
Hoeveel suiker mag je eten?
Adviezen met betrekking tot een gezond voedingspatroon 
worden gemaakt door de Nederlandse Gezondheidsraad. Eén 
van die adviezen met betrekking tot suiker is “drink zo min 
mogelijk suikerhoudende dranken”. Hieronder vallen dranken met 
toegevoegde suikers. Ook vruchtensappen en zuiveldranken waaraan 
suikers zijn toegevoegd vallen hieronder! Voor (toegevoegde) suikers 
in het algemeen heeft Nederland geen richtlijn voor een maximale 
hoeveelheid die je zou mogen eten. 

Op de website www.suikerinfo.nl lees je nog meer informatie over 
suiker en gewicht. 

BLOKJE 
KAAS 

(37 KCAL)

ZAKJE CHIPS 
(136 KCAL) 

BOTERHAM 
MET JAM 

(120 KCAL) 

BOTERHAM 
MET PINDAKAAS 

(181 KCAL) 

2 beweegrichtlijnen 2017, Gezondheidsraad

Bewegen is goed, meer bewegen is beter

Voorkom veel stilzitten

Doe minstens 150 minuten per week matige of zwaar 
intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen

Doe minstens 2x per week spier- en botversterkende 
activiteiten (voor ouderen inclusief balansoefeningen)

Voor volwassenen zijn er de volgende beweegrichtlijnen2: 
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22
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MIN

Suiker in voeding
De rol van suiker in een gezond voedingspatroon

www.facebook.com/kenniscentrumsuiker
www.instagram.com/suikerkennis
twitter.com/suikerenvoeding
www.youtube.com/user/suikerwereld
www.suikerinfo.nl

Cijfers zijn gebaseerd op de VCP 2012-2016.
Copyright 2019. Kenniscentrum suiker & voeding 

http://www.suikerinfo.nl
http://www.facebook.com/kenniscentrumsuiker
http://www.instagram.com/suikerkennis
https://twitter.com/suikerenvoeding
http://www.youtube.com/user/suikerwereld
http://www.suikerinfo.nl


Suiker en lichaamsgewicht
Om op gewicht te blijven moet de energie die je inneemt (uit eten en 
drinken) en de energie die je gebruikt (lichaamsbeweging) in balans 
zijn. Is dit niet het geval, dan kom je aan (wanneer je meer eet dan je 
beweegt) of val je af (wanneer je meer beweegt dan je eet).  
Voedingsstoffen die energie leveren noemen we macronutriënten 
en die vinden we terug in onze voeding: Een man heeft gemiddeld 2500 kcal per dag nodig.  

Een vrouw 2000 kcal. 

Heb je een actieve leefstijl dan heb je meer energie nodig 
en mag je dus ook wat meer eten. Maar in rust verbrand 
je lichaam ook al een hoop calorieën. Je hoeft dus niet 
voor alles wat je eet te sporten om de energie te 
verbranden. Voor je gezondheid is het wel belangrijk om 
dagelijks actief te zijn.

GLAS 
FRISDRANK 
(103 KCAL) 

GLAS 
HALFVOLLE MELK 

(104 KCAL) 

GLAS DROGE
WITTE WIJN 
(101 KCAL) 

19
MIN

Hoelang moet 
je fietsen voor?

Het ene product bevat meer calorieën dan het 
andere, en daar verkijk je je soms wel eens op. 
In deze brochure een greep van enkele producten 
en bijbehorende calorieën. Hoelang moet je  
fietsen om die calorieën weer te verbranden?

GLAS LIGHT
FRISDRANK 

(0 KCAL) 
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SUIKERKLONTJE 
(18 KCAL)

1 waaronder suikers

Wist je dat ...
…de suikerinname in Nederland al 
sinds de eerste meting in 1987 niet 
is gestegen? De laatste meting is 
uitgevoerd in de periode 2012-2016.

Wist je dat ...
…in een appel gemiddeld zo’n 3 tot 
4 suikerklontjes zitten? Deze suiker is 
van nature aanwezig!

Koolhydraten1

Vetten

Eiwitten

Alcohol

4 kcal per gram

9 kcal per gram

4 kcal per gram

7 kcal per gram
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