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Onderzoek:

Niet een enkel voedingsmiddel bepalend 
voor risico op diabetes type 2

Astrid Smeets en Andrea Werkman, Voedingscentrum

Met grote regelmaat wordt onderzoek belicht waaruit zou blijken 
dat de consumptie van één specifiek voedingsmiddel het risico op 
diabetes type 2 verhoogt. Een recent voorbeeld hiervan is een 
onderzoek van de universiteit van Harvard waarbij een relatie 
tussen de consumptie van witte rijst en het risico op diabetes 
type 2 werd gevonden (1). 

De witte rijstconsumptie van meer dan 35.000 mensen uit westerse 
en Aziatische landen werd gerelateerd aan het aantal mensen uit 
deze groep die in de loop van een aantal jaren diabetes type 2 ont-
wikkelden. De onderzoekers concludeerden dat elke portie witte rijst 
het risico op diabetes type 2 verhoogt, en dat dit risico groter is bij 
mensen van Aziatische afkomst. 
Hoe zorgvuldig dit soort onderzoeken vaak ook worden uitgevoerd, 
voor een goede en volledige vertaling naar praktische adviezen moe-
ten de onderzoeksuitkomsten altijd worden bekeken in relatie tot 
het gehele voedingspatroon. Rijst is bijvoorbeeld in veel landen de 
belangrijkste koolhydraatbron binnen een hoofdmaaltijd, terwijl dit 
in westerse landen niet het geval is. Voor het Voedingscentrum ligt 
hier een schone taak als vertaler van dergelijke wetenschappelijke 
onderzoeken voor de Nederlandse consument.  
De meeste mensen eten immers een combinatie van producten, in 
diverse hoeveelheden en frequenties. Bovendien spelen al deze fac-
toren een rol bij het bepalen van het risico op het krijgen van een 
ziekte. Daarnaast levert elk voedingsmiddel specifieke nutriënten. 
De nuance ligt dan in het vaker kiezen van de beste variant en het 
beperken van de minst goede variant. 

Richtlijnen Voedselkeuze Of een variant de beste of de 
minst goede variant is, wordt beschreven in de Richtlijnen Voedsel-
keuze (2). Dit is een vertaling van de Richtlijnen Goede Voeding 
(2006) en de voedingsnormen die gepubliceerd zijn door de Ge-
zondheidsraad naar praktische adviezen zoals ‘aantal boterham-
men’. In deze vertaalslag zijn leeftijdsspecifieke richtlijnen voor hoe-
veelheden voedingsmiddelen gemaakt en zijn de voedingsadviezen 
en -normen omgezet in concrete criteria voor groepen voedingsmid-
delen. Producten in deze productgroepen kunnen zo onderling ver-
geleken worden en worden beoordeeld. 
De Richtlijnen Voedselkeuze hanteren binnen elke productgroep een 

driedeling: ‘bij voorkeur’, 
‘middenweg’ en ‘bij uitzon-
dering’. Deze driedeling 
wordt bepaald door product-
groep specifieke criteria voor 
onder andere natrium, vezel, 
calorieën en verzadigd vet. 
– Producten die in de cate-

gorie ‘bij voorkeur’ horen, 
hebben de beste samen-
stelling binnen deze pro-
ductgroep. Deze producten kunnen ruimschoots gegeten worden 
en leveren een positieve bijdrage aan het voorkomen van chroni-
sche ziekten. 

– De producten die in de categorie ‘middenweg’ horen, passen wel 
in een gezond eetpatroon, maar zijn minder goed wat betreft hun 
samenstelling. 

– Producten in de categorie ‘bij uitzondering’ bevatten meer verza-
digd vet, toegevoegde suikers, zout en calorieën of combinaties 
daarvan en zijn daardoor de minst goede variant. 

Hoe zit dit nu met witte rijst? In de categorie rijst heeft zilvervlies-
rijst dan de voorkeur boven witte rijst vanwege het hogere vezelge-
halte. 

consensus leidend Iedere dag zijn er legio voorbeelden te 
noemen van nieuwsberichten over onderzoeken die een verband 
tussen voedingsstof X en diabetes of een andere aandoening heb-
ben gevonden. Het Voedingscentrum kan onmogelijk ieder onder-
zoek duiden, maar wil op hoofdlijnen consumenten informeren over 
wat deze wetenschappelijke onderzoeksresultaten voor hen beteke-
nen. Voor ons is consensus in de voedingswetenschap leidend en 
we zijn concreet voor diabetes betrokken geweest bij de Voedings-
richtlijnen zoals de Nederlandse Diabetes Federatie deze heeft uit-
gegeven (3). 
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