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€ 1,1 milljoen voo
or onder
rzoek naa
ar behou
ud spierm
massa in
n obese oudere
o
diabetes
d
patiënte
en tijdens afvalle
en
Vijf
V bekend
de Nederla
andse par
rtijen bund
delen hun krachten voor onde
erzoek naar
le
eefstijlpro
ogramma’s
s bij oudere diabete
espatiënte
en. Voor de
eze groep
p ouderen is een
gezond
g
gew
wicht bela
angrijk voor het beh
heersen va
an hun zie
ekte. Daarrom wordtt
diabetespa
d
atiënten met
m overge
ewicht als eerste ge
eadviseerd
d om af te vallen. Ec
chter,
afvallen
a
ga
aat vaak gepaard
g
met
m ongewe
enst verlie
es van spiermassa. Het nieuw
we
consortium
c
m zal een innovatief
i
f dieet & b
beweegpro
ogramma bestudere
en met als doel om
het
h verlies
s van spierrmassa te beperken
n.
Diabetes
D
type 2 is een veel voork
komende ch
hronische ziekte
z
die stterk aan ou
uderdom en
n
overgewicht
o
t gerelateerd is. Het risico
r
om di abetes te krijgen
k
en de
d ziektelasst die diabe
etes met
zich
z
meebre
engt is mett een gezon
ndere leefsttijl te verbe
eteren. Daa
arbij staan h
het bereike
en van een
gezond
g
gew
wicht en hett regelmatig
g bewegen centraal. Afvallen
A
gaat echter sa
amen met een afname
van
v
spierma
assa. Voora
al voor ouderen is dit ongewenstt omdat hett verlies va n spiermas
ssa op
hogere
h
leefttijd moeilijk
k omkeerba
aar is. Spie
eren zijn on
nmisbaar vo
oor goed fy
ysiek functio
oneren.
Verder
V
spele
en ze een belangrijke
b
rol bij het controleren van de blloedsuikersspiegel en helpen
h
ze
vet
v en koolh
hydraten te
e verbrande
en. Het beh
houden van
n spiermass
sa is dus va
an groot be
elang.
Samenwer
S
rking voorr spieren
Kees
K
de Goo
oijer, directteur TKI Ag
gri&Food: ‘B
Binnen de topsector
t
Agri&Food
A
zzoeken we naar
manieren
m
w
waarop voed
dingsconcepten kunne
en bijdragen aan de in
nnovatiekra
acht van Ne
ederland en
n
de
d grote ma
aatschappe
elijke thema
a’s van van
ndaag, zoals
s de vergrijjzing en ov
vergewicht. De kracht
van
v
dit project is dat er
e samen wordt
w
gewerrkt aan een
n nieuwe prropositie vo
oor een uitd
dagende
groep:
g
oude
eren met ov
vergewicht.’
Verbeterin
V
ng van de g
gezondheid
Voor
V
het on
nderzoek we
erken specialisten van
n de Hogeschool van Amsterdam
A
m, Nutricia Research,
R
TNO,
T
Tromp
p Medical en Vialente-Diëtheek in
ntensief samen. Het onderzoek
o
w
wordt gefinancierd
door
d
boveng
genoemde partijen en
n het ministterie van Ec
conomische
e Zaken via
a het TKI Agri&Food
A
e
en
duurt
d
3,5 ja
aar. Binnen het projec
ct vindt een
n klinische studie
s
plaatts waarbij o
obese oude
ere
diabetespat
d
tiënten drie
e maanden lang een p rogramma volgen met een verm
minderde inn
name van
calorieën
c
en
n drie keer per week sporten
s
in e
een groep onder
o
begeleiding van
n een instru
ucteur. In

het bijzonder worden de effecten van een innovatief hoog-eiwitdieet op het behoud van
spiermassa, het verlies van vetmassa en de metabole gezondheid bestudeerd. Bovendien beoogt
het project de huidige testen voor de karakterisering van diabetespatiënten te verbeteren en
wordt er gericht gezocht naar biomarkers die de effecten op een verbetering van de gezondheid
kunnen voorspellen. De resultaten van het project zullen uiteindelijk een belangrijke bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van persoonlijke afvalprogramma’s voor obese oudere
diabetespatiënten.
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Meer informatie kunt u verkrijgen bij Johan de Vogel van Nutricia Research (Johan.devogel@nutricia.com).

