
Diabetes type 2 

Naar schatting 1op 2 van de mensen met diabetes weet niet dat hij of zij de aandoening heeft en 
wordt er dus ook niet voor behandeld.


Wat is diabetes? 
Voedingsstoffen bestaan voornamelijk uit vetten, eiwitten en koolhydraten (suikers, zetmeel). Deze 
voedingsmiddelen leveren de energie die het lichaam nodig heeft om te functioneren. Tijdens de 
vertering passeren ze in de darmen en komen dan, nadat ze omgezet zijn, in de bloedsomloop 
terecht. Zo worden koolhydraten voornamelijk omgezet in glucose.

De stijging van de glucosespiegel in het bloed (glykemie) brengt de productie van insuline op 
gang in de pancreas (alvleesklier). Daarmee kan de glucose in de lichaamscellen worden 
opgenomen: in de spieren, in het vetweefsel en in de lever waar het omgezet en opgeslagen 
wordt. Zo daalt de glucose in het bloed.

Met een ander hormoon, glucagon, dat in de pancreas wordt aangemaakt, wordt de glucose die 
in de lever opgeslagen zit, vrijgegeven. Dat gebeurt buiten de maaltijden om, wanneer er energie 
nodig is of bij een daling van de bloedsuikerspiegel.

Het evenwicht tussen deze hormonen (insuline, glucagon, adrenaline, cortisol en groeihormoon) 
zorgt ervoor dat de bloedglucosespiegel stabiel blijft.

Diabetes is de chronische ziekte die optreedt wanneer de pancreas onvoldoende of geen meer 
insuline aanmaakt of wanneer het lichaam de aangemaakte insuline niet meer efficiënt kan 
gebruiken.

Vaak is overgewicht de oorzaak van dit ‘slechte’ gebruik van insuline.


Er zijn 3 belangrijke soorten diabetes 

1. Diabetes type 1

2. Diabetes type 2

3. Zwangerschapsdiabetes


Normale toestand:

Insuline bevordert de opname van glucose in de lichaamscellen zodat er brandstof voor de cel 
geleverd wordt.


Diabetes type 1 
De insulineproducerende cellen in de pancreas worden vernietigd, met als gevolg dat het lichaam 
een totaal gebrek aan insuline heeft.

Auto-immuunziekte: het immuunsysteem herkent de bètacellen van de pancreas, die insuline 
aanmaken, niet meer en vernietigt ze geleidelijk. De pancreas kan daardoor een insuline meer 
aanmaken. Personen die aan diabetes type 1 lijden, hebben dus dagelijkse injecties met insuline 
of een insuline pomp nodig om te kunnen overleven.

Wanneer treedt dit op?

Het vaakst in de kindertijd of bij aanvang van de volwassenheid.


Diabetes type 2 
De insuline is vaak minder doeltreffend en wordt in kleinere hoeveelheden aangemaakt.

Is het resultaat van de combinatie van 2 nauw verbonden mechanismen.

1. Het betreft een verminderde insulinegevoeligheid, de insuline werkt minder goed in op de 

cellen.

2. In de pancreas wordt lasreactie meer insuline aangemaakt, maar na verloop van tijd geraakt 

de pancreas uitgeput en daalt de afscheiding van insuline.

Wanneer treedt dit op?

Meestal vanaf 40 jaar, maar sinds kort zien we dit ook bij kinderen en adolescenten met 
overgewicht. Overgewicht en zwaarlijvigheid spelen vaak een belangrijke rol bij de ontwikkeling 
van diabetes type 2. Diabetes type 2 kan bovendien erfelijk bepaald en leeftijdsgebonden zijn 
waartegen geen pressie is.




Zwangerschapsdiabetes 
Wanneer praat men over zwangerschapsdiabetes?

Wanneer zwangere vrouwen die nooit eerder diabetes gehad hebben, een te hoog glucosegehalte 
in hun bloed hebben tijdens hun zwangerschap. Wat zijn de gevolgen als zwangerschapsdiabetes 
niet onder controle gebracht wordt?

Deze diabetes verhoogt:

- Het risico op een miskraam,

- Het risico op vroeggeboorte,

- Het risico op een baby met overgewicht bij de geboorte (<4kg).

En na de zwangerschap?

Zwangerschapsdiabetes verdwijnt meestal na de bevalling. Maar vrouwen die 
zwangerschapsdiabetes hebben gehad, hebben wel een verhoogd risico om later diabetes type 2 
te ontwikkelen (30 tot 50% risico binnen de 5 tot 10 jaar na de zwangerschap).


Wat zijn de symptomen van diabetes type 2? 
De symptomen van diabetes kunnen lange tijd verborgen blijven, zodat de diabetes jarenlang 
onopgemerkt blijft. Men schat dat er gemiddeld 5 tot 10 jaar zit tussen het optreden van de eerste 
verhoogde glucosespiegels (zie pagina 13) en de diagnose.

Diabetes kan zich uiten door bepaalde voortekenen. Als er een combinatie van die tekenen is of 
als ze speciaal opgemerkt worden, moet men een arts raadplegen en moet de bloedglucose 
gecontroleerd worden.

De symptomen van diabetes kunnen lange tijd verborgen blijven !

Veel moeten plassen en sterk dorstgevoel

Onverklaarbaar gewichtsverlies

Vermoeidheid, slaperigheid, concentratieproblemen

Wazig zien

Vermagering

Langzame genezing van wonden

Tintelingen in de vingers en voeten ( parasthesie)


Wat zijn de complicaties van diabetes? 
De oorzaak van complicaties een teveel aan glucose in het bloed (hyperglykemie)

Als deze hyperglykemie blijft duren (chronische hyperglykemie), veroorzaakt dit permanente 
schade aan verschillende organen: vooral het hart (hartaanval) en bloedvaten (arteriële 
hypertensie, arterieel vastlijmden van de onderste ledematen met een risico op amputatie, 
beroerte …), nieren (nierfalen, met dialyse), of ook de ogen (retinopathie wat kan leiden tot 
blindheid) of het zenuwstelsel (neuropathie, diabetische voet).

De cardiovasculaire complicaties mogen niet onderschat worden: zij vormen de belangrijkste 
doodsoorzaak per personen met diabetes.

Diabetes kan ook andere complicaties met zich meebrengen, zoals:

- Slaapapneu,

- Capsulitis (schouderontsteking),

- Erectiestoornissen,

- Schimmelziekten,

- Urineweginfecties,

- Paradontitis (tandvleesontsteking).

Het goede nieuws: Deze complicaties kunnen vermeden worden door de bloedglucose goed te 
controleren.

Geglyceerd hemoglobine of HbA1c

Het HbA1c geeft weer hoe de diabetes geregeld is over een langere periode aan de hand van het 
gemeten. Deze geeft namelijk de gemiddelde bloedglucose van de laatste 2 tot 3 maanden weer 
vòòr de dosering (om de 3-6maanden). Het doel verschilt van persoon tot persoon, maar een 
waarde van 7,0 % of minder dan 0,7% blijft een redelijk doelwit voor de meeste 
diabetespatiënten. Die waarde moet evenwel geïndividualiseerd worden.




Welke behandeling voor diabetes type 2? 
Bij diabetes type 2 werkt insuline minder goed in op de verschillende organen.

De pancreas gaat als reactie meer insuline produceren, maar geraakt daardoor uitgeput. Door 
behandeling met geneesmiddelen, maar ook met regelmatige lichaamsbeweging en aanpassingen 
aan de voeding probeert men dus het fenomeen van insulineresistentie te verminderen en de 
aanmaak van insuline te bevorderen.

 De behandeling met geneesmiddelen moet altijd aangevuld worden met een gezonde en 
evenwichtige voeding en met regelmatige lichaamsbeweging. Dat maakt de behandeling 
doeltreffender.

Diabetes type 2 is een ziekte die evolueert. Na een geleidelijke verhoging van de antidiabetica* 
(therapeutische escalatie) kunnen er injecties met insuline voorgesteld worden als het 
insulinetekort begroot wordt, al dan niet ter aanvulling van de behandeling met antidiabetica.


* Geneesmiddel tegen type 2 diabetes. Antidiabetische geneesmiddelen verlagen het 
bloedglucosegehalte. De diabetesspecialist heeft keuze uit verschillende geneesmiddenklassen. 
We raden u dan ook aan om uw dialectoloog te raadplegen om hierover een volledige uitleg te 
krijgen. 


Zelfcontrole 
Om de bloedglucose te meten, prikt men zich meestal aan de zijkant van de vingertop met een 
lancet die op een vingerprikker gezet wordt.

De bloeddruppel wordt dan in contact gebracht met een strookje dat in het bloedglucosetoestel 
zit. Het resultaat is enkele seconden later af te lezen.

Voordat u de vingerprikker gebruikt, moet u goed uw handen wassen, liefst met warm water (om 
de bloedsomloop in de vingertop te stimuleren en zo een voldoende grote bloeddruppel te 
verkrijgen). Alcohol of ontsmettingsmiddelen moeten vermeden worden want die kunnen foutieve 
resultaten geven. De huid moet droog zijn op het prikmoment.

Het is belangrijk dat de lancet na elk gebruik verwisseld wordt (omwille van het risico op infectie 
en mogelijke pijn door afstomping van de punt). 

Het flash glucose monitoring systeem is een systeem dat dag en nacht automatisch de glucose 
meet. Het bestaat uit een sensor (die gedurende 14 dagen op de achterkant van de arm wordt 
geplaatst) en een uitleestoesel waarmee gescand kan worden en resultaten bekomen kunnen 
worden.


Wat is het belang van zelfcontrole?  
De behandeling met insuline is doeltreffend als die juist gedoseerd wordt. Vandaar is het voor een 
diabetespatiënt die met insuline behandeld wordt erg belangrijk om de bloedglucose regelmatig te 
controleren (zelfcontrole).

De zelfcontrole heeft verschillende voordelen:

1. Het meten van de impact van de verschillende elementen van de behandeling en het uitvoeren 

van eventuele aanpassingen.

2. Het opsporen, onmiddellijk behandelen en zelfs voorkomen van perioden van hypo- en 

hyperglykemie.

3. Het creëren van meer flexibiliteit in het tijdschema (maaltijd, lichaamsbeweging…).

4. Het geven van een govoel van vertrouwen en autonomie.


De zelfcontrole wordt nochtans soms ervaren als een beperking, omwille van het materiaal dat 
men bij zicht moet houden, de noodzaak om zich soms meerdere keren per dag te prikken en, in 
sommige gevallen, de frustratie over bepaalde onverwachte resultaten. Zelfcontrole is onmisbaar 
bij diabetes type 1, nodig bij diabetes type 2 die met insuline behandeld wordt en soms nuttig 
voor diabetespatiënten type 2 die niet met insuline behandeld worden.




Wat is hypoglykemie?  
Hypoglykemie betekent een te lage bloedsuikerspiegel, namelijk < 60 mg/dl.

Ernstige hypoglykemie, < 60 mg/dl, vergt snelle reactie omdat het de hersenfunctie verstoort.


De symptomen van hypoglykemie versschillen van persoon tot persoon. De meest voorkomende 
zijn:

- bleekheid,

- overmatig zweten,

- beven (tremor)

- hartkloppingen,

- gezichtsstoornissen,

- ongewoon gedrag,

- geïrriteerdheid of verwarring,

- concentratie en spraakstoornissen, slaperigheid


Naast te hoge bloedsuikerspiegels is het ook belangrijk te lage bloedsuikerspiegels zoveel 
mogelijk te vermijden. Een hypo is immers onaangenaam en kan het risico op vallen of een 
ongeval verhogen. Reageer dus altijd op een hypo.  Een hypoglycaemie kan veroorzaakt worden 
door een verminderde inname van koolhydraten (verkeerde inschatting koolhydraten, later eten…), 
een foute dosis of vergissing in het uur van inspuiting van insuline, te veel lichaamsbeweging, 
inname van alcohol op de nuchtere maag, lichamelijke of psychologische stress… Bij bepaalde 
antidiabetica is het risico op een hypo zeer gering. Zelfcontrole kan voor andere personen wel 
bruikbaar zijn om het risico op een hypo te beperken. Het is altijd raadzaam om een glucoleter bij 
zich te hebben of een gesuikerde snack en om vrienden en familie uit te leggen wat ze moeten 
doen in geval van een gewone hypo.


Wat is hyperglykemie ? 
Hyperglykemie betekent te veel suiker in het bloed.

Langdurige blootstelling aan te hoge bloedsuikerspiegels kan leiden tot diabetescomplicaties. 
Ongecontroleerde ernstige hyperglykemie gaat gepaard met een risico op ernstige uitdroging met 
mogelijk bewustzijnsverlies (hyperglykemische coma).

Hyperglykemie kan onopgemerkt voorbijgaan of zich uiten in:

- vermoeidheid,

- vaak moeten plassen,

- gezichtsstoornissen,

- sterk dorstgevoel,

- schimmelinfecties,

- moeilijke wondgenezing,

- overdreven hongergevoel, gewichtsverlies


Hyperglykemie kan vermeden worden door:

- een gezonde voeding

- lichaamsbeweging

- overmatige gewichtstoename voorkomen

- bloedglucosegehalte controleren

- medische aanbevelingen volgen


De oorzaken van een hyperglykemie zijn o.a. een voeding die  te rijk is aan suikers, onvoldoende 
lichaamsbewegingen, slechte therapietrouw of een meditatiebeleid dat deint aangepast te 
worden, inname van bepaalde geneesmiddelen (bijvoorbeeld: cortisone), stress…


Diabetes type 2 en voeding 
Een adequate voeding helpt om de bloedglucose goed onder controle te houden en maakt 
intergraal deel uit van een diabetesbehandeling.

Enkele basisregels:

- 3 evenwichtige maaltijden/dag eten en tussendoortjes waar nodig:

- Geen maaltijden overslaan:

- Zorgen voor een regelmatig maaltijdschema:




- De voorkeur geven aan vezelrijke voeding: groenten, fruit, volkoren graanproducten, 
peulvruchten, noten en granen…:


- 2 porties fruit per dag:

- De maaltijd samenstellen zodat er evenwicht is op het bord: de helft van het bord moet 

groenten bevatten (bron van vezels), een kwart zetmeelhoudende gewassen (bron van 
meervoudige koolhydraten), en het laatste kwart vlees, gevogelte of vis of plantaardige 
alternatieven, bron en eiwitten:


- Fruit, evenals melk en melkproducten (yoghurt, magere kaas…) kunnen erbij of als dessert 
gegeten worden, of als tussendoortje (dit dient individueel te worden bekeken):


- Het verbruik van gesuikerde producten met een lage voedingswaarde beperken (gebak, 
taartjes, zoetigheden, chocolade, koekjes, honing, stroop, siroop, confituur…).


De voorkeur geven aan water boven fruitsap en gesuikerde dranken.


Alcohol en diabetes 
Als diabetespatiënt mag men een matige hoeveelheid alcohol verbruiken maar enkel als men de 
nodige dosis gezond verstand gebruikt (minder dan 2 glazen per dag voor volwassen mannen en 
1 voor vrouwen).  

Alcohol bevat steeds calorieën. Het heeft ook een hypoglykemiërend effect omdat het de 
productie van glucose in de lever blokkeert. Dat geldt vooral voor personen die met insuline of 
hypoglykemiërende sulfamiden behandeld worden. 


Enkele praktische tips:

- Drink nooit alcohol op een nuchtere maag

- Meet vaker uw bloedglucose. Vergeet zeker niet om dat te doen voor het slapengaan.

- Neem eventueel nog een tussendoortje voor het slapengaan afhankelijk van uw 

bloedglucosegehalte (om nachtelijke hypoglykieëm te voorkomen)

- Sta de volgende ochtend op het gebruikte tijdstip op om te ontbijten

- Vermijd alcohol vòòr, tijdens en na een lichamelijke activiteit


De voedselaanbevelingen voor diabetespatiënten zijn vergelijkbaar met de algemene 
aanbevelingen voor de bevolking.

Een slechte gekende relatie!


Veel mensen weten niet dat er een verband bestaat tussen diabetes en mond- en randproblemen. 
Nochtans hebben diabetespatiënten een verhoogd risico van tandcariës, tandvleesontstekingen 
(gingivitis, parodontitis) en ook van candida-infecties. Met een strikte mond-en handhygiëne 
(minstens 2 keer poetsen per dag), regelmatige bezoeken aan de tandarts (minimum 2 keer per 
jaar), en een goede controle van bloedglucose kunnen deze risico’s evenwel beperkt worden.


Diabetes en vasten

De belangrijkste risico’s in verband met vasten zijn hypo- en hyperglykemie, en uitdroging. 

Een diabetespatiënt die beslist om aan de vasten mee te doen, moet weten dat er zich situaties 
kunnen voordoen waardoor de vasten verbroken moet worden. Dat is het geval bij ernstige 
hypoglycaemie (< 60 mg/dl in de eerste uren van de vasten) of ernstige hyperglykemie (<300 mg/
dl), uitdroging (vooral als er ook koorts of diarree is), en bij problemen van de bloeddruk.


Enkele aanbevelingen:

- De voeding evenwichtig over 2 of 3 maaltijden verdelen wanneer er niet gevast wordt, en 

vermijden om de hele nacht te zitten knabbelen.

- Uitdroging vermijden (hitteslag is een groot risico, vooral in de zomer, in warme en vochtige 

gebieden, en bij licht verhoogde bloeddruk), bijvoorbeeld door vòòr zonsopgang minstens 1,5 
liter water te drinken.


- De maaltijd vòòr zonsopgang de voorkeur geven aan voedingsmiddelen die meervoudige 
koolhydraten bevatten (harira, griesmeel, bonen, brood, rijst, dal).


- De maaltijd waarmee de vasten verbroken wordt zorgen voor een combinatie van enkelvoudige 
koolhydraten (dadels, fruit) en meervoudige koolhydraten (griemeel, peulvruchten…).


- Intense lichamelijke activiteit vermijden. Lichaamsbeweging liefst buiten de vastenuren doen.

- Vaak de bloedglucose meten ( de vasten wordt daarmee niet verbroken!).




Na een gesprek met uw arts en/of dialectoloog kan u (indien nodig) de inname van uw medicatie 
aanpassen.


Diabetes type 2 en reizen 
Diabetes type 2 hoeft men zeker niet tegen te houden om te reizen!


U gaat op vakantie? Praat erover met uw arts.

De veranderingen die reizen met zich meebrengen op het vlak van tijdschema’s, voeding of 
lichaamsbeweging hebben een invloed op het glycemisch evenwicht. 

- De behandeling mag vooral niet onderbroken worden.

- Zorgen voor voldoende materiaal (injecties, zelfcontrole) en medicatie.

- Een medisch attest (liefst in het Engels) bij u hebben waarop staat dat u diabetespatiënt bent 

(en dat u injectiemateriaal en geneesmiddelen bij u moeten hebben).


Dat is belangrijk om door de luchthavencontroles te geraken.

- Ervoor zorgen dat u altijd een gesuikerde snack bij u hebt.

- Indien u met insuline behandeld wordt: het materiaal en de producten meenemen in de cabine 

(in een isolerende tas). De insuline niet in het bagageruim leggen, want de insuline en het 
materiaal kunnen slecht tegen extreme temperaturen.


- Voor een evenwichtige voeding zorgen. Meer zelfcontroles doen. De insulinedosis eventueel 
aanpassen. 


- Als u alleen op reis gaat: de organisator verwittigen en indien nodig uitleggen hoe er gereageerd 
moet worden op een hypo.


- Hypo’s worden vermeden door het mediatieschema consequent te blijven volgen. Bespreek bij 
een tijdsverschil van enkele uren de nodige aanpassingen met je behandelend arts.


Diabetes type 2 en sport 
Neem bij het sporten altijd een gesuikerde snack mee!


Omwille van de vele voordelen wordt regelmatige lichaamsbeweging aan iedereen aangeraden. 
Dat geldt nog meer voor diabetespatiënten, en dat om minstens 3 redenen:

1. Het gunstige effect ervan op het cardiovasculaire risico, wat zeer hoog ligt bij diabetes.

2. Ondersteuning van de glycemiecontrole.

3. De gunstige werking op het mentaal functioneren (vermindering van stress en angstgevoelens, 

opkrikken van zelfvertrouwen…), met een positieve impact op de diabetesbehandeling.


Zo heeft iemand met diabetes type 2 de volgende voordelen van lichaamsbeweging:

- Meer gevoeligheid van de weefsels voor insuline (+20%);

- Een betere bloedglucosegehalte;

- Preventie van diabetescomplicaties op lange termijn;

- Minder lichaamsvet en meer spiermassa;

- Een lager cholesterolgehalte en minder triglyceriden;

- Een lagere bloeddruk;

- En een beter mentaal welzijn.


De eerste stap is om uit die voortdurende zittoestand te geraken, door de trap te nemen, de hond 
uit te laten, de auto vaker laten staan, in de tuin werken… Wat dan ook, het is ideaal om per week 
minstens 150 minuten cardiovasculaire activiteit te hebben van gemiddelde tot hoge intensiteit. 
Die activiteit moet over minstens 3 dagen verdeeld worden en men mag niet langer dan 2 dagen 
inactief zijn; en dit in combinatie met spieractiviteit 2 keer per week, liefst 3.


Stappen, zwemmen, fietsen, joggen of ook dansen zijn maar enkele voorbeelden van 
cardiovasculaire beweging. Hout zagen en opstapelen, dode bladeren bij elkaar vegen, trappen 
lopen, dit-ups en pompen, apparaten, gewichten of elastieken gebruiken, zijn allemaal 
spieroefeningen.


Enkele voorzorgsmaatregelen

1) Het is beter eerst medisch advies in te winnen vooraleer zich in een sportactiviteit te storten.




2) Met sommige behandelingen (hypoglykemiërende sulfamiden of insuline) is er een mogelijk 
risico op hypoglykemie bij inspanning, en ook na de inspanning: neem een gesuikerde snack 
voor vòòr, tijdens en na de inspanning.


3) Indien je insuline inspuit of sulfamiden inneemt, is het aangewezen om de bloedglucose te 
controleren vòòr het sporten.


De diabetische voet 
Diabetes kan op lange termijn tot een verminderde gevoeligheid in de voeten leiden en de 
bloedsomloop verstoren. Ook diabetespatiënten met neuropathie (zenuwaantasting) en/of 
vasculaire insufficiëntie (bloedvatproblemen) hebben een belangrijke risico op wonden en 
voetblessures die in bepaalde situaties kunnen verergeren tot gangreen en amputatie. We raden 
diabetespatiënten met verhoogd risico dis aan om dagelijks hun voeten te inspecteren.


We raden hen ook aan om hun voeten minstens eenmaal per jaar gelaten onderzoeken door een 
zorgverlener, en zeker in geval van blessure. Dit onderzoek omvat ook een evaluatie van de 
gevoeligheid (met een klein meetinstrument voorzien van een draad, dat monofilament heet).


Het merendeel van de complicaties die tot amputatie leiden, beginnen met een kleine wonde. Om 
het risico te beperken, is het beter om comfortabele schoenen te dragen, de nagels goed te 
knippen, niet op blote voeten te lopen, de voeten elke dag te wassen met zeep en lauw water en 
ze goed af te drogen, en tenslotte, om elke dag schone sokken of kousen aan te trekken.


Diabetes type 2 ‘achter het stuur’ 
Zowel hypoglykemie als hyperglykemie kunnen de aandacht of het bewustzijn wijzigen en 
autorijden dus gevaarlijk maken !


Bepaalde diabetescomplicaties, aan de ogen of andere, hebben eveneens een invloed op het 
rijvermogen.

Diabetespatiënten vallen ook onder een speciale regelgeving voor wat betreft het rijbewijs.

Het rijbewijs wordt slechts voor beperkte duur afgeleverd, hoogstens 5 jaar, op basis van 
voorlegging van een attest voor rijvermogen, afgegeven door een arts.

De huisarts mag dit attest geven, behalve in geval van behandeling met insuline via 3 of meer 
injecties (of pomp) per dag. Dan mag alleen een dialectoloog over het rijvermogen beslissen. Om 
dit attest tekrijgen, mag de diabetespatiënt geen ernstige complicaties hebben op het vlak van de 
ogen, zenuwen of hart en vaten, en geen ernstige bewegingsmoeilijkheden hebben.

Daarnaast is het voor diabetespatiënten ok verplicht om een gesuikerde snack in hun voertuig te 
hebben indien ze een risico op een hypo hebben.


Wat moet er gebeuren bij zwangerschapsdiabetes? 
De complicaties van zwangerschapsdiabetes kunnen vermeden worden want de meeste gevallen 
van zwangerschapsdiabetes reageren op de combinatie van voedingswijzigingen en aangepaste 
lichaamsbeweging.


Het eerste wat gedaan moet worden, is de voeding onder controle brengen, met een controle 
vaan het gewicht. Hierbij wordt een koolhydraatarm regime gebruikt, met vooral 
voedingsmiddelen met een lage glycemie index*. De koolhydraten worden over de hele dag 
verdeeld, in 3 maaltijden en 2 tussendoortjes. De voedingsvezels vertragen de opname van 
koolhydraten en dus de postrandiale hyperglycemiepgiek. De vezelrijke voedingsmiddelen worden 
dus bevoordeeld. De hoeveelheid calorieën wordt voor elke vrouw afzonderlijk aangepast.

Behalve als er medische contra indicaties zijn, wordt regelmatige lichaamsbeweging aanbevolen, 
aangepast aan het profiel van de zwangere vrouw.




Insuline, of i sommige gevallen orale antidiabetica, wordt enkel gebruikt bij vrouwen die geen 
glycemisch evenwicht bereiken met de maatregelen voor lichaamsbeweging en voeding!!!


*een maat om aan te geven hoe de opname van verschillende koolhydraten de glucosewaarden in 
het bloed kunnen beïnvloeden.


Het doel is om de bloedglucose nuchter op een niveau te houden van < à 95 mg/dl en < 120 mg/ 
dl 2 uur na het begin van de maaltijd. Zelfcontrole van de bloedglucose gebeurt 4 tot 6 keer per 
dag.


Bron: ABBOTT nv


