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We weten allemaal wel dat suiker niet goed voor de gezondheid is. En zeker 
niet in de onbeperkte mate waarin we daar in deze huidige tijd aan kunnen 
komen. Van schaarste is allang geen sprake meer. 
 
Qua voeding leven we eigenlijk in een science fiction-omgeving, maar hebben 
we tegelijkertijd nog wel met onze stone age-genen. De gevolgen voor ons 
lichaam laten zich misschien niet zo makkelijk raden. Daarom maar eens drie 
voorbeelden van de verrassende effecten van suiker op ons lichaam. Over 
suiker als mineralenrover, light, als synthetische suikervervanger en ‘vrije’ en 
‘gebonden’ suikers. 

 
Zoet is al zo oud als de mensheid. De trek in zoetigheden overigens 
ook. Het zit simpelweg in ons DNA om zoetigheden heerlijk te vinden. 
Af en toe. Tot zover geen punt. Sinds we echter de fabricageprocessen 
van suiker hebben weten te verfijnen, is het alleen meer ‘toe’ dan ‘af’ 
geworden. We zijn erin doorgeslagen en het suikergoedje zit nu overal 
in. Inmiddels is onze hele maatschappij ervan doordrongen. Via 
sophisticated marketing. Rupsje-nooit-genoeg. En die leiden vaak tot 
lichamelijke klachten. Als we dat anders willen, zit er niet anders op dan 
zelf weer het heft in handen te nemen. 
 
De effecten van een te grote hoeveelheid zoetigheden, nemen we wel 
waar. Dit zijn klachten bij onszelf. Of bij de mensen om ons heen. De 
hier genoemde voorbeelden van suiker beïnvloeden allerlei 
lichaamsprocessen. En dat over en weer. Een beetje catch 22-situatie 
tussen food en mood. 
 
Aan de ene kant doordat je lijf ‘zeurt’ om ‘iets’ door een tekort ergens 
aan. Als voorbeeld stress, die een mineralenrover is. Je krijgt misschien 
trek in chocolade. Dat is niet vreemd, want in chocolade zit magnesium 

Drie bijzonderheden 
die je nog niet wist over wat suiker met je doet – 
én wat je daaraan kunt doen  
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en dit is hét ontspanmineraal. En wij maar denken dat we geen 
wilskracht tonen. 
 
Aan de andere kant maakt wat je eet ook weer uit voor hoe je zonder 
‘gedoe’ met stress om kan gaan. Want als je het lichaam geeft wat het 
nodig heeft, kan het daardoor goed functioneren. 
 
Ook voor mij is het een hele zoektocht geweest, met soms meer vallen 
dan opstaan. Maar deze drie wetenswaardigheden over suiker hebben 
mij daar wel enorm bij geholpen. Bij dat opstaan dan hè. Ik twijfel er niet 
aan dat ze ook jou zullen helpen bij een suikervrije leefstijl. Althans, als 
je er wat mee doet. 
 
En mocht je meer informatie en/of begeleiding willen, kijk dan gerust 
eens op gripopgezondheid.nl hoe ik je verder kan helpen. 
 
Voor nu: prik door de macht van marketing heen. Je hebt ook 
‘eigenmacht’. Zet die vooral in. Zorg goed voor jezelf. Voed jezelf. 
 

 
 
YNN 

 
 

L 
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Suiker is een mineralenrover. 
 

 
Hè? Suiker een mineralenrover? Wat hebben suiker en mineralen nou 
met elkaar te maken? En hoezo is dat een probleem? 
 
Wat heeft het lichaam ook al weer nodig om goed te kunnen 
functioneren? Enerzijds eiwitten, vetten en koolhydraten. Anderzijds 
vitamines, mineralen, antioxidanten, fytonutriënten (bioactieve 
plantaardige stoffen), voedingsvezels en water. 
 
Om alles wat je eet bruikbaar voor het lichaam te maken, helpen 
vitamines bij die opname van voedingsstoffen uit voeding. Mineralen 
zorgen er op hun beurt weer voor dat vitamines hun werk kunnen doen. 
Idealiter komen die zelf mee in het ‘voedingspakketje’. Zeg maar alles 
wat aan een boom of struik groeit, uit de grond komt en rent, vliegt, 
springt of zwemt. 
 
Nu is bewerkte, geraffineerde suiker juist ontdaan van alle 
voedingsstoffen, waardoor het lichaam voor de vertering ervan moet 
onttrekken aan de eigen mineraalvoorraden. Helaas kunnen die 
mineraalvoorraden hiermee dan niet meer gebruikt worden voor 
ontzuring van het lichaam, een goede werking van het centraal 
zenuwstelstel, de aanmaak van voldoende maagzuur of ondersteuning 
van het zuurstoftransport. 
 
Er is niet veel verbeelding voor nodig om te zien dat als je regelmatig 
suiker neemt of producten die zich in je lichaam gedragen als ‘suiker’ 
eet, uiteindelijk zorgen voor structurele mineraaltekorten. Want het 
lichaam houdt van homeostase. Balans dus. Het heeft meerdere 
systemen die constant checken of alles nog in balans is en zo nodig 
onmiddellijk bijsturen. Ook al is dat ten koste van het lichaam zelf. 
 

1. Mineralenrover 
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Want dat wil uiteindelijk alleen maar overleven. Zonder lichaam immers 
überhaupt geen leven. 
 
Tekorten in dit verband vormen disbalansen, ook mineraaltekorten. En 
dat levert weer ‘gedoe’ op. Je lichaam als ‘systeem’ gaat steeds meer 
haperen, uiteindelijk in de vorm van merkbare klachten en ziekten. 
Simpelweg omdat allerlei processen in het lichaam minder soepel 
kunnen verlopen door die ontstane tekorten. Zeker als die niet 
regelmatig aangevuld worden en die tekorten alleen maar verder 
oplopen. 
 
Ons lichaam kan zelf die mineralen niet aanmaken en is daarom 
afhankelijk van wat het via voeding binnenkrijgt. Dat kan allereerst door 
onbewerkte en volwaardige voeding. Je weet wel, alle voeding die aan 
een boom of struik groeit, uit de grond komt en rent, vliegt, springt of 
zwemt. Hoe gevarieerder dat aanbod, hoe gevarieerder de aangeboden 
voedingsstoffen voor het lichaam. Win-win. 
 
Mineraaltekorten kun je met volwaardige voeding op orde krijgen, maar 
dat duurt lang. Tijdelijk een goed mineraalsupplement is dan een goed 
idee, want het versnelt het proces van aanvullen aanzienlijk. Helaas is 
het ook zo dat onze voeding niet genoeg mineralen meer bevat. 
Kunstmest bevat vrijwel uitsluitend kalium, stikstof en fosfor. Met soms 
nog een kleine hoeveelheid magnesium. Deze verarming draagt in 
zichzelf weer bij aan een verarmd bodemleven. Tel uit je winst met wat 
er dan óp dat land moet groeien. 

 

 Ga de mineralenroof tegen: 
 eet suikervrij en gebruik de juiste supplementen. 
 

Wat kun je verder nog dagelijks doen tegen die waardevolle 
mineralenroof? Buiten het meest voor de hand liggende van geen 
suiker of producten die zich in je lichaam gedragen als ‘suiker’ eten? 
Het antwoord is misschien nog wel onthutsender: voeg mineralen uit 
Keltisch zeezout toe aan het water dat je gedurende de dag drinkt. 
Want dat doe je toch al, water drinken? 

 

“ ” 
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De reden voor dat onbewerkte Keltisch zeezout is dat het, buiten de 84 
mineralen en spoorelementen die het bevat, het natrium armste zout 
ter wereld is. Ook bevat het meer magnesium dan andere natuurlijke 
zoutsoorten. Een halve theelepel per liter water volstaat. Een andere 
leidraad is dat het niet zout dient te smaken. 
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Light. Meestal synoniem voor synthetische suikervervanger. 
Dat lijkt zo makkelijk als ‘gewone’ suiker niet ‘mag’. 
 

 
Laten we wel zijn: zoet is lekker. En dat zoete, dat is een 
‘mensendingetje’. Van kleins af aan lusten we het. Sommigen krijgen 
het letterlijk met de paplepel ingegoten. Blijf er dan maar eens van af 
‘als je later groot bent’. En (veel) te zwaar bent of bepaalde vervelende 
gezondheidsklachten hebt. Veel mensen die dan bij mij komen, moeten 
echt afkicken van de suikers. Of van de zoete smaak als je ‘op de 
calorieën let’ doordat je lightproducten gebruikt. 
 
Voor het lichaam maakt het allemaal niet zo veel uit. Suiker is suiker. In 
welke vorm ook het aanbod, het lichaam verwerkt het tot wel of niet 
bruikbaar. Opnemen of afvoeren dus. Nu zit light in de laatste categorie. 
Chemische stoffen zijn voor het lichaam namelijk onherkenbaar. Maar 
light geeft wel aan het lichaam het signaal dat er suiker, zoet, aankomt, 
waardoor het wel alvast insuline gaat produceren. Het probleem 
ontstaat dat als er dan toch geen echte suiker komt, je een te hoge 
insulinespiegel in het bloed hebt. En het lichaam moet met die insuline 
ergens naartoe - balans weet je nog? - en heeft dus alsnog ‘gewone’ 
suiker nodig. Wat er dan gebeurt, is eenvoudig: je krijgt honger. 
 
Kunstmatige suikervervangers ‘doen’ dus iets. Nee inderdaad, ze 
beïnvloeden de bloedsuikerspiegel niet. Er zitten geen calorieën in. Maar 
het doet wel wat met de insulinespiegel: die verhoogt zich. 
 
Het tweede bijproduct is dat die extra hoeveelheden insuline in het 
bloed ook zorgen voor een verhoogde vetopslag. Of anders gezegd: 
mét verhoogde insuline is vetverbranding onmogelijk. Mocht je 
bijvoorbeeld af willen vallen, dan is light om die reden al een minder 
handige keuze. 
 

2. ‘LIGHT’ 
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Een derde overweging is misschien nog wel dat kunstmatige 
zoetstoffen, gemaakt via een chemisch proces in een fabriek, hoe 
gezond is dat nou? Zegt jouw gezond verstand ook niet dat we meer 
dan alle voeding die aan een boom of struik groeit, uit de grond komt en 
rent, vliegt, springt of zwemt eigenlijk helemaal niet nodig hebben? 
Tot slot kan al die verhoogde insuline in het bloed uiteindelijk leiden tot 
insulineresistentie. Daarbij stoppen onze cellen gewoon met reageren 
op insuline zoals ze geacht worden te doen. En dat... Is weer een 
voorbode van diabetes type 2. 

 

 Lightproducten: de synthetische suiker- 
 vervangers die je beter links kunt laten liggen. 
 

“Je mag tegenwoordig ook helemaal niks meer”, hoor ik vaak 
verzuchtend om mij heen. Maar is dat ook echt zo? Goed, het 
is misschien even omschakelen, maar dan gaat er weer een 
wereld voor je open. Probeer maar eens ‘gepimpte’ watertjes, met alle 
denkbare variaties van water, fruit, groenten, specerijen en kruiden. Of 
zuiveldrankjes op basis van plantaardige ‘melk’ zoals noten, zaden en 
granen. Maar ook geitenmelk, kokosmelk en gefermenteerde melk als 
kefir zijn mogelijk. Net als bloedsuiker- en insulinevriendelijke 
smoothies, limonades en verse vruchtensappen en energy-drankjes. 
Nog even los van warme dranken die variëren van bijvoorbeeld warme 
chocolademelk, Chaithee, pompoenlatte tot vanillefrappuccino? 
Recepten voor ‘cocktails’, on the rocks en ander alcoholvrije varianten 
zijn tegenwoordig niet alleen makkelijk te maken, maar ook verrassend 
lekker. 
 
Hoezo mag je tegenwoordig helemaal niks meer? 

“ ” 
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‘Vrije’ of ‘gebonden’ suikers. De eerste groep kennen we 
vooral als witte, al dan niet toegevoegde, suikers en snelle 
koolhydraten. De tweede groep suikers kennen we als 
zetmelen en vezels. 
 

 
Wist je dat het bij de groep van ‘vrije’ suikers maar om zo’n 15 procent 
van het totale aantal suikers gaat? De resterende 85 procent 
‘gebonden’ suikers krijgen we binnen doordat we voedingsmiddelen 
eten die zich in het lichaam gedragen als suiker. Hier vallen alle 
zetmeel, tarwe- en bewerkte producten onder.  
 
Het punt met al die ‘suikers’, in welke vorm ook, is de verslavende 
werking ervan. Het lichaam is liever lui dan moe: ‘suikers’ vormen de 
makkelijkste vorm van brandstof. Helemaal als die al als het ware al 
‘uitgepakt’ zijn, waardoor het lichaam er geen moeite meer voor hoeft te 
doen om ze op te nemen. En met onze huidige suikerconsumptie van 
gemiddeld zo’n 35 suikerklontjes per dag voor volwassenen, geeft dat 
wel aan dat het lichaam helemaal geen gebrek aan deze vorm van 
brandstofvoorziening heeft. We ‘draaien’ dus op suikers. Of dat nou 
‘vrije’ of ‘gebonden’ suikers zijn. Mét de daarbij schommelende 
bloedsuikerspiegel. Die ons op haar beurt weer in de ban van suikers 
houdt. De vicieuze cirkel van suikerverslaving is rond. 
 
Zoals bij elke verslaving, zal het je niet verbazen dat ook een 
suikerverslaving niet zonder gevolgen is. Eén van de voornaamste 
daarvan is dat je bloedsuikerspiegel helemaal ontregelt raakt en 
daarmee ook de insulinespiegel. Op haar beurt neemt die in zijn kielzog 
bijvoorbeeld weer (vr)eetaanvallen en een verhoogde vetopslag mee. 
Geef het de tijd, dan kunnen alle ‘suikers’ zelfs afname van de 
insulinegevoeligheid veroorzaken, wat vervolgens van de weeromstuit 
voor nog meer verhoging van het hormoon insuline zorgt. Op haar beurt 
kan dat weer leiden tot de bekende aandoening diabetes type 2. 

3. ‘VRIJ’ OF ‘GEBONDEN’ 
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En daarvan werd weer eind 2015 bekend dat één op de drie 
Nederlanders diabetes type 2 zal krijgen. Een conclusie van 
Nederlandse onderzoekers van de Erasmus Universiteit1  na een 
onderzoek van ruim 14 jaar onder meer dan 10.000 mensen.  
 
Geen ‘vrije’ of ‘gebonden’ suikers meer dus, maar suikervrij. Of, anders 
gezegd: van een suikerverbranding naar een vetverbranding. Vet is 
namelijk in eerste instantie een back-up systeem bij brandstoftekorten. 
Het lichaam zal dan ook niet ‘zo maar’ op vetverbranding over gaan. Dat 
doet het pas als de suikertoevoer stopt zonder dat dat weer ten koste 
gaat van de aanvoer van eiwitten en vetten. Alleen dan zal het lichaam 
overgaan op vetverbranding. 

 

 Ervaar zelf wat suiker met je doet: 
 ga de 30 dagen suikervrij challenge  aan! 
 

Moeilijk? Suikervrij leven is heel simpel. In principe. 
Je gaat terug naar het eten zoals we het kennen vanuit 
de natuur. Alles wat aan de struik, een boom of in de 
grond groeit, rond rent, springt, vliegt of zwemt kan je eten. Al het 
andere eten is op een of andere manier in elkaar geknutseld. En dat is 
strikt genomen simpelweg helemaal niet nodig. 
 
Er is maar één manier om erachter te komen wat suikervrij voor jou 
doet. Ga het experiment van 30 dagen suikervrij eten eens aan. En wat 
is nou 30 dagen op een mensenleven? Maar slik het zeker niet voor 
zoete koek. Ervaar het zelf. En oordeel zelf. En prove me wrong. 

                                                           
1 http://www.nu.nl/gezondheid/4162534/een-drie-nederlanders-krijgt-diabetes-type-2.html  

“ ” 

http://www.nu.nl/gezondheid/4162534/een-drie-nederlanders-krijgt-diabetes-type-2.html
http://www.nu.nl/gezondheid/4162534/een-drie-nederlanders-krijgt-diabetes-type-2.html
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Sugarchallenge®2 spelregels 
 
IN 30 DAGEN VAN SUIKERVERSLAAFD NAAR SUIKERVRIJ 

 
De Sugarchallenge® is een persoonlijke uitdaging die je aangaat met jezelf en 
bestaat eruit dat je 30 dagen lang geen suiker eet en drinkt. In deze maand laat je 
dus alle voeding en dranken staan die suiker bevatten en/of zich als suiker 
gedragen in jouw lichaam. Op die manier breng je jouw bloedsuikerspiegel in balans 
en ga je al na een paar weken ervaren hoeveel energie er vrijkomt als je geen suiker 
meer eet. Je voelt hoe de verbinding met je lichaam zich weer verdiept en hoe de 
balans in je lichaam heel snel weer herstelt. Ook merk je dat allerlei kwaaltjes en 
ongemakken verdwijnen en/of verminderen. En, niet geheel onbelangrijk: je gaat 
zeer waarschijnlijk gewicht verliezen. 
Uiteraard heb je na jouw Sugarchallenge® zelf de keuze om je nieuwe suikervrije 
leefstijl te continueren of om over te gaan op een suikerbewuste leefstijl. 
 
ZEG JA TEGEN JEZELF 
Misschien denk je nu dat het moeilijk is om de suiker te laten staan, maar eenmaal 
begonnen ontdekken veel mensen dat het eigenlijk reuze meevalt. De meeste 
weerstand komt voort uit het feit dat je niet weet hoe je het moet doen en dat het 
vaak zo vervelend is om NEE te zeggen tegen een ander. Stoppen met suiker staat 
in mijn ogen echt voor kiezen voor jezelf, voor JA zeggen tegen jezelf. Door mee te 
blijven gaan in de gewoonten van anderen loop je het enorme risico dat je 
uiteindelijk niet alleen jezelf, maar ook jouw gezondheid kwijtraakt. En weet je wat 
het grappige is? Door echt te kiezen voor jezelf inspireer je (soms na wat gesputter) 
uiteindelijk ook anderen. Vaak alleen al doordat ze zien hoe jij al heel snel lekkerder 
in je vel zit. 
 
BEVRIJD JEZELF UIT DE SUIKERSPIRAAL 
De enige manier om te ontdekken wat suiker doet in jouw lichaam is door 30 dagen 
lang alle suikers, zoetstoffen, producten die suikers en/of zoetstoffen bevatten en 
producten die zich in je lichaam gedragen als suiker te laten staan. Pas dan zul je in 
jouw lijf voelen en ervaren van hoeveel energie dit giftige witte goedje je iedere dag 
berooft en hoe vrij en energiek je je gaat voelen.  

                                                           
2 Bemmelen van, Carola (2013). 100% suikervrij in 30 dagen!. Houten, Nederland: Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv. 

BIJLAGE 



www.gripopgezondheid.nl  Pagina 17 van 24 

WAT SUIKERVRIJ NIET IS 
Er zijn nogal wat definities in omloop als het over suikervrij eten en drinken gaat 

 
WAT IS SUIKERVRIJ ETEN IN DE SUGARCHALLENGE® NIET? 
 Het weglaten van suiker in koffie en thee en niet meer snoepen of 
 Het weglaten van alle geraffineerde suikers of 
 Overstappen op natuurlijke suikers uit fruit en gedroogde zuidvruchten of 
 Het weglaten van geraffineerde suikers en zoetstoffen. 
 Op zich is het prima als je voor één van bovenstaande varianten kiest, maar als 

je echt af wilt van je suikerverslaving is het belangrijk om ook de producten die 
zich in je lichaam als suiker gedragen uit je voedingspatroon te verwijderen. En 
dat wordt door de meesten vergeten. 

 
PRODUCTEN DIE ZICH ALS SUIKER GEDRAGEN IN JE LICHAAM ZIJN: 
 Aardappelen en producten gemaakt van aardappelzetmeel 

(chips, frietjes, aardappelpuree, brood) 
 Alle producten die tarwemeel bevatten 

(brood, pasta, pizza, koekjes, gebak, snacks) 
 Alle producten die rijst of rijstmeel bevatten 

(pasta, witte rijst, zilvervliesrijst, rijstnoedels) 
 Alle producten gemaakt met maismeel 

(tortilla´s, tortillachips, glutenvrije producten, maisbrood) 
 Koffie en alcohol 
 Producten die smaakversterkers bevatten zoals E621 of ve-tsin of MSG of 

gehydroliseerde eiwitten 
 
Al deze producten en grondstoffen hebben de vervelende eigenschap dat ze je 
bloedsuikerspiegel pijlsnel laten stijgen. Daardoor zorgen ze voor een verhoogde 
aanmaak van het vet-opslaghormoon insuline en krijg je er gewoon honger van. 
 
100% SUIKERVRIJ STAAT BIJ SUGARCHALLENGE® VOOR: 
 Geen geraffineerde suikers 
 Geen zoetstoffen 
 Zo min mogelijk natuurlijke suikers en gedroogde zuidvruchten 
 Geen producten die zich in je lichaam gedragen als suiker  
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DE SUGARCHALLENGE® BESTAAT UIT DRIE STAPPEN 
 
STAP #1 
DE VOORBEREIDINGSFASE 
 
In deze fase bereid je je voor op jouw suikervrije maand. Je gaat je keuken opruimen, 
suikerrijke voeding afbouwen, ‘Sugarchallenge®-proof’ producten shoppen, lekkere 
recepten verzamelen en je bereidt je gezinsleden voor op jouw (of jullie gezamenlijke) 
suikervrije avontuur. 
 
STAP #2 
DE SUIKERVRIJE FASE 
 
Dit is jouw Sugarchallenge®. In deze fase, die 30 dagen duurt, ga je van 
suikerverslaafd naar suikervrij. Deze fase is een strengere fase waarin je bijna alle 
suikers dient te laten staan zodat je lichaam pijlsnel de bloedsuikerspiegel weer in 
balans kan brengen. Je gaat in deze fase ontdekken hoe lekker suikervrij eten is en 
dat een suikervrije leefstijl eigenlijk heel eenvoudig is. 
 
STAP #3 
DE SUIKERBEWUSTE FASE 
 
Deze derde en laatste fase helpt je om zonder terug te vallen weer af en toe 
(gezonde) suikers te eten. Je ontdekt waar je op dient te letten als je suiker wilt eten 
en welke keuzes je het beste kunt maken. Met name het managen van je 
bloedsuikerspiegel staat in deze fase centraal. Het doel van deze fase is dat je 
uiteindelijk alles weer kunt eten omdat je weet hoe je jouw bloedsuikerspiegel in 
balans houdt. Hierdoor hoef je je geen zorgen meer te maken over je gezondheid en 
gewicht. 
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DE SUGARCHALLENGE® SPELREGELS 
 
FASE #1 
DE VOORBEREIDINGSFASE 
 
 Bouw het aantal tussendoortjes dat je eet af tot maximaal 1 per dag. 
 Laat zo veel mogelijk de pakjes, bakjes en zakjes staan en kies voor zo puur 

mogelijk  voedsel met zo min mogelijk (liefst geen) (kunstmatige) toevoegingen 
en E-nummers. 

 Bouw voeding die suiker of kunstmatige zoetstoffen bevat af. 
 Bouw suiker in de koffie af en stop met het drinken van frisdranken, 

zuiveldranken en vruchtensappen. 
 Drink veel water, goed verdeeld over de dag en bouw dit op naar de voor jou 

geschikte hoeveelheid water per dag. 
 
FASE #2 
DE SUIKERVRIJE FASE (SUGARCHALLENGE®) 
 
Volg de regels uit de voorbereidingsfase en breid deze uit met onderstaande 
spelregels: 
 Eet gedurende 30 dagen geen (toegevoegde) suikers of producten die zich in je 

lichaam gedragen als suiker. 
 Eet waar mogelijk verse producten: groente, fruit, verse kruiden, vis, noten, 

zaden, af en toe sojaproducten, zuivel van schaap of geit, gezonde granen en 
soms aardappelen. 

 Eet per maaltijd 1 vuist met eiwitten, 1 vuist koolhydraten of granen en 2 vuisten 
groente en voeg gezonde vetten toe in de vorm van olijfolie, kokosvet of 
roomboter. 

 Eet maximaal 1 suikervrij gezond tussendoortje op een dag. 
 Combineer (langzame) koolhydraten altijd met een eiwit of voldoende gezonde 

vetten. 
 Kies voor de volle producten en vermijd lightproducten. 
 Eet fruit bij of na de maaltijd en neem maximaal 3 porties fruit per dag. 
 Drink dagelijks voldoende water. 
 Drink geen vruchtensappen of diksapjes meer. 
 Eet iedere dag voldoende gezonde vetten. 
 Eet niets meer na 21.00 uur. 
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DE SUGARCHALLENGE® SPELREGELS 
 
FASE #3 
DE SUIKERBEWUSTE FASE 
 
Volg de regels uit de vorige twee fasen en voeg heel voorzichtig weer wat (gezonde) 
suikers toe aan je eetpatroon. Breid dit verder uit met onderstaande regels: 
 Geniet maximaal 20 procent van de tijd van suiker en eet 80 procent suikervrij. 
 Kies voor de natuurlijke zoetstoffen stevia, koud geslagen honing, 

kokosbloesemsuiker, palmsuiker, yakonsiroop of gedroogde zuidvruchten zoals 
abrikozen, dadels, vijgen, bananen en rozijnen. 

 Eet eventueel maximaal 2 volkoren boterhammen per dag en beleg ze 
duimendik met een gezonde portie eiwitten en groente. 

 Drink eventueel wekelijks maximaal 1-2 glazen vruchtensap, frisdrank, alcohol 
of aanmaaklimonade. 

 Eet eventueel weer meerdere gezonde tussendoortjes per dag. 
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ALLES NOG EVEN OP EEN RIJTJE 
 

 
Dit eet je niet meer: 
 

 
En vervang je door: 
 

Alle toegevoegde suikers, 
zoetstoffen, appelstroop, alle 
jamsoorten, stroop, andere suikers 
en suikervervangers 

Vers fruit (in zijn geheel), gedroogde 
zuidvruchten (dadels, vijgen*, 
abrikozen, rozijnen*), honing*, 
gedroogd Steviablad 
 

Witte pasta, toast, witte rijst Volkorenproducten* 
 

Aardappelen Zoete aardappel, pompoen, knolselderij 
 

Alle lightproducten Volle, natuurlijke producten 
 

Snoepgoed (met en zonder suiker) Gezonde tussendoortjes (op de 
Sugarchallenge® website bijv.) 
 

Kant-en-klaarmaaltijden met 
suikers 

Zelf gekookte verse maaltijd 
 

Frisdranken, light frisdranken, 
aanmaaklimonades, diksappen 
(ook zonder toegevoegde suikers), 
smoothies en (versgeperste) 
vruchtsappen met 100% fruit 
 

Water, koffie en thee zonder suiker of 
een van de Sugarchallenge®-proof 
smoothies (zie 100% Suikervrij 
Basiskookboek) 

Alle witte en tarwebroodsoorten en 
afgeleiden daarvan 

Suikervrij zuurdesembrood, suikervrij 
roggebrood, roggevolkorencrackers, 
boekweitcrackers, kastanje crackers, 
suikervrij speltbrood*, donker 
volkorenbrood zonder suikers* 
 

Kant-en-klare ontbijtgranen, 
ontbijt céréals, muesli, Cruesli, 
cornflakes, Brinta 
 

Zelfgemaakte muesli (zie website) 

Zuiveldrankjes (ook ‘zonder 
suiker’), vruchtenyoghurt en kant-
en-klare toetjes 
 

Naturel zuivel, yoghurt met vers fruit 

 
                                                           
 Toegestaan vanaf de suikerbewuste fase 
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Dit eet je niet meer: 
 

 
En vervang je door: 

Smeerkaasjes met smaakjes en 
toegevoegde suiker 

Naturel kaas of Franse kaas met zo min 
mogelijk toevoegingen 
 

IJs, chocolade, koekjes, bonbons, 
Sultana, Liga, Evergreen 

Zelfgemaakt ijs, zelfgemaakte 
chocolade*, zelfgemaakte koekjes (zie 
website) 
 

Alcoholhoudende dranken Water, koffie en thee zonder suiker of 
een van de Sugarchallenge®-proof 
smoothies (zie boeken) 
 

Kant-en-klare dressings, sauzen, 
mayonaise, ketchup en overige 
kant-en-klare sauzen 

Zelfgemaakte dressing, zelfgemaakte 
mayonaise, Belgische mayonaise (tip: 
Ton’s Belze Mayo), zelfgemaakte 
sauzen, olijfolie, balsamicoazijn, 
appelazijn 
 

Zoutjes, chips, zoutstengels en 
borrelnootjes 

Ongebrande noten, naturel chips*, 
doppinda’s 
 

Vrijwel alle vleeswaren en ander 
broodbeleg zoals kant-en-klare 
salades 

Rosbief, volle kaassoorten, zelfgemaakt 
broodbeleg 
 

Soepmixen, kookmixen, zakjes, 
pakjes en bakjes en dergelijke 

Verse en gedroogde (enkelvoudige, dus 
1 soort in de verpakking) kruiden (tip: de 
kruidenmix van Jonnie Boer.), zeezout 
en peper 
 

De meeste groente uit pot en blik Verse groente of diepgevroren groente 
zonder saus 
 

Kant-en-klare bakboter Roomboter, kokosvet, olijfolie 
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Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, verspreid, bewerkt of in het openbaar 
worden vertoond zonder schriftelijke toestemming van Grip op gezondheid. 
 
 
Disclaimer 
Deze uitgave is bestemd om steun te bieden bij een zelfhulptraject, maar is uitdrukkelijk niet 
bedoeld als (vervanging van) reguliere medische behandeling. Bij acute 
gezondheidsklachten of verergering van gezondheidsklachten wordt je dringend 
aangeraden direct contact op te nemen met de behandelend (huis-)arts of medisch 
specialist. 



 


