
In	  de	  ban	  van	  suiker	  

Maar	  niet	  lang	  meer…!	  

	  

	  

	  

Wist	  je	  dat	  elke	  keer	  dat	  we	  iets	  lekker	  zoets	  eten,	  onze	  hersenen	  dat	  zien	  als	  een	  
beloning?	  En	  dan	  strooit	  de	  voedingsindustrie	  ook	  nog	  eens	  non-‐stop	  met	  dit	  goedje…	  
Geen	  wonder	  dat	  we	  zulke	  zoetekauwen	  zijn.	  Maar	  hoe	  erg	  is	  dat?	  	  

Niet	  alle	  suikers	  zijn	  ongezond,	  sterker	  nog	  we	  hebben	  suiker	  gewoon	  nodig.	  Het	  is	  
namelijk	  een	  belangrijke	  brandstof.	  Het	  ligt	  er	  maar	  net	  aan	  welke	  suiker	  je	  eet	  of	  het	  
slecht	  voor	  je	  is	  of	  niet.	  Natuurlijke,	  onbewerkte	  suikers	  zijn	  de	  betere	  suikers	  (een	  
appel,	  aardbei	  of	  een	  andere	  verse	  vrucht).	  Ons	  lijf	  kan	  hier	  gemakkelijk	  mee	  uit	  de	  
voeten	  omdat	  het	  deze	  herkent	  als	  voeding.	  Er	  zitten	  voedingsstoffen	  in	  waar	  het	  
dankbaar	  gebruik	  van	  maakt	  en	  weg	  mee	  weet.	  	  

En	  dan	  is	  er	  de	  suiker	  die	  ons	  niet	  alleen	  enorm	  veel	  energie,	  maar	  op	  termijn	  en	  bij	  
grootverbruik	  ook	  onze	  gezondheid	  kost.	  Dit	  zijn	  de	  suikers	  die	  zo	  bewerkt	  zijn	  dat	  je	  lijf	  
ze	  niet	  meer	  herkent	  als	  voeding.	  De	  suikers	  die	  de	  voedingsindustrie	  graag	  gebruikt	  om	  
al	  hun	  bewerkte	  producten	  op	  te	  leuken	  zodat	  wij	  ze	  enorm	  lekker	  vinden	  en	  eraan	  
‘verslaafd’	  raken.	  Hoog	  geraffineerde	  suiker	  is	  namelijk	  naast	  enorm	  ongezond	  ook	  
enorm	  verslavend.	  Waarom?	  Je	  lijf	  raakt	  na	  consumptie	  ervan	  in	  zo’n	  bloedsuikerspiegel	  
achtbaan	  dat	  het	  zo	  uit	  balans	  raakt	  dat	  er	  seintjes	  naar	  je	  hersenen	  blijven	  gaan	  die	  jou	  
aansporen	  nog	  meer	  zoet	  te	  eten	  (het	  logische	  gevolg	  van	  een	  bloedsuikerspiegelcrash	  
na	  teveel	  suiker	  te	  hebben	  gegeten).	  En	  die	  seintjes	  maken	  dat	  jij	  de	  keukenkastjes	  open	  
blijft	  rukken	  op	  zoek	  naar	  stroopwafels/drop/chocolade	  (vul	  hier	  je	  verslaving	  in).	  	  

Dit	  is	  de	  suikerverslaving	  aan	  het	  werk	  die	  ervoor	  zorgt	  dat	  jij	  steeds	  blijft	  terugvallen.	  
Een	  lijf	  dat	  teveel	  suiker	  heeft	  gegeten	  en	  uit	  balans	  is.	  Wist	  je	  trouwens	  dat	  suiker	  naast	  
verslavend	  ook:	  

• Heel	  slecht	  voor	  je	  tanden	  is	  door	  de	  speekselverzuring	  die	  het	  veroorzaakt?	  
• Je	  immuunsysteem	  onderdrukt	  en	  je	  gevoelig	  maakt	  voor	  ziek	  zijn	  en	  worden?	  
• Kankercellen	  voedt?	  
• Een	  directe	  link	  heeft	  met	  diabetes	  type	  II?	  



• Je	  mineraalbalans	  bij	  grootverbruik	  ernstig	  verstoort?	  
• Osteoporose	  in	  de	  hand	  werkt?	  
• Slecht	  voor	  je	  huid	  is	  omdat	  het	  de	  elasticiteit	  van	  je	  huid	  vermindert?	  (hallo	  

rimpels!)	  
• Het	  candida	  veroorzaakt	  en	  verergert?	  
• Het	  depressie	  kan	  veroorzaken	  doordat	  het	  ernstig	  met	  je	  hormonen	  rommelt?	  

(je	  wordt	  er	  ook	  moe	  en	  sjachie	  van)	  
• Het	  bij	  kinderen	  ADHD	  verergert?	  

Etc.	  etc.	  

Wist	  je	  dat	  er	  geen	  enkel	  serieus	  aangepakt	  onderzoek	  te	  vinden	  is	  dat	  een	  positief	  
aspect	  van	  hoog	  geraffineerde	  witte	  suiker	  kon	  vinden?	  

De	  hoogste	  tijd	  om	  deze	  ongezonde	  verslaving	  gedag	  te	  zeggen.	  Daar	  gaan	  we	  deze	  
maand	  onder	  andere	  mee	  aan	  de	  slag.	  Opschonen!!	  

“Maar”,	  zou	  je	  zeggen,	  kristalsuiker	  is	  ooit	  een	  ingrediënt	  in	  de	  suikerbiet/riet	  geweest?	  
Heel	  natuurlijk	  toch?	  Maar	  daar	  schermen	  alleen	  de	  marketing	  afdelingen	  van	  de	  
voedingsindustrie	  mee,	  want	  het	  is	  in	  voeding	  zo	  bewerkt	  (98%	  van	  de	  voedingsstoffen	  
zijn	  eruit	  gehaald)	  dat	  je	  lijf	  geen	  idee	  meer	  heeft	  wat	  het	  ermee	  moet	  doen.	  Het	  kost	  je	  
energie	  omdat	  je	  lijf	  deze	  onnatuurlijke	  stof	  moet	  afbreken	  en	  zien	  te	  verwerken).	  

Er	  is	  suiker	  en	  suiker	  

Of	  je	  lijf	  wat	  aan	  de	  suiker	  heeft	  of	  niet	  heeft	  niet	  alleen	  te	  maken	  met	  hoeveel	  
voedingsstoffen	  het	  bevat,	  maar	  ook	  deels	  met	  de	  Glycemische	  index	  (GI),	  en	  het	  is	  
belangrijk	  dat	  je	  lijf	  de	  suiker	  herkent	  als	  voedingsstof.	  Dat	  maakt	  of	  het	  een	  zinvolle	  
toevoeging	  is	  aan	  je	  eten	  of	  niet.	  

De	  GI	  is	  een	  graadmeter	  met	  waardes	  van	  0	  tot	  100,	  die	  de	  snelheid	  aangeeft	  waarin	  het	  
ingenomen	  voedsel	  wordt	  opgenomen	  in	  het	  lichaam.	  De	  hoogste	  waarde	  is	  100	  en	  de	  
laagste	  0.	  Hoe	  hoger	  de	  waarde,	  des	  te	  sneller	  het	  voedsel	  in	  het	  lichaam	  wordt	  
opgenomen.	  Je	  bloedsuikerspiegel	  stijgt	  dan	  enorm	  snel,	  je	  lijf	  kan	  het	  niet	  allemaal	  
direct	  opnemen	  en	  gaat	  insuline	  aanmaken	  om	  de	  overtollige	  suiker	  om	  te	  zetten	  in	  
lichaamsvet.	  Dat	  is	  een	  manier	  van	  je	  lijf	  om	  die	  energie	  even	  in	  de	  reserve	  te	  zetten,	  
zodat	  het	  op	  andere	  tijden,	  wanneer	  er	  een	  tekort	  is	  aan	  suiker,	  alsnog	  	  gebruikt	  kan	  
worden.	  	  Je	  krijgt	  een	  korte	  energiestoot	  maar	  daarna	  wordt	  je	  juist	  moe,	  zelfs	  een	  
beetje	  sjachie	  of	  depressieverig.	  

Heb	  je	  een	  voedingsstof	  met	  een	  lage	  GI(50	  of	  lager),	  betekent	  dat	  je	  lijf	  er	  veel	  langer	  
over	  doet	  om	  de	  voedingsstoffen	  op	  te	  nemen.	  Het	  gaat	  dus	  veel	  geleidelijker.	  Je	  
bloedsuikerspiegel	  stijgt	  dan	  ook	  veel	  geleidelijker,	  niet	  met	  zo’n	  enorme	  piek.	  Je	  krijgt	  
dan	  over	  een	  langere	  periode	  energie	  en	  je	  lijf	  gaat	  niet	  over	  in	  het	  “ik	  wil	  meeeeeeer!”.	  
Als	  je	  bloedsuiker	  spiegel	  constanter	  blijft,	  voel	  je	  je	  fijner	  en	  heb	  je	  minder	  last	  van	  
snaaigedrag.	  

Dus	  over	  het	  algemeen	  kan	  je	  zeggen	  dat	  suikers	  met	  een	  lager	  GI	  als	  prettiger	  worden	  
ervaren	  dan	  een	  hoger	  GI,	  maar	  dat	  is	  niet	  het	  enige	  dat	  telt.	  We	  hadden	  ook	  nog	  het	  



gegeven	  dat	  je	  lijf	  de	  suiker	  wil	  herkennen	  als	  voedingsstof.	  Er	  moeten	  voedingsstoffen	  
inzitten.	  Onbewerkte	  honing	  bijvoorbeeld,	  is	  na	  vers	  fruit	  de	  beste	  zoetsoort.	  Het	  zit	  
boordevol	  enzymen	  en	  andere	  belangrijke	  voedingsstoffen.	  Maar	  scoort	  wel	  hoog	  op	  de	  
GI.	  Je	  lijf	  reageert	  dus	  wel	  en	  daarom	  is	  het	  –hoe	  gezond	  ook-‐	  niet	  geschikt	  voor	  mensen	  
met	  diabetes	  type	  2.	  	  

Enfin,	  hoe	  zit	  het	  nu?	  

Je	  hebt	  3	  groepen	  suiker:	  

1. Geraffineerde	  suikers	  (alle	  namen	  die	  eindigen	  op	  –ose),	  al	  dan	  niet	  uit	  de	  
natuurlijke	  situatie	  geplukt	  of	  bewerkt	  tot	  een	  verkoopbaar	  eindprodukt.	  Zoals:	  	  	  

a. Witte	  suiker,	  kristalsuiker	  
b. Basterdsuiker	  
c. poedersuiker	  
d. Bruine	  suiker	  
e. Kandij	  
f. Geleersuiker	  
g. Rietsuiker	  
h. Suikerstroop(Glucose-‐Fructosesiroop)	  
i. Bietsuikerstroop	  
j. Graan	  stropen	  	  	   	  

Door	  de	  bewerking	  van	  deze	  suikers	  zijn	  gezonde	  voedingsstoffen	  die	  van	  
oorsprong	  aanwezig	  waren,	  niet	  meer	  terug	  te	  vinden.	  Bv	  vitamines	  en	  vezels.	  
En	  juist	  die	  stoffen	  heeft	  het	  lichaam	  nodig	  om	  goed	  met	  de	  suikers	  om	  te	  gaan.	  
Ze	  hebben	  allemaal	  een	  hoog	  GI	  en	  ze	  hebben	  nauwelijks	  voedingsstoffen.	  Je	  
lichaam	  moet	  veel	  energie	  stoppen	  in	  het	  verwerken	  van	  deze	  stoffen.	  Als	  je	  dit	  
met	  regelmaat	  eet,	  put	  je	  je	  lijf	  uit.	  Heb	  je	  niks	  aan…	  dus	  het	  liefst	  laten	  staan	  of	  
zo	  min	  mogelijk	  eten.	  

2. Semi-‐	  synthetische	  zoetstoffen:	  zoetstof	  in	  de	  fabriek	  gemaakt.	  Kan	  je	  lijf	  
eigenlijk	  niks	  mee,	  belast	  juist	  het	  stofwisselingsproces.	  Bv	  …..	  heb	  je	  ook	  al	  niks	  
aan,	  levert	  geen	  positieve	  bijdrage	  aan	  je	  lijf.	  Heeft	  misschien	  wel	  lekker	  weinig	  
calorieën,	  maar	  je	  pleegt	  roofbouw	  op	  je	  lijf.	  Omdat	  er	  geen	  voedingsstoffen	  
inzitten	  gaat	  je	  lijf	  de	  voedingsstoffen	  dan	  maar	  uit	  eigen	  weefsel	  halen.	  Ten	  is	  
tenslotte	  geprogrammeerd	  voedingsstoffen	  te	  verwerken	  als	  jij	  eet.	  Zeker	  laten	  
staan.	  
	  

3. Natuurlijke	  suikers,	  ze	  zijn	  minder	  bewerkt,	  bevatten	  voedingsstoffen	  waar	  je	  lijf	  
mee	  uit	  de	  voeten	  kan	  (en	  haalt	  ze	  dus	  niet	  uit	  je	  eigen	  weefsels)	  en	  lijken	  
daardoor	  meer	  op	  hun	  oorspronkelijke	  vorm	  zoals	  ze	  in	  de	  natuur	  voorkomen	  
en	  worden	  daardoor	  door	  ons	  lijf	  herkend	  als	  voeding.	  In	  ruwe	  volgorde	  van	  
voedingsstoffen	  of	  lage	  GI:	  	  

a. Suiker	  in	  fruit	  of	  gedroogd	  fruit	  (het	  totale	  fruit)	  
b. Koudgeslingerde	  (of	  rauwe)	  honing	  –	  niet	  mee	  bakken,	  moet	  rauw	  

blijven	  
c. Kokosbloesemsuiker	  en	  palmsuiker	  



d. Ahornsiroop	   	   	   	   	   	  
e. Stevia	  (alleen	  groene,	  biologische	  stevia!)	  
f. Erythritol	  	  (geschikt	  voor	  diabeten	  omdat	  het	  anders	  door	  je	  lijf	  wordt	  

opgenomen)	  
g. Xylitol	  (maar	  alleen	  van	  berken,	  niet	  van	  mais)	  
h. Melasse	  
i. Agavesiroop	  (maar	  alleen	  de	  rauwe	  en	  bio	  variant,	  maar	  die	  is	  heel	  

zeldzaam)	   	  
j. Vruchtenstropen	  (dadelstroop,	  kokosstroop	  etc.)	  

Ze	  hebben	  allen	  een	  wisselend	  GI,	  de	  een	  wat	  hoger	  dan	  de	  ander,	  maar	  bevatten	  
wel	  voedingsstoffen	  en	  worden	  ook	  als	  voedingsstof	  herkent.	  	  	  

Oh	  ja	  en	  de	  stevia	  beïnvloed	  je	  Gi	  helemaal	  niet,	  maar	  heeft	  een	  heel	  speciale	  
smaak.	  De	  een	  lust	  het	  wel,	  de	  ander	  niet.	  Als	  je	  stevia	  wilt	  kopen,	  koop	  dan	  
goede	  echte	  stevia	  bv	  bij	  Stevija.nl	  de	  varianten	  in	  de	  supermarkt	  	  zijn	  	  nep	  
stevia’s	  of	  mengsels	  met	  synthetische	  zoetstoffen.	  

De	  boodschap	  is	  eigenlijk	  dat	  je	  suiker	  idealiter	  uit	  vers	  fruit	  of	  koudgeslingerde	  honing	  
komt.	  En	  daarnaast	  als	  traktatie	  de	  soorten	  hierboven	  uit	  punt	  3.	  Denk	  eraan;	  het	  blijft	  
een	  traktatie!	  

Maar	  de	  belangrijkste	  boodschap	  is	  dat	  wanneer	  jij	  vermoedt	  dat	  je	  een	  suikerverslaving	  
hebt	  (heb	  je	  veel	  terugvallen?	  Blijf	  je	  snaaien?)	  dat	  je	  hier	  eerst	  korte	  metten	  mee	  moet	  
maken	  voordat	  je	  aan	  de	  honing	  en	  taarten	  met	  ahornsiroop	  kunt	  gaan	  zitten.	  Want	  die	  
voeden	  deze	  verslaving	  ook	  een	  beetje.	  Je	  moet	  er	  eerst	  vanaf	  voordat	  je	  lijf	  ze	  normaal	  
kan	  behandelen.	  En	  dan	  komt	  nu	  het	  belangrijkste	  van	  dit	  verhaal,	  de	  clou	  (hèhè!):	  	  

	  
…..	  hoe	  kom	  je	  van	  een	  suikerverslaving	  af?!	  

Heel	  simpel:	  door	  minstens	  3	  weken	  lang	  geen	  enkele	  vorm	  van	  toegevoegde	  suikers	  te	  
eten.	  Niets,	  ook	  geen	  producten	  die	  door	  jouw	  lijf	  als	  suiker	  worden	  gezien,	  zoals	  witte	  
meelproducten,	  witte	  pasta	  etc.	  cetc.	  

Als	  je	  gedurende	  3	  weken	  kunt	  volhouden	  dat	  jouw	  snelle	  koolhydraten	  alleen	  uit	  verse	  
groenten	  en	  een	  beetje	  vers	  fruit	  komt,	  ben	  je	  er	  gegarandeerd	  van	  af.	  Doe	  je	  mee?	  

	  


