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de stofwisseling na de maaltijd als risico-
factor voor hart- en vaatziekten

Marjan Alssema en Jacqueline J.M. Dekker, EMGO Instituut, VU me-
disch centrum Amsterdam

Ons westers consumptiepatroon bestaat uit drie maaltijden per 
dag en vaak meerdere tussendoortjes. Dit betekent dat onze 
bloedvaten het grootste deel van de dag blootgesteld zijn aan hoge 
concentraties voedingsstoffen. Verstoringen in de stofwisseling 
na de maaltijd dragen bij aan het risico op hart- en vaatziekten. 
Bij vrouwen hangen de glucosewaarden na de maaltijd samen 
met de mate van atherosclerose, een bekende aandoening van de 
slagaderwand.

Een groot deel van de dag bevindt ons lichaam zich in de zogenoem-
de postprandiale fase. Dat is de periode na de maaltijd waarin onze 
bloedvaten blootgesteld worden aan verhoogde glucose- en triglyce-
ridespiegels. Het is bekend dat hoge glucose- en triglycerideconcen-
traties in het bloed schadelijk zijn voor hart- en bloedvaten. Als de 

voedingsstoffen van de vorige maaltijd niet opgenomen zijn voordat 
we aan de volgende maaltijd toe zijn, kan er een soort stapeling optre-
den, waardoor de glucose en triglyceridespiegels nog meer stijgen. 
Risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals glucose en triglyceriden 
worden vaak onder nuchtere omstandigheden gemeten. Dat betekent 
dat er 12 uur lang niets gegeten of gedronken is, behalve water. Maar 
een nuchtere meting geeft niet altijd goed weer wat de werkelijke 
dagelijkse blootstelling aan risicofactoren is. 

Diabetes  Verstoringen in het postprandiale metabolisme komen 
vaak voor bij patiënten met diabetes mellitus type 2. Dit type diabetes 
wordt gekenmerkt door een verhoging van de nuchtere glucosewaarde 
in het bloed en/of een verhoogde glucosewaarde twee uur na inname 
van een glas suikerwater (1). Hogere bloedglucosewaarden worden 
geassocieerd met een verhoogd risico op sterfte door hart- en vaat-
ziekten. Uit de Hoorn Studie (een bevolkingsonderzoek naar verstoor-
de glucosestofwisseling, gestart in 1989) is gebleken dat dit geldt voor 
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de nuchtere glucosewaarden, maar nog meer voor de glucosewaarden 
zoals twee uur na een suikerwatertest gemeten (2). 
Ook verstoringen in de vetstofwisseling komen vaak voor bij patiën-
ten met diabetes mellitus type 2 (3). Verhoogde triglyceridewaarden 
zijn een risicofactor voor hart- en vaatziekten (4). Voor postprandi-
ale triglyceridewaarden geldt (in tegenstelling tot glucose) dat ze in 
belangrijke mate samenhangen met de nuchtere triglyceridenwaarden 
(5). 
Hart- en vaatziekten zijn de meest voorkomende en meest ernstige 
complicaties bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (6). Mannen 
hebben twee keer meer risico op hart- en vaatziekten. Bij vrouwen die 
de menopauze voorbij zijn ligt dit verhoogde risico op bijna vier keer 
(6).

De Hoorn-Vet stuDie  In de Hoorn-VeT studie werd de relatie 
tussen het postprandiale metabolisme en atherosclerose onderzocht 

bij 160 vrouwen tussen de 50 en de 65 jaar. De helft van deze vrouwen 
had diabetes mellitus type 2 en de andere helft niet. Alle vrouwen in 
het onderzoek hadden de menopauze al achter de rug en bevinden 
zich daarmee in de periode waarin het risico op hart- en vaatziekten bij 
vrouwen toeneemt. Voordat de menopauze begint, worden vrouwen 
namelijk door het hormoon oestrogeen ‘beschermd’ voor het ontstaan 
van hart- en vaatziekten (7). Na de overgang daalt het oestrogeenniveau 
en valt deze bescherming tegen hart- en vaatziekten weg. 
De deelneemsters aan het onderzoek kwamen op twee verschillende 
dagen. Op beide dagen kregen zij een ontbijt en lunch, één keer vetrijk 
en één keer koolhydraatrijk. Dit om de postprandiale glucose en trigly-
ceriden te bepalen (afbeelding 1). Zoals verwacht hadden vrouwen 
met diabetes hogere glucose- en triglyceridewaarden dan gezonde 
vrouwen. De toename van glucose na de maaltijden was ook veel 
sterker bij vrouwen met diabetes, maar de toename in triglyceriden na 
de maaltijd was gelijk.
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atHerosclerose   De intima media dikte (IMT) van de halsslag-
ader werd gemeten met echografie, als maat voor atherosclerose. Bij 
gezonde vrouwen waren postprandiale glucosewaarden geassocieerd 
met meer atherosclerose (grotere IMT) (afbeelding 2) (8). Nuchtere 
glucose en glucosewaarden 2 uur na een suikerwatertest waren niet 
geassocieerd met de mate van atherosclerose. Mogelijk zijn glucose-
waarden die gemeten worden na een maaltijd een betere afspiegeling 
van de werkelijke blootstelling aan glucose gedurende de dag dan 
glucosewaarden gemeten na een suikerwatertest. De processen na 
een maaltijd, zoals snelheid van de maagontlediging en hormonen die 
in de darmen vrijkomen, verschillen in sterke mate van de processen 
na inname van suikerwater (9).
Er zijn langetermijnstudies nodig om te bevestigen dat postprandiale 
glucosewaarden een sterkere voorspeller voor hart- en vaatziekten zijn 
dan nuchtere glucosewaarden en glucosewaarden na een suikerwa-
tertest. In ieder geval suggereren deze resultaten dat postprandiale 
glucosewaarden, en/of de onderliggende mechanismen hiervan, een 
rol spelen in de ontwikkeling van atherosclerose. 

VersuikerDe Deeltjes  Eén van de mogelijke mechanismen die 
de relatie tussen postprandiale glucose en atherosclerose zou kunnen 
verklaren is de vorming van reactieve suikerverbindingen en versuikerde 
eiwitverbindingen (zogenaamde ‘advanced glycation end-products’) na 
de maaltijd. Deze deeltjes zijn schadelijk voor cellen. Vrouwen met dia-
betes hebben onder nuchtere omstandigheden al hogere concentraties 

van deze versuikerde deeltjes in het bloed dan gezonde vrouwen. 
In de Hoorn-VeT studie bleek de toename van de concentratie re-
actieve suikerverbindingen na de maaltijd samen te hangen met de 
toename in glucose na de maaltijd (10). Deze relatie werd gevonden 
bij zowel gezonde vrouwen als bij vrouwen met diabetes. 

insulineafgifte  Postprandiale glucosespiegels zouden beïn-
vloed kunnen worden door de samenstelling van de maaltijd. Het is 
bekend dat een snelle en hoge insulineafgifte na de maaltijd (binnen 
30 minuten) samenhangt met lagere glucosespiegels. In de Hoorn-
VeT studie is gevonden dat bij vrouwen met diabetes de relatieve 
toename in insuline na een vetrijke maaltijd hoger is dan na een kool-
hydraatrijke maaltijd met evenveel calorieën (11). Mogelijk komt dit 
doordat de maagontlediging trager gaat na een vetrijke maaltijd. Een 
tragere maagontlediging zorgt voor lagere postprandiale glucosespie-
gels en relatief meer insuline per glucose. 
Ook kunnen vetten en eiwitten zelf een direct effect hebben op de 
glucosestofwisseling door het stimuleren van afgifte van hormonen in 
de darmen. Dit zou betekenen dat het veranderen van de samenstel-
ling van de maaltijd tot lagere glucosespiegels kan leiden. Het zou een 
aantrekkelijk alternatief zijn voor het gebruik van bloedglucoseverla-
gende medicijnen. Echter, de langetermijneffecten en de effecten op 
de vetstofwisseling zouden nader bekeken moeten worden voordat 
hierover adviezen gegeven kunnen worden.

Vetstofwisseling  In tegenstelling tot eerdere studies is er geen 
relatie tussen de totale hoeveelheid postprandiale triglyceriden en IMT 
gevonden in de Hoorn-VeT studie. Dat sluit echter niet uit dat de pre-
cieze samenstelling van de vetdeeltjes (lipoproteïnen) na de maaltijd 
wel een rol speelt in de ontwikkeling van atherosclerose. Dit blijkt uit 
eerdere studies (12). Een andere verklaring zou zijn dat de verande-
ringen in vetstofwisseling die optreden bij vrouwen in de menopauze 
ervoor zorgen dat de triglyceridenwaarden zoals we die gemeten heb-
ben, niet de juiste afspiegeling zijn van de werkelijke blootstelling aan 
triglyceriden in de jaren ervoor. 
Hoe dan ook, ondanks het verhoogde risico op hart- en vaatziekten 
veroorzaakt door diabetes in postmenopauzale vrouwen, is er tot nu 
toe weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen postprandiale 
triglyceriden en hart- en vaatziekten bij vrouwen. Langetermijnstudies 
bij mannen en vrouwen zouden inzicht kunnen geven of postpran-
diale triglyceriden of juist de samenstelling van lipoproteïnen een 
risicofactor voor hart- en vaatziekten zijn.

Hart- en vaatziekten zijn de meest 
voorkomende en meest ernstige 
complicaties bij patiënten met 
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Na de overgang daalt het 
oestrogeenniveau en valt deze 
‘bescherming’ tegen hart- en 

vaatziekten weg

aFbeelding 1. triglyceridewaarden na twee opeenVolgende Vetrijke 

maaltijden (boVen) en glucosewaarden na twee opeenVolgende 

koolhydraatrijke maaltijden (onder) bij Vrouwen met (●) en bij 

Vrouwen zonder diabetes mellitus type 2 (❍) (5).

aFbeelding 2. intima media dikte (imt) in categorieën Van gemiddelde 

glucosewaarde (mmol/l) gedurende de dag bij Vrouwen zonder 

diabetes mellitus type 2 (8). 

conclusie  Verstoringen in de stofwisseling na de maaltijd dragen 
bij aan het risico op hart- en vaatziekten. Glucosewaarden na de 
maaltijd hangen zelfs bij vrouwen zonder diabetes samen met de 
mate van atherosclerose. Langetermijnstudies naar de relatie tussen 
postprandiale glucosewaarden en hart- en vaatziekten moeten uitwij-
zen of postprandiale glucosewaarden een grotere risicofactor zijn dan 
nuchtere glucosewaarden en glucosewaarden na een suikerwatertest. 
Of leefstijlprogramma’s voor gezonde mensen gericht op lagere 
glucosespiegels een relevante vermindering van het risico op hart- en 
vaatziekten geven is op dit moment niet te zeggen. Bij patiënten met 
diabetes mellitus type 2 is verder onderzoek naar effecten van maal-
tijdsamenstelling op glucosespiegels gewenst.
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