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In 2035 lijden mogelijk bijna 600 miljoen mensen aan diabetes type 2. Er wordt algemeen aangenomen 
dat een gezonde levensstijl tot 70% van de gevallen zou kunnen voorkomen en dat gezond voedsel 

het risico kan verlagen1. Onderzoek wijst uit dat regelmatige, gematigde koffieconsumptie de kans op 
diabetes type 2 mogelijk met 25% verlaagt. Onduidelijkheid over de risicofactoren zorgt echter voor een 
flinke kloof tussen wat consumenten weten en daadwerkelijk doen om hun gezondheid te verbeteren.

Het onderzoek zet 7 
Europese landen op een 
rij van de meeste tot de 
minste kennis over voeding 
en levens stijl in relatie tot 
de kans op diabetes type 2.

80% van de Denen, Finnen en Italianen 
en 70% van de Britten en Nederlanders 
denkt dat suikerhoudend voedsel een 

risicofactor is. Dit in tegenstelling tot het 
rapport van de Britse Scientific Advisory 
Committee on Nutrition2 uit 2015, waarin 
slechts een verband is bevestigd tussen 

suikerhoudende dranken en de kans  
op diabetes type 2, niet tussen  

suikerhoudend voedsel en  
de aandoening.

58% zou de inname van 
verzadigd vet verlagen, 

hoewel dit geen risicofactor 
is voor het ontstaan van 
diabetes type 2. 10% van  
de Finnen zou de inname 

juist verhogen.

Bijna 90% van de Finnen ziet in dat 
gezonde, evenwichtige voeding de 

kans op diabetes type 2 kan verlagen, 
vergeleken met 80% van de Duitsers, 
70% van de Spanjaarden, Denen en 

Italianen, en slechts 64% van de Britten.

Ruim 87% weet dat de kans 
op diabetes type 2 toeneemt 

door overgewicht.

Wetenschappelijk bewijs heeft een verband aangetoond tussen het drinken van drie tot 
vier kopjes koffie per dag en circa 25% minder kans op diabetes type 2 3,4.

De Finnen zijn zich het meest bewust van de potentiële voordelen van koffie voor de gezondheid.

59% weet dat gebrek aan 
lichaams beweging het risico 
op diabetes type 2 verhoogt.

72% van de ondervraagden denkt dat 
ongezonde voeding de kans op diabetes 

type 2 verhoogt. Slechts 57% van de  
Britten zou gezonder gaan eten indien  
de aandoening werd geconstateerd.

Hoewel 87% van de ondervraagden weet 
dat overgewicht een risicofactor is, zou 
slechts 60% afvallen indien er diabetes 

type 2 werd geconstateerd.

Ruim 28% van de  
Europeanen is zich niet bewust van  
de mogelijke voordelen van koffie 

voor de gezondheid. De 45-55-jarigen 

waren het beste op de hoogte: 30% 
was van mening dat koffie gunstig 

kon zijn voor de gezondheid. De Finse 
volwassenen voerden de lijst aan: 

40%  was bekend met het  
verband tussen koffie  

en gezondheid.

85%  
van de ondervraagden 
wist niet dat gematigd 

koffiedrinken de kans op 
diabetes type 2 kan verlagen, 

ondanks dat uit talloze 
onderzoeken een verband 
blijkt tussen koffiedrinken  

en een verlaagd risico4.

46% 
weet niet zeker of gematigde 

koffieconsumptie een rol speelt bij 
het verhogen of verlagen van de 

kans op diabetes type 2.  

Slechts 8% van de 
Nederlanders denkt dat het 
drinken van koffie de kans  

op diabetes type 2 kan  
helpen verlagen.
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Desondanks was 8% 
 van de ondervraagden 

eerder geneigd hun 
theeconsumptie dan 

hun koffieconsumptie te 
verhogen om de kans op 

diabetes type 2 actief  
te verlagen.

80% van de Italianen, Spanjaarden, 
Nederlanders en Britten, 90% van  

de Denen en Duitsers, en 95%  
van de Finnen is zich ervan bewust 

dat overgewicht een belangrijke 
risicofactor is.

64% van de ondervraagden in 
Denemarken, Italië, Duitsland, 
Finland, Nederland en Spanje  
en slechts 56% van de Britten  
beseft dat een hoge BMI een  

grote risicofactor is.

16% van de Spanjaarden 
denkt dat het drinken  
van fruitsap de kans  
op diabetes type 2  

kan verlagen.

48% van de Duitsers zou meer  
wit vlees eten voor een lagere 

kans op diabetes type 2. 31% van 
de Duitsers weet niet dat koffie 

voordelen heeft voor de gezondheid.

70 tot 80% van de Finnen, Duitsers, 
Italianen, Spanjaarden en Nederlanders 
is zich bewust van het verband tussen 
suikerhoudende drank en de kans op 

diabetes type 2. Voor de volwassen  
Britten is dit minder dan 70% en  

specifiek voor de Britse 18-  
24-jarigen minder  

dan 30%.

De kennis over het verband 
tussen de gezondheid en 
diabetes type 2 verschilt 
sterk binnen Europa... 

Er bestaat nog altijd onduidelijkheid over de rol 
van voeding bij het risico op diabetes type 2…

Hoewel men weet dat gezonde, evenwichtige voeding en  
het handhaven van een goed gewicht de kans op diabetes  
type 2 verkleint, wordt de BMI als verwarrend ervaren…

Het goede nieuws is dat sommige boodschappen 
over voeding en levensstijl lijken aan te slaan…

Als we het hebben over onze gezondheid, bestaat er echter nog een 
flinke kloof tussen wat we weten en wat we daadwerkelijk doen…

Bent u een koffieliefhebber? Dan is dit voor u een opsteker…

Hoewel Europeanen dol zijn op koffie en dagelijks ruim 725 miljoen 
kopjes koffie drinken4, is bij lang niet iedereen bekend dat gematigde 

koffieconsumptie (doorgaans 3-5 kopjes per dag) goed past bij een 
gezonde, gebalanceerde voeding en een actieve levensstijl…

Voor meer informatie over koffie en diabetes type 2:  
www.koffieengezondheid.nl

Wat weet men in Europa over 
het risico op diabetes type 2

www.koffieengezondheid.nl


