Diabetes gravidarum
De effectiviteit van een koolhydraatbeperkte voeding op de
bloedglucosewaarden bij diabetes gravidarum en de veiligheid
voor moeder en kind
Er is nog veel onduidelijkheid over de
veiligheid voor moeder en kind bij het
volgen van een koolhydraatbeperkt dieet bij diabetes gravidarum. Twee, inmiddels afgestudeerde studenten Voeding en Dietetiek, zijn voor hun afstudeeropdracht op zoek gegaan naar recente informatie.
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lage glycemische index. In dit artikel wordt
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van minder dan 40 en% onbekend is, is het

onderzoek wordt gedaan naar de effectivi-

niet mogelijk om een experimenteel ver-

teit van een koolhydraatbeperkt dieet op de

volgonderzoek uit te voeren. Wel kan door

behoefte aan insulinetherapie bij vrouwen

middel van een observationeel onderzoek

met diabetes gravidarum. Het includeren
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voeding bij vrouwen met diabetes gravi-

aangezien vrijwel alle andere experimentele

darum en de behoefte aan insulinetherapie

onderzoeken, in tegenstelling tot dit onder-

dat een directe relatie heeft met de bloed-

zoek, een positief effect laten zien. Echter

glucoseregulatie.

heeft dit onderzoek, gezien de bewijslast,
de kwaliteit van de resultaten verhoogt.

Het gehele onderzoek is te downloaden op
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de aanbeveling wat betreft koolhydraten
gericht moeten zijn op een dieet met een
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