
onderzoek

29

| vo
e

d
in

g
 n

u
 |

| d
e

c
e

m
b

e
r

 2012 | n
u

m
m

e
r

 12 |

Matige alcoholconsumptie geassocieerd met 

lager risico diabetes type 2

Observationele onderzoeken hebben laten 
zien dat matige alcoholconsumptie, 1 con-
sumptie per dag voor vrouwen en 1-2 con-
sumpties per dag voor mannen, samengaat 
met een verlaagd risico op diabetes type 2. 
Deze onderzoeken suggereren dat dit ver-
band sterker is voor vrouwen dan voor man-
nen. Welke factoren verklaren waarom een 
sterker verband voor vrouwen dan voor 
mannen werd gevonden is echter nog niet 
bekend. 

Joline Beulens en anderen hebben deze rela-
tie in kaart gebracht in een grootschalig Eu-
ropees onderzoek. Zij gebruikten hiervoor 
de data van de Europese InterAct-EPIC stu-
die, een case-cohort onderzoek onder 
12.403 incidente gevallen van diabetes type 
2 en een representatieve sample van het 
baseline cohort van 16.154 deelnemers. De 
deelnemers hebben bij baseline een vragen-
lijst ingevuld die onder meer vragen bevatte 
over hun alcoholconsumptie. Het optreden 
van diabetes is nagegaan op basis van met 
name zelfrapportage, en geverifieerd met 
medische gegevens. Het verband tussen al-
coholconsumptie en het optreden van dia-
betes type 2 is nagegaan door middel van 
Cox-regressie, aangepast voor een case-     
cohort design met lichte drinkers van 0 tot 
een halve alcoholische consumptie per dag 
(0-6 gram alcohol) als referentiegroep. 

Resultaten 
Onder mannen werd een niet-significant 
verband gevonden tussen alcoholconsump-
tie en diabetes type 2 met een 10% lager ri-
sico op diabetes type 2 voor matige drinkers 
van een halve tot 1 consumptie per dag ten 
opzichte van lichte drinkers. Bij vrouwen 

was matige alcoholconsumptie van een hal-
ve tot 1 consumptie per dag significant ge-
associeerd met een ongeveer 15% lager risi-
co op diabetes type 2. Dit verband was 
sterker bij zowel mannen als vrouwen met 
overgewicht (BMI >25 kg/m2) dan bij man-
nen en vrouwen met een normaal gewicht. 
Correctie voor middel- en heupomtrek had 
geen invloed op de resultaten bij mannen, 
maar bij vrouwen leidde dit tot een verzwak-
king van het verband tot een vergelijkbaar 
relatief risico van 0.9 als bij mannen. Con-
sumptie van wijn of port ging samen met 
een sterkere risicoreductie voor diabetes 
type 2 dan andere alcoholische dranken.

Deze studie bevestigt dat matige alcohol-
consumptie bij vrouwen samengaat met 
een verlaagd risico op diabetes type 2. Dit 
verband kan voor een deel worden verklaard 
door vetdistributie over het lichaam. Tot slot 
was matige alcoholconsumptie vooral bij 
mensen met overgewicht geassocieerd met 
een lager risico op diabetes type 2. 

Beulens JW, van der Schouw YT, Bergmann 
MM, et al. Alcohol consumption and risk of 
type 2 diabetes in European men and women: 
influence of beverage type and body size The 
EPIC-InterAct study. J Intern Med. 
2012;272(4):358-70. UMC Utrecht.
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Meer blootstelling aan smaak leidt tot 
snellere verzadiging

De laatste decennia zijn de prevalentie van 
obesitas en overgewicht flink toegenomen. 
Dit is waarschijnlijk gerelateerd aan ons ver-
anderde voedselaanbod. Ons huidige voed-
selaanbod wordt gekenmerkt door produc-
ten die met weinig moeite snel gegeten 
kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn 
caloriehoudende dranken en producten met 
weinig vezels en hoog in energiedichtheid. 

Een snelle inname van energie leidt gemak-
kelijk tot inname van meer energie. Een 
snelle inname van voedsel leidt tot minder 
blootstelling aan dit voedsel in de mond; er 
wordt minder geproefd per gram voedsel. 
Het proeven van voedsel is belangrijk voor 
het ontwikkelen van verzadiging tijdens een 
eetmoment. 
Het promotieonderzoek van Dieuwerke Bol-
huis richtte zich op hoe de blootstelling aan 
smaak in de mond verzadiging kan beïn-
vloeden. Eerst onderzocht Bolhuis het effect 
van smaakintensiteit. Vijftig deelnemers 
aten zoveel ze wilden van een soep met lage 
en een soep met hoge smaakintensiteit op 
twee verschillende dagen. Er werd 8% min-
der gegeten van de soep met de hoge 
smaakintensiteit. De soepen waren even 
lekker en men gaf aan na consumptie even 
vol te zitten. Een hogere smaakintensiteit 
leidt dus tot een snellere verzadiging.

Hapgrootte 
Om te onderzoeken of de duur van de 
blootstelling aan de smaak invloed had op 
verzadiging, kregen de vijftig deelnemers 
soep via een pomp in de mond. Met piepjes 
werd duidelijk gemaakt wanneer er een hap 
soep kwam en wanneer dit mocht worden 
doorgeslikt. Een verlenging van de duur van 
de hap leidde tot 8% minder inname (1 se-
conde versus 3 seconden in de mond), ter-
wijl de deelnemers zich even vol voelden. 
Een langere blootstelling aan de smaak van 
voeding in de mond leidt dus tot een snelle-
re verzadiging. Ook hapgrootte speelt een 

belangrijke rol. Happen van 5 gram leidden 
tot 25% minder inname van soep vergeleken 
met happen van 15 gram. Kleinere happen 
zorgen voor een snellere daling van het hon-
gergevoel. Ook bleek dat kleine happen ge-
paard gaan met een grotere blootstelling 
aan de smaak per gram voedsel. Drie keer 
kleinere happen betekent immers niet dat er 
drie keer zo weinig wordt geproefd. Er werd 
aan de deelnemers gevraagd om te schatten 
hoeveel soep ze na afloop hadden gegeten. 
Wanneer deelnemers grote happen namen, 
werd de gegeten hoeveelheid onderschat. 
Grotere happen leidden dus ongemerkt tot 
een hoge voedselinname. 
Voedsel dat met grote happen of slokken en 
grote snelheid wordt geconsumeerd leidt tot 
een vertraging van verzadigingssignalen. De 
consument kan zelf langzamer en met klei-
nere happen eten, maar het is misschien 
makkelijker de juiste keuzes te maken bin-
nen een productcategorie. Vervang bijvoor-
beeld drinkyoghurt door yoghurt die met 
een lepel moet worden gegeten; jus 
d’orange door een echte sinaasappel; en 
rundergehakt door een runderlap. De voe-
dingsindustrie zou deze onderzoeksresulta-
ten kunnen gebruiken om de verzadigings-
capaciteit van nieuwe producten verhogen. 

The role of oral exposure to taste on meal ter-
mination, Dieuwerke Bolhuis, Wageningen 
Universiteit 2012.
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