
ZOETSTOFFEN: NIET GESCHIKT VOOR DIEREN, WEL VOOR MENSEN!
Mede mogelijk gemaakt door een samenwerking van dierenliefhebbers, dierenartsen en Koninklijke Peijnenburg

ZOETSTOFFEN: NIET GESCHIKT VOOR DIEREN, WEL VOOR MENSEN!
Mede mogelijk gemaakt door een samenwerking van dierenliefhebbers, dierenartsen en Koninklijke Peijnenburg

Wat is de remedie tegen een zoetstof vergiftiging?
Er bestaat geen remedie voor een zoetstof vergiftiging bij dieren 
waardoor het erg belangrijk is om opname te voorkomen of 
bij inname gelijk de dierenarts in te schakelen. Door snel te 
handelen kan de dierenarts de mogelijke gevolgen van de 
zoetstof vergiftiging zo vroeg mogelijk vaststellen en indien 
nodig behandelen. Neem bij een bezoek aan de dierenarts 
ook altijd de verpakking mee van het product dat uw dier 
heeft gegeten. 

Hoe voorkom je zoetstof inname bij dieren? 
De beste manier om inname van zoetstof te voorkomen is om 
uw dier alleen producten te geven die speciaal voor het dier 
gemaakt zijn. Let goed op wat u uw dier geeft, wat er op de 
grond valt en laat desbetreffende producten niet onbewaakt 
achter op plekken waar uw dier gemakkelijk bij kan. Neem bij 
inname of twijfel, direct contact op met uw dierenarts!

Welke producten, die bestemd zijn voor humane 
consumptie, zijn nog meer gevaarlijk voor dieren?
Naast zoetstoffen zijn er jammer genoeg nog meer producten 
gevaarlijk voor uw dier. Denkt u hierbij aan chocolade, druiven, 
rozijnen en krenten, champignons, allium soorten (uien, 
knoflook, bieslook en prei), noten, avocado en producten met 
cafeïne. Ook wanneer uw dier deze producten binnen heeft 
gekregen is het van belang om zo snel mogelijk contact op te 
nemen met uw dierenarts!
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Wat is een zoetstof? 
Zoals de naam al aanduidt, is een zoetstof een stof die zoet 
smaakt. Zoetstoffen vervangen suiker, of een deel daarvan, 
in bijvoorbeeld snoep, frisdranken, koeken en zuivelproducten. 
Sommige zoetstoffen worden op een natuurlijke wijze 
gewonnen uit vruchten of planten, maar zoetstoffen kunnen 
ook kunstmatig door de mens samengesteld worden. 
Voorbeelden van bekende zoetstoffen zijn: xylitol, sorbitol, 
maltitol en erythritol. 

Waarom zijn zoetstoffen voor een mens niet 
gevaarlijk? 
Producten die wij dagelijks als mensen eten bevatten vaak 
zoetstoffen. Bij mensen hebben zoetstoffen een andere werking 
dan bij dieren. Het menselijk lichaam gaat namelijk goed om 
met zoetstoffen: het vereist nauwelijks insuline bij de opname in 
het lichaam en bevat weinig calorieën. Dit maakt producten met 
zoetstoffen ook geschikt voor diabetici. 

Waarom zijn zoetstoffen wél gevaarlijk voor dieren?
Ondanks de kleine dosis zoetstof toegevoegd per product, kan 
deze dosering voor een dier al een gevaar opleveren doordat zij 
een sterke verlaging van de bloedsuikergehalte krijgen omdat 
de insuline bij dieren sterk reageert op de zoetstof inname. Dit 
wordt bij dieren ook wel een zoetstof vergiftiging genoemd. 

Wat zijn de symptomen van een zoetstof vergiftiging? 
De symptomen bij dieren kunnen na inname al binnen een uur 
ontstaan. De zoetstof vergiftiging kan leiden tot braken, zwakte, 
toevallen, leverfalen, stollingsstoornissen, coma en kan zelfs 
sterfte tot gevolg hebben.
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