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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.
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sluitende deﬁnitie van verslaving bestaat, te
omzeilen.
Er is al veel onderzoek gedaan naar suikerverslaving en een vernieuwde belangstelling ontstond na het onderzoek van wetenschappers
van de Princeton University in 2008. Zij hanteren een soortgelijke deﬁnitie 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 onthouden.
Benton vond in zijn literatuuronderzoek dat
geen van de studies waaruit een suikerverslaving zou blijken, bevestigd kon worden in onderzoeken met mensen. “Maar het grote publiek concludeert al snel dat suiker verslavend
is, zelfs als de consumptie ervan normaal is,”
meent Benton.
Hij nuanceert daarom het beeld dat één voedingsmiddel, 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 oplossing is voor obesitas. Het zou tegengesteld
kunnen werken en leiden tot onweerstaanbare 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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Mail & win!
Diabetes & dagelijkse kost
door Corien Maljaars

In dit boek wordt de dagelijkse voeding bij diabetes onder de loep genomen; van ontbijt tot
avondsnack, van aardappel tot Zwitserse strooikaas, van merkartikel tot product uit de goedkope supermarkt. Ook bijzondere situaties zoals uitslapen, een
hypo of vakantie komen aan de orde. Deze speciale editie wordt
o.a. via diëtistenpraktijken, het Diabetesfonds en de DVN verkocht.
Maak kans op een van de vijf boeken. Stuur voor 15 augustus 2010 een
e-mail met uw naam en adres naar m.former@academicjournals.nl en
wie weet bent u een van de winnaars.
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