suiker).
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stakeholder meeting Medio juni organiseerde het Informa-
tie Centrum Zoetstoffen een bijeenkomst waarin stakeholders uit 
wetenschap, voorlichting en praktijk met elkaar in gesprek gingen 
over de wetenschappelijke stand van zaken en de consumentenper-
ceptie van zoetstoffen. Dit naar aanleiding van een drietal presenta-
ties van deskundigen. De belangrijkste conclusies en adviezen die 
tijdens deze stakeholder meeting naar voren kwamen zijn:
– Alle in de EU goedgekeurde zoetstoffen zijn veilig bij consumptie 

binnen de Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI). Consumptie-
cijfers tonen aan dat de consumptie van laagcalorische zoetstof-
fen ver beneden de ADI blijft, ook bij kinderen. Toch leeft bij con-
sumenten de perceptie van onveiligheid voort. 

– Producten met zoetstoffen leveren een bijdrage aan de keuzemo-
gelijkheden van de consument die bewust met calorie-inname 
om wil gaan.

– Laagcalorische zoetstoffen zijn niet dé oplossing voor overge-
wicht, maar interessante ‘tools’ in de gereedschapskist voor     
gewichtsreductie of -behoud.

– Uiteraard blijven een gezonde voeding en voldoende beweging  
cruciaal.

– Leg in de communicatie meer nadruk op de mogelijke voordelen 
van laagcalorische zoetstoffen in plaats van op de (niet onder-
bouwde) risico’s.

Prof. Hans Verhagen (RIVM) ging in op de veiligheidsaspecten van 
laagcalorische zoetstoffen. Bij consumptie tot maximaal de ADI is 
het gebruik van laagcalorische zoetstoffen veilig. Consumptiecijfers 
laten zien dat de consumptie van laagcalorische zoetstoffen ver be-
neden de ADI blijft, ook bij kinderen. Aangezien de door consumen-
ten gepercipieerde veiligheidsrisico’s van laagcalorische zoetstoffen 
niet zijn gebaseerd op wetenschappelijke feiten blijven alleen de mo-
gelijke voordelen over: laagcalorische zoetstoffen kunnen bijdragen 
aan een lagere energie-inname, handhaving van een gezond ge-
wicht, een lagere BMI en minder cariës.  

Dr. Henk Hendriks (TNO) gaf een overzicht van de wetenschappelij-
ke stand van zaken over zoetstoffen in relatie tot het honger- en ver-
zadigingsmechanisme. De ‘puzzel’ met betrekking tot het effect van 
laagcalorische zoetstoffen op honger en verzadiging is ingewikkeld 
en nog niet compleet. Wel zijn er indicaties dat laagcalorische zoet-
stoffen mogelijk een nuttige rol vervullen bij het bereiken en het be-
houden van (geringe) gewichtsreductie.

Ir. Stefan Ronsmans (International Sweeteners Association/Coca-
Cola Europe) presenteerde onderzoekscijfers over de consumenten-
perceptie van laagcalorische zoetstoffen. De belangrijkste barrière 
voor het zorgeloos gebruik van zoetstoffen is de perceptie dat zij on-
veilig zouden zijn. Er is behoefte aan begrijpelijke en betrouwbare 
informatie richting consumenten en media, verstrekt door weten-
schappelijk betrouwbare bronnen.

Dit najaar zullen in Voeding Nu de drie gehouden presentaties uitgebrei-
der aan de orde komen. 
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afbeelding 1. door het lichaamsgeWicht, de adi en de Wettelijk 

maximaal toegestane hoeveelheid zoetstof met elkaar te 

combineren kun je berekenen hoeveel er dagelijks een leven lang 

geconsumeerd kan Worden van een bepaald product zonder 

gezondheidsrisico. zie de zoetstoffencheck op WWW.zoetstoffen.nl
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