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Diabetes II - voeding

Diabetes II wordt gezien als een regulatiestoornis die mede beïnvloed wordt door voeding en beweging. 
In reguliere adviezen wordt nog gewerkt met de (verouderde) Glycemische Index (Gi). Voedingsmid-
delen die een lage glycemische index hebben zouden beter voor diabetici zijn dan voedingsmiddelen 
met een hoge glycemische index. Kijken we naar de nieuwste wetenschappelijke publicaties dan komen 
we tot de conclusie dat de Glycemische Lading (GL) ons een beter handvat aanreikt. Eerst maar eens 
de verschillen.
 
Glycemische Index

Eerst geeft men een aantal proef-personen een bepaalde hoeveelheid pure glucose. De snelheid van de 
stijging in hun bloedsuikerspiegel wordt gemeten en gelijkgesteld met 100. Daarna wordt dit herhaald, 
maar dan telkens met andere voedingsmiddelen. De glucosewaardes van verschillende voedingsmid-
delen zijn uitgezet in de Glycemische Index (GI) en drukt de stijging van de bloedsuikerspiegel uit in 
verhouding tot de stijging die glucose veroorzaakt, uitgezet in de tijd.

Hoe sneller het eten van de genoemde voedingsmiddelen leidt tot het stijgen van de bloedglucosewaarde, 
hoe hoger de glycemische index is. 

Een product met een GI lager dan 60 zou geschikt zijn voor een diabeet (100 = pure glucose).
 

 Gi - index
Glucose  _________ 100
Baguette _________ 95
Aardappelen ______ 95
Wortelen _________ 85
Mais _____________ 75
Volkoren cracker __ 75
Honing __________ 75
Watermeloen _____ 70
Roggebrood ______ 55

Hanteren we de glycemische index dan is een watermeloen niet geschikt maar roggebrood wel.

Nieuwste onderzoeken wijzen echter uit dat de bloedsuikerspiegel welliswaar sneller stijgt bij een hoge 
Glycemische Index maar dat de duur van deze stijging variabel is. Bij gelijkende Gi waardes blijkt de 
stijging van de bloedsuikerspiegel bij het ene product langer voort te duren (qua tijd) dan die van een 
ander product. Dit laatste fenomeen heeft te maken met de totale hoeveelheid koolhydraten in het 
product. Zetten we nu het aantal grammen koolhydraten per 100 gram in dezelfde tabel, komen we tot 
hele andere inzichten en onstaat er een veel betrouwbaarder tabel: die met een Glycemische Lading:
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                  Index    KH/100 gram       Lading

Glucose  ________ 100 _______ 100,0 _____________ 100,0
Baguette _________ 95 ________ 55,4 ______________ 52,6
Aardappelen ______ 95 ________ 14,8 _______________14,1
Wortelen _________ 85 _________4,8 _______________ 4,1
Mais _____________ 75 ________ 15,8 _______________11,9
Volkoren cracker __ 75 ________66,0 ______________ 49,5
Honing __________ 75 ________ 81,0 ______________ 60,8
Watermeloen _____ 70 _________ 8,3 _______________ 6,0
Roggebrood ______ 55 ________ 45,7 _______________25,1

Salmeron en Ludwig (1997, 2002-2003) produceerden een onderzoek waaruit bleek dat de waarschijn-
lijkheid om diabetes type 2 (ouderdomsdiabetes) te ontwikkelen niet zozeer van de Glycemische Index 
a� angt maar van de Glycemische Lading. Daarbij is, in tegenstelling tot de Gi, de GL wél een goede 
indicator voor de hoeveelheid insuline die nodig is om de verhoogde glucoseconcentratie in het bloed 
te normaliseren.

Glucose  ............ 100,0
Honing  ................60,8
Baguette  ............ 52,6
Volkoren cracker  49,5
Roggebrood ........25,1
Aardappelen  ...... 14,0
Mais  ..................... 11,9
Watermeloen  .......6,0
Wortelen  ...............4,1

]

Criteria bij de GL tabel: een gezond persoon die er waarde aan hecht nog 
lang zonder problemen als diabetes type II verder te leven doet er goed 
aan gemiddeld gedurende de dag niet boven een Glycemische Lading 
van 15 te komen. Een patiënt met diabetes type II moet proberen onder 
de 10 te bijven. Bijzonder is dat er geen énkel fruit boven de 10 uitkomt.

Deze ‘uitkomsten’ passen ook veel beter bij het orginele voedsel van 
de jager-verzamelaar culturen die geen diabetes type II kennen/heb-
ben/krijgen. Het orginele voedsel van de mens bestaat uit dát wat de 
natuur ons te bieden heeft: vis, vlees, insecten, eieren, noten, zaden, 
groenten, fruit, knollen en wilde kruiden. Wat een jager-verzamelaar 
niet tegenkomt zijn designer-foods. Géén suikerklontjes, géén cola, 
géén pizza’s en geen pakjes en zakjes. 

Aanbevelingen

• Ga uitermate voorzichtig om met voedingsmiddelen die lege koolhydraten leveren; de designerfoods
• Gebruik als koolhydraatbronnen de oerbronnen: groente, fruit, knollen en kruiden.
• Gebruik veel vezelstoff en uit groente en fruit, ze verminderen de Gi en dus de GL
• Gebruik voldoende gezonde vetten, deze verlagen de Gi dus ook de GL
• Gebruik voldoende eiwitten, deze verlagen de Gi dus ook de GL
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Onderzoek

Ze hebben 45 diabetes patiënten drie 
weken lang een koolhydraat arm dieet 
laten volgen. Aan de uitslagen hoef ik 
niets meer aan toe te voegen lijkt mij.  

Wat eruit gehaald is, zijn de geraff -
ineerde koolhydraten (graan, brood, 
pasta’s pizza’s etc.) en de linolzuren 
(zonnebloemolie, maiskiemolie etc.). 
Wat eraan toegevoegd zijn, zijn vis, 
vlees, eieren, noten, zaden, kiemen, 
groenten, fruit en olijfolie. Zuivelpro-
ducten (melk, kaas, yoghurt) is men 
blijven gebruiken.

Ander onderzoekje; vrij spectaculair. Een groep 2e generatie aboriginals, allen insulinea� ankelijke diabe-
tes II patiënten, is (met instemming van de deelnemers) ‘losgelaten’ buiten de beschaving. Ze moesten 
zich vanaf dat moment zelf zien te redden. Weer hun eigen voedsel jagen en verzamelen. Bewegen vóór 
het eten, ‘Back to nature’ en ‘Low calorie’. Na een maand zijn ze weer opgehaald en wat bleek: diabetes 
was bij geen één meer aan de orde. Het lichaam had zich prachtig hersteld.

Wat te veranderen

De schijf van vijf zoveel mogelijk vervangen door de oersdis-piramide en bewegen vóór het eten. Dus: 
pre-fab voedsel vervangen door natuurlijke en herkenbare spullen. Geen pakjes en zakjes maar ‘normale’ 
en natuurlijke spullen: groente, fruit, knollen, vis, schaal en schelpdieren, vlees, eieren, noten en zaden. 
Drink kruidenthee, water of groentesap i.p.v. frisdrank. Vervang suiker door zuidvruchten (dadels, ged-
roogde vijgen, abrikozen, pruimen, rozijnen etc. Gebruik stevia als ‘zoetmiddel’ en gebruik met mate 
agavesiroop, ahornsiroop of honing.   

Vervang brood door alternatieven: fruit, salade, vis, eieren, noten. Laat toetjes staan, vervang ze even-
tueel  door fruit. Vervang koekjes door noten, gedroogde zuidvruchten of maak zelf ‘noten’ muffi  ns. 
Vervang pasta’s en rijst door ouderwetse aardappels, aardperen of zoete bataten. 

In de kookboekjes van Evenwijs staan handige recepten. Kijk eens op de site www.eetgoedvoeljegoed.
com. Heleen heeft prachtige (en geschikte) boekjes in de verkoop. Het boek ‘Oergondisch genieten van 
Ria Penders en Yvonne van Stigt is ook een aanrader. Qua tijdschriften is de Paleo bijzonder geschikt.


