Het Grote Suikerdebat 6 februari 2017

‘Ophouden met eenzijdig
(negatieve) aandacht voor suiker’

In de publieke opinie klinkt regelmatig door dat in vrijwel alle levensmiddelen suiker
zit, dat de hoeveelheid suiker in de voeding in de loop der jaren hand over hand is
toegenomen en daarmee de consumptie. Maar kloppen deze feiten? Tijdens het
Grote Suikerdebat gingen wetenschappers, ondernemers, vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties en politici met elkaar in discussie over de rol van
suiker in de voeding. De bijeenkomst vond plaats op 6 februari in Sociëteit de Witte
in Den Haag.

Het thema ‘suiker in onze voeding’ staat hoog op
de maatschappelijke agenda. Ook politieke partijen
kiezen positie in deze discussie. Om deze reden
organiseerde het Platform Suikers en Voeding het
Grote Suikerdebat om de maatschappelijke dialoog
over de rol van suikers in de voeding te voeren.
Het platform is een samenwerkingsverband van
Nederlandse ondernemingen en organisaties binnen
de suikersketen.

Suikerconsumptie

Vooraf aan het debat gaven vier sprekers een korte
uiteenzetting over de thema’s die rond suikers spelen.
Emeritus hoogleraar Humane Voeding (Wageningen
University) Frans Kok, ontkrachtte het idee dat
de consumptie van suikers in de loop der jaren
alleen maar is toegenomen. Aan de hand van de
Voedselconsumptiepeilingen (VCP) liet hij zien dat de
hoeveelheid energie die de gemiddelde Nederlander
haalt uit de suikers in zijn voeding, in de afgelopen
decennia vrijwel gelijk is gebleven en zelfs licht is
gedaald. De uitkomsten van de eerste VCP in 1987-

1988 laten zien dat de bijdrage van monoen disachariden aan de totale energie-inname
22,5 energieprocent is. Bij de laatste consumptiepeiling (2007-2010) was dat 21,3 energieprocent.
In de tussenliggende jaren was de inname stabiel.

Vrije suikers

De maatschappelijke zorg uit zich vaak tegen
de toegevoegde suikers. Het gaat daarbij om
zogenoemde vrije suikers. Hiertoe worden zowel
de aan levensmiddelen toegevoegde suikers als de
suikers die er van nature in aanwezig zijn gerekend,
zoals ze voorkomen in sappen, siropen, honing of
vruchtenconcentraat. Suikers van nature in zuivel
en in groente en fruit vallen er niet onder.
De inname in Nederland is 14 procent van de totale
energie-inname. Kok bracht naar voren dat volgens
de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie dit
percentage naar beneden zou moeten, naar minder
dan 10 energieprocent, maar hij vroeg zich af of dit
realistisch is. Ook benoemde hij dat de aanbeveling
voor suikerreductie door de WHO betrekking heeft op
het ontstaan van tandcariës. Hij sprak wel enige zorg
uit over de inname van vrije suikers door kinderen van
7-18 jaar, jongens en meisjes, die wat hoger ligt dan
die van de gemiddelde Nederlander (afhankelijk van
de leeftijdsgroep: 15-18 energieprocent bij meisjes;
16-18 energieprocent bij jongens). Vooral zoetwaren
en gesuikerde dranken dragen eraan bij.
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Debat

Tijdens het Suikerdebat, in sfeer en vorm van het
Engelse lagerhuis, onder leiding van Gijs Weenink
van de DebatAcademie, werd ingegaan op de stelling
‘Suikertaks helpt het probleem van overgewicht
in Nederland terug te dringen’. Het merendeel van
de aanwezigen was het er niet mee eens. Alleen
vertegenwoordigers van het Diabetes Fonds en de
Hartstichting kozen de ‘mee-eens-kant’. Er was
tussen voor- en tegenstanders wat discussie over
het bewezen effect van taksmaatregelen, van ‘geen
enkel bewijs voor een positief effect’ tot ‘effect bij
20 procent prijsverhoging’. Debatleider Weenink
stelde voor om het invoeren van een taks eens te
proberen, baat het niet dan schaadt het niet, en als
het niet werkt gewoon weer afschaffen. Directeur
Raymond Gianotten van de Nederlandse Vereniging
Frisdranken, Waters, Sappen nam een extreme
stelling in. Laten we de taks naar 100 procent
brengen en ervoor zorgen dat niemand meer frisdrank
drinkt, bracht hij in. ‘Denk je dat hiermee het
probleem van overgewicht uit Nederland verdwijnt?’,
vroeg hij zich af. ‘Ik weet zeker van niet.’ Het
probleem zit hem dan ook niet in de suikers,
maar in het gedrag van mensen.

Verborgen suikers?

Paul Mesters, levensmiddelentechnoloog bij Suiker
Unie vestigde tijdens zijn voordracht de aandacht op
de positieve rol die (een kleine hoeveelheid) suiker
speelt in levensmiddelen als drager van smaak en
structuur of de houdbaarheid, net als zout. Zalm
bewerkt met een beetje suiker krijgt een betere
structuur, weet hij, en een rooksmaak wordt met

suiker als drager beter overgebracht. ‘Het gaat om
kleine beetjes suiker, een klein percentage, misschien
een halve gram, maar een aantal maatschappelijke
organisaties legt er grote nadruk op. Zie je wel,
roepen ze dan, overal zit suiker in, bracht hij naar
voren.
De stelling ‘Verborgen suikers moeten zichtbaar
worden’, sloot bij zijn pleidooi aan. Ook Mesters vindt
dat suikers zichtbaar moeten zijn, maar als het goed
is, is dat al het geval en zijn ze herkenbaar op het
etiket vermeld. Een groot aantal deelnemers was
het om deze reden dan ook oneens met de stelling
omdat de levensmiddelen al voorzien zijn van de
juiste suikerbenamingen. Toch was een ander deel
van de aanwezigen de mening toegedaan dat er meer
gedaan moet worden om aan het publiek uitleg te
geven over suikers in de voeding. Mensen die ervoor
doorgeleerd hebben die snappen het etiket wel, zo
viel te beluisteren, maar het gaat er juist om ook de
doorsnee Nederlander te bereiken.

Diabetes Fonds

De directeur van het Diabetes Fonds, Hanneke
Dessing, werd aan het eind van het debat door
Paul Mesters geroemd om haar komst naar de
bijeenkomst. Haar organisatie typeert suiker in
een communicatiecampagne naar het publiek als
verslavend en kreeg daardoor uit voedingskringen
veel kritiek te verduren. ‘Het getuigt van moed om
hier dan toch te komen’, zei Mesters die een open
dialoog over suiker voorstaat. Dessing ging tijdens
haar inleiding in op suiker als grote verleider. Vanuit
haar organisatie wil ze consumenten hiervan bewust
maken. ‘Daarbij brengen producten met suiker zo
vaak calorieën uit andere bronnen met zich mee’.
Ook wees ze op het alsmaar toenemende aantal
diabetici. Er komen 1200 patiënten per week bij, een
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miljoen mensen tussen 30 en 70 jaar bevindt zich
in de gevarenzone. En van de mensen met diabetes
heeft 90 procent type 2, wat vooral voortkomt uit een
ongezonde levensstijl.
Tijdens het debat over de stelling of er in het Akkoord
Verbetering Productsamenstelling, waarbinnen de
voedselfabrikanten afspraken maken over productverbeteringen, een suikerreductie van minimaal
30 procent in voedingsmiddelen moet worden
opgenomen, was duidelijk aan welke kant Dessing
stond. Ook emeritus voedingshoogleraar Fred Brouns
(Maastricht University) was het in eerste instantie
eens met deze stelling. ‘Als je afspraken maakt, doe
het dan goed, zodat voor iedereen duidelijk is waar
ze zich aan moeten houden’, vindt Brouns. Zowel
de grote als kleine fabrikanten, om ‘prutsers’ uit te
sluiten. Later liep hij toch over naar de oneens-kant.
Vanaf die andere kant werd het algehele gevoel
overgebracht dat gesuikerde producten, zoals cake,
lekker moeten blijven smaken, ook in de toekomst.
Als je een paar plakjes cake per week neemt, is er
toch niets aan de hand, brachten zowel de voorzitter
van de Diëtisten Coöperatie Nederland, Willy Gilbert
Peek en Frans Kok in. ‘Noem me maar welke 5
producten 30 procent minder suiker moeten hebben’,
vroeg Kok. Een antwoord bleef uit.

Focus op totale voeding

Brouns wist veel mensen aan zijn zijde te krijgen
onder meer door zijn pleidooi over de stelling dat
suiker wordt gedemoniseerd. Terwijl het tegenkamp

wees op de disbalans tussen Schijf van Vijf-producten
en ‘ongezonde producten’, pleitte Brouns ervoor nu
eens op te houden met het eenzijdig benaderen van
suiker als de boosdoener. Volgens hem is het tijd
voor een focus op de totale voeding en de keuze
in het gedrag rond een gezonde voeding. ‘Er is ook
een disbalans in informatie’, zei hij, doelend op de
campagne van het Diabetes Fonds waarin suiker
als verslavend wordt neergezet. ‘Suiker is niet
verslavend, een afkickkliniek voor suiker is volledig
uit zijn verband gerukt. Door te stellen dat suiker één
van de grootste veroorzakers is van overgewicht, wat
nooit is aangetoond, wordt een verkeerde boodschap
afgegeven aan het publiek. Als je nu maar minder
suiker neemt, gaat het goed, nee, dat gaat niet
gebeuren.’ Hij haalde het verwijderen van suiker uit
diverse producten (ontbijtgranen en energierepen)
aan om te laten zien dat de verwijdering van suiker
niet de oplossing is voor het tegengaan van te veel
calorieën. ‘Het ligt niet alleen aan suiker, het wordt
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gedemoniseerd, de discussie gaat veel te sterk over
suiker, het is een politieke discussie geworden.
Ik vind dat we moeten praten over calorieën en
dat er situaties zijn waarin we te veel calorieën
binnenkrijgen. De enige situatie die overduidelijk
aantoont dat er meer diabetes of overgewicht
is, ontstaat als mensen te veel vloeibare suikers
innemen. Maar er is geen verband met de totale
inname van suiker. Het draait om gedrag. Het gaat
te veel over suiker, daar moeten we wat aan doen.
We kunnen suiker bespreken, maar het moet vooral
over leefstijl gaan.’

Een boekje met uitleg

Dagvoorzitter, emeritus hoogleraar voedingsleer
Jo Hautvast (Wageningen University), sloot het debat
af met de oproep om genuanceerder over suikers te
gaan denken en minder te polariseren. ‘Hoe gaan we
nu met elkaar in debat om er met elkaar uit te komen,
uiteindelijk willen we met zijn allen een gezonde
voeding bereiken.’ Ook suggereerde hij een eenvoudig
boekje te maken dat bij de kassa van de supermarkt
ligt waarin staat waar we nu eigenlijk staan met
suikers. ‘Waar praten we eigenlijk over. Het was een
boeiende discussie.’
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