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Belangen Marianne Geleijnse

• Zie belangenverklaring op website GR 
www.gezondheidsraad.nl/over-ons/organisatie/raad/vicevoorzitter-prof.-dr.-j.m.-geleijnse

→ Subsidie van Unilever (later: Upfield) voor onderzoek naar vetzuren in 

de voeding bij hartinfarctpatiënten (t/m januari 2020)

→ Vermelding op GR belangenverklaring: 

“Adviezen die raken aan dit onderzoek worden 

mede afgehandeld door de voorzitter van de GR.”

| Gezondheidsraad

Bestuur GR (vlnr):

Prof.dr. Bart Jan Kullberg, voorzitter

Prof.dr. Marianne Geleijnse, vicevoorzitter

Mr. Marko Stupar, algemeen secretaris

NVD – 12 april 2022

https://www.gezondheidsraad.nl/over-ons/organisatie/raad/vicevoorzitter-prof.-dr.-j.m.-geleijnse
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Type 2 diabetes

ruim 1 miljoen

patiënten!

| Gezondheidsraad

www.diabetesfonds.nl

NVD – 12 april 2022
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Adviesaanvraag VWS

Richtlijnen goede voeding 2015 voor algemene bevolking

Ziektespecifieke aanpassingen bij cardiometabole aandoeningen?

Focus op 

• De “gewone” type 2 diabeet

• Voeding (geen andere leefstijlfactoren)

• Gezondheid op lange termijn

NVD – 12 april 2022| Gezondheidsraad
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Adviesprocedure

| Gezondheidsraad NVD – 12 april 2022

Adviesvraag van minister / staatssecretaris

Commissie van de Gezondheidsraad stelt advies op

Zo nodig: achtergronddocumenten (bij veel stand van wetenschap) 

Zo nodig: hoorzitting(en) met stakeholders

openbare / besloten commentaarronde(s) concepten

Toetsing advies door de Beraadsgroep van de raad

Aanbieding advies aan minister / staatssecretaris 

Direct daarna: publicatie op de website van de raad

Minister / staatssecretaris reageren naar Tweede Kamer

Implementatie advies
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Commissie Voeding

| Gezondheidsraad

Commissie Voeding

• Voorzitter: prof. dr. ir. M. Visser, VU Amsterdam

• Waarnemers VWS en Voedingscentrum

• Structureel geraadpleegd deskundige RIVM

Werkgroep Diabetes (link)

• Selectie Commissie Voeding

• Structureel geraadpleegd deskundigen: kaderhuisarts 
diabetes, diëtist

→ afstemming met Nederlandse Diabetes Federatie

Expertise in commissie:

• Voedingsfysiologie

• Epidemiologie

• Voeding en public health

• Voeding en duurzaamheid

• Voeding en gedrag

• Preventie van obesitas

NVD – 12 april 2022

• Gezond ouder worden

• Voeding en beweging

• Moleculaire voeding

• Voeding en chronische ziekten

• Diabetologie en interne geneeskunde

• Kindergeneeskunde

• Richtlijn- en voedingsnormenontwikkeling

https://www.gezondheidsraad.nl/over-ons/documenten/adviezen/2021/11/16/belangenverklaringen-werkgroep-diabetes
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Voeding in totale context

15 april 2022| Gezondheidsraad
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Rol Voedingscentrum

15 april 2022| Gezondheidsraad
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RGV diabetes - Aanpak

NVD - 12 april 2022| Gezondheidsraad

Openbare commentaarronde & 

toetsing door beraadsgroep

Over kernadvies en achtergronddocumenten

Evaluatie & conclusies
Beschreven in achtergronddocumenten

Selectie literatuur
Systematisch verzameld; prospectief onderzoek

Selectie voedingsonderwerpen & 

gezondheidsuitkomsten

Uitkomsten: chronische ziekten en sterfte, HbA1c, 

glucose, gewicht, LDL-cholesterol, bloeddruk, 

nierfunctie

Aanbevelingen Beschreven in kernadvies

Link naar documenten op www.gr.nl

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/11/16/richtlijnen-goede-voeding-voor-mensen-met-diabetes-type-2
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Evaluatie RGV

Meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon 

Tenminste

200 gram groente

en 200 gram fruit

Enkele porties zuivel

Volkorenproducten

Tenminste 90 gram;

Vervanging voor

geraffineerde granen

Gefilterde koffie

Wekelijks

peulvruchten

Maximaal 6 gram zout

Zo min mogelijk

suikerhoudende

dranken

NVD – 12 april 2022| Gezondheidsraad
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Evaluatie RGV

Meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon 

Aanvullend: koolhydraatbeperkt voedingspatroon

Tenminste

200 gram groente

en 200 gram fruit

Enkele porties zuivel

Volkorenproducten

Tenminste 90 gram;

Vervanging voor

geraffineerde granen

Gefilterde koffie

Wekelijks

peulvruchten

Maximaal 6 gram zout

Zo min mogelijk

suikerhoudende

dranken

Gewichtsreductie

NVD – 12 april 2022| Gezondheidsraad



pagina 12

Voedingsmiddelen en dranken uit RGV

NVD – 12 april 2022| Gezondheidsraad

Onderzoeksresultaten in lijn met Richtlijnen goede voeding

• Hart- en 

vaatziekten  ↓

• Totale sterfte ↓ 

• Hart- en 

vaatziekten  ↓

• Totale sterfte ↓ 

• HbA1c, 

glucose, 

gewicht ↓

• Hart- en 

vaatziekten  ↓

• Totale sterfte ↓

• Coronaire 

hartziekten ↓ 

• Bloeddruk ↓ 

Groen = sterke bewijskracht; Blauw = beperkte bewijskracht
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Voedingsmiddelen en dranken uit RGV

NVD – 12 april 2022| Gezondheidsraad

Onvoldoende onderzoek bij mensen met diabetes type 2

Onderzoeksresultaten in lijn met Richtlijnen goede voeding
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Kernadvies

De Richtlijnen goede voeding zijn een geschikte basis voor een gezond 

en gevarieerd voedingspatroon voor mensen met diabetes type 2. 

NVD – 12 april 2022| Gezondheidsraad

Methodologie en achtergronddocumenten (literatuuroverzichten): 

www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/11/16/richtlijn

en-goede-voeding-voor-mensen-met-diabetes-type-2 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/11/16/richtlijnen-goede-voeding-voor-mensen-met-diabetes-type-2
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Gewichtsreductie

Aanbeveling: Streef bij overgewicht en/of obesitas naar een gewichts-

reductie van ten minste 5% en naar handhaving hiervan op lange termijn. 

Aanvullende aanbevelingen 

• Energiebeperkt dieet kan o.b.v. Richtlijnen goede voeding

• Begeleiding door diëtist bij energiebeperking

NVD – 12 april 2022| Gezondheidsraad
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Koolhydraatbeperkt voedingspatroon

Literatuur:

• Strenge koolhydraatbeperking: <26 energieprocent 

• Matige koolhydraatbeperking: 26-45 energieprocent

• Vervangende macronutriënten: eiwitten en/of vetten

• Korte termijn: 3 tot 6 maanden

• Lange(re) termijn: 12 maanden of langer

• Ten opzichte van een ander voedingspatroon

• In samenhang met een energiebeperking

• Enkel bij overgewicht en obesitas

NVD – 12 april 2022| Gezondheidsraad

www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/11/16/

richtlijnen-goede-voeding-voor-mensen-met-diabetes-type-2

http://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/11/16/richtlijnen-goede-voeding-voor-mensen-met-diabetes-type-2
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/11/16/richtlijnen-goede-voeding-voor-mensen-met-diabetes-type-2
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Koolhydraatbeperkt voedingspatroon (2/2)

Onderzoeksresultaten

NVD – 12 april 2022| Gezondheidsraad

3-6 maanden 1 jaar > 1 jaar

Gewichtsreductie

Verbetering bloedglucose

(bij strenge beperking)

Geen toegevoegde 

waarde

Nauwelijks 

onderzoek
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Wat is “koolhydraatbeperking”?

| Gezondheidsraad NVD – 12 april 2022
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Voedingsmiddelen en dranken uit RGV die niet zijn 
geëvalueerd door de commissie

• Eet ten minste 15 gram ongezouten noten per dag

• Eet een keer per week vis, bij voorkeur vette vis

• Drink dagelijks drie koppen thee

• Vervang boter, harde margarine en bak- en braadvetten door zachte 

margarine, vloeibaar bak- en braadvet en plantaardige oliën

• Beperk de consumptie van rood vlees en met name bewerkt vlees

• Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag

• Het gebruik van voedingsstofsupplementen is niet nodig, behalve voor 

mensen die tot een specifieke groep behoren waarvoor een 

suppletieadvies geldt

NVD – 12 april 2022| Gezondheidsraad
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• Richtlijnen goede voeding: geschikte basis voor type 2 diabeten

• Gewichtsreductie >5% bij overgewicht of obesitas

• Meerwaarde “koolhydraatarm dieet” op langere termijn niet aangetoond

• Aandacht voor de gehele voeding en totale gezondheid van de patiënt

• Begeleiding door een diëtist is gewenst

| Gezondheidsraad

Conclusie

NVD – 12 april 2022
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Reactie bewindspersoon (22/11/21)

15 april 2022| Gezondheidsraad
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Voor/door wie?

• Voorlichting door Voedingscentrum

• Als basis voor leefstijlinterventieprogramma’s

• Begeleiding door diëtisten en andere zorgverleners

NVD – 12 april 2022| Gezondheidsraad
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Algemene bevolking

Cardiometabole patiënten

Commissie start in 2022

Voedingsrichtlijnen en voedingsnormen

2018

2015

Juni

2021

Voedings-

aanbevelingen

zwangerschap

Voedings-

normen

zwangerschap

Voedings-

normen

volwassenen

Richtlijnen

goede

voeding

Mensen met 

Diabetes type 2 Nov

2021

Mensen met

hart- en vaatziekten:

Commissie is gestart

E
e

r
s

t
e

d
a

g
e

n

| Gezondheidsraad

www.gr.nl

http://www.gr.nl/
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Andere voedingsonderwerpen 

| Gezondheidsraad NVD – 12 april 2022

➢ Nutri-Score voedselkeuzelogo

➢ Eiwittransitie (gezondheid & duurzaamheid eiwitbronnen)

www.gr.nl

http://www.gr.nl/
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Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief www.gezondheidsraad.nl

26

NVD – 12 april 2022| Gezondheidsraad

http://www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws
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