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HET LAATSTE WOORD

Bittere gedachten over zoet leven

Nog nooit eerder is er zoveel 
aandacht geweest voor zoet 
smakende stoffen, en de vraag 
hoe lekker en hoe giftig die wel 
of niet zijn. Toen mij in 2006  
tijdens een internationale  
innovatiemeeting in Zweden 
werd gevraagd wat ik zou doen 
met een onderzoeksgift van een 
miljoen dollar, was mijn ant-
woord “besteden aan onderzoek 
over hoe wij een minder zoete 
wereld voor onze kinderen kun-
nen realiseren”. Dat was een 
welgemeende uitspraak, waar ik 
nog steeds achter sta. Maar 
“minder zoet” is ook een bij-
zonder moeilijk en vooral ook 
emotioneel vraagstuk. Fysiolo-
gisch bezien kunnen wij perfect 
leven zonder suiker. Maar willen 
wij wel leven in een minder zoe-
te wereld? De dagelijkse waar-
heid spiegelt ons voor dat dit 
een illusie lijkt te zijn. Een  
product gelabeld “met minder 
suiker” verkoopt meteen aan-
zienlijk minder. Zoet is lekker, 
verleidelijk, blij makend, geluk 
brengend, pijn verminderend, 
bitter compenserend, en nog zo 
veel meer! Wetenschappers voe-
ren aan dat suiker tandbederf 
veroorzaakt, bijdraagt aan over-
gewicht, positief geassocieerd  
is met diabetes type 2, hart- en 
vaatziekten en sommige soor-
ten kanker. Suikeractivisten zul-

len daar nog een reeks contro-
versiële zaken aan toe voegen: 
suiker is net zo slecht als alco-
hol, is giftig, verslavend, veroor-
zaakt ADHD en draagt bij aan 
Alzheimer enz. Hoe het ook zij, 
in 2015 stelde het WHO-expert-
panel en zeer recent ook het 
SCAN-panel (Groot-Brittannië) 
dat wereldwijd de consumptie 
van toegevoegde suikers, nu  
bestempeld als vrije suikers, in 
voedsel en dranken beperkt 
moet worden. De definitie die 
de WHO gebruikt is als volgt: 
vrije suikers zijn mono- en 
di-sacchariden door de fabri-
kant, kok of consument toege-
voegd aan voedsel en dranken, 
en natuurlijk aanwezige suikers 
in honing, siropen, vruchten-
sappen en vruchtensapconcen-
traten. Deze stellingname wordt 
nu internationaal overgenomen 
door geneeskundigen, vereni-
gingen en door politici in het 
kader van nieuwe wetgeving en/
of belastingmaatregelen. Daar-
aan kleeft mijn inziens het aan-
zienlijke risico dat de consu-
ment op het verkeerde been 
wordt gezet. Vrije suikers zijn 
namelijk niet de hoofdoorzaak, 
maar een van de vele oorzaken 
van overgewicht en chronische 
ziekte. Een rechtstreekse tegen-
hanger is het feit dat vrijwel alle 
producten met een toegevoegd 
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hoog suiker/vet-gehalte vrijwel 
geen voedingsvezel bevatten. 
Dit lijkt mij een goede reden om 
positief gerichte aandacht te  
geven aan de effecten van voe-
dingsvezel en “whole foods”. 


