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De Nationale Suiker 
Challenge 2020!

We zijn toe aan de derde editie van de 
nationale week zonder suiker. Met ruim 
34.000 deelnemers in 2019 streeft het 
Diabetes Fonds dit jaar naar minimaal 
50.000 inschrijvingen. Ons doel: 
Nederland bewust maken over de hoge 
suikerinname en helpen om deze 
inname te beperken.

https://www.facebook.com/mindersuikers/
https://www.instagram.com/mindersuiker/


Waarom we dit ieder jaar 
doen.

Mede door de hoge suikerconsumptie 
heeft inmiddels de helft van de 
volwassenen in Nederland overgewicht 
en daarmee een verhoogd risico op 
diabetes type 2. Meer dan 1 miljoen 
mensen in ons land hebben deze vorm 
van diabetes. Wekelijks consumeren we 
gemiddeld 99 suikerklontjes aan 
toegevoegde suikers. Reden genoeg 
voor een weekje zonder suiker.



Diabetes: hoe zit dat nou 
precies?

9 op de 10 mensen met diabetes in 
Nederland heeft diabetes type 2. Zij 
hebben te weinig insuline het lichaam 
en reageren daar ook niet goed meer 
op. Er zijn ook mensen bij wie het 
afweersysteem de cellen aanvalt die 
insuline aanmaken. Bij deze mensen is 
sprake van diabetes type 1. 

Er zijn naast diabetes type 1 en type 2 nog meer 
vormen van diabetes. Bekijk hier het overzicht.

https://www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/soorten-diabetes


Wat is de rol van het 
diabetes fondS?

Het Diabetes Fonds vindt dat iedereen 
een gezond leven verdient, zonder 
diabetes en de complicaties ervan. 
Daarom wil het Diabetes Fonds 
Nederland gezonder maken en 
diabetes genezen. Enerzijds door 
wetenschappelijk diabetesonderzoek te 
financieren. Anderzijds door de 
gezonde keuze makkelijker te maken 
en de suikerinname te beperken.





Mag het een onsje
Minder zijn?

Een week zonder suiker: dat is de 
Nationale Suiker Challenge van het 
Diabetes Fonds. Leerzaam, lekker en, 
jawel: gezond! Want een volwassen 
Nederlander krijgt gemiddeld 30% te 
veel aan vrije suikers binnen. Een kind 
zelfs bijna 80% te veel. 



Hoe kun je meedoen
Aan de challenge?

Na inschrijving ontvang je als redactie 
een uitgebreide toolkit om de week 
zonder suiker door te komen. Deze 
toolkit bevat onder andere het Suiker 
Challenge Magazine met gezonde 
recepten en handige minder-suiker-
tips. Tijdens de week zonder suiker 
voorzien we alle deelnemers dagelijks 
van gezonde inspiratie en tips via e-
mail.



Wat kun je zelf doen?

Laat collega’s meedenken over 
gerechten zonder toegevoegde 
suikers



Wat kun je zelf doen als 
redactie?

Laat collega’s meedenken over 
gerechten zonder toegevoegde suikers 
en maak elke dag een ander
lunchrecept thuis met de gehele 
redactie. Zo ben je toch nog een beetje 
samen aan het lunchen. 
#suikerchallenge #naam mediatitel 
#naam redactielid 

Behoefte aan inspiratie? 
Hierbij toch alvast onze toolkit*

*Laat even weten wanneer jullie meedoen, dat vinden wij leuk!

https://www.suiker-challenge.nl/mediakit2020


je bent toch al 
zoet genoeg?

http://www.suiker-challenge.nl/

