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Ik ben 32 jaar en zes maanden zwanger. Ik hou
van koken en lekker eten. Onlangs was mijn
neefje van 2 bij ons op bezoek. Hij weigerde om
zijn groente op te eten. Mijn zus zei: ‘Wacht
maar, straks gaat dat bij jou net zo.’ Maar ik wil
dat graag voorkomen. Kan dat? Hoe zorg ik er-
voor dat mijn kind wel groente gaat eten?

E en leuke uitdaging, want het is niet eenvou-
dig om kinderen meer groente te laten eten.
Van nature hebben kinderen een voorkeur

voor zoete smaken (fruit) en moeten ze meer wen-
nen aan zure of bittere smaken (groente).
Uit onderzoek van Coraline Barends blijkt dat kin-
deren het meest openstaan voor het ontdekken
van nieuwe smaken als ze tussen de vier en zes
maanden oud zijn. 

Bied je baby dus al vroeg groente- in plaats van
fruithapjes aan, want dit lijkt een positief effect te
hebben op de inname van groente. Ze zijn dan nog
niet gewend aan de zoete smaak van fruit en zullen
de groentehapjes makkelijker accepteren. Voor u is
ook van belang om te weten dat het geven van
borstvoeding de kans op latere acceptatie van
groente lijkt te vergroten.

De eerste paar keer dat u uw baby groente wilt
voeren, kunt u een vies gezichtje verwachten.
Kinderen moeten namelijk even wennen aan de

smaak van groente. Vaak
stoppen ouders ermee
als het kind de groente
een aantal keer gewei-
gerd heeft. Uit onder-
zoeken blijkt echter dat
kinderen een groente
minstens acht tot tien
keer moeten proeven,
voordat ze deze gaan
waarderen. Een paar
hapjes per dag is vaak al

genoeg, met tussenpozen van enkele dagen. Een
kwestie van volhouden dus. 

Op dit moment onderzoekt Monique Zwinkels
of het filmen van proevende baby’s ouders kan
helpen om de subtiele vormen van vooruitgang te
zien. 

Daarnaast is het ook bij opgroeiende kinderen
duidelijk dat herhaling de acceptatie van groente
verhoogt. Ook keuze in groente lijkt enigszins van
invloed te zijn. Het is belangrijk om zo vroeg mo-
gelijk te beginnen met het aanbieden van verschil-
lende groente. Later kunnen kinderen namelijk in
een fase komen waarin ze nieuwe groente vaker
weigeren. 

Tot slot is het ook belangrijk dat u zelf het goede
voorbeeld blijft geven. U bent voor deze jonge kin-
deren immers een idool. Ik wens u een goede ge-
zondheid, voor uzelf en uw kind. En een genoeg-
lijke tijd met het proeven en uitproberen van ver-
schillende soorten groenten en groentehapjes.

Ook een vraag? hartenziel@persgroep.nl
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Genezen met honing, suiker en poedersuiker

Arnoud Kluiters

‘I
k kan vanuit mijn ziekenhuis-
bed alleen maar staren naar
dat plankje voor mijn neus. Er
staan zes pakken suiker op. Ik
besef: wat met operaties, anti-
biotica en steriele bandages
niet lukt, krijgt dit onortho-

doxe redmiddel wel voor elkaar. Die
wond op mijn buik die al zo lang pijn
doet en soms stinkt, begint te gene-
zen en slinkt eindelijk,’’ zegt Thijs
Fonville. Hij kan het soms nog niet
geloven.

Al een week ligt hij in het Universi-
tair Medisch Centrum Utrecht. Na
een lange periode lijkt dit in het
voorjaar van 2016 het succes te wor-
den waarop de patiënt en zijn behan-
delaars wachten.

Thijs heeft darmkanker gehad, vijf-
tien jaar geleden. De artsen hebben
een deel van de dikke darm verwij-
derd en een colostoma aangebracht,
een kunstmatige uitgang voor de
ontlasting via een gat in de buik -
wand. Maar zijn lichaam blijft tegen-
werken. Er volgt een operatie in 2011
om de buikwand met een soort matje
te verstevigen. Dat helpt onvol-
doende. Een tweede matje werkt tij-

Wondbehandeling Suiker ongezond? Dat hangt er maar
vanaf. Met doodgewone suiker geneest de arts van Thijs
Fonville (66) een hardnekkige open wond op zijn buik. De
therapie lijkt omstreden, maar sommige medici zweren erbij.

Dokter,
mag ik wat

suiker in mijn
wond?

Ik kan alleen
maar denken:
suiker? Wat
vreemd. Maar
als de arts erin
gelooft, dan
doe ik dat ook 
—Thijs Fonville

delijk, totdat de buikwand ontsteekt.
De wond groeit, ondanks diverse
operaties en een andere stoma. 

Als er uiteindelijk een wondver-
pleegkundige aan zijn bed verschijnt,
heeft Thijs al maanden het gevoel dat
er messen in zijn buik worden gesto-
ken, zo pijnlijk is het. ,,Zij komt met
de opdracht suiker in de wond te gie-
ten. Ik kan alleen maar denken: sui-
ker? Wat vreemd. Mijn arts blijkt in
de tropen te hebben gewerkt. Hij ver-
telt me dat behandelend artsen daar
vaker op suiker terugvallen. Op dat
moment besluit ik: als hij erin ge-
looft, dan doe ik dat ook.” 

Kilopakken
Vanaf dat moment vullen verpleeg-
kundigen de wond ter grootte van
een kleine vuist meerdere keren per
dag met het zoetmiddel. ,,Ik denk dat
er elk etmaal wel een kilo in ver-
dwijnt. Steeds zo’n 200 gram per
ronde. Ik hoor een verpleegkundige
een keer aan een collega vragen: ‘Kun
je een paar pakken suiker voor me
meenemen uit de keuken?’ Doodge-
wone tafelsuiker dus.’’ 

Thijs Fonville ligt lange periodes
plat op zijn rug. Een verband dekt de
korreltjes af, zodat die niet wegrollen.

Wat kunnen honing,
suiker en poedersui-
ker voor een patiënt
doen?

Honing: de Egyptena-
ren wisten 4.000 jaar
geleden al dat honing
wonden heelt. Onbe-
werkt is het niet steriel,
maar kan wel een anti-
bacteriële en schim-

meldodende werking
hebben. Is lastiger te
gebruiken dan suiker.
Tegenwoordig gebrui-
ken artsen een medici-
nale variant, gemaakt
van de bloemen van de
manukaboom. Vorig
jaar genas dokter en
imker Robert Laheij
een patiënt in het Eli-
sabeth TweeSteden

Ziekenhuis in Tilburg
van chronische diarree
met een darmspoeling
van verdunde honing. 
Suiker: wordt spora-
disch toegepast. Heelt
diepe huid- en brand-
wonden, maar kan al-
leen worden gebruikt
als die niet bloeden.
Populair op locaties
waar andere medicij-

nen moeilijk verkrijg-
baar zijn, zoals in oor-
logs- of afgelegen ge-
bieden. 
Poedersuiker: helpt
stomadragers als de
darm door druk op de
buikwand naar buiten
stulpt. Poedersuiker
absorbeert het wond-
vocht. Daarna valt de
darm terug te duwen. 



HART & ZIEL 7
GO

dinsdag 13 juni 2017

Als kind groeide Moses Mu-
randu op in een dorpje in
Zimbabwe. ,,Een goed zie-
kenhuis in de buurt ontbrak,
laat staan dat we er over een
dokter beschikten. Bij gebrek
aan hulp gebruikte mijn
vader met succes sui-
ker en zout bij pijn-
lijke en moeizaam
genezende won-
den.’’
In 1997 verhuisde
Murandu naar het En-
gelse Birmingham en
vond een baan als verpleeg-
kundige in het universitair zie-
kenhuis. Later werd hij lector
aan de universiteit van Wol-
verhampton. Daar vertelden
zijn collega’s over de kracht
van suiker. Velen lachten hem
uit, maar Moses Murandu
hield voet bij stuk. 
Tien jaar later kreeg hij de
kans 22 patiënten met moei-
lijk behandelbare wonden te
onderzoeken en te behande-
len. Hij startte een verken-
nende studie in drie zieken-

huizen in de Engelse regio
West-Midlands.   
Alan Bayliss (62) was één van
die patiënten, en nog altijd is
hij Murandu dankbaar. Na de 
amputatie van zijn rechteron-

derbeen wilden enkele
diepe wonden niet ge-

nezen. Tot de Zim-
babwaan zijn suiker-
therapie toepaste:
in eerste instantie

was dagelijks veel
suiker nodig, later

maar enkele schepjes per
keer. Al een paar weken later
waren de wonden genezen.
Andere patiënten, met bij-
voorbeeld een diabetische
voet, zware doorligwonden of
ogenschijnlijk ongeneeslijke
beenzweren, zagen dezelfde
vooruitgang. Zij verklaren in
BBC-reportages weer als
vanouds te wandelen, fietsen
en zwemmen. De afgelopen
jaren won Murandu verschil-
lende nominaties en onder-
steunende (geld)prijzen op in-
ternationale congressen.

De suikerarts uit Zimbabwe

MOSES MURANDU,,Alleen als ik naar de wc moet, laat ik
een wit spoor achter.’’ 

Langzaam maar zeker verbetert de
situatie en tientallen pakken kristal-
suiker later vermindert de pijn en
trekt de wond dicht. Ontslagen uit
het ziekenhuis neemt Thuiszorg de
wondbehandeling over. Met regu-
liere methoden, dus zonder de sui-
ker. Maar het zoetmiddel heeft zich
bewezen. ,,Sindsdien loop ik weer
met een genezen huid rond.’’

Zijn chirurg, Rogier Simmerma-
cher, heeft de werking ervan uitge-
legd in het maartnummer van het
magazine van de Stomavereniging.
,,Suiker kent, net als zout, een absor-
berend vermogen. Strooi het in een
holte en druk het aan. De suiker
neemt het wondvocht op en zuigt
het vocht uit de bacteriën die daar-
door doodgaan. Dit prikkelt de groei
van nieuw weefsel en dat zorgt voor

genezing. Het lichaam breekt de sui-
ker af. Het enige dat je daarna hoeft te
doen, is het in de wond aanvullen, al-
dus Simmermacher.

Desondanks beschouwen veel 
medici de therapie bij wondbehan-
deling als controversieel. ,,Kwakzal-
verij”, zegt een chirurg tijdens een
telefonische rondgang. Ook Peter
Quataert, verpleegkundig specialist
en bestuurslid van Verpleegkundi-
gen & Verzorgenden Nederland
Wondexpertise, reageert wat lache-
rig. ,,Nederland kent een wet voor in-
dustriële hulpmiddelen’’, legt hij uit.
,,Suiker is geen geneesmiddel, het is
niet steriel verpakt en mag dan ook
niet als wondproduct worden toege-
past. Waarom suiker hardnekkige
wonden helpt genezen, is nog altijd
niet in een grootschalige weten-
schappelijke studie vastgesteld.’’ 

Honing
Wel wordt medicinale honing ver-
werkt in bandages om wondvocht te
absorberen. ,,Suiker kan ongemak
met zich meebrengen,” zegt Qua-
taert. ,,Het kan een kliederboel geven
en gaat vaak gepaard met pijn. Een
verband kun je langer laten zitten en
vraagt minder aandacht. Ik weet dat
suiker werkt, maar ik geef de voor-
keur aan moderne methoden.’’

Senior lector Moses Murandu van
de Britse Universiteit van Wolver-

hampton denkt daar anders over (zie
kader). Hij droomt juist van een ge-
specialiseerd behandelcentrum. 
Murandu werkt al vijf jaar met de
suikertherapie. ,,Soms lijkt een wond
chronisch te worden, doordat een 
patiënt een slechte bloedtoevoer en 
bloedafvoer of een verminderd af-
weersysteem heeft. Of de antibiotica
krijgt geen vat op stoffen in het ont-
stoken gebied. Dan infecteert zo’n
gebied verder”, zegt hij. 

Als hoofdonderzoeker heeft hij
twee keer een groep patiënten be-
handeld. Een eerste groep van 22
mensen met moeilijk behandelbare
wonden en tussen 2010 en 2013 nog
eens 41 patiënten. Met positieve re-
sultaten. 

Murandu: ,,Tot een grotere studie
is het nog niet gekomen. Er is veel
tijd en geld nodig om dat voor elkaar
te krijgen. Tel daarbij op dat dit mid-
del zo goedkoop is dat industrieën er
maar weinig mee verdienen. Zij vin-
den suikertherapie dus niet interes-
sant.’’ 

De van oorsprong Zimbabwaan
hoopt dat het openbare gezondheids-
stelsel van het Verenigd Koninkrijk,
de National Health Service, de thera-
pie alsnog omarmt. ,,Het is mijn
grote droom om een kliniek voor sui-
ker- en wondbehandeling op te rich-
ten, in zowel Engeland als erbuiten.
Daar zet ik me voor in.’’ 

Suikertherapie 
kan een kliederboel
geven 
—Peter Quataert

! Hoewel omstreden, worden honing,
en ook doodgewone kristalsuiker,

steeds vaker ingezet als geneesmiddel.
ILLUSTRATIE LAUREN HILLEBRANDT


