
 

 

1. Aandachtspunten voor coaches – Gezondheids- en voedingsclaims 

 

AANDACHTSPUNTEN VOOR COACHES 

Gezondheids- en voedingsclaims
Gezondheidsclaims zijn verklaringen op etiketten over de gezondheidsvoordelen van voedingsmiddelen. Een 

voorbeeld van een gezondheidsclaim is ‘cholesterolverlagend’ zoals je soms op margarine ziet staan of 

‘verbetert de natuurlijke afweer’ zoals op sommige zuivelproducten staat. 

 

Voedingsclaims zijn beweringen dat een voedingsmiddel een bepaalde heilzame voedingssamenstelling heeft. 

Voorbeelden hiervan zijn: ‘laag vetgehalte’, ‘zonder toegevoegde suiker’, ‘rijk aan vezels’, maar ook de 

veelgebruikte claim ‘light’ is hier een voorbeeld van. Fabrikanten mogen een claim alleen gebruiken als deze op 

een lijst van goedgekeurde claims voorkomt. Deze lijst wordt samengesteld door een Europese commissie: de 

EFSA (European Food Safety Authority: de Europese Voedselveiligheid Autoriteit). Een van de belangrijkste doel-

stellingen van deze commissie is om ervoor te zorgen dat elke claim op een levensmiddel label in de Europese 

Unie eenduidig is (dus in elk land dezelfde betekenis heeft) en onderbouwd is door wetenschappelijk bewijs. 

Meer informatie is na te lezen op: www.efsa.europa.eu 

 

Light, wanneer wel of niet doen?  

De term ‘light’ op voedingsmiddelen is dus een voedingsclaim. Deze claim mag gebruikt worden als er minimaal 

30% minder energie (calorieën), vet of suiker in het voedingsmiddel zit dan in een vergelijkbaar product. De 

fabrikant voldoet dus aan de claim indien aan een van deze eisen is voldaan. Het kan dus zijn dat een light 

product 30% minder vet bevat, maar dit hoeft niet automatisch te betekenen dat een product dan ook 30% minder 

energie bevat. De vetten kunnen vervangen zijn door koolhydraten of eiwitten die ook energie leveren waardoor 

de energiebeperking van het product in de praktijk tegen valt. Bovendien kan het zo zijn dat een lightproduct 

nog steeds teveel energie bevat waardoor het niet aan te bevelen is. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand 

van onderstaande voorbeelden.  

 

Bijvoorbeeld: komt de term ‘light’ voor op chips dan betekent dit dat deze 30% minder vet bevat dan gewone 

chips. Een handje (30 gram) light chips bevat bv. 145 kcal en 6.6 gram vet en een handje (30 gram) gewone chips 

bevat 165 kcal en 10,2 gram vet. De light chips bevat dus inderdaad ruim 30% minder vet, maar slechts 12% 

minder calorieën en blijft dus een energierijk product. Alternatieven zoals een paar zoute stengels of een handje 

popcorn zijn nog steeds beter.  
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Light frisdranken  

Wat betekent de term light bij de productgroep dranken?  

 

Frisdranken  

Onder frisdranken vallen dranken zoals cola, sinas, 7-up, ice tea, tonic en bitter lemon (met of zonder koolzuur), 

maar ook vruchtendranken, zoals dubbeldrank en Roosvicee zijn frisdranken. In gewone frisdranken zit veel 

suiker; ze bevatten gemiddeld 40 kcal per 100 ml en leveren alleen zogenaamde ‘lege calorieën’; dus alleen 

energie en geen bouw- en beschermende stoffen (vitamines, mineralen). Frisdranken zonder energie hebben dan 

ook de voorkeur.  

De term light frisdrank betekent dat er minimaal 30% minder suiker in moet zitten; het betekent dus niet 

automatisch dat het een frisdrank is die helemaal geen energie levert! Voor light frisdranken zoals sinas, cola, 

seven-up e.d. is de suiker meestal volledig vervangen door een zoetstof die nauwelijks energie levert, maar bij 

de light vruchtendranken geldt dit meestal maar gedeeltelijk. Deze dranken bevatten nog steeds veel 

koolhydraten (meestal vruchtensuiker) en bevatten daarom dus nog steeds veel energie! Het is belangrijk dit 

niet te verwarren met ongezoete vruchtensappen; dit zijn sappen waar geen suiker aan toegevoegd is en die wel 

de natuurlijk aanwezige vruchtensuikers bevatten. Ongezoete vruchtensappen zijn dus ook niet zonder energie, 

maar bevatten meer vitamine C dan vruchtendranken. Maar ook deze kunnen dus niet onbeperkt gedronken 

worden.  

 

Zuiveldranken  

Light chocolademelk is chocolademelk waar 30% minder energie in zit; het is chocolademelk op basis van halfvolle 

melk waarin de suiker vervangen is door zoetstof.  

 

De voedingswaarde:  

- Gewone chocolademelk bevat per beker van 225 ml: 198 kcal, 7,9 gram eiwit, 27,2 gram koolhydraten en 6,3 

gram vet  

- Light chocolademelk bevat per beker van 225 ml: 128 kcal, 7,9 gram eiwit, 11,25 gram koolhydraten en 4,5 

gram vet  
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De hoeveelheid energie ligt dus 30% lager dan het gewone product, maar bevat nog steeds veel energie. 

Alternatieven als halfvolle of magere melk of karnemelk zijn beter. 

Geconcludeerd kan worden dat de term ‘light’ geen vrijbrief is om het product onbeperkt te gebruiken. Hier ligt 

een belangrijke taak voor jullie als coach om als vast onderdeel van de begeleiding jullie deelnemers goed 

etiketten te leren lezen. Op het etiket vind je ook informatie terug betreffende de gebruikte zoetstoffen. 

 

Zoetstoffen 

Zoetstoffen zijn stoffen die door fabrikanten aan voedingsmiddelen worden toegevoegd om ze zoeter te maken, 

maar ze zijn ook los verkrijgbaar als zoetjes of zoetstoffen. Elke zoetstof heeft een E nummer zodat je ook aan 

het E nummer op het etiket de gebruikte zoetstof kunt herkennen. Er zijn 2 groepen zoetstoffen te 

onderscheiden: Polyolen en intensieve zoetstoffen. 

 

Polyolen: dit zijn zoetstoffen die ongeveer even zoet zijn als suiker en ook calorieën leveren. Voorbeelden zijn 

Isomalt (E953), Lactitol (E966), Maltitol (E965), Mannitol (E421), Sorbitol (E420) en Xylitol (E967). Voor het 

gebruik van polyolen geldt een maximum per dag omdat ze maagdarmklachten kunnen veroorzaken. 

Intensieve zoetstoffen hebben een veel grotere zoetkracht dan suiker; ze zijn 50 tot 500 keer zoeter en leveren 

nauwelijks calorieën. Voorbeelden van intensieve zoetstoffen zijn acesulfaam-K (E 950), cyclamaat (E 952) , 

sacharine (E 954) en aspartaam (E 951). Ze zijn meestal energievrij. Als ze energie leveren, is de hoeveelheid 

verwaarloosbaar omdat de zoetkracht heel groot is en er dus maar een kleine hoeveelheid nodig is. Bij gebruik 

van normale hoeveelheden kunnen deze producten dagelijks worden gebruikt. Van elke zoetstof is een 

Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI) vastgesteld. 

 

Aspartaam is een van de meest gebruikte intensieve zoetstoffen en hierover verschijnen regelmatig artikelen in 

de media waarin de meest uiteenlopende gezondheidsrisico’s worden besproken. In het lichaam wordt 50% van 

de aspartaam omgezet in fenylalanine, 40% in asparaginezuur en 10% in methanol. 

Fenylalanine is een aminozuur in het bloed, een onderdeel van eiwitten. Mensen met de erfelijke 

stofwisselingsziekte phenylketonurie (PKU) mogen niet te veel fenylalanine binnenkrijgen omdat zij dit 

aminozuur niet goed kunnen afbreken. Dit leidt tot een opeenhoping in het bloed met hersenbeschadiging tot 

gevolg. Daarom staat op alle producten met aspartaam, zoals light-frisdrank en suikervrije kauwgom, de 

waarschuwing: ‘bevat een bron van fenylalanine’. Bij de geboorte wordt getest op deze aangeboren afwijking 

door bloed af te nemen (de hielprik). Het fenylalanine gehalte van gezonde mensen blijkt na het herhaaldelijk 

drinken van frisdrank met aspartaam 2,5 tot 12 keer lager te zijn dan de hoeveelheden fenylalanine in het bloed 

van PKU-patiënten. Deze hoeveelheid heeft geen effect op de hersenen. De 40% asparaginezuur uit aspartaam 

wordt in het lichaam verder afgebroken tot kooldioxide dat via de longen wordt uitgeademd. Uit onderzoek blijkt 

dat een hoeveelheid asparagine uit ruim 1,2 liter frisdrank met aspartaam geen enkele invloed heeft op het 
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lichaam. Bij de omzetting van aspartaam in het lichaam ontstaat een kleine hoeveelheid methanol. In grote 

hoeveelheden kan methanol gezondheidsproblemen veroorzaken. Dan gaat het over het drinken van honderden 

liters ‘light’ ineens. Een liter leidt tot hooguit ongeveer 0,2% van de hoeveelheid methanol die ge-

zondheidsproblemen kan veroorzaken. 

 

Tot de ADI is de veiligheid van aspartaam op de lange termijn gegarandeerd. Aspartaam wordt regelmatig in 

verband gebracht met het ontstaan van ernstige aandoeningen zoals hersentumoren, hoofdpijn en 

gedragsveranderingen. Deze uitlatingen zijn vrijwel altijd terug te voeren op onzorgvuldig onderzoek en 

onterechte conclusies. Negatieve resultaten uit gedegen onderzoek zijn altijd aanleiding voor de autoriteiten 

om de veiligheid opnieuw na te gaan. De ADI (Aanvaardbare Dagelijkse Inname) van aspartaam wordt pas bereikt 

bij gebruik van extreem grote hoeveelheden producten die deze zoetstof bevatten (de ondergrens zit 

bijvoorbeeld op gebruik van zo’n 4 liter light frisdrank per dag of 320 kauwgomtabletten of 133 zoetjes). Neemt 

niet weg dat het gebruik van grote hoeveelheden zoetstoffen absoluut niet past in een gezonde voeding. Streef 

naar het afwennen van de zoete smaak. 

 

Meer informatie kun je nalezen op onderstaande sites: 

www.voedingscentrum.nl  

www.efsa.europa.eu  

www.Food-Info.net (initiatief van de Universiteit van Wageningen) 

 


