
Kaneel kan een positief effect hebben op de bloedsuikerspiegel bij mensen met 
prediabetes 
OP 11 AUGUSTUS 2020 

Kaneel is een specerij dat bestaat uit de binnenbast van de scheuten van de kaneelboom 

(Cinnamomum verum). Kaneel wordt meestal als smaakstof gebruikt, maar kent sinds de 

oudheid ook therapeutische toepassingen bij de aanpak van artritis en andere 

ontstekingsziekten. Kaneel werd in het recente verleden ook bestudeerd voor zijn potentieel 

gunstige effecten bij patiënten met type 2 diabetes. In experimentele studies werden de 

glucoseverlagende effecten van kaneel in verband gebracht met een verhoogde GLUT4 

(glucose transporter type 4) membraantranslocatie, met de stimulatie van de postprandiale 

niveaus van GLP-1, met de remming van de alfa-glucosidase activiteit en met anti-oxiderende 

eigenschappen. 

Een internationale groep experten onderzocht de effecten van kaneel op de glucose 

homeostase bij personen met prediabetes. Hiervoor werd een dubbelblinde, placebo-

gecontroleerde klinische studie opgezet waarin volwassen personen met prediabetes 

gerandomiseerd werden naar kaneel 500 mg (3x/dag) of placebo (3x/dag). 

“In onze studie steeg de nuchtere glucosespiegel na 12 weken follow-up bij de patiënten in de 

placebogroep, maar de glucosespiegel bleef stabiel in de patiëntengroep die behandeld werd 

met kaneel. Dit leidde tot een gemiddeld verschil in de nuchtere glucosepiegel van 5 mg/dL (p 

< 0,05). Een behandeling met kaneel zorgde tevens voor een significante daling van de 

glucose plasmaspiegel na 2 uur tijdens een orale glucose tolerantietest (p < 0,05). Uiteraard 

zijn grotere en meer langdurige studies nodig om het effect van kaneel inzake de progressie 

van prediabetes naar type 2 diabetes te bestuderen, maar in ons onderzoek blijkt kaneel de 

nuchtere glucosespiegel en de glucosetolerantie te verbeteren en zien we tevens een gunstig 

veiligheids- en tolerantieprofiel,” aldus professor Giulio Romeo (Joslin Diabetes Center, 

Boston, USA). 

De volledige publicatie van professor Giulio Romeo zoals deze gepubliceerd werd in het 

medische tijdschrift ‘The Journal of the Endocrine Society’ kan u hieronder raadplegen. 
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