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bewijs dat met name bloedglucosepieken na 
een maaltijd, oftewel postprandiale hyper-
glykemie, een sterke bijdrage leveren aan 
het ontstaan van hart-en-vaatziekten (1). 
Recentelijk toonden de onderzoekers aan 
dat postprandiale hyperglykemie een sterk 
onderschat fenomeen is bij patiënten met 
diabetes type 2 (2). Zelfs bij patiënten die 
werden behandeld met bloedglucoseverla-
gende medicatie en een HbA1c-waarde had-
den van onder de 7% (53 mmol/mol), bleek 
de aanwezigheid van postprandiale hyper-
glykemie onacceptabel hoog. De behande-
ling van diabetes type 2 zou dus niet alleen 
gericht moeten zijn op HbA1c waarden, 
maar ook specifiek op die postprandiale  
hyperglykemie. 

Fysieke inspanning en glycemi-
sche controle Naast medicatie en 
voeding is fysieke inspanning een van de 
belangrijkste elementen in een succesvolle 

actieve behandeling van diabetes type 2

Jan-Willem van Dijk en Luc J.C. van Loon, 
Department of Human Movement Sciences, 
NUTRIM School for Nutrition, Toxicology 
and Metabolism, Maastricht University  
Medical Centre, Maastricht

Voor patiënten met diabetes type 2 is de 
inname van diabetesmedicatie de 
normaalste zaak van de wereld. 
Regelmatige lichaamsbeweging is minder 
vanzelfsprekend, terwijl het effect van 
fysieke inspanning op de glykemische 
controle minstens zo groot is als het effect 
van diabetesmedicatie. Dit artikel* gaat 
in op het effect van fysieke inspanning op 
de glykemische controle. Daarnaast geeft 
het handvatten om de positieve effecten 
van fysieke inspanning te optimaliseren.

De enorme toename van overgewicht en 
obesitas gedurende de laatste decennia 
heeft geleid tot een onstuitbare epidemie 
van personen met diabetes type 2. Deze epi-
demie zal worden gevolgd door een epide-
mie van patiënten die te kampen hebben 
met de gevolgen van diabetes, de zoge-
naamde diabetescomplicaties. Omdat het 
aantal mensen met type 2 nog steeds sterk 
toeneemt, is de preventie van diabetescom-
plicaties letterlijk van levensbelang. De 
meest in het oog springende complicaties 

van diabetes type 2 zijn cardiovasculaire 
aandoeningen, die nog altijd de meest voor-
komende doodsoorzaak vormen bij type 2. 
Het ontstaan van cardiovasculaire compli-
caties is sterk gerelateerd aan de mate van 
glykemische controle.
Traditioneel wordt de glykemische controle 
gemeten door middel van de HbA1c-waarde 
in het bloed. Deze HbA1c is een reflectie 
van de gemiddelde bloedglucoseconcentra-
ties over de laatste 6-8 weken. Gedurende 
de laatste tien jaar is er echter steeds meer 

‘Postprandiale hyperglykemie is een sterk 
onderschat fenomeen bij patiënten met 

diabetes type 2’

de toename van overgewicht en obesitas heeft geleid tot een toename van personen met 

diabetes type 2, ook bij kinderen. 
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veroorzaken, omdat de afgifte van zoge-
naamde counterregulatoire hormonen (zo-
als epinefrine) wordt gestimuleerd. 
Kortom: matig intensieve inspanning werkt 
prima om postprandiale hyperglykemie te 
verlagen, en is derhalve uitermate geschikt 
in een trainingsprogramma voor patiënten 
met type 2 diabetes. Een belangrijk kenmerk 
van matig intensieve inspanning is een licht 
verdiepte ademhaling, waarbij nog wel een 
gesprek kan worden gevoerd. Voorbeelden 
hiervan zijn sportief wandelen en fietsen, of 
zwemmen in een stevig tempo.

soort inspanning In een tweede on-
derzoek onderwierpen de onderzoekers een 
groep type 2 diabetespatiënten tijdens drie 
verschillende testperioden aan een enkele 
sessie duurinspanning, krachtinspanning of 
geen inspanning (controletest). De duur-
inspanning bestond uit een fietstraining van 
45 minuten op matige intensiteit, terwijl  
tijdens de krachtinspanning grote spiergroe-
pen in het lichaam werden getraind met  
behulp van krachttoestellen.
Wederom vergeleken de onderzoekers het 
effect van beide inspanningsinterventies op 
het continue gemeten glucoseprofiel. Zowel 
de kracht- als duurinspanning bleek in staat 
om de hoeveelheid postprandiale hypergly-
kemie gedurende de daaropvolgende 24 uur 
met wel 35% te verminderen (6). Dit resul-

behandeling van diabetes type 2. Fysieke in-
spanning wordt vaak ingezet ten behoeve 
van een betere glykemische controle. Ver-
schillende onderzoeken bevestigen inder-
daad dat langdurige deelname aan een trai-
ningsprogramma de glykemische controle 
(HbA1c) van diabetespatiënten sterk kan 
verbeteren. De gemiddelde daling in HbA1c 
na 3 tot 6 maanden training is 0,7% (~8 
mmol/mol) (3). De impact van een  
dergelijk trainingsprogramma op de glyce-
mische controle kan grotendeels worden 
verklaard door het feit dat de spieren gevoe-
liger worden voor het hormoon insuline. 
Hierdoor wordt de glucoseopname door de 
spieren verbeterd, waardoor de bloedgluco-
seconcentratie daalt. Maar wanneer gestopt 
wordt met regelmatig trainen is het effect 
van training op de insulinegevoeligheid bin-
nen enkele dagen volledig verdwenen (4). 
Dit is ook precies de reden waarom het 
noodzakelijk is om regelmatig te bewegen.

inspanning optimaliseren Omdat 
elke inspanningssessie slechts een tijdelijk 
effect heeft op de glykemische controle, is 
het belangrijk de effectiviteit van elke afzon-
derlijke inspanningssessie te optimaliseren. 
Door middel van continue bloedglucoseme-
tingen hebben de onderzoekers vastgesteld 
dat een enkele sessie inspanning van 45-60 
minuten de hoeveelheid postprandiale hy-
perglykemie gedurende de daarop volgende 
24 uur met wel 30-40% verlaagt. Daarnaast 
daalt de gemiddelde bloedglucoseconcen-
tratie gedurende het etmaal na inspanning 
met ongeveer 0,9 mmol/L. Deze kennis 
hebben de onderzoekers gebruikt om het  
effect van inspanning op glykemische con-
trole verder te optimaliseren. 
In een serie onderzoeken hebben ze ge-

tracht antwoord te geven op de volgende 
vragen: welke inspanningsintensiteit heeft 
de voorkeur voor patiënten met diabetes 
type 2? Welke soort inspanning heeft de 
voorkeur? Wat is de optimale frequentie (re-
gelmaat) van inspanning om het effect op 
de glykemische controle te maximaliseren?

inspanningsintensiteit In een eer-
ste onderzoek hebben de onderzoekers een 
groep patiënten met diabetes type 2 aan 
drie verschillende testperioden onderwor-
pen: een controletest (geen inspanning), 
een testperiode waarbij matig intensieve in-
spanning gedurende 60 minuten werd uit-
gevoerd, en een testperiode waarbij 30  
minuten inspanning op hoge intensiteit 
werd uitgevoerd. De hoeveelheid energie die 
nodig was om beide inspanningsinterven-
ties te voltooien was gelijk. Gedurende 24 
uur na inspanning hebben de onderzoekers 
het bloedglucoseprofiel van de patiënten  
gemeten met behulp van continue bloed-
glucosemonitoren.
Matig intensieve inspanning bleek minstens 
zo effectief in het verlagen van postprandia-
le hyperglykemie als intensieve inspanning 
(5). Het is dus zeker geen vereiste om dia-
betespatiënten zeer intensieve inspanning 
voor te schrijven. Bij ongetrainde personen 
kan een zeer intensieve inspanning zelfs 
een tijdelijke verhoging van de bloedglucose 

‘De totale tijdsduur die wekelijks aan fysieke 
inspanning wordt besteed, lijkt van groter 

belang dan de frequentie waarmee dit 
gebeurt’
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inspanning is vereist om de bloedglucose-
verlagende effecten van inspanning te opti-
maliseren. Een eerste bevinding was dat een 
dagelijkse inspanning van slechts 30 minu-
ten op matige intensiteit al voldoende was 
om de aanwezigheid van postprandiale hy-
perglykemie substantieel te verminderen 
(9). Dit resultaat bevestigt het nut van 30 
minuten bewegen per dag, zoals door de 
overheid wordt aangeraden. Wanneer de pa-
tiënten met diabetes type 2 eenmaal per 
twee dagen een inspanning van 60 minuten 

taat zagen de wetenschappers niet alleen bij 
patiënten die orale diabetesmedicatie ge-
bruikten, maar ook bij  patiënten met diabe-
ters type 2 die met insuline werden behan-
deld. Zelfs bij proefpersonen in een 
voorstadium van type 2 diabetes bleken bei-
de vormen van inspanning effectief om de 
aanwezigheid van postprandiale hyperglyke-
mie te verminderen. Hieruit blijkt dat zowel 
kracht- als duurinspanning effectieve mid-
delen zijn ter bestrijding van postprandiale 
hyperglykemie in alle stadia van diabetes 

type 2. Omdat beide soorten inspanning 
even effectief zijn, kunnen ze prima worden 
afgewisseld in trainingsprogramma’s voor 
patiënten met diabetes type 2.
Twee recente onderzoeken uit Canada en de 
Verenigde Staten suggereren zelfs dat de 
combinatie van beide trainingsvormen in 
een trainingsprogramma het beste effect 
geeft (7,8). 

inspanningsFreQUentie In een der-
de onderzoek is onderzocht of dagelijkse 

afbeelding 1. glucoseprofielen gemeten 

door middel van continue glucose 

monitoring in een groep patiËnten met type 

2 diabetes. de glucoseprofielen zijn 

gemeten tijdens drie verschillende 

testperioden: een testperiode zonder 

inspanning (controletest), een testperiode 

met een krachtinspanning van 45 minuten 

en een testperiode met een duurinspanning 

van 45 minuten. de inspanningsinterventie is 

aangegeven met de groene staaf. de inname 

van hoofdmaaltijden is aangegeven met de 

stippenlijnen.Tijdstip
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type 2 diabetes: a randomized trial. Ann Intern Med 
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trol? Diabetes Care [accepted], 2012.

10. Dunstan DW, Thorp AA, Healy GN. Prolonged sit-
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vraag of een verhoging van dagelijkse activi-
teiten net zo effectief kan zijn als regelmati-
ge fysieke inspanning in de behandeling van  
diabetes type 2. Toekomstig onderzoek zal 
dit moeten uitwijzen. 
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uitvoerden, bleek het effect echter even 
groot als tijdens de dagelijkse inspanning 
van 30 minuten (9).
Opmerkelijk was dat een enkele sessie in-
spanning van 60 minuten tot wel 48 uur na 
inspanning effectief bleek om de (postpran-
diale) bloedglucoseconcentraties te verla-
gen. Wanneer er geen dagelijkse inspanning 
wordt geleverd, kunnen patiënten dus com-
penseren door om de dag een inspanning 
met een langere duur te verrichten. De tota-
le tijdsduur die wekelijks aan fysieke inspan-
ning wordt besteed, lijkt dus van groter be-
lang dan de frequentie waarmee dit gebeurt. 
Desalniettemin kunnen de bevindingen uit 
bovenstaand onderzoek goed worden ge-
bruikt om inspanning beter af stemmen op 
de individuele patiënt. 
Korte, frequente inspanningssessies zijn 
met name geschikt voor patiënten die min-
der belastbaar zijn, zoals diabetespatiënten 
met inspanningsintolerantie, hartproblemen 
en polyneuropathie. Aan de andere kant bie-
den minder frequente, langdurige inspan-
ningssessies een uitstekend tijdsefficiënt al-
ternatief voor patiënten die problemen 
hebben om dagelijkse inspanning in te plan-
nen in hun werkroutine.

meer Fysieke inspanning oF  
minder inactiviteit? Naast regelma-
tige fysieke inspanning, lijken ook dagelijkse 
activiteiten zoals stofzuigen, traplopen en 
boodschappen doen een beschermende 
werking te hebben tegen cardiovasculaire 
complicaties. Observationele studies laten 
zien dat de dagelijkse tijdsduur die iemand 
inactief is, bijvoorbeeld door langdurig te 
zitten of televisie te kijken, gerelateerd is 
aan het risico om te overlijden aan cardio-
vasculaire ziekten (10). Personen die inac-
tieve perioden regelmatig onderbreken met 
korte activiteiten (opstaan, benen strekken, 
traplopen, wandeling na een maaltijd)  
blijken betere bloedglucose-, insuline-,  
en triglyceridewaarden te hebben dan  
mensen die langdurig inactief zijn (10). 
Een verhoging van de normale dagelijkse 
activiteiten zou dus een belangrijke strate-
gie kunnen zijn in de behandeling van dia-
betes type 2, vooral voor patiënten die 
moeite hebben om regelmatig een fysieke 
inspanning te leveren. Het is echter nog de 

*de onderzoeken die aan de basis van dit artikel liggen

het artikel beschrijft de resultaten van vier onderzoeken. bij elk onderzoek zijn andere 
mensen gebruikt. er zijn alleen mannelijke proefpersonen met overgewicht geïncludeerd in 
de leeftijd van 40-70 jaar. dezelfde leeftijdscategorie bij vrouwen zou pre-menopausale, me-
nopausale, en post-menopausale vrouwen bevatten. het is bekend dat geslachthormen tij-
dens menstruatiecyclus en/of overgang de insulineresistentie kunnen beïnvloeden. de dag-
tot-dag variatie in glucoseprofielen is bij vrouwen daarom waarschijnlijk hoger dan bij 
mannen. hierdoor zou niet geweten zijn of een effect van de inspanning gemeten zou zijn of 
dat verschillen zouden ontstaan door een grotere dag-tot-dag variatie. de omvang van de 
populatie varieert tussen de onderzoeken. gemiddeld waren dit ongeveer 30 personen per 
onderzoek.

het effect van 

fysieke inspanning 

op de glycemische 

controle is 

minstens zo groot 

als het effect van 

diabetesmedicatie.
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