
sluitende defi nitie van verslaving bestaat, te 
omzeilen. 
Er is al veel onderzoek gedaan naar suikerver-
slaving en een vernieuwde belangstelling ont-
stond na het onderzoek van wetenschappers 
van de Princeton University in 2008. Zij han-
teren een soortgelijke defi nitie als Benton. De 
studie toonde veranderende hersenfuncties 
en signalen van verslaving aan bij ratten die 
sacharose-oplossingen in hoge concentraties 
kregen en die hen vervolgens werden onthou-
den.
Benton vond in zijn literatuuronderzoek dat 
geen van de studies waaruit een suikerversla-
ving zou blijken, bevestigd kon worden in on-
derzoeken met mensen. “Maar het grote pu-
bliek concludeert al snel dat suiker verslavend 
is, zelfs als de consumptie ervan normaal is,” 
meent Benton.
Hij nuanceert daarom het beeld dat één voe-
dingsmiddel, suiker, de veroorzaker van een 
eetprobleem zou zijn. “Stel dat het waar is”, 
zegt Benton, “dan houdt dat grote, mogelijk 
negatieve gevolgen in. Het kan betekenen dat 
een dieet niet langer de aangewezen oplos-
sing is voor obesitas. Het zou tegengesteld 
kunnen werken en leiden tot onweerstaan-
bare trek.”

Hij besluit met te zeggen dat er op dit moment 
in de literatuur geen bewijs bestaat dat suiker 
(sacharose) bij mensen fysiek of gedragsmatig 
verslavend is. Suiker komt dan ook niet voor op 
lijsten van middelen of stoffen die verslavend 
of mogelijk verslavend zijn.

Karien Vissers
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Volgens David Benton, psycholoog 
aan de Universiteit van Swansea, 

Wales, bestaat er in de literatuur geen 
bewijs dat suiker bij mensen fysiek of 

gedragsmatig verslavend werkt.

avondsnack, van aardappel tot Zwitserse strooikaas, van merkartikel tot product uit de goed-

Voeding & Visie ,
vakblad voor voeding en diëtetiek. 
Beschrijft de actuele stand van zaken over de rol van 
voeding bij de preventie en behandeling van ziekte.

Jaargang 23, nummer 1 2010 

Uitgeverij
Academic Journals®
Postbus 101
6980 AC Doesburg
Tel 0313 477 072
Fax 0313 475 888
E-mail: info@academicjournals.nl
Website: www.academicjournals.nl

Uitgever
D.R. Klawer

Doelgroepen
Voeding & Visie wordt verspreid onder diëtisten, 
GGD-artsen en verpleegkundigen, mondhygiënisten en 
praktijkondersteuners.

Redactie
M. Former (hoofdredacteur)
E-mail: m.former@academicjournals.nl
K. Bottema, Suikerstichting Nederland (gastredacteur)

Eindredactie
W. de Hoog

Redactionele medewerkers
E. Adriaan, J. van Dommelen, K. Lassche, C. Maljaars, 
P. Poley, K. Vissers

Beeldmateriaal
iStockphoto.com tenzij anders vermeld

Marketing
J. van Doorn

Ontwerp
H. Jansen

Internet
Website: www.voeding-visie.nl
Archief van gepubliceerde artikelen
E-learningmodules: www.online-e-learning.nl

Bestellen
Extra exemplaren kunnen worden aangevraagd door 
toezending van een acceptgiro of machtiging tot een-
malig afschrijven van c= 12,50 van bank- of girorekening 
met volledige vermelding van naam- en adresgegevens 
bij: Academic Journals®, Postbus 101, 6980 AC Doesburg

Disclaimer
Beweringen en meningen geuit in artikelen in dit tijd-
schrift zijn niet noodzakelijkerwijs die van de redactie. 
Grote zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen 
van de inhoud, maar desondanks kunnen onjuistheden 
niet altijd worden voorkomen. De uitgever wijst om die 
reden elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid 
bij voorbaat af. 

Copyright Academic Journals®
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand 
of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch mechanisch, of fotokopieën, 
opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande 
toestemming van de uitgever en redactie. 

V&V_voorjaar10_03.indd   28 21-05-10   15:24




