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Chapter 9

Samenvatting

Diabetes mellitus type 2 is één van de meest voorkomende chronische ziektes 

wereldwijd. Een ongezond voedingspatroon en te weinig lichamelijke beweging 

behoren tot de belangrijkste modificeerbare risicofactoren. Het aannemen van een 

gezondere leefstijl is een effectieve strategie gebleken om het optreden van diabetes 

type 2 te vertragen en te voorkomen. Echter, leefstijlinterventies blijken op de langere 

termijn niet altijd effectief en duurzaam te zijn, mede doordat factoren in de omgeving 

de gewenste leefstijlverandering kunnen belemmeren. Daardoor is de aandacht de 

afgelopen decennia verschoven naar de rol van omgevingsdeterminanten, waaronder 

de bebouwde omgeving, die leefstijlverandering kunnen bevorderen of belemmeren. 

Het doel van dit proefschrift was om onderzoek te doen naar 1) het verband tussen 

voedselomgeving, voedingspatroon en diabetes uitkomsten, en 2) het verband tussen 

de beweegomgeving, beweeggedrag en diabetes uitkomsten.

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van het huidige wetenschappelijke 

bewijs met betrekking tot de rol van de bebouwde omgeving in het ontstaan van 

diabetes, middels een systematische review en meta-analyse. In totaal werden 109 

studies geïncludeerd, waarvan 40 studies werden samengevat in een meta-analyse. 

De resultaten van deze review zijn onderverdeeld in drie onderwerpen: 1) verschillen 

tussen stedelijke en landelijke gebieden, 2) voedselomgeving en 3) beweegomgeving. 

De resultaten lieten zien dat stedelijk wonen geassocieerd was met een hoger 

diabetesrisico (odds ratio (OR): 1.40, 95% betrouwbaarheidsinterval (BI): 1.22 – 1.61), 

voornamelijk in middeninkomenslanden. Met betrekking tot de beweegomgeving, 

was hogere ‘walkability’ van de buurt geassocieerd met een lager risico op diabetes 

(OR: 0.79, 95%BI: 0.72 – 0.87). Bovendien was de aanwezigheid van meer groen 

geassocieerd met een lager diabetes risico (RR: 0.91, 95%BI: 0.88 – 0.95). Er werd geen 

overtuigend bewijs gevonden voor een verband tussen voedselomgeving en diabetes. 

De resultaten van deze studies waren erg heterogeen, waarbij studies die gebruik 

maakten van zelf-gerapporteerde voedselomgeving vaker een relatie vonden met 

diabetes dan studies die objectieve maten gebruikten, welke gemengde resultaten 

lieten zien en te heterogeen waren in opzet om te kunnen meta-analyseren.
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In hoofdstuk 3 en 4 werd het verband tussen de voedselomgeving, het 

voedingspatroon en het krijgen van diabetes onderzocht. In hoofdstuk 3 zagen wij 

in de geharmoniseerde Hoorn studies, dat naleving van de Nederlandse richtlijnen 

‘Goede Voeding’ uit 2015 geassocieerd was met een lagere incidentie van diabetes 

(prevalentie ratio (PR)T3vsT1: 0.70, 95%BI: 0.53 – 0.92) en in de richting wees van een 

lagere incidentie van prediabetes (PRT3vsT1: 0.87, 95%BI: 0.74 – 1.03). In hoofdstuk 4 

werd het verband onderzocht tussen de toegankelijkheid van voedselomgeving en 

diabetes incidentie. Deze studie gebruikte homogene maten van de voedselomgeving 

in vier prospectieve cohorten die een groot gebied van Nederland beslaan. Daarnaast 

werd onderzocht of een gezond voedingspatroon (volgens de richtlijnen goede 

voeding 2015) de relatie medieert, om meer inzicht te krijgen in het pad tussen 

voedselomgeving en de distale uitkomst diabetesincidentie. Over het algemeen zagen 

wij geen verband tussen de toegankelijkheid van supermarkten, fastfoodrestaurants 

en groenteboeren en diabetesincidentie. De mediatie analyses wezen wel uit dat 

er subtiele verbanden waren waarbij mensen die verder weg woonden van een 

supermarkt een slechter voedingspatroon hadden (βper100m: -0.10, 95%BI:-0.20 – 

0.00), en diegene die verder weg woonden van een fastfoodrestaurant een beter 

voedingspatroon (βper100m: 0.12, 95%BI: 0.01 – 0.23). Echter, een beter voedingspatroon 

was in deze studie niet significant geassocieerd met een lagere diabetesincidentie.

In hoofdstuk 5 en 6 werden de gecombineerde elementen van de bebouwde 

omgeving onderzocht en hoe deze samenhangen met passief transport, ook wel 

de ‘drivability’ genoemd, in de algemene populatie. Autogebruik wordt in verband 

gebracht met meer sedentair gedrag en een hoger risico op chronische ziekten, zoals 

diabetes. Met de auto worden grotere afstanden afgelegd dan te voet, en worden 

reizen ondernomen die verder buiten de buurt strekken. Daarom is het in dit geval 

belangrijk om ook karakteristieken buiten de woonomgeving te onderzoeken. 

In hoofdstuk 5 werd de relatieve bijdrage onderzocht van karakteristieken op 

individueel- en buurtniveau aan autogebruik in volwassenen in vijf Europese landen. 

Op individueel niveau spendeerden oudere, werkende mannen in een huishouden van 

3 of meer personen, gemiddeld meer tijd in de auto. Op buurtniveau waren dichter 

bevolkte buurten en buurten met meer gemengd landgebruik geassocieerd met 

minder tijd in de auto. De bijdrage van individuele en buurtvariabelen aan verklaarde 
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variantie in autorijden was ongeveer gelijk. In hoofdstuk 6 werd een ‘drivability index’ 

van buurten ontwikkeld en gevalideerd, gebaseerd op de ‘walkability index’. Daarnaast 

werd het verband met transportkeuzes in het algemeen, en specifiek voor korte en 

langere reizen onderzocht. De drivability index bestond uit drie factoren die een 

autovriendelijke buurt typeren: meer stedelijke spreiding, minder voetgangersfaciliteiten, 

en meer parkeergelegenheid. Wij vonden meer autogebruik in autovriendelijke buurten 

(Rate Ratio: 1.80, 95%BI: 1.77 – 1.88) dan in niet-autovriendelijke buurten, en sterkere 

verbanden met korte autotrips (RR: 2.72, 95%BI: 2.48 – 2.92) dan in lange of totale 

autotrips. Dit geeft aan dat een autovriendelijke woonomgeving geassocieerd 

was met autogebruik voor korte en facultatieve reizen, terwijl deze reizen relatief 

makkelijk kunnen worden vervangen door actief transport. Wanneer de index werd 

toegepast op de werkomgeving, werden sterkere verbanden gezien wanneer zowel 

woon- als werkomgeving autovriendelijk waren (RR voor autogebruik hoog/hoog 

vs. laag/laag woon/werk rijbaarheid: 2.18, 95%BI: 2.08 – 2.29), dan wanneer een van 

beiden, of beiden niet-autovriendelijk waren. Dit geeft aan dat karakteristieken van 

zowel het startpunt als de bestemming belangrijk zijn in de keuze voor de auto als 

vervoersmiddel. Ondanks dat de resultaten veelbelovend zijn, was dit een studie 

met een cross-sectionele opzet. Daarom moet de mogelijkheid van een omgekeerd 

oorzakelijk verband worden meegenomen in de interpretatie van deze resultaten.

In hoofdstuk 7 werd het verband tussen walkability van een buurt, lichamelijke 

activiteit en verandering in glycemische markers in mensen met diabetes type 2 

onderzocht. Objectieve determinanten van de beweegomgeving zijn nog niet vaak 

onderzocht in deze groep, terwijl deze vaak oudere en kwetsbare populatie afhankelijk 

is van de lokale buurt. Over het algemeen vonden wij echter geen verband tussen 

walkability en de verandering over 1 jaar in HbA1c en nuchter glucose niveaus (HbA1c: 

β: -0.15 mmol/mol (95%BI: -0.59 – 0.28), nuchter glucose: β: -0.03 mmol/L (95%BI: -0.13 

– 0.07)). Wij onderzochten de mediërende rol van totale lichamelijk activiteit, maar 

vonden een negatief verband, waarbij hogere loopbaarheid geassocieerd was met 

minder totale lichamelijke activiteit (β: -0.95 uur/week, 95%BI: -1.51 – -0.38). Daarnaast 

was er geen verband tussen meer beweging en verandering in glycemische markers 

(HbA1c β: 0.00 mmol/mol, 95%BI: -0.05 – 0.05). Er kon dus geen mediatie zijn geweest 

door lichamelijke activiteit. Deze bevindingen zijn tegenstrijdig met eerder onderzoek, 
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welke over het algemeen subjectieve maten gebruikten voor loopbaarheid en 

beweging. Daarnaast zou in onze studie zelf-selectie bias kunnen zijn opgetreden. 

Hoewel wij deze zelf-selectie bias hebben meegenomen door te corrigeren voor 

woonvoorkeuren met betrekking tot de beweegomgeving, leek er toch nog selectie 

op basis van gezondheidssituatie. De gezondere en actieve mensen leken in de minst 

loopbare gebieden te wonen, wat zou kunnen hebben bijgedragen aan de contra-

intuïtieve resultaten met beweeggedrag. 

Over het algemeen werd in dit proefschrift een verband gevonden tussen 

beweegomgeving en gunstige gedrags- en diabetes uitkomsten in gezonde 

populaties. Vooral gecombineerde maten leken een goede reflectie te geven van 

de beweegomgeving en bieden mogelijk aangrijpingspunten voor toekomstige 

(beleids)interventies. Terwijl de literatuur over de voedselomgeving heterogeen was, 

werd in dit proefschrift een heel subtiel verband gezien tussen voedselomgeving, 

voedingspatroon en diabetesincidentie. Echter, we konden de heterogeniteit uit 

eerdere studies niet helemaal verklaren en daar moet dus meer onderzoek worden 

gedaan. In de toekomst zullen studies causaliteit, complexe systemen en combinaties 

van beweeg- en voedselomgeving nader moeten verkennen.
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