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VOEDING

ZOETMIDDELEN MET EN ZONDER SUIKERS (3)

Zoetstoﬀen: Gezond
alternatief voor suikers? (1)
Door: H. de Lint, diëtiste/natuurvoedingsdeskundige

Uit de laatste Voedselconsumptiepeiling blijkt dat 60% van de Nederlanders
laagcalorische zoetstoﬀen gebruikt. Hierbij gaat het voornamelijk om
frisdranken, vruchtendranken en zuivelproducten. Echter 70% van de
Nederlanders geeft aan niet overtuigd te zijn van de veiligheid van deze
zoetstoﬀen. Dat maakt hen extra gevoelig voor verontrustende berichten op
internet en andere media. Gezondheidsprofessionals denken meestal genuanceerder over zoetstoﬀen en kunnen hierbij een belangrijke voorlichtende
rol vervullen.
Indeling zoetstoﬀen

$ %  

   

Zoetstoffen kunnen worden ingedeeld op

om die reden ook wel bulkzoetstoffen

basis van chemische structuur en zoetkracht.

genoemd;

Intensieve zoetstoffen hebben een te ver        
   

 

  

(sacharose).
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(sacharose);
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derf (cariës). Xylitol beschermt zelfs;

Voor intensieve zoetstoffen, met uitzon-

$ '    *    

dering van thaumatine, is een Aanvaardbare

dan suiker: 240 kcal/100 g (vgl. sacharose:

  

400 kcal/100 g). Daarom niet erg zinvol in

      

de hoeveelheid van een stof per kg lichaams-

verband met afvallen. Erytritol is de enige

gewicht die door de mens levenslang dage-

uitzondering: levert 20 kcal/100 g.
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    "     !  derzoek een ruime veiligheidsmarge ingebouwd (factor 100).
Allereerst worden de extensieve zoetstof-
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van de metabole verwerking. Volgens
de American Diabetes Association is de
 

  

 

met suiker (sacharose). Erytritol is de

 !       

enige binnen deze groep die nagenoeg

polyolen of suikeralcoholen met een zoet-

geen invloed op de GI heeft;

            
(sacharose) is.

$ %     darmklachten, zoals darmrommelingen,
darmkrampen, winderigheid en diarree.

Extensieve zoetstoﬀen (polyolen)
Polyolen hebben de volgende gemeenschap!   !! #

Erytritol geeft geen aanleiding tot deze
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het product een zoetstof bevat en welke
  =  

 

staan polyolen onder de koolhydraten
vermeld. De maximale hoeveelheid in
verband met darmklachten wordt meestal
ook op de verpakking aangegeven;
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komen in kleine hoeveelheden voor in
natuurproducten en hebben mede daardoor de voorkeur binnen deze groep.
De volgende extensieve zoetstoffen zullen
kort worden besproken: sorbitol, xylitol, erytritol, mannitol, maltitol, isomalt en lactitol.

Sorbitol (E420)
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terbessen (Sorbus aucuparia), waaraan het

De wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) is een natuurlijke bron van
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sorbitol. De bessen danken hun Nederlandse naam aan het feit dat

bessen, kersen, pruimen, peren, appels,

lijsters en andere vogels er dol op zijn. Behalve sorbitol bevatten de

perziken, abrikozen, zeewieren en algen.

bessen o.a. organische zuren en veel vitamine C.

De zoetkracht is ongeveer de helft van die
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van suiker (sacharose).
Sorbitol wordt behalve als suikervervanger toegepast als stabilisator, verdikkingstof

Xylitol (E967)
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Xylitol komt van nature in kleine hoeveel-

 

en koekjes. Voor industriële toepassing

heden voor in groenten en fruit. De zoet-

wordt het uit glucose bereid.

kracht is ongeveer even groot als die van

>    
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suiker (sacharose). Voor industriële toepassing wordt het gesynthetiseerd uit xylaan,

darmbacteriën omgezet in kooldioxidegas.

een stof die voorkomt in berkenhout, stro,

In de lever wordt sorbitol omgezet tot

amandelschillen, maïsstoppels en afval

fructose, om vervolgens in glucose en/of vet

van de papierindustrie. Xylaan wordt door

        
omzetting in glucose heeft het weinig tot

hydrolyse omgezet in xylose, dat wordt
gehydrogeneerd tot xylitol.

geen invloed op het bloedglucosegehalte.

Xylitol is een normaal tussenproduct

Sorbitol heeft een conserverende werking,

in de koolhydraatstofwisseling. Het wordt

is bestand tegen verhitting en trekt snel
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darm, de rest wordt omgezet door darmbac-

in deeg zichtbaar als onopgeloste stippen.

teriën.

De ADI van sorbitol is onbeperkt.
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Xylitol beschermt tegen het optreden
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van tandcariës door remineralisatie van
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beginnende lesies (gaatjes) te stimuleren en

  -
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remming van de groei van cariës veroorza-
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kende bacteriën. Dit is ook de reden dat veel

Sorbitol wordt onder meer toegepast

tandpasta’s xylitol bevatten. De Europese

in Sionon (puur sorbitol), kauwgom, drop,

Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA:

snoepgoed en gebak.

European Food Safety Authority) bevestigt
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wordt het ook toegepast als antiklonter-

       

middel en metaalbinder. Mannitol is bestand

tandplak, een risicofactor voor het ontstaan

tegen verhitting.
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Xylifresh, communiceert deze positieve wer-

opgenomen en daarna afgebroken tot

king van xylitol naar de consument: Xylitol
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helpt tandplak voorkomen. Deze kauwgom

met de urine uitgescheiden. De rest wordt

 [[*\C 5+  &  !  -

door darmbacteriën omgezet.

taat moet je wel minstens driemaal per dag
         
De ADI van xylitol is onbeperkt. Een dosis
 HB ?  JB
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De ADI voor mannitol is onbeperkt. Een
consumptie van meer dan 5 (kinderen) tot
10 (volwassenen) g/dag kan leiden tot darm    =     

 

wassenen tot diarree leiden. Voor kinderen:
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den. Mannitol is minder geschikt voor men-
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sen met nierklachten.


_+         
industriële doeleinden en wordt toegepast

    ! -

        

industriële doeleinden en wordt toegepast
in kauwgom en snoepgoed.

in kauwgom en gebitsproducten.

Maltitol (E965)
Erytritol (E968)

Maltitol komt niet als zodanig voor in de

Erytritol komt van nature voor in fruitsoor-

natuur. Het wordt voor industriële doelein-

ten als peren, meloenen en druiven, maar

den gemaakt uit maltose (uit maïszetmeel-

ook in champignons en gefermenteerde

oplossing). Maltitolsiroop wordt gemaakt
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uit maïszetmeelglucose-oplossing. Maltitol

q    !      -

is bestand tegen verhitting. De zoetkracht
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zoetkracht van suiker (sacharose). Erytritol
wordt vervaardigd uit (tarwe/maïs)zetmeel
met behulp van enzymatische hydrolyse
(glucose) en fermentatie. Het is toegelaten
als zoetstof, draagstof, verdikkingsmiddel en stabilisator. Vergeleken met andere
‘-olen’ werkt erytritol minder snel laxerend,
want het wordt geabsorbeerd en verlaat het
lichaam onveranderd via de urine. Erytritol is
   >

 =  

Mannitol (E421)
Mannitol komt voor in vruchten, planten,
paddenstoelen, zeewieren en manna (ingedroogd sap van de manna- of pluim-es
(Fraxinus ornus)). De zoetkracht bedraagt
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suiker (sacharose).
Mannitol is een isomeer van sorbitol.
Voor industriële toepassing wordt het uit
glucose bereid. Behalve als suikervervanger
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kracht van suiker (sacharose).

Isomalt(itol) (E953)
Isomalt komt niet als zodanig voor in de
natuur. Het wordt gesynthetiseerd uit sacharose. Isomalt is bestand tegen verhitting en
zuren. De zoetkracht is de helft van die van
suiker (sacharose).
De ADI van isomalt is onbeperkt. Een laxe  
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van meer dan 25 (kinderen) tot 50 (volwasse  ?  %    

  

       
        
industrieel gebruik en wordt toegepast in
kauwgom en hard snoepgoed.

Lactitol (E966)
Lactitol is een disacharide die niet in de
natuur voorkomt. Het wordt verkregen uit
lactose (melksuiker) en is opgebouwd uit
galactose en sorbitol. Lactitol is bestand
tegen verhitting en trekt niet snel vocht aan.
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van de zoetkracht van suiker (sacharose).
Lactitol wordt nagenoeg niet opgenomen
vanuit de darm. De darmmicrobiota zet lactitol om in kooldioxide, waterstof en organische zuren (melkzuur).
De ADI van lactitol is onbeperkt. Een

Intensieve zoetstoffen worden veel toegepast in frisdranken. Om zuigelingen en kinderen niet aan de sterk zoete smaak van deze stoffen te

consumptie van meer dan 10 (kinderen) tot

laten wennen is het verstandig om uiterst terughoudend te zijn met het

]B   ?   

geven van kunstmatig gezoete frisdrank.

     =    
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optreden.
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industriële doeleinden en wordt toegepast

uit de darm en enzymatisch gesplitst in

in harde bakwaren (speculaas) en hard

glucose en sorbitol. Sorbitol wordt weer

snoep.

omgezet in fructose.
Een consumptie van meer dan 5 (kinderen)

   
zoetstoffen?

tot 10 (volwassenen) g/dag kan leiden tot
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De ADI voor maltitol is niet vastgesteld.

   

   

 

  

 

   

genieten tegenwoordig van gewone koekjes

optreden. Vier snoepjes met maltitol kunnen

en chocolaatjes (wel rekening houdend met

al 20 g bevatten!

het koolhydraatgehalte). We weten immers



        

dat gewone suiker niet sneller het bloedglu-

industriële doeleinden en wordt toegepast

cose verhoogt dan gekookte aardappelen.

in kauwgom en snoepgoed.

Er is dus geen reden meer om voor energie-
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leverende zoetstoffen (polyolen) te kiezen,

als producten met suiker te kunnen leiden

die ook nog als nadeel hebben dat ze darm-

tot een licht verhoogde insulinesecretie,

krampen, winderigheid en diarree kunnen

ook al leveren ze geen energie. Dat

veroorzaken.

heeft te maken met conditionering:

Het enige voordeel is dat deze zoetstoffen

      ! 

geen nadelig effect hebben op het gebit,

het zien of ruiken van eten, of het nu wel
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xylitol. Omdat sorbitol, xylitol, erytritol en

structuur. Dit is het grootste probleem

mannitol in kleine hoeveelheden ook in

voor de industrie want suiker heeft
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die vier de voorkeur binnen deze groep.

  

      

te passen in producten zoals koek, cake,

Intensieve zoetstoﬀen

chocolade etc.

Laagcalorische zoetstoffen kunnen moge         7

$ >      

-



*    `   

 

me, handhaving van een gezond gewicht,

zoete smaak met een prettig mondgevoel

een lagere BMI en minder cariës. Zeker

  "      

gezien de obesitasepidemie zou dit een

dit mondgevoel na te bootsen. Men
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probeert dit onder andere te bereiken

nooit de oplossing voor overgewicht. Er

door mengsels van zoetstoffen met een
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zoetstoffen op ons honger- en verzadi-

echter nog nooit toxicologisch onderzocht,

gingsmechanisme?

het effect op onze gezondheid is daarom

De meeste intensieve zoetstoffen komen

  8

niet van nature in onze voeding voor: pas-

$ 

sen ze in een natuurvoedingsadvies?

     

    

 

      

   

de zwangerschap en het geven van
Intensieve zoetstoffen hebben de volgende

borstvoeding beslist willen afraden.

 !!   !! #
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groter dan suiker (sacharose). Eén ‘snufje’

kunstmatige zoetstoffen moeten

zoetstof te veel en het smaakt alsof je een

   

pond suiker in je schaaltje yoghurt hebt

(kunstmatig) zoete smaak.

 

  

gedaan;
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als tafelzoetstof in de vorm van tabletten, vloeistof of poeder. In de voedingsindustrie worden ze vooral gebruikt in

wil in dit geval zeggen dat de stof niet

frisdranken en zuivelproducten. In Europa

in de natuur voorkomt en in een fabriek

 7* ! * + *

wordt gemaakt met behulp van chemi-

sacharine, sucralose, thaumatine, neotaam,

 !  ~   

neohesperidine en stevioside/rebaudio-

 

andere thaumatine;
$   !   
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voedingsmiddelen in nauwkeurig omschre-

verwaarloosbaar. De consumptie van

ven hoeveelheden worden toegevoegd.
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cyclamaat en aspartaam. Vooral aspartaam
  

 !!  

sommige voedingsmiddelen. Een liter vruchtensap bevat 250 mg methanol en een liter

   7  !! !  

light frisdrank ongeveer 25 mg.

op internet.

Aspartaam levert net zoveel energie als
suiker (400 kcal/100 g), maar de zoetkracht is

 



200 maal groter. Het heeft een goede smaak

Acesulfaam-K is het kaliumzout van acesul-

en het versterkt een fruitsmaak.

faam, een synthetische zoetstof die in 1967

De ADI is vastgesteld op 40 mg/kg

is ontdekt. De zoetkracht is 150–200 maal

lichaamsgewicht per dag. Aspartaam is

         =

niet geschikt voor fenylketonurie (PKU)-
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kan een licht verlies van de zoete smaak

fenylalanine. Voedingsmiddelen waarin

optreden. In hoge doseringen heeft het een

aspartaam is verwerkt moeten daarom op de

  

verpakking een waarschuwing vermelden:

 

Acesulfaam-K wordt volledig door het
  !   



‘bevat een bron van fenylalanine’. Bepaalde

 

personen (onder andere epilepsiepatiënten)

vorm via de urine weer uitgescheiden. Het

     ! ! 

levert geen energie.

kunnen reageren.

Acesulfaam-K is bestand tegen invriezen

Sommige onderzoekers hebben een verband

en lost goed op in water. Het is een hittesta-

gevonden tussen het frequent gebruik van

biele zoetstof, dat wil zeggen dat deze stof

   !     
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migraine, gedragsveranderingen en stem-

zuurwaarden of temperaturen kunnen ace-



ton en andere toxische stoffen ontstaan.

verklaren door het feit dat uit aminozuren

De ADI bedraagt 9 mg/kg lichaamsge-

 

 

   

neurotransmitters worden gevormd. Deze

wicht per dag. Acesulfaam-K wordt vaak in

      

combinatie met aspartaam toegepast in (fris)

zenuwimpulsen. Door twee aminozuren in

dranken, zuivelproducten, sauzen, kauwgom

           

en zoetjes.

evenwicht worden verstoord.
De veiligheid en eventuele kankerverwek-

Aspartaam (E951)
!  

  !    
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uitvoerig bestudeerd.

door de chemicus James Schlatter en uit 

J[[   ~    

De Ramazzini-studie, in 2004 in Bologna

toegelaten. Aspartaam bestaat uit twee aminozuren, asparaginezuur en fenylalanine, en

gepubliceerd, stelde het gebruik opnieuw
    =      

-

methanol. Het kan ook via genetisch gema-

tere incidentie van lymfomen en leukemie

nipuleerde bacteriën worden gemaakt.

geconstateerd in de aspartaamgroep. De

Aspartaam wordt in ons lichaam afgebro

 !
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grondig onderzoek heeft de EFSA de ADIwaarde niet aangepast.

delen worden vervolgens opgenomen,
omgezet en uitgescheiden. Methanol kan


     & 



Dit heeft de EFSA ook niet gedaan na
publicatie van een onderzoek uit 2010 dat

maximale dosis voor volwassenen 2 g in

          

een keer), maar is van nature ook in uiterst

en een Deens onderzoek onder 60.000

kleine hoeveelheden terug te vinden in

zwangere vrouwen waaruit naar voren
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komt dat een verhoogd aspartaamgebruik

Het is dus niet geschikt voor gebak uit de

het risico op vroeggeboorten zou kunnen

oven en in warme gerechten dient het pas

vergroten. Toxicologisch onderzoek wordt

op het laatste moment te worden toege-

       ! 

voegd. Het is wel bestand tegen invriezen.

veel sneller verwerken dan mensen.
Om de grote onrust weg te nemen is

Aspartaam wordt toegepast in (fris)
dranken, yoghurtdranken, toetjes, zoetjes

op verzoek van de Europese Commissie

en in poedervorm. De poedervorm bevat

een nieuwe herevaluatie van aspartaam

[\C +  !    

vervroegd naar eind 2012, begin 2013.

maltodextrine). Per eetlepel poeder

!  

       

heeft het dezelfde zoetkracht als suiker

    !"    
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temperaturen. Boven 150–180°C valt

het gewicht van suiker. Aspartaam wordt

!   

ook in (kinder)voedingssupplementen en

 ! 

         

hoestsiropen gebruikt.

smaak. Boven de 180°C kunnen ook
    
   

  

  

Het vierde deel van dit artikel kunt u lezen in
      !  "

