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ndF-voedingsrichtlijnen ondersteunen 
bij adviezen diabetes mellitus 

Jaap Seidell en Coosje Dijkstra, Vrije Universiteit Amsterdam

Voor een goede diabeteszorg is het van belang dat er goed 
onderbouwde voedingsadviezen worden gegeven. Deze dienen 
gebaseerd te zijn op de meest recente literatuur. Dit maakt het 
nodig om bestaande adviezen te toetsen aan de huidige stand 
van de literatuur aangezien het onderzoek naar voeding en 
diabetes constant in ontwikkeling is. 

Halverwege 2010 was het tijd om de richtlijn uit 2006 te herzien. 
Een multidisciplinaire werkgroep werd in het leven geroepen. Zij 
vergeleek de richtlijn uit 2006 met recente voedingsrichtlijnen uit 
het buitenland. Ook nam de werkgroep de literatuur van de afgelo-
pen jaren uitgebreid onder de loep. Door de multidisciplinaire sa-
menstelling van de werkgroep werden ook nieuwe ervaringen en in-
zichten uit de praktijk meegenomen. Gedurende een proces van een 

half jaar besprak de werkgroep alles zorgvuldig per onderwerp. 
Op 14 september 2010 was het zover en werd de herziene Voedings-
richtlijn voor diabetes geaccordeerd door de Nederlandse Diabetes 
Federatie. De richtlijn is mogelijk gemaakt met subsidie van het  
Diabetes Fonds.  

VoedingsadVies op maat De richtlijn is vooral bedoeld voor 
diëtisten, voedingskundigen, artsen, diabetesverpleegkundigen en 
praktijkondersteuners. Het doel van de richtlijn is de dagelijkse 
praktijk van het voedingsgerelateerde zorgaanbod aan personen met 
diabetes op wetenschappelijk onderbouwde wijze te ondersteunen. 
De voedingsadviezen voor personen met diabetes zijn gebaseerd op 
de Richtlijnen Goede Voeding, zoals deze ook gelden voor personen 
zonder diabetes. De voeding van personen met diabetes dient geva-
rieerd te zijn. Het uitgangspunt is een voedingsadvies op maat dat 
rekening houdt met de individuele behoeften en mogelijkheden. De 
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uitgangspunten voor de voedingsadviezen van personen met diabe-
tes zijn echter verschillend.
Bij personen met diabetes type 1 dient het voedingspatroon, de 
koolhydraatverdeling en het insulinewerkingsprofiel op elkaar afge-
stemd te zijn. Het streven is het uitstellen en/of voorkomen van  
diabetes gerelateerde aandoeningen. 
Bij diabetes type 2 zijn voedingsadviezen vooral gericht op het berei-
ken/behouden van een gezond lichaamsgewicht. Dit komt omdat bij 
80 procent van de personen met type 2 overgewicht of obesitas 
voorkomt. Type 2 diabetes hangt daarnaast sterk samen met andere 
cardiovasculaire risicofactoren en ook daar houden de voedingsad-
viezen rekening mee.

preVentie De incidentie van diabetes type 2 bij volwassenen en 
kinderen neemt toe. Preventie is de afgelopen jaren steeds belangrij-
ker geworden en er is veel nieuw onderzoek verricht naar interven-
ties die de kans op het ontstaan van type 2 diabetes bij personen 
met een hoog risico zouden kunnen verlagen. 
Overgewicht blijkt de belangrijkste leefstijlgerelateerde risicofactor 
voor het ontstaan van diabetes type 2. De aanbevolen aanpak bij 
overgewicht of obesitas blijft een gecombineerde leefstijlinterventie. 
Indien succesvol, dan leidt dit naast gewichtsverlies tot een forse 
vermindering op het ontstaan van diabetes type 2 (29 tot 67 procent 
risicovermindering) en een verbetering van het lipidenprofiel. Deze 
interventies bestaan uit een matig energiebeperkt dieet met de na-
druk op het verbeteren van het eetpatroon op de lange termijn, ver-
hoging van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging van 
psychologische interventies ter ondersteuning van gedragsverande-
ring. 
Verder bleek uit de literatuur dat een hoge consumptie van koffie  
(>6 koppen p/d) en een hoge vezelinname in de vorm van volkoren-
graanproducten kan beschermen tegen de ontwikkeling van diabe-
tes type 2. Er zijn daarnaast aanwijzingen dat een hoge consumptie 
van suikerhoudende dranken (≥2 glazen p/d) de kans verhoogt. 
Vruchtensappen vallen hier ook onder. 

Koolhydraten De aanbevolen hoeveelheid koolhydraten voor 
gezonde personen geldt ook voor personen met diabetes (40-70 
en% p/d). Aanbevolen wordt om vooral te kiezen voor volkoren-
graanproducten, peulvruchten, groenten, fruit en (magere) melkpro-
ducten. Elk type koolhydraat is in principe toegestaan, mits ingepast 
in een gezond voedingspatroon. Bij voorkeur zijn de koolhydraat-
bronnen producten die rijk zijn aan vezel en voedingsstoffen. Zoet-
stoffen of speciale producten voor diabetici zijn in principe niet  
nodig. Sommige daarvan kunnen bij overmatig gebruik diarree ver-
oorzaken.
Producten gezoet met fructose leiden tot lagere bloedglucosestijgin-
gen dan producten gezoet met glucose. Dit zou gunstig kunnen zijn 
voor personen met diabetes. Als fructose in grote hoeveelheden 
wordt geconsumeerd (100 gram p/d of meer), verhoogt dit het  
triglyceridegehalte en daarom wordt het als vervanging van glucose 
afgeraden. Een matige consumptie (30-60 gram p/d) is niet nadelig 
voor de gezondheid. 
Aan personen met diabetes type 1 en 2 én hoge postprandiale bloed-
glucosewaarden, kan worden voorgelegd om het gebruik van pro-
ducten met een lage glycemische index te proberen. De toepasbaar-
heid en mogelijkheden moeten dan wel per individu worden bepaald 
en ingepast worden binnen de context van een gezonde voeding.    

Koolhydraatarm dieet Koolhydraatarme diëten hebben  
de afgelopen jaren veel aandacht gehad. Om op korte termijn de di-
abetesregulatie te verbeteren of gewicht te verliezen is het mogelijk 
diëten met een macronutriëntensamenstelling te gebruiken die af-
wijkt van de Richtlijnen Goede Voeding. Het koolhydraatarme dieet 
is hier een voorbeeld van, maar ook het laagvet-dieet en maaltijdver-
vangers kunnen tijdelijk gebruikt worden. Uit onderzoeken blijkt dat 
personen die een koolhydraatarm dieet volgen op korte termijn iets 
meer gewicht verliezen dan door andere diëten. Dit verschil is echter 
na een half jaar verdwenen. Tijdens het koolhydraatarme dieet wordt 
veel gebruikt gemaakt van producten van dierlijke oorsprong, waar-
door de inname van verzadigd vet hoog ligt. Dit kan leiden tot een 
verhoging van het LDL en totaal cholesterol die bijdragen aan een 
verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Ook wordt er weinig gebruik 
gemaakt van (volkoren) graanproducten en fruit, waardoor de inna-
me van vezels, vitamines en mineralen relatief laag is. Beperking 
hiervan wordt juist geassocieerd met een verhoogd risico op voe-
dingsgerelateerde chronische ziekten.  
Tijdens de toepassing van dit dieet is het daarom belangrijk om vol-
doende gebruik te maken van volkoren graanproducten, fruit en 
groente. Kies voornamelijk plantaardige vet- en eiwitbronnen. Voor 

‘Hoge vezelinname in de vorm van volkorengraanproducten kan 
beschermen tegen de ontwikkeling van diabetes type 2’

de Formule van het 

medicament 

metFormine,  

dat vaak gebruikt 

wordt door 

diabetespatiënten. 
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personen met diabetes en een gestoorde nierfunctie wordt een kool-
hydraatarm dieet afgeraden, omdat bij hen een hoge inname van ei-
wit ongunstig  is. 

Vetten  Net als voor personen zonder diabetes zou bij een ge-
zond gewicht 20 tot 40 en% per dag uit vet moeten komen. De vet-
zuursamenstelling van de voeding voor personen met diabetes 
moet gericht zijn op vermindering van de kans op coronaire hart-
ziekten. Dit betekent dat er zo weinig mogelijk producten met een 
hoog gehalte aan verzadigde vetzuren (<10 en%) en transvetzuren 
(<1 en%) worden gebruikt. Bij voorkeur wordt geadviseerd om deze 
te vervangen door producten rijk aan (meervoudig) onverzadigde 
vetzuren in plaats van koolhydraten. 
Vis bevat vetzuren die de kans op hartziekten verlagen. Aanbevolen 
wordt om 2 maal per week vis te eten, waarvan ten minste 1 maal 
per week vette vis. 

eiWitten De aanbevolen hoeveelheid eiwitten voor personen 
met diabetes en een gezonde nierfunctie is gelijk aan die voor alle 
volwassenen (0,8-1,2 gram per kg/lichaamsgewicht). Er zijn aanwij-
zingen dat de maximale hoeveelheid eiwit voor personen met diabe-
tes 20 en% per dag is. Er zijn geen aanwijzingen voor een mogelijke 
voorkeur voor dierlijk of plantaardig eiwit wat betreft nierfunctie. 
Een voeding hoog aan dierlijk eiwit leidt echter tot een hoge inname 
van verzadigd vet en vanuit dit oogpunt heeft bij een hoge eiwitinna-
me plantaardig eiwit de voorkeur.  

Vitamines, mineralen en oVerig In principe is er geen be-
wijs dat de voeding van personen met diabetes wat betreft vitami-
nes en mineralen qua samenstelling anders zou moeten zijn dan die 
van personen zonder diabetes. Er zijn wel enkele aandachtspunten: 
Vitamine D heeft de afgelopen jaren veel belangstelling gekend. Na 
bestudering van de literatuur bleek dat mensen met een vitamine D-
defi ciëntie mogelijk meer kans hebben op diabetes type 2. Het op-
sporen en voorkomen van deze defi ciëntie is daarom bij hoog risico 
personen van belang en suppletie van groepen met een hoog risico 

op vitamine D-tekort en type 2 diabetes (zoals ouderen en allochto-
nen) is aan te bevelen.   
Langdurig gebruik van metformine kan leiden tot vitamine B12-
mal absorptie en -defi ciëntie.
Er zijn aanwijzingen dat personen met diabetes vaker een zout-
gevoelige hypertensie hebben. Geadviseerd wordt om matig te zijn 
met keukenzout en de inname tot minder dan 6 gram te beperken 
(2,4 gram natrium).  
Er is onvoldoende bewijs voor de werkzaamheid van kaneel en 
chroomsupplementen bij personen met diabetes. Het gebruik hier-
van ter verbetering van de glycemische regulatie wordt daarom niet 
aangeraden. 
Een hoge inname van vezels heeft een positieve invloed op de dia-
betesregulatie en het lipidenprofi el bij personen met diabetes. Aan-
bevolen wordt om ruim gebruik te maken van vezelrijke producten. 

gratis doWnloaden Via de website van de Nederlandse Dia-
betes Federatie (www.diabetesfederatie.nl) is de richtlijn gratis te 
downloaden. Het is de taak van zorgverleners van personen met di-
abetes om deze richtlijn te vertalen naar een voedingsadvies op 
maat. De focus moet niet liggen op afzonderlijke voedingsmiddelen 
of bestanddelen daarvan, maar op het aanleren van een gezond voe-
dings- en bewegingspatroon door een professionele en motiverende 
begeleiding. Succesvolle implementatie kan ertoe leiden dat de voe-
dingsadviezen aan personen met diabetes van alle betrokken zorg-
disciplines elkaar ondersteunen en versterken. Ten behoeve van de 
personen met diabetes is er een verkorte publieksvriendelijke versie 
verschenen.

‘De vetzuursamenstelling van de 
voeding voor personen met 

diabetes moet gericht zijn op 
vermindering van de kans op 

coronaire hartziekten’

de aanbevolen hoeveelheid koolhYdraten voor gezonde personen 

geldt ook voor diabetespatiënten; producten riJk aan vezel hebben 

de voorkeur. 

een hoge consumptie van koFFie ( >6 koppen p/d) kan beschermen 

tegen de ontwikkeling van diabetes tYpe 2.   
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