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SAMENVATTING 
 
Één van de trends op het gebied van voedselconsumptie in de periode 1987/88 tot 1997/98 is een 
toename in het gemiddelde gebruik van frisdranken (‘light’), vruchtensappen en melk(producten). 
Zowel het aantal gebruikers als de geconsumeerde hoeveelheden van deze producten zijn 
toegenomen. 
Frisdranken, maar ook in toenemende mate yoghurtdranken, tandpasta, vitaminepreparaten en 
andere producten kunnen kunstmatige zoetstoffen bevatten. De verwachting is dat steeds meer 
consumenten kiezen voor deze producten vanwege het obesitas probleem. 
Als gevolg van de richtlijnen 94/35/EG, 94/36/EG en 95/2/EG heeft iedere lidstaat van de EU de 
verplichting om de consumptie en het gebruik van additieven zoals zoetstoffen te monitoren. 
Het doel van het beschreven onderzoek is tweeledig. Ten eerste, het analyseren van het gehalte 
aan de kunstmatige zoetstoffen sacharine, aspartaam, acesulfaam-K en cyclamaat in 
voedingsmiddelen aanwezig op de Nederlandse markt en deze gehaltes toetsen aan de 
wetgeving. Ten tweede, op basis van de analyseresultaten de inname van zoetstoffen door de 
Nederlandse populatie schatten en vergelijken met de Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI) voor 
de individuele zoetstoffen. 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 4% van de geanalyseerde producten de maximale 
toegelaten concentraties volgens Richtlijn 94/35/ EG overschrijdt. Gemiddeld gezien wordt door de 
Nederlandse populatie de ADI van aspartaam, acesulfaam-K, cyclamaat en sacharine niet 
overschreden. Echter, kinderen in de leeftijd van 1-4 jaar die uitsluitend gebruik maken van 
frisdrank of limonadesiroop gezoet met cyclamaat kunnen de ADI overschrijden met een factor 2. 
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SUMMARY 
 
One of the dietary trends for the period 1987/88 to 1997/98 is the increased use of soft drinks, fruit 
juices and milk products. Not only the amount of users but also the intake has increased. 
Soft drinks, but also a growing number of yoghurt drinks, toothpaste, dietary supplements and 
other products may contain sweeteners. A growing number of consumers might choose for these 
products because of the obesity problem. 
European Parliament and Council Directives require each Member State to monitor the 
consumption and usage of food additives like sweeteners. The purpose of this study was 2-fold: 
firstly to analyse the sweeteners aspartame, acesulfame K, saccharin and cyclamate in foods 
available on the Dutch market and comparison of these results with the legislation. Secondly, to 
estimate the intake of these individual sweeteners by Dutch people and compare these results with 
the Acceptable Daily Intakes (ADI) for the individual sweeteners. 
From results of this study it appeared that 4% of the products analysed exceed the legislative 
values. The mean intense sweetener intake of the Dutch population does not exceed the ADI. 
However, young children who are high-level consumers of intense sweetener containing soft drinks 
or dilutable drinks, might exceed the ADI of cyclamate by a factor two. 
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1. INLEIDING 
 

In de periode 1987/88-1997/98 werden drie peilingen naar de voedselconsumptie van de 
Nederlandse bevolking uitgevoerd (Voedselconsumptiepeiling, VCP). De consumptiegegevens 
werden geanalyseerd op ontwikkelingen in de tijd door de Gezondheidsraad [1]. Het bleek dat de 
grootste toename in het gemiddelde gebruik van voedingsmiddelen zich heeft voorgedaan in de 
productgroep dranken. In de genoemde periode nam in vergelijking met andere voedingsmiddelen 
het gemiddelde gebruik van suikervrije frisdranken (‘light’), halfvolle melk(producten), 
vruchtensappen, frisdranken en magere melk(producten) met respectievelijk  583, 55, 45, 41 en 
27% het sterkst toe. Met uitzondering van de magere melk(producten) steeg zowel het aantal 
gebruikers van deze producten als de door hen geconsumeerde hoeveelheden [1]. 
‘Light’ frisdranken, maar ook in toenemende mate yoghurtdranken, toetjes, vitaminepreparaten, 
tandpasta’s en andere producten bevatten kunstmatige zoetstoffen. Ook neemt het aantal ‘nieuwe 
producten’ met kunstmatige zoetstoffen toe. Sacharine, aspartaam, acesulfaam-K en cyclamaat 
behoren tot de groep van kunstmatige (intensieve) zoetstoffen.  
Naast het gebruik van grote hoeveelheden van een product met kunstmatige zoetstoffen kan de 
consumptie van verschillende producten met kunstmatige zoetstoffen leiden tot een overschrijding 
van de Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI)1 voor de individuele kunstmatige zoetstoffen. 
Gezien de bovengenoemde ontwikkelingen in de consumptie van levensmiddelen lijkt het nuttig de 
inname van kunstmatige zoetstoffen door de algemene populatie te volgen. 
Volgens richtlijn 94/35 ‘zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt’ van het 
Europese Parlement en de Raad heeft iedere lidstaat van de Europese Unie de verplichting om de 
consumptie en het gebruik van zoetstoffen te monitoren [2].  
 
Het doel van het onderzoek beschreven in deze rapportage is tweeledig. Ten eerste wordt het 
gehalte aan de kunstmatige zoetstoffen sacharine, aspartaam, acesulfaam-K en cyclamaat in 
voedingsmiddelen aanwezig op de Nederlandse markt bepaald en worden deze gehaltes getoetst 
aan de Nederlandse wetgeving. Ten tweede wordt op basis van de analyseresultaten de inname 
van kunstmatige zoetstoffen door de Nederlandse populatie geschat aan de hand van de derde 
Voedselconsumptiepeiling (VCP3) uitgevoerd in 1997/1998 [3]. De inname door diverse 
leeftijdscategorieën wordt vergeleken met de ADI voor de diverse kunstmatige zoetstoffen zoals 
die zijn vastgesteld door de Scientific Committee on Food (SCF).  

_______________________________________ 
1 ADI (Aanvaardbare Dagelijkse Inname) is een gezondheidskundige grenswaarde, gedefinieerd als de maximale 
hoeveelheid die de mens dagelijks gedurende het hele leven mag innemen zonder daarvan schadelijke gevolgen voor 
de gezondheid te ondervinden. 
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2. MATERIAAL EN METHODEN 

2.1 Monstername 

In het reguliere winkelkanaal werden in mei 2003 en september 2003 zoveel mogelijk producten 
bemonsterd die één of meerdere van de zoetstoffen sacharine, aspartaam, acesulfaam-K of 
cyclamaat bevatten. Het ging hierbij om producten met de aanduiding ‘light’, maar ook om 
producten met de aanduiding ‘geen suiker toegevoegd’. Er werden twee monsternames uitgevoerd 
om het gemiddelde te kunnen bepalen van het gehalte aan zoetstoffen in een product over twee 
productiecodes. In principe werden tijdens de eerste en tweede monstername dezelfde producten 
meegenomen. Er zijn geen monsters kauwgom genomen, omdat de gebruikte analysemethoden 
voor dit product niet geschikt waren. 

2.2 Analyse van zoetstoffen 

De zoetstof bevattende producten werden geanalyseerd aan de hand van een 
vloeistofchromatografische (LC) methode. Na extractie met water werden sacharine, acesulfaam-K 
en aspartaam gescheiden op een Bondapak C18 125 Å 10µm, 3.9 x 300 mm kolom. Detectie vond 
plaats met behulp van Diode Array Detectie (DAD) bij 220 nm. 
Het cyclamaatgehalte, uitgedrukt als cyclaamzuur, werd met een andere LC methode bepaald. Na 
extractie met water werd cyclamaat in een zure waterige oplossing met een overmaat hypochloriet 
omgezet tot N,N-dichloorcyclohexylamine. Deze stof werd van eventuele andere componenten 
gescheiden op een Nova-Pak Radial-Pak C18, 4µm, 8 x 100 mm kolom.  
Detectie vond plaats met behulp van UV bij 314 nm. 
Voor het analyseresultaat per product werd het gemiddelde genomen van het resultaat uit de 
eerste en tweede monstername. Om een indruk te krijgen van de spreiding, die zowel veroorzaakt 
kan zijn door de analysemethode als door de spreiding in de samenstelling van het product, werd 
het verschil tussen de twee analyses van elk product uitgedrukt ten opzichte van het gemiddelde 
van de twee analyseresultaten. 

2.3 Toetsen aan de wetgeving 

De analyseresultaten werden getoetst aan de maximale gebruiksdoses beschreven in de 
Warenwetregeling gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen. Deze wetgeving is getransponeerd 
uit Richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt.    
Het gehalte zoetstoffen in limonadesiroop werd getoetst aan de wetgeving voor niet -alcoholische 
dranken na verdunning van de siroop met water volgens de aanwijzingen op de verpakking.  
In die gevallen waar geen aanwijzing met betrekking tot de toe te passen verdunning met water op 
de verpakking was aangegeven, werd een zelfde verdunning toegepast als van vergelijkbare 
andere limonadesiropen. 
Het gehalte zoetstoffen in yoghurtdrank werd getoetst aan de wetgeving voor dranken op basis 
van melk en de daarvan afgeleide producten. 

2.4 Inname van kunstmatige zoetstoffen 

Om een uitspraak te doen over de inname van zoetstoffen door de Nederlandse populatie werd 
gebruik gemaakt van de nationale Voedselconsumptiepeiling 1997/98 (VCP3). De 
voedselconsumptiegegevens zijn verzameld door middel van een tweedaagse opschrijfmethode bij 
een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking; 6250 personen in de leeftijd van 1 
tot 97 jaar.  
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De berekeningen werden uitgevoerd voor de totale populatie (gebruikers en niet-gebruikers), 
gewogen naar leeftijd en geslacht. Berekeningen voor kinderen in verschillende 
leeftijdscategorieën werden alleen uitgevoerd voor gebruikers omdat 87% van de kinderen in 
VCP3 wel een product gebruikt dat één van de kunstmatige zoetstoffen bevat. Naast de 
gemiddelde inname van zoetstoffen werd middels het 95 percentiel de hoogste inname van de 
(sub)populatie weergegeven. Wanneer een product met zoetstoffen niet gekoppeld kon worden 
aan een bestaande NEVO code2, omdat het een relatief nieuw product op de markt betrof, werd 
voor de berekening van de inname van een zoetstof het gebruik van dat bepaald levensmiddel 
zonder zoetstof gekoppeld aan de gemiddelde analysewaarde van het product met zoetstof. Deze 
analysewaarde werd op zich gecorrigeerd voor het marktaandeel van het product met zoetstof ten 
opzichte van de totale markt van het betreffend product. Marktaandelen voor producten met 
zoetstoffen werden verkregen van marktonderzoeksbureau GfK dan wel overgenomen van 
productschappen.  Zo bleek het aandeel van ‘light’ limonadesiropen 5,6% te zijn van de totale 
markt aan limonadesiropen. 
 
Voor een worst-case scenario werd, ervan uitgaande dat voor de producten frisdrank, 
limonadesiroop, yoghurtdrank en chocolademelk uitsluitend de ‘light’ variant wordt gebruikt, het 
hoogste gebruik (95 percentiel) in de verschillende leeftijdscategorieën gekoppeld aan de 
gemiddelde analysewaarde. 
In verband met de inname van fluoride door jonge kinderen wordt op de verpakking van tandpasta 
geadviseerd om het product door te slikken. De mogelijke bijdrage van kindertandpasta aan de 
inname van kunstmatige zoetstof werd berekend door aan te nemen dat voor één keer tanden 
poetsen 1 cm tandpasta nodig is. Het gemiddelde gehalte zoetstof (mg/g) in de tandpasta werd 
vermenigvuldigd met het aantal gram tandpasta per cm. Vervolgens werd het aantal mg zoetstof 
per cm tandpasta gedeeld door het lichaamsgewicht om tot het aantal mg zoetstof per kg 
lichaamsgewicht per poetsbeurt te komen. Aangezien er wordt geadviseerd aan kinderen om 
minimaal twee maal per dag tanden te poetsen, is het resultaat vermenigvuldigd met twee. 
De mogelijke bijdrage van vitaminepreparaten aan de inname van kunstmatige zoetstoffen werd 
berekend door het geanalyseerde gehalte (mg/g) te vermenigvuldigen met het gewicht van een 
tablet (g). Vervolgens werd het aantal mg zoetstof per tablet gedeeld door het lichaamsgewicht 
(mg/kg lichaamsgewicht). 
 
Zoetstoffen (zoetjes) werden niet geanalyseerd. Via het etiket, van in supermarkten en 
drogisterijen beschikbare producten, werden de gehaltes aan zoetstoffen vastgesteld en betrokken 
bij de innameberekeningen aan de hand van VCP3. 
De bijdrage van de snoeppastilles en één bepaalde soort zuiveldrank aan de inname van 
cyclamaat, aspartaam, sacharine en acesulfaam-K is niet meegenomen omdat het aantal 
producten met kunstmatige zoetstoffen zeer beperkt was en deze producten niet in te delen waren 
in levensmiddelencategorieën voor VCP3. 
 
Alle statistische berekeningen werden uitgevoerd met behulp van het statistische analysepakket 
SPSS versie 10. 
De berekende innames werden vergeleken met ADI’s zoals die zijn vastgesteld door de SCF. De 
ADI voor cyclamaat, aspartaam, acesulfaam-K en sacharine bedraagt respectievelijk 7 mg/kg 
lichaamsgewicht, 40 mg/kg lichaamsgewicht, 9 mg/kg lichaamsgewicht en 5 mg/kg 
lichaamsgewicht. 

_______________________________________ 
2 NEVO (Nederlands Voedingsstoffenbestand) wordt beheerd door de Stichting Nederlands Voedingstoffenbestand. 
Ieder voedingsmiddel heeft een eigen code in dit voedingsstoffenbestand, de NEVO code.  
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3. RESULTATEN 

3.1 Monstername 

Er werden per monstername 110 verschillende producten genomen, 35 in de categorie frisdrank, 8 
in de categorie vruchtensap, 8 in de categorie limonadesiroop, 9 in de categorie yoghurtdrank, 5 in 
de categorie yoghurt, 2 in de categorie chocolademelk, 5 in de categorie keelpastilles, 7 in de 
categorie vitaminepreparaten, 7 in de categorie tandpasta, 10 in de categorie zoetjes en 14 
overige monsters.  

3.2 Analyse van zoetstoffen 

In tabel 1 wordt het resultaat van de analyses per zoetstof weergegeven voor de productgroepen 
frisdrank, limonadesiroop, yoghurtdrank, chocolademelk, vitaminepreparaten, vruchtensappen, 
yoghurt, tandpasta, en keelpastilles. In bijlage 1 is een uitgebreide tabel met analyseresultaten, 
gemiddelde analyseresultaten, spreiding en toegekende NEVO codes voor de berekening van de 
inname, per product terug te vinden. Producten zijn hierbij geanonimiseerd. 
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Tabel 1: Resultaat zoetstoffenanalyse in producten afkomstig van de Nederlandse markt.    
Cyclamaat  Aspartaam 

Spreiding 
µg/g 

Spreiding 
µg/g 

 
Gemiddelde 

µg/g 
N 

min max 

Maximaal 
toegelaten 

concentratie 
µg/g 

 Gemiddelde 
µg/g 

N 

min max 

Maximaal 
toegelaten 

concentratie 
µg/g 

Frisdrank 258 20 83 369 4001  145 28 30 462 600 
Limonadesiroop2 184 6 42 370 4001  62 4 42 76 600 
Yoghurtdrank 186 3 91 316 400  78 8 36 161 600 
Chocolademelk 243 2 239 247 400  -3    600 
Vitaminepreparaat -3     1250  6365 5 1395 16934 5500 
Vruchtensap 189 7 89 288 400  61 3 18 95 600 
Yoghurt -3    250  102 5 66 204 1000 
Keelpastilles -3    500  446 3 77 760 1000 
Tandpasta -3    -  -3    - 

Sacharine  Acesulfaam-K 
Spreiding 

µg/g 
Spreiding 

µg/g 

 
Gemiddelde 

µg/g 
N 

min max 

Maximaal 
toegelaten 

concentratie 
µg/g 

 Gemiddelde 
µg/g 

N 

min max 

Maximaal 
toegelaten 

concentratie 
µg/g 

Frisdrank 32 18 8 70 80  105 24 29 208 350 
Limonadesiroop2 32 8 11 75 80  64 3 62 65 350 
Yoghurtdrank 13 3 6 20 80  84 8 22 123 350 
Chocolademelk 125 2 112 138 80  97 1 95 99 350 
Vitaminepreparaat -3    1200  -3    2000 
Vruchtensap 21 8 15 29 80  83 2 33 133 350 
Yoghurt -3    100  91 5 63 117 350 
Keelpastilles -3    500  448 3 434 456 500 
Tandpasta 1696 7 384 2512 -  -3    - 

1 In 2004 is de maximale toegelaten concentratie verlaagd naar 250µg/g. 
2 Concentratie na verdunnen met water volgens etiket. 
3 Betreffende zoetstof niet aangetroffen in bedoelde productgroep. 

 
Uit tabel 1 blijkt dat de groep frisdrank het hoogste gemiddelde gehalte cyclamaat (258 µg/g)  
bevat, terwijl tandpasta de hoogste gemiddelde concentratie aan sacharine bevat (1696 µg/g), 
keelpastilles de hoogst gemiddelde concentratie acesulfaam-K (448µg/g) en vitaminepreparaten 
de hoogste gemiddelde concentratie aspartaam (6365 µg/g). Uit Tabel 1 blijkt verder dat in de 
meeste categorieën van producten alle zoetstoffen wel worden toegepast. Uit analyses blijkt dat in 
vitaminepreparaten uitsluitend aspartaam wordt gebruikt en in tandpasta alleen sacharine. In 
Yoghurt wordt naast aspartaam ook acesulfaam-K toegepast.  
Bij éénvijfde van alle geanalyseerde producten is het verschil tussen de resultaten van de 
individuele monsternames ten opzichte van het gemiddelde resultaat groter dan 20%, met een 
spreiding van 20-145%.  
 

3.3 Toetsen aan de wetgeving 

In Tabel 1 zijn maximaal toegelaten concentraties weergegeven. 
Bij 4% van de geanalyseerde producten werd de maximaal wettelijk toegelaten concentratie 
overschreden. Daarnaast is twee maal cyclamaat gedeclareerd en niet aangetroffen, twee maal 
sacharine gedeclareerd en niet aangetroffen, vier maal aspartaam gedeclareerd en niet 
aangetroffen en eenmaal werd acesulfaam-K aangetroffen terwijl deze niet gedeclareerd was.  
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Bij 50% van de geanalyseerde limonadesiropen was er geen aanwijzing met betrekking tot de toe 
te passen verdunning met water op de verpakking. 



3.4 Inname van kunstmatige zoetstoffen 

 
In Tabel 2 wordt de gemiddeld geschatte inname op basis van de analyseresultaten weergegeven 
van kunstmatige zoetstoffen berekend voor de totale populatie en kinderen in verschillende 
leeftijdscategorieën uit VCP3.  

 
Tabel 2: Gemiddeld geschatte inname van cyclamaat, sacharine, aspartaam en acesulfaam-K 
(mg/kg lichaamsgewicht (BW)) weergegeven berekend voor de totale populatie (gebruikers en 
niet-gebruikers) en kinderen in verschillende leeftijdscategorieën (alleen gebruikers):        
                                                                                                                                                                                             

Cyclamaat   Sacharine Leeftijdscategorie 
(jaren) Gemiddelde 

mg/kg BW/dag 
95 percentiel 

mg/kg BW/dag 
 Gemiddelde 

mg/kg BW/dag 
95 percentiel 

mg/kg BW/dag 
1-4 0.6 1.1  0.03 0.06 
4-7 0.3 0.6  0.02 0.03 
7-10 0.1 0.6  0.00 0.02 
10-13 0.1 1.2  0.01 0.02 
1-97 0.1 0.4  0.02 0.01 

 
Aspartaam   Acesulfaam-K Leeftijdscategorie 

(jaren) Gemiddelde 
mg/kg BW/dag 

95 percentiel 
mg/kg BW/dag 

 Gemiddelde 
mg/kg BW/dag 

95 percentiel 
mg/kg BW/dag 

1-4 0.2 0.5  0.2 0.6 
4-7 0.1 0.3  0.2 0.4 
7-10 0.1 0.3  0.1 0.3 
10-13 0.1 0.7  0.1 0.4 
1-97 0.1 0.5  0.0 0.1 

 
De gemiddelde inname per kilogram lichaamsgewicht van cyclamaat, sacharine, aspartaam en 
acesulfaam-K is het hoogst bij kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar. De inname van cyclamaat is 
voor deze leeftijdscategorie het hoogst.  
In Figuur 1 worden de belangrijkste categorieën van producten die bijdragen aan de inname van 
cyclamaat door kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar weergegeven.  
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Figuur 1: De meest belangrijke categorieën producten die bijdragen aan de inname van cyclamaat 
(0.6 mg/kg lichaamsgewicht) door kinderen (1-4 jaar) die producten met zoetstoffen gebruiken.   
 
Figuur 1 laat zien dat limonadesiroop het meeste bijdraagt aan de inname van cyclamaat door 
kinderen van 1 tot 4 jaar. 
 
Theoretisch kunnen de gemiddeld geschatte innamen zoals vermeldt in Tabel 2 worden aangevuld 
met sacharine uit tandpasta en/of aspartaam uit vitaminepreparaten. 
Tandpasta kan maximaal 0.2 mg/kg lichaamsgewicht extra bijdragen aan de gemiddelde inname 
van sacharine in de leeftijdscategorie van 1-4 jaar. Terwijl vitaminepreparaten maximaal 0.3 mg/kg 
lichaamsgewicht extra kunnen bijdragen aan de inname van aspartaam in de leeftijdscategorie van 
1-4 jaar. 
 
In Tabel 3 worden worst-case scenario’s weergegeven. Voor elke productgroep wordt de inname 
geschat voor iedere individuele zoetstof ervan uitgaande dat voor het hoogste gebruik aan 
frisdrank, limonadesiroop, yoghurtdrank en chocolademelk in verschillende leeftijdscategorieën 
van VCP3 uitsluitend producten zijn gebruikt die gezoet zijn met kunstmatige zoetstoffen.  
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Tabel 3: Berekende zoetstofinname op basis van het 95 percentiel van consumptie (alleen 
gebruikers) N = aantal personen in een bepaalde leeftijdscategorie van VCP3 dat een bepaald 
product gebruikt.  

1-4 jaar N Inname 
product P95 

g/dag 

Cyclamaat 
 

mg/kg BW/dag 

Aspartaam 
 

mg/kg BW/dag 

Sacharine 
 

mg/kg BW/dag 

Acesulfaam-K 
 

mg/kg BW/dag 
Frisdrank 65 770 14 8 2 6 

Limonadesiroop 124 125 13 3 1 3 
Yoghurtdrank 102 500 7 3 0.5 3 

Chocolademelk 13 242 4 0 2 2 
 

4-7 jaar N Inname 
product P 95 

g/dag 

Cyclamaat 
 

mg/kg BW/dag 

Aspartaam 
 

mg/kg BW/dag 

Sacharine 
 

mg/kg BW/dag 

Acesulfaam-K 
 

mg/kg BW/dag 
Frisdrank 134 535 7 4 1 3 

Limonadesiroop 149 114 8 2 1 2 
Yoghurtdrank 138 650 6 3 0.5 3 

Chocolademelk 16 332 4 0 2 2 
 

7-10 jaar N Inname 
product P 95 

g/dag 

Cyclamaat 
 

mg/kg BW/dag 

Aspartaam 
 

mg/kg BW/dag 

Sacharine 
 

mg/kg BW/dag 

Acesulfaam-K 
 

mg/kg BW/dag 
Frisdrank 149 692 5 3 0.5 2 

Limonadesiroop 125 120 4 1 0.5 1 
Yoghurtdrank 109 529 3 1 0.2 1 

Chocolademelk 28 618 4 0 2 2 
 

1-97 jaar N Inname 
product P 95 

g/dag 

Cyclamaat 
 

mg/kg BW/dag 

Aspartaam 
 

mg/kg BW/dag 

Sacharine 
 

mg/kg BW/dag 

Acesulfaam-K 
 

mg/kg BW/dag 
Frisdrank 2858 980 4 2 0.5 2 

Limonadesiroop 838 120 3 1 0.3 0.5 
Yoghurtdrank 969 525 2 0.5 0.1 1 

Chocolademelk 282 450 2 0 1 1 
 

Uit Tabel 3 wordt duidelijk dat wanneer de hoogste gebruikers van frisdrank, limonadesiroop, 
yoghurtdrank en chocolademelk, uitsluitend gebruik maken van met kunstmatige zoetstoffen 
gezoete producten, de inname per kg lichaamsgewicht het hoogst is voor de zoetstof cyclamaat 
voor kinderen in de leeftijdscategorie van 1-4 jaar. De ADI voor cyclamaat kan op basis van deze 
schatting met name door het gebruik van frisdrank en/of limonadesiroop worden overschreden met 
een factor 2. 
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4. DISCUSSIE 

4.1 Monstername 

De monsters die genomen werden van producten met intensieve zoetstoffen waren representatief 
voor het aanbod op de Nederlandse markt. De supermarkten waar de monsters werden genomen 
hebben een gezamenlijk marktaandeel van meer dan 50%. 

4.2 Analyse van zoetstoffen 

Bij éénvijfde van alle producten is het verschil tussen de twee analyseresultaten, van één of 
meerdere zoetstoffen, meer dan 20% ten opzichte van het gemiddelde analyseresultaat van beide 
monsternames. Het verschil kan oplopen tot 145%. De verschillen kwamen voor bij producten uit 
diverse productcategorieën en voor alle vier de zoetstoffen. 
Uit validatiestudies van de toegepaste analysemethodes bleek de maximale analysefout in de 
geanalyseerde matrices 15% te zijn. Dit kan er op duiden dat de spreiding in de toevoeging van 
zoetstoffen aan betreffende producten groot kan zijn of dat er een aanpassing van receptuur heeft 
plaatsgevonden. Uit etiketcontrole bleek dat voor twee frisdranken het grote verschil in 
acesulfaam-K veroorzaakt werd door een wijziging in samenstelling. Verder leek voor twee 
sacharine bevattende producten met een verandering in de verpakking ook de samenstelling te 
zijn aangepast. Nader onderzoek naar een aantal van de opmerkelijke verschillen zal worden 
gedaan. De verschillen hebben geen invloed op de conclusies met betrekking tot de inname van 
zoetstoffen. Voor berekeningen van de inname werd voor een bepaalde NEVO-code 
analyseresultaten van verschillende producten die ressorteren onder de betreffende code 
gemiddeld. 

4.3 Toetsen aan de wetgeving 

De analyseresultaten werden getoetst aan Warenwetregeling gebruik van zoetstoffen in 
levensmiddelen. In Januari 2004 is de Richtlijn 94/35/EG gewijzigd door Richtlijn 2003/115/EG, 
één van de wijzigingen is een nieuwe productnorm voor cyclamaat in frisdrank, namelijk 250 µg/g 
in plaats van 400 µg/g.  De wijziging wordt van kracht op 29 juli 2005 en de uitverkooptermijn loopt 
tot en met 29 januari 2006. Als de analyseresultaten van de monsters getoetst zouden zijn aan de 
nieuwe wetgeving dan zou 24% van de producten de norm hebben overschreden. Deze 
producenten zullen hun producten dus te zijner tijd moeten herformuleren. 
 
In het Warenwetbesluit zoetstoffen, artikel 4 lid 3 wordt vermeld dat zoetstoffen niet mogen worden 
toegevoegd aan eet- en drinkwaren bestemd voor zuigelingen, peuters of kleuters, dus voor de 
leeftijdsgroep 0- 6 jaar. Naast vitaminepreparaten zijn er ook zoetstofhoudende limonadesiropen, 
frisdranken en toetjes aangetroffen op de markt waarbij het niet ondenkbaar is dat ze vanwege 
onder andere hun presentatie gebruikt worden door kinderen die jonger zijn dan 6 jaar. Kinderen in 
de leeftijd tot 6 jaar zullen dus wel degelijk worden blootgesteld aan zoetstoffen.  
Bij nader onderzoek van de Europese regelgeving bleek dat bovengenoemde regel uit het 
Warenwetbesluit is gerelateerd aan de regelgeving ten aanzien van de bijzondere voeding voor 
kinderen in deze leeftijdsgroep, waarbij in de samenstellingeisen gezien het doel van deze 
bijzondere voeding, geen ruimte is voor zoetstoffen. Dit lijkt weer te zijn gebaseerd op een uit 1984 
daterend rapport van het Scientific Committee for Food over zoetstoffen [4] dat werd gemaakt ter 
voorbereiding van Europese wetgeving. Hierin wordt gemeld dat het gebruik van polyolen in 
voedingsmiddelen voor baby’s en jonge kinderen (tot 3 jaar) wordt afgeraden. Bovengenoemde 
regel in het Warenwetbesluit zoetstoffen dient dus behoedzaam te worden geïnterpreteerd voor 
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wat betreft leeftijd, levensmiddel en categorie zoetstof. 
 
Op een aantal vitaminepreparaten die zoetstoffen bevatten staat aangegeven dat ze bestemd zijn  
voor kinderen vanaf 3 jaar. Gezien het bovenstaande lijkt dit volgens de Wet te zijn toegestaan. 
Tandpasta voor kinderen valt onder wetgeving voor cosmetische producten. In deze wetgeving is 
de toevoeging van zoetstoffen niet geregeld. Opgemerkt dient te worden dat de mogelijke bijdrage 
van sacharine uit tandpasta en aspartaam uit vitaminepreparaten, aan de inname van sacharine 
en aspartaam door kinderen in de leeftijdscategorie van 1-4 jaar, ten opzichte van de ADI voor 
deze zoetstoffen klein is. 

4.4 Inname van kunstmatige zoetstoffen 

Uit het beschreven onderzoek bleek dat, op basis van VCP3, de gemiddelde inname van 
kunstmatige zoetstoffen door de totale Nederlandse populatie niet boven de ADI uitstijgt. De 
hoogste inname (P95) is maximaal 16% van de ADI voor kinderen in de leeftijdscategorie van 1-4 
jaar voor de zoetstof cyclamaat. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze waardes zijn 
vastgesteld met voedselconsumptiegegevens uit 1997/98. Het consumptiepatroon van de 
Nederlandse bevolking laat na 1998 een toename zien in het gebruik van ‘light’ producten. 
Bijvoorbeeld, het gebruik van ‘light’ frisdranken is gestegen van 12 liter per hoofd van de bevolking 
naar 18 liter per hoofd van de bevolking [5]. Verder is het niet ondenkbaar, in verband met het 
obesitas probleem, dat steeds meer individuen uitsluitend gebruik maken van ‘light’ varianten. 
Wordt ervan uitgegaan dat het hoogste gebruik aan frisdrank, limonadesiroop, yoghurtdrank en 
chocolademelk uit VCP3 in de leeftijdscategorieën voor kinderen van 1 tot 4 en 4 tot 7 jaar 
uitsluitend ‘light’ producten zijn, dan kan de ADI voor cyclamaat met een factor twee worden 
overschreden met name door het gebruik van frisdrank of limonadesiroop. Het consumeren van 
een combinatie van producten kan leiden tot een nog hogere overschrijding.  
Ook na het aanpassen van de productnorm voor cyclamaat (250 µg/g) in frisdrank die in 2005 van 
kracht wordt, blijft overschrijding van de ADI voor cyclamaat door kinderen in de leeftijdscategorie 
1 tot 4 en 4 tot 7 jaar mogelijk omdat als uitgangspunt voor de berekening van een worst-case 
scenario gebruik werd gemaakt van een gemiddeld (geanalyseerde) cyclamaatgehalte van 258 
µg/g en niet de tot nu toe gehanteerde maximaal toegelaten concentratie van 400 µg/g. Hierbij 
wordt ervan uitgegaan dat producenten de maximaal toegestane hoeveelheid toevoegen. 
Reduceren van de norm van 400 naar 250 µg cyclamaat per gram zal geen zin hebben als alle 
producenten op het maximum gaan zitten. 
In het beschreven worst-case scenario is de inname van acesulfaam-K ook een punt van aandacht 
omdat deze de ADI in de leeftijdscategorie van 1-4 jaar benadert. Een combinatie van 
verschillende producten en hoog gebruik kan leiden tot overschrijding van de ADI. 
 

4.4.1 ADI voor cyclamaat 

 
Het regelmatig overschrijden van de ADI kan een gezondheidsrisico opleveren. In het geval van 
cyclamaat is niet duidelijk wat het gevolg van regelmatige overschrijding van de ADI kan zijn. De 
Europese Commissie heeft ADI’s vastgesteld voor cyclamaat, sacharine, aspartaam en 
acesulfaam-K. Op basis van de ADI en het consumptiepatroon kan een productnorm worden 
vastgesteld. Als het consumptiepatroon verandert voor producten, kan de ADI worden 
overschreden. Als dit vaak gebeurt kan er een risico ontstaan voor de gezondheid en moet 
overwogen worden om de productnorm aan te passen.  
De ADI voor cyclamaat is in 1985 door de Scientific Committee on Food (SCF) gesteld op 11 
mg/kg lichaamsgewicht. Deze ADI is gebaseerd op de No Observed Adverse Effect Level 
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(NOAEL) van 100 mg/kg lichaamsgewicht voor het toxische effect van cyclohexylamine op de 
rattentestis. Cyclohexylamine is een metaboliet van cyclamaat dat gevormd wordt door 
microbiologische fermentatie van niet geabsorbeerd cyclamaat in de darmen. In 1994 is op basis 
van de ADI voor cyclamaat in de wetgeving een gehalte van 400 mg/l voor cyclamaat in 
frisdranken vastgelegd. In 2000 heeft de SCF op basis van nieuw onderzoek de ADI van 
cyclamaat op 7 mg/kg lichaamsgewicht gesteld. Uit dit nieuwe onderzoek blijkt namelijk dat de 
omzetting van cyclamaat in cyclohexylamine in de mens maximaal 85% in tegenstelling tot het 
eerder gerapporteerde 18.9% bedraagt [6]. In 2004 is het maximaal toegestane gehalte van 
cyclamaat in frisdranken op basis van de nieuwe ADI gewijzigd in 250 mg/l. Dit betekent dat een 
kind van 25 kg, 700 ml frisdrank, maximaal gezoet met cyclamaat, per dag mag drinken voordat de 
ADI wordt overschreden (3.5 glazen). 

4.4.2 Internationale onderzoeken 

Vergelijkbare studies werden ook uitgevoerd in andere Europese landen: Duitsland [7], Spanje [6] 
en Italië [8,9]. De gemiddelde inname van cyclamaat, sacharine, aspartaam en acesulfaam-K door 
de totale Nederlandse populatie berekend in de hier beschreven studie wordt in tabel 4 vergeleken 
met resultaten van vergelijkbare studies uit andere landen. 
 
Tabel 4. Vergelijking van inname intensieve zoetstoffen uit diverse Europese landen met de 
beschreven Nederlandse studie. 

Cyclamaat Sacharine Aspartaam Acesulfaam-K Land Leeftijd  
(jaren) Gemiddelde 

inname 
Mg/kg BW/day 

Gemiddelde 
inname 
Mg/kg BW/day 

Gemiddelde 
inname 
Mg/kg BW/day 

Gemiddelde 
inname 
Mg/kg BW/day 

Nederland 
[10] 

1-97 
(g + ng)1 

0.3   0.4 

Nederland 
[10] 

< 3 
(g + ng) 

0.1 0.09 0.3 0.1 

Nederland 
(dit rapport) 

1-97 
(g + ng) 

0.1 
0.4** 

0.02 
0.01** 

0.1 
0.5** 

0 
0.1** 

Nederland 
(dit rapport) 

13-16 
(g) 

0.1 
0.6** 

0.01 
0.02** 

0.1 
0.6** 

0.06 
0.3** 

Nederland 
(dit rapport) 

16-19 
(g) 

0.1 
0.5** 

0.001 
0.02** 

0.07 
0.3** 

0.04 
0.2** 

Nederland 
(dit rapport) 

19-22 
(g) 

0.1 
0.7** 

0.001 
0.02** 

0.1 
0.7** 

0.06 
0.4** 

Duitsland 
[7] 

0-60+ 
(g + ng) 

0.9 
3.2* 

0.1 
0.3* 

0.1 
0* 

 

Spanje 
[6] 

6-75 
(g + ng) 

0.4    

Italië 
[8] 

13-19 
(g) 

0.2 0.2 0.03 0.02 

Italië 
[9] 

14-17 
(g + ng) 

0.01 
0.05** 

0.001 
0** 

0.04 
0.2** 

0.01 
0.05** 

1 gebruikers en niet gebruikers;2 gebruikers 
* P90; **P95; ***P97.5 
 
De Duitse studie [7] schatte een hogere inname in van cyclamaat en sacharine door kinderen en 
volwassenen in vergelijking met de beschreven studie (0.9 en 0.1 mg/kg BW/dag versus 0.1 en 
0.02 mg/kg BW/dag). De gemiddelde inname van aspartaam is in beide studies vergelijkbaar (0.1 

 15



mg/kg BW/dag). Arcella et al. [9] berekende een lagere inname van cyclamaat, sacharine en 
aspartaam voor Italiaanse tieners in vergelijking met de tieners in dit rapport (0.01, 0.001 en 0.04 
mg/kg BW/dag versus 0.1, 0.01 en 0.1 mg/kg BW/dag). Ook is in deze Italiaanse studie de inname 
van zoetstoffen berekend voor mannen en vrouwen (14-17 jaar) die tijdens de survey aangaven 
veel suikervrije frisdranken en zoetjes te gebruiken. De berekende gemiddelde inname van de 
diverse zoetstoffen kwam niet boven de ADI uit, zelfs niet in een worst-case scenario. Illback et al. 
[11] en Garnier-Sagne et al.[12] voerde studies uit onder diabetici. Deze populatie zou een (extra) 
hoog gebruik van producten gezoet met kunstmatige zoetstoffen kunnen hebben. De hoogste 
(worst-case) inname van cyclamaat door Zweedse diabetici (0-15 jaar) was 317% van de ADI [11]. 
De Franse studie [12] daarentegen toonde aan dat de ADI voor de diverse zoetstoffen niet werd 
overschreden door kinderen (2-20 jaar) met diabetes.  
 
In tegenstelling tot studies uit andere landen werd in dit rapport gebruik gemaakt van 
analysewaardes voor de berekening van inname. In de andere studies werd gebruik gemaakt van 
geëtiketteerde gehaltes op de verpakking, gehaltes die worden opgegeven door fabrikanten van 
kunstmatige zoetstofhoudende producten, of maximaal toegestane gehaltes uit de Wet. Verder is 
het productaanbod en het al dan niet meenemen van geconcentreerde zoetstoffen in de vorm van 
tabletjes of druppels, dan wel het consumptiepatroon reden voor verschillen in de inname van 
zoetstoffen door populaties in de verschillende landen. 
  
De Britse Food Standards Agency (FSA) adviseerde in 2003 om kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 
4,5 jaar niet meer dan 3 glazen ‘niet alcoholische drank’ met cyclamaat te geven [13].  
Volgens de FSA was de gemiddelde inname van aspartaam, acesulfaam-K, sacharine en 
cyclamaat op basis van de consumptie van ‘niet alcoholische dranken’ (frisdrank, limonadesiroop 
etc.) respectievelijk 3.38, 0.92, 1.16 en 4.46 mg/kg lichaamsgewicht in de leeftijdscategorie 1,5-4,5 
jaar. Voor deze leeftijdscategorie was de hoogste inname (97.5 percentiel) van aspartaam, 
acesulfaam-K, sacharine en cyclamaat van ‘niet alcoholische dranken’ 12.01, 3.72, 3.83 en 14.07 
mg/ kg lichaamsgewicht [14]. De ADI van cyclamaat wordt in deze laatste groep dus overschreden 
met een factor 2. Dit  komt overeen met de uit VCP3 geschatte inname van cyclamaat uit frisdrank 
en limonadesiroop in de leeftijdscategorie van 1-4 jaar ervan uitgaande dat het hoogste gebruik 
van de genoemde producten alleen maar de ‘light’ variant was met een gemiddeld geanalyseerde 
cyclamaatgehalte. 
 
Het Voedingscentrum raadt het gebruik van producten met cyclamaat af als kinderen deze 
producten zelf kunnen nemen en/of als er geen zicht is op de hoeveelheid die het kind buitenshuis 
krijgt. Tevens geven zij aan ouders het advies kinderen weinig producten te geven die gezoet zijn 
met de zoetstof cyclamaat [15]. 
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5.  CONCLUSIES 
 
Uit het beschreven onderzoek naar kunstmatige zoetstoffen sacharine, aspartaam, acesulfaam-K 
en cyclamaat in levensmiddelen op de Nederlandse markt kon het volgende worden 
geconcludeerd. 
 
Voor 4% van de geanalyseerde producten werd de maximaal toegestane hoeveelheid genoemd in 
het Warenwetbesluit zoetstoffen overschreden. Als de resultaten getoetst zouden worden aan de 
nieuwe wetgeving voor cyclamaat die met ingang van 29 juli 2005 in werking treedt, zou 24% van 
de geanalyseerde producten de maximaal toegestane hoeveelheid overschrijden. Deze 
fabrikanten dienen hun producten dus te herformuleren. 
 
Opvallend was dat bij éénvijfde van alle producten het verschil tussen de twee analyseresultaten, 
van één of meerdere zoetstoffen, meer dan 20% was ten opzichte van het gemiddelde 
analyseresultaat van beide monsternames. De analysefout, die volgens validatiestudies maximaal 
rond de 15% is, kan hier niet alleen de oorzaak van zijn. Dit kan er op duiden dat de spreiding in 
de toevoeging van zoetstoffen aan betreffende producten groot kan zijn of dat er een aanpassing 
van receptuur heeft plaatsgevonden. Dit moet nader onderzocht worden. 
 
In het algemeen kan gesteld worden dat bij een toename in het aanbod van producten met 
kunstmatige zoetstoffen en een hogere consumptie van deze producten, het van belang is om de 
inname van kunstmatige zoetstoffen te monitoren. Dit geldt vooral voor kinderen in de 
leeftijdscategorie van 1tot 4 en 4 tot 7 jaar. Actuele consumptiegegevens zijn dan ook zeer 
gewenst. 
Uit dit onderzoek bleek dat de ADI van genoemde individuele intensieve zoetstoffen niet werd 
overschreden op basis van de gemiddelde inname en consumptiegegevens uit VCP3. De hoogste 
inname (P95) was maximaal 16% van de ADI in het geval van kinderen in de leeftijdscategorie van 
1-4 jaar voor de zoetstof cyclamaat. Echter, als wordt aangenomen dat het hoogste gebruik (P95) 
aan frisdrank, limonadesiroop, yoghurtdrank of chocolademelk uit VCP3 in de leeftijdscategorie 
voor kinderen van 1 tot 4 en 4 tot 7 jaar uitsluitend producten zijn met intensieve zoetstoffen, dan 
kan de ADI voor cyclamaat worden overschreden. De inname van acesulfaam-K is een punt van 
aandacht omdat de ADI voor kinderen benaderd wordt bij een hoge consumptie van frisdrank. Een 
combinatie van verschillende producten en hoog gebruik kan ook hier leiden tot overschrijding van 
de ADI. De beschreven resultaten zijn waarschijnlijk een onderschatting, aangezien de consumptie 
van kunstmatige zoetstoffen gestegen is sinds 1998, als gevolg van de toename in het gebruik van 
producten met kunstmatige zoetstoffen. 
Ook zal de conclusie voor wat betreft de (mogelijk te hoge) inname van cyclamaat ongewijzigd 
blijven na het in werking treden van de verlaagde toegestane maximale dosis van cyclamaat 
omdat in deze studie werd gerekend met een gemiddeld geanalyseerde waarde voor cyclamaat in 
frisdrank die ligt rond de nieuwe maximaal toegestane dosis. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat 
producenten de maximaal toegestane hoeveelheid toevoegen. Reduceren van de norm van 400 
naar 250 µg cyclamaat per gram zal geen zin hebben als alle producenten op het maximum gaan 
zitten. 
 
Bij de helft van de onderzochte limonadesiropen ontbrak een aanwijzing op de verpakking voor het 
toepassen van een geschikte verdunning.  Dit kan resulteren in een ongewenst hoge inname van 
cyclamaat door de consument. 
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BIJLAGE I: OVERZICHT VAN ANALYSERESULTATEN, GEMIDDELDE ANALYSERESULTATEN, SPREIDING EN TOEGEKENDE NEVO-CODES PER PRODUCT 
F = Frisdrank; V = Vruchtensap; YD = Yoghurtdrank; O = Overig; YO = Yoghurt; C = Chocolademelk; K = keelpastilles; L = Limonadesiroop; VP = Vitaminepreparaat;  
T = Tandpasta; Z = Zoetjes. Spreiding = het verschil tussen de resultaten van de individuele monsternames ten opzichte van het gemiddelde resultaat. 
 
Wanneer in de kolom “NEVO-code” 2 codes worden genoemd is het product naar de tweede code gehercodeerd, omdat de eerst genoemde code in VCP-3 nog niet bestond 
Lege plaatsen = Betreffende zoetstof niet gedeclareerd en niet  aantoonbaar aanwezig 
Niet geanalyseerd = Geen monster genomen in de eerste periode 
Niet aanwezig = Monster geanalyseerd in de eerste periode, monster niet aanwezig in winkel in de tweede periode 
Niet aantoonbaar = Betreffende zoetstof gedeclareerd, zoetstof niet aantoonbaar aanwezig 

  Producent-
code 

Productnaam- 
Code 

NEVO-code Product-
Groep 

Cyclamaat-
gehalte 

1e periode 
(µg/g) 

Cyclamaat-
gehalte 

2e periode 
(µg/g) 

Gemiddeld 
cyclamaat-

gehalte 
(µg/g) 

Spreiding 
(%) 

Aspartaam-
gehalte 

1e periode 
(µg/g) 

Aspartaam-
gehalte 

2e periode 
(µg/g) 

Gemiddeld 
aspartaam-

gehalte (µg/g) 

Spreiding 
(%) 

1            1 1523 F 342 336 339 1,8 105 101 103 3,9
2            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           
            
            
            
            
           
            

1 1523 F 314 310 312 1,3 117 106 111,5 9,9
3 1 1523 F 296 285 290,5 3,8
4 2 400 F 80 67 73,5 17,7
5 3 425 F 373 365 369 2,2
6 4 1521 F 186 96 141 63,8 58 53 55,5 9,0
2 5 1521 F 269 268 268,5 0,4 85 98 91,5 14,2
1 5 1521 F 226 213 219,5 5,9
7 6 1522 F 475 448 461,5 5,9
1 6 1522 F 376 360 368 4,4 73 66 69,5 10,1
2 7 417 F 247 256 251,5 3,6 74 64 69 14,5
8 8 1522 F 367 362 364,5 1,4
2 9 2085/1463 V 107 82 94,5 26,5
9 10 1521 F 136 143 139,5 5,0
10 11 1834 YD 158 163 160,5 3,1
11 12 1813 O 184 144 164 24,4
12 13 2039/657 YD 102 niet aanwezig 102
12 13 2039/657 YD 104 96 100 8,0
10 14 1833 YO 56 76 66 30,3
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Producent-
code 

Productnaam- 
Code 

NEVO-code Product- 
Groep 

Cyclamaat-
gehalte 

1e periode 

Cyclamaat-
gehalte 

2e periode 

Gemiddeld 
cyclamaat-

gehalte 

Spreiding 
(%) 

Aspartaam-
gehalte 

1e periode 

Aspartaam-
gehalte 

2e periode 

Gemiddeld 
aspartaam-

gehalte (µg/g) 

Spreiding 
(%) 

(µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) 
13            15 1833 YO niet

geanalyseerd 
79 79

13           
           

            

           

            
           
           

            
            

           
            
           
            
            
            

            
            
            
            
            

          
           

16 305 O 105 niet aanwezig 105
13 
 

15 1833 YO 79 75 77 5,2

13 17 478 O niet
geanalyseerd 

 

134 134

13 16 305 O niet
geanalyseerd 

87 87

13 11 657 YD 315 317 316 0,6 32 39 35,5 19,7
9 11 657 YD 263 42 152,5 144,9
14 18 1970/1464 C 238 240 239 0,8
2 18 1464 C 256 238 247 7,3
13 19 1791 O niet

geanalyseerd 
 

90 90

15 20 K
16 1 1523 F 263 272 267,5 3,4
17 9 2085/1463 V 205 190 197,5 7,6
16 21 463 L 43 41 42 4,8 72 81 76 11,8
18 7 417 F 322 334 328 3,7 83 75 79 10,1
19 22 417 F 82 83 82,5 1,2 60 68 64 12,5
1 23 1521 F 173 137 155 23,2
4 24 417 F 171 196 183,5 13,6 44 38 41 14,6
4 25 417 F 160 221 190,5 32,0 44 44 44 0,0
18 1 1523 F 219 205 212 6,6
20 26 400 F 244 240 242 1,7
6 9 2085/1463 V 89 Niet aanwezig

 
 89

21 21 463 L 251 221 236 12,7
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Producent-
code 

Productnaam- 
Code 

NEVO-code Product- 
Groep 

Cyclamaat-
gehalte 

1e periode 

Cyclamaat-
gehalte 

2e periode 

Gemiddeld 
cyclamaat-

gehalte 

Spreiding 
(%) 

Aspartaam-
gehalte 

1e periode 

Aspartaam-
gehalte 

2e periode 

Gemiddeld 
aspartaam-

gehalte (µg/g) 

Spreiding 
(%) 

(µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) 
19            1 1523 F 217 216 216,5 0,5
23            

            
            
            

           
            
            
            

          
            
            
            
            
            
            
            
            
         
           
            

            
            
            

21 463 L 81 77 79 5,1 73 64 69 13,0
24 27 738 L
22 21 463 L 280 326 303 15,2
12 11 1834 YD niet

geanalyseerd 
 

67 67

12 11 1834 YD 41 niet aanwezig 41
13 28 1834 YD 62 61 61,5 1,6
25 11 657 YD 121 60 90,5 67,4 70 41 55,5 52,3
25 29 2037 O niet

geanalyseerd 
  

97 97 niet
geanalyseerd 

102 102

13 15 1833 YO 77 88 82,5 13,3
13 30 O
26 31 K
27 31 K 420 584 502 32,7
28 21 1135 L 287 453 370 44,9 72 12 42 142,9
29 1 1523 F 318 274 296 14,9
30 21 1882/463 L 80 71 76 11,8 54 66 60 20,0
31 2 400 F 242 235 238,5 2,9 31 29 30 6,7
24 27 738 L
32 32 2085/1463 V 288 Niet aanwezig

 
 288

29 5 1521 F 164 171 167,5 4,2
33 7 417 F 360 373 366,5 3,6
9 33 400 F 52 niet aanwezig 52
33 34 395 F 349 352 350,5 0,9
32 9 2085/1463 V niet

geanalyseerd 
257 257 niet

geanalyseerd 
 

18 18

 22



Producent-
code 

Productnaam- 
Code 

NEVO-code Product- 
Groep 

Cyclamaat-
gehalte 

1e periode 

Cyclamaat-
gehalte 

2e periode 

Gemiddeld 
cyclamaat-

gehalte 

Spreiding 
(%) 

Aspartaam-
gehalte 

1e periode 

Aspartaam-
gehalte 

2e periode 

Gemiddeld 
aspartaam-

gehalte (µg/g) 

Spreiding 
(%) 

(µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) 
34            35 2085/1463 V niet

geanalyseerd 
196 196 niet

geanalyseerd 
68 68

35          
            
            
          
         
           
            
            

           
            
            
            
            

           

          
            
            
            
            
            

            

           

36 1833 YO  204 niet aanwezig 204
36 37 447 O 490 735 612,5 40,0
15 31 K 77 niet aanwezig 77
37 26 400 F 170 Niet aanwezig

 
 170

38 32 2085/1463 V 152 171 161,5 11,8
39 9 2085/1463 V 134 134 134
40 1 1523 F 311 317 314 1,9 97 96 96,5 1,0
38 26 400 F niet

geanalyseerd 
 

169 169

41 37 447 O 483 1109 796 78,6
42 31 K 713 806 759,5 12,2
43 38 1523 F 364 305 334,5 17,6
44 39 417 F 101 86 93,5 16,0
45 5 1521 F 160 142 151 11,9
4 40 417 F niet

aantoonbaar 
  

206 103 200,0** 71 63 67 11,9

46 41 VP 1480 2335 1907,5 44,8
47 41 VP 3619 3450 3534,5 4,8
48 41 VP 8053 Niet aanwezig 8053
48 41 VP
49 42 VP
48 41 VP Niet

geanalyseerd 
16934 16934

50 41 VP Niet
geanalyseerd 

 

1395 1395

51 43 T
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Producent-
code 

Productnaam- 
Code 

NEVO-code  Product-
Groep 

Cyclamaat-
gehalte 
e

Cyclamaat-
gehalte 

2  periode 
(µg/g) 

e

Gemiddeld 
cyclamaat-

gehalte 
(µg/g) 

Spreiding 
(%) 

Aspartaam-
gehalte 

1  periode 
(µg/g) 

e

Aspartaam-
gehalte 
e

Gemiddeld 
aspartaam-

gehalte (µg/g) 

Spreiding 
(%) 

2  periode 
(µg/g) 

1  periode 
(µg/g) 

52            43 T
53            

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

43 T
54 43 T
55 43 T
56 43 T
57 43 T
58 50 1002 O 181 niet aanwezig 181
58 50 1002 O 194 niet aanwezig 194
58 50 1002 O 297 niet aanwezig 297
58 50 1002 O 237 niet aanwezig 237
58 50 1002 O 283 niet aanwezig 283
61 47 1089 Z 60 60 60*
62 49 1592 Z
63 49 1592 Z
51 48 1594 Z 40000 40000 40000
59 44 1591 Z 100 100 100 0,0
59 46 1591 Z 18000 18000 18000 0,0
60 46 1591 Z 18000 18000 18000 0,0
59 45 1596 Z 30000 30000 30000 0,0
60 45 1596 Z 30000 30000 30000 0,0
61 45 1596 Z 31000 31000 31000 0,0
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Producent-
code 

Productnaam-
code 

NEVO-code Product-
groep 

Sacharine-
gehalte 

1e periode 
(µg/g) 

Sacharine-
gehalte 

2e periode 
(µg/g) 

Gemiddeld 
sacharine-

gehalte 
(µg/g) 

Spreiding 
(%) 

Acesulfaam-K 
gehalte 

1e periode (µg/g) 

Acesulfaam-K 
gehalte 

2e periode 
(µg/g) 

Gemiddeld 
acesulfaam-K 

gehalte 
(µg/g) 

Spreiding 
(%) 

1            1 1523 F 125 124 124,5 0,8
2            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

           
          

            
           

1 1523 F 130 126 128 3,1
3 1 1523 F 90 84 87 6,9
4 2 400 F 29 27 28 7,1 98 92 95 6,3
5 3 425 F 57 54 55,5 5,4
6 4 1521 F 27 28 27,5 3,6 57 110 83,5 63,5
2 5 1521 F 104 114 109 9,2
1 5 1521 F 26 27 26,5 3,8
7 6 1522 F
1 6 1522 F 37 36 36,5 2,7
2 7 417 F 83 83 83 0,0
8 8 1522 F 70 70 70 0,0
2 9 2085/1463 V 32 30 31 6,5 136 129 132,5 5,3
9 10 1521 F 20 16 18 22,2
10 11 1834 YD 23 21 22 9,1
11 12 1813 O
12 13 2039/657 YD 123 niet aanwezig 123
12 13 2039/657 YD 124 121 122,5 2,5
10 14 1833 YO 56 70 63 22,2
13 15 1833 YO 97 niet aanwezig 97
13 16 305 O 168 niet aanwezig 168
13 15 1833 YO 102 56 79 58,2
13 17 478 O niet

geanalyseerd 
179 179

13 16 305 O  niet geanalyseerd
  

143 143
13 11 657 YD 15 14 14,5 6,9 42 41 41,5 2,4
9 11 657 YD 7 4 5,5 54,6 107 51 79 70,9
14 18 1464 C niet aantoonbaar 223 111,5 95 97 97,9



Producent-
code 

Productnaam-
code 

NEVO-code Product-
groep 

Sacharine-
gehalte 

1e periode 

Sacharine-
gehalte 

2e periode 

Gemiddeld 
sacharine-

gehalte 

Spreiding 
(%) 

Acesulfaam-K 
gehalte 

1e periode (µg/g) 

Acesulfaam-K 
gehalte 

2e periode 

Gemiddeld 
acesulfaam-K 

gehalte 

Spreiding 
(%) 

(µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) 
2            18 1464 C 59 216 137,5 114,2
13            

           
          
            
            
            
            

            
            
            
            
            

           
            
            
            

            

            
            
           
            
            
            
            

19 1791 O niet
geanalyseerd 

 

23 23

15 20 K niet geanalyseerd
  

456 456
16 1 1523 F 84 180 132 72,7
17 9 2085/1463 V 32 25 28,5 24,6
16 21 463 L 12 10 11 18,2 64 61 62 4,8
18 7 417 F 93 94 93,5 1,1
19 22 417 F 31 26 28,5 17,6 86 88 87 2,3
1 23 1521 F 133 129 131 3,1
4 24 417 F 30 27 28,5 10,5 geen 57 28,5
4 25 417 F 29 30 29,5 3,4 geen 59 29,5
18 1 1523 F 148 146 147 1,7
20 26 400 F 7 8 7,5 13,3 28 79 53,5 95,3
6 9 2085/1463 V 22 niet aanwezig 22
21 21 1882/463 L 18 16 17 11,8
19 1 1523 F 156 150 153 3,9
23 21 463 L 11

 
9 10 20,0 64 67 65 4,6

24 27 738 L niet
geanalyseerd 

75 75

22 21 463 L 35 48 42 31,0
12 11 1834 YD niet geanalyseerd

 
98 98

12 11 1834 YD 106 niet aanwezig 106
13 28 1834 YD 75 77 76 2,6
25 11 657 YD 23 16 19,5 35,9
25 29 2037 O
13 15 1833 YO 95 101 98 6,1
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Producent-
code 

Productnaam-
code 

NEVO-code Product-
groep 

Sacharine-
gehalte 

1e periode 

Sacharine-
gehalte 

2e periode 

Gemiddeld 
sacharine-

gehalte 

Spreiding 
(%) 

Acesulfaam-K 
gehalte 

1e periode (µg/g) 

Acesulfaam-K 
gehalte 

2e periode 

Gemiddeld 
acesulfaam-K 

gehalte 

Spreiding 
(%) 

(µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) 
13            30 O niet geanalyseerd 105 105
26          

            
            
            
            
            
            
            
           
            

            
            

           

            

          
            
           
           
            
            
            
            

           

31 K   467 440 453,5 6,0
27 31 K
28 21 1135 L 26 4 15 146,7
29 1 1523 F 90 88 89 2,3
30 21 463 L 12 10 11 18,2 65 66 65 1,5
31 2 400 F 10 9 9,5 10,5 33 31 32 6,3
24 27 738 L 74 niet aanwezig 74
32 32 2085/1463 V 18 niet aanwezig

 
18

29 5 1521 F 208 208 208 0,0
33 7 417 F 70 67 68,5 4,4
9 33 400 F 12 niet aanwezig 12
33 34 395 F 71 68 69,5

 
4,3

32 9 2085/1463 V niet
geanalyseerd 

23 23  niet geanalyseerd 33 33

34 35 2085/1463 V niet
geanalyseerd 

  

16 16

35 36 1833 YO 117 niet aanwezig 117
36 37 447 O 1934 1959 1946,5

 
1,3

15 31 K 434 niet aanwezig
 

434
37 26 400 F 16 niet aanwezig 16
38 32 2085/1463 V 15 14 14,5 6,9
39 9 2085/1463 V 15 16 15,5 6,5
40 1 1523 F 125 125 125 0,0
38 26 400 F niet

geanalyseerd 
 

12 12

41 37 447 O 513 752 632,5 37,8
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Producent-
code 

Productnaam-
code 

NEVO-code Product-
groep 

Sacharine-
gehalte 

1e periode 

Sacharine-
gehalte 

2e periode 

Gemiddeld 
sacharine-

gehalte 

Spreiding 
(%) 

Acesulfaam-K 
gehalte 

1e periode (µg/g) 

Acesulfaam-K 
gehalte 

2e periode 

Gemiddeld 
acesulfaam-K 

gehalte 

Spreiding 
(%) 

(µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) 
42            31 K
43            

            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

38 1523 F 29 29 29 0,0
44 39 417 F 138 135 136,5 2,2
45 5 1521 F 206 208 207 1,0
4 40 417 F 29 29 29 235 geen 117,5
46 41 VP
47 41 VP
48 41 VP
48 41 VP
49 42 VP
48 41 VP
50 41 VP
51 43 T 1213 1215 1214 0,2
52 43 T 404 363 383,5 10,7
53 43 T 1938 3085 2511,5 45,7
54 43 T 767 653 710 16,1
55 43 T 2218 2208 2213 0,5
56 43 T 2369 2425 2397 2,3
57 43 T 2307 2579 2443 11,1
58 50 1002 O 9 niet aanwezig 9
58 50 1002 O
58 50 1002 O
58 50 1002 O 30 niet aanwezig 30
58 50 1002 O
61 47 1089 O 6 6 6*
62 49 1592 Z 10000 10000 10000 0,0
63 49 1592 Z 12500 12500 12500 0,0
51 48 1594 Z 4000 4000 4000 0,0

 28



Producent-
code 

Productnaam-
code 

NEVO-code Product-
groep 

Sacharine-
gehalte 

1e periode 

Sacharine-
gehalte 

2e periode 

Gemiddeld 
sacharine-

gehalte 

Spreiding 
(%) 

Acesulfaam-K 
gehalte 

1e periode (µg/g) 

Acesulfaam-K 
gehalte 

2e periode 

Gemiddeld 
acesulfaam-K 

gehalte 

Spreiding 
(%) 

(µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) 
59            44 1591 Z
59            

            
            
            
            

46 1591 Z
60 46 1591 Z
59 45 1596 Z
60 45 1596 Z
61 45 1596 Z

* per druppel;  spreiding is gebaseerd op de analyseresultaten van twee verschillende soorten producten van dezelfde fabrikant. **
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