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Chapter 10

SUMMARY

It is commonly known that a healthy dietary pattern can contribute to healthy ageing. 

But how do we define a healthy diet, and how does this influence health over the life 

course? The first aim of this thesis was to develop a scoring system so that diet quality 

can be expressed by a single number. Such a score is needed to study the association 

of diet and health in large epidemiological studies. The second aim of this thesis was 

to subsequently apply the developed score in studies investigating the association 

of diet quality and healthy ageing, in subgroups of the population. For example, we 

studied children as well as adults, people with good and poor health conditions, and 

people from both lower and higher socio-economic classes. In these studies, we 

used data from approximately 1000 children who are included in the GECKO Drenthe 

birth cohort, and data from approximately 130,000 adults living in the three northern 

provinces of the Netherlands who participate in the population-based Lifelines 

Cohort. For both study populations, the quality of participant’s dietary pattern was 

assessed at baseline, after which health of the participants was monitored during 

several years of follow-up.

The different studies described in this thesis have led to several important insights. 

First of all, this thesis illustrated that the developed score for diet quality, the Lifelines 

Diet Score (LLDS), is a useful tool to study the association of diet quality and health in 

cohort studies. The score showed a clinically relevant association with weight gain, 

Type 2 Diabetes risk and risk of death in various chapters of this thesis. Furthermore, 

this thesis illustrates that diet quality is especially important as a risk factor for weight 

gain in children and young adults. Therefore, interventions to reduce weight gain at 

the population level may be most effective when targeting young adults. If these 

young adults are successful in improving their diet quality and thereby reducing 

their risk of weight gain, this may coincide with an improved diet quality and a lower 

risk of weight gain for their children who are part of the same household. In that way, 

an intervention could have a long-lasting beneficial effect for public health, since it 

targets the risk of overweight in multiple young generations. In later adulthood, diet 

quality was not as strongly associated with weight gain as it was in children and young 

adults. Nevertheless, a healthy diet is still of major relevance for healthy ageing in 

older adults. This was, among others, illustrated by chapters 6 and 7, which showed 

that adults with a lower LLDS or higher intake of ultra-processed foods were at 

greater risk to develop Type 2 Diabetes. Furthermore, chapter 8 illustrated that adults 

with a poorer Lifelines Diet Score were also at greater risk of all-cause mortality. Yet, 
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the health benefits of adhering to a healthy diet are not the same for everyone, but 

can differ based on individual’s personal characteristics. It was illustrated that for 

individuals with a lower socio-economic status, the risk at Type 2 Diabetes is still 

considerably elevated compared to individuals with a higher socio-economic status, 

despite adhering to a healthy diet. Furthermore, for elderly individuals suffering from 

multiple chronic diseases such as Type 2 Diabetes and cardiovascular diseases, all-

cause mortality risk also remained substantially elevated, irrespective of diet quality. 

These examples show that in such situations, one must remain aware of risk factors 

beyond the diet and lifestyle domain. Additionally, the general dietary guidelines that 

were indirectly captured by the Lifelines Diet Score may not be sufficiently specific for 

such subgroups of the population. In the next paragraphs, I will discuss the findings 

of this thesis in greater detail.

In part 1 of this thesis, the development of the Lifelines Diet Score was extensively 

described. The 2015 Dutch Dietary Guidelines, issued by the Health Council of the 

Netherlands, can be seen as the foundation of this diet score. To establish these 

dietary guidelines, the Health Council performed a thorough, systematic literature 

search of the internationally available scientific literature. The Council searched for 

strong evidence for associations of nutrients, foods or dietary patterns with the 10 

most common chronic diseases in the Netherlands, as well as three causal risk factors. 

The chronic diseases investigated were coronary heart disease, stroke, heart failure, 

Type 2 Diabetes, breast cancer, colorectal cancer, lung cancer, chronic obstructive 

pulmonary disease, dementia and depression. Risk factors studied were body weight, 

systolic blood pressure and LDL-cholesterol. Based on the evidence derived from the 

scientific literature, the Health Council established specific Dietary Guidelines, such 

as the recommendation to consume 200 grams of vegetables and 200 grams of fruit 

each day. The guidelines and their underlying scientific evidence were subsequently 

translated into a diet quality score that would be applicable in scientific research. 

This Lifelines Diet Score rewards a higher intake of vegetables, fruit, whole-grain 

products, legumes and nuts, fish, soft margarines and oils, unsweetened dairy, 

coffee and tea, as well as lower intake of red and processed meat, butter and hard 

margarines, and sugar-sweetened beverages. The LLDS does not necessarily score 

the exact adherence to the Guidelines, but it does score the relative intake of healthy 

and unhealthy food groups. This was done by categorizing all participants in five 

groups based on their reported intake of the selected food groups. In an example, 

this means that the 20% of participants who have the highest intake of vegetables 
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will receive the highest score for this item. This does not necessarily mean that 

they all at least consume the recommended amount of 200 grams per day. The 

reason for this alternative scoring method is that it is easier to apply when data on 

dietary intake is limited, which is common in large scale scientific research. After 

the development of such a tool to score diet quality, it can be investigated whether 

the score is functional and applicable in scientific studies by studying its application 

in a heterogeneous study population, for example with regard to age, gender and 

education level. Upon its first use in the Lifelines Cohort, we found that the score was 

higher in older participants, in women and in participants with a higher education 

level. These findings add to the face validity of the score, as previous studies have 

also shown that diet quality assessed by other common indices is generally better 

in these groups of the population. In the subsequent studies in which the LLDS was 

applied, it was investigated whether the score was also associated with healthy 

ageing.

The main topic of part 2 of this thesis was the association between the LLDS and 

weight change. This association was studied in approximately 1000 children for 

whom the LLDS was calculated at age 3, as well as in approximately 85,000 adults 

aged between 18 and 93 at the time of dietary assessment. In the study including 

young children, we assessed BMI at both age 3 and 10. In the group of children with 

the lowest diet quality (20% with lowest LLDS), 7.9% had overweight at age 3. This 

prevalence of overweight increased to 22.6% by the time the children were 10 years of 

age. This increase in overweight prevalence was much less pronounced for children 

with the healthiest diet at age 3 (20% with highest LLDS). Of these children, 10.1% had 

overweight at age 3, which increased towards 13.6% by age 10. In regression analyses 

adjusting for potential confounding factors, it was estimated that approximately half 

of the difference in weight gain between children with a poor and a healthy diet 

quality was explained by their difference in diet quality. Also in the study including 

adult participants, a clear association was observed between the LLDS and weight 

change. A poorer diet quality was most strongly associated with greater weight gain 

in the youngest category investigated, including adults aged 18 to 29 years. For men 

in this age category, a poor diet quality was associated with a 0.3 kg greater weight 

gain each year. Although this may seem like a small amount, if minor weight gain is 

persisted over multiple years, this can still add up to a clinically relevant weight gain.  

A remarkable finding within this study was that for women aged 70 years and over, a 

poorer diet quality was associated with a greater weight loss instead of weight gain. At 
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a later age, the prevention of weight loss becomes more important since weight loss 

increases the vulnerability of elderly people. This contradiction in the direction of the 

association of diet quality and weight change over the life course is an illustration that 

the purpose of healthy eating may change with age. Furthermore, the results of these 

studies combined emphasize that diet quality has the greatest potential to prevent 

weight gain and subsequent overweight early in life. Based on this, it is hypothesized 

that dietary interventions that aim to prevent weight gain at the population level, 

could best be targeting young adults. When such an intervention would successfully 

improve diet quality of young adults, it may simultaneously improve diet quality 

of their young children living at home, thereby decreasing the risk of weight gain 

in both generations. In addition to the studies that investigated the role of overall 

diet quality in weight gain, part 2 of this thesis furthermore illustrated that valuable 

lessons can be learned from the timing of food intake. In chapter 4, it was illustrated 

that children who frequently drink sugar-sweetened beverages have a greater risk 

of weight gain and overweight development. A noticeable finding with regard to the 

timing of consumption was that children with a high overall intake of sugar-sweetened 

beverages mainly differed from children with a low overall intake during main meals. 

Almost all children consume sugar-sweetened beverages in the morning and in the 

afternoon, when it is likely considered as a snack or a treat. When children additionally 

drink sugar-sweetened beverages with meals, where its purpose is likely to quench 

thirst, the total intake will become considerably higher. This subsequently increases 

the risk of weight gain. From these results, we can extract the specific advice to offer 

children sugar-free alternatives like water and tea to quench thirst with meals.

Although body weight is an important factor in healthy ageing over the entire life 

course, the importance of other health outcomes becomes increasingly important 

later in life. Examples are the development of Type 2 Diabetes and the risk of all-

cause mortality, which were studied in part 3 of this thesis. Type 2 Diabetes is a 

metabolic condition for which previous research has shown that a poor quality diet 

increases the risk of its development. This was also illustrated in chapter 6 and 7. 

Both a poorer diet quality, expressed by a lower LLDS, and a higher intake of ultra-

processed foods were associated with a greater risk of incident Type 2 Diabetes 

in adults. With regard to the ultra-processed foods, this association was most 

pronounced for consumption patterns high in cold or warm savory snacks, such as 

cheese or fried snacks. Remarkable was that a higher adherence to a consumption 

pattern high in sweet items like cakes and cookies, was associated with a lower risk 
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of Type 2 Diabetes. It is hypothesized that this may reflect the avoidance of sugary 

products by individuals who were already aware of their elevated Type 2 Diabetes 

risk at baseline. Furthermore, we also studied the association of diet quality and 

Type 2 Diabetes in the context of socio-economic status, assessed by educational 

level. In line with previous studies, we found that diet quality was lower for people 

with a low educational level, than for those with a high educational level. The risk 

of incident Type 2 Diabetes was also higher among the group of people with a low 

educational level. However, in the same chapter it was also illustrated that people 

with a low educational level adhering to a high quality diet are still at a two times 

greater risk of Type 2 Diabetes than highly educated participants with an equally 

healthy diet. This shows that adhering to a healthy diet won’t bring the same benefit 

to people with different socio-economic backgrounds. A possible explanation for this 

finding can be found in the “causal pie model”, first proposed by Professor Kenneth 

Rothman. This model suggests that there are multiple risk factors (pieces of the 

pie) that are necessary to result into disease (a complete pie). The composition of 

this pie can differ from person to person. When poor diet quality is eliminated as a 

risk factor, remaining risk factors may in some cases still be sufficient to add up to a 

sufficient cause (a complete pie) and result into disease. It could be that this situation 

is more common among lower educated participants, explaining why they more 

often develop Type 2 Diabetes, even when adhering to a healthy diet. This does 

imply that in order to reduce socio-economic health differences, multiple risk factors 

(pieces of the pie) must be targeted simultaneously. So far, the role of a healthy diet 

later in life when multiple chronic diseases have already manifested itself remained 

unclear. In chapter 8, we therefore investigated the association between diet quality 

and risk of all-cause mortality, in subgroups of the elderly study population who 

were categorized based on their baseline health status. The results illustrated that 

diet quality does not equally influence all-cause mortality risk for everyone. It was 

shown that a high quality diet was most clearly associated with a lower risk of all-

cause mortality for participants without cardiometabolic diseases at baseline, as 

well as for those with Type 2 Diabetes. For elderly who already suffer from multiple 

cardiometabolic diseases, tailored guidelines for diet and lifestyle may be necessary 

in order to extend life.

The different studies described in this thesis show that over the full life course, a 

healthy diet is a great benefit for healthy ageing, but the health outcomes most 

dominantly influenced by diet and the extent of this influence will differ depending 
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on age and other personal characteristics. Furthermore, this thesis shows that 

the Lifelines Diet Score, which is based on the 2015 Dutch Dietary Guidelines 

and its underlying literature, is applicable in large-scale scientific research and 

clearly associated with multiple outcomes that are important for healthy ageing. 

Nevertheless, for subgroups of the population, defined by age, socio-economic 

status or health status, tailored strategies covering diet as well as other factors within 

and beyond lifestyle, are needed to further profit healthy ageing.
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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Dat een gezond voedingspatroon van belang is voor verschillende 

gezondheidsuitkomsten, is bij velen wel bekend. Maar wat is nu eigenlijk een gezond 

voedingspatroon en hoe beïnvloedt deze de gezondheid tijdens het ouder worden? 

Het eerste doel van dit proefschrift was om te onderzoeken hoe we voedingskwaliteit 

door middel van een score in één getal kunnen uitdrukken. Een dergelijke methode is 

nodig om in grootschalig onderzoek de associatie tussen voeding en gezondheid te 

kunnen onderzoeken. Het tweede doel was om deze score vervolgens toe te passen 

in onderzoek naar de associatie tussen voedingskwaliteit en gezond ouder worden, 

in subgroepen van de populatie. Zo onderzochten we kinderen en volwassenen, 

mensen met een goede gezondheid en mensen met gezondheidsproblemen, en 

mensen afkomstig uit lagere en hogere sociaaleconomische groepen. We gebruikten 

hiervoor de gegevens van zo’n 1000 kinderen uit het GECKO Drenthe geboorte cohort 

en de gegevens van zo’n 130,000 volwassen uit de drie noordelijkste provincies 

van Nederland die deelnemen aan het Lifelines Cohort onderzoek. Voor beide 

studiepopulaties geldt dat de kwaliteit van het voedingspatroon van de deelnemers 

onderzocht werd bij de start van het onderzoek, waarna de gezondheid van de 

deelnemers in de daaropvolgende jaren werd gemonitord.

In de verschillende onderzoeken in dit proefschrift zijn meerdere belangrijke inzichten 

naar voren gekomen. Allereerst laat dit proefschrift zien dat de ontwikkelde score 

voor voedingskwaliteit, de Lifelines Diet Score (LLDS), een nuttige tool is om in 

cohortstudies onderzoek te doen naar de associatie tussen voedingskwaliteit 

en gezondheid. De score liet in verscheidene hoofdstukken een klinisch relevant 

verband zien met onder andere gewichtstoename en het risico op diabetes type 

2 of overlijden. Daarnaast laat dit proefschrift zien dat voedingskwaliteit wat 

betreft gewichtstoename vooral een belangrijke risicofactor is in kinderen en 

jongvolwassenen. Om gewichtstoename op populatieniveau te voorkomen is het 

daarom wellicht het meest effectief om voedingsinterventies op jongvolwassenen 

te richten. Wanneer zij erin slagen hun voedingskwaliteit te verbeteren, kan dit 

tegelijkertijd gepaard gaan met een verbetering van de voedingskwaliteit van 

hun thuiswonende kinderen. Op die manier kan een interventie een langdurig 

voordelig effect hebben voor de publieke gezondheid, omdat het overgewicht in 

meerdere, jonge generaties aanpakt. Voedingskwaliteit hield later in het volwassen 

leven minder sterk verband met gewichtstoename. Desondanks blijft een gezonde 

voeding ook in deze levensfase van groot belang om gezond oud te worden. Zo 
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blijkt het risico op diabetes type 2 groter te zijn wanneer men slecht scoort op de 

Lifelines Diet Score, en ook wanneer men veel sterk bewerkte voedingsmiddelen 

eet, zoals chips of worst. Ook is het risico om te overlijden lager bij volwassenen met 

een betere voedingskwaliteit. Toch zijn de gezondheidsvoordelen van een gezond 

voedingspatroon niet voor iedereen hetzelfde. Deze kunnen afhangen van iemands 

persoonlijke situatie. Zo is voor volwassenen met een lagere sociaaleconomische 

status het risico op diabetes type 2 nog altijd verhoogd, ook wanneer er gezond 

gegeten wordt. Voor patiënten die lijden aan meerdere chronische ziekten zoals 

diabetes type 2 en cardiovasculaire ziekten, geldt ook dat hun kans om te overlijden 

onverminderd hoog blijft bij een gezond voedingspatroon. Dit laat zien dat we in 

dergelijke situaties ook alert moeten blijven op risicofactoren buiten het domein 

van voeding en leefstijl. Daarnaast zijn de algemene voedingsrichtlijnen die indirect 

opgenomen zijn in de Lifelines Diet Score voor deze groepen misschien niet 

toereikend. Hieronder zal ik verder ingaan op deze bevindingen.

In deel 1 van dit proefschrift werd de ontwikkeling van de Lifelines Diet Score 

uitvoerig beschreven. De Richtlijnen Goede Voeding 2015, uitgebracht door de 

Gezondheidsraad, vormden een leidraad in de ontwikkeling van de score. Voor 

het tot stand komen van deze Richtlijnen verrichtte de Gezondheidsraad een zeer 

grondig, systematisch literatuuronderzoek binnen de internationaal beschikbare 

wetenschappelijke literatuur. Hierin werd gezocht naar sterk bewijs voor een verband 

tussen voedingsmiddelen en –patronen aan de ene kant, en gezondheidsuitkomsten 

aan de andere kant. Wat betreft gezondheidsuitkomsten richtte de Gezondheidsraad 

zich op de 10 meest voorkomende chronische ziekten in Nederland (coronaire 

hartziekten, beroerte, hartfalen, diabetes mellitus type 2, borstkanker, darmkanker, 

longkanker, chronische obstructieve longziekten, dementie en depressie) en drie 

risico factoren voor deze ziekten (gewicht, systolische bloeddruk en LDL-cholesterol). 

De Gezondheidsraad gaf concrete Richtlijnen, bijvoorbeeld om dagelijks ten 

minste 200 gram groente en ten minste 200 gram fruit te eten. De Richtlijnen en de 

wetenschappelijke literatuur waarop zij gebaseerd zijn, hebben wij vervolgens vertaald 

in een score die toepasbaar is in wetenschappelijk onderzoek. De Lifelines Diet Score 

beloont hogere inname van groente, fruit, volkoren producten, peulvruchten en noten, 

vis, zachte margarines en oliën, ongezoete zuivel, koffie en thee, en lagere inname van 

rood en bewerkt vlees, boter en harde margarines en suikerhoudende dranken. Deze 

score meet niet de precieze naleving van de Richtlijnen, maar wel de mate waarin 

iemand gezonde en ongezonde voedingsproducten eet. Dit doen we door de inname 
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van deze voedingsgroepen tussen de deelnemers van het onderzoek te vergelijken 

en hen in vijf groepen in te delen. Zo wordt voor het item “groente” de hoogste 

score toegekend aan de 20% van de studiedeelnemers met de hoogste inname. Dat 

betekent niet per se dat deze deelnemers allemaal ten minste 200 gram groenten 

per dag eten. De reden hiervoor is dat deze grovere indeling gemakkelijker te maken 

is met de soms beperkte voedingsgegevens die voor wetenschappelijk onderzoek 

beschikbaar zijn. Na het ontwikkelen van een dergelijke score moet onderzocht 

worden of de score functioneel en toepasbaar is in studies met deelnemers die 

sterk van elkaar verschillen qua leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Wij vonden 

dat de score hoger was in oudere deelnemers, in vrouwen en in deelnemers met 

een hoger opleidingsniveau. Dit geeft vertrouwen in het functioneren van de score, 

aangezien eerder onderzoek ook heeft laten zien dat de voedingskwaliteit in deze 

groepen over het algemeen beter is. In de hierop volgende onderzoeken waarin 

de score werd toegepast, moest verder blijken of de score ook verband houdt met 

gezond ouder worden.

In deel 2 van dit proefschrift werd eerst het verband tussen de Lifelines Diet Score 

en gewichtsverandering onderzocht. Dit deden wij in een groep van 1000 kinderen 

waarbij we voedingskwaliteit hebben gemeten toen zij 3 jaar waren, en ook in een 

groep van 85,000 volwassenen tussen de 18 en 93 jaar op het moment van de 

voedingsmeting. In het onderzoek met de jonge kinderen keken we zowel op 3 en 

op 10 jaar naar hun gewicht. In de groep kinderen met de laagste voedingskwaliteit 

(laagste 20% van de LLDS), had op 3 jaar 7.9% van de kinderen overgewicht. Tegen 

de tijd dat deze kinderen 10 jaar waren, had 22.6% van hen overgewicht. Deze 

toename was veel minder sterk voor kinderen die op 3-jarige leeftijd al gezond 

aten (hoogste 20% van de LLDS). Van hen had op 3-jarige leeftijd 10.1% overgewicht, 

en op 10 jaar was dit toegenomen tot 13.6%. In de regressieanalyses waarin wij 

corrigeerden voor verschillen in andere eigenschappen van de kinderen en hun 

ouders, werd geschat dat ongeveer de helft van het verschil in gewichtstoename 

tussen kinderen met een lage en een hoge voedingsscore verklaard werd door hun 

verschil in voedingskwaliteit. Ook in de studie met volwassen deelnemers vonden 

we een duidelijk verband tussen de Lifelines Diet Score en gewichtsverandering 

in de daaropvolgende jaren. Een slechtere voedingskwaliteit was het sterkst 

geassocieerd met een hogere gewichtstoename in de jongste leeftijdsgroep die 

wij onderzochten, namelijk volwassenen tussen de 18 en 29 jaar. Voor mannen 

van deze leeftijd kon een slechtere voedingskwaliteit per jaar een 0,3 kg hogere 
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gewichtstoename verklaren. Hoewel dit misschien niet veel lijkt, kan dit toch optellen 

tot een aanzienlijke gewichtstoename wanneer deze toename in opeenvolgende 

jaren standhoudt. Opvallend was dat we in dezelfde studie bij vrouwen van 70 jaar 

en ouder vonden dat een slechtere voedingskwaliteit samenhing met een sterker 

gewichtsverlies. Op latere leeftijd is het juist van belang om niet te veel gewicht 

te verliezen, omdat dit ouderen op allerlei vlakken kwetsbaarder kan maken. Deze 

tegenstrijdigheid in de associatie tussen voedingskwaliteit en gewichtsverandering 

gedurende de levensloop laat dus zien dat het doel van gezond eten met het ouder 

worden kan veranderen.

Tevens laten de uitkomsten van deze twee studies samen zien dat voedingskwaliteit 

op jonge leeftijd de grootste potentie heeft om overgewicht te voorkomen. Op 

basis hiervan stellen wij dan ook dat voedingsinterventies die gewichtstoename 

op populatieniveau willen voorkomen, het best gericht kunnen worden op 

jongvolwassenen. Wanneer een dergelijke interventie succesvol is, heeft dit 

tegelijkertijd mogelijk ook een positieve invloed op de eetgewoonten en het gewicht 

van hun thuiswonende kinderen. Naast de onderzoeken met de Lifelines Diet Score 

zien we in dit deel van dit proefschrift ook dat we veel kunnen leren van de timing 

van voedingsinname. In hoofdstuk 4 hebben we laten zien dat kinderen die veel 

suikerhoudende dranken drinken meer aankomen. Opvallend was dat het gedrag 

van deze kinderen qua inname ten opzichte van kinderen met een lage inname vooral 

verschilt ten tijde van de hoofdmaaltijden. Bijna alle kinderen drinken suikerhoudende 

dranken in de ochtend en in de middag, wanneer het vermoedelijk wordt gezien als 

iets lekkers of als snack. Als kinderen daarnaast ook bij de maaltijd suikerhoudende 

dranken drinken, wanneer het waarschijnlijk functioneert als dorstlesser, kan de totale 

inname flink oplopen. Dit zorgt er vervolgens voor dat het kind een hoger risico heeft 

op overgewicht. Hieruit kunnen we het concrete advies afleiden om kinderen als 

dorstlesser bij een maaltijd suikervrije alternatieven zoals water of thee aan te bieden.

Hoewel gewicht over de gehele levensloop een belangrijke risicofactor is voor 

gezond ouder worden, zijn er ook gezondheidsuitkomsten die vooral later in de 

levensloop van belang worden. In deel 3 van dit proefschrift stonden daarom de 

ontwikkeling van diabetes type 2 en het risico op overlijden centraal. Diabetes 

type 2 is een metabole aandoening waarvan in eerder onderzoek al gebleken is 

dat het risico op het ontwikkelen van deze aandoening hoger is voor mensen met 

een ongezonder voedingspatroon. Dit verband vinden wij ook in hoofdstuk 6 en 7. 
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Zowel een lagere Lifelines Diet Score als een hogere inname van sterk-bewerkte 

voedingsproducten hing samen met een hoger risico op het ontwikkelen van 

diabetes type 2 in volwassenen. Wat betreft de sterk-bewerkte voedingsmiddelen 

bleek dit verband vooral gevonden te worden voor voedingspatronen met een 

hoge inname van koude en warme hartige snacks, zoals kaas, worst of gefrituurde 

hapjes. Opvallend was dat een voedingspatroon met een hogere inname van zoete 

bewerkte producten, zoals koek en taart, juist verband hield met een lager risico 

op diabetes type 2. Onze hypothese is dat bij deze bevinding het vermijden van 

zoete producten een rol speelt, doordat men zich ten tijde van het invullen van 

de voedingsvragenlijst al bewust was van het eigen risico op diabetes type 2, wat 

ook vaak suikerziekte genoemd wordt. Daarnaast hebben we in hoofdstuk 6 het 

verband van voeding met diabetes ook onderzocht in groepen met verschillende 

opleidingsniveaus. In lijn met wat we verwachtten vonden we dat bij deelnemers 

met een lager opleidingsniveau een lagere voedingskwaliteit voorkomt dan bij 

deelnemers met een hoger opleidingsniveau, en ook dat deelnemers met een 

lager opleidingsniveau vaker diabetes type 2 hebben. Echter blijkt dat mensen 

met een lager opleidingsniveau toch een tweemaal zo hoge kans hebben om 

diabetes te ontwikkelen wanneer zij net zo gezond eten als mensen met een hoog 

opleidingsniveau. Een gezond voedingspatroon heeft dus in een sociaaleconomische 

context niet voor iedereen eenzelfde gezondheidseffect. Een verklaring hiervoor 

vinden we in het “causal pie model” van Professor Kenneth Rothman. Dit model 

suggereert dat er verschillende risico factoren (taartpunten) nodig zijn om een ziekte 

te veroorzaken (een hele taart). De samenstelling van deze taart kan echter van 

persoon tot persoon verschillen. Wanneer slechte voedingskwaliteit als risicofactor 

geëlimineerd wordt, zou het kunnen dat er onder lager opgeleiden vaker nog genoeg 

andere taartpunten beschikbaar blijven om een complete taart te vormen, en dus 

alsnog tot de ziekte leiden. Dit impliceert dus ook dat als we sociaaleconomische 

gezondheidsverschillen willen verminderen, we meerdere risicofactoren (taartpunten) 

tegelijk zullen moeten aanpakken. Een vraag die nog onbeantwoord bleef is wat 

het belang is van voeding later in het leven, wanneer zich mogelijk al verscheidene 

chronische ziekten hebben gepresenteerd. In hoofdstuk 8 werd daarom de associatie 

tussen voedingskwaliteit en het risico op overlijden onderzocht, in subgroepen van 

de oudere studiepopulatie die werden gedefinieerd op basis van hun gezondheid. 

Uit de resultaten bleek dat voeding voor deze gezondheidsuitkomst ook niet voor 

iedereen eenzelfde rol speelt. Zo zien we dat een goede voedingskwaliteit voor 

gezonde ouderen en ouderen met diabetes duidelijker verband houdt met een lager 
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overlijdensrisico dan voor ouderen bij wie al meerdere cardiometabole ziekten zijn 

vastgesteld. Voor deze groep ouderen zijn mogelijk andere richtlijnen voor voeding 

en leefstijl nodig om het leven te verlengen.

De verschillende onderzoeken uit dit proefschrift laten samen zien dat een gezond 

voedingspatroon voor eenieder kan bijdragen aan gezond ouder worden, maar 

de mate van voordeel en de gezondheidsuitkomst die het sterkst beïnvloed 

wordt kunnen gedurende de levensloop en afhankelijk van andere persoonlijke 

eigenschappen verschillen. Daarnaast laat dit proefschrift zien dat de Lifelines 

Diet Score goed toepasbaar is in wetenschappelijk onderzoek, en dat de score, 

welke gebaseerd is op de Richtlijnen Goede Voeding 2015 en de onderliggende 

literatuur, duidelijk verband houdt met verschillende gezondheidsuitkomsten die 

van belang zijn bij gezond ouder worden. Desondanks zal er voor subgroepen van 

de populatie, bijvoorbeeld gedefinieerd op basis van leeftijd, gezondheidsstatus of 

sociaaleconomische status, nog meer aandacht nodig zijn voor gerichte adviezen 

binnen en buiten het domein van voeding en leefstijl.
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DANKWOORD

En dan tot slot het belangrijkste en meest gelezen hoofdstuk van dit proefschrift: 

het dankwoord. Overigens vind ik het geheel terecht dat dit één van de weinige 

hoofdstukken is die men echt van A tot Z leest (of ben ik de enige die dit doet?!). Hoe 

cliché het ook is, je had dit proefschrift nooit in je handen gehad zonder de bijdrage 

van alle mensen die in dit hoofdstuk voorbijkomen. En laten we eerlijk zijn, een 

dankwoord leest ook wel iets lekkerder weg dan de voorgaande wetenschappelijke 

hoofdstukken.

Allereerst wil ik graag mijn promotoren héél erg bedanken. Het meest dankbaar 

ben ik voor jullie eindeloze vertrouwen in mijn kunnen, ook (of eigenlijk vooral) op 

momenten dat ik dat vertrouwen zelf niet had.

Eva, dankjewel dat jij mij stimuleerde om me niet alleen op wetenschappelijk vlak, 

maar ook op persoonlijk vlak te ontwikkelen. Door mij zo af en toe een spiegel voor 

te houden dwong je mij om ook over mijzelf te leren. Ik denk dat ik daarnaast vooral 

veel van je heb kunnen leren op vlakken waar wij van elkaar verschillen. Zo kon jij 

mij bijvoorbeeld goed helpen het doel voor ogen te houden, wanneer ik vastliep in 

details. Dankjewel voor al deze wijze lessen.

Gerjan, deze mooie kans om te promoveren in Groningen heb ik initieel aan jou te 

danken. De samenwerking met jou was voor mij heel waardevol – jij liet me nadenken 

over het waarom, het grotere geheel. Hoewel dit regelmatig betekende dat ik na een 

overleg met jou meer vragen had dan toen ik aankwam, bracht dit mij uiteindelijk 

altijd verder. Dankjewel hiervoor.

Daan, wat bijzonder dat ik zo veel tijd heb mogen doorbrengen met zo’n ervaren 

voedingswetenschapper als jij. Hoewel ik dat in het begin vooral erg spannend 

vond, bleek gelukkig al snel dat wij goed met elkaar overweg konden. Jouw humor, 

enthousiasme en precisie passen goed bij mij. Bovendien bleek uiteindelijk dat ik niet 

alleen veel van jou kon leren, maar jij ook van mij! Ik hoop dat je inmiddels genoeg 

van Word en PowerPoint weet om hier voortaan zelf mee uit de voeten te kunnen, 

maar anders weet je me te vinden.
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Ook wil ik de leden van de leescommissie, Prof. dr. B.H.R. Wolffenbuttel, Prof. dr. J.M. 

Geleijnse en Prof. dr. H.C. Boshuizen hartelijk bedanken voor het beoordelen van 

mijn proefschrift.

Dan mijn twee fantastische paranimfen, Jacobien en Jolanda. Wat is het een onwijs fijn 

idee dat jullie (als corona het toe laat) tijdens mijn verdediging naast mij staan. Lieve 

Jacobien, wat was het super om tijdens mijn promotie-traject een kamer met jou te 

mogen delen. Onze kamer werd eigenlijk een soort tweede huiskamer, inclusief goed 

gevulde koffie-corner. Wat hebben wij het gezellig gehad! Jij maakte altijd tijd voor 

een kopje koffie en een praatje, ongeacht hoe druk je was. Uiteraard waren we door 

ons geklets goed op de hoogte van elkaars leven buiten werk, maar onze gesprekken 

waren ook vaak genoeg wél werk-gerelateerd. Wat was het fijn om te kunnen sparren 

over de hobbels die wij beiden tegenkwamen. Ik heb grote bewondering voor jouw 

eindeloze enthousiasme, doorzettingsvermogen en interesse in anderen. Dankjewel 

dat jij als ervaren paranimf en kersverse gepromoveerde op deze belangrijke dag 

naast me staat! Lieve Jolanda, wat hebben wij in de afgelopen jaren al veel mooie 

momenten met elkaar mogen delen. Mijn verdediging wordt er weer één voor op het 

lijstje! Wist je dat het in de week van mijn verdediging precies 9 jaar geleden is dat 

wij elkaar ontmoetten?! Toen was je nog een zorgeloze scholier, inmiddels ben je een 

even zorgeloze arts. Ik ben regelmatig jaloers op hoe jij onder alle omstandigheden 

de rust zelve bent. Gelukkig kan ik op de dag van mijn verdediging een beetje van 

deze kwaliteit profiteren doordat jij als parelnimf niet van mijn zijde wijkt ;-). Dankjewel 

dat jij, als afgevaardigde van de Briegade, mijn paranimf wilt zijn!

Verder ben ik heel blij dat ik de afgelopen jaren heb mogen samenwerken met 

andere inspirerende onderzoekers. Louise, wij hebben de afgelopen jaren aan een 

aantal leuke projecten samen mogen werken, ook buiten dit proefschrift om. Zo was 

het voor mij heel leerzaam om met jou (en natuurlijk met anderen, zoals Hinke) te 

proberen voedingswetenschappers uit de regio samen te brengen bij “Nutrition for 

Health” seminars, ook al ging dit niet altijd van een leien dakje.. Tugsu, it was great to 

work with you on our Lifelines projects. I think we learned a lot from each other, as we 

both have different backgrounds. Thank you for this! Frederick, it turned out that we 

were quite an efficient team together, don’t you think? This made it possible for me to 

include our joint paper in my thesis as well. Thank you for the fruitful collaboration! I 

also want to thank all others that have been a member of our Lifestyle Epidemiology 

Unit in the past years. I’ve enjoyed the valuable discussions we had with regard to 
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our research. I think those discussions may have benefitted from the snack duty that 

one of us had. They say “food for thought” for a reason, right?

Al werkten we inhoudelijk maar weinig samen, grote dank gaat ook uit naar mijn 

andere lieve en gezellige collega’s waaronder Joyce, Rikstje, Willemijn, Liza, Marloes 

en Carel-Peter. Jullie zorgden ervoor dat ik altijd met plezier naar Epi kwam, ook op 

dagen dat het werk zelf mij minder kon motiveren. Joyce, zoals ik al schreef was één 

van de beste aspecten van mijn PhD-tijd dat ik met jou en Jacobien een kamer mocht 

delen. Die huiselijke sfeer van onze kamer had volgens mij grote aantrekkingskracht 

op anderen. Er ging geen dag voorbij zonder dat er iemand bij ons kwam buurten. 

Heel erg bedankt voor al je gezelligheid, maar ook zeker voor het meedenken met 

bijvoorbeeld statistische of taalkundige vragen. Rikstje, mijn ‘unit-maatje’ vanaf dag 

één. Op werk kon ik heerlijk met jou sparren, maar ook daarbuiten konden wij onze 

analytische vaardigheden inzetten bij ons meubel-maak-avontuur. Wat was dat 

leuk! Mocht het bij ons beiden niets worden in de wetenschap, kunnen we altijd 

nog overwegen ons op de wijnkasten te storten. Willemijn, ik zou bijna vergeten 

dat jij pas later aansloot (nadat je overliep vanaf de Neurologie: ik snap dat wel, wij 

waren zeker gezelliger). Dat wij het al snel zo goed met elkaar konden vinden, kan 

door meerdere dingen komen. Misschien ons even slechte gevoel voor humor, de 

koffietjes en biertjes op de tennisbaan, of een combi daarvan. Überhaupt knap dat 

je ervoor gezorgd hebt dat ik anderhalf jaar lang wekelijks gesport heb, dat was 

nog niet eerder iemand gelukt. Jammer dat de corona-crisis en mijn verhuizing naar 

Zwolle daarna roet in het eten gooiden, maar ik heb goede hoop voor de (nabije) 

toekomst. Liza, Marloes en CP, ook jullie bedankt voor alle gezelligheid tijdens 

lunchpauzes en spelletjes-avonden. Zonder jullie allemaal had ik zeker niet zulke 

goede herinneringen aan de afgelopen jaren!

Anne, sinds je vertrek van de afdeling ben je wellicht uit het spreekwoordelijke oog, 

maar niet uit het hart. Toen ik bij Epi kwam, was jij mijn aangewezen buddy, en die 

rol heb je zeker volbracht. Misschien zelfs nog wel meer in de laatste fase van mijn 

promotie-traject dan in de eerste periode (waar een buddy in eerste instantie voor 

bedoeld is). Wat vind ik het fijn om het met jou te kunnen sparren over mijn onderzoek, 

het afronden van mijn PhD en mijn toekomstplannen. Jij weet mij altijd te motiveren en 

te inspireren. Maaike, wij bleken een uitstekend duo voor het organiseren van sociale 

aangelegenheden. Dank voor de gezellige samenwerking en de leuke gesprekken, 

en ook voor je enthousiasme en luisterend oor toen het aankwam op het zoeken 
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van een leuke postdoc plek. Die leuke postdoc plek vond ik uiteindelijk bij Truuske. 

Truuske, hoewel jij in mijn promotietraject geen grote rol hebt gespeeld was het feit 

dat ik aansluitend aan mijn PhD bij jou van start kon gaan met een postdoc project 

een enorme motivatie om in de corona-tijd vanuit huis mijn proefschrift op tijd af 

te maken. Dankjewel voor je vertrouwen in mij, en voor alles wat ik nu al van je heb 

mogen leren.

Tot slot wil ik ook alle andere collega’s van de afdeling Epidemiologie die ik niet 

bij naam heb genoemd bedanken, aangezien jullie allemaal bijdragen aan de 

gezelligheid en de positieve werksfeer (die wat mij betreft alleen maar versterkt is 

door onze verhuizing naar het Zusterhuis!). Aangezien ik het UMCG voorlopig niet ga 

verlaten, kijk ik ernaar uit de komende jaren met jullie allemaal nog veel gezellige 

en leerzame momenten te delen!

Mijn dank gaat tevens uit naar alle studenten met wie ik heb mogen samenwerken. 

Ik kan alleen maar hopen dat jullie net zoveel geleerd hebben van mij, als ik van 

jullie! Karlien en Milou, jullie wil ik in het bijzonder bedanken voor jullie eindeloze 

enthousiasme bij het uitwerken van de FFQ. Onze gezamenlijke inzet heeft uiteindelijk 

geleid tot twee mooie manuscripten, welke ook in dit proefschrift konden worden 

opgenomen.

Ook buiten de afdeling zijn er een heel aantal mensen die op de achtergrond een 

belangrijke rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van dit proefschrift.

Lieve Anne-Maud, Jolanda, Linde en Yvette, lieve Briegade, al jaren zijn jullie een 

vast onderdeel van mijn week. Wat is het fijn om na een werkdag lekker met/voor 

jullie (kies maar welke het meest van toepassing is ) te koken, te kunnen delen wat 

ons bezig houdt, en te ontspannen met brie, chocola en slechte TV. Dankjulliewel 

daarvoor! Laura, al vanaf onze allereerste dag als student zijn wij samen opgetrokken. 

Wonen in hetzelfde huis, samen naar Australië, beide naar Amerika voor stage en 

uiteindelijk beide een PhD in Groningen. Hoewel het fijn is om vriendinnen te hebben 

die niet promoveren (dan gaat het ten minste eens een keer niet over werk), het is 

minstens zo fijn om vriendinnen te hebben die wél promoveren, want jij begrijpt mij 

als geen ander! Manon, mijn andere lieve oud-huisgenootje, of is huispsycholoog 

beter passend? Jouw oprechte interesse in mij en mijn onderzoek waardeer ik enorm. 

Dankjewel dat jij altijd open staat voor een goed gesprek!
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Uiteraard gaat mijn dank ook uit naar alle andere lieve mensen, zoals “de 6” uit Heerde 

en mijn lieve schoonfamilie, die mij de afgelopen jaren van gezelligheid en support 

hebben voorzien.

Lieve zus, ondanks dat wij elkaar maar weinig zien, schat ik toch in dat jij tot de groep 

mensen behoort die het meest trots is op mij en dit proefschrift. Ik ben blij dat jij mijn 

beschermende, grote zus bent.

Lieve pap, nog zo’n trotse supporter. Ik denk eigenlijk dat jij van iedereen het 

meest aan dit proefschrift gehad hebt. Jouw wetenschappelijk-onderbouwde 

leefstijlinterventie was ten slotte een groot succes. Misschien moeten we toch 

overwegen jouw recepten met meer mensen te delen ;-). Dankjewel pap, voor je 

interesse, vertrouwen en support.

En dan mijn allerliefste moeder, de trotste van allemaal. Zei je niet eens dat je op 

de dag van mijn verdediging verwachtte een stukje boven de grond te zweven van 

trots? Ik zou het haast geloven. Maar lieve mam, besef wel dat ik alles waar jij in mij 

zo trots op bent, grotendeels aan jou te danken heb. Ik kan je nooit genoeg bedanken 

voor alles wat jij mij hebt meegegeven. Ik weet vrij zeker dat ik zonder jouw steun en 

vertrouwen niet eens aan dit proefschrift begonnen zou zijn. Dankjewel mam, 👃👈.

In de allerlaatste regels van dit dankwoord richt ik me natuurlijk tot jou, lieve Gijs. Ik 

ben zó blij met jou. Jij helpt mij mijn zorgen te relativeren, te vertrouwen in mijn eigen 

kunnen en trots te zijn op wat ik bereik. Jij weet mij op te vrolijken en te motiveren 

op dagen dat mijn pessimistische kant de overhand heeft, zoals bijvoorbeeld tijdens 

onze corona-quarantaine toen ik toch behoorlijke moeite had dit proefschrift af te 

ronden. Eigenlijk kunnen we wel stellen dat jij de coachende rol die je had toen wij 

elkaar ontmoetten nooit helemaal hebt opgegeven ;-). Dankjewel lieve Gijs dat jij er 

altijd voor mij bent. Mijn wereld is zo veel mooier met jou!

P.S.: Het gaat zelfs mij te ver om onze kat Gado te bedanken in mijn dankwoord, maar 

wie goed zoekt zal hem wel terugvinden in de omslag van dit proefschrift!
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2016-2020 Guest lecturer and statistics workshop teacher for the course 

“Nutrition in Medicine” from the master Biomedical Sciences, 

University of Groningen

Training
2019 Course Systematic reviews & Meta-analysis, University of Groningen, 

NL

2019 Nutritional Leadership Workshop Debating, The Hague, NL

2019 Course Introduction to Genetic Epidemiology, University of 

Groningen, NL

2018 Course Measuring Concepts in Quantitative Research, University of 

Groningen, NL
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2018 Course Study Design in Clinical epidemiology, University of 

Groningen, NL

2018 Course Medical Statistics, University of Groningen, NL

2017 Course Mixed Models for Clustered Data, University of Groningen, NL

2017 Scientific Integrity Course, University of Groningen, NL

2017 Erasmus Summer School, Conceptual Foundation of Epidemiologic 

Study Design course, Erasmus University Rotterdam, NL

2017 NutriScience Course Global Nutrition – from nutrients to whole diets, 

University of Wageningen, NL

2017 Elevate Health Online Course Nutrition Epidemiology, Utrecht 

University, NL

2017 Basic course Instructions and Organisation for Clinical Researchers 

(BROK), University of Groningen, NL

2016-2020 Managing your PhD Course, University of Groningen, NL
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COMMENTARY ON CHAPTER 6

Commentary in: EClinicalMedicine 2020, 19: p100273

Uncovering the mechanisms underlying the social patterning 
of diabetes
Elizabeth B. Lynch, Department of Preventive Medicine, Rush University Medical 

Center, Chicago, IL, United States

Extensive evidence shows that social and/or economic disadvantage is associated 

with a range of poor health outcomes. Unlike differences in health that are related to 

biological factors (e.g. genetics, age or gender), health disparities refer to differences 

in health that are linked to one’s position in the social/economic hierarchy. Health 

disparities are differences that could be prevented by appropriate social policies [1]. 

The mechanisms by which social position leads to disease are still largely unknown.

Two explanations have been proposed for how social/economic position might lead 

to different health outcomes: differential exposure and differential vulnerability [2]. 

The differential exposure explanation is that social variation in disease risk is due to 

variation in exposure to risk factors. Socially disadvantaged individuals may have 

higher rates of disease because they have greater exposure to risk factors for the 

disease. This explanation for health disparities assumes that the relationship between 

risk factors and health outcomes is the same across social groups. Alternatively, it may 

be that social position confers differential vulnerability to the same risk factors, such 

that exposure to the same risk factor may result in different levels of disease risk in 

different social groups. Distinguishing between these two possible explanations for 

health disparities is not merely of theoretical interest. It has important implications 

for interventions. If social position confers differential vulnerability to particular risk 

factors, then interventions that eliminate disparities in risk factors will not necessarily 

eliminate disparities in health outcomes.

Diabetes is a complex health condition that dramatically increases risk of 

cardiovascular disease, kidney disease and a host of vascular problems, and it is 

highly influenced by social/economic position. Risk of diabetes is higher in socially 

disadvantaged groups [3,4]. Data presented by Vinke, et al. [5] in this article of 

EClinicalMedicine are informative with regard to the mechanism by which social 

position might impact diabetes risk. The differential exposure explanation is that 

socially disadvantaged groups have greater risk of diabetes because they are more 
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likely to eat poor quality diets, an important risk factor for diabetes. If that explanation 

were true, then eliminating the difference in diet quality between social groups should 

result in elimination of the social disparity in diabetes. The differential exposure 

explanation assumes that the relationship between diet quality and diabetes 

incidence is constant across socioeconomic groups.

Vinke et al., using prospective data from the Dutch Lifelines Cohort, a large 

population-based cohort in The Netherlands, found that the data did not support 

the hypothesis that socioeconomic disparities in diabetes are caused by differential 

exposure to poor diet. Consistent with other studies, the authors found a strong main 

effect of diet quality on incidence of diabetes. They also found an interaction with 

education in which the influence of diet quality on diabetes incidence was highly 

attenuated in the low education group relative to the higher education groups. That 

is, a high-quality diet was much less protective for those in the lowest tertile of 

educational attainment than for those in the highest tertile. Among individuals with 

a high-quality diet, those in the lowest education group had two times the incidence 

of diabetes as those in the highest education group. This finding is consistent with 

what has been called the differential vulnerability explanation for social patterning 

of diabetes, but in this case the more educated group is more vulnerable to the 

effect of the risk factor (poor diet). The less educated group appears to be more 

vulnerable to diabetes overall. Even when they eat a high-quality diet, their risk of 

diabetes remains high.

The Vinke et al. study suggests that diabetes is causally overdetermined among 

individuals in the lowest education group. Individuals at lower levels of the social 

hierarchy may be exposed to a greater number of risk factors for diabetes; in the 

absence of poor diet, they remain exposed to other risk factors that are sufficient 

to cause diabetes. Importantly, this implies that a population-wide diet intervention 

which achieved equally high diet quality across levels of the social hierarchy may 

exacerbate health disparities in diabetes because it would eliminate more cases of 

diabetes in higher social groups than lower social groups.

This paper serves as another reminder that interventions to reduce health disparities 

require us to address their root causes, which lie far outside the purview of medicine. 

Medical and behavior change interventions (such as changing dietary behavior) may 

have less impact for individuals at the bottom of the social hierarchy, who must cope 
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with the structural violence of class oppression, racial discrimination and economic 

injustice. These upstream factors are extremely biologically threatening. Research 

like that of Vinke et al. serves the cause of health equity by helping to elucidate the 

mechanisms by which social and economic conditions breed disease. Hopefully 

better understanding of these mechanisms will enable scant resources to be spent 

in the most impactful way as we strive to achieve more equitable societies.
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