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Disclosure	belangen	spreker	

•  Belangenverstrengeling	(poten1ële) 	 	 	Arts	en	Voeding	

•  Voor	bijeenkomst	mogelijk	relevante	rela1es	met	bedrijven:	

•  Sponsoring	of	onderzoeksgeld 	 	 	n.v.t.	
•  Honorarium	of	andere	(financiële)	vergoeding 	Arts	en	Voeding	
•  Aandeelhouder 	 	 	 	n.v.t.		
•  Andere	rela1e,	namelijk… 	 	 	n.v.t.	
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Gemiddelde	lee(ijd	type	2	diabeet	in	1990	was	~62-67	
jaar:	

Wat	is	die	nu?	

48-55	jaar	



Behandeling van Diabetes: 
Via Voeding: reduceren van 
zoet, zetmeel achtige 
voeding en meer groenten 
en vet 

Behandeling van Diabetes: 
 
Medicijnen 

Het begrijpen van het glucose metabolisme:  
Een Diabetisch lichaam kan NIET goed omgaan 
met GLUCOSE/KOOLHYDRATEN 
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Diabetes II onderdeel metabool syndroom 

DM 

Overgewicht 
& eetlust 

Hart & 
vaten 

Lever Alvleesklier 

Ontsteking 

Spieren & 
vermoeidheid 

Glucose 
Darm 

bacteriën 
en 

hormonen 



• Er gaat niets boven vers en onbewerkt eten.

•  Suiker is echt niet geschikt voor mensen met  

diabetes type 2.

•  Koolhydraten (anders dan suiker) zijn niet zo geschikt  

voor mensen met diabetes type 2. 

•  Onbewerkte vetten zijn goed voor mensen met  

diabetes type 2.

• Drie keer per dag eten is genoeg.  

•  Voldoende en met aandacht eten is verstandig, diëten  

en honger zijn een slecht idee. 

• Centimeters buikomvang zeggen meer dan gewicht in kilo’s.

• Bij zitten hoort bewegen, minimaal een half uur per dag.

• Nuchter bewegen, is bewegen in het kwadraat.

• Te veel stress en spanning zijn ziekmakers.

• Voldoende slaap- en rustmomenten zijn onmisbaar. 

Gouden regels
Keer Diabetes2 Om
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Bloedglucose 

Verwerking van de maaltijd:  
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Spijsvertering koolhydraten normaal:   



Paar uur na het eten:   



Insuline resistentie:   



Gewenning	=	ongevoeligheid=resisten1e	



44	kg/	
jaar	



Suikerhoudende	dranken	



Hoge	glycemische	index/lading	



Lage	glycemische	index/lading	



Verwerking	van	een	maal1jd	
Insuline	

Vetverbranding	



Insuline	





GLYCOGEE
N 

[PERCENT
AGE] 

VET 
98% 

BRANDSTOF	

100 gram in lever  
 
300-400 gram in 
spiermassa 

Vet = gemiddeld 
een kwart  
van het 
lichaamsgewicht 



Kilocalorie	
in	

Kilocalorie	
uit	

1	gram	vet	=	9	kcal	
	
1	gram	koolhydraten	=	4	kcal	
	
1	gram	eiwit	=	4	kcal	



Vetarme	
voeding	

Verhoogde	
insuline	
aanmaak	

Insuline	
ongevoeligheid	

Versnelde	
vetopslag	

Insuline	
ongevoeligheid	

Verhoogde	
insuline	
aanmaak	

Toename		
buikvet	





Een	calorie	is	een	calorie?	

	
					
	
316	kcal	 	 									360	kcal		
	
	



Overzicht	

•  Groenten		
•  Vis,	gevogelte,	vlees	
•  Eieren		
•  VeXen	(natuurlijk	en	onbewerkt)	
•  Noten	en	zaden		
•  Onbewerkt	fruit		
•  Volle	zuivel	(excl.	melk)	
•  Peulvruchten	
•  Vezelrijk	knäckebröd	(evt.	koolhydraatarm	brood)	
•  Water,	koffie	of	thee	zonder	suiker	



Menu	
•  Ontbijt	

•  Lunch	

•  Diner	



Wegwijs	in	de	supermarkt	
Leer	e1keXen	lezen	 																							
Let	op	marke1ngtrucjes	
Leer	kooktrucjes	



E1keXen	lezen	

					Let	op:	

•  	Ingredienten	
– Eerste	producht	het	meeste	aanwezig	

•  Hoeveelheid	ingrediënten	
	
•  Hoeveelheid	koolhydraten	
	



Voedingswaarde	



Namen	suiker	

•  -	suiker	
•  -	stroop	
•  -	dextrine	
•  -	concentraat	
•  -	ose	
•  Melkpoeder	
•  Honing	
•  Suikervervangers	(oa	
stevia)	



Marke1ng	

•  0%	vet	
•  Zonder	kunstma1ge	geur-,	kleur-	of	smaakstoffen	
•  Minder	suiker	
•  100%	natuurlijk	
•  100%	biologisch	





BMI	vs	buikomvang	



Meten	buikomvang		
Mate	van	insulinegevoeligheid	

Man maximaal 94 cm 
Vrouw maximaal 80 cm 



Jij	maakt	het	verschil	



C’est	le	ton	qui	fait	la	musique	



‘Ervaren’	is	de	sleutel	naar	verandering	





Vereniging	Arts	&	Voeding	

•  Lobby:	geneeskunde/specialistenopleidingen,	
overheid,	NHG/LHV,	verzekeringsmaatschappijen	

•  Onderwijs:	Periodieke	nascholingen,	jaarlijks	
congres	
	

•  Wetenschap:			
EBM:	relevante	huidige	evidence	
	

www.artsenvoeding.nl	



Pillen	of	paprika?	



Meer	info?		
www.artsenvoeding.nl	
info@artsenvoeding.nl	

	


