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Voeding en Gezondheid

  van de oude 
richtlijnen uit 2003 is uitgevoerd

door de werkgroep Voedingsrichtlij-
nen bij diabetes, die in 2005 door de
NDF is opgericht. Deze bestond uit
professionals die betrokken zijn bij
diabetes en diabeteszorg, een ver-
tegenwoordiger van het Voedingscen-
trum en medewerkers van het Insti-
tuut voor Gezondheidswetenschap-
pen van de Vrije Universiteit van
Amsterdam. Dit instituut heeft  een
prominente rol vervuld bij de herzie-
ning van de voedingsrichtlijnen, om
er een evidence based-versie van te
maken.

Als onderdeel van de herziening is
op de richtlijnen van 2003 eerst een
kwaliteitsbeoordeling uitgevoerd op
basis van de Nederlandse versie van
het Appraisal of guidelines Research
and Evaluation (AGREE) Instrument.
Daarna zijn de oude voedingsrichtlij-

nen vergeleken met de meest recente
richtlijnen van de American Diabetes
Association en de European Associa-
tion for the Study of Diabetes en de
Canadian Diabetes Association. Hier-
bij is behalve naar de verschillen tus-
sen de richtlijnen, ook gekeken naar
de mate van bewijskracht. Per nutri-
ënt is systematisch literatuuronder-
zoek uitgevoerd, waarna per nutriënt
een voedingsadvies is vastgesteld. Als
er sprake was van onvoldoende bewijs
voor een specifieke aanbeveling bij
diabetes, zijn in de nieuwste richtlij-
nen de meest recente voedingsadvie-
zen voor gezonde volwassenen van de
Gezondheidsraad overgenomen.

Bloedglucosewaarden    Een van
de belangrijkste doelen van de voe-
dingsadviezen die zijn opgesteld vol-
gens de richtlijnen, is het optimalise-
ren van de bloedglucosewaarden om
daarmee late complicaties te voorko-
men of uit te stellen. Ook dragen de
voedingsadviezen bij aan het beper-
ken van acute klachten door hyper- en
hypoglycemie en aan het bereiken of
behouden van een optimale voe-
dingstoestand.

Het is van belang dat alle professio-
nals die voedingsadviezen aan mensen
met diabetes geven, eenduidige infor-
matie over dit onderwerp verstrekken.
Ook stellen de richtlijnen dat de gebo-
den voedingsinformatie moet zijn
gericht op zelfmanagement. Een stra-
tegie die hiervoor geschikte is, is
Motivational Interviewing. Dit is een
cliëntgerichte en directieve counse-

lingstijl, om mensen verder te helpen
in het proces van verandering van
hun eetgedrag.

Voedingsadviezen   Voedingsricht-
lijnen bij diabetes geeft per nutriënt
een aanbeveling, de bijbehorende
wetenschappelijke onderbouwing die
erbij hoort en een vertaling van de
aanbeveling naar de praktijk. Het gaat
hierbij om energie, eiwit, vet, koolhy-
draten, vezels, vocht, alcohol, vitami-
ne B11 en B12, magnesium en chroom.
Ook worden adviezen geboden voor
situaties die extra aandacht vragen:
gastroparese, hypoglycemie, eetstoor-
nissen, zwangerschap en zwanger-
schapswens, sport en bewegen en son-
devoeding. Voor zover mogelijk zijn
deze adviezen evidence based. Als dat
niet mogelijk bleek, is bij uitzonde-
ring overgegaan op adviezen die zijn
gebaseerd op best practice.

De bijlagen complementeren de
richtlijnen met onder andere infor-
matie over de resultaten van de
beoordeling van de richtlijn uit 2003;
de vergelijking en mate van bewijs-
kracht van verschillende buitenlandse
voedingsrichtlijnen bij diabetes; voe-
dingsrichtlijnen per medicinale thera-
pie; ADH’s en bronnen van vitamines,
mineralen en spoorelementen; het
Stages of Change Model en Motiva-
tional Interviewing; de rol van de pro-
fessionals in de voedingsadvisering en
hun onderlinge samenwerking.

Kortom: de nieuwste versie van Voe-
dingsrichtlijnen bij diabetes levert een
compleet overzicht van zinvolle voe-
dingsinterventies bij diabetes en hoe
deze in de praktijk door professionals
kunnen worden toegepast. Het biedt
volop handvatten om eenduidige voe-
dingsinformatie te verstrekken dat
bijdraagt aan een optimale glucose-
regulering.

De complete herziening is te 
downloaden via 
www.diabetesfederatie.nl.

Nieuwe voedingsrichtlijnen bij diabetes
Voor het eerst zijn de adviezen die horen bij de voedingsrichtlijnen voor volwassenen met diabe-

tes wetenschappelijk onderbouwd. Onlangs verscheen een herziene uitgave van de Voedingsricht-

lijnen bij diabetes. Deze voedingsrichtlijnen maken deel uit van de serie Richtlijnen en Adviezen

voor goede diabeteszorg van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). De richtlijnen zijn voor de

professionals in de diabeteszorg een stimulans om eenduidige voedingsinformatie te verstrekken.
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Adviezen rond sport

en bewegen vragen

extra aandacht.
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