
Deze infographic is gemaakt door Kennisinstituut Bier en is goedgekeurd door de Beer & Health Wetenschappelijke Commissie. De wetenschappelijke literatuur waar hij op is gebaseerd is te vinden in het Beer and Health boekje op www.beerandhealth.eu. 
Potentiële gezondheidseffecten gelden alleen voor volwassenen die matig bier consumeren. Matige bierconsumptie is in deze infographic gedefinieerd als: niet meer dan twee 250 ml glazen van 5% bier (of twee 330 ml glazen van 3,8% bier of twee 100 
ml glazen van 13% wijn) per dag voor mannen en één glas voor vrouwen. Dit kan variëren afhankelijk van leeftijd, lichaamsbouw en algehele gezondheid. Een gezonde levensstijl wordt geadviseerd. Vraag uw huisarts of medisch specialist naar een persoon-
lijk advies. Dit is geen alcoholrichtlijn. Alle uitspraken op deze infographic zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur die terug te vinden is op www.beerandhealth.eu.
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DIABETES TYPE 2
Matige bierconsumptie kan het risico op diabetes type 2 
verlagen.

De mond, maag en dunne darm zetten voedsel 
om in glucose die wordt opgenomen in het bloed.

Gezond persoon Persoon met diabetes type 2

Ontstekingsremmende
effecten, door toename van
adiponectine (= peptide
aangemaakt door vetweefsel). 

Lichte ontsteking gaat 
vooraf aan diabetes type 2.

Verhoogde insulinegevoeligheid, 
door toename van adiponectine 
en een positieve invloed op het 
vetmetabolisme.

Insuline vervoert glu-
cose naar de cel.

Matige bierconsumptie kan het risico op het krijgen van diabetes type 2 verlagen door:

mensen met diabetes
type 2.

mensen weet niet dat 
ze diabetes type 2 

hebben.

van de mensen
met diabetes type 2 sterft
aan hart- en vaatziekten.
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3. Het lichaam
reageert niet
goed op insuline.
Glucose kan de cel 
niet binnengaan. 

3.

De stijgende glucoseniveaus zetten de alvleesklier 
aan om insuline te produceren.

2.

1.

Niet alleen kan matige 
bierconsumptie het risico 

verlagen op het ontwikkelen 
van diabetes type 2, ook bij 
mensen met diabetes type 2 

kan het de bloedglucose-
regulatie verbeteren en 

complicaties verminderen.
 

cel

glucose

insuline

adiponectinemaag

alvleesklier

Ter preventie van 
diabetes type 2: Rook 

niet, wees actief en eet 
en drink gezond en met 

mate.


