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In de Voedingsrichtlijn diabetes van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) wordt het belang van de kwaliteit van voeding en een gezond
voedingspatroon benadrukt.1 Het advies om de
consumptie van verzadigd vet te beperken blijft
gelden, maar er wordt een expliciete uitzondering gemaakt voor (volle) zuivelproducten.
Volksziekte nummer 1
Het aantal mensen met diabetes, met name diabetes type
2, neemt ernstig toe. In 2011 waren in Nederland ongeveer
850.000 mensen met de diagnose diabetes.2 In 2040 zal dit
aantal naar schatting oplopen naar 1,2 miljoen.3 Ongeveer
90% van hen heeft diabetes type 2. De oorzaak van de toename van diabetes ligt met name in de toename van overgewicht, een ongezond voedingspatroon en een inactieve

Speciale rol voor zuivel

leefstijl. Ruim 80% van de mensen met diabetes type 2

Opvallend in de Voedingsrichtlijn diabetes is de nuancering

heeft overgewicht.

rondom verzadigd vet en zuivel. Het advies om de consumptie van verzadigd vet te beperken blijft gelden, maar

Voeding: de kwaliteit telt

er wordt een expliciete uitzondering gemaakt voor (volle)

Eten volgens de Richtlijnen goede voeding is de belangrijk-

zuivelproducten, waaronder melk en yoghurt. Niet alle ver-

ste basis om diabetes te voorkomen of te behandelen. Dat

zadigde vetten blijken hetzelfde effect te hebben. De NDF

betekent voldoende groente, fruit, noten, peulvruchten,

wijst op recente wetenschappelijke studies die laten zien

volkoren producten, olijfolie en zuivel. Daarbij geldt dat de

dat een hoge zuivelinname geassocieerd is met een lager

inname van geraffineerde koolhydraten, gezoete dranken

risico op diabetes type 2. Er zijn verschillende recente

en bewerkt rood vlees moet worden beperkt.

meta-analyses en cohortstudies die dit aantonen.10,11,12,13,14

Verzadigd vet

Beschermende effecten

De NDF stelt dat er niet genoeg bewijs is om een bepaalde

Zuivel in het algemeen biedt bescherming, maar er zijn ook

hoeveelheid vet te adviseren in de voeding voor mensen

beschermende effecten aangetoond van magere zuivel,

met diabetes.4,5 Het soort vet is belangrijker dan de totale

kaas en gefermenteerde melkproducten. Dit effect wordt

vetinname, vanwege het effect op hart- en vaatziekten.6 Zo

mogelijk veroorzaakt door verschillende zuivelcomponen-

blijkt uit onderzoek dat een voedingspatroon hoog in verza-

ten, zoals eiwitten, calcium, magnesium, melkvetzuren.

digd vet negatieve effecten heeft op de hoeveelheid vet in

Ook het fermentatieproces kan effect hebben.15,16,17

de lever en op buikvet. Een voedingspatroon met veel
meervoudig onverzadigd vet laat echter de vetvrije massa

Welk dieet bij diabetes?

toenemen.7 Door gebrek aan overtuigend bewijs voor een

Een dieetadvies op maat kan helpen om het bloedglucose

optimale hoeveelheid verzadigd vet, wordt mensen met

onder controle te houden, de medicatie uit te stellen of te

diabetes geadviseerd om de Richtlijnen goede voeding te

verminderen en om lange termijn complicaties uit te stel-

volgen. De nieuwe Richtlijnen goede voeding (2015) geven

len. Bij diabetes type 2 met overgewicht is er op korte ter-

geen advies meer over verzadigd vet, maar wel om boter,

mijn (<1 jaar) relatief overtuigend bewijs dat koolhydraat-

harde margarine en bak- en braadvetten te vervangen door

beperking gunstiger is dan een vetbeperking.18 Er zijn nog

zachte margarines, vloeibaar bak- en braadvet en plantaar-

onvoldoende gegevens om datzelfde te concluderen voor

dige oliën.8,9 Deze richtlijnen zijn gemaakt voor gezonde

effecten op langere termijn.

mensen. Voor mensen met diabetes type 2 heeft de NDF
een speciale richtlijn: de Voedingsrichtlijn diabetes 2015.
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