
BEHANDEL HET ECHTE PROBLEEM: 
DE LEEFSTIJL

Niet alleen bij diabetespatiënten met overgewicht is een 
 leefstijl interventie op zijn plek, vindt Hanno Pijl. De internist - 

en   docrinoloog en hoogleraar diabetologie bij het Leids Universitair 
Medisch Centrum ziet dat iedere  diabetes type 2-patiënt baat heeft 
bij een gezonde  leefstijl. ‘Bij sommigen kan het zelfs  betekenen dat 

zij geen  medicatie meer nodig hebben.’
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l jaren richt Hanno Pijl 
zich in zijn onderzoeken 
op de relatie tussen 
hormonen, overgewicht 

en diabetes type 2. ‘Als je te zwaar bent, 
werkt je hormonale systeem anders 
dan wanneer je een normaal gewicht 

hebt. Niet alleen insuline, maar ook 
de andere hormonen in je lijf worden 
bij overgewicht anders aangestuurd.’ 
Wat dan eerst komt, de hormonale 
verandering of het overgewicht, is 
onduidelijk. ‘Daar is nog altijd geen 
helder antwoord op’, zegt Pijl.

Bij diabetes wordt te weinig insuline 
aangemaakt of het werkt niet goed, 
en dat heeft effect op de stofwisseling. 
Allerlei andere hormonale verande-
ringen spelen daarbij mee, benadrukt 
Pijl. ‘De regulatie van bijvoorbeeld het 
groeihormoon, de geslachtshormonen 
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en cortisol is ook anders bij mensen 
met overgewicht. En een teveel aan 
cortisol kan bijvoorbeeld de productie 
van glucose door de lever ontregelen. 
We hebben dus te maken met een 
heel complex hormonaal systeem dat 
de stofwisseling reguleert. Dan is het 
onvoldoende om alleen te focussen op 
de insuline. En dat gebeurt nu wel in 
de praktijk.’ 

DWEILEN MET DE KRAAN OPEN
Ongeveer een kwart van de patiënten 
van Pijl heeft diabetes type 2. ‘Veel pati-
enten worden doorverwezen vanuit de 
huisarts, maar steeds vaker kloppen 
patiënten zelf bij mij aan. Dat komt 
doordat ik heel terughoudend ben met 
insulinetherapie. De meeste mensen 
met diabetes type 2 maken meer insu-
line aan dan normaal en hebben dus al 
een hoge insulineconcentratie. En dan 
ga je die persoon nog meer insuline 
geven? Dat is raar. De insulinewaarde 
is hoog omdat die mensen ongevoelig 
zijn voor de effecten van insuline en 
dat heeft niet alleen gevolgen voor de 
glucosestofwisseling. Een hoge insu-
lineconcentratie zorgt bijvoorbeeld 
dat de nieren zout gaan vasthouden, 
waardoor je een hoge bloeddruk krijgt. 
Insuline is bovendien een groeifactor 
voor gezonde cellen, maar ook voor 
kankercellen. Diabetes type 2 geeft 
daardoor een grotere kans op kanker.’ 1

Het probleem is volgens Pijl dat 
je niet kunt sturen op wat de insu-
linetherapie gaat doen. ‘En dit is bij 
weinig artsen bekend. Je verlaagt wel 
de bloedglucose, maar die heel hoge 
insulineconcentratie gaat gepaard met 
andere effecten. Bovendien los je het 
primaire probleem hiermee niet op. 
Diabetes ontstaat in de wisselwerking 
tussen ons genetische profiel en onze 
manier van leven. Aan een erfelijke 
aanleg kunnen we nog niets verande-
ren, maar aan die manier van leven wel. 

dat valt echt niet mee in deze maat-
schappij vol verleidingen – en meer 
bewegen. Drie keer per week sporten 
is niet genoeg als je de hele dag achter 
je bureau zit; je moet de hele dag 
door minimale inspanningen doen. 
Daarnaast zijn genoeg slapen en stress 
verlagen belangrijk.’ Om die leefstijl-
veranderingen op de diverse vlakken 
te bevorderen, werkt Pijl samen met 
verschillende specialisten, onder wie 
diëtisten, fysio- of sporttherapeuten, 
slaapcoaches en mindfullnesscoaches. 
‘Het beste is als we met leefstijlcoaches 
werken die van alle markten thuis zijn. 
Want van vijf hulpverleners tegelijk 
wordt niemand blij.’ 

Volgens Pijl is de ziekte uiteinde-
lijk omkeerbaar als de patiënt op de 
lange termijn de goede dingen blijft 
doen. ‘Daarvoor moet je mensen echt 
uitleggen hoe diabetes werkt, want de 
meeste mensen hebben geen idee en 
denken dat de dokter de hoge bloed-
glucose wel oplost. De patiënt moet 
voelen dat het zijn of haar probleem 
is, en niet iets dat de huisarts kan 
oplossen. Daarbij kan de motivati-
onal interviewing-techniek helpen 
onderzoeken wat de patiënt zelf wil 
bereiken. Uiteindelijk komt zo een deel 
van mijn patiënten van hun medicatie 
af. Tegelijk blijft een behoorlijk percen-
tage altijd medicatie nodig hebben. 
Want het is een illusie dat je met een 
goede leefstijl diabetes altijd helemaal 
oplost.’ 
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Vaak worden alleen de gevolgen van 
die leefstijl aangepakt met medicatie, 
maar eigenlijk ben je dan aan het 
dweilen met de kraan open.’ 

VERLEIDINGEN WEERSTAAN
Iedere patiënt die bij Pijl aanklopt 
krijgt eerst een uitgebreide uitleg 
over wat diabetes doet in het lichaam, 
wat de oorzaak van de ziekte is en wat 
mensen zelf kunnen doen om het 
probleem aan te pakken. ‘Ik ga ervan 
uit dat het de mensen zelf zijn die het 
probleem het best kunnen oplossen’, 
zegt de internist-endocrinoloog. ‘Het 
is een illusie dat je een ziekte die zo 
sterk bepaald wordt door wat je zelf 
doet, oplost door een paar keer per jaar 
naar de dokter te gaan en een pilletje te 
krijgen. Ik kan de ziekte niet voor hen 
genezen. Daarom probeer ik mensen 
uit te leggen wat ze zelf elke dag thuis 
kunnen doen om zichzelf beter te 
maken.’

De basis voor het écht beter maken, 
is volgens Pijl de leefstijl aanpakken. 
‘Dat geldt niet alleen voor patiënten 
met overgewicht, want iedere patiënt 
heeft hier baat bij. Dat houdt in: een 
gezond voedingspatroon volgen – en 
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  VOEDING 1, 2

Een ongezond gewicht en slecht eetpatroon zijn, 

zeker in combinatie met erfelijke belasting, belangrijke 

veroorzakers van diabetes.

 Eet zo min mogelijk industrieel bewerkt voedsel en wees 
zuinig met zetmeelproducten, zoals pasta, aardappelen 

en brood.

  SLAAP 4

Hoeveel en hoe goed je slaapt, heeft invloed op 

de bloedsuikerspiegel.

Probeer zo veel mogelijk regelmatig te slapen. 
Ongeveer tussen de 7 en 8 uur is het meest optimaal 

voor de meeste mensen. 

  BEWEGING 3

We bewegen veel te weinig en dat is slecht 

voor de stofwisseling.

Probeer de hele dag door inspanningen te verrichten: 
neem de trap in plaats van de lift, pak de fi ets in plaats 

van de auto en maak dagelijks een wandeling.

  STRESS 5

Bij (chronische) stress komen er extra hormonen 

in het lichaam vrij, waardoor het lichaam minder 

goed reageert op insuline. 

Mindfulnessoefeningen en bijvoorbeeld wandelen 
helpen stress reduceren. Soms is daar professionele 

hulp bij nodig.

Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes type 2 en jaarlijks 
 krijgen zo’n 60.000 mensen dezelfde diagnose. Een gezonde 

leefstijl kan diabetes voorkomen en aanpakken. Daarvoor zijn de 
volgende vier factoren essentieel.
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