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Krachttraining geschikt bij 
behandeling van diabetes type 2

Tjieu Maas en Paul Beenen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Luc van Loon, Universiteit Maastricht

Met gewichtsverlies en meer bewegen kan de insulinegevoeligheid 
bij diabetes type 2 worden verhoogd. Bij bewegen wordt meestal 
gekozen voor duurtraining, maar ook krachttraining verbetert de 
insulinegevoeligheid. Krachttraining biedt daarnaast nog een aantal 
voordelen. Zo is het vooral geschikt om de fysieke belastbaarheid 
van patiënten te vergroten. Ook kan krachttraining verlies aan 
spierweefsel als gevolg van een energiebeperkte voeding voorkomen.

Als gevolg van de toename van overgewicht stijgt ook het aantal 
mensen met diabetes type 2 ofwel ouderdomsdiabetes. De prevalentie 
is bij mannen en vrouwen in de periode van 1972 tot 2002 respec-

tievelijk verdrievoudigd en verdubbeld (1). In 2003 hadden 600.000 
mensen in Nederland diabetes type 2 (2).
Diabetes type 2 is een ziekte waarbij het glucosemetabolisme is 
verstoord. De opname van glucose in de cel met behulp van het 
hormoon insuline is afgenomen waardoor de bloedglucosewaarden 
stijgen. Dit wordt insulineresistentie genoemd. Skeletspierweefsel is 
het grootste orgaan dat glucose uit het bloed opneemt met behulp 
van insuline (3).
Bij diabetes type 2 is er behalve met het glucosemetabolisme meer 
aan de hand. Ook het vetmetabolisme is verstoord waardoor het LDL-
cholesterolgehalte in het bloed is verhoogd (1). Daarnaast hebben 
mensen met diabetes type 2 vaker hypertensie dan mensen zonder 
diabetes (1). Verder is het risico op hart- en vaatziekten bij diabeten 
twee- tot viermaal groter dan bij niet-diabeten; 70 procent van alle 
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diabeten sterft aan hart- en vaatziekten (1). 
Veel mensen met diabetes type 2 hebben overgewicht, bij 92 procent 
van de vrouwen en 82 procent van de mannen is de BMI groter dan 25 
(3). Mensen met overgewicht hebben namelijk een grotere kans om 
diabetes type 2 te ontwikkelen. 
Het is bekend dat gewichtsverlies en meer beweging (4) effectief zijn 
om de insulinegevoeligheid te vergroten, zowel bij gezonde mensen 
als bij diabeten. Duurtraining wordt vaak als bewegingsvorm gekozen 
om de insulinegevoeligheid zowel acuut als op lange termijn te verbe-
teren. Op deze wijze blijkt het effectief te zijn om medicijngebruik te 
verminderen. Echter, ook krachttraining vergroot de insulinegevoelig-
heid. In dit artikel wordt hier aandacht aan besteed.

KenmerKen Krachttraining Krachttraining kenmerkt zich 
door een beperkt aantal spiercontracties tegen een hoge weerstand 
(5). Dit resulteert op lange termijn in grotere en sterkere spieren (6). 
Aanpassingen op spiercelniveau zijn bij duur- en krachttraining totaal 
verschillend. Terwijl duurtraining vooral de oxidatieve capaciteit van 
de spier verbetert door het verhogen van de mitochondriële dichtheid, 
heeft krachttraining vooral invloed op spiermassa. Dit laatste gebeurt 
door vermeerdering van het aantal spiercellen en vergroting van de 
spiercellen (spierhypertrofie genoemd), en spierkracht, door het aan-
maken van meer contractiele filamenten (eiwitten) (3). 
Factoren die leiden tot spierhypertrofie zijn rek op de spiervezel, 
stijging van het intracellulair calcium en toename van lokaal geprodu-
ceerde groeifactoren (IGF-1 en MGF) (3). Deze drie factoren zijn het 
gevolg van beweging, vooral krachtsport. Het aantal spiercellen dat 
je kunt aansturen, stijgt sterk in de eerste periode van krachttraining. 
Hierdoor is er in het begin van een krachttrainingsprogramma een 
sterke krachttoename waar te nemen, zonder een zichtbare toename 
van de spiermassa (7). 
Recent onderzoek toont aan dat spiereiwitsynthese direct na een 
krachttrainingssessie tot 24 uur daarna is toegenomen (3). Kracht-
training verhoogt de aanmaak van spiereiwit, maar versnelt ook de 

spiereiwitafbraak (3). Onder normale omstandigheden levert dat netto 
een positieve spiereiwitbalans, maar bij een onvolwaardige voeding 
blijft deze negatief (3). Bij ouderen leiden voedselinname en fysieke 
inspanning vaak tot een minder sterke stimulatie van de spiereiwitsyn-
these dan bij jongeren wordt gezien (3). 

Positieve trainingseffecten Krachttraining verhoogt de in-
sulinegevoeligheid. 24 uur na een krachttraining, waar jonge mannen 
werden onderworpen aan 16 sets van 10 herhalingen op 75 procent 
van het 1 herhalingsmaximum (1RM), bleek de insulinegevoeligheid 
nog met ongeveer 15 procent verhoogd te zijn (8). Dit laatste kan 
mogelijk verklaard worden door de afname van de glycogeenvoorraad 
in de skeletspier na krachttraining (8). Regelmatige krachttraining 
verbetert dus de glucoseopnamecapaciteit. 
Tevens zijn er zeer sterke aanwijzingen dat er verbranding van vet 
plaatsvindt in de type-1-spiervezels tijdens krachttraining (9). Dit zijn 
de rode spiervezels die gebruikt worden bij duurtraining. Verlaging 
van de intramusculaire vetvoorraad kan ook de insulinegevoeligheid 
verhogen
Verder is uit onderzoek duidelijk geworden dat het rustmetabolisme 
tot minimaal 24 uur na training is toegenomen. Dit is gunstig om het 
totale energiegebruik te verhogen. Er is echter meer onderzoek nodig 
om het effect van krachttraining op het rustmetabolisme vast te stel-
len. 
Een ander effect van krachttraining is toename van de spierkracht. Dat 
maakt een zelfstandiger en actiever leven mogelijk voor patiënten met 
een zeer lage belastbaarheid die vaak nog niet kunnen deelnemen aan 
duurtraining (10). 
 
PraKtische trainingsadviezen Om trainingen zo veilig 
mogelijk te laten verlopen en het grootste effect te sorteren is het 
verstandig om het ziektebeloop en de belastbaarheid van patiënten 
te bepalen voordat met training wordt gestart. Tevens is het zinnig 
om het individuele risico op coronaire hartziekten te bepalen. Dit kan 
gedaan worden door een arts of een gespecialiseerd fysiotherapeut. 
Verder is het van belang om de training af te stemmen op de verschil-
lende omstandigheden van diverse groepen patiënten met diabetes 
type 2. Obese patiënten die kort geleden zijn gediagnosticeerd met 
diabetes type 2 bereiken het grootste gezondheidsvoordeel met een 
dagelijkse, matig intensieve duurtraining en een energiebeperkt dieet. 
Per week dient deze patiëntengroep 1200 kcal te verbranden (dit staat 
gelijk aan ongeveer 19 km wandelen, een belasting vergelijkbaar met 
de beweegnorm van minimaal vijf dagen in de week 30 minuten matig 
inspannende activiteit). Daarnaast zouden deze patiënten één keer 
per week krachttraining moeten doen om het verlies van spiermassa 
door restrictie van de energie-inname te beperken (10). Hierdoor daalt 
het rustmetabolisme minder. 
Ook diabetes-type-2-patiënten die al lange tijd gediagnosticeerd zijn 
en al langdurig exogeen insuline gebruiken, kunnen baat hebben bij 
krachttraining. Deze groep patiënten kan een zeer lage inspanningsto-
lerantie, spierzwakte en hart- en vaatziekten hebben (10). Duurtrai-
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ning is vaak te zwaar voor deze patiëntengroep. Krachttraining van 
een relatief hoge intensiteit en kortdurende intervalduurtraining kun-
nen de belastbaarheid van deze patiëntengroep voorbereiden op een 
programma met matig intensieve duurtraining. 
Tot slot moet bij de oudere patiënt met diabetes type 2 de nadruk 
liggen op het behoud van spiermassa en spierkracht en lijkt krachttrai-
ning de meest voor de hand liggende vorm van inspanning (10). 
Krachttraining dient opgebouwd te worden naar een training waarbij 
elke spiergroep getraind wordt met 3 sets van 8 tot 10 herhalingen 
op 70 tot 80 procent van het 1RM (10). Bij patiënten met een zeer 
lage belastbaarheid kunnen de trainingsintensiteit en -duur in zes tot 
twaalf weken opgebouwd worden. Om blessures te voorkomen is het 
niet verstandig om op dezelfde dag dezelfde spiergroep met duurtrai-
ning te belasten (10).
Het is van belang dat patiënten met diabetes type 2 multidisciplinair 
behandeld worden, zodat er zowel aandacht aan training als aan een 
juist voedingspatroon besteed wordt. Voor dat laatste dient een diëtist 
te worden ingeschakeld.

samenvatting Diabetes mellitus type 2 is een metabole ziekte, 
die het risico op hart- en vaatziekten sterk verhoogt. Veranderingen 
in het voedingspatroon en meer fysieke activiteit in de vorm van 
duur- en/of krachttraining hebben een positief effect op het ziektebe-
loop. Patiënten met dit type diabetes die een zeer lage belastbaarheid 
hebben, zijn vaak nog niet in staat om matig intensieve duurtraining 
uit te voeren. Krachttraining kan bij deze patiënten de belastbaarheid 
vergroten, zodat na verloop van tijd overgegaan kan worden tot duur-
training. Bij patiënten die al duurtraining volgen, kan krachttraining 
voor behoud of zelfs een toename van spiermassa zorgen. Duur- en 
krachttraining zijn beide belangrijke componenten in een effectieve 
bewegingsinterventie ter preventie en behandeling van patiënten met 
diabetes type 2. De verhouding tussen duur- en krachttraining zou per 
patiënt of groep patiënten bepaald moeten worden.
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 Voor oudere patiënt is 
krachttraining beste keuze
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