


Wist je dat je 77% van alle toegevoegde 
suikers thuis consumeert? Dus niet in een 
restaurant of onderweg, maar op de bank 
en aan de eettafel. Wil je écht wat aan je 
suikerinname doen? Dan ga je de strijd 
aan tegen de Thuissuikers in je koelkast, 
-lades en keukenkastjes. En het mooie is: 
wij gaan je helpen! Doe je mee?

De intentie om je huis te ontsuikeren is in 
ieder geval aanwezig, want anders had je 
dit magazine natuurlijk niet gedownload. 
In dit magazine lees je onder andere hoe 
je jouw keuken kunt ontsuikeren en hoe je 
gezonde boodschappen in huis haalt. 

Want gezond boodschappen doen 
is helaas nog steeds niet eenvoudig. 
Goedkoop trouwens ook niet. Want terwijl 
de prijzen van ongezonde producten 
dalen, wordt gezond eten steeds duurder. 
Zo blijkt bijvoorbeeld uit CBS-cijfers dat 
gezonde producten als groente, fruit en 
vis de afgelopen 10 jaar gemiddeld 22% 
in prijs zijn gestegen. Vreemd genoeg zijn 
de prijzen van suiker en snoepgoed de 
afgelopen jaren gedaald.

Hoe gek het misschien ook klinkt: de 
gezonde keuze is in 2019 gewoon nog 
steeds niet vanzelfsprekend. Mede hierdoor 
krijgen we dagelijks gemiddeld maar liefst 
30 procent te veel suiker binnen. De grote 
boosdoeners? Suikerrijke dranken en 
snoepgoed. Als we dit soort producten 
niet in huis zouden halen, dan zou onze 
inname van vrije suikers met ruim de helft 
afnemen. Maar het zijn juist deze suikerrijke 

producten die voor zeer lage prijzen worden 
aangeboden. De meeste reclamefolders en 
actieschappen staan vol met kortingsacties 
op suikerrijke dranken. Mede hierdoor 
drinken Nederlandse volwassenen 
wekelijks bijna 2 liter suikerrijke dranken 
als frisdrank en vruchtensap. Schrik niet: 
1,5 liter regular frisdrank is gelijk aan bijna 
40 suikerklontjes. Voor het Diabetes Fonds 
reden genoeg om jou bewust te maken 
van je suikerinname en je te helpen deze 
inname ook daadwerkelijk te beperken. 
Te beginnen met dit magazine vol handige 
tips. En vanaf 18 november ontvang je een 
week lang gezonde inspiratie, persoonlijke 
begeleiding en heerlijke recepten via e-mail 
en social media.

Maar dat is nog niet alles, je kunt 
namelijk ook je stem laten gelden. Wij 
vinden het namelijk onaanvaardbaar dat 
supermarkten blijven stunten met lage 
prijzen op suikerrijke dranken, terwijl 
gezonde voeding steeds duurder wordt. 
Het Diabetes Fonds vindt dat de gezonde 
keuze de makkelijke keuze moet zijn in 
Nederland, daarom zijn we een online 
petitie gestart. Voor meer promotie van 
betaalbare, gezonde producten en tegen 
kortingsacties op suikerrijke dranken.  Wil 
jij ook dat de gezonde keuze de makkelijke 
keuze wordt? Teken de petitie op  
www.thuissuikers.nl

Voor nu wil ik je alvast danken voor je steun 
en veel leesplezier wensen. Hoog tijd om 
de strijd aan te gaan met de Thuissuikers!

Groetjes, Kim
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EEN VOLWASSENE
MAG DAGELIJKS

MAXIMAAL 12,5 TOT
15 SUIKERKLONTJES

CONSUMEREN.

BRON: WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE

Feit: suiker is een zoete stof die tot de koolhydraten behoort. Feit: suiker 
komt van nature voor in onder andere fruit, groente en melk. Fabel: het 

is beter om helemaal geen suiker te eten. Feit: te veel suiker consumeren 
kan leiden tot maag-darmklachten en overgewicht. Fabel: van suiker 
krijg je diabetes. Snap jij het nog? Dit moet je nog meer weten over 

suiker.

Goed om te weten.
FEITEN & FABELS

OVER SUIKER

5

Feit
Een Nederlander eet per dag gemiddeld 

28 suikerklontjes. Dit zijn 10.000 
suikerklontjes per jaar.

Fabel
Stevia is een gezonde, natuurlijke 
vorm van  zoetstof die je onbeperkt 

kunt consumeren.

Feit
Gemiddeld eet en drinkt de 

volwassen Nederlander 
40 kilo aan suiker per jaar.

Feit
Een volwassen Nederlander krijgt 
dagelijks gemiddeld 30% te veel

suiker binnen.

Fabel
Bruine kristalsuiker is vele malen 

gezonder en daardoor een goede vervanger 
voor witte tafelsuiker.

Feit
De kans op diabetes type 2 stijgt

met 20% als je dagelijks een blikje 
suikerrijke frisdrank van 330 ml drinkt.

Fabel
Het is gezond om alle vormen van suiker

 te vermijden, ook de van nature 
aanwezige suikers in fruit en zuivel.

Feit
Als we snoep en suikerrijke dranken uit ons 

dagmenu schrappen, beperken we onze 
inname van vrije suikers met 50%.

Feit
Kinderen in Nederland krijgen iedere 

week meer dan 100 suikerklontjes 
aan frisdrank binnen.



Uit onderzoek in dat jaar blijkt dat 80 
procent van de Nederlanders te veel suiker 
binnen krijgt.

Oktober 2017: als vervolg op de 
Suiker Afkickkliniek gaat de landelijke 
campagne ‘Halve maatregelen’ van start. 
Het Diabetes Fonds roept alle fabrikanten 
en supermarkten van Nederland op 30 
procent minder suiker in producten te 
stoppen, een groter aanbod van gezonde 
producten mogelijk te maken en meer 
schapruimte te creëren voor suikerarm 
én suikervrij. Ruim 31.000 consumenten 
tekenen de online petitie als signaal 
richting de voedingsindustrie.

November 2017: het Diabetes Fonds 
overhandigt politici in Den Haag ruim 
31.000 consumentenpetities voor minder 
suiker in bewerkte voedingsmiddelen. 
Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) 
spreekt in een officiële brief waardering 
uit voor de inzet van het Diabetes Fonds 
en haar achterban om de gezonde keuze 
makkelijker te maken.

November 2017: mede dankzij de 
aangeboden petities neemt het Diabetes 
Fonds op uitnodiging van staatssecretaris 
Blokhuis deel aan de gesprekken 
over de invulling van het Nationaal 
Preventieakkoord. 

Juni 2018: Albert Heijn en het Diabetes 
Fonds slaan officieel de handen ineen en 
maken zich samen sterk voor groter aanbod 
van suikervrij en suikerarm, verbeterde 
productsamenstelling en gezondere 
schappen. De supermarkt introduceert de 
‘suikerwijzer’ in haar vestigingen en haalt 
miljoenen suikerklontjes uit onder andere 
eigen merk frisdranken en pastasauzen.

September 2018: samen met partner 
ZonMw investeert het Diabetes Fonds maar 
liefst 2 miljoen euro in het programma 
‘Diabetes II Doorbraakprojecten’, waarmee 

de volgende stap gezet kan worden om 
diabetes type 2 op te lossen.

November 2018: ruim 30.000 
mensen doen mee aan de eerste editie 
van de Nationale Suiker Challenge en 
ontvangen van het Diabetes Fonds gratis 
een receptenmagazine en een week lang 
gezonde tips, inspiratie en adviezen.

November 2018: Diabetes Fonds 
directeur Hanneke Dessing ondertekent 
het Nationaal Preventieakkoord van de 
overheid. In het akkoord staan doelgerichte 
maatregelen en afspraken om de gezonde 
keuze makkelijker te maken en overgewicht 
terug te dringen. Zo gaan fabrikanten 
suikerhoudende frisdranken, snoep en 
melkproducten gezonder maken door er 
minder suiker in te doen.

Mei 2019: het Diabetes Fonds 
ondersteunt de officiële oproep van circa 
30 hoogleraren voor betere en meer 
duurzame behandeling voor mensen met 
diabetes type 2. 

Juni 2019: de tweede editie van de 
Nationale Suiker Challenge is een feit. Dit 
keer doen ruim 34.000 Nederlanders mee 
aan de 7-daagse challenge en profiteren 
wederom van een gratis receptenmagazine, 
tips en gezonde inspiratie.

Het Diabetes Fonds maakt zich sterk voor gezondere 
supermarktproducten. Dit is hard nodig, want veel bewerkte 

voedingsmiddelen bevatten onnodig veel suiker, zout en verzadigd vet. 
Uiteraard heeft de vermindering van toegevoegde suikers onze specifieke 
aandacht, want helaas krijgen we iedere dag nog te veel suiker binnen.

In actie voor de gezonde keuze.
HET DIABETES FONDS 

GAAT VOOR MINDER SUIKER

1 miljoen mensen met diabetes type 2
Mede door een overvloed aan suikers heeft 
inmiddels de helft van de volwassenen in 
Nederland te maken met overgewicht. 
Overgewicht zorgt voor een verhoogd 
risico op diabetes type 2. Meer dan 1 
miljoen mensen in ons land hebben op dit 
moment deze vorm van diabetes en daar 
komen er iedere week 1.000 bij. 

Diabetes type 2 kan leiden tot ernstige 
beschadiging van onder andere hart- en 
bloedvaten, nieren en zenuwen. Door de 
gezonde keuze makkelijk te maken kunnen 
deze complicaties worden voorkomen. 
Daarnaast zorgt de gezonde keuze ervoor 
dat minder mensen te maken krijgen met 
overgewicht en diabetes type 2. 

Het is al jaren bekend dat overgewicht 
en diabetes type 2 zeer serieuze 
maatschappelijke problemen zijn. 
Problemen waarvan we allemaal weten 
dat het voor een belangrijk deel aan 
onze voeding ligt. En toch lukt het de 
voedingsindustrie niet om het tij definitief 
te keren. 

Het Diabetes Fonds in actie
Daarom komt het Diabetes Fonds in actie. 
Zo bieden we jou als consument de helpende 

hand met gezonde recepten, handige 
minder-suiker-tips en persoonlijke adviezen 
van onze diëtisten. Tegelijkertijd gaan we 
in gesprek met de voedingsindustrie en de 
overheid om ons eten en drinken gezonder 
te maken. Mede hierdoor zijn steeds meer 
supermarkten transparant als het gaat 
om de samenstelling van hun producten, 
zoals door minder suiker toe te voegen 
aan huismerken of een verkoopverbod op 
energiedranken voor kinderen jonger dan 
14 jaar. 

Toch zijn we er nog niet. Ondanks mooie 
ambities en enkele acties hebben we nog 
veel stappen te zetten. Daarom blijven we 
ons sterk maken voor de gezonde keuze. 
Onder andere door intensief samen te 
werken met andere gezondheidsfondsen 
en campagne te blijven voeren om een 
signaal af te geven richting de overheid en 
industrie. 

Dit is wat onze inspanningen de afgelopen 
jaren concreet hebben opgeleverd:

November 2016: het Diabetes Fonds 
opent de eerste Suiker Afkickkliniek  ter 
wereld. Deze ‘kliniek’ moet Nederland 
bewust maken van de hoge suikerinname en 
de gevolgen daarvan voor de gezondheid. 

Tip! Blader door naar de volgende pagina voor een interview met onze diëtist Kim Brouwers.
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‘Als je wil afvallen is het belangrijk om 
een goede basis te leggen met gezonde 

voeding en voldoende beweging, met 
aandacht voor andere leefstijlfactoren.’

Kim Brouwers is diëtist en ken-
nisspecialist bij het Diabetes 
Fonds. Dagelijks biedt ze de 

helpende hand aan mensen die ge-
zonder willen leven. Dit doet ze via 
tips en inspiratie voor gezonde re-
cepten op social media, maar ook 
via workshops en haar bijdrages in 
verschillende magazines. We spra-
ken met haar over onder andere het 
belang van een gezonde leefstijl 
met minder suiker en over diabetes 
type 2. 

Hoe kun je diabetes type 2 krijgen?
Diabetes type 2 kan verschillende oorzaken 
hebben. We kennen nog niet alle oorzaken 
van diabetes type 2. Wel is duidelijk dat het 
ontstaan van diabetes type 2 veroorzaakt 
kan worden door (een combinatie van)er-
felijke aanleg, roken, te weinig beweging 
of een ongezond voedingspatroon. 

Van overgewicht weten we zeker dat dit 
een verhoogd risico geeft op het krijgen 
van diabetes type 2.

Kun je diabetes type 2 voorkomen?
Een gezonde leefstijl kan in veel gevallen 
helpen om diabetes type 2 te voorkomen. 
Dit betekent onder andere dat je voldoen-
de beweegt en een gezond voedingspa-
troon hanteert. Beweeg elke dag minstens 
een half uur, eet gevarieerd, met mate en 
snoep en snack zo min mogelijk. Kies voor 
twee stuks fruit per dag, veel groente en 
volkorenproducten en gebruik zo min mo-
gelijk suiker en zout. 

Daarnaast is het van belang om goed te 
slapen en op een juiste manier om te gaan 
met zaken als stress. Zo verklein je de kans 
op overgewicht en daarmee op diabetes 
type 2. 

Wat is de link tussen overgewicht en dia-
betes type 2?
Als je te maken hebt met overgewicht, dan 
kan je lichaam meer moeite krijgen met 
het in balans houden van de bloedsuiker-
spiegel, doordat het minder gevoelig wordt 
voor insuline. De lichaamscellen hebben 
meer insuline nodig voor hetzelfde effect. 
Insuline is het hormoon dat de bloedsui-

kerspiegel verlaagt. Als dit hormoon zijn 
werk niet goed kan doen, dan blijft er te 
veel suiker in het bloed zitten.

Wat zijn jouw tips voor mensen met over-
gewicht?
Door af te vallen kan je lichaam weer ge-
voeliger worden voor insuline en kun je het 
risico op diabetes type 2 verkleinen. Als je 
wil afvallen is het belangrijk om een goe-
de basis te leggen met gezonde voeding, 
voldoende beweging met aandacht voor 
andere leefstijlfactoren als roken en stress. 

Mijn advies is om niet streng te gaan 
‘diëten’, maar een gezonde leefstijl aan te 
leren die bij je past. Vraag hierbij altijd ad-
vies en begeleiding van een diëtist. Hij of 
zij kan je helpen om een gezonde leefstijl 
aan te leren die bij je past én die je voor 
een lange termijn kunt volhouden.

Wat doet het Diabetes Fonds voor mensen 
die gezonder willen leven?
We maken je bewust en helpen je om je  
suikerinname te beperken. Online geven 
we je dagelijks minder-suiker-tips en ge-
zonde adviezen. Maandelijks sturen we 
meer dan 100.000 mensen lekkere recep-
ten en inspiratie voor een gezonde leefstijl. 

Tijdens de jaarlijkse editie van de Natio-
nale Suiker Challenge bieden we met ons 
magazine de helpende hand aan iedereen 
die een week lang geen toegevoegde sui-
kers wil binnenkrijgen. Daarnaast maken 
we ons sterk voor gezondere bewerkte 
voedingsmiddelen. Dat is hard nodig, want 
veel producten in de supermarkt bevatten 
onnodig veel suiker, zout en verzadigd vet. 

We werken hierbij graag samen met super-
markten die de gezonde keuze makkelijk 
willen maken voor hun klanten.

Wat is jouw ultieme tip voor iedereen die 
blijvend wil minderen met suiker
Schrijf op een briefje waarom jij wil min-
deren met suiker. Dit kunnen verschillen-
de redenen zijn. Wellicht wil je afvallen? Of 
misschien wil je gewoon bewustere keuzes 
maken voor je gezondheid? Wat je rede-
nen ook zijn, schrijf ze op en vraag jezelf 
vervolgens af waarom je deze redenen 
hebt opgeschreven. Het is belangrijk om 
je drijfveren in kaart te brengen. Mocht je 
even je motivatie kwijt zijn, pak dan even 
het briefje erbij en bedenk je vervolgens 
waarom je eraan bent begonnen.

OPINIE

‘STOP MET KORTINGSACTIES OP
SUIKERBOMMEN ALS FRISDRANK’

9

INTERVIEW

‘EEN GEZONDE LEEFSTIJL KAN 
DIABETES TYPE 2 VOORKOMEN’

            Meer weten over Kim?
 Je kunt de adviezen van diëtist 
Kim terugvinden op de verschillende social 
media kanalen van het Diabetes Fonds. 
Nieuwsgierig? Neem gerust eens een kijk-
je op facebook.com/mindersuikers of volg 
ons via instagram.com/mindersuiker. Hier 
voorziet Kim je wekelijks van praktische 
tips, persoonlijk advies en inspiratie voor 
heerlijke, gezonde recepten.
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Ben je er klaar voor? Tijd voor een suikerdetox! Trek eens een willekeurig 
keukenkastje open en pak het eerste product dat je ziet. Grote kans dat 

er toegevoegde suikers in zitten. Wij helpen je stap voor stap met het 
ontsuikeren van je keuken. 

Aan de slag!
Voordat je aan de slag kunt met het doen 
van gezonde boodschappen. Is het goed 
om eerst eens kritisch te kijken naar wat je 
nu al in de kast hebt staan. Hieronder vind 
je vijf stappen om jouw keukenkastjes te 
ontsuikeren!

Haal je keukenkastjes leeg
Start met het leeghalen van 
al je keukenkastjes. Zet alle 
voedingsmiddelen die je in je 
voorraadkast en koelkast hebt 
op de keukentafel.

Check de ingrediënten
Bekijk de ingrediëntenlijst. Zie 
je hier ‘suiker’ of één van de 
schuilnamen tussen staan? Dan 
bevat het product toegevoegde 
suikers. Wil je meer weten over 
het lezen van een etiket? Bekijk 
het artikel op pagina 12.

Maak een tweedeling
Verdeel de producten in twee 
categorieën: met en zonder 
toegevoegde suikers. Gebruik 
hiervoor bijvoorbeeld een 
boodschappentas of -krat.

Zet producten zónder 
toegevoegde suikers terug in 
de kast
Zet bewerkte producten bovenin 
een kastje of op een plek waar 
je het niet zo snel ziet. En zet 
gezonde producten vooraan in 
het zicht, zo maak je sneller de 
gezonde keuze.

Beoordeel producten kritisch
Bekijk de overgebleven producten 
kritisch en stel jezelf de volgende 
vragen:

Ken ik wellicht een gezonder 
alternatief?

Staat ‘suiker’ of één van de 
schuilnamen van suiker bij de 
eerste ingrediënten vermeld? 
Nee, zet het product terug in 
je kast.  Ja? Zet het product 
apart en stel jezelf de 
onderstaande vraag.

Heeft dit product verder nog 
nuttige voedingsstoffen? Of 
wil je het om een andere 
reden tóch bewaren? Ja? 
Zet terug in je kast, maar 
liever niet in het zicht. Nee? 
Producten die je liever niet 
meer terug in je keukenkast 

zet kun je eerst opmaken.

1

2

4

Tijd voor een detox.
ZO ONTSUIKER JE

DE KEUKEN

5

3

EEN KIND DRINKT 
PER WEEK VOOR 

MEER DAN 100 
SUIKERKLONTJES 
AAN FRISDRANK.

BRON: RIVM



Maak het makkelijk.
VERLANGLIJSTJE?
VERVANGLIJSTJE!

Ontbijt
Vervang gesuikerde ontbijtgranen en 
krokante muesli (cruesli) door een muesli 
of havermout met daarbij eventueel wat 
noten en vers fruit. Vervang vruchten 
drinkyoghurt door (magere) naturel 
yoghurt en vervang vruchtensap voor een 
heel stuk fruit.

Lunch
Vervang je witte boterham het liefst door 
volkorenbrood of crackers met zaden en 
pitten. Bewerkte vleeswaren kun je wisselen 
met bijvoorbeeld een gekookt eitje. Je 
zoete broodbeleg kun je vervangen voor 
plakjes groente of fruit.

Tussendoor
Vervang frisdrank, limonade en vrucht-
ensap door water (met een beetje fruit), 
koffie en thee zonder suiker. Snoep, cake 
en koekjes kun je vervangen door verse 
groenten en fruit zoals snacktomaten, 
worteltjes en appels en vervang chips en 
zoutjes door een handje ongezouten noten.

Avondeten
Vervang witte pasta en rijst door een vari-
ant met volkoren. Kant-en-klare dressings, 
soepen en sauzen kun je vervangen door 
zelfgemaakte varianten of kies voor merk-
en zonder toegevoegde suikers. Vervang 

appelmoes uit een potje door zelfge-
maakte appelmoes zonder toegevoegde 
suikers. Suikerrijke toetjes en pudding kun 
je wisselen voor yoghurt of kwark zonder 
toegevoegde suikers.

Suiker is niet voor niets een meesterverleider. Maar met een paar simpele 
aanpassingen zorg je dat jij suiker de baas blijft. Het begint met slim 
inkopen, geen verlanglijstje met zoete snacks, maar een vervanglijstje 

met gezonde producten! Onderstaand de wijzigingen die je per 
eetmoment kunt maken.

Blijf scherp.
ZO CHECK JE HET
 ETIKET OP SUIKER

Ingrediënten
Onder het kopje ‘Ingrediënten’ vind je de 
grondstoffen die in het product zitten. Als 
eerste staat de grondstof vermeld waarvan 
het meest in het product zit, en zo verder. 
Hier moet je dus ook opletten of je ook één 
van andere namen terugvindt waaronder 
suiker schuil kan gaan. 

Voorbeelden van suikerschuilnamen zijn: 
oligofructose, glucosestroop en gedroogd 
fruit. Over het algemeen kun je ervan 
uitgaan dat alles dat op -ose, -siroop of 
-stroop eindigt een vorm van suiker is.

Voedingswaarde
Hier zie je hoeveel energie, koolhydraten, 
suikers, vetten en eiwitten in het product 
zitten per 100 milliliter of gram. Suiker is 
een koolhydraat, levert energie en staat 
hier altijd apart vermeld onder het kopje 
‘waarvan suikers’: dit zijn alle suikers 
(zowel toegevoegde suikers als van nature 
aanwezige suikers).

Toegevoegde suikers
Op veel etiketten wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen suikers en toegevoegde 
suikers. Terwijl veel consumenten dit wel 
graag willen weten. Albert Heijn doet dit 
sinds 2018 wel, zoals je kunt zien op het 
etiket hiernaast. 

Als je wil weten hoeveel suiker er in een product zit, is het handig als je 
etiketten kunt lezen. Dat is niet altijd even makkelijk, want vaak zit suiker 
verstopt onder schuilnamen. En dan hebben we het nog niet eens gehad 
over de kleine, moeilijk leesbare lettertjes. Waar moet je nu precies op 

letten als een product wilt checken op suiker? 
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Wist je dat...
Fruit de gezondste keuze is die je kunt 
maken als tussendoortje? Het advies is om 
twee stuks fruit per dag te eten. Let op: 
voor fruit geldt niet ‘hoe meer, hoe beter’. 
In fruit zitten namelijk vitaminen en min-
eralen, maar ook fruitsuikers. Houd het 
dus bij twee stuks fruit, zo krijg je niet te 
veel fruitsuikers binnen. Zin in iets anders 
dan fruit? Dan zijn groenten, peulvrucht-
en en ongezouten noten een goed idee. 
Snackgroenten zijn bijvoorbeeld ideaal voor 
onderweg en wat geroosterde peulvruchten 
betreft kun je kikkererwten of sojaboon-
tjes lekker knapperig maken in de oven 
(20 – 25 minuten op 200 graden) en 
vooraf kruiden met bijvoorbeeld 
paprika- of kerriepoeder.



Aan de slag.
ZO MAAK JE EEN GEZOND
BOODSCHAPPENLIJSTJE

Gezond boodschappen doen begint bij het maken van een gezond 
boodschappenlijstje. Zie jouw lijstje als een stok achter de deur. Want 
zodra je zorgvuldig je eigen briefje volgt, weet je zeker dat je niet in de 
verleiding komt tot het kopen van ongezonde producten! Stel jezelf de 

onderstaande drie vragen om een gezond boodschappenlijstje te maken.

Vraag 1 - Wat ga je eten?
Of je nu voor een dag of een week bood-
schappen gaat doen: het is altijd goed om 
jezelf af te vragen wat je gaat eten. Pak 
in je zoektocht naar lekkere gerechten 
eens een gezond receptenboek uit de kast 
of doe inspiratie op via onze website op 
www.diabetesfonds.nl/recepten

Vraag 2 - Wat heb je al?
Voor je écht begint met het maken van 
je boodschappenlijstje is het goed om te 
kijken welke producten je al in huis hebt. 
Trek dus even je koelkast en keukenkast-
jes open om te inspecteren welke pro-
ducten je al hebt staan. Zo voorkom je 
dat je in de supermarkt te veel koopt.

Vraag 3 - Wat heb je nodig?
Nu je weet wat je nodig hebt om je re-
cepten te maken en welke producten je 
al in huis hebt, kun je beginnen met het 
maken van je boodschappenlijstje. Vul 
hiernaast in wat je deze week gaat eten 
en maak rechts onderin direct je bood-
schappenlijstje. Vul deze aan met ge-
zonde tussendoortjes, zoals snackkom-
kommers, cherrytomaatjes, ongezouten 
noten of fruit zoals appels en bananen.            Tip van Kim

 Welke gerechten ga jij deze week 
eten? Of heb je zelf al een lekker recepten 
in gedachten? Op de volgende pagina vind 
je een handige weekplanner waarop je kunt 
plannen welk gerecht je op welke dag gaat 
eten. Super handig en gelijk een goede 
stok achter de deur!

Wist je dat...
Je voor de televisie maar liefst 15% meer eet 
dan aan de eettafel? Tip: Eet met aandacht. 
Wanneer je aandachtig naar je eten kijkt, 
hier bewust op kauwt en rustig de smaken 
waarneemt. Dan zul je sneller vol zitten, je 
verzadigt namelijk dan niet alleen je maag, 
maar ook je hersenen!

Knip uit...

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

Ontbijt

Lunch 

Diner

Tussendoor

Ontbijt

Lunch 

Diner

Tussendoor

Ontbijt

Lunch 

Diner

Tussendoor

Ontbijt

Lunch 

Diner

Tussendoor

Ontbijt

Lunch 

Diner

Tussendoor

Ontbijt

Lunch 

Diner

Tussendoor

Ontbijt

Lunch 

Diner

Tussendoor

Boodschappen:

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

Wat ga jij eten deze week?
GEBRUIK ONZE
WEEKPLANNER

Knip uit...
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Gezond koken en eten makke-
lijk maken: dat is waar onze 
samenwerking met Philips 

om draait. Samen willen we je la-
ten zien hoe leuk en eenvoudig het 
is om zelf een verse maaltijd zon-
der onnodige toevoegingen op tafel 
te zetten.

Weg met pakjes en zakjes
Misschien ken je het wel: na een drukke 
dag ‘even snel’ een kruidenmix of kant-en-
klare maaltijd uit de supermarkt op tafel 
zetten. Lekker makkelijk, maar dit soort 
producten zijn vaak niet zo gezond. Veel 
fabrikanten voegen namelijk onnodig veel 
suiker, zout en vet toe aan hun ‘vlugge’ 
maaltijden, waardoor ze niet binnen de 
Schijf van Vijf passen. 

Maar wist je dat je in precies dezelfde tijd 
een gezonde maaltijd met meer smaak op 
tafel kunt zetten? Het Diabetes Fonds en 
Philips laten je tijdens de Thuissuiker-
campagne zien dat zelf koken niet alleen 
gezond, maar ook makkelijk kan zijn. Zon-
der pakjes en zakjes, maar met verse in-
grediënten, gezonde inspiratie en handige 
keukenapparaten.

The power of home made food
Tijdens de campagne gaan diëtist Kim en 
Philips Chef Martin aan de slag met de ge-
zonde recepten en de keukenapparatuur 
van Philips. Het doel? Binnen een handom-
draai een verse maaltijd zonder onnodige 
toevoegingen klaarmaken. Door vers te 
koken heb je namelijk zelf invloed op wel-
ke ingrediënten je gebruikt om je maaltijd 
te bereiden. Omdat je zelf de controle hebt 
over de ingrediënten, zijn zelfgemaakte 
gerechten - mede door de geheime ingre-
diënten ‘liefde en aandacht’-  veel puurder 
van smaak. Dat noemen we the power of 
home made food.

Samen met Philips inspireren we je graag 
met lekkere recepten, handige tips en laten 
we je zien hoe je thuis een gezonde maal-
tijd kunt koken. Ga creatief aan de slag, 
ervaar échte smaken en krijg meer ener-
gie van een gezonde leefstijl met verse ge-
rechten. 

In gezonde samenwerking met Philips.

MAKKELIJK
EEN GEZONDE
MAALTIJD
OP TAFEL.

Philips zet zich met het Diabetes Fonds 
in voor een gezond lichaam. Door gezond 
koken en eten makkelijk te maken en een 
gezonde leefstijl te promoten, willen we 
het risico op overgewicht en diabetes type 
2 verkleinen. 

Samen met Philips inspireren we je graag 
met lekkere recepten, handige tips en laten 
we je zien hoe je thuis een gezonde maaltijd 
kunt koken. Ga creatief aan de slag, ervaar 
échte smaken en krijg meer energie van een 
gezonde leefstijl met verse gerechten. Wil 
je weten welke gezonde maaltijden Kim en 
Martin op tafel toveren? Houd dan onze 
social media-kanalen in de gaten!

facebook.com/mindersuikers

instagram.com/mindersuiker



Koek
Het behoeft weinig uitleg: koekjes zijn 
erg zoet en bevatten vaak veel suiker. 
Bekende suikerrijke koeken zijn lange 
vingers (bijna 1 suikerklontje per portie) en 
bastognekoeken (ruim 1 suikerklontje per 
portie). Ook stroopwafels zijn erg zoet: 
bijna 3 suikerklontjes per koek. Maar ook de 
vaak als gezond aangeprezen fruitbiscuits 
en mueslirepen bevatten doorgaans veel 
suiker.

Frisdrank
Frisdranken zijn gemiddeld goed voor meer 
dan 6 suikerklontjes per glas (250 ml). Een 
blikje cola van 330 ml bevat meer dan 34 
gram suiker. Dit zijn bijna 9 suikerklontjes. 

Je doet er dus goed aan om het schap 
met frisdranken te vermijden. Kun je 
de verleiding van een blikje fris amper 
weerstaan? Bedenk je dan dat ieder blikje 
suikerrijke frisdrank het risico op diabetes 
type 2 met 20% verhoogt.

Vruchtensap
Wist je dat vruchtensappen net zoveel 
suiker bevatten als frisdrank? Een glas 
(250 ml) sinaasappelsap of appelsap uit 
pak bevat vaak meer dan 6 suikerklontjes. 
Dit is dus evenveel als in een glas regular 
cola. 

Ben je gek op druivensap? Hier zitten per 
glas maar liefst 10 suikerklontjes in.

Niet vermijden, wel opletten: ontbijtgranen
Ontbijtgranen bevatten meestal veel vezels, 
vitaminen en mineralen. Maar er zijn ook 
ontbijtgranen verkrijgbaar die veel suiker 
bevatten. Daardoor is er de laatste jaren 
veel discussie over suiker in ontbijtgranen. 
Denk bijvoorbeeld aan muesli met honing, 
cruesli met gedroogd fruit en cornflakes 
met stukjes chocola. Kijk goed op het etiket 
om erachter te komen hoeveel suiker er in 
jouw ontbijtgranen zit.

Goed om te weten…
Bevatten je ontbijtgranen meer dan 16 gram 
suiker (4 suikerklontjes) per 100 gram, dan 
vallen deze volgens het Voedingscentrum 
buiten de Schijf van Vijf.

Niet vermijden, wel opletten: zuivel
Altijd lekker, zo’n bakje vruchtenyoghurt 
of vanillevla na het eten. Maar let op: veel 
producten in het zuivelschap zijn gezoet. 
In een bakje halfvolle vanilleyoghurt (150 
gram) zitten bijna 5 suikerklontjes. Een 
glas yoghurtdrank met fruitsmaak bevat 
bijna 8 suikerklontjes. Beter is het om te 
kiezen voor ongezoete melkproducten, 
zoals magere yoghurt of kwark. En voeg 
daar zelf stukjes vers fruit aan toe.

Minder suikerrijke producten in huis halen is niet makkelijk. Zoete ver-
leidingen liggen overal op de loer en ook aan producten waarvan je het 
niet verwacht is vaak suiker toegevoegd. Wil je zeker weten dat je met 
gezonde boodschappen thuis komt, dan kun je onderstaande schappen 

beter vermijden…

Laat je niet verleiden.
3 SUPERMARKTPADEN

OM TE VERMIJDEN

CIRCA 80% VAN
DE KOOPJES IN DE
SUPERMARKT VALT
BUITEN DE SCHIJF

VAN VIJF.

BRON: QUESTIONMARK
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Boodschappen doen met kin-
deren kan soms een hele uit-
daging zijn. Kinderen hebben 

soms weinig geduld en zijn daar-
door snel klaar met het sjokken 
door de supermarkt. Hieronder ge-
ven we je een aantal tips om het 
boodschappen doen leuk te houden 
voor jou en de kids, én die jou hel-
pen ook nog met gezonde dingen 
de winkel uit te lopen!

1. Maak samen een boodschappenlijstje
Een boodschappenlijstje maken is altijd 
een goed idee. Zo zorg je ervoor dat je 
niets vergeet en als je je houdt aan het 
lijstje, kom je ook niet met onnodige din-
gen thuis. Geef je kind inspraak in het lijst-
je. Vraag bijvoorbeeld welke groente je 
kind vanavond wil eten. Of welk fruit hij of 
zij lekker vindt, zodat jullie dit in huis kun-
nen halen.

Oudere kinderen kun je ook vragen of zij 
een lekker en gezond recept willen uitkie-
zen uit een kookboek, tijdschrift of van in-
ternet. Samen bepalen jullie dan welke in-
grediënten je hier voor in huis moet halen. 

Het lijstje zorgt er ook voor dat je als een 
speer door de supermarkt heen kunt en niet 
ter plekke nog van alles moet bedenken.

2. Zorg dat zowel jij als je kind hebben ge-
geten
Boodschappen doen met een volle maag is 
niet alleen voor jezelf belangrijk, maar kin-
deren die honger hebben, kunnen natuur-
lijk ook chagrijnig worden. Ze zullen dan 
ook om de haverklap vragen: ‘Mama, mag 
ik dit?’ Om teleurstelling en afwijzing te 
voorkomen zorg je ervoor dat jullie beiden 
goed hebben gegeten en geen knorrende 
maag hebben.

3. Vermijd spitstijden in de supermarkt
Een drukke supermarkt is een plek waar je 
het liefst zo snel mogelijk weer weg wilt. 
Zorg ervoor dat je alle ruimte hebt om lek-
ker met je kind samen boodschappen te 
doen zonder bang te zijn dat je hem of 
haar kwijtraakt in de mensenmassa. 

4. Geef je kind een opdracht
Geef je kind een deel van het boodschap-
penlijstje en laat hem of haar de producten 
(met een eigen karretje) ophalen. Is je kind 
nog te klein om te lezen? Geef dan een 
andere kleine opdracht die in jouw buurt 
uitgevoerd kan worden. Jij hebt bijvoor-
beeld meerdere soorten groenten nodig en 
vraagt aan je kind of hij of zij vast de broc-
coli wilt pakken. 

5. Vertel je kind wat je gaat doen
Kinderen zijn soms ongeduldig en als ze 
niet weten wat er gaat gebeuren of het 
boodschappen doen duurt te lang, dan 
worden ze misschien onrustig. Blijf dus 
vertellen wat je aan het doen bent en waar 
je naartoe gaat. ‘We gaan nu even brood 
pakken voor morgenochtend’ en ‘Nu lopen 
we naar de koeling, want we hebben nog 
een pak melk nodig.’

6. Bedank en beloon je kind
Complimentjes krijgen vinden we allemaal 
leuk, zo ook je kind. Geef een high-five of 
een dikke knuffel en vertel hem of haar hoe 
goed ze het heeft gedaan. Dit geeft moti-
vatie om het de volgende keer weer goed 
te doen. Ging het eigenlijk niet zo goed? 
Vertel dit dan ook aan je kind en geef aan 
wat de volgende keer beter kan.

Een kleine beloning wanneer het bood-
schappen doen heel goed is gegaan, is 
ook een goede stimulans. Beloon liever 
niet met eten, maar met een klein ander 
gebaar. Denk aan even een filmpje kijken 
op de iPad, de 50 eurocent uit het winkel-
wagentje voor in de spaarpot of jullie gaan 
even samen naar de speeltuin.

            Wist je dat...
 Onderzoekers tot nu toe nog geen 
verband hebben gevonden tussen suiker 
en hyperactief gedrag bij een kind? Meer 
hierover lees je in het artikel op de volgende 
pagina, waarin we drie veelgestelde vragen 
over kinderen en suiker beantwoorden.

Zo doe je dat.

GEZOND 
BOODSCHAPPEN 
DOEN MET 
KINDEREN.
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Suiker kan een kind onrustig 
maken. Kinderen die te veel 
fructose (fruitsuiker) binnen-

krijgen, kunnen last krijgen van 
hoofdpijn of darmklachten. Deze 
klachten kunnen leiden tot onrustig 
gedrag. Suiker kan een kind ook 
blij maken. Drie veelgestelde vra-
gen over het effect van suiker op 
kinderen beantwoord.

Kan suiker een kind hyperactief maken?
De Amerikaanse kinderarts Benjamin Fein-
gold beweerde in de jaren ’70 dat suiker een 
kind hyperactief kan maken. Verschillende 
wetenschappelijke onderzoeken hebben 
echter aangetoond dat deze bewering niet 
waar is. Tot nu toe hebben onderzoekers 
nog geen direct verband gevonden tussen 
suiker en hyperactief gedrag bij een kind.

Welk effect heeft suiker op het gedrag van 
een kind?
Toch kan te veel suiker welk degelijk effect 
hebben op het gedrag van een kind. Te 
veel suiker kan namelijk leiden tot darm-
klachten: problemen waar een kind zich 
onrustig door kan gedragen. Met name 
kinderen die veel fructose binnenkrijgen 
hebben hier last van. Als kinderen veel sui-
ker eten en drinken, is de kans groot dat 
ze andere belangrijke voedingsstoffen niet 
binnenkrijgen. Denk hierbij aan vitamines, 
mineralen en vezels. We spreken dan van 
een onevenwichtig voedingspatroon, wat 
kan leiden tot onder andere vermoeidheid. 
Deze klachten hebben vervolgens weer ef-
fect op het gedrag van een kind.

Waarom wordt een kind blij van suiker?
Het is niet zo vreemd dat kinderen blij wor-
den van een snoepje of suikerrijk drankje. 
Suiker zorgt namelijk voor de afgifte van 
de stof dopamine. Hiermee wordt het be-
loningscentrum in je hersenen geactiveerd, 
wat weer zorgt voor een vrolijk gevoel. 
Hierdoor wordt onbewust het eten van 
meer suikerrijk voedsel gestimuleerd.

Hoeveel suiker mag een kind per dag?
De gemiddelde energiebehoefte van kin-
deren van 9 tot 12 jaar is ongeveer 2055 
kcal per dag. De Wereldgezondheidsorga-

nisatie (WHO) stelt dat 10% van de dage-
lijkse energiebehoefte uit vrije suikers mag 
bestaan. Een kind in de leeftijdscategorie 
9 tot en met 12 jaar mag op basis van dit 
advies dus ongeveer 51 gram aan vrije sui-
kers per dag. Dit zijn bijna 13 suikerklont-
jes. Kinderen in de leeftijdscategorie 4 tot 
8 jaar hebben een lagere energiebehoefte: 
zo’n 1400 kcal per dag. Dit komt neer op 
ongeveer 35 gram vrije suiker: bijna 9 sui-
kerklontjes.

*De bovenstaande aanbevelingen gelden 
voor een inactieve leefstijl. De energiebe-
hoefte is per kind afhankelijk van activitei-
ten, lengte, gewicht, mate van groei, 
et cetera.

Advies: niet te veel suiker voor je kind
Kinderen zitten wat vrije suikers betreft al 
vrij snel aan hun dagelijkse maximum. Kin-
deren van 7 of 8 jaar die op een feestje 
een glas cola drinken, hebben al meer dan 
6 suikerklontjes binnen, terwijl ze er per 
dag nog geen 9 mogen. Of wat te denken 
van zoet broodbeleg: 15 gram hagelslag op 
brood is gelijk aan 2,5 suikerklontje aan 
vrije suikers.

            Tip van Kim
 Een kind heeft soms helemaal geen 
eetlust of juist extreme trek.Als het 
avondeten niet voldoende is, geef je kind 
dan een gezond toetje. In een kom onge-
zoete yoghurt zitten veel belangrijke 
voedingsstoffen. Voeg er zelf een stuk fruit 
aan toe om het wat zoeter te maken. 
Maak van het toetje geen beloning voor het 
bord leegeten. Houd het gezellig en laat je 
kind van jongs af aan veel nieuwe smaken 
proeven.

Weet wat je geeft.

DIT DOET
SUIKER
MET EEN
KIND.
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Terwijl de prijzen van ongezonde producten dalen, wordt gezond eten steeds 
duurder: groente en vis zijn de afgelopen tien jaar maar liefst 22% in prijs geste-
gen. De prijzen van ongezonde suikerrijke producten gingen juist omlaag. Slechts 
1 op de 5 supermarktaanbiedingen past binnen de Schijf van Vijf. Suikerrijke 
dranken domineren de reclamefolders en kortingsschappen. Gemiddeld drinkt 
een Nederlandse volwassene wekelijks bijna 2 liter frisdrank (inclusief limonade 
en verdunde siropen), dit is gelijk aan 53 suikerklontjes. Mede hierdoor krijgen we 
in Nederland iedere dag 30 procent te veel suiker binnen. 

Onderzoek toont aan dat het drinken één blikje suikerrijke frisdrank (330ml) per 
dag de kans op diabetes type 2 met maar liefst 20% verhoogt. Mede hierdoor 
krijgen wekelijks meer dan 1.000 Nederlanders te horen dat ze diabetes type 2 
hebben. In 2017 riepen we de voedingsindustrie op minder suiker in producten 
te stoppen en in te zetten op een gezonder aanbod in de supermarkt. Meer dan 
31.000 mensen tekenden onze petitie. Drastische maatregelen om de gezonde 
keuze makkelijker te maken blijven echter nog steeds uit. Ondanks dat de voe-
dingsindustrie en de politiek beter beloven, blijft het onduidelijk wat er wordt ge-
daan om de hoeveelheid suiker in suikerrijke dranken terug te dringen. 

Voor het Diabetes Fonds reden om dit jaar in een open opiniestuk alle super-
markten van Nederland op te roepen te stoppen met kortingsacties op suikerrij-
ke frisdranken. De oproep vindt geen gehoor. Nog steeds zijn suikerrijke dran-
ken voor stuntprijzen verkrijgbaar. Zouden we deze producten uit ons dagmenu 
schrappen, dan zou onze inname van vrije suikers met ruim de helft worden te-
ruggedrongen en een grote stap zetten op weg naar de suikerrichtlijnen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie om onder andere overgewicht en diabetes type 2 
te voorkomen.

Door te stoppen met kortingsacties op suikerrijke dranken, kunnen we een ef-
fectieve stap zetten om de suikerinname in Nederland terug te dringen. Daarom 
pleiten we voor meer promotie van betaalbare, gezonde producten en tegen kor-
tingsacties op suikerrijke dranken.

Wil jij ook dat de gezonde keuze de makkelijke keuze wordt? 
Teken dan onze petitie op www.thuissuikers.nl 

SUPERMARKTEN: MAAK DE 
GEZONDE KEUZE MAKKELIJK!



Maartje Poelman is docent 
aan de Universiteit Utrecht 
en daarnast gezondheids-

wetenschapper. Ze onderzoekt hoe 
de voedselomgeving ons eetgedrag 
beïnvloedt. ‘Het is belangrijk dat 
de gezonde keuze de makkelijke 
keuze wordt.’

Op welke manieren speelt onze omgeving 
een rol bij het maken van eetkeuzes?
Onze omgeving zit vol ongezonde produc-
ten met veel toegevoegd suiker, zout en 
vet. Daarbij komt dat gezonde producten 
in mindere mate beschikbaar zijn en vaak 
duurder zijn dan ongezonde producten. 
Ondanks dat we graag denken dat we 
weloverwogen kiezen wat we eten, blijkt 
uit veel onderzoeken dat de omgeving 
ons onbewust stuurt in voedselkeuzes. Het 
wordt er allemaal niet makkelijker op voor 
de consument. 

Daarom is het belangrijk dat de voedings-
industrie en de overheid het kopen van ge-
zonde producten aantrekkelijker maken. 

Hoe zie jij de rol van de overheid als het 
gaat om de gezonde keuze?
De overheid kan een grotere rol spelen in 
het creëren van een gezondere voedse-
lomgeving. Op dit moment hebben de fa-
brikanten en supermarkten nog een zeer 
bepalende rol in het aanbod. Deze partijen 
zetten al kleine stapjes om een gezonder 
aanbod te promoten. Bijvoorbeeld door 
voorlichting over suiker in frisdranken en 
het aanbieden van gezonde recepten. De 
overheid zou hierin echter nog meer kun-
nen sturen. Onderzoek wijst bijvoorbeeld 
uit dat een frisdrankbelasting ervoor zorgt 
dat mensen minder suikerrijke frisdrank 
drinken. Daarnaast kun je ook denken 
aan strengere regelgeving op het gebied 
van kindermarketing. Het is namelijk niet 
vreemd dat je kind zeurt om ongezonde 
koekjes in de supermarkt als op de verpak-
king alleen maar leuke poppetjes staan. Er 
moeten veranderingen doorgevoerd wor-
den op meerdere vlakken.

Aan welke veranderingen moeten we dan 
nog meer denken?
Eigenlijk moet ons hele voedselsysteem op 

de schop. Dit betekent enerzijds dat ge-
zondere producten beter moeten worden 
gepromoot. Anderzijds moet er gekeken 
worden naar het voedselsysteem, waar-
door er nu een overvloedige beschikbaar-
heid is van zeer goedkope maar ongezon-
de producten. Factoren die hier invloed op 
hebben, beginnen al ver voordat een pro-
duct in de supermarkt ligt. Het is belangrijk 
dat verschillende partijen zich gezamenlijk 
inzetten voor een gezonde omgeving. De 
industrie zelf, maar ook de overheid zal 
hier een rol in moeten nemen.

Op welke manier kan portiecontrole hel-
pen bij het maken van een gezonde keuze?
Veel producten zijn de afgelopen jaren in 
grootte toegenomen, zodat we ongemerkt 
steeds meer eten. Ook als het gaat om sui-
kerrijke dranken: de porties van deze pro-
ducten zijn namelijk groot. Hoe groter de 
verpakking, hoe meer je er onbewust van 
eet of drinkt. Grote porties leiden tot een 
verhoogde energie-inname en zijn hier-
door een factor in het ontstaan van over-
gewicht. Het eten of drinken van kleinere 
porties kan dus een manier zijn om minder 
suiker binnen te krijgen. 

Hoe kun je als consument zelf invloed uit-
oefenen op je eigen omgeving en daarmee 
op je eetgedrag?
Het is belangrijk dat je het jezelf makkelijk 
maakt om zo min mogelijk in de verleiding 
te komen. Minderen met suiker is bijvoor-
beeld makkelijker wanneer je weinig tot 
geen suikerrijke producten in huis hebt. 

Zoek ook eens naar suikervrije alterna-
tieven. Daarbij kan het in het begin best 

‘Veel producten zijn de afgelopen 
jaren in grootte toegenomen, zodat we 
ongemerkt steeds meer eten. Zeker ook 

als het gaat om suikerrijke dranken.’

even wennen zijn om minder suiker te eten, 
maar ook dit moet een nieuwe gewoonte 
worden.

Heb je nog meer tips voor mensen die ge-
zonder willen leven?
Voordat je boodschappen gaat doen is 
het handig om een gezond lijstje te ma-
ken waaraan je je kunt vasthouden in de 
supermarkt. Producten in de Schijf van Vijf 
van het Voedingscentrum zijn hiervoor een 
goede leidraad. Als je eenmaal in de su-
permarkt bent is het belangrijk om dit lijst-
je bij de hand te houden en je niet te laten 
verleiden door aanbiedingen op ongezon-
de producten. Of spreek met jezelf af dat 
je alleen aanbiedingen van non-food-pro-
ducten zoals wasmiddel en tandpasta zal 
kopen. Koop ook zoveel mogelijk ver-
se producten. Verder bevatten met name 
snacks, frisdranken, sappen, zoete lekker-
nijen en kant-en-klaar producten als soe-
pen en sauzen veel toegevoegde suikers. 
Het is dan belangrijk om kritisch naar pro-
ductetiketten te kijken. Soms is het name-
lijk niet aan de verpakking zelf te zien of 
een product veel toegevoegd suiker bevat.  

Eet je zelf gezond of word je ook weleens 
verleid tot het eten van zoete snacks?
Ik probeer zelf zo gezond mogelijk te eten 
en te drinken en zorg dat ik weinig ver-
leidelijke snacks in huis heb. Ik eet veel 
groenten en fruit en drink geen suikerhou-
dende dranken zoals frisdrank en vruch-
tensap. Natuurlijk kom ik net als iedereen 
weleens in de verleiding, bijvoorbeeld als ik 
lekkere zoete broodjes ruik. Gelukkig hou 
ik meer van hartig dan van zoet, maar ook 
daar ligt de verleiding op de loer. 
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INTERVIEW

‘EIGENLIJK MOET ONS HELE 
VOEDSELSYSTEEM OP DE SCHOP’



GEZONDE 
PRODUCTEN ZIJN 

AFGELOPEN 10 JAAR 
22% DUURDER 
GEWORDEN.

BRON: RIVM

Andere koolhydraten
Koolhydraten zijn suikers, zetmeel en 
vezels. Als je minder koolhydraten wil 
binnenkrijgen dan is het goed om zo min 
mogelijk snoep, koek, gebak, frisdrank en 
vruchtensap te nemen. Uit onderzoek is 
gebleken dat de kwaliteit van koolhydraten 
belangrijker is dan de hoeveelheid. Kies 
daarom voor volkorenbrood, zilvervliesrijst, 
groenten, peulvruchten en fruit. In dit 
soort producten zitten meer gezonde 
voedingsstoffen en vezels. Hierdoor stijgt 
je bloedsuiker langzamer en wordt hij ook 
minder hoog.

40 tot 70 procent
Bij een algemeen gezond voedingspatroon 
komt ongeveer 40 tot 70 procent van 
de energie die je per dag nodig hebt uit 
koolhydraten. Een koolhydraatbeperkt 
voedingspatroon bestaat voor minder dan 
40 procent uit koolhydraten.

Matige en strenge beperking
Hoeveel koolhydraten mag je dan precies 
eten? Hier zijn geen vaste richtlijnen voor. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
matige en strenge koolhydraatbeperking: 
matige beperking (koolhydraatbeperkt 
eten): 150 gram koolhydraten per dag, 
strenge beperking (koolhydraatarm eten): 
40 tot 70 gram koolhydraten per dag.

Bepaal je doelen met een diëtist
Hoe streng wil je koolhydraten beperken? 
Dat hangt ervan af hoeveel je wil afvallen, 
hoe snel en wat jouw persoonlijke 
voorkeuren voor voeding zijn. Ben je dol 
op brood en pasta, dan is een matige 
beperking misschien handiger. Houd je 
van eieren, groenten en noten dan is een 
strenge beperking voor jou gemakkelijker. 
Van heel weinig koolhydraten eten is het 
mogelijk sneller af te vallen, maar het is 
vaak moeilijk vol te houden. Welke doelen 
heb jij? Stel deze altijd af in goed overleg 
met een diëtist.

Heb je overgewicht of diabetes type 2? Dan kan het helpen om een dieet 
te volgen met minder koolhydraten. Dit werkt op korte termijn vaak beter 
dan een vetarm dieet. Door een koolhydraatarm of koolhydraatbeperkt 
dieet te volgen kunnen je bloedsuikers verbeteren. Maar hoe werkt dit 

precies? En hoeveel koolhydraten mag je dan eten?

Koolhydraatkwesties.
MINDER KOOLHYDRATEN?

DIT MOET JE WETEN
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            Tip van Kim
 Vraag altijd begeleiding van een 
diëtist als je een koolhydraatbeperkt dieet 
wilt volgen. Voor mensen met diabetes 
worden de kosten voor de diëtist vergoed 
door de zorgverzekering. Deze zorg valt 
binnen de ketenzorg, ga hiervoor langs bij 
de huisarts voor een verwijsbrief. De diëtist 
bespreekt met jou de voor- en nadelen van 
een koolhydraatbeperkt dieet en of het iets 
is dat bij jou past.



‘Welke supermarkt durft het aan om te 
stoppen met kortingsacties op suikerrijke 
frisdrank? Op de steun van het Diabetes 

Fonds kunt u in ieder geval rekenen.’

In Nederland heeft de helft van 
de volwassenen te maken met 
overgewicht. 1,1 miljoen men-

sen hebben diabetes type 2 en nog 
eens 750.000 mensen kampen met 
pre-diabetes. Schrikbarende aan-
tallen, die we terug kunnen dringen 
door de gezonde keuze makkelijk te 
maken. Toch zijn het de ongezon-
de producten als frisdrank, snoep 
en koek die de kortingschappen in 
de supermarkt domineren. Super-
markten, wanneer stoppen jullie 
met de promotie van ongezonde, 
suikerrijke producten?

Volgens de laatste Voedselconsumptie-
peiling (VCP) van het RIVM krijgen we in 
Nederland dagelijks gemiddeld 30 pro-
cent te veel suiker binnen. Kinderen zelfs 
80 procent te veel. De grote boosdoeners? 
Suikerrijke dranken en snoepgoed. Zou-
den we deze producten uit ons dagmenu 
schrappen, dan zou onze inname van vrije 
suikers met ruim de helft worden terugge-
drongen. Maar het zijn de suikerrijke fris-

dranken die voor zeer lage prijzen worden 
aangeboden in de folders en schappen. 
Mede hierdoor drinken Nederlandse vol-
wassenen wekelijks 2 liter aan frisdrank 
en limonade. Kinderen krijgen zelfs bijna 4 
liter aan frisdrank en limonade binnen, zo 
blijkt uit de VCP. Ter illustratie: 4 liter cola 
is gelijk aan 106 suikerklontjes. 

Zorgwekkende cijfers, juist omdat uit on-
derzoek blijkt dat het drinken van suikerrij-
ke dranken de kans op overgewicht en di-
abetes type 2 aanzienlijk vergroot. De kans 
op diabetes type 2 stijgt namelijk al met 20 
procent als je dagelijks een blikje regular 
cola van 330 milliliter drinkt. Iedere week 
krijgen ruim 1.000 mensen in ons land de 
diagnose. Hoe is het mogelijk dat we met 
dit soort cijfers suikerrijke frisdranken nog 
steeds prominent in de reclamefolder zien?

Gezonde keuze niet makkelijk
Het Nationaal Preventieakkoord, meer dan 
34.000 mensen die meededen aan de 
Nationale Suiker Challenge 2019, de op-
roep in het NRC voor meer professionele 
begeleiding bij leefstijlinterventie: het zijn 

recente ontwikkelingen die aantonen dat 
een ongezond productaanbod niet aan-
sluit op de huidige maatschappelijke pro-
blemen en trends. Voor supermarkten alle 
reden om de gezonde keuze makkelijker te 
maken. 

Gezonde keuze niet goedkoop
Tenminste, dat zou je denken. Uit cijfers 
van het CBS en het Voedingscentrum blijkt 
dat veel gezonde producten de afgelopen 
tien jaar flink duurder zijn geworden. Niet 
alleen groenten en fruit, maar ook verse 
vis, brood, zuivel en eieren stegen in prijs. 
De prijzen van suikerrijke producten als 
snoep en roomijs gingen gek genoeg om-
laag. Het kan niet zo zijn dat mensen die 
gezond willen leven duurder uit zijn dan 
mensen die kiezen voor ongezonde voe-
ding. En toch is het zo.

Gelukkig is er hoop. Steeds meer super-
markten zetten een stap in de goede rich-
ting. Onder andere door minder suiker 
toe te voegen aan huismerkproducten en 
klanten meer inzicht te geven in product-
samenstelling. Een groepje retailers be-
weegt, onder andere met suikerwijzers en 
een verkoopverbod op energiedranken 
voor kinderen jonger dan 14 jaar, gestaag 
de goede kant op.

Wie durft écht door te pakken?
Bij andere supermarkten blijft het helaas 
angstvallig stil. En dat terwijl het Akkoord 
Verbetering Productsamenstelling, dat als 
doel heeft de gehaltes zout, verzadigd vet 
en calorieën in producten te verminderen, 
is ondertekend door het Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel. Precies: de bran-

cheorganisatie waar het gros van de su-
permarkten bij is aangesloten. Als direc-
teur van het Diabetes Fonds wil ik niets 
liever dan de groei van het aantal mensen 
met diabetes stoppen. Nederland kampt 
met een behoorlijk aantal maatschappe-
lijke problemen waarvan we allemaal we-
ten dat het voor een belangrijk deel aan de 
samenstelling van onze voeding ligt. Toch 
lukt het niet om het tij definitief te keren, 
terwijl de tijd er meer dan rijp voor is. 

Bij dezen daag ik daarom alle supermark-
ten van Nederland uit: stop met de kor-
tingsacties op suikerrijke dranken en maak 
de gezonde keuze makkelijk voor de con-
sument. De afspraak om de hoeveelheid 
suikers in frisdrank terug te dringen staat 
al. Maar welke supermarkt durft het aan 
om te stoppen met korting op suikerrijke 
frisdranken? Op de steun van het Diabetes 
Fonds kunt u in ieder geval rekenen.

            Hanneke is...
 Als algemeen directeur van het 
Diabetes Fonds niet alleen zeer betrokken 
en actief als het gaat om betere behande-
ling en genezing van diabetes, maar ook 
in het makkelijk maken van de gezonde 
keuze. Dit opiniestuk verscheen eerder dit 
jaar in de rubriek ‘Supertopia’ in Foodmag-
azine en als online artikel op Distrifood.nl.
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OPINIE (eerder dit jaar verschenen in Foodmagazine en op Distrifood.nl)

‘STOP MET KORTINGSACTIES OP
SUIKERBOMMEN ALS FRISDRANK’



Lekker koken.

7 RECEPTEN
GEZOND
LEKKER
MAKKELIJK.

Ingrediënten (2 personen)
• 2 courgettes

• 3 tomaten

• 1 u i

• 100 g r icotta

• 100 g geraspte kaas

• 150 g kipf i let

• 2 stengels lente-ui

• Ol i j fol ie

• Klein beetje zout (natr iumarm)

Voedingswaarden p.p.
Energie 545 kcal

Koolhydraten 21,4 g

Waarvan suikers 19,9 g

Vet 30,5 g

Waarvan verzadigd 16,3 g

Eiwitten 44,8 g

Vezels 4,3 g

Zout 2,24 g

Groenten 400 g

Bereidingswijze (45 minuten)

1.  Was de courgettes en sni jd ze met een 
kaasschaaf in lange plakken. Bestrooi 
de plakken met een klein beetje natr i-
umarm zout en zet opzi j . 

2. Verwarm  de oven op 200 graden. 

3. Snipper  de ui ,  sni jd de tomaat en kip-
f i let in blokjes. 

4. Verwarm  een klein beetje ol i j fol ie in 
een pan en fruit  de ui ,  voeg vervolgens 
de kipf i let toe en bak tot deze goud-
bruin kleurt.  Voeg vervolgens de to-
matenblokjes en r icotta toe. 

5. Dep  de courgetteplakken met een keu-
kenpapiert je droog. 

6. Vet de ovenschaal in met ol i j fol ie 
en verdeel een beetje van het r icot-
ta-mengsel over de bodem. Leg 
vervolgens een laag courgetteplakken 
neer en bedek weer met een laag 
r icotta-mengsel.  Ga zo door en eindig 
met een laag van het mengsel. 

7. Snijd  de lente-ui en verdeel over de 
lasagne, strooi ook de kaas over het 
geheel. 

8. Zet de lasagne ca. 30 minuten in de 
oven totdat de bovenkant goudbruin is 
geworden.
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Tip: gebruik in plaats van ricotta ook 

eens gezeefde tomaten.

KOOLHYDRAATARM

COURGETTELASAGNE



Ingrediënten (2 personen)
• Broccol i

• 200 g sugarsnaps

• 1 gele paprika

• 1 rode paprika

• 200 g kipf i let.

• 1  eet lepel balsamicoazijn

• 2 stengels lente-ui

• 25 g pompoenpitten

• 1 eet lepel sesamzaadjes

Bereidingswijze (35 minuten)

1.  Verwarm  de oven op 200 graden. 

2. Snijd de kipf i let in blokjes en doe al les 
in een kom met een eetlepel ol i j fol ie 
en de balsamicoazijn. Laat dit  even 10 
minuten intrekken. 

3. Snijd de broccol i  in roosjes én de stam 
in kleine blokjes. Zo hoef je niets weg 
te gooien! Snijd ook de paprika’s in 
blokjes en lente-ui in plakjes. 

4. Doe  de broccol i ,  sugarsnaps, papri-
ka’s en lente-ui in een grote bak en 
voeg daar 2 eet lepels ol i j fol ie aan toe. 
Meng het geheel goed door elkaar en 
voeg ook de gemarineerde kipf i let toe. 

5. Verspreid  over een met bakpapier 
beklede ovenplaat. 

6. Strooi  de pompoenpitten en sesamza-
adjes over de bakplaat. Zet in de oven 
voor 20 minuten tot de kip gaar is.

Voedingswaarden p.p.
Energie 371 kcal

Koolhydraten 12,6 g

Waarvan suikers 6,3 g

Vet 13,7 g

Waarvan verzadigd 3,4 g

Eiwitten 43,4 g

Vezels 11 ,2 g

Zout 0,35 g

Groenten 350 g

Ingrediënten (2 personen)
• 1 kleine f lespompoen

• 1 winterpeen

• 1 u i

• 1  theelepel komijn

• Paar teentjes knof look

• 2 laurierblaadjes

• ½ blokje natr iumarme groente-

boui l lon

• 100 ml crème fraîche

• ol i j fol ie

Bereidingswijze (60 minuten)

1.  Snipper  de ui en pers de knoflook-
teentjes. 

2. Verhit  een beetje ol i j fol ie in een grote 
pan en fruit  hier in de uien en de knof-
look. 

3. Ontdoe  de pompoen van zi jn schi l  en 
dradige binnenkant en sni jd in blokjes 
van ongeveer 3 cm. Schi l  ook de wor-
tel en sni jd deze in plakken. 

4. Voeg  de pompoen en wortel toe aan 
de pan. Doe de komijn erbi j  en bak het 
geheel 3 minuutjes. 

5. Voeg  vervolgens de boui l lon (250 ml) 
toe samen met de laurierblaadjes en 
laat het 30 minuten pruttelen. Haal 
wanneer al les goed gaar de laurierb-
laadjes eruit  en pureer het geheel met 
de staafmixer tot een gladde soep. 

6. Maak  het af door aan iedere kom een 
lepel crème fraîche toe te voegen.

Voedingswaarden p.p.
Energie 192 kcal

Koolhydraten 16,8 g

waarvan suikers 11 ,8 g

Vet 10,5 g

waarvan verzadigd 6,6 g

Eiwit 4,5 g

Vezels 6,9 g

Zout 0,31 g

Groenten 485 g
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Tip: probeer ook eens appel in plaats  van wortel, dit 

maakt de soep lekker fris.Ook kabeljauwblokjes zijn 

trouwens een heerlijke toevoeging.

VEGETARISCH / KOOLHYDRAATARM

POMPOENSOEP
KOOLHYDRAATARM

PLAATGROENTEN

Tip: wil je liever vegetarisch? Vervang dan de kip door 

vegetarische stukjes. Let op: dit hoeft niet zo lang in 

de oven als de kip.



Ingrediënten (2 personen)
• 1 courgette

• 100 g r icotta

• 150 g volkoren penne

• 2 handjes rucola

• 75 g Parmezaanse kaas

• 50 g ongezouten noten

• ol i j fol ie

Bereidingswijze (30 minuten)

1.  Was  de courgette. Snijd de helft  van 
de courgette in grove blokken voor 
de saus. Verhit  een pan met water en 
kook de courgetteblokjes zo’n 4-5 mi-
nuten. Giet af en laat even afkoelen. 

2. Snijd de andere helft  van de courgette 
in halve plakjes. 

3. Kook  de volkoren penne zoals aange-
geven op de verpakking. 

4. Pureer  nu de gekookte courgette met 
de r icotta en de helft  van de Par-
mezaanse kaas tot een gladde saus. 

5. Verhit  een klein beetje ol i j fol ie in 
een wok en bak de courgetteplakjes 
een paar minuten tot deze gaar zi jn. 
Haal de wok van het vuur en voeg hier 
vervolgens de penne en courgettesaus 
aan toe. 

6. Serveer op een bedje van rucola en 
strooi er nog wat Parmezaanse kaas 
en ongezouten noten overheen.

Voedingswaarden p.p.
Energie 704 kcal

Koolhydraten 59,5 g

Waarvan suikers 11 ,3 g

Vet 32,8 g

Waarvan verzadigd 13,5 g

Eiwitten 39,2 g

Vezels 8,2 g

Zout 2,3 g

Groenten 150 g

VLEES / KOOLHYDRAATARM

COURGETTI MET GEHAKTSAUS

Ingrediënten (2 personen)
• 4 eieren

• 100 g magere kwark

• 450 g bladspinazie

• 1  prei

• 1  eet lepel mosterd

• 50 g geraspte kaas

Bereidingswijze (30 minuten)

1.  Verwarm  de oven op 180 graden. 

2. Verwarm  een beetje ol i j fol ie in een 
wok en laat de spinazie sl inken. Doe 
steeds weer een nieuwe hand vol 
spinazie in de pan tot d it  geslonken is 
en voeg dan de volgende toe. 

3. Snijd  ondertussen de prei in halve 
r ingen en bak deze 3 minuten met de 
spinazie mee. 

4. Kluts de eieren in een grote kom, voeg 
daar de kwark en de eet lepel mosterd 
aan toe. Roer het geheel goed door 
elkaar. 

5. Gebruik een taartvorm, ovenschaal of 
quichevorm en vet deze in. Verdeel de 
spinazie en prei over de bodem en giet 
vervolgens het ei-mengsel er overheen. 
Bestrooi de fr i ttata met de geraspte 
kaas. 

6. Bak  de fr i ttata zo’n 15 minuten tot 
ook de binnenkant gaar is.  Test d it 
even met een satéprikker,  komt deze er 
droog uit  dan is de fr i ttata gaar.

Voedingswaarden p.p.
Energie 595 kcal

Koolhydraten 65 g

waarvan suikers 10 g

Vet 23 g

waarvan verzadigd 4 g

Eiwit 24 g

Vezels 14 g

Zout 0,3 g

Groenten 185 g
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VEGETARISCH

PENNE MET COURGETTESAUS
VEGETARISCH / KOOLHYDRAATARM

FRITTATA MET SPINAZIE EN PREI

Tip: liever een koolhydraatarme variant? 

Vervang dan de penne voor koolraap.

Tip: met de basis van eieren, kwark en kaas kun je ein-

deloos variëren. Voeg ook eens wat gehakt, paprika 

of aardappelblokjes toe!



Ingrediënten (2 personen)
• 2 courgettes

• 150 g rundergehakt

• 1  u i

• 2 teentjes knof look

• 250 ml gezeefde tomaten

• 1 klein bl ikje tomatenpuree

• Oregano of I ta l iaanse kru iden

• ol i j fol ie

Voedingswaarden p.p.
Energie 409 kcal

Koolhydraten 25,6 g

Waarvan suikers 23,9 g

Vet 22,9 g

Waarvan verzadigd 6,8 g

Eiwitten 22,5 g

Vezels 5,9 g

Zout 0,77 g

Groenten 375 g

Bereidingswijze (25 minuten)

1.  Was  de courgettes en sni jd de 
twee uiteindes eraf. Heb je een 
spiraalsni jder? Dat maakt het sni jden 
van de courgette in spaghett is l i-
erten erg makkel i jk. Heb je geen 
spiraalsni jder? Snijd dan de courgette 
eerst in dunne plakken en vervolgens 
in dunne repen. 

2. Snipper  de ui en sni jd de knoflook 
in hele kleine stukjes (of gebruik een 
knoflookpers). 

3. Verhit  in een wok een klein beetje ol-
i j fol ie en fruit  de ui en knoflook. Voeg 
vervolgens het gehakt toe en bak deze 
rul . 

4. Voeg de gezeefde tomaten en to-
matenpuree toen en laat het geheel op 
laag vuur 10 minuten pruttelen. 

5. Bak  ondertussen in een andere pan 
in zo’n 3 minuten de spaghett is l ieten. 
Bak ze niet te lang, want dan worden 
ze erg zacht. Je kunt ze ook rauw 
eten! 

6. Serveer de spaghett is l ierten met de 
bolognesesaus en breng op smaak met 
de oregano of I tal iaanse kruiden.

Ingrediënten (2 personen)
• 120 g volkoren couscous

• 250 g pompoen

• 1 kleine broccol i

• 75 g sni jbiet

• 75 g feta

• 50 g cashewnoten, ongezouten

• ½ groenteboui l lontablet met 

minder zout

Bereidingswijze (30 minuten)

1.  Snijd de pompoen in blokjes en de 
broccol i  in roosjes. Verhit  water in een 
grote pan en kook de pompoen in 20 
minuten gaar. Voeg na 15 minuten de 
broccol i roosjes toe en kook nog 5 mi-
nuten mee. 

2. Breng  ondertussen 250 ml water aan 
de kook en doe hier het halve boui l-
lonblokje in. Giet het geheel over 
de volkoren couscous en laat deze 
afgedekt 10 minuten staan. 

3. Meng  de groenten met de couscous. 
Verkru imel de feta over het geheel en 
serveer met de sni jbiet en cashewn-
oten.

Voedingswaarden p.p.
Energie 539 kcal

Koolhydraten 57,5 g

Waarvan suikers 5,7 g

Vet 20,8 g

Waarvan verzadigd 7,1  g

Eiwitten 25,3 g

Vezels 14,3 g

Zout 1 ,61 g

Groenten 290 g
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KOOLHYDRAATARM

KOOLHYDRAATARME SPAGHETTI
VEGETARISCH

COUSCOUS MET POMPOEN

Tip: liever een vegetarische variant? Vervang dan het 

gehakt door wat gehakte ongezouten noten.

Tip: liever koolhydraatarm? Vervang dan de couscous 
door bloemkool- of broccolirijst. Ook lekker met gam-
ba’s of als vegetarisch alternatief: krokante kikker-
erwten uit de oven.
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