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Diabetes II

Diabetes II heette voorheen ouderdomsdiabetes. Momenteel komt deze vorm ook veel voor bij jeugdi-
gen en kinderen, vandaar dat de tem ouderdomsdiabetes niet meer gebruikt wordt.

Diabetes II is feitelijk een bloedsuikerspiegelregulatiestoornis. Het is een welvaartsziekte die te maken 
heeft met westerse voedings- en gedragsgewoonten. Begrijpelijk dat het een stoornis is die bij jager-ver-
zamelaars culturen (Eskimo’s, Papoa’s, Bosjesmannen, Abourigionals etc.) onbekend is en domweg niet 
voorkomt. Dat wat jager-verzamelaars ‘van nature’ eten behoed hen voor welvaartsziektes. Dat wil 
zeggen, tót ze in aanraking komen met onze westerse ‘moderne’ voedingsgewoonten. Op het moment 
dat jager-verzamelaars culturen gaan ‘civiliseren’ treden ook bij hen verschillende welvaartsziekten op. 
Diabetes II is dan een veelvoorkomend probleem. Blijkbaar heeft het dus écht wel iets met ‘moderne’ 
voeding te maken.  Laten we er dus maar eens induiken.

Bloedsuiker regulatie

Koolhydraten worden door het lichaam afgebroken tot glucosemoleculen. Die komen in het bloed 
terecht. Als er teveel glucose in het bloed zit spreken we van een verhoogde bloedsuikerspiegel. Het 
lichaam zal dan trachten het teveel aan glucose ‘weg te werken’. 

Dit proces (het reguleren van de bloedsuikerspiegel) heeft een 
vrij hoge prioriteit. Het centrale zenuwstelsel (CZS) en rode 
bloedlichaampjes zijn a� ankelijk van glucose als brandstof; 
de rest van het lichaam kan ‘draaien’ op andere brandstoff en. 

Het CZS functioneert het beste bij een ‘normale’ bloedsuiker-
spiegel. Een te lage bloedsuikerspiegel leidt tot fl auwvallen, 
coma en uiteindelijk de dood. Een te hoge bloedsuikerspiegel 
heeft invloed op de zuurstofvervoerscapaciteit van rode 
bloedlichaampjes en leidt tot energietekorten en diverse neu-
ronale en lichamelijke problemen. Ook niet fi jn.

Op het moment dat de bloedsuikerspiegel te hoog is maakt de alvleesklier (pancreas) insuline. Dit hor-
moon ‘doet’ een aantal zaken:

1) het stimuleert de omzetting van glucose richting glycogeen. Dit is een reservevoorraad die aang-
esproken kan worden bij stress pieken (je moet ineens wegrennen voor een leeuw). Je kunt maar een 
bepaalde hoeveelheid glycogeen opslaan in lever en spierweefsel. Een man kan maximaal 700 gram 
opslaan en een vrouw maximaal 580 gram. Vol = dus vol.

2) het stimuleert de opname van glucose in cellen. Dit fenomeen werkt bij de gratie van insulinerecep-
toren. Insulinereceptoren kun je zien als dienstmeisjes die de deur open doen en een boodschap door-
geven. Als de boodschap is doorgegeven halen cellen glucose uit de bloedbaan. Cellen maken van de 
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opgenomen glucose ATP (=celenergie). Hoge ATP spiegels in de 
cel blokkeren de opname van glucose dus ook hier: vol=vol. Als 
de receptoren ongevoelig zijn voor insuline (insulineresistentie) 
kan de cel ook géén glucose opnemen.  

3) het stimuleert de omzetting van glucose richting vetcellen. 
Vetweefsel is vrijwel onbeperkt op te bouwen. Dus als voorraden 
vol zijn en cellen verzadigd (of geen glucose op kunnen nemen 
vanwege een insulineresistentie) gaan we bij hoge bloedsuiker-
spiegels vetweefsel maken.

Koolhydraat bronnen

Koolhydraten worden afgebroken tot glucosemoleculen. Glucose verhoogt de bloedsuikerspiegel en 
er wordt insuline geproduceert om deze weer te reguleren. Het spreekt voor zich dat iets wat veel 
koolhydraten bevat ook veel glucose oplevert en dat je lichaam dan veel insuline nodig heeft om dit 
‘weg te werken’.  Dus: veel koolhydraten -> veel glucose -> veel insuline.

Even een klein schematisch overzicht om een en ander inzichtelijk te maken:

Watermeloen

Roggebrood

Suikerklontje

          water    vezels, vitaminen      koolhydraten
        mineralen, vet, eiwitten

Het is natuurlijk een schema maar op zich duidelijk: suikerklontjes bevatten de meeste koolhydraten. Op 
een stevige tweede plaats staat roggebrood en een watermeloen bevat maar een fractie koolhydraten. 

Watermeloen kun je aanvullen met alle groente- en fruitsoorten. Roggebrood kun je aanvullen met alle 
granen: brood, muesli, cruesli, crackers, beschuiten, rijst, pasta, pizza, etc. Suikerklontjes kun je aanvullen 
met frisdranken en snoepjes. Met andere woorden: om suikerklontjes, frisdranken, snoepjes en graan 
‘weg te werken’ heb je vele malen meer insuline nodig dan voor het ‘wegwerken’ van groente en fruit.
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Grondstoff en

Voor de aanmaak van insuline heeft de alvleesklier een aantal stoff en nodig. Om te beginnen eiwitten 
(vis, vlees, eieren, noten) als basis. Vervolgens: chroom, B vitamines, mangaan, magnesium en zink als 
co-factoren. In groente en fruit zitten deze  vitaminen en mineralen vaak meteen al in. In suiker ontbreken 
ze en uit volkoren granen kan het lichaam ze vrijwel niet opnemen (ze zitten er wél in).

Voor de gevoeligheid van receptoren heeft het lichaam de volgende stoff en nodig: eiwitten en vitamine 
A en D (levertraan), DHA (visolie) en zink (alles uit de zee). Ontbreken deze stoff en dan kan het lichaam 
slecht reageren op insuline.  

Bloedsuikerspiegel regulatiestoornissen

Er zijn verschillende “oorzaken” aan te wijzen waardoor we gevoeligheden gaan ontwikkelen in de blo-
edsuikerspiegel sfeer (diabetes, hypoglycemie, hyperglycemie, hyperinsulinaemie, insulineresistentie). 
Om te beginnen werken vitaminen en mineralen tekorten natuurlijk disfunctioneren in de hand. 

Aan de basis van regulatiestoornis ligt echter de hoge aanvoer van geraffi  neerd voedsel, vaak in com-
binatie met te weinig beweging. Hoe gaat dat in z’n werk?  

Als er regelmatig meer koolhydraten worden aangeboden dan ons lichaam kan verwerken vinden er  
een aantal adaptatieprocessen plaats.

1) de alvleesklier gaat insuline op voorraad produceren. Het gevolg hi-
ervan is hyperinsulinaemie (veel insuline in de bloedbaan) en hypoglycae-
mie (lage bloedsuikerspiegel). Deze situatie kan na 6 tot 9 maanden van 
hoge koolhydraatconsumptie bereikt worden en is volledig reversibel. 
Hier is gewoon sprake van een regulatiestoornis.

2) als gevolg van de voortdurend te lage bloedsuikerspiegels gaat er een 
tegenregulatie plaats vinden. Cortisolspiegels gaan omhoog en insuli-
nereceptoren worden minder gevoelig voor insuline (insulineresistentie). 
Hierdoor wordt er minder glucose opgenomen door  lichaamscellen . 
Gevolg is dat er meer glucose in de bloedbaan blijft voor hersenen en 
rode bloedlichaampjes aangezien zij voor de brandstofvoorziening af-
hankelijk zijn van glucose. 

De insulineproductie wordt ‘afgeschakeld’ op eindresultaat (normalisatie 
van de bloedsuikerspiegel). Insulineresistentie (i.c.m. hoge bloedsuiker-
spiegels) veroorzaakt in veel gevallen hoge insulinespiegels.

Deze situatie kan beschreven worden als hyperinsulinaemie (te hoge insulinewaardes), insulineresistentie 
(niet meer gevoelig zijn voor insuline) en hyperglycemie (hoge bloedsuikerwaardes). Ook dit stadium 
is reversibel. 
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De gestoorde regulatie versterkt zichzelf steeds meer. Er wordt als gevolg van de hoge bloedsuiker-
spiegels steeds meer insuline geproduceerd, de gevoeligheid van receptoren neemt steeds meer af en 
de zaak raakt steeds verder uit balans. Na verloop van jaren is dit de oorzaak van een uitputting van de 
alvleesklier. Hierbij dient opgemerkt dat (vooral psycho-emotionele) stress (dus hoge cortisolspiegels) 
dit proces behoorlijk versterkt.

In dit stadium hoort ook het Metabool Syndroom thuis: adipositas, hoge bloeddruk, insulineresistentie 
en hyperinsulinaemie en verhoogde triglyceride waardes. Gebrek aan beweging, overgewicht en cal-
orische overvoeding spelen hier een duidelijke rol.

3) diabetes type II rondt dan het beeld af. Hypoinsulinaemie (tekort aan insuline), veelal schommelende 
glucosewaardes, toenemende uitputting van de alvleesklier en steeds meer acute en chronische gevol-
gen van een slechte glucosestabilisering. Wat je ziet is teveel glucose in het bloed (hyperglycemie) en 
te weinig glucose in de cellen.

Beweging

De factor beweging is in deze belangrijk omdat door actieve beweging  vóór het eten (stevig wandelen 
in de buitenlucht waarbij je nog moet kunnen blijven zingen) het lichaam geen insuline nodig heeft voor 
de opname van glucose in de cellen. Dit heet het z.g.n. passagere eff ect. Het treedt op na ongeveer 
een half uur actieve beweging. 

Door te bewegen vóór het eten  wordt de alvleesklier behoorlijk ontzien en wordt de bloedsuikerspiegel 
(ona� ankelijk van het tekort aan insulinereceptoren of een lage insulineproductie) op een natuurlijke 
manier gereguleerd.  Beweging ná het eten stimuleert de opname van glucose in vetcellen en is af te 
raden. Ná het eten is rust noodzakelijk!  

Het moge duidelijk zijn: bewegingsarmoede in combinatie met een koolhydraatrijk dieet werken ge-
noemde regulatiestoornissen in de hand. In de notitie DiabetesII-voeding kun je meer lezen over de 
aanpassing van voeding. 


