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Gedurende decennia is type 2 diabetes veranderd van een chronische ziekte die 
voornamelijk bij ouderen voorkwam naar een grootschalige aandoening met een 
toenemende wereldwijde prevalentie. De belangrijkste factoren die bijdragen aan de 
epidemie zijn de toename van overgewicht en obesitas en onvoldoende lichamelijke 
activiteit. Medicijnen kunnen het diabetes risico significant verlagen, maar leefstijlin-
terventies gericht op gezonde voeding en voldoende beweging zijn nog effectiever dan 
medicatie. Helaas kan uitval aan de leefstijlinterventie en het niet opvolgen van leef-
stijladviezen procentueel hoog zijn als het regime complex is, lang duurt en als het 
gericht is op preventie in tegenstelling tot behandeling van een ziekte. Dit proefschrift 
beschrijft het effect van de SLIM studie, een gecombineerde voeding en beweging 
leefstijlinterventie ten behoeve van een gezonde leefwijze, op glucosetolerantie, 
insulineresistentie en diabetesincidentie na 3-6 jaar. Additioneel worden risico facto-
ren beschreven die geassocieerd zijn met gedrag evenals metabole factoren die gerela-
teerd zijn aan uitval en het niet opvolgen van de leefstijladviezen. 
 In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven over leefstijl interventiestudies 
gericht op de preventie van type 2 diabetes. Hierin worden uitkomsten besproken van 
diabetes incidentie, veranderingen in 2-hr glucose waardes en uitval, recente kostenef-
fectiviteitanalyses en toekomstige implementatiestrategieën. In dit hoofdstuk staat 
beschreven dat leefstijlinterventies effectief zijn in het verbeteren van de glucosetole-
rantie en het verlagen van de diabetesincidentie, ook na een vervolgperiode van 
meerdere jaren. Daarnaast blijkt dat leefstijlinterventies kosteneffectief zijn in het 
reduceren van het diabetes risico. Leefstijlinterventies hebben potentie om als preven-
tiestrategie gebruikt te worden in de zorgsector. Om dat te bereiken dient er tijd en 
moeite geïnvesteerd te worden door het individu en de hele zorgsector. Het bedrijfsle-
ven en de overheid kunnen helpen door meer initiatieven te stimuleren die gezond 
gedrag bevorderen zoals het nemen van de trap en het aanbieden van gezonde voe-
ding in de kantines. Deze gecombineerde inzet kan een stimulerende omgeving cre-
eren waarin een gezonde leefstijl bereikt kan worden voor de meeste individuen. 
 Na 3 jaar had de SLIM Leefstijlinterventie, volgens algemene richtlijnen goede 
voeding en voldoende beweging, een positief effect op het lichaamsgewicht (-1.1 kg), 
de maximale aerobe caapciteit (VO2max) en 2-hr glucose nivo’s met een gemiddeld 
verschil van 0.8 mmol/l tussen de interventie en de controle groep (hoofdstuk 3). In 
overeenstemming met deze resultaten nam de totale vet inname meer af en nam de 
koolhydraat- en vezelinname meer toe in de interventiegroep vergeleken met de 
controlegroep (P<0.05). Na 3 jaar had de SLIM leefstijlinterventie een positief effect op 
de diabetesincidentie (58% minder diabetes ontwikkeling in de interventie groep 
vergeleken met de controle groep). De SLIM leefstijlinterventie had geen effect op 
gevast glucose of de prevalentie van het metabool syndroom. Ondanks een relatief 
hoge uitval (21%), was de SLIM leefstijlinterventie effectief in het behouden van een 
positief effect op de glucosetolerantie en de diabetesincidentie gedurende een periode 
van 3 jaar. 
 In hoofdstuk 4 lieten we zien dat er aan het eind van de SLIM studie, na minimaal 
3 jaar en maximaal 6 jaar leefstijlinterventie (gemiddeld 4.1 jaar), een significant 
positief effect was op 2-hr glucose (0.7 mmol/l verschil tussen de interventie en con-
trole groep) en VO2max (0.3 l/min verschil tussen de interventie en de controle groep). 
Een vergelijkbaar effect werd gezien op en voedingssamenstelling (minder totaal en 
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verzadigd vet, meer vezel en koolhydraat inname), ondanks dat er geen effect meer 
merkbaar was op het lichaamsgewicht. Met inachtname van alle beschikbare metingen 
werd het diabetes risico verminderd met 47% voor de interventie groep vergeleken 
met de controle groep. Vergelijkbaar met resultaten van andere leefstijlinterventie 
studies was een afname van lichaamsgewicht de belangrijkste factor geassocieerd met 
een verbetering in 2-hr glucose waardes. In dit hoofdstuk hebben we additioneel 
gekeken naar de risico factoren die geassocieerd waren met uitval aan de leefstijlinter-
ventie. Een lage sociaaleconomische status, een lage VO2max en een hoge BMI en 2-hr 
glucose waarde aan de start van de studie waren allemaal geassocieerd met uitval 
gedurende de leefstijlinterventie. Deze data bevestigen de effectiviteit van leefstijlin-
terventies in het reduceren van het diabetes risico, maar ook de moeilijkheid om 
positieve leefstijlveranderingen te induceren en te behouden bij alle deelnemers die 
aan de leefstijlinterventie deelnemen. 
 Behalve uitval aan de leefstijlinterventie, kan het niet naleven van de adviezen 
ook nadelig zijn voor de effectiviteit van de leefstijlinterventie. Het opvolgen van de 
adviezen kan variëren van 0-100% afhankelijk van het regime en de duur van de studie 
evenals de deelnemers karakteristieken. In SLIM, lag het naleven van het advies van 
totale vet inname (<35E%) op 47% en lag het opvolgen van het advies tot voldoende 
lichamelijke activiteit op 29% (hoofdstuk 5). De belangrijkste factoren die geassocieerd 
waren met het niet naleven van de adviezen in onze studiegroep waren een laag 
ingeschatte kans op het krijgen van type 2 diabetes en de misvatting over het opvolg-
gedrag van de adviezen. Het verhogen van het bewustzijn, de kans op het krijgen van 
type 2 diabetes en de motivatie zijn mogelijke manieren om naleving van de adviezen 
te verbeteren. Deze factoren lijken een belangrijke rol lijken te spelen in het aanleren 
van bepaald gedrag. 
 Steeds meer studies suggereren een rol van chronische ontsteking in de ontwikke-
ling van type 2 diabetes. In hoofdstuk 6 hebben we onderzocht of de 1-jaars verande-
ringen in glucosetolerantie en insulineresistentie gerelateerd waren aan veranderingen 
in factoren betrokken bij inflammatie en het immuunsysteem. De leefstijl interventie 
na 1 jaar verminderde het gewicht en de 2-hr glucosewaarden, maar had geen effect 
op veranderingen in CRP, IL-6, C3 and C4 niveaus. Er was een positieve associatie 
tussen een afname in CRP, IL-6, C3 en C4 en een afname in 2-hr glucose niveaus, die 
niet verklaard konden worden door veranderingen in lichaamsgewicht, verzadigd vet 
inname of maximale aerobe capaciteit. Deze inflammatiefactoren waren gerelateerd 
aan 2-hr glucoseveranderingen, waar veranderingen in leefstijlcomponenten geen 
effect op had. Verandering in IL-6 was de enige factor die gerelateerd was met veran-
deringen in 2-hr glucose, onafhankelijk van de andere factoren. Dit suggereert dat over 
een periode van 1 jaar, IL-6 een risico marker is in de ontwikkeling van glucose-
intolerantie. 
 Op het moment is er beperkte informatie aanwezig over leefstijlinterventiestudies 
die over een langere periode dan 2 jaar heeft gekeken naar een potentieel effect van 
inflammatiefactoren of leefstijlinterventie uitkomst. In hoofdstuk 7 hebben we geke-
ken naar het 3-jarig effect van de SLIM leefstijlinterventie op inflammatoire factoren, 
onder meer stoffen die uitgescheiden door vetcellen, b.v. adiponectine, leptine en 
resistine. Verder hebben we gekeken naar de mogelijkheid van inflammatie factoren 
om te dienen als biomarkers voor veranderingen in het glucosemetabolisme and 
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insulineresistentie. Concluderend, de 3-jarige SLIM interventie studie vertraagt de 
stijging in leptine niveaus, vergeleken met de controle groep. De leptine niveaus bij 
aanvang van de studie reflecteren het lichaamsgewicht en zijn voorspellend voor 
verbeteringen in glucosetolerantie. De leefstijlinterventie had geen effect op PAI-1 
nivo’s, ondanks de positieve associatie tussen de veranderingen in PAI-1 nivo’s en 
veranderingen in geschatte insuline resistentie.  
  Markers voor het ijzer metabolisme, vb. hoog ferritine en transferrine, zijn 
gerelateerd aan de ontwikkeling van type 2 diabetes. In type 2 diabetes patiënten met 
hoge ferritine niveaus, verbetert bloedafname en ijzerdepletie de insulinegevoeligheid 
en de functie van de bloedvaten. Verbetering van perifere verbeteringen in insulinege-
voeligheid zouden gerelateerd kunnen zijn aan een verminderde ijzeropslag in de lever. 
In hoofdstuk 8 hebben we een relatie aangetoond tussen 1-jarige veranderingen in 
ferritine niveaus, het belangrijkste eiwit betrokken bij de opslag van ijzer en verande-
ringen in 2-hr vrije vetzuren. Eenjarige veranderingen in transferrine niveaus, het 
bloedplasma eiwit voor ijzer ion opname, was onafhankelijk geassocieerd met veran-
deringen in insulineresistentie. Ferritine en transferrine kunnen beiden betrokken zijn 
bij de formatie van hydroxylradicalen, stimulering van lipolyse (afbraak van vet in 
glycerol en vrije vetzuren), en vervolgens vettransport naar de lever en de skeletspier 
waardoor insuline gevoeligheid kan verslechteren. Echter, er kan ook een bidirectione-
le relatie bestaan tussen transferrine and insulineresistentie. Bijvoorbeeld, insuline zou 
de transferrine productie kunnen verhogen, zoals eerder aangetoond in humane lever 
cellen (hepatocyten) en zou ijzeropname kunnen stimuleren door vetcellen. Conclude-
rend, deze bevindingen vragen om meer studies die de rol en het mechanisme achter 
het ijzermetabolisme, insulineresistentie en de ontwikkeling van type 2 diabetes 
verhelderen. 
  Over de verschillende hoofdstukken in dit proefschrift kunnen de volgende 
conclusies worden getrokken: 
• De SLIM leefstijlinterventiestudie, een interventie volgens de algemene richtlijnen 

voor gezonde voeding en voldoende beweging, heeft een positief effect op de 
maximale aerobe capaciteit en de 2-hr glucose waarden na een duur van 3-6 jaar, 
waarin ook het diabetesrisico afneemt met ~47%. 

• Uitval aan de SLIM leefstijl interventie is een probleem voor implementatie. Een 
lage sociaaleconomische status en een lage maximale aerobe status zijn indicatief 
voor uitval aan de studie wat suggereert dat deze mensen extra aandacht nodig 
hebben om positieve veranderingen te bewerkstellingen in hun leefstijl of metabool 
profiel. 

• Onvoldoende navolgen van de voedings- en bewegingsadviezen kan gerelateerd zijn 
aan de misvatting van de deelnemers over hun eigen opvolggedrag met betrekking 
tot de adviezen evenals de laag ingeschatte kans om diabetes te ontwikkelen. 

• Na 1 jaar leefstijlinterventie zijn de veranderingen in IL-6 gerelateerd aan de veran-
deringen in 2-hr glucose, onafhankelijk van veranderingen in lichaamsgewicht, ver-
zadigd vet inname en maximale aerobe capaciteit. Dit suggereert een rol van IL-6 in 
de ontwikkeling van glucose-intolerantie. 

• Baseline leptine niveaus refelecteren baseline lichaamsgewicht en zijn indicatief 
voor positieve leefstijlveranderingen in 2-hr glucose niveaus. 
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