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 b Geheime documenten tonen aan hoe de 

strategie van de suikerlobby sterk leek 

op die van de tabaksindustrie. 

 b Het succes van suiker is voor een 

belang rijk deel gebaseerd op belangen-

verstrengelingen. 

 b De suikerlobby was lange tijd opper-

machtig en heeft veel bereikt.

 b Op verschillende schakelmomenten in 

de geschiedenis delft de realiteit over 

suiker het onderspit.

 b Ook tegenwoordig, al is het minder 

opvallend, speelt de suikerindustrie een 

hoofdrol.
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Dit is het eerste van drie extra hoofdstukken over suiker. Ze vormen een 
aanvulling bij het suikerhoofdstuk in het boek. 

De explosie van suiker en ziekte die we nu om ons heen zien heeft een don
kere geschiedenis. Een die tot op de dag van vandaag gevolgen heeft. Het is 
goed om kennis van te nemen van deze duistere achtergronden, want als 
we beseffen wat er is gebeurd, kunnen we er misschien van leren. Iets wat 
we tot nu toe niet echt hebben gedaan, ondanks alle waarschuwingen.

De toenemende kritiek op suiker is niet nieuw. De link tussen suiker en 
ziekte is al lang geleden gelegd. Bijvoorbeeld al in 1924 wordt het verband 
opgemerkt tussen diabetes en suikerconsumptie. De man die het ziet heet 
Haven Emerson en is dan de directeur van het Instituut voor Publieke Ge 
zondheid van de universiteit van Columbia. Hij legt de link tussen de ver
dubbeling van de suikerconsumptie door de opkomende snoep en frisdran
kindustrie en de opmerkelijke stijging van het aantal doden door diabetes. 

Zijn inzichten hadden de loop van de geschiedenis 
kunnen bepalen, maar die neemt een andere wen
ding. De weg die we dan inslaan wordt aangewezen 
door Elliott Joslin, een deskundige op het gebied 
van diabetes. Hij boekt succes met het tegenover
gestelde van waar Emerson mee komt, namelijk 
een theorie waarin suiker juist onschuldig is. Jos

lin wijst erop dat Japanners, die toch bekend staan om het eten van rijst, 
dus koolhydraten, dus suiker, weinig diabetici kennen. Suiker kan dus niet 
de oorzaak zijn. Wat hij zegt, snoert critici de mond, alleen is dat is niet 
terecht. Joslin is namelijk onbekend met de effecten van fructose en weet 
niet dat de Japanners in relatie tot de Amerikanen slechts een fractie van 
de hoeveelheid fructose consumeren. Hoe dan ook, Joslin wint het pleit, 
Emerson verliest. 

Een volgende belangrijke stap in de opmars van suiker volgt een stuk 
later, in de jaren veertig van de vorige eeuw, op basis van revolutionair on 
derzoek van de Amerikaan Ancel Keys. Wie was Ancel Keys? Hij is een be 
kende naam uit de wereld van de voeding en al voordat hij echt doorbreekt, 
heeft hij al een reputatie opgebouwd, legt suikerexpert David Lustig uit. 
Keys is namelijk de uitvinder van een handzaam pakket vol met calorieën 
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die we nu om ons 
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donkere geschiedenis.

http://www.nytimes.com/2011/04/17/magazine/mag-17Sugar-t.html?pagewanted=4&_r=3
http://www.pepsistore.com/history.asp
http://www.globaled.org/curriculum/ffood5.html
http://www.gizmodo.com.au/2014/04/medicinal-soft-drinks-and-coca-cola-fiends-the-toxic-history-of-soda/
http://www.gizmodo.com.au/2014/04/medicinal-soft-drinks-and-coca-cola-fiends-the-toxic-history-of-soda/
https://vimeo.com/44450267
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voor soldaten. Het wordt samengesteld in aanloop naar de Tweede Wereld
oorlog en vernoemd naar de uitvinder: het K-ration. ‘Het Krantsoen 
bevatte veel zoetigheid, zoals chocolade. Keys geloofde namelijk dat sui
ker gelijk stond aan energie. Dat het ook wel eens schadelijk zou kunnen 

zijn, kwam niet in hem op,’ zegt Jacques Paretti, 
de presentator van de driedelige BBCdocu
mentaireserie The Men Who Made Us Fat. De 
visie van Keys wordt een succes: ‘Er was een 
enorme lobby afkomstig van de Engelse en 
Amerikaanse suikerindustrie,’ zegt de Britse 
dr. Richard Bruckdorfer tegen Paretti. In zijn 
jonge jaren werkte Bruckdorfer aan de univer

siteit van Londen voor voedingsdeskundige John Yudkin, auteur van een 
boek uit 1972 over suiker met de veelzeggende titel Pure, white and deadly. 
Yudkin ziet in de jaren zestig hoe bij de dieren die hij suiker voert de waar
de van de triglyceriden (een vorm van vet) omhoogschiet, een belangrijke 
risicofactor voor hartziekten. Ook stijgen hun insulineniveaus drastisch, 
wat de suikerconsumptie linkt aan de ontwikkeling van diabetes type 2. 
Yudkin spreekt naar aanleiding van zijn onderzoek over een verband tus
sen suiker en diabetes en hartziekten. Inmiddels is bekend dat mensen 
met diabetes een bijna tweemaal zo grote kans hebben op een hartaanval 
en 65 procent meer kans op hartfalen. Yudkin spreekt zich ook uit over 
verzadigd vet en vet uit voeding – onschadelijk, volgens hem. Het is een 

voor die tijd radicale visie. Een die lijnrecht 
staat tegenover die van Ancel Keys, die juist ver
zadigde vetten aanwijst als oorzaak voor hart
ziekten. Toch komt Keys uiteindelijk als winnaar 
uit de bus. Wat gebeurt er? 

Net als bij Emerson en Joslin, neemt de ge 
schiedenis een onverwachte wending. Feiten 
die het gelijk van Yudkin aantonen, komen ten 
gunste van Keys: de aderverkalking van Ame

rikaanse soldaten die zijn overleden in de Koreaoorlog worden toege
schreven aan hun vette eetgewoonten, tegenover de eetgewoonten van de 
Koreaanse soldaten, van wie de aderen niet zijn verkalkt. Maar de Ameri

 ‘A ncel Keys geloofde 
dat suiker gelijk 

stond aan energie. Dat 
het ook wel eens schade-
lijk zou kunnen zijn, 
kwam niet in hem op.’

F eiten die het gelijk 
van Yudkin aantonen, 

komen ten gunste van 
Keys. Yudkins visie delft 
het onderspit, Ancel Keys 
wint en de suikerlobby 
kopt de bal het doel in.

http://jn.nutrition.org/content/131/2/205.full
https://vimeo.com/44450267
https://vimeo.com/44450267
http://www.goodreads.com/book/show/5261610-pure-white-and-deadly
http://www.amazon.com/Pure-White-Deadly-John-Yudkin/dp/0241965284
http://www.nytimes.com/2011/04/17/magazine/mag-17Sugar-t.html?pagewanted=4&_r=3
http://www.optimalegezondheid.com/cholesterol/triglyceriden/
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2524962/From-dementia-liver-damage-real-toll-sugar-diet.html
http://www.nytimes.com/2011/04/17/magazine/mag-17Sugar-t.html?pagewanted=5&_r=3
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kanen eten óók veel suiker en de Koreanen, net als de Japanners, doen dat 
niet. Toch: Yudkins visie delft het onderspit, Keys wint en de suikerlobby 
kopt de bal het doel in.

De suikerlobby
De suikerlobby heeft z’n werk goed gedaan en inmiddels kun je het zo gek 
niet bedenken of er zit suiker in. Dat de invloed van die lobby niet mag 
worden onderschat blijkt in 2015 uit onderzoek op basis van interne docu
menten van het Amerikaanse Landelijke Cariësprogramma. Dat over
heidsprogramma had tot doel om binnen tien jaar cariës te stoppen. De 
documenten uit de jaren zestig, vol met correspondentie met de suikerin
dustrie, maken duidelijk dat het geen wonder is dat dit niet is gelukt. ‘Het 
is echt schokkend om te zien hoe de NIDR [de overheidsinstelling die het 
cariësprogramma initieerde] met de suikerindustrie samenwerkte en hoe 
de onderzoeksprioriteiten tussen de twee groepen zodanig werden inge
richt dat zij ten voordele kwamen van de suikerindustrie,’ zegt onder
zoeksleider en tandarts Cristin Kearns Couzens. Het is niet haar eerste 
kennismaking met de suikerlobby. Haar fascinatie begint jaren eerder als 
zij haar spaargeld opneemt en vijftien maanden de archieven in duikt. 
Haar speurwerk onthult in 2012 enkele interessante, voordien geheime 

documenten die laten zien hoe de strategie van 
de suikerlobby in de jaren zeventig veel weg had 
van die van de tabaksindustrie. Op alle fronten 
wordt door de lobby ‘gestreden’ tegen de ‘vijan
den van suiker’. 

In een verslag uit 1976 aan zijn Raad van Be 
stuur spreekt de directeur van de Suikervereni
ging met enthousiasme over het ‘in twee fasen’ 
succesvol afwenden van een kritische publica

tie in het tijdschrift Reader’s Digest. Daarna zitten ze niet bepaald stil, want 
twee jaar later is de raad aangevuld met zeventien goed betaalde weten
schappers van Amerika’s beste universiteiten. Niet dat de lobby zo’n hoge 
pet op heeft van de wetenschap. Biochemicus Walter Pover van de Engelse 
universiteit van Birmingham kon daar over meepraten. Hij had nog maar 

D e documenten uit de 
jaren zestig, vol met 

correspondentie met de 
suikerindustrie, maken 
duidelijk dat het geen 
wonder is dat het niet is 
gelukt cariës te stoppen.

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001798
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/03/25/sugar-industry-public-health-policy.aspx
http://sugarpolitics.com/about/
http://sugarpolitics.com/
http://www.cbc.ca/news/health/sugar-industry-s-secret-documents-echo-tobacco-tactics-1.1369231
http://www.motherjones.com/authors/cristin-kearns-couzens
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%22in%20confronting%20our%20critics%20we%20try%20never%20to%22&source=web&cd=3&ved=0CDkQFjAC&url=https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fs3.documentcloud.org%2Fdocuments%2F493719%2Fexcerpt-of-the-presidents-report-board-of.pdf&ei=G0M4UvPIEcbWtAaK54HQCw&usg=AFQjCNH7Af-JMdDkoNMsNcVK59kK8Ql_Iw&bvm=bv.52164340,d.Yms
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%22in%20confronting%20our%20critics%20we%20try%20never%20to%22&source=web&cd=3&ved=0CDkQFjAC&url=https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fs3.documentcloud.org%2Fdocuments%2F493719%2Fexcerpt-of-the-presidents-report-board-of.pdf&ei=G0M4UvPIEcbWtAaK54HQCw&usg=AFQjCNH7Af-JMdDkoNMsNcVK59kK8Ql_Iw&bvm=bv.52164340,d.Yms
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%22in%20confronting%20our%20critics%20we%20try%20never%20to%22&source=web&cd=3&ved=0CDkQFjAC&url=https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fs3.documentcloud.org%2Fdocuments%2F493719%2Fexcerpt-of-the-presidents-report-board-of.pdf&ei=G0M4UvPIEcbWtAaK54HQCw&usg=AFQjCNH7Af-JMdDkoNMsNcVK59kK8Ql_Iw&bvm=bv.52164340,d.Yms
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achttien we  ken nodig om ‘onweerlegbaar’ aan te tonen dat suiker in het 
lichaam de hoeveelheid triglyceriden verhoogt, waarop de International 

Sugar Research Foundation (ISRF) prompt 
de stekker uit het on  derzoek trok. Het 
zouden resultaten zijn waarop de stich
ting niet bepaald zat te wachten. 

De ISRF wordt in 1969 opgericht door 
de lobby om ‘misvattingen’ over suiker 
door middel van onderzoek recht te zet
ten. Als blijkt dat dit onvoldoende lukt, 

wordt de stichting in 1977 opgeheven. De suikervereniging gaat wel verder 
met onderzoek, maar houdt er nu beter zicht op. Tot 1980 vinden er zeven
tien studies plaats met als doel ‘om onderzoek te behouden als de belang
rijkste steunpilaar voor de verdediging van de industrie’, zoals een intern 
memo het beschrijft. Ieder onderzoeksvoorstel wordt beoordeeld door een 
panel van industrievriendelijke wetenschappers, afgevaardigden van de 
industrie en door ‘bijdragende onderzoeksdeelnemers’ als CocaCola.

Een schot in de roos voor de suikerlobby is de samenwerking in de jaren 
vijftig met Frederick Stare, de invloedrijke oprichter en voorzitter van de 
faculteit Voeding aan de Harvard School voor Publieke Gezondheid en 

iemand die enthousiast is over de Ame
rikaanse ma  nier van voeden: ‘CocaCola 
is een ge  zonde snack voor tussendoor’, 
zegt hij bijvoorbeeld en hij staat bekend 
als te  genstander van roomboter, voor
stander van het fluorideren van water, 
en ook roken is zo slecht nog niet. Voor 
een onderzoek dat sigaretten vrijpleit 
als de oorzaak van hartziekten zoekt hij 
financiering van de tabakslobby. Met 
geld van de suikerlobby schrijft hij zo’n 
dertig papers en getuigt hij tegenover 

het Amerikaanse Congres over de goede kwaliteiten van suiker. De eerste 
publicatie van de door de suikerlobby opgerichte Voedseladviesraad wordt 
onder leiding van Stare uitgegeven. ‘Suiker in de voeding van de mens’ is 

H et speurwerk van Couzens 
onthult interessante, 

voordien geheime documenten 
die laten zien hoe de strategie 
van de suikerlobby in de jaren 
zeventig veel weg had van die 
van de tabaksindustrie. Op alle 
fronten wordt door de lobby 
‘gestreden’ tegen de ‘vijanden 
van suiker’.

 ‘H et is echt schokkend 
om te zien hoe de NIDR 

[de overheidsinstelling die 
het cariësprogramma initieer-
de] met de suikerindustrie 
samenwerkte.’ 

http://www.motherjones.com/environment/2012/10/sugar-industry-lies-campaign?page=1
http://www.motherjones.com/documents/493727-isrf-brochure#annotation/a79784
http://www.npr.org/blogs/thesalt/2015/03/11/392092490/how-big-sugar-steered-research-on-a-tooth-decay-vaccine
http://www.motherjones.com/documents/472411-sugar-association-meeting-of-the-board-of
http://www.motherjones.com/documents/472497-research-program-funding-schedule-may-1978
http://www.motherjones.com/documents/472497-research-program-funding-schedule-may-1978
http://www.motherjones.com/documents/484689-schedule-of-expenses-board-of-directors-meeting#document/p3/a79141
http://www.motherjones.com/documents/441454-the-sugar-association-brochure-january-1977#document/p15/a79262
http://www.motherjones.com/documents/441454-the-sugar-association-brochure-january-1977#document/p16/a78619
http://www.motherjones.com/documents/441454-the-sugar-association-brochure-january-1977#document/p4/a78616
http://www.motherjones.com/environment/2012/10/sugar-industry-lies-campaign?page=2
http://www.sourcewatch.org/index.php/Frederick_J._Stare
http://www.economist.com/node/1086689
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/qhn96b00
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/eam96b00
http://www.motherjones.com/environment/2012/10/sugar-industry-lies-campaign?page=2
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een lijvig rapport van 88 pagina’s en gaat vergezeld van een persbericht met 
de kop ‘Wetenschappers ontkrachten suikervrees’. Het rapport blijkt later 
een grote invloed te hebben op de beslissing over suiker van de Amerikaan

se Voedsel en Warenautoriteit, de FDA. Die 
is in op  dracht van president Richard Nixon 
bezig om vast te stellen welke voedingsmid
delen het GRASpredikaat verdienen: ‘general-
ly recognized as safe’ – ‘algemeen be  schouwd 
als veilig’. Doel is dus het opstellen van een 
objectieve standaard waarop de Amerikaan
se bevolking kan vertrouwen, maar eigenlijk 
gaat het meteen al vanaf het begin mis. Het 
comité dat de knopen doorhakt staat name

lijk onder leiding van George W. Irving Jr., de voormalig voorzitter van de 
wetenschappelijke adviesraad van de eerdergenoemde International Sugar 
Research Foundation. Het comité leunt niet alleen zwaar op ‘Suiker in de 
voeding van de mens’, maar ook op andere documenten die met geld van de 
lobby zijn gepubliceerd, zo ontdekt tandarts/onderzoeksjournalist Cristin 
Couzens. 

In 1976 concludeert het comité, en daarmee de FDA, dat suiker waar
schijnlijk bijdraagt aan tandbederf, maar vooral dat het geen gevaar be 
tekent voor de bevolking. Het comité bedankt de Suikervereniging voor 
de bijdragen die waren geleverd in de vorm van informatie en gegevens. 
John Tatem, de president van de vereniging, noteert dat hij trots is op de 
vermelding in het dankwoord, ‘maar zonder waren we beter af geweest’. 
Hoe dan ook is het nu officieel: suiker is GRAS, ‘algemeen veilig’, niets aan 

de hand. De lobby pakt uit. Advertenties 
roepen: ‘Suiker is veilig!’ en beschrijven: ‘Er 
is geen onderbouwd wetenschappelijk be 
wijs dat aantoont dat suiker de veroorzaker 
is van diabetes, hartziekten of welke andere 
ziekte dan ook.’ Tatem bezweert de leden 
van de vereniging dat hij het rapport ‘tot 
aan de uiteinden van land’ in het zonnetje 
zal zetten.

I eder onderzoeksvoorstel 
wordt beoordeeld door 

een panel van industrie-
vriendelijke wetenschap-
pers, afgevaardigden van 
de industrie en door ‘bij-
dragende onderzoeksdeel-
nemers’ als Coca-Cola.

 ‘C oca-Cola is een gezonde 
snack voor tussendoor,’ 

zegt Stare bijvoorbeeld. Hij 
staat bekend als tegenstan-
der van roomboter, voor-
stander van het fluorideren 
van water, en ook roken is 
zo slecht nog niet.

http://www.motherjones.com/documents/472416-scientists-dispel-sugar-fears
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=coo.31924094695743#page/n2/mode/1up
http://www.motherjones.com/documents/493720-excerpt-of-the-presidents-report-board-of#document/p2/a79772
http://www.motherjones.com/environment/2012/10/sugar-industry-lies-campaign?page=2


7 De duistere achtergronden van suiker

Dat was toen, maar hoe is het in wat moderner tijden? Een sprong naar 2003 
doet ons belanden in de periode dat de geallieerden zich opstellen aan de 
grens met Irak voor de oorlog tegen Saddam Hussein. De rest van de wereld 

draait gewoon door en de Wereldgezondheids
organisatie [WHO] staat op het punt een rapport 
uit te brengen dat korte metten maakt met het 
uit de hand gelopen gebruik van suiker. Meteen 
komt de suikerlobby in het geweer. Er wordt 
hoog ingezet. De secretarisgeneraal van de 
Verenigde Naties krijgt een email waarin wordt 
gedreigd dat door het rapport de bijdrage van 
de Verenigde Staten aan de VN ter waarde van 

406 miljoen dollar gevaar loopt. Om de mededeling te onderstrepen krijgt 
de VN hoog bezoek. Terwijl zijn collega van Buitenlandse Zaken zich richt 
op het gevaar van Irak, toogt de Amerikaanse minister voor Volksgezond
heid naar het hoofdkwartier van de WHO in Genève. Met succes wordt de 
dreiging afgewend. Het WHOrapport wordt niet uitgebracht.

Een verstrengeling van belangen
Weer een sprong in de tijd, naar 2010. Dan werkt de Amerikaanse overheid 
aan nieuwe voedingvoorschriften. Om aan te tonen dat suikerrijke dran
ken niet dik maken, citeert het comité dat de voedingvoorschriften opstelt 
uit twee onderzoeken. Het ene is geschreven door iemand die werkt voor 
zowel de Engelse als de internationale suikerlobby en het andere document 
komt van iemand die vijf jaar lang onderzoeksleider was voor het Ameri
kaanse Suikerbureau. 

Ook wat dichter bij huis is belangenverstrengeling te zien. In 2013 ad ver
teert de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtis
ten (VBVD) in onder meer het Belgische tijdschrift HUMO. Boven een stel 
blije gezichten kopt de advertentie: ‘Suiker kan deel uitmaken van een ge 
zond eetpatroon.’ Gevolgd door nog meer goed nieuws: ‘Een gezonde voe
ding en genieten zijn perfect te combineren! Suiker of sacharose heeft een 
aangename smaak en levert energie.’ Je zou er spontaan trek in een glas fris 
van krijgen. Later blijkt dat de advertentiecampagne is gefinancierd door 

D oel is het opstellen 
van een objectieve 

standaard waarop de 
Amerikaanse bevolking 
kan vertrouwen, maar 
eigenlijk gaat het meteen 
al vanaf het begin mis.

https://vimeo.com/44450267
http://www.motherjones.com/environment/2012/10/sugar-industry-lies-campaign?page=3
http://eoswetenschap.eu/artikel/di-tistenvereniging-promoot-suiker
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CocaCola. ‘Een campagne die groenten en fruit in de verf zet, was een 
beter idee geweest. Maar daar zit natuurlijk niet zoveel geld achter,’ zegt 
voedingsdeskundige Patrick Mullie van de Vrije Universiteit Brussel. Ook 

de VBVD zelf wordt gesponsord door 
CocaCola. Mullie: ‘Stel je een vereniging 
van longartsen voor die wordt gespon
sord door Marlboro. Dit is een ramp voor 
het imago van de diëtist.’ 

Het rampzalige effect van sponsoring 
door CocaCola wordt in de wereld van 
de sport minder groot ingeschat en in 
wetenschappelijk tijdschrift The Lancet 
verwijst de hoofdredactie daarom naar 

een ingezonden brief van de Braziliaanse universiteitsstudent Thiago 
Hérick de Sá. Hij legt uit dat het geen toeval is dat CocaCola graag sport
evenementen sponsort. Het is onderdeel van de strategie van ‘Big Food’ 
om ‘te beweren dat obesitas het gevolg is van fysieke inactiviteit’. Deze truc 
leidt de aandacht af van een veel be  langrijker oorzaak: zeer geraffineerd 
voedsel en dranken, zoals CocaCola. De Sá spreekt schande van de betrok
kenheid van CocaCola bij het wereldkampioenschap voetbal in zijn land 
in 2014 en bij de Olympische Spelen van 2016. En dat het bedrijf bij het 
Vijfde Internationale Congres voor Lichamelijke Activiteit en Pu  blieke 
Gezondheid in Rio de Janeiro in 2014 zo alom aanwezig was. Dezelfde 
boodschap is in 2015 te lezen in een artikel in het wetenschappelijke tijd

schrift British Journal of Sports Medicine. 
Daarin pleiten de auteurs ervoor te stop
pen met wat zij ‘manipulatieve marke
ting’ noemen, zoals het aanprijzen van 
frisdrank door grote sterren. 

De tactieken van Big Food vallen meer 
mensen op. ‘Ik ging naar het jaarlijkse 

congres voor voedingsdeskundigen. De catering werd verzorgd door Mc 
Donald’s’, is de kop boven een artikel van Kiera Butler in het Amerikaanse 
tijdschrift Mother Jones. Ze schrijft hoe op het congres in Californië niet 
alleen bij de lunch, maar ook bij de inhoud van de lezingen de invloed van 

T erwijl zijn collega van 
Buitenlandse Zaken zich 

richt op het gevaar van Irak, 
toogt de Amerikaanse minis-
ter voor Volksgezondheid 
naar het hoofdkwartier van de 
WHO in Genève. Met succes 
wordt de dreiging afgewend.

 ‘S tel je een vereniging van 
longartsen voor die wordt 

gesponsord door Marlboro. 
Dit is een ramp voor het 
imago van de diëtist.’

http://apsredes.org/site2013/wp-content/uploads/2014/06/FIZZY_DRINKS_FIFA.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60987-9/fulltext?rss=yes
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60988-0/fulltext
http://www.bv.fapesp.br/pt/pesquisador/172339/thiago-herick-de-sa/
http://bjsm.bmj.com/content/49/15/967.full?sid=5a68e7a8-24cb-472f-88da-92ed64989bc9
http://www.motherjones.com/environment/2014/05/my-trip-mcdonalds-sponsored-nutritionist-convention


9 De duistere achtergronden van suiker

Big Food is te merken. Butler woont een discussie bij over suiker. Een panel
lid betreurt het dat met Va  lentijnsdag zoetigheden niet meer zijn toege
staan op scholen. De gespreksleider knikt instemmend en zegt: ‘Waar het 
op neerkomt is dat alle suikers dezelfde calorieën bevatten. Dus je kunt niet 

zeggen dat er één in  grediënt is dat de obesitascrisis 
veroorzaakt.’ Het is een uitspraak die je verwacht op 
het hoofdkantoor van een frisdrankfabrikant, niet uit 
de mond van een gespreksleider op een congres voor 
voedingsdeskundigen. Maar dan blijkt dat de bijeen
komst wordt gesponsord door de Maïsraffinagever
eniging, wier leden de makers zijn van high fructose 
corn syrup, een belangrijk ingrediënt van frisdrank. 

Wat ook opvalt is dat de Californische Diëtistenvereniging die het congres 
or  ganiseert, valt onder de Academie voor Voedingsleer, die voor veertig 
procent drijft op sponsors als CocaCola, PepsiCo, Nestlé en Mars. De Aca
demie is ’s werelds grootste vereniging van voedingsdeskundigen en heeft 
flinke slagkracht in Washington. Toen de stad New York het drinken van 
te veel frisdrank wilde ontmoedigen, was de Academie tegen. Het plan van 
burgemeester Bloomberg heeft het niet gehaald. Ook aan de andere kant 
van de plas is er weerstand merkbaar tegen de kritiek op suiker.

In Engeland blijkt het wel mee te vallen met de risico’s van suiker, als je 
de British Nutrition Foundation (BNF) mag geloven. De stichting spreekt 
over gebrek aan bewijs en geeft de voorkeur aan de visie van de Europese 

Voedselveiligheidsautoriteit, EFSA. Totdat 
in 2014 de Engelse krant The Guardian ont
hult dat de BNF wordt gesteund door Coca 
Cola, PepsiCo, Nestlé en Unilever, en te  recht 
schrijft dat de EFSA onder vuur ligt vanwege 
belangenverstrengelingen. De krant wijst in 
een moeite door op een andere belangrijke 
belangenverstrengeling met betrekking tot 
voeding: de voorzitter van het wetenschap
pelijk adviescomité voor voeding van de 

Britse regering, professor Ian Macdonald, blijkt een betaald adviseur te 
zijn voor CocaCola en Mars. En een jaar later is het weer raak. Dan ont

 ‘I k ging naar het 
jaarlijkse congres 

voor voedingsdes-
kundigen. De cate-
ring werd verzorgd 
door McDonald’s.’

H et hoofd van de com-
missie die de regering 

adviseert over obesitas is in 
zijn hoedanigheid als onder-
zoeker de afgelopen tien 
jaar voor 1,8 miljoen euro 
gesponsord door Coca-Cola, 
Unilever en Mars.

http://www.eatdrinkpolitics.com/wp-content/uploads/AND_Corporate_Sponsorship_Report.pdf
http://www.eatdrinkpolitics.com/2013/01/22/and-now-a-word-from-our-sponsors-new-report-from-eat-drink-politics/
http://www.reuters.com/article/2013/07/30/us-sodaban-lawsuit-idUSBRE96T0UT20130730
http://www.nutrition.org.uk/nutritioninthenews/headlines/sugar
http://anh-europe.org/news/eu-ombudsman-slams-efsa-on-conflicts-of-interest-%E2%80%93-again
http://www.theguardian.com/society/2014/jun/21/how-britain-got-so-fat-obese
http://www.bmj.com/content/350/bmj.h231
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hult het British Medical Journal dat bijna driekwart van het wetenschappe
lijke comité dat de Britse overheid adviseert over voeding, banden heeft 
met de suikerindustrie. En dat het hoofd van de commissie die de regering 
adviseert over obesitas in zijn hoedanigheid als onderzoeker de afgelopen 
tien jaar voor 1,8 miljoen euro is gesponsord door CocaCola, Unilever en 
Mars. Professor Simon Capewell van de universiteit van Liverpool vindt 
dat er sprake is van ernstige misleiding en zegt dat het lijkt alsof Dracula is 
aangesteld als hoofd van de bloedbank.

http://www.bmj.com/content/350/bmj.h231
http://www.bbc.com/news/health-31412551

