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Voor mensen met diabetes type 2 die hun
energie-inname willen verlagen is het aan te
raden dit onder begeleiding van een diëtist te
doen. Deze kan waarborgen dat de Richtlijnen
goede voeding in acht worden genomen bij het
samenstellen van het voedingspatroon en dat
het voedingspatroon voldoende in belangrijke
voedingsstoffen voorziet, ook wanneer er
voorkeur is de energie-inname te verlagen met
een koolhydraatbeperking.
Geïntegreerde aanpak
De adviezen van de commissie kunnen gebruikt
worden bij de voedingsvoorlichting en
voedingszorg voor mensen met diabetes type 2,
bijvoorbeeld door het Voedingscentrum en de
diëtist. De commissie benadrukt dat ook andere
leefstijlfactoren, zoals lichaamsbeweging, van
belang zijn voor mensen met diabetes type 2.
Bij de behandeling van diabetes type 2 dienen
de Richtlijnen goede voeding dan ook onderdeel
uit te maken van bredere interventies, waarbij
ook andere leefstijlfactoren centraal staan.
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De Gezondheidsraad, ingesteld in 1902, is een adviesorgaan met als taak de regering en het parlement ‘voor te lichten over de stand der wetenschap
ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek’ (art. 22 Gezondheidswet).
De Gezondheidsraad ontvangt de meeste adviesvragen van de bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Infrastructuur en Waterstaat;
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De raad kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen,
en ontwikkelingen of trends signaleren die van belang zijn voor het overheidsbeleid.
De adviezen van de Gezondheidsraad zijn openbaar en worden als regel opgesteld door multidisciplinaire commissies van – op persoonlijke titel
benoemde – Nederlandse en soms buitenlandse deskundigen.

U kunt dit document downloaden van www.gezondheidsraad.nl.
Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald:
Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding voor mensen met diabetes type 2.
Den Haag: Gezondheidsraad 2021; publicatienr. 2021/41.
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