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Astrid van de Graaf

Zoetstoffen

Onze evolutionaire hang naar zoet
De afgelopen jaren heeft suiker zich ontwikkeld tot een van
de grootste bedreigingen van de volksgezondheid. Over
dadige suikerconsumptie maakt je dik, ziek en is slecht voor
het gebit. Minder suiker eten en drinken lijkt een eenvoudi
ge oplossing voor een gezonder lijf en leven. Maar mensen
zijn er dol op, al vanaf de eerste slok vruchtwater of moeder
melk. Die voorkeur zit diep in de genen verankerd, en te
recht: glucose is immers de energiebron voor al je lichaamsprocessen.

Suikervervangers zijn er in soorten en maten. Ze bieden wel
de lusten van een zoete smaak, maar niet de lasten van veel
calorieën en dus kans op overgewicht en diabetes type 2. In
sommige voedingsmiddelen is suiker echter niet zo makkelijk
te vervangen. Bovendien hebben bepaalde intensieve zoet
stoffen een vervelende bij- of nasmaak en groeit onder de
consumenten de afkeer van kunstmatige stoffen. Fabrikanten
zoeken daarom naar nieuwe natuurlijke zoetstoffen of andere
creatieve oplossingen.

Zoetstoffen

Astrid van de Graaf

De hang naar zoet
Suiker is het nieuwe vet. Om minder calorieën binnen te krijgen, eten en drinken
we allerlei producten met suikervervangers. Maar met suiker op zich is niets mis.
Je moet er alleen niet te veel van consumeren, anders liggen obesitas, diabetes
type 2 en tandbederf op de loer.

H

band met de stoffen die hij synthetiseerde
in het lab. Pas in de Eerste Wereldoorlog,
toen suiker heel schaars en duur was,
groeide sacharine uit tot een populaire
zoetmaker. Daarop volgende tientallen
andere zoetstoffen uit het lab, waaronder
cyclamaat, aspartaam en acesulfaam-K.
Tegenwoordig zijn er ook zoetstoffen van
natuurlijke oorsprong, zoals stevioglycosi
de en thaumatine.

Zowel suikers als suikervervangers zijn
zoetstoffen. Zoetstoffen zitten van nature
in voedingsproducten, of fabrikanten en
consumenten voegen ze eraan toe; vaak
om het gerecht of product zoeter te ma
ken. Zoet is namelijk lekker. Die sterke
voorkeur voor zoet is aangeboren.
In fruit, groente en melk zitten natuurlijke
suikers. Met suiker, ofwel tafelsuiker of
kristalsuiker, duid je doorgaans sacharose
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et gebruik van suikervervan
gers is al meer dan honderd
veertig jaar oud. De Russische
chemicus Constantin Fahlberg
ontdekte de eerste zoetstof sacharine in
1879 per ongeluk toen hij aan koolteerde
rivaten werkte. Nadat hij een keer zijn han
den was vergeten te wassen in het lab,
proefde hij tijdens het eten ineens iets heel
zoets. Al snel bracht hij de smaak in ver

VoedingswetenschappersMartijnKatanenJaapSeidellsteldenin2014ineenconsumptieonderzoekonderscholierenvastdatmetsuikergezoetefrisdrankendrinkenleidttotgewichtstoename.
Vloeibare suiker is een dikmaker, of die nu in koolzuurhoudende gesuikerde dranken zit of in vruchtendranken en -sappen, die net zoveel suiker bevatten.
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Polyolen
Suikervervangers kunnen het natuurlijke
verlangen naar zoetheid bevredigen. Ze
zijn onderverdeeld in twee groepen: de po
lyolen en de laagcalorische intensieve zoet
stoffen. Polyolen zijn afgeleid van gewone
suikers, waarbij chemisch de aldehyde
groep is vervangen door een alcoholgroep.
Alleen erythritol maak je via fermentatie
van glucose door een gist.
Polyolen zijn half zo zoet tot even zoet als
suiker. Hun smaak lijkt ook veel op suiker
en ze hebben geen bijsmaak. Wel bevatten
polyolen gemiddeld twee keer zo weinig
calorieën als suiker en hebben ze hetzelf
de volume. Die stoffen zitten van nature
ook in veel groenten en fruit. Zo komt
sorbitol, bereid uit glucose via hydrogene
ring, in hoge concentraties voor in prui
men, appels en peren. Omdat je enzymen
die verbindingen minder goed kunnen
omzetten, vergelijkbaar met voedingsve
zels, beïnvloeden die zoetstoffen de
bloedsuikerspiegel nauwelijks. Polyolen,
zoals sorbitol, xylitol, mannitol en ery
thritol, zitten vaak in suikervrije produc
ten die geschikt zijn voor mensen met
diabetes.
De opname van polyolen in de dunne
darm is zeer gering. Er is geen maximum
aanvaardbare dagelijkse inname vastge
steld, omdat ze veilig zijn voor de gezond
heid. Wel geldt een aanbevolen maximum
van 10 tot 40 g per dag (afhankelijk van de
stof). De dikke darm zet polyolen om door
bacteriën die gas produceren. Verder heb
ben polyolen een groot vermogen om wa
ter vast te houden, waardoor ze laxerend
kunnen werken. Te veel ervan consumeren,
kan daardoor winderigheid en diarree
veroorzaken.

Intensieve zoetstoffen
Intensieve zoetstoffen zijn 50 tot wel 8.000
keer zoeter dan suiker. Bekende stoffen zijn
aspartaam, cyclamaat, acesulfaam-K, sa
charine, sucralose, thaumatine en stevia. De
meeste intensieve zoetstoffen zijn synthe
tisch gemaakt. Alleen thaumatine, een zoet

Tabel. Zoetkracht en energetische waarden van suikers en suikervervangers
Zoetstof

E-nummer

ADI*
(mg/kg/d)

Zoetkracht

Energie (kcal/g)

Glucose-achtige zoetstoffen
Sacharose

-

-

1 (referentie)

4

Fructose

-

-

1,2-1,8

4

Glucose

-

-

0,6

4

Maltose

-

-

0,45

4

Lactose

-

-

0,4

4

Tagatose

-

-

0,8

1,5

-

0,6-0,8

0,2

Polyolen – extensieve zoetstoffen
Erythritol

E968

Isomaltitol /Isomalt

E953

-

0,5

2,0

Lactitol

E966

-

0,3-0,5

2,0

Maltitol

E965

-

0,9

2,1

Mannitol

E421

-

0,6

1,6

Sorbitol

E420

-

0,5

2,6

Xylitol

E967

-

1

2,4

Tagatose

E963

-

0,8

1,5

Intensieve zoetstoffen
Acesulfaam-K

E950

9

150-200

0

Aspartaam

E951

40

150-200

4

Cyclamaat

E952

7

20-40

0

Sacharine

E954

5

300-500

0

Steviolglycosiden

E960

4

Sucralose

E955

15

200-300

0

600

0

Thaumatine

E957

-

2.000

0

Neohesperidine-DC

E959

5

400-600

2

Neotaam

E961

2

8.000

-

Advantaam

E969

5

30

-

*ADI = Aanvaardbare Dagelijkse Inname in mg zoetstof per kg lichaamsgewicht per dag
Bron: www. voedingscentrum.nl, www.vwa.nl, www.diabetesfonds.nl, www.nice-info.be en www.kenniscentrumsuiker.nl.
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aan. Dit is een disacharide, bestaande uit
de monosacharides glucose en fructose,
die je wint uit suikerbiet en suikerriet.
Verder zijn lactose (melksuiker) en maltose
(moutsuiker) bekende disacharides. Al die
suikers vallen net als zetmeel onder de
koolhydraten en leveren per gram 4 kiloca
lorieën (kca).
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Smaakcellen zitten in groepjes van 50 tot 100 bij elkaar in smaakporiën die in smaakpapillen op de tong zitten. Daarvan bevinden zich er duizenden op de tong. Elke smaakcel kan
maar één basissmaak waarnemen en heeft een eigen directe verbinding naar de hersenen. Zo kunnen de smaakcellen na prikkeling door een suikermolecuul via een elektrisch
stroompje aan de nabijgelegen zenuw het signaal zoet (lekker, calorieën) doorgeven en bij bitter het signaal vies (gevaar) afblijven.

smakend eiwit uit de bessen van de tropi
sche Afrikaanse plant Thaumatococcus daniellii, en stevia (zie kader op pagina 7)
hebben een natuurlijke oorsprong. Van die
stoffen is maar heel weinig nodig om dezelf
de zoetheid als suiker te krijgen. Daarom
leveren ze weinig tot geen calorieën en heb
ben geen effect op de bloedsuikerspiegel.
Het merendeel verlaat het lichaam weer ge
heel intact via de ontlasting of urine, op as
partaam na (zie kader). Hierdoor zijn die
stoffen favoriet in light- en dieetproducten
om overgewicht te voorkomen.
Zoetstoffen die volgens de Europese
Voedselveiligheidsdienst EFSA na uitge
breid onderzoek veilig zijn, krijgen een
E-nummer (zie tabel op pagina 3). Elke
zoetstof heeft een E-nummer, of die stof
fen nu natuurlijk of synthetisch zijn gepro
duceerd. Voor de intensieve zoetstoffen
geldt verder een maximale aanbevolen
hoeveelheid: de Aanvaardbare Dagelijkse
Inname (ADI). Dit is de hoeveelheid die
iemand volgens de ESFA dagelijks zijn
hele leven kan innemen zonder dat er ge
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zondheidsproblemen optreden. Die waar
de is vastgesteld aan de hand van de
NOAEL (No-Observed Adverse Effect Level)
bij proefdieren. In de praktijk is de ADI
ruim. Iemand die 70 kg weegt, kan per dag
bijna 5 l met aspartaam gezoete frisdrank
drinken. Verder bepaalt Europese wetge
ving welke zoetstoffen je aan welke voe
dingsmiddelen mag toevoegen.
Suiker een-op-een vervangen door zoetstof
fen gaat vrijwel alleen goed bij frisdrank en
vloeibare producten. Bij andere voedings
producten vervult suiker meer functies dan
alleen een zoete smaak. Zo dient het als
vulmiddel, gaat het klonteren tegen, ver
lengt het de houdbaarheid en zorgt bij ver
hitting in gebak voor kleurverandering (ka
ramelliseren). IJs blijft schepbaar, omdat
suiker het smeltpunt verlaagt. Bij gebruik
van een intensieve zoetstof moeten andere
ingrediënten die eigenschappen overnemen.

Zoetreceptor
In tegenstelling tot wat sommigen nog op
school hebben geleerd, kunnen we overal

op de tong, en zelfs op het zachte deel van
het gehemelte, zoet en de andere basiss
maken bitter, zuur, zout en umami proe
ven. De Amerikaanse moleculair geneticus
en neurobioloog Charles Zuker en zijn
groep ontrafelden tussen 2003 en 2010
voor al die basissmaken op de tong de bij
behorende receptoren.
Op de buitenkant van de celwand van zoet
proevende smaakcellen zitten gespeciali
seerde zoetreceptoren die kunnen binden
aan de typische vorm van suikermoleculen.
Die zoetreceptor bestaat uit een eiwitcom
plex van twee eiwitten: T1R2 en T1R3. De
zoetreceptor herkent niet alleen mono- en
disacharides – zoals sacharose, fructose en
glucose – maar ook een wijd spectrum aan
kunstmatige zoetstoffen als acesulfaam-K,
aspartaam en cyclamaat, en sommige
eiwitten.
Die stoffen hechten zich niet allemaal aan
dezelfde plek op de receptor. Natuurlijke
en kunstmatige zoetstoffen hechten zich
aan zowel T1R2 als T1R3, en dipeptidezoetstoffen als aspartaam en neotaam al

Zoetbeleving
Bij de perceptie van zoet spelen ook de vis
cositeit van de zoetstofoplossing, en de
kleur en de temperatuur van het product
een rol. Zo smaken winegums minder zoet
dan frisdrank, omdat sacharose of een sui
kervervanger minder gemakkelijk vrijko
men uit de gelmatrix en dus minder snel
de zoetreceptoren bereikt. Felle kleuren
versterken de zoete smaakperceptie en bij
temperaturen tussen 15 °C en 35 °C ver
oorzaken zoete stoffen een hogere smaak
respons. Gesmolten ijs smaakt bijvoor
beeld zoeter dan bevroren ijs.
Na een halve seconde is de zoetheid van
suiker waarneembaar in de mond, na zo’n
3 seconden is de smaak het meest intens,
en na ongeveer 33 seconden neem je zoet
niet meer waar. Suikervervangers die een
ander effect hebben, ervaar je daardoor
vaak niet als prettig, zoals thaumatine
waarvan de zoete smaak veel langer aan
houdt. Verder is er een herkenningsdrem
pel, suiker wordt gemiddeld bij een con
centratie van 15,1 g/l (jongeren) en 37,7
g/l (ouderen) als zoet ervaren.
Om zo dicht mogelijk bij de smaak van
echte suiker te komen, gebruiken fabrikan
ten in een product vaak meerdere zoetstof
fen. Zo is al meer dan vijftig jaar bekend
dat de combinatie van sacharine en cycla
maat zoeter smaakt en niet die bittere bij
smaak heeft van de afzonderlijke stoffen.
Cyclamaat en sacharine lijken qua vorm
sterk op elkaar. Een paar jaar geleden ont
dekten Duitse onderzoekers hoe dit op
moleculair niveau werkt: beide stoffen
blokkeren elkaars bitterreceptoren.
Cyclamaat remt de twee bitterreceptoren
(T2R31 en T2R43) die sacharine activeert,
sacharine blokkeert op zijn beurt T2R1,
een bitterreceptor die reageert op
cyclamaat.

De zoektocht naar nieuwe en vooral na
tuurlijke zoetstoffen gaat onverminderd
voort. In 2017 loofde Coca-Cola nog een
geldbedrag uit voor een ‘gezonde’ suiker
vervanger. Nieuwe alternatieven, zoals al
lulose en mogroside (een triterpeengluco
side uit de vrucht van de monkfruit-plant),
zijn nog niet in Europa goedgekeurd.
Allulose is een bijzonder laagcalorische
suiker (rare sugars) die je in grote hoeveel
heden uit fructosemaissiroop kunt produ
ceren. Een ander interessante zoetstof is
kojibiose, een laagcalorische disacharide
verwant aan sacharose. Die is op zich ook
niet nieuw, maar Gentse onderzoekers
hebben bij toeval een enzym ontdekt dat
kojibiose in grote hoeveelheden kan
maken.
Het bedrijf Nestlé gooit het over een andere

boeg. Dat herstructureert de suikermolecu
len om zo het suikergehalte van voedings
producten te verlagen. Nestlé heeft amorfe,
poreuze suikerdeeltjes ontwikkeld die even
zoet smaken, maar die het suikergehalte in
snoepwaar, zoals chocolade, met 30 % kun
nen verminderen. De poreuze suikerbolle
tjes maakt het bedrijf door een mengsel van
sacharose, melkpoeder en water in hete
lucht te sproeidrogen. De melk stabiliseert
de gesproeidroogde suiker en voorkomt dat
die te plakkerig wordt. Amorfe suiker, ook
bekend van suikerspinnen, lost sneller op in
de mond dan de normale suikerkristallen.
Dit betekent meer zoetervaring van eenzelf
de hoeveelheid suiker. Het is alleen geschikt
voor droge toepassingen en niet voor sausen
en dranken.
Het Israëlische bedrijfje DouxMatok pakt

u Aspartaam, een zoet eiwit
De door sommigen bekritiseerde populaire zoetstof aspartaam is een dipeptide bestaande uit asparaginezuur en methylfenylalanine, dat tweehonderd keer zo zoet is als
sacharose. In vergelijking met de andere kunstmatige zoetstoffen benadert aspartaam
de smaak van natuurlijke suiker het meest. Het mist de metaalachtige smaak en de bittere nasmaak van andere kunstmatige zoetstoffen zoals sacharine. De afzonderlijke
aminozuurcomponenten van aspartaam zijn daarentegen niet zoet. Asparaginezuur
smaakt zuur en bitter en fenylalanine is voornamelijk bitter.
In de darm wordt aspartaam gehydrolyseerd tot asparaginezuur, fenylalanine en methanol of direct opgenomen door de darmslijmcellen en daar afgebroken. De metabolieten verdelen zich over het hele lichaam. De lever en de alvleesklier, organen met een
hoge omzettingssnelheid van aminozuren, zetten asparaginezuur en fenylalanine om in
respectievelijk glutaminezuur en tryosine of gebruiken ze voor de eiwitsynthese.
Methanol wordt via formaldehyde en mierenzuur omgezet in CO2.
De afbraakproducten zijn natuurlijke bestanddelen in je voeding. Zo komen asparaginezuur en fenylalanine in vrijwel elk voedingseiwit voor, vooral in zuivelproducten, en zit
methanol in vers fruit en verse groenten.
Hoeveel onderzoeken en analyses de afgelopen dertig jaar ook het tegendeel bewijzen,
aspartaam blijft de gebeten hond onder de suikervervangers. Wetenschappers zijn er
inhoudelijk al lang klaar mee: aspartaam is veilig bevonden bij de gestelde blootstellingsniveaus (40 mg/kg lichaamsgewicht/dag), wat de Europese voedselveiligheidsorganisatie EFSA na een zeer breed uitgevoerde metastudie opnieuw
concludeerde. Ook de Amerikaanse
evenknie FDA beschouwt aspartaam
als veilig.
Mensen met fenylketonurie (PKU),
een zeldzame erfelijke ongeneeslijke
stofwisselingsziekte, missen het enzym fenylalaninehydroxylase dat fenylalanine omzet in tyrosine. Het aminozuur fenylalanine hoopt zich
daardoor op in het bloed en remt het
transport van andere aminozuren
naar de hersenen. Dit belemmert de
groei en de ontwikkeling van de hersenen, en leidt tot zwakzinnigheid.
Mensen met die aandoening moeten
daarom onder meer hun hele leven
een eiwitarmdieet volgen en aspartaam mijden.
Aspartaam.

SHUTTERSTOCK/ORANGE DEER STUDIO

leen aan T1R2. Sommige mensen proeven
het verschil in smaak en nasmaak van sui
kervervangers direct, andere niet. Sacha
rine bijvoorbeeld, activeert in sommige
mensen ook bitterreceptoren, wat de bitte
re nasmaak geeft.
Voor zoet is één chemische receptor be
kend, net als voor zout, zuur en umami.
Alleen bitter vormt de uitzondering op de
regel, daarvoor heb je meer dan 25 ver
schillende receptoren, die genetisch varië
ren van mens tot mens. Hierdoor ervaren
sommige mensen zoetstoffen als bitter en
andere niet.
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het weer anders aan. Het bindt suiker- of
polyolmoleculen aan zeer kleine silicadeel
tje, waarvan het gebruik in voedingsmid
delen is toegestaan, om zo het oppervlak te
vergroten en de zoetreceptoren aan meer
zoetheid bloot te stellen.

Suiker is niet voor niets zo aantrekkelijk.
Het is een van de belangrijkste energiebron
nen voor ons lichaam. De spijsvertering zet
suikers en koolhydraten om in glucose,
fructose en galactose. Via de darmen komen
de suikers in het bloed, en via het bloed
overal in het lichaam waar energie nodig is
om te ademen, te bewegen en te denken. Je
hersenen draaien puur op glucose.
De alvleesklier zorgt er via het hormoon
insuline voor dat lichaamscellen de glu
cosemoleculen ook kunnen opnemen.
Glucose dat niet direct nodig is, wordt op
geslagen in de lever, vet- en spierweefsel in
de vorm van polyglycogeen of vet. Om de
opgeslagen suikers weer vrij te maken,
maakt de alvleesklier het hormoon gluca
gon aan. Via die twee hormonen blijft het
bloedsuikergehalte in balans.
Het gevaar zit in te veel aan suiker. Elke
suikerinname geeft een glucosepiek in het
bloed. Gebeurt dit te vaak, dan loopt ie
mand het risico op diabetes type 2, een
ziekte waaraan inmiddels 1,1 miljoen
Nederlanders lijden. Je maakt dan onvol
doende insuline aan of de lichaamscellen
zijn er ongevoelig voor geworden. Hier
door blijft de glucoseconcentratie in het
bloed te hoog. Een hoge bloedsuikerspie
gel beschadigt belangrijke organen en ver
oorzaakt allerlei complicaties, zoals ver
harding van de wand van de grote
bloedvaten (atherosclerose) met als gevolg
een infarct van de hersenen, hart of van
de kleine bloedvaten, wat kan leiden tot
blindheid, nier- en zenuwschade.
Suikervervangers zijn daarom geschikt
voor diabetici, omdat ze geen suikers of
koolhydraten bevatten en daardoor de
bloedsuikerspiegel niet verhogen.

Consumptiepeiling
Een Nederlander eet gemiddeld zo’n 120 g
(480 kcal) suiker per dag volgens de
Voedselconsumptiepeilingen van het RIVM.
Dat is al ruim dertig jaar het geval. Die 120 g
zijn overigens alle suikers bij elkaar, zowel
de suikers die van nature in fruit, groente
en zuivel aanwezig zijn als de ‘vrije’ suikers.
Vrije suikers zijn de sacharides – zoals glu
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Bloedsuikerspiegel

Veel zoetjes bestaan uit een mengsel van verschillende zoetstoffen.

cose, fructose en sucrose – die al van natu
re in honing, siropen, vruchtensappen en
vruchtenconcentraat zitten of zijn toege
voegd door fabrikanten of consumenten
zelf. Grofweg 40 % (48 g) van de 120 g is
van nature aanwezig, de resterende 60 %
(72 g) is ‘vrije’ suiker. Dit komt voor een
groot deel van vloeibare producten zoals
frisdrank, vruchtensap, zuivelproducten of
suiker in de koffie of thee.
Voor hoeveel suiker je per dag nodig hebt

is geen norm. De Nederlandse Gezond
heidsraad adviseert alleen zo weinig moge
lijk suikerhoudende dranken te drinken en
de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert
om niet meer dan 10 % van de dagelijkse
energie inname uit vrije suikers te laten
bestaan. Dat is 50 tot 60 g.
Ook al is volgens de peilingen de suikerin
name stabiel, Nederland is toch dikker ge
worden. In 1990 had 33 % van de twintig
plussers in Nederland overgewicht (cijfers

Effect van suikervervangers
Laagcalorische zoetstoffen kunnen helpen
om gewicht te verminderen. Maar sinds
het gebruik van die stoffen is er discussie
over de impact op de gewichtsafname en
de eetlust. Soms wordt beweerd dat het
gebruik van intensieve zoetstoffen de eet
lust zelfs bevordert en de drang naar zoet
verhoogt. Het eten en drinken smaakt wel
zoet, maar geeft geen energie, waardoor
het lichaam dit wil compenseren door
meer te eten.
Echter, vele tientallen studies, in 2016 sa
men nog eens onder de loep genomen door
Wageningse onderzoekers en Europese col
lega’s, laten zien dat dit niet klopt.
Frisdranken met intensieve zoetstoffen
hebben hetzelfde effect op de eetlust als
water drinken. Ook is duidelijk dat het ge
bruik van suikervervangers kan helpen bij
afvallen, zeker als vervanger van met suiker
gezoete dranken. Dit lost het obesitaspro
bleem door te veel eten uiteraard niet op.
De huidige maatschappelijke discussie
rond zoetstoffen gaat vooral over invoering
van de suikertaks, zoals in Groot-Brittannië
en Mexico, en het wetmatig verlagen van
het suikergehalte in voedingsmiddelen.
Want als je minder zoet eet, ga je minder
van zoet houden en minder zoet eten, en
wordt je minder dik. Hoewel deze stelling
sterk aanspreekt, ontbreekt volgens voe
dingswetenschappers de wetenschappelijk
onderbouwing. Zo is niet bekend of hoge
of lage blootstelling aan zoet effect heeft
op de voorkeur voor zoet. Veel zoete pro
ducten eten gaat namelijk al snel tegenstaan.
Wel is bekend uit Wagenings onderzoek
(systematische analyse, 2018) dat het eten
van een product met een zoete smaak ver
zadigend werkt, waardoor de belonings
waarde van die zoete smaak omlaaggaat
op de korte termijn. Zoet eten zorgt er
dus niet voor dat je meer zoet gaat eten.
Dikke mensen eten niet meer zoete pro
ducten dan dunne mensen, en dikke men
sen hebben ook geen hogere voorkeur
voor zoet.

u Stevia uit de fermentor
Stevia is een mengsel van verschillende steviolglycosiden, zoals stevioside, rebaudioside
(Reb) A, Reb-B, Reb-D en Reb-M, elk met hun eigen smaakprofiel. De varianten verschillen in de hoeveelheid en de manier waarop de glucosemoleculen aan de ruggengraat
van het molecuul zijn gekoppeld.
Stevia win je via extractie uit de gedroogde zoete bladeren van de plant Stevia rebaudiana (honingkruid, zie foto), een van oorsprong subtropisch plantje uit Brazilië en
Paraguay. Het is twee- à driehonderd keer zoeter dan suiker. De smaak lijkt wel heel
sterk op echte suiker, maar bij sommige mensen geeft het een bittere nasmaak.
Rebaudioside A is neutraler van smaak dan stevioside, dat een vrij bittere, zoethoutachtige nasmaak heeft. Daarom vindt stevia vaak toepassing in combinatie met gewone
suikers of suikervervangers zoals erythritol, die de bittere smaak maskeren.
Omdat stevia een natuurlijk imago heeft, zit de vraag naar die suikervervanger flink in
de lift. In de bladeren zit echter minder dan 1 % van die stof. Van Reb-M, dat een zuiver
zoete smaak heeft zonder bijsmaken, nog tien keer minder. Biotechnologen van het
Rosalind Franklin Biotechnology Center van DSM in Delft hebben daarom een biotechnologisch proces ontwikkeld om die moleculen te maken met genetische gemodificeerde gisten. Dat maakt de productie goedkoper, duurzamer, en in grote hoeveelheden elk
moment van het jaar beschikbaar. Samen met zoetstoffenfabrikant Cargill heeft DSM
de joint venture Avansya opgericht die de zoetstoffen Reb-M en Reb-D onder de naam
EverSweet gaat produceren. Eerst komt het in de VS op de markt, want daar heeft de
voedings- en medicijnenautoriteit FDA al toestemming gegeven. Hoewel Reb-M de
meest zuivere smaak heeft, blijken proefpersonen mengsels met een klein percentage
Reb-D lekkerder te vinden. Of de giststam Saccharomyces cerevisiae van Cargill of
Yarrowia lipolytica van DSM mag straks de zoetstof produceren.

ETHEL AARDVARK

CBS). In 2017 was dat de helft van de be
volking. Het percentage mensen met ern
stig overgewicht is in die periode bijna ver
drievoudigd van 5 % naar 14 %. Meer
mannen dan vrouwen hebben overgewicht,
maar meer vrouwen hebben ernstig over
gewicht. Van de mensen met ernstig over
gewicht heeft 16 % diabetes.
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Zoetstoffen

Kunstmatige zoetstoffen als acesulfaam-K komen via de urine terecht in huishoudelijk afvalwater. Acesulfaam stond eerder bekend als persistente stof; die breekt slecht af en hoopt zich
op in het milieu. Onderzoek van noordelijke waterschappen en waterbedrijven (2017) laat echter zien dat de stof wel wordt afgebroken in rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s), maar dat
de mate waarin dit gebeurt verschilt per rwzi: van 99 % verwijdering in de rwzi in Assen tot 37 % in die in Gieten. Ook varieert het per tijd in het jaar. Om het verschil in de biologische verwijderingscapaciteit te verklaren, kan next generation sequencing mogelijk uitkomst bieden. Daarmee kun je verschillen in bacteriepopulaties aantonen op basis van hun DNA. Het idee is
dat je verschillen in omzettingen hierop moet kunnen terugvoeren. Uit analyse van de slibmonsters blijkt dat veel organismes nauw aan elkaar verwant zijn, een klein deel van de bacteriën
komt niet in dezelfde dominantie voor. Vervolgonderzoek moet duidelijk maken welke organismes meehelpen de microverontreinigingen af te breken. (bron: www.h20.waternetwerk.nl)

Voor op school
1 	Geef de vorming van sacharose uit de monosacharides glucose en fructose in een reactievergelijking weer. Gebruik
molecuulformules.
2 	Wat is – op microniveau – het verschil tussen maltose en
sacharose?
3 	Acesulfaam-K is een zout met de formule KC4H4NO4S. De K
duidt dus op het element kalium. Geef de oplosvergelijking
voor acesulfaam-K.
4 	De systematische naam van erythritol is butaan-1,2,3,4-tetraol. Leg aan de hand van de structuurformule van erythritol uit
hoeveel stereo-isomeren er mogelijk zijn.
5 	Verklaar – op microniveau – waarom erythritol zeer goed oplost in water.
6 	Leg uit wat het verschil is tussen polyolen en laagcalorische
intensieve zoetstoffen.
7 	Waarom bevatten intensieve zoetstoffen weinig tot geen calorieën en hebben ze geen effect op de bloedsuikerspiegel?
8 Waarvoor staat de afkorting ADI?
9 Via welke twee hormonen blijft het bloedsuikergehalte in
balans?
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Meer weten?

• www.kenniscentrumsuiker.nl, Kenniscentrum suiker & voeding
• www.sweeteners.org/science-and-research, Internationale
zoetstoffenvereniging

• Videolezing Fred Brouns (2016): Is fructose giftig en is sinaasappelsap net zo slecht als frisdrank?, https://tinyurl.com/
www-youtube-com-fructose
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