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Lang geleden…

fruit, planten, nuten
complexe koolhydraten

Diabetes mellitus type 2
Voeding als therapie
Hanno Pijl
4.000.000 jr

h.pijl@lumc.nl

Opslag van koolhydraat

Er is beperkte opslagcapaciteit

koolhydraten

koolhydraten
Glycogeen

Vet

Glycogeen

glucose

glucose
insuline

insuline

vet

Wat later…..

De eerste revolutie

Klimaatverandering
• kouder, droger
• minder bos, droger grasland
• toename grote zoogdieren

3.000.000 jr

Vlees & vis 20-50%
Planten, fruit, nuten
Eiwit/(onverzadigd) vet

500 cc
carbohydrate
4.000.000

1000 cc

1350 cc

protein/unsaturated fat
2.000.000

200.000

jaar
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hersenstofwisseling

Insuline resistentie

chimpansee

mens

koolhydraten
Glycogeen
glucose

25%

8%

glucose
insuline

Smaak ontwikkeling

Seizoenen en gewicht

Groter brein

adipokine productie

insuline resistentie
minder insuline secretie

De landbouw

tarwe
bonen
pompoen

2500 BC

rijst
gierst

Spier/skelet
adaptatie

Industriele Revolutie (1800-)

haver
gerst
erwten
olijven

3500 BC

Open grasland

rijst
gierst
7500 BC

8500 BC

5000 BC

suikerriet
banaan
7000 BC
3500 BC

aardappel
cassave

• graan
• peulvruchten
• KOOLHYDRATEN
Diamond JR in: Guns Germs and Steel, 1997
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Raffinatie van voedsel

verborgen suikers

O’Keefe JH. Mayo Clin Proc 79:101, 2004

Er is beperkte opslagcapaciteit

koolhydraten/su
ikers

glucose

Glycogeen

Laaggradige ontsteking

Vet

insuline
cytokines
+
adipokines

insuline resistentie

“Ectopische” vetopslag

Overvoeding en diabetes

cytokines
adipokines
ectopisch vet

insuline resistentie

insuline resistentie
insuline deficientie

insuline deficientie
leeftijd

epi
genoom

genen
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Stop suiker

Wat kunnen we doen??

Beter niet vervangen door eiwit…

Soms is verzadigd vet zo slecht nog niet….

Forouhi NG, Lancet Diabetes Endocrinol, 2014

Maar onverzadigd (vis)vet is nog beter….

Wees niet te bang voor vet
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Hoog vs laag koolhydraat voeding

Patient O

6 maanden

Man 58 yr

25/2/14

18/3/14

6/5/14

2/10/14

8/1/15

15/4/15

BMI 27,1 kg/m2
HbA1C (mmol/mol)

63

56

47

44

50

47

Tot chol (mmol/L)

4,2

3.6

3.5

3.4

5.3

3.5

TG (mmolL)

9.1

3.5

5.3

5.7

9.8

4.0

HDL (mmol/L)

0.8

0.9

0.7

0.7

0.7

0.8

Snorgaard O, BMJ open Diabes Res Care 2017

Hoog vs laag koolhydraat voeding

Hoog vs laag koolhydraat voeding
12 maanden

Snorgaard O, BMJ open Diabes Res Care 2017

Voedingsadvies

• Eet elke dag een handje ongezouten noten
• Eet ten minste 2x per week vette vis
• Eet matig vlees (gevogelte of wild)
• Eet enkele porties groente en fruit per dag
• Vermijd industrieel geproduceerde voedingsmiddelen
• Gebruik altijd volkoren graanproducten (met mate)
• Gebruik olijfolie als dressing en om te braden
• Drink water/koffie/thee in plaats van frisdrank
• 30 minuten of meer matige inspanning per dag

Snorgaard O, BMJ open Diabes Res Care 2017

Conclusies

We hebben ons ontwikkeld als wezens die zo veel
mogelijk voedsel opslaan en ongevoelig zijn voor insuline
om periodes van voedseltekort te kunnen overleven
De landbouw en industriële revoluties hebben ons dieet
een leefstijl fundamenteel veranderd
We krijgen diabetes van (veel) te veel (geraffineerde)
koolhydraten (=suikers) en calorieën in samenhang met
erfelijke aanleg
Laaggradige ontsteking en opslag van vet op plaatsen
waar het niet hoort zijn schuldig
Beperking van suiker moet de eerste en
allerbelangrijkste stap zijn in de behandeling van
diabetes
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Voedingsadvies

• Leer (genieten van) koken! Neem er de tijd voor
• Eet met anderen in alle rust

Eet smakelijk!
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