Massavernietigingswapen?

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA

Ieder jaar tracht de Belgische Cardiologische Liga u bewust te maken van de
gevaren van slechte leefgewoonten.
Dit jaar hebben we aandacht voor de gevaren van suiker, alomtegenwoordig in onze
voeding en vooral in veel te hoge mate.
Wat moet u onthouden? Dat te veel suiker eten kan leiden tot type 2 diabetes en dat
een type 2 diabetes op zijn beurt heel vaak leidt tot een vaataccident in het hart of
in de hersenen.

Wat is diabetes?
Diabetes, in de volksmond suikerziekte, is een aandoening die het lichaam belet
suiker naar behoren als energiebron te benutten.
Normaal geeft suiker ons lichaam energie dankzij het hormoon genaamd insuline,
dat ervoor zorgt dat suiker makkelijker in onze cellen binnendringt.
Diabetes wordt gekenmerkt door een ongevoeligheid (‘resistentie’) voor insuline of
een tekort aan insuline en, logisch, door een te hoog suikergehalte in het bloed
(hyperglycemie).
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ER BESTAAN GROSSO MODO TWEE TYPES VAN DIABETES
TYPE 1 DIABETES
• 5 tot 10% van de gevallen
• Het lichaam produceert van nature niet genoeg insuline
• Verschijnt in de kindertijd of adolescentie

TYPE 2 DIABETES
• Ongeveer 90% van de gevallen
• Het lichaam produceert niet genoeg insuline door uitputting van
de cellen die insuline moeten aanmaken en tegelijkertijd is er een
ongevoeligheid van de cellen voor de beschikbare insuline
• Verschijnt normaal bij volwassenen
• VERONTRUSTEND: steeds meer op jonge leeftijd

ENKELE CIJFERS:
• 8% VAN DE BELGISCHE BEVOLKING IS DIABEET =
ONGEVEER 1 MILJOEN BELGEN GETROFFEN.
• 30% IS NIET GEDIAGNOSTICEERD EN WEET HET DUS
GEWOON NIET.

Waarom is diabetes ernstig?
Te veel suiker in het bloed beschadigt de wanden van de bloedvaten en vernauwt of
verstopt ze waardoor het bloed niet meer op normale wijze tot in de organen geraakt
en deze niet meer voldoende elementen ontvangen waardoor ze niet meer normaal
kunnen functioneren (zuurstof, glucose, …)
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van de mensen met diabetes
sterven aan hart- en vaatziekten!

Type 2 diabetes is meestal een aandoening zonder symptomen: afgezien van een te
hoog bloedsuikergehalte is ze moeilijk te ontdekken zonder opsporing bij de dokter.

Als je risico loopt, raadpleeg dan je huisarts!

!

MAAR WIE LOOPT RISICO?

Personen vanaf 45 jaar
Overgewicht (vooral aan de buik)
Hoge bloeddruk
Te veel cholesterol
Roken
Familiale voorgeschiedenis

Hoe krijgt men (type 2) diabetes?

SUIKER

OVERGEWICHT

GEEN LICHAAMSBEWEGING

SUIKER
SUIKER ZIT QUASI OVERAL IN DE VOEDING, ZELFS WAAR MEN HET NIET
VERWACHT.
Het klopt dat suiker een toegevoegd bestanddeel van heel veel bereide levensmiddelen
is geworden (meer dan 80% van de producten die in onze supermarkten te koop zijn).
Bij voorbeeld in ‘kant en klare’ bereide gerechten, ontbijtgranen, tomatensaus, fijne
vleeswaren, enz.

AANDACHT
PRODUCTEN DIE MINDER VET BEVATTEN,
ZIJN DOORGAANS VERRIJKT MET SUIKER
DOOR DE FABRIKANTEN
WAT IS DAT, SUIKER ?
Suiker of sucrose bestaat uit twee geheel verschillende soorten aan elkaar gebonden
basis-suikermoleculen ook wel ‘gluciden’ genaamd die van elkaar worden gesplitst
in ons lichaam:
• glucose
• fructose
Glucose kan door alle organen van het lichaam worden verwerkt maar er is insuline
nodig om glucose in de cellen te krijgen.
Fructose wordt in de lever verwerkt tot glucose en tot vetten of lipiden.
Door suiker te eten, vooral in de vorm van fructose, produceert men bijgevolg ook
vetten of lipiden die in het lichaam worden opgeslagen, hetgeen niet goed is voor onze
bloedvaten.

OP WELKE SUIKERS MOET MEN LETTEN?
Dat zijn enerzijds de toegevoegde suikers, met andere woorden suikers die men
(thuis of bij de productie) aan eten en drinken toevoegt om het gerecht meer of
betere smaak te geven.
Het gaat dan om gewone suiker in klontjes of poeder, maar ook honing, siropen (van
ahorn, agave, granen), glucose, fructose, glucosesiropen…
Echter in allerlei bereide gerechten is door de producenten ook al suiker toegevoegd als
smaakversterker of bewaarmiddel en men moet hier dus ook matig mee zijn.
HOEVEEL TOEGEVOEGDE SUIKERS MAG IK VERBRUIKEN?
Zo weinig mogelijk.
Volgens de Hoge Gezondheidsraad haalt men best niet meer dan 10 % van de
totale energieaanvoer uit toegevoegde suikers. Een praktijkvoorbeeld: voor een
vrouw die gemiddeld 2000 kcal per dag nodig heeft, komt dat neer op max 50 g
toegevoegde suikers.

++++

WEET HIERBIJ:
Blikje van 33cl gewone frisdrank: meer dan 30 g suiker
Oreo-koekje van 11 g: 4,2 g suiker
Tablet Nestlé Dessert Noir van 205 g: 94 g suiker
Granenreep Fitness Dark Chocolate 23,5 g: 6,4 g suiker
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In 300 jaar tijd is ons gemiddeld suikerverbruik met 50 vermenigvuldigd!

HOE ZIT HET MET SUIKER IN FRUIT?
De suikers die van nature in fruit zitten, moeten niet meegeteld worden wat deze
grenswaarde (50 g per dag) betreft.
Fruit levert ook tal van nuttige voedingsstoffen (vezels, vitaminen…) en er wordt daarom
aanbevolen 2 tot 3 porties per dag te verbruiken.
Opgelet: geconcentreerd vruchtensap en vruchtensiroop horen dan weer wél bij de
toegevoegde suikers. Ook heeft vruchtensap niet meer dezelfde voedingswaarde
als het fruit zelf waarvan het gemaakt is.

“NATUURLIJKE” SUIKERS BLIJVEN SUIKERS
Dat een suiker het label “natuurlijk” krijgt maakt deze suiker niet gezonder! Of suikers
al dan niet geraffineerd zijn en ongeacht de afkomst ervan (suikerriet, suikerbiet, kokos,
tarwe, vruchtensiroop…), ze bevatten allemaal suikermoleculen en maken deel uit van
de toegevoegde suikers die we beter beperken.

OPGELET VOOR VALSTRIKKEN
AGAVESIROOP BEVAT BIJVOORBEELD
EEN GROTE HOEVEELHEID FRUCTOSE
(HEEL WAT MEER DAN FRUIT).

CALORIEARME ZOETSTOFFEN
Caloriearme zoetstoffen (op basis van stevia,
aspartaam, sacharine…) geven wel een zoete
smaak maar gebruiken daar geen suiker
voor en kunnen tot op zekere hoogte een
alternatief voor suikers zijn.
Let wel op dat u er geen overdreven
gebruik van maakt en deze producten
ook niet als excuus hanteert om vaker
gebak, koeken en chocolade te eten.

Tips om minder suiker te verbruiken
EN OM DE DAG UITSTEKEND TE BEGINNEN
Bent u eerder een “ontbijtgranenmens”?
Geef dan de voorkeur aan granen zonder toegevoegde suikers: havervlokken, muesli
(zonder toegevoegde suikers…) en doe er zelf stukjes fruit bij, of droge vruchten…
Neem liever een stuk fruit dan vruchtensap, ook al perst u zelf het vruchtensap vers.
IN DE BOTERHAMMENDOOS OF ALS GEZOND TUSSENDOORTJE
In plaats van koeken, chocoladerepen en andere zoetigheden neemt u beter een stuk
vers fruit, droge vruchten (rozijnen, abrikoos, mango…), een vruchtencompote zonder
toegevoegde suikers of ‘studentenhaver’.

DRANK
HUISBEREIDE CITROENLIMONADE: los een eetlepel suiker of
honing op in 1 liter water. Voeg het sap van 1 citroen en 2 takjes
verse munt toe, roer en zet minstens 1 uur in de koelkast.
GEAROMATISEERD WATER: voeg aan een doorzichtige kan water
stukjes seizoenfruit (allerlei rode besjes, stukjes appel…) toe of zelfs
een paar schijfjes komkommer en laat trekken in de koelkast.
SUIKERVRIJE ICE-TEA: zet thee (gebruik 2 zakjes per liter water)
en laat 3 minuten trekken. Laat afkoelen. Voeg een zoetstof in
poedervorm (bijvoorbeeld op basis van stevia) en een paar schijfjes
van een biologische citroen toe. Zet in de koelkast.

ALS DESSERT
FRAMBOZENSORBET ‘À LA MINUTE’
Benodigdheden : voor 4 personen
• 350 g frambozen, diepgevroren
• 1 dl karnemelk of sojamelk
• 2 eetlepels esdoornsiroop
Garnituur: :
• enkele bosbessen
1. Giet de diepgevroren frambozen in de
kom van de keukenrobot met de helft
van de melk en de esdoornsiroop.
2. 
Laat de robot met tussenpozen
draaien en voeg er langzaam de rest
van de melk aan toe. Stop wanneer
de sorbet een smeuïge consistentie
krijgt.
3. 
S erveer meteen in glazen of
kommetjes. Versier met de bosbessen.

Dit recept komt uit het boek «Smaak en Evenwicht» van Marie-Claire Quittelier

Tips om ter harte te nemen
Laat het suikergehalte in uw bloed meten
Normaal in nuchtere toestand < 100mg/dl

Ken uw LDL-cholesterolgehalte
(=de slechte cholesterol)
Geen cardiovasculair risico < 115 mg/dl
Met cardiovasculair risico < 100 mg/dl
Hartlijders < 70 mg/dl

Leer zelf uw bloeddruk meten
Men gaat ervan uit dat iemand een hoge bloeddruk heeft als ten
minste een van deze twee waarden hoger ligt dan het voorbeeld:
140/90 mmHg (14/9 in het courant taalgebruik)

Eet gezond en gevarieerd
VRIJ TE GEBRUIKEN zijn fruit, groenten, granen,
peulvruchten, vis, schaaldieren, verse magere
melkproducten
MINDER TE GEBRUIKEN zijn vlees, boter, sauzen,
zoetigheid, gebak, bereide gerechten

Blijf actief
Doe ten minste 30 minuten per dag aan matige tot intense
lichaamsbeweging, en dit 5 dagen per week.

Stop met roken
Zodra u niet meer rookt, begint uw risico op cardio-cerebrovasculaire
aandoeningen al af te nemen.

Hou uw lichaamsgewicht binnen de perken: bereken de ‘Body Mass
Index of BMI’ enerzijds en buikomtrek anderzijds:
Gewicht (kg)
Lengte (meter) x lengte (meter)
> 20 NORMAAL < 25
> 25 OVERGEWICHT < 30
ZWAARLIJVIGHEID > 30
Er is sprake van zwaarlijvigheid wanneer de buikomtrek groter is dan:
VROUW : 80 CM 		

MAN : 94 CM

De Liga ontvangt geen steun van de overheid. We doen daarom beroep op
uw gulheid om ons te helpen nieuwe sensibiliseringscampagnes te voeren en
te blijven strijden tegen hart- en vaatziekten.
Laat uw hart spreken, doe een gift aan de Liga:

BE80 0010 6651 3077
HARTELIJK dank!

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA
Elyzeese-Veldenstraat 63
1050 Brussel
www.liguecardioliga.be

Met de steun van:

V.U.: Sandrine Daoud - Elyzeese-Veldenstraat 63 - 1050 Brussel

Fiscale attesten voor giften vanaf € 40.

