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diabetes-2 in minder dan tien jaar. 
Van alle tieners heeft inmiddels al 
zeven procent een voorstadium van 
de nieuwe volksziekte. 

Overbelaste vetcellen
In Wageningen bestudeert prof. 
Michael Müller, hoogleraar Voeding, 
Metabolisme en Genomics de effec-
ten van voeding op moleculair niveau. 
Diabetes type-2 is een onderwerp dat 
in zijn werk steeds terugkeert.
Diabetes type-2 ontstaat in vet-
weefsels, die door een overmaat aan 
voedingsstoffen bijna letterlijk uit 
hun voegen groeien, vertelt Müller. 
“Vetcellen nemen glucose en vetzuren 
op uit het bloed en slaan dat op als vet-
druppels. Vetcellen kunnen een factor 
vier toenemen in grootte, maar als die 
grens is bereikt, gaat het fout.”
Te grote vetcellen slagen er niet meer 
om al hun opgeslagen vetzuren vast 
te houden, en dus lekken er kleine 
beetjes vetzuren weg, de bloedbaan in. 
Daarmee begint een cascade van pro-
cessen, die uiteindelijk uitmonden in 
diabetes-2. De lekkende vetcellen gaan 
dood. Ze plegen zelfmoord in een pro-
ces dat onderzoekers apoptose noe-
men. Macrofagen en andere immuun-
cellen, deels al aanwezig in het vet-
weefsel en deels afkomstig uit andere 
delen van het lichaam, gaan op zoek 

Ongeveer 800.000 Neder-
landers hebben diabetes. 
Hun cellen zijn niet in staat 

glucose uit het bloed op te nemen 
en te gebruiken als brandstof. Bij een 
groep van enkele honderdduizenden 
Nederlanders komt dat door een aan-
geboren defect. Hun pancreas pro-
duceert geen insuline, het hormoon 
dat cellen dwingt om glucose op te 
nemen. Deze mensen moeten daarom 
synthetische insuline injecteren. 
Bij een half miljoen Nederlanders met 
diabetes is iets anders aan de hand. 
Zij zijn geboren met een goed func-
tionerende pancreas, maar hebben op 
latere leeftijd toch diabetes gekregen. 
De verworven variant heet diabetes 
type-2, de aangeboren variant diabe-
tes type-1.
Overgewicht is daarbij een belang-
rijke factor, blijkt uit cijfers van RIVM. 
Ongeveer zeventig procent van alle 
65.000 mensen die jaarlijks diabe-
tes type-2 krijgen, heeft de ziekte 
te danken aan te grote vetlagen. De 
snelheid waarmee het aantal mensen 
vanwege een ongezonde leefwijze 
diabetes-2 ontwikkelt, neemt toe. 
Steeds meer mensen worden te dik. 
Gezondheidswetenschappers vrezen 
dat ons land hetzelfde staat te wach-
ten als de Verenigde Staten. Daar 
verdubbelt het aantal mensen met 

naar de stervende vetcellen. “Onder 
de microscoop zie je dat de immuun-
cellen rondom de overvolle vetcellen 
‘crown-like structures’ vormen”, vertelt 
Müller.1 “ Ze omsingelen de stervende 
vetcellen en ruimen ze op.”
De vetweefsels worden daardoor trou-
wens niet kleiner. Voor elke vetcel 
die immuuncellen afbreekt, maken de 
vetweefsels een nieuwe aan. Maar de 
continue sloopwerkzaamheden van 
de immuuncellen sturen het functi-
oneren van de vetcellen in de war. 
“Vetcellen en immuuncellen geven 
ontstekingseiwitten af als Tumor 
Necrose Factor-alpha en Interleukine-
1bèta”, legt Müller uit. “Die ontste-
kingseiwitten maken vetcellen doof 
voor insuline. Sommige kunnen via het 
bloed in het lichaam komen, en blok-
keren daar in organen de werking van 
insuline.”

Ectopisch vet
Insuline laat vetcellen niet alleen voe-
dingsstoffen opnemen en omzetten 
in vet. Het zorgt er ook voor dat 
vet opgeslagen blijft. Het verminde-
ren van de gevoeligheid voor insuline 
zorgt er dus voor, dat nog meer vet-
cellen vetzuren gaan lekken, en dat er 
nog meer immuuncellen afreizen naar 
de vetlagen. De overvoede vetlagen 
veranderen in een chronische ont-
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stekingshaard, van waaruit vrije vet-
zuren en ontstekingseiwitten door 
het lichaam reizen. De vetzuren laten 
zich opnemen door de cellen van de 
organen, zoals de lever en de spieren. 
Dit zogenoemde ectopische vet ver-
slechtert de werking van de organen, 
mede omdat ze gevoeliger worden 
voor ontstekingseiwitten. 
De lever vervet, en spiercellen nemen 
minder glucose op uit het bloed 
naarmate ze meer vetzuren hebben 
opgeslagen. Glucose blijft steeds lan-
ger circuleren in het bloed, en vormt 
schadelijke verbindingen. Deze kun-
nen bijvoorbeeld de ooglens minder 
doorschijnend maken.
Uiteindelijk scheiden de nieren het in 
steeds grotere concentraties circule-
rende glucose uit, samen met vocht. 
Daarom moeten mensen met onbe-
handelde diabetes vaak urineren en 
hebben ze meer dorst dan normaal.

Ontstekingen
Ondertussen blijven de vetreserves 
ontstekingseiwitten afscheiden. De 
ontstekingen breiden zich uit naar de 
vervette lever, de overbelaste nieren, 
de vaatwanden – en naar eigenlijk alle 

delen van het lichaam. En op steeds 
meer plekken verliezen cellen, door 
een overmaat aan vetzuren en ont-
stekingseiwitten, het vermogen om 
glucose op te nemen. 

Het voorafgaande verklaart de ver-
moeidheid, die mensen met diabetes-2 
in het beginstadium ervaren, of de 
spierzwakte. Of de wonden die slecht 
genezen, of de almaar terugkerende 
infecties op de huid. Of de verhoogde 
kans op andere ziekten, zoals artritis, 
nieraandoeningen, hart- en vaatziek-
ten, oogaandoeningen, de ziekte van 
Alzheimer en sommige vormen van 
kanker. De ontstekingsreacties en de 
rondzwervende vetzuren bereiken uit-
eindelijk ook de pancreas, en de insu-
lineproducerende bètacellen. In een 
reeks complexe reacties kunnen die 
bètacellen het loodje leggen, waardoor 
het lichaam het vermogen verliest om 
insuline aan te maken. Als de bètacel-
len zijn vernietigd is de patiënt, net als 
iemand met diabetes type-1, aangewe-
zen op synthetische insuline. 
Ondanks de ernst van de aandoening 
raadplegen veel mensen met diabetes 
type-2 niet direct een arts. Naar schat-
ting lopen in Nederland een kwart mil-
joen mensen rond met diabetes zon-
der dat ze zich daarvan bewust zijn. 

Nieuwe inzichten
De tijd dat reguliere artsen diabetes 
type -2 per definitie met medicijnen 

bestrijden is voorbij. De zorgstandaar-
den stellen dat artsen minstens drie 
maanden moeten wachten met het 
inzetten van geneesmiddelen bij een 
diabetespatiënt, en dat artsen hun 
patiënten eerst moeten proberen te 
behandelen via een verbetering van 
de leefstijl en het lichaamsgewicht. 
Als die aanpak geen vruchten afwerpt, 
grijpen artsen in eerste instantie naar 
middelen die de pancreas stimuleren 
om meer insuline aan te maken, zoals 
glipizide, of middelen die de cellen 
gevoeliger maken voor insuline, zoals 
metformine. Dat volstaat in een vroeg 
stadium van diabetes, maar als de ont-
stekingsreacties in kracht blijven toe-
nemen, verliezen ze uiteindelijk hun 
werking. Dan zetten artsen insuline 
in - en als ook insuline niet meer werkt, 
dan is de beurt aan thiazolidinediones. 
Die laatste groep middelen prikkelt 
overspannen vetcellen om opgeslagen 
vetzuren vast te houden en stimuleert 
het ontstaan van nieuwe vetcellen. 

Complementaire en reguliere behan-
delaars weten dat er alternatieve 
behandelingen zijn voor diabetes-2. 
Het moment dat diabetespatiënten 
insuline moeten gaan gebruiken is 
praktisch altijd een point of no return. 
Toediening van insuline is dan welis-
waar een bittere noodzaak, maar het 
betekent het definitieve einde voor 
de bètacellen in de pancreas. Zolang 
dat stadium nog niet is aangebroken, 
kunnen leefstijlveranderingen grote 
gezondheidseffecten hebben, weten 
behandelaars. Studies bevestigen dit.

Afvallen èn bewegen
Een belangrijk en voor de hand lig-
gend wapen tegen diabetes type-2 is 
afvallen, zegt TNO-man prof. Renger 
Witkamp, tevens hoogleraar Voeding 
en Farmacologie aan Wageningen 
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wel. Een paar keer per week sporten is 
nog beter.”

Nederlandse Diabetes Federatie
Hoewel lichaamsbeweging ook goed 
uitpakt bij diabeten die insuline gebrui-
ken, geldt voor deze groep dat ze tijdens 
intensieve lichaamsbeweging last kun-
nen krijgen van een plotse daling van 
hun suikerspiegel. Insulinegebruikers 
moeten leren hoe ze vlak voor of tijdens 
sport een beetje meer koolhydraten 
moeten innemen, of wat minder insuli-
ne moeten spuiten. Ze zullen daarvoor 
hun bloedwaarden nauwgezet moe-
ten monitoren. Richtlijnen daarvoor 
zijn opgesteld door de Nederlandse 
Diabetes Federatie.4

Beweging èn spiermassa
Ook lichaamsbeweging zonder dieet 
heeft een positief effect op de glu-
cosehuishouding, vinden steeds meer 
gezondheidswetenschappers. “Tien 
jaar geleden lag het accent nog op 
voeding”, zegt prof. Müller. “Op minder 
voeding, preciezer geformuleerd. Een 
gezonder dieet met minder calorieën 
verminderde de kans op diabetes, was 
de consensus. Maar nu wordt steeds 
duidelijker dat beweging op zichzelf al 
sterke positieve effecten heeft.” 
Müller doelt dan niet op de verbran-
ding van kilocalorieën door beweging, 
maar op de effecten van beweging 
op spiercellen. Lichaamsbeweging 
stimuleert het enzym AMP-activated 
protein kinase (AMPK) in spiercellen. 
Metformine, een diabetesmedicijn dat 
artsen in de eerste stadia van diabetes 
type-2 inzetten, werkt ook in op AMPK. 
Via dat enzym verhoogt de spiercel de 
aanmaak van het eiwit glucose trans-
porter-4 (GLUT4). Via GLUT4 nemen 
spiercellen glucose op uit de bloed-
baan. Het effect van meer GLUT4 in 
spiercellen is aanzienlijk, zegt Müller. 
“Bij gezonde mensen is het spierweef-

concentratie vrije vetzuren daardoor 
toeneemt. “De vrije vetzuren gaan 
door het lichaam zwerven”, zegt 
Witkamp. “Als die vervolgens in orga-
nen terechtkomen, dan word je daar 
niet gezonder op.”

Verhoogde sterfkans
Dat onbedoelde effect verklaart mis-
schien de onderzoeksbevindingen 
die Scandinavische epidemiologen in 
2005 rapporteerden in PLoS Medicine.3 
In die studie volgden de onderzoekers 
drieduizend redelijk gezonde mensen 
vanaf de jaren zeventig tot het einde 
van de twintigste eeuw. Ze ontdekten 
dat de mensen die in de jaren zeven-
tig probeerden om met een dieet af 
te vallen een verhoogde sterftekans 
hadden. Hun kans om te overlijden 
was groter dan die van mensen die 
niet afvielen, en zelfs groter dan die 
van mensen die zwaarder werden. 

Een soortgelijke Amerikaanse stu-
die uit 2004 liet zien dat afvallen de 
sterftekans vermindert bij mensen die 
weliswaar te zwaar zijn, maar geen 
extreem overgewicht hebben. Bij 
obese mensen, met een BMI boven de 
30, verhogen afvalpogingen de sterfte-
kans juist. “Afvallen moet samen gaan 
met meer lichaamsbeweging”, conclu-
deert Witkamp. “Lichaamsbeweging 
zorgt er voor dat de spieren vetzuren 
kunnen verbranden. Een keertje spor-
ten in het weekeinde heeft niet zoveel 
effect, elke dag een half uur wandelen 

Universiteit. Maar, zo voegt Witkamp 
daar in één adem aan toe, aan plomp-
verloren afvallen kleeft een onderbe-
licht risico. 
“Als mensen met een verminderde 
gevoeligheid voor insuline en een 
voorstadium van diabetes-2 afval-
len, dan knapt hun glucosestofwis-
seling zienderogen op. Het is in de 
praktijk wel erg moeilijk om mensen 
te laten afvallen. Je ziet daarom nu 
studies verschijnen waarin onderzoe-
kers daarvoor gebruik maken van chi-
rurgische maagverkleiningen. Daarin 
verliezen te dikke mensen tientallen 
kilo’s en zakt hun nuchtere suiker- en 
insulinespiegel met tientallen procen-
ten.2 Nu is een maagverkleining een 
hele drastische ingreep. Maar ook in 
studies waarin dikke mensen zonder 
operatie een paar kilo afvallen zie je 
overtuigende verbeteringen.”

Onderzoeksresultaten
Wetenschappers zien die effecten 
soms al binnen enkele dagen optre-
den. “De inflammatoire tonus vermin-
dert”, zegt Witkamp. “Dat wil zeggen 
dat de intensiteit van de ontstekings-
reacties in het lichaam vermindert.”
Het minpunt van afvallen door min-
der eten in deze groep is dat de 

Afvallen moet  
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koolhydraten aan banden is gelegd zijn 
niet langer taboe.
“Een relatief snelle manier om af te 
vallen is een atkinsachtig dieet dat de 
inname van koolhydraten beperkt, en 
vooral eiwitten en vetten levert”, zegt 
prof. Müller. Het Atkinsdieet bevat veel 
eiwitten. Eiwitten verzadigen, en ver-
minderen de eetlust. Bovendien ver-
hogen eiwitten de stofwisseling een 
beetje, waardoor je meer verbrandt. In 
studies remmen dat soort diëten ook 
ontstekingsprocessen, hoewel er ook 
aanwijzingen zijn dat een voedings-
patroon met veel dierlijke producten 
uiteindelijk de aanmaak van ontste-
kingsfactoren weer aanmoedigt. Het 
originele Atkinsdieet bevatte weer wel 
veel dierlijk verzadigd vet, en daarvan 
weten we dat het niet gezond is voor 
hart en bloedvaten.”

Eco-Atkins
Hoewel de paleobeweging stelt dat 
we eigenlijk veel onbewerkt vlees zou-
den moeten eten, zijn onze genen 
waarschijnlijk beter toegerust op een 
dieet met veel onbewerkte plantaar-
dige producten dan op een dieet met 
veel dierlijke producten. Mensen eten 
‘pas’ 90.000 jaren vlees. Al die miljoe-
nen jaren daarvoor waren we voorna-
melijk aangewezen op laagcalorisch 
plantaardig voedsel, waarvan we grote 
hoeveelheden moesten eten om onze 
dagelijkse hoeveelheid calorieën bin-
nen te krijgen. “Voor mensen in de 
steentijd was er niets mis met vlees”, 
zegt Müller. “Vlees was een verrijking 
van het menu en maakte het mogelijk 

indirect het ontstaan van diabetes 
in de hand werkt, is dat mensen die 
te weinig slapen meer gaan eten. 
In een Franse studie aten studenten 
een kwart meer als ze gedurende een 
nacht vier uur hadden geslapen in 
plaats van acht.11 Waarschijnlijk komt 
dat doordat al na één nacht niet sla-
pen de aanmaak van eetlusthormonen 
als ghreline toeneemt.12 Het ligt voor 
de hand dat een verhoogde eetlust 
overgewicht in de hand werkt. 

Onbewerkt voedsel
Complementaire behandelaars waar-
schuwen al jaren voor de negatieve 
invloed van onze westerse voeding 
op diabetes. In Nederland fulmineert 
de orthomoleculaire arts Boudewijn 
Felperlaan bijvoorbeeld tegen ‘hoog-
geconcentreerde koolhydraten’ of ‘sui-
kerbommen’ in onze voeding. De tijd is 
voorbij dat complementaire behande-
laars daarin diametraal tegenover de 
reguliere voedingswetenschap staan. 
Dat een dieet met veel geraffineerde 
koolhydraten ongezond is en overge-
wicht in de hand werkt staat onder-
tussen wel vast. Ook alternatieve voe-
dingspatronen waarin het gebruik van 

sel het belangrijkste orgaan. Spieren 
die actief zijn nemen meer glucose op 
uit het bloed en verminderen dus de 
stress in vetweefsel.”

Minder ontstekingsfactoren
In studies waarin onderzoekers 
mensen met diabetes type-2 laten 
sporten, verminderen binnen enkele 
weken de concentraties van ontste-
kingsfactoren, ook als de proefper-
sonen daardoor niet afvallen.5 Voor 
een deel komt dat doordat de spieren 
meer glucose uit het bloed vissen, en 
de gevoeligheid voor insuline dus toe-
neemt.6 Een ander deel van de posi-
tieve effecten komt waarschijnlijk op 
het conto van ontstekingsremmende 
factoren die spiermassa uitscheidt, 
vermoedt Müller. “Een nieuw inzicht 
is dat actief spierweefsel myokines 
afgeeft.7 Myokines zijn eiwitten die 
ontstekingen afremmen, en de kans 
op chronische ziekten als diabetes en 
arteriosclerose kunnen verminderen.” 

Slaap
Een derde leefstijlfactor die de kans op 
diabetes-2 verkleint, is voldoende slaap. 
Studies vertellen dat minder dan zes 
uur slaap per nacht, meer dan negen 
uur slaap en een slechte kwaliteit van 
de slaap het risico op diabetes-2 met 
tientallen procenten verhogen.8 Vooral 
de kwaliteit van de slaap is belangrijk.
In een Zweeds onderzoek hadden man-
nen die vaak ’s nachts wakker werden 
bijna vijf keer verhoogd risico op dia-
betes type-2 dan mannen die goed 
sliepen.9 
“Het effect van slaap op de glucose-
stofwisseling is sterker dan we dach-
ten”, zegt prof. Witkamp. “Een paar 
maanden geleden publiceerden onder-
zoekers uit Leiden een studie waarin al 
na één halfdoorwaakte nacht de gluco-
sestofwisseling was ontregeld.”10 
Een ander effect van slaaptekort, dat 

Beweging heeft effect  
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kan, weet Renger Witkamp zeker. En 
er moet met dezelfde natuurlijke voe-
dingsmiddelen nog veel meer mogelijk 
zijn om diabetes type-2 te bezweren. 
“Je kunt denken aan nog nauwelijks 
onderzochte bestanddelen van krui-
den. Misschien zijn er wel honder-
den natuurlijke stoffen die ons kun-
nen helpen. Maar het is nog maar de 
vraag of we ze ooit zullen vinden. Voor 
dit soort onderzoek is gewoon geen 
geld. Als wetenschapper ben je tegen-
woordig volledig afhankelijk van sub-
sidies van bedrijven of grote fondsen 

van de overheid. Grote bedrijven wil-
len uiteindelijk hun eigen producten 
verkopen, terwijl de meeste fondsen 
voedingsonderzoek betalen dat erg 
fundamenteel is. Ergens tussen die 
twee gebieden in ligt een veld waar we 
veel meer vooruitgang zouden kun-
nen boeken, en daar zit het onderzoek 
naar natuurlijke voedingsmiddelen en 
kruiden ook bij. Maar dat veld laten we 
noodgedwongen zitten.” <
referenties
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om energie te investeren in iets anders 
dan pure overleving. Maar voor ons, in 
dit bewegingsarme tijdperk waarin we 
continu eten, zijn dierlijke producten 
niet optimaal.”
Dat wil niet zeggen dat Müller de eiwit-
rijke en koolhydraatarme diëten heeft 
afgeschreven. “Je kunt ook eiwitrijk 
en koolhydraatarm eten op basis van 
plantaardige producten. Eco-Atkins, 
heet die benadering. De eerste stu-
dies zijn positief.13’ In het Eco-Atkins 
dieet passen soja, granen en noten als 
eiwitbronnen, net als groenten, fruit en 
plantaardige oliën.”

Ontstekingsremmers
“Omega-3-vetzuren, de vetzuren 
die je vindt in vis, hebben een ont-
stekingsremmende werking”, zegt 
Michael Müller. “Een paar weken gele-
den verscheen in Cell een studie van 
University of California, San Diego, 
die nieuw licht deed schijnen op dat 
effect.14 Volgens die studie hebben 
de immuuncellen in de vetlagen van 
diabeten een soort sensor die gevoe-
lig is voor omega-3-vetzuren. Via die 
sensor zwakken omega-3-vetzuren de 
ontstekingsreacties af en stimuleren 
ze de werking van vetcellen.”
Müller en zijn onderzoekers hebben 
zelf veel onderzoek gedaan naar een 
eiwit in vetcellen dat PPAR-gamma 
heet. Via dat eiwit prikkelen omega-
3-vetzuren vetcellen om vetten op 
te nemen.
De thiazolidinediones, het laatste 
redmiddel van de medische weten-
schap voor mensen met een verge-
vorderde diabetes, werken trouwens 
op dezelfde manier. Ook die grijpen 
aan op PPAR-gamma.

Onbekende mogelijkheden
Er moeten in natuurlijke en minimaal 
bewerkte voedingsmiddelen nog meer 
stoffen zitten die kunnen wat visolie 
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