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VO E D I N G S L E E R Kinderen die een frisdrankje

met suiker niet meer drinken, worden lichter

dan kinderen die het wel blijven drinken. Dit

toont aan dat vloeibare suiker een dikmaker is.

Wim Köhler

Touwtje springen op een schoolplein. “Sommige scholen zullen wel schrikken”, zegt voedingsexpert 

‘E
én kilo.” Korter kan
voedingsonderzoeker
Martijn Katan het niet
samenvatten. Neder-

landse kinderen die het dagelijks
suikerhoudend frisdrankje waar ze
aan gewend zijn niet meer krijgen,
zijn na anderhalf jaar één kilo lichter
dan leeftijdgenoten die het wel blij-
ven drinken.

De kinderen compenseren de ver-
dwenen vloeibare suiker niet door
meer te eten. Voor het eerst is daar-
mee de rol van suikerhoudende
drank in het ontstaan van overge-
wicht aangetoond, in een langlo-
pend en zorgvuldig onderzoek. “Nu
moeten de frisdrankautomaten ook
maar echt weg”, concludeert voe-
dingshoogleraar Martijn Katan – ge-
pensioneerd en volop actief als on-
derzoeker aan de Vrije Universiteit.

“Alle suiker uit frisdrank kun je
voedingskundig zonder schade weg-
halen”, zegt Katans mede-onderzoe-
ker Margreet Olthof.

Katan: “Ja, voedingskundig, maar
in de praktijk gaat dat natuurlijk
met kicking and screaming. Nee, seri-
eus, het valt voor ouders niet mee om
het aantal zoete suikerhoudende
drankjes te verminderen. Maar de
hoeveelheden die nu normaal zijn,
zijn echt niet goed.”

Het gaat niet alleen om koolzuur-
houdende gesuikerde dranken.
Vruchtendranken en -sappen bevat-
ten net zoveel suiker en hebben het-
zelfde effect. Het doet er niet toe of
de suiker ‘van nature’ aanwezig is,
zoals in echte vruchtensappen, of er-
aan toegevoegd (zie kader).

Aan het onderzoek deden bijna
650 leerlingen van acht basisscholen
in Purmerend, Haarlem en de Zaan-
streek mee. De ene helft kreeg ander-
half jaar lang dagelijks een blikje
met een gesuikerde limonade. De an-
dere helft kreeg een gelijksmakend
drankje dat gezoet was met calorie-
loze zoetstof. Kinderen, ouders, leer-
krachten en onderzoekers wisten an-
derhalf jaar lang niet wie wat kreeg.

Het frisdranknieuws van de
Noord-Hollandse basisschoolleer-
lingen sloeg gisteren in de Verenigde
Staten in als een bom. Katan maakte
de resultaten vrijdagmiddag open-
baar op een late breaking sessie van
het wetenschappelijk congres van de
Amerikaanse Obesitas Society in San
Antonio. Katans Amerikaanse colle-

Proef frisdrank bij kinderen

ga Cara Ebbeling wierp in dezelfde
sessie een bom van gelijk kaliber. Zij
toonde aan dat minder vloeibaar sui-
ker drinken ook de gewichtsgroei
van Amerikaanse 15-jarige pubers
die al te dik zijn vermindert. Met 1,9
kilo in een jaar tijd.

The New England Journal of Medicine
(NEJM) publiceerde beide onderzoe-
ken gisteravond online, vlak voordat
de onderzoekers in de VS hun voor-
drachten hielden. ‘Deze onderzoe-
ken zijn een belangrijke stimulans
voor richtlijnen en politieke beslui-
ten om de consumptie van suiker-
houdende frisdrankjes te beperken,
in een poging de toename van over-
gewicht bij kinderen te beperken’,
schrijft kinderobesitasonderzoeker
Sonia Caprio in een tegelijk gepubli-
ceerd commentaar in de NEJM.

Frisdrankoorlog

Op de late breaking sessie waar Ka-
tan en Ebbeling spraken, schrijven
de congresorganisatoren, was alleen
plaats voor recente onderzoeksresul-
taten met een high impact. Oorlogs-
taal dringt steeds verder door in de
Amerikaanse obesitaswereld, waar
de soda wars woeden.

Vooral New York is nu strijdto-
neel. De burgemeester heeft er net de
straat-, bioscoop- en restaurantver-
koop van bekers of blikken met ge-
suikerde frisdrank van meer dan een
halve liter verboden.

New York heeft een lange traditie
van gezondheidsbevorderende
maatregelen, schrijft Thomas Farley
van het New York City Department
of Health in een commentaar dat
woensdag in het Journal of the Ameri-
can Medical Association (JAMA) stond.
De twee Amerikaanse top-medisch-
wetenschappelijke tijdschriften (JA-
MA en NEJM) staan deze week vol met
resultaten van obesitasonderzoek.
En vol commentaren.

New York verbood ooit het ge-
bruik van transvetzuren door res-
taurants in de stad, verplichtte res-
taurants de calorie-inhoud van ge-
rechten op hun menukaarten te ver-
melden en liep voorop bij het weren
van rokers uit de openbare ruimte.
‘De levensverwachting bij de geboor-
te ligt nu in New York 2,4 jaar hoger
dan in de rest van de VS’, aldus Farley.
Hij schrijft dat de stad New York veel
gezondheidsproblemen aanpakt.
Bijvoorbeeld tienduizenden keren

14 kilo suiker, dat kregen de kinderen
minder binnen die anderhalf jaar
trouw aan het Blikkie-onderzoek op
de scholen in Purmerend en Haarlem
meededen en het suikervrije drankje
kregen. In het Blikkie-blikje dat spe-
ciaal voor het onderzoek was ge-
maakt zat 250 milliliter frisdrank, met
26 gram suiker. Een rondgang langs
vruchtensap-, fruitdrank-, frisdrank-
en zuiveldrankschappen in de super-
markt leert dat gesuikerde frisdrank
bijna steeds evenveel suiker bevat.
Katan: “Het is altijd hetzelfde. Dat is
namelijk de suikerconcentratie die we
lekker vinden. Dat is wat je krijgt als
je een sinaasappel uitperst.”

26 gram suiker is 5 suikerklontjes, en
die leveren 104 kilocalorieën. Voor ba-
sisschoolleerlingen is dat ongeveer
eentwintigste (5 procent) van de ener-
gie die ze dagelijks nodig hebben.
In het onderzoek kregen de kinderen
iedere dag een blikje met 250 ml fris-
drank. Maar Nederlandse kinderen
drinken gemiddeld bijna tweemaal zo
veel gesuikerde frisdrank: gemiddeld
krijgen ze per dag 48 gram suiker met
frisdrank of vruchtensap binnen.
Amerikaanse kinderen krijgen gemid-
deld driemaal meer binnen.

Het pakje zoete drank wordt – gezien
de beschikbare schapruimte in de su-
permarkt – veel meer verkocht dan
een blikje. De onderzoekers kozen om
praktische redeneen voor blikjes, om-
dat hun drankje een jaar houdbaar
moest zijn. Met pakjes lukte dat niet.
De laatste jaren zijn er veel
light-drankjes in ‘kinderverpakking’

op de markt gekomen. Verwarrend,
omdat de verpakkingen van één merk
sterk op elkaar lijken. De p ro d u c e n te n
halveren soms het suikergehalte,
maar voegen caloriearme zoetstof toe
om het drankje nog even zoet te laten
smak en.

per jaar restaurant- en winkelcon-
troles uitvoert om voedselvergifti-
ging te voorkomen. Maar ‘die ge-
zondheidsproblemen doden lang
niet zoveel mensen als er door obesi-
tas omkomen.’

De burgemeester van New York
krijgt steun van obesitasbestrijders.
Die zeggen al lang dat gesuikerde
drank de kans op overgewicht flink
verhoogt doordat de calorieën onge-
merkt binnenkomen. Maar ‘e ch t e ’
Amerikanen voelen zich aangetast in
hun keuzevrijheid. En de frisdrank-
industrie en horecabranche slaan te-
rug met rechtszaken, advertentie- en
lobbycampagnes. Zij benadrukken
dat vooral bewegen en sporten be-
langrijk is tegen overgewicht.

Het idee dat suikerhoudende fris-
drank niet verzadigt en daardoor ex-
tra dik maakt, komt uit korte-ter-
mijnonderzoek, zeggen Katan en
zijn medeonderzoeker Margreet
Olthof. Katan: “Dan gaven onder-
zoekers iemand halverwege de och-
tend iets te eten en dan keken ze bij
de lunch stiekem hoeveel er werd ge-
geten.” “Of er worden snoepjes en
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Productie van Blikkies bij Refresco Benelux
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rt Martijn Katan over zijn onderzoek naar suikerdrankjes. F O T O  H O L L A N D S E  H O O G T E

suikerdrankjes gegeven en dan ge-
scoord op een vragenlijst die verza-
diging meet”, vult Olthof aan. “Je
ziet dan een verschil tussen vloeibare
suiker en vaste voedingsmiddelen.
Samen met epidemiologisch onder-
zoek dat laat zien dat kinderen en
volwassenen die veel suikerhouden-
de dranken drinken gemiddeld snel-
ler dik worden, leidde het tot de con-
clusie dat de calorieën in vloeibaar
suiker niet verzadigen.”

Blikjes fruitdrank

Katan: “Maar dat bewijs was zo
aanvechtbaar dat de frisdrankindu-
strie makkelijk kon zeggen: ‘dat is
toch geen basis om verkoop van onze
producten te beperken?’” Het Ne-
derlandse onderzoek op acht basis-
scholen verschaft die basis wel. Dat
vinden de onderzoekers en dat vindt
ook NEJM-commentator Sonia Ca-
prio. Maar de Nederlandse fris-
drankindustrie gaat naar aanleiding
van dit onderzoek het aanbod ‘vloei-
bare suiker’ niet vrijwillig beperken.
“We verkopen al geen frisdrank in
basisscholen. We gaan de gesuikerde

drankjes voor kinderen nu niet uit
de schappen van de supermarkt ha-
len. Daar kunnen consumenten ook
voor light kiezen”, zegt Raymond
Gianotten, directeur van de Neder-
landse Vereniging Frisdranken, Wa-
ters, Sappen, de belangenbehartiger
van de frisdrankindustrie.

De 5- tot 12-jarige kinderen die
aan het onderzoek meededen kregen
iedere week in de klas een doosje met
acht blikjes fruitdrank. Eén voor ie-
dere dag en één extra. De helft van de
bijna 650 deelnemers kregen blikjes
met suiker. De anderen kregen een
doos met acht drankjes waar geen
suiker in zat, maar die vrijwel het-
zelfde smaakte dankzij twee calorie-
loze kunstmatige zoetstoffen. De
kinderen waren door ‘het lot’ in de
suiker- en zoetstofgroepen inge-
deeld. Het onderzoek was dus geran-
domiseerd. Het rekenprogramma dat
die randomisatie uitvoerde, zorgde
er wel voor dat in beide groepen de
kinderen even oud waren en dat er
evenveel dikke en slanke kinderen in
zaten. De kinderen die mochten
meedoen kregen normaal gesproken

altijd suikerhoudende limonade of
fruitdrankjes mee naar school om in
de ochtendpauze te drinken.

Katan: “Het zou onethisch zijn
om kinderen die geen suikerdrank-
jes drinken een 50 procent kans te
geven dat ze opeens anderhalf jaar
gesuikerde frisdrank krijgen.”

Merknaam Blikkie

De frisdrank voor het onderzoek,
zonder prik, in de smaken mango,
framboos, citroen en perzik is speci-
aal ontworpen en gemaakt. Fris-
drankbottelaar Refresco Benelux in
Maarheeze verpakte de drankjes in
460.000 identieke blikjes van 250

milliliter. Het onderzoek was daar-
door niet alleen gerandomiseerd,
maar ook dubbelblind: de kinderen,
hun ouders en leerkrachten, maar
ook de direct betrokken onderzoe-
kers wisten niet wie suikerhoudende
en wie de kunstmatig gezoete drank-
jes kregen. De kinderen dronken
doordeweeks hun blikje op school.
De blikjes voor het weekend namen
ze mee naar huis.

‘Blikkie’ was de merknaam van de
onderzoeksfrisdrank. De Vrije Uni-
versiteit heeft de naam gedeponeerd
en garandeert dat Blikkie nooit op
de markt komt. Katan: “Dat is mis-
schien mijn paranoia, maar ik zag al
voor me dat een handige zakenman
Blikkie ging verkopen als ‘de fris-
drank waarvan is aangetoond dat uw
kind er slank van blijft’. Het is goed
dat Blikkie dood en begraven is.”

Gewicht, lengte, taille-omvang en
huidplooidikten van de kinderen
zijn aan het begin gemeten, en daar-
na om het half jaar. Om het vetgehal-
te te kunnen bepalen is ook iedere
keer de elektrische weerstand van
een stroompje tussen hand en voet
van alle kinderen gemeten.

Om te kijken of de kinderen zich
verzadigd voelen, is een kwartier na
de ochtendpauze een paar keer aan
ze gevraagd of ze zich ‘vol’ voelen.
Janne de Ruyter, die op het onder-

zoek gaat promoveren: “Of ze nu de
suikerhoudende drankjes kregen, of
de frisdrank met kunstmatige zoet-
stof, ze voelden zich allebei even vol.
De 25 gram suiker die kinderen in
suikerhoudende drankjes meer naar
binnen hebben gewerkt deed er dus
niet toe.”

Katan: “Na anderhalf jaar waren
de kinderen die de zoetstofdrankjes
hadden gekregen wel gemiddeld een
kilo lichter dan de kinderen die de
gesuikerde drankjes kregen.”

“Dat lange-termijneffect had nog
niemand aangetoond”, zegt Olthof.

Moeten nu alle kinderen over-
schakelen op kunstmatig gezoete
frisdranken?

“Nee, ons advies is kraanwater”,
zegt Olthof. „In het onderzoek
moesten we beide drankjes even zoet
maken om een dubbelblind onder-
zoek te kunnen doen. Als het had ge-
kund hadden we het met water ge-
daan. Dat is het ultieme doel.”

En Katan: “Los van de kosten zijn
daar twee argumenten voor. Het ene
is tanden. Die lightdrankjes zijn net
zo zuur als gesuikerde drankjes. Dat
tast het tandglazuur aan. Als je de
suiker eruit haalt, is er minder kans
op gaatjes in de tanden, maar het
glazuurerosieprobleem is de laatste
tien à twintig jaar heel groot gewor-
den. Ten tweede is er het milieuas-
pect. Ik vind dat je dat moet meewe-
gen. Al die flesjes, al dat plastic, al
die vrachtauto’s, terwijl je via de
kraan het beste krijgt wat er is.”

Gaat dat aanslaan, kraanwater
voor kinderen en pubers, in plaats
van frisdrank?

“Ik weet niet of ik het nog mee-
maak,” zegt Katan (66), “maar er ver-
andert al wat. Als je tien jaar geleden
in een restaurant om een karaf met
kraanwater vroeg, werd je ontzet-
tend vuil aangekeken. Armoeleider!
Nu krijg je het gewoon. Misschien
moet je het voor kinderen niet direct
uit de kraan tappen, maar uit een
mooie fles. Het is ook hoeveel moeite

je ervoor doet. Als je kinderen alleen
maar geeft wat ze willen, zullen ze
altijd voor zoet gaan. Maar je hoeft ze
niet steeds te geven wat ze willen.”

Dit onderzoek kostte ongeveer
een miljoen euro. Katan rekent voor:
329.000 van subsidieorganisatie
ZonM W; 270.000 van de Hartstich-
ting; een paar ton van het miljoen
dat Katan kreeg toen hij voor vijf jaar
Akademiehoogleraar van de KNAW

werd. En een bijdrage van de Vrije
Universiteit.

Katan: “Genant weinig, eigenlijk.
Met dat geld hebben we toch een gro-
te vraag in de voedingswetenschap
beantwoord. Heel maatschappelijk
relevant ook. En het kost een habbe-
krats. Het is een maandsalaris van de
CEO van een grote Amerikaanse bank.
Er zijn nog veel meer van die relevan-
te vragen, maar er is geen geld voor.”

S ch r i k k e n

De kilo die de Nederlandse basis-
schoolkinderen na anderhalf jaar
slanker waren, veroorzaakte veel op-
hef in de Verenigde Staten. Daar is
ongeveer één op de vijf kinderen veel
te dik (obees). Die kinderen worden
bedreigd door vroege chronische
ziekten als diabetes type II, hart- en
gewrichtsziekten. In Nederland
geldt dat voor ongeveer 1 op de 25

kinderen, terwijl 1 op de 5 kinderen
iets te dik is. Wat betekent dit onder-
zoek in Nederland?

“Allereerst denk ik dat sommige
scholen wel zullen schrikken,” zegt
Katan. “Ook de scholen die aan ons
onderzoek meededen. De leerkrach-
ten op onze acht scholen nemen dit
erg serieus. De meeste scholen heb-
ben al als regel dat er geen koolzuur-
houdende frisdrank naar binnen
mag. Dus niks met bubbels, omdat ze
het idee hebben dat dat slecht is. Dat
zo’n brave, sapachtige limonade die
wij in het blikje deden en ook echte
vruchtensappen hetzelfde doen, daar
zullen ze wel van schrikken.”

Olthof: “Scholen verschillen nu al
sterk in hun beleid. De school van
mijn kind wil bijvoorbeeld niet dat
de kinderen pakjes meekrijgen. Dat
is vooral om van een afvalprobleem
af te zijn, maar ook om gezondheids-
redenen. Siroop, met water verdund,
in een beker mag dan wel. Die ver-
dun je vaak toch wat meer dan wat er
in zo’n pakje zit. Maar ouders heb-
ben invloed en die willen vaak het
gemak van een pakje. Het is dan
makkelijker om te variëren. Dit on-
derzoek geeft scholen een sterk ar-
gument dat tot nu toe toch ontbrak.
Scholen kunnen nu hun verant-
woordelijkheid nemen, vooral bij
deze jonge kinderen waar op preven-
tief gebied nog heel veel te behalen
valt. Kinderen van 5 tot 12 kun je echt
nog aanleren om geen suikerdrank-
jes te nemen. Bij oudere kinderen is
het heel moeilijk om dat weer af te
leren.”

AA drink meeste suiker, chocomel meeste calorieën

Bevat per 100 ml
kcal suiker (gram)

Vruchtensap en frisdrank

Roosvicee fruitig drankje 27 06,5
Lipton Icetea 30 06,9
Wicky fruitdrank sinas 35 09,0
Dubbelfriss framboos en cranberry 36 08,5
Roosvicee Multivit regular 40 09,5
Appelsientje sinaasappelsap 41 08,6
Blikkie suikerhoudend 42 10 , 2
Sprite 42 10 , 0
Coca cola 42 10 , 6
Fanta cassis 45 11 , 0
Red Bull 45 11 , 0
Appelsientje appelsap 46 10 , 4
Fernandes red grape 47 11 , 5
Zonnatura Sappr kids 50 11 , 3
Hero Fruit today banaan-aardbei 60 11 , 6
AA drink high energy 67 15 , 0

Z u i ve l d ra n k j e s

Fristi roodfruit 44 08,2
Milky Way chocolademelk 78 10 , 5
Chocomel halfvol 79 11 , 9
Chocomel vol 87 11 , 9
AH chocomel romig 89 12 , 0

‘Light’, meestal met calorieloze zoetstof

( K r a a n ) wa t e r 0 00
Blikkie suikervrij 0 00
Roosvicee Multivit light 16 02,8
AH roodfruit yoghurtdrank 17 02,5
Wicky zuivel roodfruit 23 05,4
Yogho Yogho rode vruchten 24 03,7
AH chocomel light 51 04,5
Chocomel light 55 04,9
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