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Veel mensen gebruiken zoetstoffen om de thee of koffie een zoete smaak te 
geven. Ook worden er zoetstoffen toegevoegd aan voedingsmiddelen om deze 
zoeter te maken. In deze folder leest u welke zoetstoffen er zijn.

WAAROM GEBRUIKEN MENSEN ZOETSTOFFEN?
Mensen gebruiken zoetstoffen omdat ze niet dik willen worden of omdat ze 
willen afvallen. In zoetstoffen zitten minder calorieën dan in suiker. Omdat er 
minder suiker in zoetstoffen zit, zullen de glucosewaarden minder stijgen. Dit is 
vooral belangrijk voor mensen met diabetes.

WELKE ZOETSTOFFEN ZIJN ER?
Zoetstoffen kunnen worden onderverdeeld in polyolen en intensieve zoetstof-
fen.

Polyolen 
• Zijn half zo zoet tot even zoet als suiker en bevatten ongeveer twee keer zo 

weinig calorieën als suiker. De smaak lijkt erg op die van suiker. Polyolen ze 
hebben geen bijsmaak. 

• Voorbeelden zijn: xylitol, isomalt, maltitol, sorbitol, mannitol en erytritol. 
• Polyolen worden vaak als koolhydraat omschreven op etiketten van voedings-

middelen. Houd hier rekening mee als u de hoeveelheid koolhydraten van 
uw voeding wilt bepalen. Deze koolhydraten in de vorm van polyolen hebben 
minder of minder snel invloed op uw bloedglucosewaarde. Ze bevatten veel 
minder calorieën dan suiker en hoeft u ook niet mee te rekenen bij de koolhy-
draten.

Intensieve zoetstoffen 
• Zijn 30 tot 37.000 keer zoeter dan suiker. Intensieve zoetstoffen leveren bijna 
geen calorieën. Ze kunnen helpen overgewicht te voorkomen. Ook hebben ze 
geen invloed op de bloedglucose. 
• Voorbeelden zijn: aspartaam, cyclamaat, acesulfaam-K, sacharine, sucralo-
se, thaumatine, neohesperidine-DC, neotaam, stevia en Neohesperidine-DC. 
Alleen thaumatine, tagatose en stevia zijn natuurlijke intensieve zoetstoffen. 
• Intensieve zoetstoffen leveren amper calorieën en kunnen helpen om over-
gewicht te voorkomen.
• Intensieve zoetstoffen kunnen worden verdeeld in synthetische en natuurlij-
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ke zoetstoffen. De meeste intensieve zoetstoffen zijn synthetisch gemaakt. Dat 
betekent dat ze niet gemaakt zijn van natuurlijke stoffen maar van stoffen die 
in het laboratorium worden gemaakt. Alleen thaumatine, tagatose en stevia 
zijn natuurlijke intensieve zoetstoffen. Voor de gezondheid maakt het niet uit 
of zoetstoffen natuurlijk of synthetisch zijn. Ze zijn allebei even veilig.

NIET GESCHIKT OM MEE TE BAKKEN
Producten die de zoetstoffen aspartaam (E951) of thaumatine (E857),  
bevatten zijn niet geschikt om mee te bakken.

E-NUMMERS VOOR VEILIGE ZOETSTOFFEN
Veilige zoetstoffen krijgen van de Europese Voedselveiligheidsdienst (EFSA) 
een E-nummer. Dit nummer garandeert de veiligheid van producten met zoet-
stoffen voor consumenten. Ook kunt u er vanuit gaan dat er niet te veel van 
een zoetstof in een product zit.

Op levensmiddelen die meer dan 10% toegevoegde polyolen bevatten staat 
op het etiket de waarschuwing: ‘overmatig gebruik kan een laxerend effect 
hebben’.

HOEVEEL LIGHT-FRISDRANK MAG U DRINKEN? 
De meeste Light-frisdranken zoals cola light, cola zero, sinas light e.d. bevatten 
geen koolhydraten omdat de suikers zijn vervangen door zoetstoffen. De  
hoeveelheid light-frisdrank die u mag gebruiken, is afhankelijk van de soort 
zoetstof die in de frisdrank zit. Op het etiket bij ingrediënten staat de soort 
zoetstof vermeld. In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel light-frisdrank u 
mag gebruiken van de betreffende zoetstof. Wilt u liever niet op alle etiketten 
kijken? Drink dan voor de veiligheid niet meer dan één liter light frisdrank per 
dag.

LIGHT-VRUCHTENSAPPEN 
Naast light-frisdranken zijn er ook light-vruchtensappen. Deze kunnen wel 
koolhydraten bevatten. Mensen met diabetes kunnen vruchtensappen nemen 
die minder dan 3 gram koolhydraten per 100 milliliter (ml) bevatten.
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MEER INFORMATIE
 - www.voedingscentrum.nl
 - www.zoetstoffen.nl

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De  
diëtisten van de afdeling Diëtetiek geven u graag meer informatie. 

AFDELING DIËTETIEK 
 0344-674285 of mail 
 diëtist@zrt.nl

Bronnen: www. voedingscentrum.nl; www.vwa.nl; www.diabetesfederatie.nl 
*ADI: aanvaardbare dagelijkse inname.



PATIËNTENVOORLICHTING  Ziekenhuis Rivierenland  5

ZOETSTOF E-NUMMER ADI* IN 
MG/ KG

ENERGIE 
IN KCAL 
PER GRAM

MAX. PER DAG VOOR 
VOLWASSENEN (65 KG)

INTENSIEVE ZOETSTOFFEN
Acesulfaam-K E950 15 geen 975 mg (11 glazen)
Aspartaam E951 40 4 2600 mg (17 glazen)
Cyclamaat E952 7 geen 455 mg (7 glazen)

Isomalt E953 onbeperkt 2.4 Vanwege laxerend effect 
≤ 50 gram per dag

Sacharine E954 5 geen 325 mg (16 glazen)
Sucralose E955 15 geen 975 mg (13 glazen)
Thaumatine E957 onbeperkt geen
Tagatose Geen onbeperkt 1.5 Bij hoge inname  

laxerend effect
Neohesperidine 
dihydrochalcon

E959 onbeperkt 2

Steviolglycosiden E960 4 geen 260 mg

POLYOLEN
Sorbitol(siroop) E420 onbeperkt 2.4 Vanwege laxerend effect 

≤ 10 gram
Mannitol(siroop) E421 onbeperkt 2.4 Vanwege laxerend effect

 ≤ 10 gram
Maltitol(siroop) E965 onbeperkt 2.4 Vanwege laxerend effect 

≤ 40 gram
Lactitol E966 onbeperkt 2.4 Vanwege laxerend effect

 ≤ 20 gram
Xylitol E967 onbeperkt 2.4 Vanwege laxerend effect 

≤ 50 gram per dag of 5 
gram ineens

Erythritol E968 onbeperkt 0.2 Vanwege laxerend effect 
≤ 35 gram



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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