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Abstract 
Achtergrond: Diabetes Mellitus type 2 (DM II) is een aandoening die steeds meer voorkomt. 

Oorspronkelijk werd DM II gezien als een ouderdomsziekte omdat de oudere mensen last van 

deze aandoening kregen. Tegenwoordig krijgen mensen op steeds lagere leeftijd met deze 

aandoening te maken. Er zijn zelfs kinderen die aan DM II lijden. Doordat overgewicht een 

grote risicofactor is en mensen steeds vaker aan overgewicht lijden zijn de verwachtingen zijn 

dat het aantal mensen dat aan diabetes lijdt in de toekomst zal blijven stijgen. Het grote 

gezondheidsprobleem met DM II is het feit dat patiënten vaak te maken krijgen met hart- en 

vaatziekten, de huidige nummer twee doodsoorzaak in Nederland. Het is dus van groot belang 

de mensen te beschermen tegen DM II en wanneer mensen toch te maken krijgen met DM II 

om deze mensen te genezen. 

Behandelingen: Doordat DM II vaak te laat wordt opgemerkt is er vaak al schade aan het 

lichaam bij diagnostisering. Hierdoor zijn preventieve maatregelen erg belangrijk. Met name 

in de leefwijze van mensen is er een grote winst te behalen. Wanneer mensen met 

overgewicht afvallen en gezonder gaan eten dan neemt de kans om DM II te krijgen sterk af. 

Ook het type voedsel wat geconsumeerd wordt heeft grote invloed op de kans om DM II te 

ontwikkelen. Zo bevatten sojabonen en het Mediterrane dieet beschermende elementen. Ook 

is het mogelijk om eiwitten met beschermende eigenschappen, bijvoorbeeld eiwitten ACE 

remmende eigenschappen, aan voedingsmiddelen of voedingssupplementen toe te voegen om 

zo mensen preventief te behandelen tegen de ontwikkeling en gevolgen van DM II. Het 

voordeel hiervan is dat, in tegenstelling tot reguliere medicijnen, er geen bijwerkingen 

optreden bij deze manier van behandelen. Wanneer een levensstijl modificatie en een 

alternatief voedingspatroon niet voldoende effect hebben en een individu toch DM II 

ontwikkeld dan is het mogelijk om naar chirurgische ingrepen te grijpen. Zo is het mogelijk 

om de energie inname te verkleinen met behulp van een maag band, maag ballon of een maag 

verkleining. Ook is het mogelijk om de falende organen, met name de pancreas en de nieren, 

te vervangen. Door de pancreas, of een gedeelte hiervan, te vervangen is een patiënt in staat 

om weer insuline te produceren en zo de gevolgen van DM II te verkleinen en in sommige 

gevallen zelfs te genezen. 

Conclusie: Er zijn grote positieve resultaten te behalen bij de behandeling van DM II 

wanneer er gekeken wordt naar niet farmacologische manieren. Met name de effecten van een 

levensstijl modificatie, afvallen en een gezonder voedingspatroon aannemen, kan de kans op 

DM II en de daaraan gerelateerde hart- en vaat schade sterk doen afnemen. In de nabije 

toekomst zullen de reguliere medicijnen niet verdwijnen, maar misschien worden de reguliere 

medicijnen in de toekomst verdrongen door alternatieve methoden, zoals transplantaties en 

preventieve behandelingen. 
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Inleiding 
Het toenemende probleem van Diabetes 

Mellitus 
 Diabetes mellitus type 2 (DM II) is 

een steeds groter wordend probleem. In 

2007 leed ongeveer 4% van de totale 

Nederlandse bevolking aan diabetes en 

85% van de mensen die aan diabetes 

mellitus lijden hebben type 2 (RIVM 

Bilthoven; 2011) In 2007 waren er 740.000 

mensen waarbij diabetes is 

gediagnosticeerd (Diabetesfonds 2009). 

 Een van de grootste risicofactoren 

is het hebben van overgewicht (BMI ≥25). 

Gezien het feit dat overgewicht steeds 

vaker voorkomt in de samenleving (figuur 

1) zijn de verwachtingen dat het aantal 

mensen met diabetes II sterk zal toenemen. 

De voorspellingen gemaakt door het 

ministerie van volksgezondheid, welzijn en 

sport zijn dat als de het aantal mensen met 

overgewicht in het zelfde tempo zal 

toenemen als het in de periode 1985-2005 

dan zal in 2025 56% van de inwoners van 

Nederland lijden aan overgewicht. Het 

verwachte aantal gediagnostiseerde 

mensen zal dan tot 1.32 miljoen mensen 

stijgen in het jaar 2025 (Nationaal 

Kompas; 2011). 

 De trend van het toenemende 

overgewicht is een probleem dat zich over 

de hele wereld voordoet (Europese 

Commise; 2011). De verwachtingen zijn 

dus dat DM II over de hele wereld steeds 

vaker zal voorkomen. Doordat medisch 

ingrijpen vaak te laat komt om de hart- en 

vaatschade te voorkomen of te genezen 

heeft het dus een groot maatschappelijk en 

economisch voordeel als de prevalentie 

van DM II en de bijbehorende risico 

factoren verminderd kan worden (figuur 

2).  

 Hoewel er steeds meer mensen zijn 

die aan DM II lijden sterven er niet meer 

mensen aan directe gevolgen van de DM 

II. Het is de secundaire schade die voor de 

meeste sterftegevallen zorgt. Wanneer een 

patiënt aan DM II lijdt is er namelijk een 

grote kans dat deze patiënt te maken krijgt 

met hart en vaatziekten, sinds 2007 de 

nummer twee doodsoorzaak van Nederland 

(Nederlandse Hartstichting; 2009).

 Vroeger werd DM II als een 

ouderdomsziekte omschreven omdat alleen 

oudere mensen, na hun zestigste 

levensjaar, last van deze aandoening 

hadden. Maar tegenwoordig krijgt men op 

steeds vroegere leeftijd te maken met DM 

II. Hoewel 98% van de kinderen met 

diabetes lijdt aan diabetes type 1 komt type 

2 tegenwoordig ook voor bij kinderen 

(RIVM Bilthoven; 2011).  

 De verwachtingen zijn dus dat in de 

toekomst veel mensen lijden aan obesitas 

en hierdoor zullen er ook meer mensen 

lijden, en sterven, aan hart- en vaatziekten. 

Dit zal resulteren in een grote stijging in de 

gezondheidszorg kosten. Wanneer de 

prevalentie van DM II terug gebracht 

wordt zal dit een grote besparing op de 

gezondheidskosten opleveren. Wanneer 

overheden het doel stellen om de 

prevalentie van obesitas en DM II sterk af 

te laten nemen zal dit dus een enorme 

financiële besparing opleveren voor de 

maatschappij (figuur 2).  

 

Figuur 1: Deze grafiek geeft de BMI toename van 

de Nederlandse bevolking weer. Er is goed te zien 

dat het percentage mensen met een BMI  ≥30 de 

afgelopen jaren is gestegen. Met name vanaf de 

midden jaren 90 neemt het percentage van mensen 

met overgewicht toe. Deze trend is wereldwijd en 

de verwachtingen zijn dat deze trend zich in de 

toekomst door zal zetten. 
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Figuur 2: Deze grafiek geeft de gezondheidskosten 

weer tegen het verloop van de ontwikkeling van 

hart en vaat ziekten. Er is goed te zien dat de 

gezondheidskosten sterk stijgen wanneer een 

individu te maken krijgt met hart en vaat ziekten. 

De blauwe lijn is een visualisatie van de huidige 

situatie en de groene lijn geeft het therapeutische 

doel weer. De cursief gedrukte woorden geven de 

mogelijke, niet farmacologische, behandelingen 

weer. De vet gedrukte woorden staan voor de 

gezondheidsklachten van een individu in dit 

stadium van de ontwikkeling van hart- en 

vaatziekten. 

  

Wat is Diabetes Mellitus?  

 DM II is dus geen ouderdom ziekte 

meer, maar een welvaartziekte. Diabetes is 

een chronische aandoening waardoor een 

individu niet meer in staat is de glucose 

huishouding te reguleren. Het lichaam 

produceert geen, te weinig of te laat het 

hormoon insuline. Ook kan het zijn dat het 

lichaam niet goed reageert op de 

geproduceerde insuline. Deze verminderde 

reactie op de insuline wordt insuline 

ongevoeligheid genoemd. Een 

verminderde of vertraagde afgifte van 

insuline of verminderde reactie zal ervoor 

zorgen bloedsuikerspiegels stijgen. Naast 

een verhoogde bloedsuikerspiegel zijn 

vaak ook de bloeddruk en de cholesterol 

waardes te hoog (Diabetes fonds). 

 Diabetes type 2 komt soms tot 

stand door ouderdom maar vaak komt het 

door een verminderde insuline 

gevoeligheid en een vertraagde, of 

verlaagde, insuline afgifte door de insuline 

producerende β-cellen in de pancreas. 

Deze β-cellen liggen geclusterd in de 

pancreas in de zogenaamde eilandjes van 

Langerhans. Deze eilandjes liggen 

verspreid in de pancreas variëren in grootte 

van ongeveer 0.4 tot 0.03 mm. Op korte 

termijn kan het lichaam van de 

verminderde werking van insuline 

compenseren door meer β-cellen  aan te 

maken. Maar op langere termijn raken 

deze β-cellen uitgeput waardoor het 

lichaam op lange termijn niet in staat om 

de glucose goed te verwerken, met onder 

andere een stijgende bloedglucosespiegel 

als gevolg (Human Phsysiology; p. 

716:748).  

 Tot op dit moment heeft een 

persoon geen of weinig symptomen van 

diabetes. Op dit moment lijdt de patiënt 

ook nog niet aan cardiovasculaire 

aandoeningen waardoor de ziekte nog niet 

gediagnosticeerd wordt. Pas later doen zich 

symptomen zoals een droge mond, wazig 

zien, dorst en veel plassen voor (Diabetes 

fonds). Deze symptomen zijn vaak relatief 

vage symptomen en een individu kan deze 

symptomen vaak niet plaatsten. Bij de 

huisarts wordt de ziekte DM II vaak per 

toeval gediagnosticeerd. In de meeste 

gevallen wordt de ziekte te laat 

gediagnosticeerd en is de schade aan het 

bloedvaten stelsel, die zich op langere 

termijn voordoet, al aanwezig (Chopra & 

Peter; 2012).  

  Op langere termijn kan de 

metabole disbalans, ook het wel metabool 

syndroom genoemd. Het metabool 

syndroom is een combinatie van 5 veel 

voorkomende aandoeningen. De 5 

aandoeningen zijn: 

1. Overgewicht 

2. Hoge bloeddruk 

3. Diabetes Mellitus 

4. Verhoogde cholesterolspiegel 

5. Proteïnurie (eiwit afscheiding in de 

urine) 

Wanneer een individu lijdt aan 3 of meer 

van deze aandoeningen is er sprake van 

een metabool syndroom. Een veel 

voorkomend gevolg van het metabool 

syndroom is schade aan hart- en 

bloedvaten, atherosclerose. Deze 

aandoeningen hebben een versterkend 

effect op elkaar waardoor een individu die 

aan 1 van bovenstaande aandoeningen lijdt 
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dit vaak door ontwikkeld tot een metabool 

syndroom (Gupta & Gupta; 2010).  

 Hyperglycemie zorgt ervoor dat de 

mitochondriën meer reactieve zuurstof 

radicalen maken wat weer leidt tot 

verhoogde oxidatieve stress in de 

bloedvaten, zowel op het micro niveau als 

op het macro niveau. Verhoogde 

oxidatieve stress zorgt op lange termijn 

voor een verminderde vaatfuctie en 

vaatschade zoals sclerose (Giacco & 

Brownlee; 2010). Om dit proces tegen te 

gaan produceren de nieren grote 

hoeveelheden urine om het teveel aan 

bloedglucose af te voeren.  Dit proces kan 

op lange termijn leiden tot overbelaste 

nieren. De hyperglycemie zorgt in 

samenwerking met atherosclerose voor 

nefropathie. Atherosclerose kan zich uiten 

op verschillende niveaus, het micro- en het 

macro niveau. Met het microniveau 

worden de vaatbedden bedoeld. twee 

goede voorbeelden hiervan zijn de retina 

en de glomeruli. Veel DM II patiënten 

krijgen netvliesbeschadigingen. Met het 

macroniveau worden de grote bloedvaten, 

de arteriën, bedoeld. Sclerose in de arteriën 

kan leiden tot aandoeningen als een 

hartinfarct, beroertes en aneurysma’s. Ook 

kan sclerose lijden tot schade aan zenuwen. 

Een metabool syndroom vergroot dus het 

risico op hart en vaat aandoeningen bij een 

patiënt (Giacco & Brownlee; 2010).

 Tegenwoordig worden mensen die 

lijden aan DM II behandeld met 

verschillende medicijnen. Deze medicijnen 

gericht zijn op het zorgen voor een 

verbeterde bloedglucose huishouding, 

maar kunnen ook gericht zijn op de 

voorkoming van opgelopen schade. Er 

kleven echter een aantal nadelen aan deze 

medicijnen. Ten eerste is het tijdstip van 

het starten met de medicatie. Wanneer een 

individu als suikerziekte patiënt wordt 

gediagnosticeerd is het lichaam vaak al 

beschadigd. De symptomen komen 

namelijk pas op wanneer het er al sprake is 

van vaatschade. Wanneer begonnen wordt 

met de toediening van de medicatie is het 

in de meeste gevallen simpelweg te laat. 

 Ten tweede moeten medicijnen 

dagelijks ingenomen worden. Wanneer een 

patiënt vergeet de medicijnen te gebruiken 

kan dit grote, in sommige gevallen zelfs 

dodelijke, gevolgen hebben. Dit is in het 

bijzonder problematisch voor oudere en 

demente mensen. 

 De medicijnen die gebruikt worden 

om vaatschade te voorkomen, zoals 

statines, ACE remmers en bètablokkers, 

zijn erg duur en ze kunnen bijwerkingen 

hebben. Veel voorkomende bijwerking van 

ACE remmers zijn een langdurig 

aanhoudende droge hoest en zogenaamde 

angio-oedeem. Dit is vochtophoping in het 

onderhuidse bindweefsel als gevolg van 

een bloedwand aandoening en 

hyperkalemie (Vermeirssen et al; 2004, 

Izzo & Weir; 2011).  

 De meeste winst in de behandeling 

van DM II is dus te behalen voordat de 

schade aan het hart en de bloedvaten te ver 

gevorderd is. Preventie van de 

ontwikkeling van een metabool syndroom 

lijkt dus erg belangrijk. Wanneer minder 

mensen aan een metabool syndroom lijden 

zullen er jaarlijks minder mensen sterven, 

maar zullen er ook minder mensen 

behandeld worden tegen een metabool 

syndroom. Dit zorgt jaarlijks niet alleen 

voor minder doden, maar ook voor minder 

ziekteverlof, bijwerkingen en 

behandelingskosten. Preventie van hart- en 

vaat- ziekten levert een enorme 

economische besparing op. In Nederland 

werd in 2003 5.3 miljard euro uitgegeven 

aan de behandeling van hart- en 

vaatziekten. Alleen behandeling van 

psychische stoornissen kost jaarlijks meer 

geld (RIVM Bilthoven; 2006).  

 Het doel van deze scriptie is dus 

om mensen te overtuigen dat preventie van 

de ontwikkeling van een metabool erg 

belangrijk is. 

 

Levensstijl modificaties 
 Zoals in de inleiding is vermeld 

valt er bij de behandeling van DM II 

vooral  veel winst te behalen op het gebied 

van preventie. Wanneer het lichaam schade 
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heeft opgelopen kan deze schade namelijk 

niet volledig worden hersteld. De beste 

manier om de ontwikkeling van DM II te 

voorkomen is de, vaak ongezonde, 

levensstijl te veranderen om zo 

risicofactoren weg te nemen.  

 Mensen die lijden aan een metabool 

syndroom hebben erg grote kans op de 

ontwikkeling van DM II. Een belangrijke 

risicofactor  binnen dit metabool syndroom 

is het overgewicht. Een ongezond 

voedingspatroon, te weinig beweging, een 

verstoorde stofwisseling, geneesmiddelen 

of erfelijke afwijkingen zijn mogelijke 

oorzaken voor het ontstaan van 

overgewicht. Het betreft dus niet altijd 

overgewicht dat ontstaat door een 

overmatige voedselinname en een gebrek 

aan beweging. Afvallen kan dus grote 

preventieve effecten teweeg brengen. Het 

gaat hier echter wel om op een natuurlijke 

manier afvallen. Wanneer gebruik gemaakt 

wordt van een liposuctie zijn er geen 

positieve effecten op de insuline 

gevoeligheid zichtbaar (Ybarra et al; 

2008).  

 Onderzoek heeft uitgewezen dat 

een 7 jaar durende levensstijl modificatie, 

met behulp van een levensstijl coach, een 

relatief verminderd risico tot 43% kan 

opleveren ten opzichte van patiënten die 

het standaard advies krijgen (Simmons et 

al; 2010). Deze levensstijl modificatie 

hield in dat de patiënten meer gingen 

bewegen, minder gingen eten en ook 

gezonder eten. De positieve effecten 

bleven zelfs zichtbaar nadat de oude 

levensstijl weer werd opgepakt (Simmons 

et al; 2010). 

 

Nutraceuticals 
 Nutraceuticals is een samenvoeging 

van de begrippen nutrition en 

pharmaceutical. Een nutraceutical is 

voedsel of een voedsel product dat 

positieve gezondheid en medische effecten 

teweeg kan brengen, waaronder de 

preventie of genezing van een aandoening. 

Onder nutraceuticals vallen verschillende 

voedselcomponenten. Het kan variëren van 

een geheel dieet tot mineralen en vitamines 

maar zelfs tot geïsoleerde 

eiwitsupplementen. Hierdoor zijn de 

nutraceuticals in 3 groepen te 

onderscheiden (Kalra; 2003).  

 De eerste groep bevat 

voedingssupplementen. Deze 

supplementen komen in een 

geconcentreerde pil of vloeistof. De 

voedingssupplementen kunnen variëren 

van vitamines, minerale, kruiden, 

aminozuren en substanties zoals enzymen 

of metabolieten (Kalra; 2003.  

 De tweede groep zijn de functional 

foods. Dit zijn normale producten die 

verrijkt zijn zodat een product meer 

voedingsstoffen bevat.  De functional 

foods zijn dus geen geconcentreerde pillen 

of vloeistoffen, maar voedingswaren die 

een natuurlijke vorm hebben. Een 

voorbeeld hiervan is melk met 

toegevoegde vitamine D. Deze melk staat 

erg dicht bij de natuurlijke vorm, maar de 

melk zelf is verrijkt (Kalra; 2003). 

 De derde groep is de medicinale 

voedingswaren. Deze producten zijn niet in 

de reguliere winkels te krijgen. Medicinale 

voedingsproducten zijn niet alleen oraal in 

te nemen maar kunnen ook toegediend 

worden via een infuus. Deze 

voedingswaren worden hierdoor ook alleen 

gebruikt in ziekenhuizen om patiënten te 

voorzien van voedingswaren en medicijnen 

(Kalra; 2003).  

 Ook zijn er bepaalde diëten en 

voedingswaren bekend die van natura 

positieve gezondheidseffecten teweeg 

kunnen brengen. Als eerste worden deze 

natuurlijke elementen behandeld. 

Vervolgens wordt een overzicht gegeven 

van de overige nutraceuticals en hun 

mogelijke toepassingen. Doordat de derde 

groep, de medicinale voedingswaren, niet 

voor het grote publiek beschikbaar is zal 

deze groep niet verder behandeld worden 

in het overzicht. 

 

Van natura gezonde voedingselementen 

Sojabonen 



8 

 

 De prevalentie van DM II in 

Aziatische landen is een stuk lager dan in 

de westerse landen. Een mogelijke 

verklaring hiervoor kan zijn dat in 

Aziatische landen veel meer gebruik 

gemaakt wordt van sojabonen. Sojabonen 

zijn waarschijnlijk de bekendste 

nutraceutical van de wereld. Er wordt 

gedacht dat grootschalige consumptie van 

gefermenteerde soja bonen de progressie 

van DM II vertraagd en in sommige 

gevallen zelfs kan voorkomen(Yuong 

Kwon et al; 2010). Consumptie van 

sojabonen kan de risico’s voor de 

ontwikkeling van DM II verminderen. De 

mechanismen hierachter zijn echter nog 

niet bekend. Mogelijk wordt dit 

veroorzaakt door een verminderde 

oxidatieve stress (Bahls et al; 2011). 

 Studies naar de effecten van 

sojaproducten op de glucose metabolisme 

leveren inconsistente resultaten weer. Een 

3 maand durende behandeling met 

geïsoleerde soja eiwitten leidde niet tot 

verbetering van de insuline gevoeligheid 

maar wel tot verlaging van de ghreline 

spiegels. Hierdoor ontstaat een verminderd 

hongergevoel. Verder werden er geen 

veranderingen waargenomen in de 

insulineafgifte, hoeveelheid viscerale vet, 

totale hoeveelheid vet en het gemiddelde 

lichaamsgewicht (Nikander et al; 2004). 

 Er zijn echter ook studies die wel 

positieve effecten vonden. Zo werd de 

HDL-cholesterol, het “goede” cholesterol, 

spiegels van postmenopauzale vrouwen 

verhoogd na inname van geïsoleerde soja 

eiwitten (Yuon Kwon et al; 2010). In 

dierexperimenten werden wel effecten op 

de insuline gevoeligheid gevonden. 

Behandeling met soja eiwitten leidde tot 

een verhoogde insuline afgifte, een 

verhoogde insuline gevoeligheid en een 

verminderde insuline resistentie in ratten 

en muizen met DM II (Yuon Kwon et al; 

2010).  

Al deze bovenstaande studies zijn 

echter kortdurende studies waarvan de 

langste studie 120 dagen duurde. De 

langere studies naar de effecten van soja 

producten zijn gedaan in ratten en vertonen 

kleine, maar positieve resultaten. Met 

name het gerecht kochujang, een gerecht 

dat gemaakt wordt uit sojabonen waarbij 

veel rode peper is toegevoegd, heeft 

positieve effecten in ratten. Toediening van 

kochujang leidde tot een verlaging van het 

lichaamsgewicht, viscerale vet en leptine 

spiegels zonder te de energie inname te 

veranderen. Ook verhoogde het de insuline 

gevoeligheid en de opslag capaciteiten van 

het glycogeen (Kwon et al; 2009). 

 Het heeft er dus schijn van dat het 

gebruik van sojabonen positieve en 

preventieve effecten teweeg kan brengen 

alleen de mechanismen hierachter zijn nog 

niet bekend. Er is alleen eerst meer 

onderzoek nodig voordat soja bonen 

efficiënt op een grote medische schaal 

gebruikt kunnen worden.  

 

 Mediterraan Dieet  
 Het bekendste dieet is het 

mediterrane dieet. Dit dieet is rijk aan 

groenten, fruit, peulvruchten, noten en 

volkorenbrood en olijfolie als primaire vet 

bron. Verder wordt er een gematigde 

hoeveelheid vis, vlees, zuivel, eieren en 

wijn bij geconsumeerd. Dit is een 

traditioneel dieet van de gebieden rond de 

middellandse zee.  

Doordat dit dieet zo koolhydraat 

rijk is en de vetinname vooral toegespitst is 

op enkelvoudig onverzadigde vetzuren kan 

dit dieet bijdragen aan de verbetering van 

de vetspiegels en de glucosespiegels doen 

afnemen. Dit dieet heeft volgens 

wetenschappers op verschillende niveaus 

een preventief effect op de progressie van 

de metabole ziekten zoals DM II. Het 

volgen van het mediterrane dieet draagt 

niet alleen bij aan een vetetering van de 

glucose- en vetspiegels maar het kan ook 

helpen met het verkleinen van de 

borstomtrek. Verder  verhoogt het dieet 

vitamine C en E rijke dieet de 

antioxidanten in het plasma, het verbetert 

de endotheel functie van de bloedvaten, 

verlaagt de cholesterolspiegel en het dieet 
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verlaagt de insuline resistentie 

(Nageswara; 2004, Demarin et al; 2011).  

 Een verbeterde endotheelfunctie 

speelt een belangrijke rol in de preventie 

van ziekten en verouderingsprocessen. Een 

verslechterde endotheelfunctie kan een 

groot scala aandoeningen tot gevolg 

hebben. Een aantal van deze aandoeningen 

zijn: hypertensie, beroertes, diverse 

hartaandoeningen, DM II en nierfalen 

(Gupta et al; 2010, Madamanchi 2005). 

 Hoewel het mediterrane dieet geen 

vetarm dieet is heeft het toch positieve 

effecten op het gewicht. Doordat het een 

gevarieerd dieet is kan dit dieet bijdragen 

aan de bestrijding van zwaarlijvigheid, 

mits er gelet wordt op de totale 

hoeveelheid ingenomen calorieën (Laitinen 

& Manthena; 2010).  

  Er wordt gedacht dat het 

mediterrane dieet een preventief effect 

heeft op atherosclerose. Doordat dit dieet 

weinig verzadigde vetzuren bevat en veel 

groenten, fruit en volkoren producten bevat 

wordt het vetprofiel veranderd. Bij 

naleving van dit dieet nemen de relatieve 

LDL-cholesterol, Ook wel “slecht” 

cholesterol genoemd, en triglyceriden 

spiegels af en wordt de relatieve HDL-

cholesterol, zogenaamde “goed” 

cholesterol spiegel verhoogd (Bos et al; 

2010). Hoge LDL-cholesterol spiegels 

vergroot de kans op hart- en vaatziekten, 

maar HDL-cholesterol daarentegen 

verkleint de kans op hart- en vaatziekten 

(Laitinen & Manthena; 2010). Door dit 

veranderde vetprofiel worden er minder 

lipiden geoxideerd, verbetert de 

endotheliale functie en wordt de 

gevoeligheid voor insuline verbeterd 

(Royal College of Physicians; 2000). 

 

Voedingssupplementen  
 Zoals eerder vermeld hoeven 

nutraceuticals dus niet altijd een compleet 

dieet te zijn. Het kunnen ook 

voedingssupplementen zijn. Deze 

supplementen kunnen variëren van 

vitamine pillen, mineralen, planten 

extracten, (actieve) aminozuren en 

enzymen en metabolieten. Deze 

supplementen komen meestal voor in pil 

vorm of in de vorm van capsules. Het is 

goed mogelijk dat er voedings-

supplementen zijn die bescherming bieden 

tegen metabole aandoeningen. Effecten 

van diëten zoals het mediterrane dieet 

kunnen versterkt worden aan de hand van 

dergelijke voedingssupplementen. 

 Een goed voorbeeld van iets wat 

worden als voedingssupplementen zijn de 

bioactieve peptiden van de watermeloen. 

Watermeloen heeft positieve effecten op de 

risicofactoren voor de ontwikkeling van 

DM II. Watermeloen bevalt veel l-

citrulline. Dit is een effectieve precursor 

van l-arginine. Dit l-arginine bindt aan het 

NOS enzym en verhoogd de concentratie 

van NO, een vasodilator met endotheel 

beschermende eigenschappen (Pacher et al; 

2005). Behandeling met watermeloen sap 

in ratten gaf een verlaging van 

glucosespiegels en vrije vetzuurspiegels. 

Ook vergrootte het de acetylcholine 

afhankelijke vaatrelaxatie, een indicatie 

voor de endotheelfunctie (Wu et al; 2007) 

Deze endotheelfunctie verbeterende 

eigenschappen kunnen dus grote 

gezondheidsvoordelen opleveren voor een 

individu (Gupta et al; 2010).  

 Actieve peptiden van bijvoorbeeld 

de watermeloen kunnen gebruikt worden 

om mensen preventief te behandelen tegen 

het metabool syndroom en zo de kans op 

een metabole aandoening op een 

grootschalige en goedkope manier te 

verkleinen. Het is dus mogelijk dat in de 

toekomst een deel van het medicijngebruik 

wordt vervangen door het gebruik van 

voedingssupplementen. Deze voedings-

supplementen zijn wel minder effectief dan 

de reguliere medicijnen en  hierdoor zullen 

de reguliere medicijnen waarschijnlijk niet 

verdwijnen. Er zijn echter nog geen 

langdurige en grootschalige onderzoeken 

gedaan naar de positieve medische effecten 

van dergelijke bioactieve voedings-

supplementen. 
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Functional Foods 

 Een derde categorie die onder de 

nutraceuticals valt zijn de functional foods. 

Dit is voedsel dat verrijkt is zodat de 

consument meer goede voedingsstoffen tot 

zich neemt. De bedoeling is dat de 

voedingsmiddelen dusdanig worden 

verrijkt dat ze de zelfde componenten 

bevatten dan voordat deze producten 

verwerkt werden. In sommige gevallen 

worden ook componenten toegevoegd aan 

het product. twee voorbeelden hiervan zijn 

vitamine D in melk en Omega 3 en 6 

vetzuren in boter (Gupta et al; 2010, 

Madamanchi 2005). Het verschil tussen 

functional foods en voedingssupplementen 

is dat de voedingssupplementen vaak als 

pil, capsule of als poeder vorm apart 

ingenomen moet worden. Bij de functional 

foods zitten deze componenten in het 

product verwerkt waardoor je geen aparte 

supplementen hoeft in te nemen. Het grote 

voordeel hiervan is dat de mensen die 

voedingssupplementen te duur of 

overbodig vinden ook de extra, risico-

verlagende en toegevoegde componenten 

binnen krijgen. 

 Het gebruik van functional foods 

kan echter ook een stap verder gaan. Het is 

mogelijk om bioactieve peptiden aan de 

levensmiddelen toe te voegen. Het gaat 

hierbij om eiwitten, die voorbewerkt zijn, 

die na hydrolisatie in het lichaam zo zijn 

afgebroken dat je actieve peptiden over 

houdt. Deze peptiden kunnen vervolgens 

fysiologische processen beïnvloeden en 

hierdoor de progressie van een metabole 

aandoening en de ontwikkeling van hart- 

en vaatziekten tegen gaan.  

 Een fysiologisch proces dat 

beïnvloed kan worden door deze bioactieve 

peptiden is het Renine Angiotensine 

Systeem (RAS). Dit systeem is betrokken 

bij de regulatie van de bloeddruk, 

bloedvolume en de osmolariteit van het 

bloed. Wanneer de bloeddruk daalt dan 

wordt het RAS actief. De nieren gaan meer 

renine produceren. Dit enzym zet het 

inactieve angiotensinogeen in het plasma 

om in angiotensine I. angiotensine, wat 

tevens inactief is, wordt door de 

angiotensin I converting enzyme (ACE) 

omgezet in het actieve angiotensine II 

(ANG II). ANG II zorgt voor een 

verhoogde constrictie van de bloedvaten, 

een verhoogd dorstgevoel en activatie van 

ANG II receptoren heeft een verhoogde 

sympathische cardiovasculaire output tot 

gevolg (Human Phsysiology; p. 655). 

 Er zijn verschillend onderzoeken 

die aantonen dat remming van het RAS 

positieve effecten kan hebben bij mensen 

die lijden aan hart- en vaatziekten (Kher; 

2009). Remming van het RAS remt de 

ontwikkeling van schade aan bloedvaten en 

dus stelt het de ontwikkeling van hart- en 

vaatziekten bij diabetes patiënten uit 

(Kher; 2009). Doordat het angiotensine pas 

na de hydrolisatie door ACE actief wordt 

blokkeren de huidige farmaceutische RAS 

remmers meestal de werking van het ACE. 

Er zijn echter wel bijwerkingen van de 

reguliere farmacologische ACE remmers. 

De meest voorkomende zijn een droge 

hoest en zogenaamde angio-oedeem. Dit is 

vochtophoping in het onderhuidse 

bindweefsel als gevolg van een bloedwand 

aandoening (Vermeirssen et al; 2004, Izzo 

& Weir; 2011).  

 Daarom is het interessant om te 

kijken naar voedingsmiddelen die ACE 

remmende peptiden bevatten, want 

voedingsmiddelen met dergelijke actieve 

peptiden hebben deze bijwerkingen niet 

(Vermeirssen et al; 2004). De meeste ACE 

remmende peptiden zijn afgeleid van melk 

eiwitten. Deze melkeiwitten zijn in hun 

oorspronkelijke staat inactief, echter na 

vertering en verwerking van deze eiwitten 

komen er verschillende bioactieve peptiden 

vrij. Een paar van deze bioactieve peptiden 

zijn commercieel gemaakt. Zo bevat 

gefermenteerde melk en gerijpte kaas anti 

hypertensieve peptiden. Deze bioactieve 

peptiden zijn alleen een stuk minder 

effectief dan de reguliere farmacologische 

ACE remmers (Vermeirssen et al; 2004). 

 Ondanks het feit dat deze 

natuurlijke ACE remmers kleinere effecten 

teweeg brengen kunnen ze in de toekomst 



11 

 

toch erg belangrijk worden. Onderzoek 

heeft namelijk aangetoond dat zelfs een 

kleine bloeddruk verlaging de kans op 

hart- en vaatziekten significant verlaagt 

(Van Niepen; 2000). 

  Voedingsmiddelen met natuurlijke 

ACE remmende peptiden lijkt in de 

toekomst dus een grote factor te worden in 

de preventie van hart- en vaatziekten bij 

DM II patiënten. Voor zover het bekend is 

hebben ze geen schadelijke bijwerkingen 

en deze producten zijn een stuk goedkoper 

dan de farmacologische ACE remmers 

(Kalra 2003). Verder is het voor de 

consument prettig dat er geen aparte 

medicijnen ingenomen moeten worden. Er 

zijn echter nog geen grootschalige 

onderzoeken gedaan wat betreft ACE 

remming met behulp van 

voedingsmiddelen. Dus hoewel het er alle 

schijn van heeft dat natuurlijke ACE 

remming in de toekomst belangrijk gaat 

worden zijn er eerst meerdere, 

grootschalige onderzoeken nodig naar de 

effectiviteit en veiligheid van deze manier 

van preventief behandelen (Kalra; 2003).  

 

Conclusie nutraceuticals 

 Nutraceuticals zijn er in vele 

vormen en maten. Het lijkt er op dat in de 

toekomst nutraceuticals een grote rol 

kunnen gaan spelen in de preventieve 

behandeling tegen verschillende 

aandoeningen. Het grote voordeel van dit 

preventieve behandelen is dat een 

aandoening als DM II meestal te laat wordt 

opgemerkt en het lichaam al grote schade 

heeft opgelopen. Door preventief te 

behandelen wordt de kans op schade, en de 

eventuele schade zelf, hopelijk verkleind.  

 Daarnaast zijn er nog een aantal 

voordelen aan nutraceuticals ten opzichte 

van reguliere medicijnen. Nutraceuticals 

hebben voor zover bekend geen last van 

bijwerkingen, zijn veel goedkoper dan 

reguliere medicijnen, kunnen op extreem 

grote schaal geproduceerd worden en zijn 

hierdoor op grote schaal beschikbaar voor 

consumenten. Hierdoor kunnen 

consumenten op grote schaal preventief 

behandeld worden tegen het metabool 

syndroom en zo preventief behandeld 

worden tegen hart- en vaatziekten. Ook 

hebben nutraceuticals een vriendelijk 

imago voor de consument omdat er geen 

extra medicijnen ingenomen hoeven 

worden.  

 Er zijn echter ook wat 

kanttekeningen bij het gebruik van 

nutraceuticals. Ten eerste is er erg weinig 

onderzoek gedaan naar langdurig intensief 

gebruik van nutraceuticals. De effecten en 

risico’s zijn nog niet goed in kaart 

gebracht. Ook zijn onderliggende 

mechanismen vaak niet duidelijk. Er is dus 

nog veel onderzoek nodig voordat de 

nutraceuticals op grote schaal toegepast 

zullen worden ter preventie van diverse 

aandoeningen zoals DM II. 

 Verder is het niet denkbaar dat de 

reguliere medicijnen verdrongen worden 

door het gebruik van nutraceuticals omdat 

de reguliere medicijnen vele malen 

effectiever zijn. In de toekomst worden de 

nutraceuticals waarschijnlijk ook alleen 

gebruikt ter preventie van een aandoening 

en wanneer een aandoening als DM II 

gediagnosticeerd wordt zullen er ook in de 

toekomst medicijnen aan te pas moeten 

komen. 

Chirurgische ingrepen 
 Naast het gebruiken van medicijnen 

en het veranderen van eet en 

leefgewoonten is het ook mogelijk om met 

behulp van chirurgische ingrepen de kans 

op hart- en vaatziekten te voorkomen. Het 

komende gedeelte geeft een overzicht van 

wat de mogelijke chirurgische ingrepen 

zijn en welke methoden worden er in de 

huidige samenleving al gebruikt worden. 

Ook worden methodes besproken 

waarvoor de huidige techniek nog niet 

vergenoeg gevorderd is, maar deze 

methodes kunnen in de toekomst misschien 

gebruikt worden bij de behandeling van 

DM II patiënten. 
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Gewichtsafname 
Liposuctie 

 In het stuk over levensstijl 

modificaties werd besproken dat 

overgewicht een van de belangrijkste 

risicofactoren is. Ook werd hier 

aangetoond dat afvallen de kans op DM II 

gemedieerde hart en vaat schade sterk doet 

afnemen.  

 Een individu kan op twee 

verschillende manieren afvallen. De eerste 

is de natuurlijke manier. Dit afvallen gaat 

automatisch. Je lichaam verbrand meer 

energie dan wordt opgenomen waardoor 

het lichaamsgewicht zal afnemen. Dit kan 

bewerkstelligd worden door minder te gaan 

eten en meer te gaan sporten, maar ook 

door alleen het drastisch verkleinen van de 

energie inname. De verkleining van de 

energie inname kan makkelijker 

bewerkstelligd worden door het uitvoeren 

van een maag-verkleining, door het 

aanbrengen van een maagband of 

maagballon (Miras & Le Roux; 2010). 

 Door deze ingrepen, zowel de 

reversibele als irreversibele, kan de maag 

minder ver uitrekken of is er minder 

beschikbare ruimte in de maag. Hierdoor 

zal een patiënt eerder een verzadigd gevoel 

krijgen, waardoor een individu minder zal 

gaan eten. Het volledige mechanisme 

hierachter is echter nog niet bekend (Miras 

& Le Roux; 2010)  

 Ook veranderd de smaak sensatie 

van mensen die een maag verkleining 

hebben ondergaan. Deze mensen 

vermijden na hun operatie maaltijden die 

veel calorieën of vet bevatten. Patiënten 

vinden zoete en vette maaltijden minder 

aantrekkelijk (Miras & Le Roux; 2010). 

Deze verandering in voedselkeuze is niet te 

wijden aan de gevolgen van de operatie 

maar aan een verandering in de smaak 

sensaties. De mechanismes hierachter zijn 

echter niet duidelijk, maar het is mogelijk 

dat dit wordt gedreven door hormonen die 

geproduceerd worden in  het gastro-

intestinale stelsel of dat het hedonische 

systeem bij deze mensen anders reageert 

op deze vet- of calorierijke maaltijden 

(Miras & Le Roux; 2010). 

 De tweede manier is een 

onnatuurlijke manier van afvallen, 

namelijk via liposuctie. Hierbij wordt er 

weefsel uit het lichaam gehaald waardoor 

het lichaamsgewicht zal afnemen. Dit 

weefsel wat tijdens een liposuctie uit het 

lichaam wordt gehaald is het vetweefsel. 

De maagverkleining en de liposuctie 

hebben dus het zelfde effect op het 

lichaamsgewicht maar toch hebben beide 

ingrepen andere gevolgen. Daar waar de 

onnatuurlijke manier van afvallen, afvallen 

door middel van liposuctie, geen positieve 

gezondheidseffecten heeft (Ybarra et al; 

2008) zorgt afvallen op de natuurlijke 

manier wel voor positieve 

gezondheidseffecten (Runkel et al; 2011). 

 

De maagballon, maagverkleining en 

maagband  

 De maagverkleining wordt meestal 

toegepast bij patiënten die lijden aan 

morbide obesitas (BMI ≥40). Deze 

patiënten hebben een dusdanig groot 

overgewicht dat snelle behandeling 

noodzakelijk is omdat de gezondheids-

risico’s significant hoger zijn dan mensen 

die lijden aan normale obesitas (BMI ≥30). 

 Er verschillende soorten maag-

verkleining, maar bij alle soorten wordt 

een bypass aangelegd in een deel van de 

duodenum (dunne darm) (Runkel et al; 

2011). Hierdoor is het lichaam minder in 

staat om voedingsstoffen op te nemen 

waardoor de energie opname verminderd 

wordt. Maar dit brengt ook het risico van 

gebrek aan voedingsstoffen met zich mee. 

Met name een gebrek aan de 

voedingsstoffen ijzer, vitamine B12, C en 

D is veel voorkomend na het uitvoeren van 

deze operaties (Coupaya et al; 2009). Vaak 

wordt bij een bypass van de duodenum ook 

de maag zelf verkleind. Dit gebeurt door 

een deel van de maag af te sluiten 

waardoor de maaginhoud drastisch 

verkleind wordt. In combinatie met de 

duodenum bypass leidt dit in de meeste 

gevallen tot een grote gewichtsafname. In 
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veel gevallen verliest een individu de helft 

van zijn overgewicht in twee jaar tijd 

(Bose et al; 2009, Runkel et al; 2011). 

 Ook heeft een bypass verdere 

gezondheidsvoordelen. In veel situaties 

worden de klachten bij mensen die lijden 

aan DM II een stuk minder. Er zijn ook 

voorbeelden waarin mensen genezen van 

DM II na een succesvolle bypass operatie. 

Het mechanisme hierachter is niet bekend 

maar duidelijk is dat een bypass operatie 

grote positieve gezondheid effecten teweeg 

kan brengen bij DM II patiënten (Lee et al; 

2011). De tekorten aan voedingsstoffen die 

ontstaan na een bypass kunnen worden 

aangevuld door middel van supplement 

pillen (Coupaya et al; 2009). 

 Er hangen echter ook nadelen aan 

de bypass operatie. In de eerste plaats zijn 

er risico’s aan de operatie zelf verbonden. 

Verder kan een individu last krijgen van 

het grote gewichtsverlies. Veel 

voorkomende symptomen zijn: galstenen, 

trombose, gedragsveranderingen, 

haaruitval, een droge huid en het algemeen 

onbehaaglijk gevoel (Desbeaux et al; 

2010). Ook wanneer de patiënt het ideale 

lichaamsgewicht heeft bereikt heeft de 

ingreep gevolgen. Doordat de operatie niet 

omkeerbaar is blijft een individu voor de 

rest van zijn leven extreem kleine 

maaginhoud hebben waardoor het nuttigen 

van een normale maaltijd verleden tijd 

wordt (Runkel et al; 2011). 

 De maaginhoud kan ook op een 

reversibele manier verkleind worden. De 

resultaten die hiermee behaald worden zijn 

echter minder groot dan de resultaten van 

een bypass (Coupaye et al; 2009). De kans 

op een tekort aan voedingsstoffen zoals 

ijzer en vitamines is bij een maagband 

echter kleiner (Coupaya et al; 2009). Het 

op een reversibele manier verkleinen van 

de maag gebeurt door het aanleggen van 

een maagband of het inbrengen van een 

maagballon. De maagband is een soort 

riem die om de maag wordt gelegd 

waardoor de maagwand minder ver kan 

uitrekken. Hierdoor wordt de maaginhoud 

verkleind waardoor de voedselopname ook 

wordt verkleind. De maagballon is een 

ballon die via de slokdarm wordt 

ingebracht. Wanneer de ballon de maag 

bereikt heeft wordt deze opgeblazen. De 

ballon blijft in de maag drijven waardoor 

er in de maag minder plek is voor voedsel. 

Hierdoor wordt de beschikbare 

maaginhoud dus verkleind waardoor het 

individu sneller een vol gevoel heeft en de 

voedselopname zal afnemen (Evens & De 

Legge; 2011). Het probleem is echter dat 

patiënten vaak hun verloren gewicht weer 

terug krijgen nadat de ballon of band 

verwijderd is. Binnen een jaar na 

verwijdering van de ballon hebben de 

meeste patiënten 25% tot 40% van hun 

verloren gewicht terug gewonnen (Mathus-

Vliegen; 2008). Verandering van leef- en 

eet patronen zijn dus noodzakelijk om niet 

weer in de oude situatie te belanden. 

 Het afvallen met behulp van een 

bypass, maagband of maagballon is een 

natuurlijke vorm van afvallen. Het lichaam 

verliest op eigen kracht gewicht waardoor 

de metabole balans van het lichaam 

veranderd. Mensen die zijn afgevallen met 

behulp van de bypass hebben een 

verlaagde bloedglucose en insuline spiegel 

t.o.v. voor de operatie (Bose et al; 2009). 

Doordat het lichaam op een natuurlijke 

manier gewicht verliest en hierdoor de 

metabole balans verandert nemen de risico 

factoren voor het metabool syndroom ook 

af. Een verlaagde kans een metabool 

syndroom betekent ook een verlaagde kans 

op hart en vaatziekten. Het gebruik van een 

bypass, maagband of maagballon heeft dus 

een preventief effect op van hart- en 

vaatziekten (Runkel et al; 2011, Lee et al; 

2011, Bose et al; 2009). 

 

De risico verschillen 

 Het gebruik van een maagband of 

maagballon heeft een aantal voor- en 

nadelen ten opzichte van de bypass. In de 

eerste plaats is de ingreep van de 

maagband en maagballon minder zwaar. 

Doordat er geen echte schade aan het 

lichaam wordt toegebracht hoeven de 

patiënten minder lang in het ziekenhuis te 
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blijven en vereisen ze minder lange nazorg 

(Runker et al; 2011). Ook zijn de risico’s 

van het plaatsen van een maagballon of 

maagband kleiner ten opzichte van de 

bypass omdat er geen echte schade wordt 

aangebracht en doordat er geen gecreëerde 

aanhechtingsplaatsen ontstaan is de kans 

op een lekkende darm of maagwand een 

stuk kleiner (Runkel et al; 2011).  

 De prevalentie van de andere 

symptomen die bij het afvallen horen, 

zoals gedragsveranderingen, haaruitval en 

een onbehaaglijk gevoel, nemen niet af met 

gebruik van een maagband of ballon 

(Runkel et al; 2011). De patiënten die een 

bypass hebben ondergaan hebben ook meer 

kans op een tekort aan voedingsstoffen 

zoals ijzer en vitamine B12, C en D 

(Coupaye et al; 2009). 

 De risico’s op complicaties zijn bij 

een bypass dus groter dan bij een 

reversibele manier van maagverkleining. 

De behaalde resultaten met betrekking tot 

de hart- en vaatziekten zijn bij de bypass 

echter wel groter (Bose et al; 2009, Lee et 

al; 2011). De bypass patiënten hebben, 

door hun blijvend verkleinde maaginhoud, 

ook een zeer kleine kans om opnieuw 

overgewicht te ontwikkelen. De patiënten 

die met een reversibele vorm van de 

maagverkleining zijn behandeld hebben 

wel weer een grote kans om opnieuw 

overgewicht te ontwikkelen. Deze 

patiënten hebben namelijk, na verwijdering 

van de band of ballon, wel de beschikking 

over hun normale maaginhoud. Dit stelt ze 

dus in staat om wel te grote hoeveelheden 

voedsel te consumeren en dus is de kans, 

gezien hun verleden, om opnieuw obesitas 

patiënt te worden reëel (Mathus-Vliegen; 

2008). 

 

Conclusie maaginhoud verkleining 

 Er bestaan dus een aantal 

chirurgische ingrepen die de maaginhoud 

kunnen manipuleren. Elke ingreep heeft 

zijn eigen voor en nadelen. Het grootste 

nadeel van de bypass is dat de operatie niet 

ongedaan gemaakt kan worden met het 

risico op ondervoeding als gevolg. Op 

korte termijn geeft de bypass echter wel 

het grootste gewichtsverlies. Het is dus 

denkbaar dat in situaties waarin het voor de 

patiënt van cruciaal belang is om zeer snel 

veel gewicht te verliezen de bypass de 

beste ingreep is. Dit geldt dus voor de 

meest schrijnende gevallen van obesitas.  

 In de meeste gevallen is 

waarschijnlijk beter om gebruik te maken 

van een reversibele vorm van 

maagmanipulatie. Hierdoor duurt het 

langer voordat een patiënt zijn gezonde 

streef gewicht bereikt maar de patiënt zal, 

afgezien van een eventueel litteken op de 

buik, niet voor de rest van zijn leven lijden 

onder deze ingreep. Deze mensen hebben 

in het verleden aangetoond dat ze gevoelig 

zijn voor het verkrijgen van overgewicht. 

Doordat deze patiënten na verwijdering 

van de maagband of maagballon wel over 

hun volledige maaginhoud beschikken 

lopen ze dus weer risico lopen om terug te 

vallen in hun oude leefwijze. Door terugval 

in een oude leefwijze kan de patiënt weer 

overgewicht ontwikkelen en hierdoor is het 

van groot belang dat deze patiënten 

worden begeleid om  hun eet patroon en 

levenswijze blijvend te veranderen. Ook 

lange tijd na herstel van eerste 

maagmanipulatie.  

 

Transplantaties 
Pancreas transplantatie 

 Doordat patiënten die aan diabetes 

lijden problemen hebben met de aanmaak 

van insuline is het een logische stap om te 

kijken naar de mogelijkheden van een 

pancreas transplantatie. De insuline wordt 

immers in de β-cellen van de eilandjes van 

Langerhans gemaakt. Het transplanteren 

van een pancreas zou mogelijk de 

aandoening diabetes kunnen genezen en 

hiermee de schade aan hart vaten kunnen 

verminderen.  

 De pancreas transplantatie wordt 

momenteel ook daadwerkelijk toegepast 

echter niet bij patiënten die lijden aan DM 

I. Het wordt soms toegepast bij mensen die 

ernstige problemen met hun glucose 

huishouding doordat ze bijvoorbeeld 
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allergisch zijn voor hun geproduceerde 

insuline of voor mensen die voortdurend 

hun bewustzijn verliezen door 

terugkerende hypoglycemieën. Alleen de 

extreme gevallen worden behandeld door 

middel van een pancreas transplantatie, 

hierdoor wordt deze operatie spaarzaam 

uitgevoerd (Alba et al; 2011). Doordat de 

patiënten die in aanmerking komen voor 

een pancreas transplantatie vaak grote 

nierschade hebben wordt de pancreas 

meestal in combinatie met een nieuwe nier 

getransplanteerd (Alba et al; 2011).  

 Er kleven echter nadelen aan een 

transplantatie. Wanneer een orgaan 

getransplanteerd wordt dan zal het 

immuunsysteem van de ontvanger 

proberen dit getransplanteerde orgaan af te 

stoten. Het lichaam ziet dit 

getransplanteerde orgaan als 

lichaamsvreemd, en beschouwt dit als een 

iets wat verstoten moet worden. 

Lichaamsvreemd weefsel is normaal 

gesproken namelijk vaak schadelijk voor 

een individu. Om te voorkomen dat een 

getransplanteerd orgaan wordt af gestoten 

moet de patiënt immunosuppressiva 

slikken. Deze medicijnen gaan vaak 

gepaard met grote bijwerkingen. Het 

immuunsysteem wordt onderdrukt 

waardoor het lichaam vatbaar is voor 

infecties, ontstekingen en ziekten, zelfs 

wanneer deze in normale situaties 

onschadelijk zijn zoals schimmels. Ook 

zijn er gevallen bekend waarbij een patiënt 

diabetes mellitus ontwikkelde als 

bijwerking van de immunosuppressiva 

(Hjelmesaeth et al; 2005). 

 Bij een pancreas transplantatie 

wordt de hele pancreas uit een donor 

gehaald en in de buik van de patiënt 

geplaatst. Doordat de pancreas naast 

insuline ook een grote hoeveelheid aan 

spijsverteringssappen produceert wordt 

deze vaak aangesloten, met behulp van een 

klein stukje van de twaalf vingerige darm 

van de donor, op de blaas. Hierdoor 

worden overbodige spijsverteringssappen 

afgevoerd waardoor de bloedwaardes van 

deze sappen geen extreme waardes gaan 

aannemen (Hopt & Drognitz; 2000).  

 Tot op de dag van vandaag zijn er 

in de wereld ongeveer 7500 pancreas 

transplantaties uitgevoerd. Deze 

transplantaties hebben zeer uiteenlopende 

resultaten. Over het algemeen zijn de 

resultaten beter, wanneer een ziekenhuis 

waar de transplantatie is uitgevoerd, hier 

veel ervaring mee heeft. Bij de beste 

transplantatie centra werkt de nieuwe 

pancreas na 1 jaar nog bij 85% van de 

patiënten (Alba et al; 2011). Wanneer de 

pancreas goed functioneert hebben de 

patiënten normale bloedglucose waardes 

waardoor de nieuwe donornier wordt 

beschermd tegen nierschade en schade aan 

hart en bloedvaten. Dit heeft ook grote 

effecten op de patiënten die een 

transplantatie ondergingen. Het 

overlevingspercentage na 5 jaar is 81% 

(Pirson et al; 200) en 10 jaar na de 

transplantatie leeft 70% van de mensen 

onafhankelijk van insuline en dialyses 

(Alba et al; 2011). Een transplantatie 

van de pancreas wordt maar weinig 

toegepast. Ten eerste is het een erg zware 

ingreep waarbij de kans op complicaties 

groot is. Daarnaast levert het gebruik van 

de medicatie tegen afstoten bijwerkingen 

op, met de kans op ontwikkeling van DM 

(Hjelmesaeth et al; 2005). Deze nieuwe 

organen worden immers door het lichaam 

gezien als lichaamsvreemde stoffen en het 

lichaam zal dus proberen deze organen af 

te stoten en vernietigen. Doordat er altijd 

een kans is op afstoting van de nieuwe 

pancreas en nier moet een patiënt 

regelmatig voor controle naar het 

ziekenhuis. Dat betekent dat het leven een 

patiënt de rest van zijn/haar leven 

beïnvloedt kan worden door een 

transplantatie. 

 

Transplantatie van de eilandjes van 

Langerhans 

 Slechts 1-2% van het weefsel in de 

pancreas bestaat uit eilandjes waarin de 

insuline producerende β-cellen liggen 

(Ichii & Ricord, 2009). Elk eilandje bestaat 
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voornamelijk uit β-cellen (±80%) en α-

cellen (±20%) (Human Physiology; p. 

728). De rest van het weefsel uit de 

pancreas is bij een transplantatie voor een 

DM patiënt niet interessant. Het vergt juist 

extra werk en medicijnen om de 

geproduceerde spijsverteringssappen die 

door de rest van de pancreas worden 

aangemaakt te onderdrukken of inactief te 

maken. Hierdoor is het een logische stap 

om te kijken of het mogelijk is om alleen 

de gebieden waarin de β-cellen gelegen 

zijn, de eilandjes van Langerhans, te 

transplanteren. Hierdoor worden er minder 

overbodige spijsverteringssappen 

aangemaakt en hoeft er minder moeite 

genomen worden deze 

spijsverteringssappen te onderdrukken. Het 

transplanteren van de eilandjes van 

Langerhans wordt dan ook sinds een aantal 

jaren, de eerste in Nederland werd 

uitgevoerd in december 2007, toegepast bij 

DM I patiënten (RIVM Bilthoven). 

Doordat de pancreas erg gevoelig is en een 

ingreep in de pancreas al snel tot 

ontstekingen leidt worden de eilandjes 

worden niet in de alvleesklier maar in de 

poortader van de lever getransplanteerd 

(Ichii & Ricord, 2009). Na het 

transplanteren van de eilandjes van 

Langerhans produceren deze voor een 

lange tijd insuline. De insulineproductie 

neemt wel met de loop der jaren af. De 

korte termijn effecten bij DM I patiënten 

die een transplantatie ondergaan zijn goed. 

De top klinieken scoren een insuline 

onafhankelijkheid van bijna 90% na 1 jaar 

na de transplantatie. Het gemiddelde op de 

wereld ligt op 52% (Ichii & Ricord, 2009). 

Na 5 jaar is dit percentage echter gedaald 

tot slechts 10% van de patiënten (Onaca et 

al, 2007).  

 Er zijn verschillende redenen voor 

het feit dat het aantal insuline 

producerende β-cellen in de loop der jaren 

afneemt. Het aantal overlevende β-cellen 

wordt beïnvloed door chronische afstoting 

van lichaamsvreemde cellen, vergiftiging 

van de β-cellen door immunosuppressieve 

medicijnen en het opnieuw optreden van 

auto-immuniteit tegen de β-cellen (Ichii & 

Ricord, 2009; Yechoor & Chan, 2010). 

 Een tweede groot nadeel van het 

transplanteren van de eilandjes is dat er een 

grote hoeveelheid eilandjes van 

Langerhans nodig zijn. Meestal hebben de 

chirurgen hierbij niet genoeg aan 1 

pancreas maar ze hebben er 2 nodig (Ichii 

& Ricord, 2009). Het grote tekort aan 

donoren over de gehele wereld wordt door 

eilandjes transplantatie dus nog groter. 

Maar er zijn ook berichten dat het mogelijk 

is een succesvolle eilandjes transplantatie 

te ondergaan waarbij alle eilandjes uit 1 

donor pancreas komen. De resultaten 

hiervan zijn echter minder goed dan de 

resultaten waarbij meerdere donor 

pancreassen gebruikt worden. Van de 8 

patiënten die een transplantatie met 1 

donor pancreas ondergingen hadden er 5 

patiënten een insuline onafhankelijkheid 

bereikt na de tijdsspanne van 1 jaar (Ichii 

& Ricord, 2009). 

 Door het grote tekort aan donoren 

is de volgende logische stap om te kijken 

of het mogelijk is om de pancreas of 

eilandjes van Langerhans in een 

laboratorium te kweken zijn met behulp 

van stam cellen.  

 

Stamcellen 

 Er zijn twee grote voordelen aan 

het gebruik van stamcellen ten opzichte 

van een normale transplantatie. In de eerste 

plaats zorgt het gebruik van stamcellen 

ervoor dat de wachtlijsten korter worden. 

Bij het gebruik van stamcellen zijn er 

minder donoren nodig waardoor meer 

mensen behandeld kunnen worden met het 

zelfde aantal donoren. En de gedoneerde 

stamcellen kunnen op meerdere manieren 

verkregen worden. Het is niet alleen 

mogelijk om embryonale stamcellen te 

gebruiken maar ook kan er gebruik 

gemaakt worden van stamcellen uit 

overleden mensen. Het is zelfs mogelijk 

om stamcellen te extraheren uit de patiënt 

in kwestie (Brignier & Gewirtz, 2010). Er 

zijn dus veel minder donors nodig om te 

voorzien aan de behoefte aan gedoneerde 
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stamcellen en met elke donor kunnen 

meerdere patiënten geholpen worden. 

 Een tweede voordeel is dat met 

behulp van stamcellen er minder 

immunosuppressiva benodigd zijn. 

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van 

lichaamseigen stamcellen is er geen 

afstoting van lichaamsvreemde cellen, en 

is het gebruik van immunosuppressiva dus 

overbodig. Hierdoor neemt het gebruik van 

immunosuppressiva af. 

 Het grote nadeel van stamcellen is 

het feit dat het onderzoek hiernaar nog lang 

niet vergevorderd is. Er hangen ethische 

bezwaren aan het gebruik van embryonale 

stamcellen en het onderzoek naar 

stamcellen is voornamelijk in Duitsland en 

Amerika gelimiteerd door veel regels. Ook 

is er altijd het risico van tumoren door het 

gebruik van stamcellen. Stamcellen zijn 

namelijk snel delende cellen waardoor er 

altijd het risico bestaat dat deze cellen 

wildgroei gaan vertonen en zo uitgroeien 

tot een tumor. 

 Hoewel het concept idee van een 

behandeling met β-cel voorloper cellen in 

vivo in kleine dieren is bewezen is het de 

wetenschappers nog niet gelukt om 

werkende β-cellen in vitro te creëren 

(Wong & Nierras; 2010). Het kunnen 

kweken van volledig werkende β-cellen is 

van essentieel belang bij een behandeling 

in diabetes. Pas wanneer wetenschappers 

de onderliggende mechanismen in de 

ontwikkeling van de pancreas en de 

functies van de eilandjes van Langerhans 

volledig begrijpen is het mogelijk om deze 

cellen op een grote schaal en een 

commercieel levensvatbare wijze te 

kweken (Wong & Nierras; 2010). 

 Momenteel is het dus nog niet reëel 

dat stamcellen op grote schaal gebruikt 

gaan worden bij de behandeling van 

diabetes type 1 of 2. Dit kan pas wanneer 

deze cellen op grote schaal gekweekt 

kunnen worden. Het is niet 

onwaarschijnlijk dat wetenschappers in de 

toekomst in staat zijn dit op grote schaal te 

kweken, alleen het is niet duidelijk op 

welke termijn dit mogelijk is. 

 

Conclusie chirurgische ingrepen  

 Wanneer een patiënt aan DM II 

lijdt, of een verhoogd risico heeft om DM 

II te ontwikkelen, dan zijn er dus een 

aantal chirurgische ingrepen mogelijk om 

deze aandoening te behandelen. Er kleven 

echter nadelen aan deze ingrepen. Ten 

eerste zijn deze ingrepen vaak zwaar en is 

de kans op complicaties groot. Ook zijn 

deze ingrepen niet bij alle patiënten altijd 

succesvol. Daarom is het altijd beter om de 

ontwikkeling van DM II te voorkomen en 

zo te voorkomen dat een individu 

dergelijke ingrepen moet ondergaan. De 

mensen die een dergelijke ingreep 

ondergaan hebben echter wel vaak baat bij 

deze ingreep. Hierdoor zullen de 

chirurgische ingrepen in de toekomst ook 

niet verdwijnen. Het is waarschijnlijker dat 

in de toekomst deze ingrepen vaker 

uitgevoerd zullen worden, aangezien een 

transplantatie de aandoening kan genezen 

en omdat de verwachtingen zijn dat in de 

toekomst meer mensen met DM II te 

maken zullen krijgen. Waarschijnlijk 

zullen ingrepen met behulp van stamcellen 

in de toekomst de overhand gaan nemen, 

aangezien het gebruik van stamcellen het 

donoren probleem weg neemt en het 

kweken in laboratoria zal goedkoop 

worden. Het zal helaas nog jaren duren 

voordat wetenschappers er in geslaagd zijn 

om deze organen goedkoop in vitro te 

kweken. Ook zal eerst grootschalig 

onderzoek gedaan moeten worden naar de 

effecten van een transplantatie van een in 

vitro gekweekt orgaan. Pas als dit allemaal 

gedaan is het mogelijk om transplantaties 

op grote schaal te gebruiken om 

aandoeningen zoals DM II te behandelen. 

 

Algehele conclusie 
 De verwachtingen zijn dat in de 

toekomst de prevalentie van DM II en de 

daaraan gerelateerde hart- en vaatziekten 

wereldwijd zal toenemen. Momenteel 

wordt er in de meeste gevallen te laat 

begonnen met de conventionele 

farmacologische behandelingen waardoor 
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deze behandelingen de aandoeningen niet 

genezen. Deze behandelingen zijn dan ook 

vooral gericht op het bestrijden van de 

symptomen zoals hypertensie en 

hyperglycemie. Er valt dus veel winst te 

behalen op de preventie van een metabool 

syndroom. Daarom moet in de toekomst 

meer aandacht komen voor de preventie 

van dergelijke aandoeningen.  

 Er zijn meerdere 

behandelmethoden die preventieve 

werkingen hebben. De meest effectieve 

manier is het voorkomen dat mensen een 

metabool syndroom ontwikkelen. Dit kan 

bewerkstelligd worden door de mensen een 

veranderd leef- en eet patroon aan te leren. 

Wanneer een individu meer beweegt en 

minder eet dan nemen de risico’s op het 

verkrijgen van een metabool syndroom 

sterk af, en hierdoor dus de risico’s op het 

verkrijgen van hart- en vaatziekten. Ook 

kan in de toekomst op grote schaal gebruik 

gemaakt worden van nutraceuticals om zo 

mensen preventief te behandelen tegen een 

eventueel metabool syndroom. Mochten de 

mensen ondanks deze preventieve 

behandelingen alsnog een metabool 

syndroom ontwikkelen dan is er altijd de 

mogelijkheid om terug te vallen op een 

chirurgische ingreep. Deze ingrepen zijn 

echter het laatste redmiddel en na deze 

ingrepen is het belangrijk dat de patiënt 

begeleid wordt om niet terug te vallen in 

oude leef gewoonten. Het is dus wenselijk 

dat een patiënt in een eerder stadium 

geholpen kan worden zodat chirurgische 

ingrepen niet noodzakelijk zijn. In de 

toekomst is het wel waarschijnlijk dat deze 

chirurgische ingrepen in staat zijn om een 

aandoening te genezen. Dit kan 

doormiddel van transplantaties van de 

pancreas, eilandjes van Langerhans en 

eventueel stamcellen. 

 Wanneer al deze preventieve 

behandelmethoden niet succesvol blijken 

te zijn dan is er altijd nog de mogelijkheid 

om een langdurige en dure 

farmacologische behandeling te starten. 

 De overheden moeten zich in de 

toekomst dus meer gaan richten om de 

risico factoren voor verschillende 

aandoeningen bij hun burgers zoveel 

mogelijk weg te nemen. Wanneer dit met 

succes wordt gedaan zal niet alleen het 

aantal doden als gevolg van ziekten dalen, 

maar dan zal er ook veel bespaard worden 

op de gezondheidskosten. Ook zullen 

mensen minder vaak ziek zijn waardoor 

het ziekteverlof ook terug gebracht zal 

worden. Preventief behandelen tegen 

ziekten lijkt in de toekomst dus erg 

belangrijk te worden.   



19 

 

Referentielijst 
 Alba, A., Morales, J., Ferrario, M., 

Zehnder, C., Aquiló, J., Zavala, C., 

Herzog, C., Calabran, L., Conteras, 

L., Espinoza, R., Buckel, E., & 

Fierro, J.A., (2011). Simultaneous 

kidney and pancreas transplantation 

(SKPT) in patients with type 1 

diabetes and chronic renal failure: 

experience in 12 patients in Chile. 

Revista Médica de Chile. 139(1), 11-

18. 

 Bos, M.B., de Vries, J.H., Feskens, 

E.J., van Dijk, S.J., Hoelen, D.W., 

Siebelink, E., Hijligenberg, R.., & de 

Groot, L.C., (2010). Effect of a high 

monounsaturated fatty acids diet and 

a mediterranean diet on serum lipids 

and insulin sensitivity in adults with 

mild abdominam obesity. Nutrition, 

Matabolism and Cardiovascular 

diseases, 20(8), 591-598. 

 Bhals, L.D., Venturini, D., Scripes, 

N., Lozovov, M.A., Simão, T.N., 

Dichi, I., & Morimoto, H.K., (2011). 

Evaluation of the intake of a low 

daily amount of soybeans in 

oxidative stress, lipid and 

inflammatory profile, and insulin 

resistance in patients with metabolic 

syndrome. Arquivos brasileiros de 

endocrinologia a metabologica. 

55(6), 399-405. 

 Brignier, A.C., & Gewirtz, A.M., 

(2010). Embryonic and adult stem 

cell therapy. Journal of Allergy and 

Clinical Immunology. 125(2), 336-

344. 

 Chopra, S., Peter, S., (2012). 

Screening for coronary artery disease 

in patients with type 2 diabetes 

mellitus: An evidence-based review. 

Indian Journal of Endocrinology and 

metabolism, 16(1), 94-101. 

 Coupaya, M., Puchaux, K., Bogard, 

C., Msika, S., Jouet, P., Clerici, C., 

Larger, E., & Ledoux, S., (2009). 

Nutritional consequences of 

adjustable gastric banding and 

gastric bypass: a 1-year prospective 

study. Obesity Surgery, 19(1):569-65 

 Demarin, V., Lisak, M., & Morovic. 

S., (2011). Mediterranean diet in 

healthy lifestyle and prevention of 

stroke. Acta clinica Croatia, 50(1), 

67-77. 

 Desbeax, A., Hec, F., Andrieux S., 

Favard, A., Bresson R., Pruvot, 

M.H., & Mulliez, E., (2010). Risk of 

biliary complications in bariatric 

surgery. Journal of Visceral Surgery, 

147(4),217-220. 

 Evans J.T., & de Legge, M.H., 

(2011). Intragastric balloon therapy 

in the management of obesity: why 

the bad wrap? Journal of Parenteral 

and Enternal Nutrition, 35(1),25-31. 

 Europese Commissie., (2011). Healt 

– cenewed commitment of 

stakeholders to combat overweight 

and obese-related health issues. 

Brussel, 15 Februari. 

 Gupta, A, Gupta V., (2010). 

Metabolic syndrome: What are the 

risks for humans? Bioscience Trends, 

4(5), 204-12. 

 Gupta, S.K., Johnson, R.M., Mather, 

K.L., (2010). Anti-inflammatory 

treatment with pentoxifylline 

improves HIV-related endothelial 

dysfunction : a pilot study. AIDS 

4(9), 1377-1380.  

 Hjelmesaeth, J., Asberg, A., Müller, 

F., Hartmann, A., & Jenssen, T., 

(2005). New-onset 

posttransplantation diabetes mellitus: 

insulin resistance or insulinopenia? 

Impact of immunosuppressive drugs, 

cytomegalovirus and hepatitis C 

virus infection. Current Diabetes 

Reviews, 1(1):1-10 

  



20 

 

 Hopt, U.T., & Drognitz, O., (2000). 

Pancreas organ transplantation. Short 

and long-term results in terms of 

diabetes control. Langenbeck’s 

archives of surgery. 385(6), 379-89. 

 Ichii, H., & Ricordi, C., (2009). 

Current status of islet cell 

transplantation. Journal of 

Hepotabiliary pancreatic surgery, 16, 

101-112. 

 Izzo, J.L., & Weir, M.R., (2011). 

Angiotensin-converting enzyme 

inhibitors. Journal of clinical 

hypertensions, 13(9),667-75. 

 Kalra, E.K., (2003). Nutraceutical – 

definition and introduction. 

American association of 

pharmaceutical scientist. 5(3). 

 Kher, V., (2009). Renin inhibition- 

benefits beyond hypertension 

control. Journal of Association of 

Physicians of India, 57, 518-525. 

 Kwon, D.Y., Daily, J.W. 3
rd

., Kim, 

H.J., & Park, S., (2010). Antidiabetic 

effects of fermented soybean 

products on type 2 diabetes. 

Nutritional Research, 30(1), 1-13. 

 Kwon, D.Y., Hong, S.M., Ahn, I.S., 

Kim, Y.S., Shin, D.W., & Park, S., 

(2009). Kochujang, a Korean 

fermented red pepper plus soybean 

paste, improves glucose homeostasis 

in 90% pancreatectomized diabetic 

rats. Journal of Nutrition, 25(7-8), 

790-799. 

 Laitinen, D.L., Manthena, S., (2010). 

Impact of change in high-density 

lipoprotein cholesterol from baseline 

on risk for major cardiovascular 

events. Advances in Therapy, 27(4), 

233-244. 

 Lee, T.I., Chen, J.H., Weng, T.C., 

Chong, K., Lee, W.J., & Chuang, 

L.M., (2011). Gastric bypass and 

diabetes: past, present and future. 

Current Diabetes Reviews, PMID 

21682693. 

 Madamanchi, N,R., Vendroy, A., & 

Runge, M.S., (2005). Oxidative 

stress and vascular disease. 

Arteriosclerosis, thrombosis and 

vascular biology. 25(1), 29-38. 

 Mathus-Vliegen, E.M., (2008). 

Intragastric balloon treatment for 

obesity: what does it really offer? 

Digestive diseases, 26(1),40-44. 

 Nikander, E., Tiitinen A., Laitinen, 

K., Tikkanen, M., & Ylikorkala, O., 

(2004). Effects of isolated 

isoflavonoids on lipids, lipoproteins, 

insulin sensitivity and ghrelin in 

postmenopausal women. Journal of 

Clinical Endocrine Metabolism, 

89(7), 3567-3572. 

 Onaca, N., Naziruddin, B., 

Matsumoto, S., Noguchi, H., 

Klintmalm, G.B., & Levy M.F., 

(2007). Pancreatic islet cell 

transplantation: update and new 

developments. Nutrition in Clinical 

Practice, 22(5), 485-493. 

 Pacher, P., Obrosova, I.G., Mabley, 

J.G., & Szabó C., (2005). Role of 

nitrosative stress and peroxyitrite in 

the pathogenesis of diabetic 

complications. Emerging new 

therapeutical strategies. Current 

Medicinal Chemistry, 12, 267-275. 

 Pirson, Y., Vandeleene, B., & 

Squifflet, J.P., (2000). Kidney and 

kidney-pancreas transplantation in 

diabeted recipients. Diabetes & 

Metabolism. 4, 86-89 

 Rijksinstituut Volksgezond en 

Millieu., (2011). Nationaal Kompas 

Volksgezondheid. Versie 4.3. 

 Runkel, N., Colombo-Benkmann, 

M., Hüttl, T.P., Tigges, H., Mann, 

O., & Sauerland, S., (2011). Bariatric 

surgery. Deutsches Aerzteblatt 

international, 108(20), 341-346. 



21 

 

 Schweiger, C., & Keidar, A., (2010). 

Nutritional deficiencies in bariatric 

surgery patients: prevention, 

diagnosis and treatment. Harefuah. 

149(11), 715-720. 

 Silverthorn, D.U., Ober, W.C., 

Garrison, C.W., & Silverthorn, A.C., 

(2007). Human physiology. Pearson. 

San Fransisco. 

 Simmons, R.K., Unwin, N., & 

Griffin, S.J., (2010). International 

diabetes federation: An update of the 

evidence concerning the prevention 

of type 2 diabetes. Diabetes Research 

and Clinical Practice, 87(2), 143-

149. 

 Sitori, C.R., Galli, C., Anderson, 

J.W., Sitori, E., & Amoldi, A., 

(2009). Functional foods for 

dyslipidaemia and cardiovascular 

risk prevention. Nutrition Research 

Reviews, 22, 244-261. 

 Van der Niepen, P., (2000). Niet-

farmacologische aanpak van 

hypertensie. Nefrologie-hypertensie. 

10 VU Brussel. 

 Vermeirssen V., van der Bent, A., 

van Camp, J., van Amerongen, A., & 

Verstraete, W., (2004). A 

quantitative in silico analysis 

calculates the angiotensin I 

converting enzyme (ACE) inhibitory 

activity in pea and whey protein 

digests. Biochimie, 86(3), 231-239. 

 Vermeirssen, V., van Camp, J., & 

Verstraete, W., (2004). 

Bioavailability of angiotensine I 

converting enzyme inhibitory 

peptides. Journal of Nutrition, 92(3), 

357-366. 

 Wong, A.L., & Nierras, C.R., (2010). 

Do stem cell-derived islets represent 

a commercially viable treatment for 

type 1 and 2 diabetes? Regenerative 

Medicine, 5(6), 839-842. 

 Wu, G., Collins, J.K., Perkins-Veazi, 

P., Siddiq, M., Dolan, K.D., Kelly, 

K.A., Heaps, C.L., & Meininger, 

C.J., (2007). Dietary 

supplementation with watermelon 

pomaces juice enhances arginine 

availability and ameliorates the 

metabolic syndrome in Zucker 

diabetic fatty rats. Journal of 

Nutrition, 137(12), 3680-3685. 

 Ybarra, J., Blanco-Vaca, F., 

Fernández, S., Castellví, A., Bonet, 

R., Palomer, X., Ordóñez-Lianos, J., 

Trius, A., Vila-Rovira, R., &  Pérez, 

A., (2008). The effects of liposuction 

removal of subcutaneous abdominal 

fat on lipid metabolism are 

independent of insulin sensitivity in 

normal-overweight individuals. 

Obesity Surgery, 18(4), 408-414. 

 Yechoor, V., & Chan, L., (2010) 

Minireview: Beta-cell replacement 

therapy for diabetes in the 21
st
 

century: manipulation of cell fate by 

directed differentiation. Molecular 

Endocrinology, 24(8), 1501-1511. 

 


