
Weizmann Instituut gaven zoet
stoffen aan muizen, in hoeveelhe
den die overeenkomen met wat
mensen slikken. Zowel bij de mui
zen met een redelijk normaal di
eet als bij die met een vet dieet za
gen ze het suikerniveau in het
bloed beduidend stijgen – een eer
ste signaal dat er iets mis is met de
stofwisseling en het insulinesys
teem en dat de muis op weg zou
kunnen zijn naar diabetes.

je bloed dan goed voor je is.
De publicatie van die ontdekking,
vandaag in het wetenschappelijke
topblad Nature,veroorzaakt dan
ook veel opwinding bij alle diabe
tesspecialisten die we raadpleeg
den: ‘Zeer interessant, dit moet
dringend verder uitgezocht wor
den. Maar het is nog veel te vroeg
om dan maar meteen de light en
zeroproducten te bannen.’
Onderzoekers van het Israëlische

VAN ONZE REDACTEUR

PIETER VAN DOOREN
BRUSSEL | Het onderzoek is bij
muizen gevoerd, maar zeer voor
lopige resultaten bij mensen wij
zen in dezelfde richting: zoetstof
fen zoals sacharine, sucralose en
aspartaam veranderen de samen
stelling van je darmflora. Die
zorgt er dan voor dat je met de eer
ste voortekenen van suikerziekte
opgescheept raakt: meer suiker in

Kunstmatige zoetstoffen helpen ons om minder suiker te gebruiken – wat
voor velen onder ons zeker geen kwaad kan – maar ze zouden tegelijk wel
eens naar méér suiker in ons bloed kunnen leiden. En dat is minder leuk.

viers van de ALS Liga. Gisteren
stond de stand van de giften bij
deze vereniging, sinds begin au
gustus, op 228.000 euro.
Ook de vzw Een Hart voor ALS
sloot zich bij de hype aan en ont
ving tot nog toe 38.000 euro aan
giften met verwijzing naar de ra
ge. Ook bij deze vereniging zegt
men dat het einde nog niet in
zicht is.
De beide verenigingen richten
zich tot ALSpatiënten en doen

BRUSSEL | De rage is over haar
hoogtepunt heen, maar is nog niet
uitgedoofd. Dagelijks maken Vla
mingen nog giften over met ver
wijzing naar de Ice Bucket Chal
lenge, zegt voorzitter Danny Re

Al kwart miljoen euro voor Vlaams ALSonderzoek

Bart De Wever onder ijswater. © blg

ICE BUCKET CHALLENGE

De Ice Bucket Challenge heeft
al 266.000 euro opgebracht
voor ALSonderzoek.

ook aan fondsenwerving. Alle gif
ten gaan naar wetenschappelijk
onderzoek dat uitgevoerd wordt
door artsenspecialisten aan de
KU Leuven.
In het geval van de ALS Liga gaat
al het Ice Bucketgeld naar het
Project MinE. Dat is een internati
onaal project dat genetisch onder
zoek doet bij een grote groep pati
enten en nietpatiënten, in de
hoop zo de oorzaak van de ziekte
te achterhalen. (vbr)
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ALTERNATIEVEN VOOR SUIKER LEIDEN NAAR DIABETES   

Zoetstoffen toch niet zo onschuldig

‘België moet van
ons systeem van
terbeschikking
stelling kunnen
gebruik maken
als het dat wil’
Het Nederlandse PVDA
parlementslid AHMED
MARCOUCH vindt het vreselijk
dat een onbehandelbare
geïnterneerde zoals Frank Van den
Bleeken in ons land niet geholpen
kan worden ‘terwijl Nederland
expertise heeft en ook nog eens
genoeg plaatsen’.

Minder suiker eten is nog altijd een goede zaak. Alleen lijken de alternatieve zoetstoffen ook hun slechte kantjes te hebben. © hollandse hoogte

‘Vorig jaar publiceerde een toon
aangevend diabetesblad al eens
een artikel dat hetzelfde signa
leerde bij een groep zwaarlijvige
mensen’, zegt diabetoloog Luc Van
Gaal (UA). ‘Maar het was niet dui
delijk of de zoetstof wel de oor
zaak was. Zoetstoffen blijven in de
darm en worden niet opgenomen
in het bloed, dus niemand be
greep hoe ze zouden kunnen in
grijpen in onze stofwisseling. Het
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