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Extra eiwit in de voeding beïnvloedt de  
metabole gezondheid

Voeding speelt een belangrijke 
rol bij het ontstaan van diabetes 
type 2 en leververvetting. In het 
proefschrift Effect of dietary 
protein on lipid and glucose  
metabolism: implications for 
metabolic health beschrijft  
Annemarie Rietman het effect 
van (extra) eiwit in de voeding 
op onder andere vetophoping in 
de lever, insulineresistentie, en 
veranderingen in lichaams- 
samenstelling; alle aspecten  
van de metabole gezondheid.  
 
Op basis van een gecontroleer-
de voedingsproef gecombineerd 
met de resultaten van observa- 
tionele studies concluderen de 
onderzoekers dat op de korte 
termijn een eiwitrijke voeding 
mogelijk de metabole gezond-
heid kan verbeteren, met name 
het vetmetabolisme. Een hoge 
eiwitinname in observationele 
studies gaat juist samen  
met een slechtere metabole  
gezondheid.
Eiwit in de voeding komt uit 
dierlijke producten zoals zuivel, 
vlees, vis en eieren en uit plant-
aardige producten zoals noten, 
zaden, peulvruchten en groente. 
Deze eiwitten verschillen in hoe 
ze zijn opgebouwd uit aminozu-
ren, de eiwitbouwsteentjes, en 
kunnen verschillende effecten 
hebben in het lichaam. De  
richtlijnen zeggen dat 15 pro-
cent van de dagelijkse calorieën 
moet komen uit eiwit.

ROL VAN EIWITTEN
Eiwit is een belangrijke bouw-
stof voor het lichaam en heeft 
vele functies, zoals spierop-
bouw en het in stand houden 
van het immuunsysteem. Daar-
naast zijn eiwitrijke diëten  
populair vandaag de dag. Het is 
inderdaad bewezen dat extra  

eiwit goed is voor ouderen, 
sporters, mensen met overge-
wicht en diabetes type 2 die een 
dieet volgen om af te vallen. 
Daarentegen weten we ook uit 
andere onderzoeken dat een ei-
witrijke voeding samengaat met 

een verhoogd risico op diabe-
tes. Deze studies lieten zien dat  
eiwit in de voeding de insuline-
secretie extra kan stimuleren, 
wat resulteert in een verbeterde 
glucoseopname uit het bloed. 
Maar een langdurig verhoogde 

insulinesecretie kan resulteren 
in ongevoeligheid van de  
lichaamscellen voor insuline,  
wat leidt tot een verslechterde 
glucoseopname. Dit zou uitein-
delijk kunnen resulteren in dia-
betes type 2. Daarnaast kunnen 
eiwitten de opname van glucose 
ook direct verminderen zonder 
tussenkomst van insuline. Van-
wege deze tegenstrijdige meta-
bole consequenties wilden de 
onderzoekers andere metabole 
effecten van eiwitten, met name 
het vetmetabolisme, onder- 
zoeken.

VETMETABOLISME
De onderzoekers zagen in een 
gecontroleerde voedingsproef 
uitgevoerd bij gezonde jonge 
mensen dat het verhogen van 
de hoeveelheid eiwit in de dage-
lijkse voeding op de korte ter-
mijn resulteert in verbeteringen 
in het vetmetabolisme; namelijk 
een verlaging van de hoeveel-
heid vet in het bloed en een ver-
minderde opslag van vet in de 
lever. Aan de andere kant leidde 
het ook tot een kleine verhoging 
van de hoeveelheid glucose in 
het bloed na een maaltijd. Op 
de lange termijn, zo bleek uit 
observationele studies, is een 
hoge eiwitinname echter geas-
socieerd met een toename van 
metabole risicofactoren zoals 
vetophoping in de lever en dia-
betes type 2. Welke fysiologi-
sche mechanismen van eiwit in 
de voeding hieraan ten grond-
slag liggen en wat de rol van 
verschillende eiwitbronnen hier-
in is, vraagt meer onderzoek.
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