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duurtraining alleen is niet genoeg

Duurtraining is een trainings modaliteit die 
gericht is op het verbeteren van het 
uithoudings vermogen en staat bekend om 
zijn positieve gezondheids effecten: een afna-
me in vetmassa en een verbeterde conditie. 
Om deze reden wordt deze trainings vorm 
vaak voorgeschreven aan mensen met over-
gewicht die lijden aan diabetes mellitus type 
2. In samenwerking met het Virga Jessa Zie-
kenhuis in Hasselt (België) hebben Tim Snij-
ders en zijn Maastrichtse collega’s onder-
zocht of het langdurig volgen van een 
duurtrainings programma ook leidt tot een 
vergroting van spiervezels en/of toename in 
het aantal spierstamcellen (1). 

Het onderzoek werd uitgevoerd bij obese 
mannen van middelbare leeftijd (45-65 jaar) 

die lijden aan diabetes type 2. Alle deelne-
mers volgden een regulier voorgeschreven 
duurtrainingsprogramma van zes maanden, 
gericht op het verbeteren van het uithou-
dingsvermogen. Aan het begin en na afloop 
van deze periode werd de spiermassa met 
DEXA-scans gemeten en werden spierbiop-
ten afgenomen. De onderzoeksresultaten lie-
ten bij alle deelnemers een afname van het 
lichaamsgewicht en vetpercentage zien, het-
geen gepaard ging met een toename van het 
uithoudingsvermogen.
Er werden echter geen veranderingen gevon-
den in spiermassa, spiervezelgrootte, of het 
aantal spierstamcellen. Het langdurig beoefe-
nen van duurtraining heeft een positief effect 
op afname van lichaamsgewicht en vetper-
centage bij mannen met overgewicht die lij-

den aan diabetes type 2, hetgeen de bloed-
glucose huishouding verbetert (2). Het op 
regelmatige basis uitvoeren van duurtraining 
heeft echter weinig effect op de totale spier-
massa. Om deze reden wordt geadviseerd 
om naast duurtraining ook krachttraining toe 
te voegen aan een effectief bewegingspro-
gramma voor de preventie en behandeling 
van diabetes type 2 (3).

SpiermaSSa 
Naast het verlies van vetmassa is het bij deze 
patiëntenpopulatie belangrijk om de spier-
massa te behouden of zelfs te vergroten. De 
skeletspieren spelen namelijk een belangrijke 
rol bij de opname van glucose uit het bloed. 
Meer dan 80% van alle suikers die we via de 
voeding innemen wordt door de spieren op-
genomen. Voldoende spiermassa is dan ook 
een voorwaarde voor een goede glucosehuis-
houding. Het is nog onbekend in hoeverre de 
regulier voorgeschreven duurtraining bij de 
behandeling van diabetes type 2 ook een po-
sitief effect kan hebben op de spiermassa bij 
deze patiënten.
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darmontsteking beïnvloeden met voeding: calcium beschermt 

Miljoenen mensen wereldwijd hebben een chronische ontsteking van 
het maag-darmkanaal. Zij lijden aan een inflammatoire darmziekte 
(IBD), waarvan de twee hoofdvormen de ziekte van Crohn en colitis 
ulcerosa zijn. Omgevingsfactoren, zoals voeding, kunnen de ontwik-
keling van deze aandoeningen beïnvloeden. Kennis hierover is echter 
nog beperkt. Promotieonderzoek uitgevoerd door Marloes Schepens 
bij NIZO food research onder de vlag van TI Food and Nutrition laat 
zien dat er interessante mogelijkheden zijn om darmontsteking door 
middel van voedingsinterventies te verminderen. 
De belangrijkste bevinding van het proefschrift is dat toevoeging van 
calcium aan de voeding de darmontsteking in ratten kan verminderen. 
Calcium remde de ongewenste toename in darmdoorlaatbaarheid en 
verminderde de ernst van de diarree tijdens de ontwikkeling van coli-

tis. Bovendien verlichtte het verhogen van de calciumhoeveelheid in 
de voeding een aantal ontstekingsprocessen in de darmwand (1,2). 
Hiermee is voor het eerst aangetoond dat calcium, naast het bescher-
mende effect tegen darminfecties (3), ook darmontsteking zoals IBD 
kan verminderen. Aangezien dezelfde mechanismen ook bij de mens 
kunnen werken, zijn deze resultaten veelbelovend voor calcium-
suppletie als effectieve aanvullende therapie voor IBD-patiënten, 
naast de medicatie die nodig zal blijven. Bovendien geeft het onder-
zoek meer inzicht in de ziekteprocessen die een rol spelen bij IBD. 

BeSchermend effect
Aansluitend mechanistisch onderzoek heeft vervolgens aangetoond 
dat calcium ook de darmdoorlaatbaarheid in de gezonde situatie kan 
verminderen (4). Verder is gevonden dat de hoeveelheid fosfaat in de 
voeding van belang is voor het beschermende effect van calcium op 
de darmdoorlaatbaarheid. Daarnaast speelt beïnvloeding van de 
darmslijmlaag en de darmbacteriën mogelijk een rol in het gunstige 
effect van calcium in de darm. Deze bevindingen én het feit dat veel 
aspecten van IBD ook relevant zijn voor mildere vormen van darm-
ontsteking, die regelmatig voorkomen bij gezonde mensen, kunnen 
van belang zijn voor de voedingsmiddelenindustrie. De resultaten 
kunnen ter ondersteuning dienen van een claim voor calcium op het 
gebied van darmgezondheid. Het beschermende effect van calcium 
moet nog wel verder in mensen onderzocht worden. 

Nutritional modulation of intestinal inflammation. Proefschrift Marloes 
Schepens, Universiteit Maastricht 
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zelfmanagement ondersteuning bij mensen 
met diabetes

In Nederland groeit het aantal mensen met 
diabetes type 2 sterk. Dit is mede toe te 
schrijven aan een ongezondere leefstijl. De 
gevolgen van diabetes kunnen verstrekkend 
zijn, zoals een verhoogd risico op hart- en 
vaatziekten. Om de consequenties van diabe-
tes voor patiënten en voor de samenleving te 
beperken, zijn effectieve behandelstrategieën 
nodig.
De behandeling van diabetes bestaat uit me-
dicatie en uit zelfmanagement. Zelfmanage-
ment gaat verder dan adequaat medicijnge-
bruik en gaat ook over het vinden van de 
juiste balans tussen voedsel inname, bewe-
ging en het effect van medicijnen. 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat patiën-
ten voldoende kennis moeten hebben van de 
ziekte om de juiste keuzes te kunnen maken 
en om met hun zorgverlener samen te kun-
nen werken (1,2). Daarnaast zou actieve pa-
tiëntparticipatie in het consult gestimuleerd 
moeten worden (3). Patiëntbetrokkenheid bij 
het stellen van concrete en haalbare doelen 
vergroot de kans op het behalen van de doe-
len (4,5). Een manier van counseling gericht 
op gedragsverandering die de laatste jaren 
steeds populairder is geworden, is Motivatio-
nal Interviewing (6). Onderzoek naar de toe-
passing hiervan binnen diabeteszorg is ech-
ter nog beperkt. 

educatie en counSeling
Het proefschrift van Evelien Heinrich be-
schrijft een diabeteseducatie- en counseling-
strategie. De eerste component betreft een 
online educatieprogramma (www.diep.info) 
dat beoogt het ziekte-inzicht te vergroten, de 

communicatie tussen zorgverleners en 
patiën ten te ondersteunen, actieve patiënt-
betrokkenheid te stimuleren en hulpmiddelen 
ter bevordering van zelfmanagement aan te 
bieden. De tweede component was een trai-
ning motiverende gespreksvoering voor prak-
tijkverpleegkundigen. 
Uit de verschillende evaluatiestudies die 
Heinrich uitvoerde leek een ondermaatse im-
plementatie van de nieuwe strategie succes-
volle verbetering van zelfmanagement in de 
weg te staan. Diabeteszorgverleners dienen 
intensief te worden begeleid bij de implemen-
tatie van een dergelijke nieuwe strategie. 
Voor het toepassen van een counselingstijl 
zoals motiverende gespreksvoering is veel 
meer nodig dan het volgen van een twee- of 
driedaagse workshop. Onderzoek naar ver-
schillende trainingsmethoden en de toepas-
baarheid van de methode in de huidige orga-
nisatie van zorg is essentieel. Daarnaast zou 
in de praktijk meer nadruk gelegd moeten 
worden op educatie en counseling als kwali-
teitsaspect van diabeteszorg, waarbij inter-
visies zorgverleners dienen te ondersteunen 
en de kwaliteit van zorg kunnen bevorderen.
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