
“IN DE TOEKOMST ETEN MENSEN MEER PLANTAARDIG EN KOMT DIABETES MINDER VOOR.”
Het publiek zegt:

Eens (54%)

Oneens (46%)

Iris van Damme geeft hier commentaar op:
“De transitie van dierlijk naar plantaardig is al gaande en een gezonde leefstijl en meer beweging 
draagt zeker bij aan minder diabetes.”

VOEDING BIJ DIABETES  
MEER PLANTAARDIG BEKEKEN
VERSLAG VAN DE KENNISSESSIE VOEDING & DIABETES- 
MEER PLANTAARDIG BEKEKEN VAN 29 MAART 2021
Eind 2020 heeft de NDF (Nederlandse Diabetes Federatie) de voedingsrichtlijn diabetes gepresenteerd. 
Nieuw in de richtlijn is de persoonsgerichte aanpak die als uitgangspunt is genomen. In de richtlijn is ook 
aandacht voor plantaardig eten als een van de pijlers van een gezond eetpatroon voor zowel diabetes 
type 1 als 2. 

INTRO
  Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben 

diabetes, naar schatting zijn dat er 1,5 
miljoen in 2040. Goede diabeteszorg is dus 
erg belangrijk.

  Onderdeel daarvan is de Voedingsrichtlijn 
Diabetes van de Nederlandse Diabetes 
Federatie (NDF). 

   In 2006 is in opdracht van de NDF de 
eerste wetenschappelijk onderbouwde 
Voedingsrichtlijn voor mensen met diabetes 
type 1 en 2 geschreven. Om een actueel 
overzicht te bieden zijn de richtlijnen 
opnieuw aangepast en eind vorig jaar 
gepresenteerd. 

   Opvallend aan deze nieuwe richtlijnen 
is dat ze persoonsgerichter zijn én dat 
plantaardige voeding veel meer nadruk 
heeft gekregen. Hier zijn de sprekers tijdens 
deze sessie dieper op in gegaan.

   Plantaardige voeding; dan bedoelen 
we een verschuiving naar een meer 
plantaardige voeding. Dierlijke producten 
zijn niet uitgesloten.

OVER DE SPREKERS
Iris van Damme, promovendus voeding en diabetes 
bij Wageningen University & Research, (WUR) was als 
onderzoeker en hoofdauteur lid van de werkgroep NDF 
Voedingsrichtlijn diabetes 2020. Zij vertelt ons welke (nieuwe) 
wetenschappelijke achtergronden zijn meegenomen in relatie 
tot meer plantaardig eten op het gebied van diabetes en 
voedingsstoffen, voedingsmiddelen en voedingspatronen.

Elise Kuipers, diëtist en leefstijlcoach van Diëtistenpraktijk 
Elise Kuipers in Amsterdam, namens NVD/DNO 
Diabetesdiëtist, lid werkgroep NDF Voedingsrichtlijn diabetes 
2020, zal ingaan op de meer praktische vertaling wat betreft 
voedingsstoffen, voedingsmiddelen en voedingspatronen 
en meer plantaardig eten. Beide sprekers zijn onafhankelijke 
experts en delen hun kennis op persoonlijke titel.



 De NDF Voedingsrichtlijn verschilt t.o.v. 5 jaar geleden:
  Meer advies op maat.
  Een extra hoofdstuk voor kwetsbare ouderen.
  Focus op gehele voedingspatroon.

 Werkwijze
   Er wordt gekeken naar het effect van voedingsstof, voedingsmiddel of voedingspatroon op 

HbA1c, glucosewaarden, cholesterol en triglyceriden, gewicht, bloeddruk, kwaliteit van leven én 
complicaties.

  Vervolgens wordt gekeken hoe sterk het bewijs is en wordt praktijkervaring meegenomen. 

  Binnen de Voedingsrichtlijn diabetes ligt de  nadruk op voedingspatronen, maar er wordt ook gegeten naar 
voedingsstoffen en voedingsmiddelen.

  Een meta-analyse naar het verschil tussen vegetarisch/veganistisch voedingspatroon en voedingspatronen met dierlijke 
producten wijst uit dat een plantaardig voedingspatroon een gunstig effect heeft op LDL-cholesterol, HbA1c en gewicht.

 Plantaardig voeding: 
   Risico op minder hoge inname van bepaalde micronutriënten (vitamine B12).
   Rijk aan voedingsvezels (verzadigd gevoel en stabieler bloedsuikerspiegel).
   Rijk aan onverzadigde vetten (gunstig voor lipidenwaarden).
   Rijk aan plantaardige eiwitten.

  Conclusie: plantaardige voeding bij Diabetes type 2 heeft gunstige effecten op HbA1c, gewicht en LDL-cholesterol.

  Advies: Streven naar 50/50 binnen verschillende voedingspatronen, waaronder vegetarisch, hierbij aandacht voor 
persoonlijke wensen en voorkeuren van de patiënt.
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Wordt er nog specifiek gekeken naar de verhouding dierlijk en plantaardig?
Niet persé, de 50-50-verhouding (plantaardig:dierlijk) komt in onderzoeken niet terug, maar de 
Gezondheidsraad houdt dit wel aan. Dus dit advies is daarom overgenomen in de NDF Voedingsrichtlijn Diabetes.

In deze nieuwe richtlijn is minder aandacht voor koolhydraten, is er een reden voor?
Er is niet persé minder aandacht voor bijvoorbeeld een koolhydraat-arm voedingspatroon, maar er is aandacht 
voor meerdere, verschillende voedingspatronen. Ook worden koolhydraten nog los behandeld in het hoofdstuk 
nutriënten.

Hebben jullie ook naar vezels gekeken binnen de richtlijn, en wat is het verband tussen vezels, snelle koolhydraten 
en glucose?
Ja, er zijn losse studies bekeken waarbij gekeken is naar hoge verzelinname, wat zorgt voor een stabielere 
glucosespiegel.

Is er onderzoek gedaan naar mensen die vlees eten, maar wel 2-3 dagen vegetarisch eten?
Jawel, maar niet veel, er wordt in de meeste studies gevraagd naar wat men eet. Niet naar de verdeling over de 
week. Bij interventiestudies gaat het eigenlijk altijd om mensen die helemaal vegetarisch eten.



Er is verder niet gesproken over vis? Wat zegt de richtlijn hierover?
Voor mensen met diabetes geldt hetzelfde advies over omega 3-vetzuren als voor de algemene bevolking (200 mg/
dag). Deze aanbeveling kan worden gehaald door per week 1 portie vis te eten, bij voorkeur vette vis, zoals haring 
of zalm. Voor mensen die geen vis willen of kunnen eten, zijn producten die zijn verrijkt met visolie of visoliecapsules 
een alternatief om voldoende omega 3-vetzuren binnen te krijgen.

Hoe zit het met de biologische beschikbaarheid van plantaardige eiwitten?
Om optimaal in hun eiwit- en aminozuurbehoefte te kunnen voorzien moeten vegetariërs en veganisten 
respectievelijk 20 en 30% meer eiwitten innemen dan mensen met een gemengd (dierlijk en plantaardig) eetpatroon.  
Bij een meer plantaardige eetpatroon of flexitarisch eetpatroon is dit goed op te lossen door te letten op goede 
vervangers van zuivel en vlees. Plantaardige eiwitbronnen kunnen elkaar aanvullen. Wanneer je bijvoorbeeld 
peulvruchten en granen met elkaar vergelijkt, bevatten peulvruchten doorgaans minder zwavelhoudende aminozuren 
en meer lysine. Het tegenovergestelde geldt voor granen. Wanneer peulvruchten en granen samen of tijdens 
dezelfde dag worden gegeten, kan aan essentiële aminozuurbehoeften worden voldaan. Eiwitten uit plantaardige 
bronnen zijn iets lager van kwaliteit en hebben een lagere biologische waarde. Ze zijn minder snel verteerbaar en 
bevatten één of meerdere essentiële aminozuren niet of in onvoldoende mate om lichaamseigen eiwit mee op te 
bouwen (limiterende aminozuren). Een uitzondering hierop is soja-eiwit, dat wel alle essentiële aminozuren bevat.

Wat zegt de richtlijnen over Diabetes en Ondervoeding? Kun je dan ook nog wel meer plantaardige eiwitten adviseren?
In het hoofdstuk “Ouderen” staat dat de eiwitbehoefte bij deze groep bijv. iets hoger kan zijn, dus voldoende eiwit 
is van belang.  Bij kwetsbare ouderen gaat het om kwaliteit van leven en voorkomen van hypoglycemie. Voor 
kwetsbare ouderen die voor een meer plantaardig  dan wel veganistisch voedingspatroon kiezen of dit al een 
groot deel van hun leven doen, kan het moeilijk zijn om voldoende eiwit binnen te krijgen, ook omdat aanvullende 
medische eiwit bevattende drinkvoeding vooral op dierlijke basis is gemaakt. Het zelf bereiden van eiwitrijke shakes 
op basis van plantaardig eiwitpoeder kan dan een oplossing zijn. Voor de bereiding kan het dan nodig zijn om 
familie/mantelzorg of thuishulp in te schakelen.

Hoe is het advies rondom max. 7 eieren per week tot stand gekomen?
Het algemene advies van het Voedingscentrum luidt dat het eten van 2-3 eieren per week in een gevarieerde 
voeding past. Over het risico op diabetes type 2 geeft de Gezondheidsraad de volgende informatie: Het gebruik van 
minstens één ei per dag ten opzichte van minder dan één ei per week hangt samen met een ongeveer 40% hoger 
risico op diabetes mellitus type 2. De inname van cholesterol uit eieren verhoogt per 100 mg per dag (een half ei per 
dag) het LDL-cholesterol met 0,050 mmol per liter. Voor de NDF-voedingsrichtlijn is onderzocht of deze aanbeveling 
voor mensen met diabetes hiervan zou moeten afwijken. 

In een systematische review uit 2017 van Richard et al. worden 10 interventiestudies samengevat waarin mensen met 
diabetes type 2 verschillende hoeveelheden eieren te eten kregen. Uit de meeste RCTs bleek dat de consumptie van 
6 tot 12 eieren per week (omgerekend 0,9 tot 1,7 ei per dag) geen invloed had de concentratie totaalcholesterol, LDL-
cholesterol, triglyceriden, nuchtere bloedglucosespiegel, insuline of ontstekingswaarden. 

Echter blijkt uit observationele studies wel dat er mogelijk een verband is met hart- en vaatziekten. De meta-analyse 
van Shin uit 2013 laat op basis van cohortstudies zien dat mensen die meer dan 1 ei per dag eten (7 per week) een 
hoger risico op hart- en vaatziekten hebben dan mensen die minder dan 1 ei per week eten. Vergelijking van de 
hoogste innamecategorie (≥1 ei per dag) met de laagste (<1 ei per week of nooit) resulteerde in lager risico voor 
totaal hart- en vaatziekten, hoewel niet significant (HR: 0,96; 95%CI: 0,88 tot 1,05). In 7 van de 22 cohorten werden 
mensen met diabetes type 2 meegenomen. De mensen met diabetes die meer dan één keer per dag eieren aten, 
hadden 1,69 keer zoveel kans om hart- en vaatziekten te ontwikkelen dan degenen die nooit of minder dan één keer 
per week eieren aten (HR: 1,69; 95% BI: 1,09 tot 2,62). 

Het is in deze studies niet altijd duidelijk of het gaat om gekookte eieren, gebakken eieren of eieren in andere 
producten verwerkt. Daarnaast is er in het algemeen, dus niet specifiek bij mensen met diabetes, tegenstrijdig 
bewijs of de consumptie van eieren leidt tot een hoger LDL- en totaalcholesterol, waarbij het merendeel van de 
cohortstudies aangeeft dat er geen effect is bij max. 1 ei per dag. Op basis van bovenstaande studies is besloten om 
maximaal 7 eieren per week, dus 1 per dag, aan te bevelen. 
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Er is een goede studie aan te bevelen over diabetes en intermitterend fasting?
Er zijn alleen een aantal kortdurende en kleine studies gedaan.

Er is weinig bekend over intermitterend vasten bij diabetes type 2. Er werden 3 verschillende 
interventiestudies gevonden over het effect van het overslaan van maaltijden. De andere studies hielden 
een 5:2 schema aan, waarbij dus 2 dagen in de week een sterk energiebeperkt dieet werd gevolgd. In die 
ene studie werd de avondmaaltijd overgeslagen en dat bleek voor meer gewichtsverlies te zorgen dan  
wanneer mensen het advies kregen om zes maaltijden per dag te gebruiken (Kahleova, 2014). 

Hoewel er weinig bekend is over het overslaan van ontbijt bij intermitterend vasten, zijn er wel aanwijzingen dat 
dit juist voor ontregeling van de glucosewaarden kan zorgen bij mensen met diabetes type 2. Drie RCTs laten zien 
dat een energierijk ontbijt en een energiebeperkte avondmaaltijd voor betere glucoseregulering zorgen dan een 
energiebeperkt ontbijt en energierijke avondmaaltijd (Ch’ng 2019, Jakubowicz 2015 en Park 2015).

Bij mensen met diabetes type 2 en overgewicht of obesitas die intermitterend willen vasten wordt medische 
begeleiding aanbevolen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het aanpassen van de diabetesmedicatie ter 
voorkoming van hypoglykemie. Vanwege het risico op hypoglykemie wordt intermitterend vasten niet aanbevolen 
voor mensen met diabetes 2 die SU-derivaten, insuline en/of SLGT-2 remmers gebruiken. Op individueel niveau kan 
intermitterend vasten worden overwogen, wanneer een bevoegd zorgverlener de medicatie kan aanpassen. 

Er zijn geen onderzoeken gevonden die het effect of de veiligheid van intermitterend vasten bij mensen met 
diabetes type 1 beschrijven. Vasten kan leiden tot hypoglykemie wanneer de insulinedosering niet goed is 
afgestemd. Vanwege het risico op ketoacidose en hypoglykemie lijkt intermitterend vasten voor deze groep 
ongeschikt. Adviseer op maat en overleg over de beste strategie.

Zie eventueel ook:
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Hoelang is een ketogeen dieet te volgen? En wanneer ga de hoeveelheid koolhydraten weer opvoeren (of 
helemaal niet?)
  Het is lastig om hier op basis van literatuur iets over te zeggen. <50 gram/dag wordt in studies vaak niet langer dan 
3 maanden gedaan (met veel mensen die uitvallen of uiteindelijk toch meer dan 50 gram koolhydraten gebruiken). 
Advies over very low calorie diets in de richtlijn is ook max. 12 weken. Uiteraard onder goede medische begeleiding 
en/of begeleiding van een diëtist!

 Het is in ieder geval geen voedingspatroon voor de lange termijn, dit moet echt als kortdurende 
interventie worden gezien, zeker qua volhouden. De sprekers raden aan om daarna rustig 

de koolhydraatinname te verhogen naar een matig koolhydraatbeperkt voedingspatroon 
(70-100-120). Controleer regelmatig hoe het gaat met de gewichtsafname en 

glucosewaarden. En kies voor de kwalitatief goede koolhydraatbronnen.



  Belangrijk is de persoonsgerichte zorg binnen de Voedingsrichtlijn diabetes, maar het gaat ook om: gezamenlijke 
besluitvorming, haalbare doelen en advies op maat.

  Persoonlijk aandacht door: open gesprek en doorvragen, diëtist legt uit wat de mogelijkheden zijn. Het advies 
moet ook aansluiten bij de wensen en behoeften, financiële situatie, cultuur en geloof van de cliënt. 
Daarnaast samen met cliënt het juiste voedingspatroon kiezen.

 Voor alle mensen met Diabetes Mellitus geldt:
   Kies onbewerkte producten
   Kies ongeraffineerde/vezelrijke/volkoren koolhydraat bevattende producten
   Kies producten of maaltijden met een lage GI
   Vermijd (vrije) suiker of (vrije) suikerhoudende producten en dranken
   Kies producten rijk aan onverzadigde vetten
   Vermijd transvet en verlaag inname verzadigd vet (muv zuivel)
   Wees matig met zout
   Neem geen alcohol of max. 1 consumptie (vanaf 18 jaar)
   Neem minder rood vlees en bewerkt vlees
   Neem max. 7 eieren per week
   Streef naar verhouding plantaardig: dierlijk eiwit 50:50

  Opmerking laatste bovenstaand punt: welke soort zuivel er gekozen wordt is per persoon verschillend, wat 
vindt iemand lekker en hoe houdt iemand het voedingspatroon het beste vol (volle, half volle of magere zuivel)

  Bewezen voedingspatronen bij diabetes: mediterraan, vetbeperkt, koolhydraat-beperkt, vegetarisch en DASH-dieet. 
Mediterraan voedingspatroon is al een verschuiving naar een meer plantaardig voedingspatroon. De voeding is volwaardig 
van samenstelling.

  Koolhydraatbeperkt voedingspatroon: kan volwaardig zijn, let op tekorten op vezels en B-vitamines. Hieronder vind je 
de mate van koolhydraatbeperking. Bij dit voedingspatroon worden er meer eiwit- en vet bevattende producten gegeten. 
Advies hierbij is ook niet te veel rood vlees en maximaal 7 eieren per week.

 

Mate van koolhydraatbeperking in grammen per dag en percentage van energie-inname op basis van  
2000 kcal/dag

Benaming Hoeveelheid kh per dag % van energie-inname

Licht beperkt in koolhydraten 150-200 gram 30-40%

Matig beperkt in koolhydraten 70-150 gram 14-30%

Sterk beperkt in koolhydraten <70 gram <14%

Ketogeen 20-50 gram 4-10%

Extreem laag koolhydraat-ketogeen <20 gram <4%

  Vegetarisch voedingspatroon: er is verschuiving van dierlijk naar een meer plantaardig voedingspatroon met minimaal het 
vervangen van vlees of kip. Het kan volwaardig zijn, let op voldoende inname van B vitamines, calcium en eiwit (soms ook 
Vit D). Bij vlees- en kipvervangende producten gaat het ook hier om onbewerkte producten, indien in plantaardige vorm 
dan zijn hiervan voorbeelden tahoe, tempeh, tofu, peulvruchten, noten, zaden, pitten en bijvoorbeeld champignons of 
andere eetbare paddenstoelen.

  Extra aandachtspunt is eiwit: volwaardige eiwitinname is belangrijk. Belangrijk is dat alle essentiële aminozuren aanwezig 
zijn in de voeding. Let ook op de totale hoeveelheid. (Kwetsbare ouderen en patiënten met nefropathie hebben extra 
aandacht hierbij nodig).

  Conclusie: persoonsgerichte zorg staat centraal en plantaardige voeding neemt een steeds grotere plaats in de 
voedingspatronen bij diabetes.
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In hoeverre krijgen bewerkte producten aandacht?
Uitgangspunt voor alle voedingspatronen is zoveel mogelijk onbewerkte producten gebruiken. 
Hier wordt ook gekeken naar het persoonlijke eetpatroon; hoeveel bewerkte producten bevat 
het eetpatroon en wat kun je hiervan het beste weglaten of vervangen. De mogelijkheden worden 
besproken en de persoon met diabetes maakt de keuze wat voor hem/haar haalbaar en vol te houden 
is. De grootste winst zit in het weglaten van producten waar veel zout en suiker aan toegevoegd is. 

Hoe zit het met plantaardige zuivel/drinks en varianten op yoghurt en kwark?
Deze kunnen ingezet worden en hierbij worden calcium en vitamine B12 aan toegevoegd, kies dan wel voor de 
varianten zonder toegevoegde suiker.
Sojaproducten zijn hiervoor wel de beste varianten i.v.m. het volledige spectrum essentiële aminozuren. 

Hoe ziet de verschuiving naar plantaardig eruit?
Per maaltijd meer keuzes maken voor plantaardige variant. Let hierbij wel op dat je niet kiest voor de kant-en-
klare vleesvervangers, maar voor de onbewerkte variant (champignons, soja, kikkererwten etc.) en zonder 
suikertoevoeging. Ook plantaardig verdelen over de dag, in de hoofdmaaltijden en eventueel tussendoor.

Welke manieren zijn er om de GL in een maaltijd te verlagen?
GL (Glykemische Load) is combinatie van hoeveelheid koolhydraten en GI van een product. Lage GI producten, maar 
met in totaliteit met veel koolhydraten, kunnen hetzelfde effect geven als hoog GI producten met kleine hoeveelheid 
koolhydraten. Daarbij speelt een rol of het product veel of weinig vezels bevat. Hoe meer vezels hoe gunstiger 
voor het effect op glucosewaarde. Dit doen ook eiwit- en vet bevattende producten in maaltijden. Bijvoorbeeld: 
aardappelen hebben een hoge GI, als je hiervan een kleine portie gebruikt in combinatie met veel groenten (lage GI 
en veel vezels) dan kan dit goede postprandiale glucosewaarden geven. Witbrood en volkorenbrood hebben vrijwel 
dezelfde GI, maar door de vezels in volkorenbrood in combinatie met hartig beleg en groente/salade geeft dit 
betere postprandiale glucosewaarden dan witbrood met hartig of zoetbeleg en zonder salade/rauwkost. 

Hoe zorg je ervoor dat je bij een Mediterraan dieet geen calcium te kort krijgt? 
Adviseer bij geen of weinig zuivel om te kiezen voor zuivelvervangers waar calcium aan is toegevoegd. 
Calcium uit melk wordt minder goed opgenomen dan calcium uit kaas, wat ook veel in het mediterrane 
voedingspatroon zit. Bepaalde noten, (volkoren) granen bevatten ook wat calcium en er zijn calciumrijke groenten 
(broccoli, waterkers, Chinese kool). 

In de sessie wordt een aantal keren gesproken over het advies van paddenstoelen (champignons) als vervanger 
van vlees. Kun je hier een toelichting op geven? Wat zijn nog meer goede plantaardige eiwitvervangers? 
Champignons en paddenstoelen bevatten eiwitten, maar niet zoveel als bijvoorbeeld peulvruchten of andere 
vleesvervangers. Toch zorgen ze voor variatie. Bijvoorbeeld gebakken champignons met andere groenten en zaden 
erdoorheen bij de lunch eten en nog een andere vleesvervanger bij diner of andersom zorgen voor voldoende 
eiwitten per dag. En een keer een dag vlees door plantaardig vervangen met champignons is geen probleem.  
Dus het gaat om totaal plaatje per dag of per week en in welke mate wel of niet plantaardig wordt gegeten en  
de variatie die toegepast wordt binnen de mogelijkheden binnen de verschillende maaltijden.

EXTRA TOELICHTING VANUIT ALPRO
Met calcium en vitamine B12 verrijkte sojadrinks en plantaardige variaties op kwark en yoghurt zijn volwaardige vervangers 
van melk, kwark en yoghurt. Inmiddels zijn er volledig suikervrije varianten op de markt (0 gram suikers of koolhydraten). 
Soja heeft een gunstige vetzuursamenstelling; is laag in verzadigd vet. De sojaproducten die in de supermarkt verkrijgbaar 
zijn, zijn vrij van GMO en de sojabonen komen uit Canada of Europa (niet uit gebieden waar boskap heeft plaatsgevonden). 

Ook varianten op basis van bijvoorbeeld haver of amandel zijn verrijkt met calcium en B vitamines, laag in 
verzadigd vet en suikers of zelfs suikervrij, maar bevatten iets minder eiwitten. Biologische producten 

mogen volgens de wet niet verrijkt worden. Deze plantaardige  producten bevatten dus geen 
calcium of B vitamines, maar kunnen wel een onderdeel zijn van een meer plantaardige 
voeding.
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