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Tabel 1: verschillende polyolen, hun energie en aantal keer zoeter dan sucrose. 

Type  kcal/g Zoeter dan sucrose 

Monosaccharide polyolen   

Sorbitol 2.6 50%-70% 

Mannitol 1.6 50%-70% 

Xylitol 2.4 0% 

Erythritol 0.2 60%-80% 

D-tagatose 1.5 75%-92% 

Disaccharide polyolen   

Isomalt 2.0 45%-65% 

Lactitol 2.0 30%-40% 

Maltitol 2.1 90% 

Isomaltulose 4.0 50% 

Trehelose 3.6 45% 

Polysaccharide polyolen   

Hydrogenated starch hydrolysates (HSH: maltitol syroop; sorbitol syroop) 3.0 25%-50% 

Bewerking van Fitch en Kiem (2012).  

 

 
Tabel 2: verschillende intense zoetstoffen, hun energie en aantal keer zoeter dan sucrose. 

Naam kcal/g x maal zoeter dan sucrose 

Acesulfaam-K 0 200 

Aspartaam 4 160-200 

Luo han guo 0 150-300 

Neotaam 0 7 000-13 000 

Saccharine 0 300 

Stevia 0 250 

Sucralose 0 600 

Bewerking van Fitch en Kiem (2012) en American Dietetic Association (2004). 

 

 

 
Figuur 1. Overzicht Aandoeningen die in relatie staan met overgewicht en obesitas 
(http://www.cjsm.vlaanderen.be/gezondsporten/voeding/zoetstoffen.pdf).  
 

 
Tabel 3: classificatie van overgewicht bij volwassenen.  

Classificatie  BMI (kg/m²) Risico op comorbiditeit 

Normaal gewicht 18,5-24,9 Gemiddeld 

Overgewicht 25-29,9 Verhoogd 

Obesitas   

Niveau I 30-34,9 Matig 

Niveau II 35-39,9 Ernstig 

Niveau III > 40 Zeer ernstig 

Bewerking van http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/03@07N.pdf. 
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Figuur 2. Voedselinname over de hele dag in sucrose, aspartaam en stevia groep. Een studie van een periode van 3 dagen werd uitgevoerd 

waarbij de deelnemers elke dag een andere zoetstof kregen. Deelnemers consumeerden significant minder voedsel over de hele dag (inclusief 

preloads zoals frisdranken,…) in de stevia en aspartaam groep vergeleken met de sucrose groep. Het gemiddelde verschil tussen de stevia en 

de sucrose groep is 300 kcal (p < 0,001), het verschil tussen de aspartaam en de sucrose groep is 334 kcal (p < 0,001). Er werd geen 

significant verschil gemeten tussen de stevia en de aspartaam groep. Hieruit kan men concluderen dat er geen compensatie was met andere 

macronutriënten desondanks het minder aantal calorieën. Bewerking van Anton et al. (2010).  

 

 
Figuur 3. Veranderingen in insuline levels na de maaltijd voor een toestand waarbij sucrose geconsumeerd wordt en een toestand waarbij een 

alternatieve zoetstof geconsumeerd wordt (nl. aspartaam of stevia). 
Het resultaat van een studie van 3 dagen, waarbij deelnemers elke dag een andere zoetstof kregen, was dat de insulinespiegel significant lager 

was in de alternatieve zoetstof groepen vergeleken met de sucrose groep. Wanneer de insulinespiegel laag is, kan er geen eetlust opgewekt 

worden. Hieruit kan men concluderen dat de eetlust niet verhoogd opgewekt wordt en dat dit bijgevolg geen aanleiding kan geven tot 

overconsumptie. Bewerking van Anton et al. (2010). 

 

 

 
Figuur 4. Gemiddeld verschil in lichaamsgewicht tijdens een interventie waarbij deelnemers met overgewicht enerzijds sucrose consumeerden 

• en anderzijds alternatieve zoetstoffen Δ.  
Deze zoetstoffen werden dagelijks geconsumeerd voor 10 weken lang. Hierbij werd een significant verschil waargenomen in lichaamsgewicht 

tussen beide groepen (p < 0,0001). Voor de sucrose groep was er een gewichtstoename van ongeveer 1,6 kg, voor de alternatieve zoetstof 

groep was er een gewichtsafname van 1 kg waargenomen. Bewerking van Raben et al. (2002).  
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Figuur 5. De gemiddelde z-score voor twee studiegroepen, over een periode van 18 maanden. 

De z-score voor BMI is BMI uitgedrukt als het aantal standaarddeviaties waarbij elk kind verschilt van de gemiddelde waarde volgens leeftijd en 

geslacht. De gegevens zijn van toepassing op 477 kinderen die de studie hebben vervolledigd, hoewel er gelijkaardige resultaten zijn 

waargenomen bij het totaal aantal kinderen, nl. 641. Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de vervanging van suikerbevattende 

frisdranken door suikervrije frisdranken, de gewichtstoename vermindert in het geval van gezonde kinderen. Bewerking van de Ruyter et al. 

(2012).  

 
 


