
*  Voor het scannen zijn geen lancetten nodig. Een vingerprik is nodig indien de metingen van de glucosewaarden niet overeenstemmen met de symptomen of verwachtingen.
Afbeeldingen ter illustratie, dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener. Gesimuleerde gegevens ter illustratie. Dit is geen echte patiënt of gegevens.
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10% 2 diabetes type 1 | 90% 2 diabetes type 2

1 op de 3 personen 1 die diabetes heeft, weet dat zelf niet 
en wordt dus ook niet verzorgd.

1. Sciensano. (2020). (Diabète - Chiffres). Sciensano. Toegang tot 2 november 2020 op: https ://www.sciensano.be/fr/sujets-sante/
diabete/chiffres#le-diab-te-en-belgiquehttps ://www.sciensano.be/fr/sujets-sante/diabete/chiffres#le-diab-te-en-belgique. 
2.International Diabetes Federation. (2019). L’ATLAS DU DIABÈTE DE LA FID (9e editie). Toegankelijk op 9 november 2020 op: 
https ://www.diabetesatlas.org/upload/resources/material/20200302_133352_2406-IDF-ATLAS-FRENCH-BOOK.pdf
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DIABETES TYPE 2 IN CIJFERS

Wereldwijd 2
+ dan

460 miljoen

België 2
+ dan

560.000

10% 

90% 

type 1

type 2

Diabetes indien nuchtere glykemie bij 2 controles ≥ 126 mg/dL of glykemie op eender welk 
moment van de dag ≥ 200 mg/dL2.
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Voeding bestaat uit lipiden (vetten), proteïnen en koolhydraten (suikers, zetmeelhoudende 
producten). Deze voedingsstoffen leveren de energie die het lichaam nodig heeft om te 
kunnen functioneren. Tijdens de vertering gaan ze door de darm en komen ze na het 
afbraakproces in de bloedsomloop terecht. De koolhydraten worden hoofdzakelijk omgezet 
in glucose.

Een verhoging van de glucosewaarde in het bloed (glykemie of bloedsuikerspiegel) zorgt 
ervoor dat de pancreas insuline gaat aanmaken. Zo kan de glucose de cellen van het 
organisme binnendringen. in de spieren, het lichaamsvet en de lever, waar ze wordt omgezet 
en opgeslagen. Hierdoor neemt de hoeveelheid glucose in het bloed weer af.

Glucagon, een ander hormoon dat wordt aangemaakt door de pancreas, zorgt ervoor dat 
de glucose die in de lever is opgeslagen, buiten de maaltijden kan vrijkomen, wanneer ons 
lichaam energie nodig heeft of wanneer de bloedsuikerspiegel daalt. Het evenwicht tussen 
die hormonen zorgt ervoor dat de bloedsuiker stabiel blijft.

Diabetes is een chronische aandoening die zich voordoet wanneer de pancreas niet 
genoeg of helemaal geen insuline meer aanmaakt of wanneer het lichaam er niet meer in 
slaagt de aangemaakte insuline efficiënt te gebruiken. Vaak wordt insulineresistentie in de 
hand gewerkt door overgewicht dat verantwoordelijk is voor deze verminderde gevoeligheid 
voor insuline.

DIABETES: EEN KORTE SAMENVATTING
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ER ZIJN 3 SOORTEN DIABETES

Suikerspiegel in het bloed
 bloed     suiker     insuline

NORMALE situatie
Insuline is als een sleutel 

waarmee de cellen van het 
organisme glucose kunnen 

absorberen en gebruiken als 
energiebron.

Diabetes TYPE 1
Omdat de pancreascellen die 
insuline aanmaken, volledig 

vernietigd zijn, is er zo goed als 
geen insuline.

Diabetes TYPE 2
/ZWANGERSCHAPSDIABETES

De insuline is vaak minder 
actief en wordt uiteindelijk ook 

in minder grote hoeveelheid 
aangemaakt.

Diabetes type 1 
Auto-immuunziekte: het immuunsysteem herkent de bètacellen van de pancreas die 
insuline aanmaken niet meer en produceert antilichamen die ze vernietigen. De pancreas 
kan de insuline niet meer aanmaken. Mensen met diabetes type 1 hebben dus dagelijks 
insuline-injecties of een insulinepompje nodig om te overleven.

Wanneer manifesteert zich dit?
Het vaakst in de kindertijd of bij jongvolwassenen.

Diabetes type 2
Dit type is het resultaat van 2 mechanismen die nauw met elkaar in verband staan.
1.   We zien een verminderde gevoeligheid van de cellen voor de werking van insuline (ook 

wel insulineresistentie genoemd).

2.   Als antwoord daarop voert de pancreas de aanmaak van insuline op, maar na verloop 
van tijd raakt hij uitgeput en neemt de insulineafscheiding af.

Wanneer manifesteert zich dit?
Meestal na de leeftijd van 40 jaar, maar we zien het sinds kort ook bij kinderen en 
adolescenten met overgewicht. Overgewicht en obesitas spelen een fundamentele rol in 
de ontwikkeling van diabetes type 2. Genetische voorbestemdheid, leeftijd en erfelijke 
factoren kunnen een risico inhouden op het ontwikkelen van diabetes type 2.
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Zwangerschapsdiabetes
Wanneer spreken we over zwangerschapsdiabetes? 
Als een zwangere vrouw nooit eerder diabetes heeft gehad en tijdens de zwangerschap 
een verhoogde glucosespiegel heeft. 

Welke gevolgen heeft zwangerschapsdiabetes als dit niet wordt opgevolgd? 
Deze vorm van diabetes verhoogt:
Voor de moeder:
- het risico op een miskraam
- de kans op een keizersnede
- de kans op een vroeggeboorte
- de kans op een baby met overgewicht (> 4 kg),
- urineweginfecties
- een verhoogde bloeddruk
-  het risico op zwangerschapsdiabetes tijdens een volgende zwangerschap

Voor de baby: 
- het risico op postnatale hypoglykemie
- kans op de ontwikkeling van geelzucht

We raden aan om tussen week 24 en 28 van de zwangerschap een glucose challenge test te 
doen om complicaties te voorkomen.

 

En na de zwangerschap?
Zwangerschapsdiabetes verdwijnt meestal na de bevalling, maar stelt de moeder wel 
bloot aan:
-  Een verhoogd risico om diabetes type 2 te ontwikkelen  

(tot 50% bijkomend risico in vergelijking met een patiënte die geen 
zwangerschapsdiabetes heeft gehad, in de 5 tot 10 jaar na de zwangerschap)

-  Een risico op prediabetes in de eerste 6 jaar  
(dat is zo voor 1/3 van de vrouwen)

We raden bijgevolg aan om jaarlijks een nuchtere bloedafname te doen.



WAT ZIJN DE SYMPTOMEN 
VAN DIABETES TYPE 2?

De symptomen van dit type diabetes kunnen lang vaag blijven, waardoor het jaren duren 
voor men iets opmerkt. Er zit naar schatting gemiddeld 5 tot 10 jaar tussen de eerste 
hyperglykemie (zie pagina 13) en de diagnose. Er kunnen bepaalde indicaties voor dit type 
diabetes optreden. Als ze gecombineerd voorkomen of duidelijk uitgesproken zijn, dan 
moeten moet men meteen zijn huisarts raadplegen en de bloedsuikerspiegel laten controleren.

1. Franse Diabetische Federatie. HBA1C OF GEGLYCATEERDE HEMOGLOBINE (2020). Op 2 november 2020 opgehaald op https ://www.
federationdesdiabetiques.org/information/glycemie/hba1c
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De symptomen van diabetes kunnen lang onopgemerkt blijven.

1. Overmatig plassen 2. Grote dorst 3. Overdreven honger, gewichtsverlies 4. Concentratieproblemen, slaperigheid, 
vermoeidheid 5. Wazig zicht 6. Moeilijke littekenvorming 7. Gekriebel en jeuk in vingers of voeten

4.3.

7.

2.

6.

1.

5.



WELKE COMPLICATIES 
HEEFT DIABETES?

De oorzaak van de complicaties moeten we zoeken in een te grote hoeveelheid glucose in 
het bloed (hyperglykemie, zie pagina 13).

Als deze hyperglykemie langdurig aanhoudt (chronische hyperglykemie), beschadigt dit 
onherstelbaar meerdere organen in het lichaam, zoals de bloedvaten en het zenuwstelsel. 
Hyperglykemie verstopt de grote, maar ook de kleine bloedvaten en kan zo de ogen 
(retinopathie kan grote problemen met het zicht veroorzaken), de nieren (nierinsufficiëntie, 
wat kan leiden tot dialyse), de bloedvaten in de onderste ledematen (arteriopathie) en de 
grotere bloedvaten rond het hart (arteriële hypertensie, beroerte, infarct) raken. 

Cardiovasculaire complicaties mogen niet licht opgenomen worden: ze vormen de 
hoofdoorzaak voor overlijden bij diabetespatiënten.

Diabetes kan ook andere complicaties veroorzaken, zoals:
• gynaecologische en urineweginfecties...

•  ontstekingen, zoals capsulitis (ontsteking van de schouder),  
parodontitis (tandvleesontsteking)...

• erectiestoornissen

• mycoses…

Afbeeldingen ter illustratie, dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener.
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Geglyceerd hemoglobine of HbA1c 

Tijdens een controle van de bloedsuikerspiegel wordt de hoeveelheid geglyceerde 
hemoglobine gemeten. Geglyceerde hemoglobine (het deeltje van de hemoglobine dat 
normaal gesproken zuurstof vervoert in het lichaam en in de rode bloedlichaampjes zit) 
fixeert de glucose in het bloed. Dit stapelt zich hier onomkeerbaar op. Hoe hoger de 
bloedsuikerspiegel, hoe groter de hoeveelheid glucose gefixeerd op de hemoglobine. Rode 
bloedlichaampjes hebben een gemiddelde levensduur van 120 dagen en vernieuwen 
zichzelf constant. Bij een titrage tijdens een bloedafname kan de hoeveelheid hemoglobine 
van de rode bloedlichaampjes, die tijdens hun levensduur glucose hebben gefixeerd, 
gemeten worden. Dit weerspiegelt het evenwicht van de glykemie gedurende de laatste 2-3 
maanden. Voor de meeste diabetespatiënten is een waarde van ≤ 7,0%1 de streefwaarde. 
Deze waarde moet echter ook individueel bekeken worden.

Het goede nieuws: de complicaties kunnen voorkomen worden door de bloedsuikerspiegel 
onder controle te houden



HOE WORDT DIABETES 
TYPE 2 BEHANDELD?

Als reactie op die insulineresistentie produceert de pancreas meer insuline, maar raakt 
uiteindelijk uitgeput. 

Een behandeling met medicijnen moet altijd aangevuld worden met een gezonde, evenwichtige 
voeding (zie pagina 14) en regelmatige lichaamsbeweging (zie pagina 20). Dit helpt om de 
insulineresistentie te verzwakken en de insulinesynthese in stand te houden.

Diabetes type 2 is een evolutieve aandoening. Als de nood aan insuline te groot wordt, 
kunnen na de progressieve verhoging van de antidiabetesdoses1 (therapeutische escalatie) 
insuline-injecties voorgesteld worden - al dan niet als aanvulling op de diabetesbehandeling. 
We hebben het dan over diabetes waarvoor insuline nodig is.

1. Een medicijn voor de behandeling van diabetes type 2. Antidiabetische geneesmiddelen werken meestal door ofwel sensibiliserende 
cellen voor insuline of door het verlagen van het glucosegehalte via verschillende mechanismen. Verschillende klassen van drugs zijn 
beschikbaar voor de arts en/of diabetoloog. Wij adviseren u om uw arts en/of diabetoloog te raadplegen voor informatie compleet over. 
2. De FreeStyle LibreLink-app is alleen compatibel met bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen. Raadpleeg de website 
www.myFreeStyle.be voor meer informatie over apparaatcompatibiliteit voordat u de app gebruikt. 
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Bij diabetes type 2 produceert de pancreas minder efficiënte insuline (insulineresistentie) 
en zijn verschillende organen resistent tegen de werking.



WAAROM IS 
ZELFCONTROLE BELANGRIJK?

Een insulinebehandeling is alleen maar efficiënt als ze goed gedoseerd wordt. Daarom 
is het dus ook van belang om de bloedsuikerspiegel van een diabetespatiënt die insuline 
krijgt, geregeld op te volgen (zelfcontrole).

Zelfcontrole heeft meerdere voordelen:
1.   De impact meten van de verschillende elementen van de behandeling op de 

glucosespiegel en eventueel bijsturen.

2.  Episodes van hypo- en hyperglykemie opsporen, meteen behandelen of zelfs voorkomen.

3.  Meer flexibiliteit mogelijk maken (maaltijden, lichaamsbeweging…).

4.  Een gevoel van vertrouwen en autonomie ontwikkelen.

Toch wordt zelfcontrole soms gezien als een last, omdat je altijd materiaal bij je moet hebben 
en je soms meerdere keren per dag in je vinger moet prikken en in sommige gevallen ook 
omwille van de frustratie als de resultaten niet zijn wat werd verwacht. 

Er zijn tegenwoordig verschillende manieren om je bloedsuikerspiegel te controleren 
(zie pagina 23).

Zelfcontrole is absoluut noodzakelijk bij diabetes type 1, nodig bij diabetes type 2 die 
met insuline wordt behandeld en wisselend voor diabetes type 2 die niet met insuline 
behandeld wordt.

3. LibreLinkUp is een mobiele applicatie, ontwikkeld en geleverd door Newyu, Inc. Het gebruik van LibreLinkUp vereist registratie bij LibreView, een dienst geleverd door Abbott en 
Newyu, Inc. De mobiele app LibreLinkUp is niet bedoeld als primaire glucosemonitor: thuisgebruikers moeten hun primair(e) toestel(len) raadplegen en een professionele 
zorgverlener raadplegen alvorens medische interpretaties en behandelingsaanpassingen te doen op basis van de informatie die door de app wordt verstrekt. Zorgverleners moeten 
de door de app verstrekte informatie gebruiken in combinatie met andere klinische informatie.
Afbeeldingen ter illustratie, dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener. Gesimuleerde gegevens ter illustratie. Dit is geen echte patiënt of gegevens.
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Dankzij de app 
FreeStyle LibreLink 

kun je je bloedsuikerspiegel 
met een simpele scan 

met je smartphone meten
en via de app app 

LibreLinkUp2,3 meteen 
delen met je naasten.



De symptomen van hypoglykemie verschillen van persoon tot persoon. 

Het vaakst voorkomend zijn:

Een hypoglykemie moet vermeden worden, want ze is niet aangenaam en maakt je ook 
bang. Ze kan zich ook voordoen op een ongepast moment en zware gevolgen hebben, zoals 
wanneer je met de auto aan het rijden bent. Meestal wordt een hypoglykemie veroorzaakt 
door een verkeerde inschatting van de diabetes, zoals: een tekort aan koolhydraten 
(verkeerd inschatten van de geconsumeerde hoeveelheid, te laat eten of een maaltijd 
overslaan…), een fout in de dosis of het moment van de insuline-injectie, te veel 
lichaamsbeweging, sterke dranken op de nuchtere maag en misschien wel lichamelijke of 
psychologische stress.

Het is aan te raden om altijd de glucometer en iets suikerrijks binnen handbereik te hebben 
en om je omgeving te laten weten hoe ze moeten reageren als jij een hypoglykemie doet.

WAT IS HYPOGLYKEMIE?
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Hypoglykemie is een te lage bloedsuikerspiegel, met andere woorden < 70 mg/dL.

1. Bleekheid 2. Overmatig zweten 3. Beven4. Hartkloppingen 5. Problemen met het zicht 6. Ongewoon gedrag 7. Geïrriteerdheid, 
verwarring 8. Moeilijkheden met concentratie of praten, slaperigheid 9. Overdreven honger

4. 5.3.

8. 9.

2.

7.

1.

6.

Een hypoglykemie is het teken dat het lichaam suiker nodig heeft. Je moet het dus snel van 
suiker voorzien met 15 gr (bij voorkeur) vloeibare koolhydraten

 15 gr vaste koolhydraten |  150 ml vloeibare koolhydraten



Een langdurige blootstelling aan te hoge glucosewaarden, wat complicaties voor de 
diabetespatiënt veroorzaakt. Een ernstige, niet-gecontroleerde hyperglykemie gaat gepaard 
met een risico op ernstige dehydratatie met verminderd bewustzijn.

Een hyperglykemie kan onopgemerkt blijven of zich als volgt manifesteren:

Als mogelijke oorzaken van hyperglykemie zien we vaak een te suikerrijke voeding, 
onvoldoende lichaamsbeweging, slechte opvolging van de behandeling, zoals onvoldoende 
insuline inspuiten, een ziekte, slikken van bepaalde medicijnen (bijvoorbeeld cortisone), 
stress…

Hyperglykemie is een teveel aan suiker in het bloed.

Hyperglykemie vermijden:
• Gezonde voeding • Controleren van de bloedsuikerspiegel

• Lichaamsbeweging • Opvolgen van medisch advies

• Overgewicht vermijden

WAT IS HYPERGLYKEMIE?
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1. Intense vermoeidheid en slaperigheid 2. Veel aandrang om te plassen 3. Grote dorst en een droge tong 4. Problemen 
met het zicht 5. Mycoses 6. Moeilijke littekenvorming 7. Snel gewichtsverlies 8. Misselijkheid, braken, buikpijn

4.3.

7. 8.

2.

6.

1.

5.



Een paar basistips:
•  Neem 3 evenwichtige maaltijden per dag en snoep niet tussendoor

•  Vermijd het overslaan van maaltijden;

•   Eet op regelmatige tijdstippen, laat zo’n 4-6 uur tussen twee maaltijden. Eventuele 
snacks kunnen 2-3 uur na de maaltijd (te bekijken met de diëtist of ze echt nodig zijn)

•   Stel je maaltijd samen volgens het principe van het evenwichtige bord: de helft van het 
bord bestaat uit groenten (bron van vitaminen), een kwart bestaat uit zetmeelhoudende 
producten (bron van complexe koolhydraten) en het laatste kwart bestaat uit vlees, 
gevogelte of vis of een plantaardig alternatief, een bron van proteïnen

•   Kies voor volkoren zetmeelhouders (brood, pasta, rijst) en zoveel mogelijk groenten;

•   Eet 2 porties fruit per dag, te verdelen over de dag en bij voorkeur 30 minuten voor de 
maaltijd of 2 uur na de maaltijd;

•   Gebruik melk en melkvervangers (yoghurt, magere platte kaas...) als bijgerecht/dessert 
of (indien echt nodig) als tussendoortje;

•   Eet weinig vet, kies voor plantaardige vetstof die rijk is aan mono-onverzadigde vetten 
(olijfolie, arachideolie, koolzaadolie) of poly-onverzadigde vetten (zonnebloemolie, 
druivenpitolie, maisolie). Geef daarbij de voorkeur aan vetstoffen rijk aan poly-onverzadigde 
n-3-vetzuren (koolzaad). Laat verzadigde vetten links liggen;

•   Beperk het gebruik van gesuikerde voedingsmiddelen en voeding met een lage 
voedingswaarde: chocopasta, bruine suiker, honing, melasse, siropen, confituur... en gebak, 
taartjes, zoetigheden, koekjes, een stukje chocolade… Deze vaak vette voedingsmiddelen 
moet je met mate consumeren, per uitzondering en pas na de maaltijd;

•   Zoetstof kan hier uitkomst bieden;

•   Gebruik geen gesuikerde dranken (frisdrank, vruchtensap), die zijn verboden, tenzij je 
hypoglykemie hebt.

De juiste voeding helpt om de glykemie onder controle te houden en maakt integraal deel 
uit van de behandeling van diabetes.

Geef de voorkeur aan water boven vruchtensappen en gesuikerde dranken. De voedingsaan-
bevelingen voor diabetespatiënten zijn vergelijkbaar met die voor de algemene bevolking.

Alcohol en diabetes 
Je kunt met mate alcohol drinken als je diabetes hebt, maar op voorwaarde dat je je gezond 
verstand gebruikt (minder dan 2 à 3 equivalenten per dag voor mannen en 1 à 2 voor 
vrouwen).

DIABETES TYPE 2 EN VOEDING

1. Een soort schimmel die de huid, de nagels en de slijmvliezen kan aantasten. 
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Alcohol bevat calorieën en ‘suiker’ (bier, porto, kir, martini, bacardi breezer…) of restsuiker 
(rode wijn, droge witte wijn, champagne brut, whisky puur of met ijs…) en kan dus een 
verhoging van de bloedsuikerspiegel veroorzaken. 

Alcohol blokkeert de vrijgave van glucose die in de lever is opgeslagen in de vorm van 
glycogeen. Deze situatie werkt een hypoglykemie in de hand, vooral wanneer alcohol 
buiten de maaltijd wordt genuttigd. De lever is dan niet meer in staat om voldoende 
glucose vrij te geven.

Dit is vooral zo voor mensen die met insuline worden behandeld en/of bepaalde 
insulinestimulantia krijgen (sulfonylureumderivaat...). Het bloedsuikerspiegelverlagende 
effect zien we vooral op korte termijn, meteen na het nuttigen van alcohol, omdat het 
lichaam op het moment dat de wijn gaat ‘gisten’, de bloedsuiker niet kan regelen zoals het 
normaal zou doen. Je moet je bewust zijn van deze eventuele storing van de lever na de 
consumptie van alcohol en dat dit enige uren kan duren. Dat is belangrijke informatie, 
omdat zich ook ‘s nachts een hypoglykemie kan voordoen wanneer je vlak voor het 
slapengaan een paar glazen drinkt zonder dit te compenseren met extra koolhydraten. Op 
langere termijn, met andere woorden de ochtend na een avond stevig doorzakken, zien we 
vaak een hyperglykemie. De alcohol heeft namelijk ook een stijging van de triglyceriden tot 
gevolg, wat op zijn beurt weer een hyperglykemie veroorzaakt, omdat de insulineresistentie 
in spieren en lever toeneemt.

Enkele praktische tips:
• drink nooit sterke dranken op een nuchtere maag
• vermijd alcohol voor, tijdens en na lichaamsbeweging;
• meet je glucosespiegel vaak genoeg en vergeet niet dit ook voor het slapengaan te doen;
• eet iets wanneer dat nodig is, om je suikerreserves aan te vullen.

Een verband dat vaak vergeten wordt! 

Veel mensen weten niet dat er een verband is tussen diabetes en mond- en tandproblemen. 
Mensen met diabetes lopen een verhoogd risico op cariës, tandvleesproblemen (gingivitis, 
parodontitis) of candidose1. Een goede mondhygiëne (minstens 2 keer poetsen per dag), op 
tijd naar de tandarts gaan (om de 3-6 maanden) en zelfs een goede controle van de 
bloedsuikerspiegel beperken de risico’s.



Food in Action en de dieetafdeling van het Institut Paul Lambin - Haute École Léonard de Vinci. (2020). De voedselpiramide 2020. 
Toegang tot 2 november 2020 op https://www.foodinaction.com/pyramide-alimentaire-2020-equilibree-durable/
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Water naar believen

De Voedings- 
piramide 

250 g per dag

Kleine hoeveelheden

Bij elke maaltijd  •  Min. 125 g volkoren 
graanproducten per dag

15 à 25 g per dag

Water en niet 
gesuikerde dranken

Min. 300 g per dag

Groenten Fruit

 (of vlees, vis, gevoglte, eieren, 
vervangproducten, peulvruchten)

Niet-vereisten

Zetmeelhoudende producten 

Met mate en wissel af

Toegevoegde vetsto�en

Vis en zeevruchten: 1 à 2 keer per week
Peulvruchten: min. 1 keer per week

Rood vlees: max. 300 g per week250 à 500 g melk of zuivelequivalenten per dag

Melkproducten en calciumverrijkte  
plantaardige producten  

Noten en zaden

Vette, zoete en/of gezoute producten, bewerkt vlees,
gesuikerde en/of alcoholische dranken

VVPOLAV

www.foodinaction.com

DE VOEDINGSDRIEHOEK
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vervangproducten, peulvruchten)

Niet-vereisten

Zetmeelhoudende producten 

Met mate en wissel af

Toegevoegde vetsto�en

Vis en zeevruchten: 1 à 2 keer per week
Peulvruchten: min. 1 keer per week

Rood vlees: max. 300 g per week250 à 500 g melk of zuivelequivalenten per dag

Melkproducten en calciumverrijkte  
plantaardige producten  

Noten en zaden

Vette, zoete en/of gezoute producten, bewerkt vlees,
gesuikerde en/of alcoholische dranken

VVPOLAV

www.foodinaction.com



De grootste risico’s bij vasten zijn hypo- en hyperglykemie, 
ketoacidose en dehydratatie.1

Enkele aanbevelingen:
•  Verdeel je voeding over 2 of 3 maaltijden tijdens uw vastenperiode en vermijd snoepen 

tijdens de nacht

•   Vermijd dehydratatie (een hittegolf is een groot risico, vooral in de zomer, in vochtige en 
warme regio’s en in geval van een lage bloeddruk), bijvoorbeeld door minstens 1,5 liter 
water te drinken voor zonsopgang;

•   Kies voor de maaltijd voor zonsopgang bij voorkeur voor voeding met complexe koolhydraten 
(harira, griesmeel, bonen, brood, rijst, dhal);

•  Zorg er tijdens de maaltijd na zonsondergang voor dat je enkelvoudige koolhydraten (dadels, 
vruchten) combineert met complexe koolhydraten (griesmees, peulvruchten …);

•  Vermijd activiteiten die veel inspanning vragen. Doe bij voorkeur buiten de vasten aan 
lichaamsbeweging;

•  Meet regelmatig je bloedsuikerspiegel (hiermee breek je de vasten niet!).

DIABETES EN VASTEN

1. Europees Centrum voor de Studie van Diabetes. (2020). Diabetes en Complicaties. Op 8 december 2020 ontleend aan http://ceed-
diabete.org/fr/le-diabete/diabete-et-complications/ 
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Een diabetespatiënt die beslist te vasten, moet weten dat het in sommige omstandigheden 
nodig kan zijn de vasten te breken. Dat is het geval bij een hypoglykemie (< 70 mg/dL in de 
eerste uren van de vasten) of een grote hyperglykemie (> 250 mg/dL met aanwezigheid van 
aceton in de urine), als er sprake is van dehydratatie (vooral bij verhoging of diarree) en als 
er problemen met de bloeddruk optreden.

Pas na een gesprek met je dokter en/of diabetoloog (indien nodig) de inname  
van je medicatie aan.



Reizen is altijd een beetje lastig en beïnvloedt de bloedsuikerspiegel. 
•  Elke reis moet besproken en voorbereid worden samen met de diabetoloog.
•  Onderbreek vooral de behandeling niet.
•  Voorzie het materiaal (naalden, zelfcontrole) en voldoende medicijnen.
•  Zorg ervoor dat je een medisch getuigschrift hebt (bij voorkeur in het Engels), waarin 

staat dat je diabetespatiënt bent (dat verklaart het materiaal voor inspuitingen, 
zelfcontrole en medicijnen in de handbagage). Dat is belangrijk voor de controles op de 
luchthaven.

•  Zorg ervoor dat je altijd iets suikerrijks bij de hand hebt, minstens 15 gr vaste glucose of 
150 ml vloeibare suiker. Vloeistoffen van meer dan 100 ml raken niet door de 
veiligheidscontrole, maar je kunt ze na de controle aankopen.

•  In geval van insulinetherapie: neem materiaal en producten mee aan boord (in een 
isotherme zak). Plaats de insuline nooit in het ruim, daar kan ze bevriezen waardoor ze 
niet meer werkzaam is! Vergeet niet dat insuline en materiaal geen extreme temperaturen 
verdragen.

•  Blijf evenwichtig eten. Voer vaker een zelfcontrole uit. Stuur de dosis insuline indien 
nodig bij.

•  Indien je alleen reist: verwittig de organisator en leg indien nodig uit hoe hij moet 
reageren in geval van een hypoglykemie.

•  Is het tijdsverschil kleiner dan 6 uur, dan volg je voor de maaltijden en de inspuitingen het 
gewone schema. Is het verschil groter, dan moet de behandeling aangepast worden. 
Praat hier vooraf over met je gezondheidszorgverstrekker.

•  Volg je een behandeling met orale antidiabetica, dan kun je een hypoglykemie vermijden 
door het gewone interval tussen twee innames te blijven volgen en door na elke inname 
iets te eten.

DIABETES TYPE 2 EN REIZEN

2. Informeer het beveiligingspersoneel over de aanwezigheid van het FreeStyle Libre apparaat wanneer u door de veiligheidshekken gaat. Voorzichtig, als je een doos met een reserve 
hebt, zorg er dan voor dat je hem meeneemt, want hij kan niet geröntgend worden.
Afbeeldingen ter illustratie, dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener. 
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Bespreek dit vooraf met je diabetoloog.

Neem je het vliegtuig, download 
dan je medisch getuigschrift 
voor het systeem FreeStyle Libre 
op myFreeStyle.be en laat je dokter het 
invullen voor je het vliegtuig neemt2. 



Regelmatige lichaamsbeweging is voor iedereen goed, maar meer 
nog voor diabetespatiënten en daar zijn minstens 3 redenen voor:
1.  Het heeft gunstige effecten op het cardiovasculaire risico, dat in geval van diabetes 

erg hoog is.

2.  Het helpt de bloedsuikerspiegel onder controle te houden.
3.  Het is goed voor de geest (minder stress en angsten, meer zelfvertrouwen…) en heeft 

een positieve impact op hoe men omgaat met de behandeling.

Voor iemand met diabetes type 2 zijn dit de voordelen van lichaamsbeweging:
• verhoogde gevoeligheid van de weefsels voor insuline
• verbeterde glucosewaarden
• minder complicaties op de lange termijn
• verminderd lichaamsvet en meer spiermassa
• lager cholesterolgehalte en minder triglyceriden
• lagere bloeddruk
• beter mentaal welzijn

Aanbevelingen1:
Een eerste stap is meer gaan bewegen, neem bij voorkeur de trap, ga wandelen met de 
hond, laat je auto staan, werk in de tuin … 

Van 5 tot 17 jaar 
-  Minstens 60 minuten matige tot intensieve lichaamsbeweging per dag (uithoudingsvermogen, 

versteviging van de spieren en beenderen).

Vanaf 18 jaar
-  Minstens 150 minuten matige duursport of minstens 75 minuten intensieve duursport of 

een combinatie van matige en intensieve lichaamsbeweging per week.

- Verdeel de duursport in blokken van minstens 10 minuten.

Wanneer ouderen de aanbevolen hoeveelheid lichaamsbeweging niet meer halen omwille 
van hun gezondheid, dan moeten ze zo actief mogelijk zijn als hun lichaam en geest dat 
toelaten.

DIABETES TYPE 2 EN SPORTEN

  

1. Organisation Mondiale de la Santé (OMS). (2020). Globale aanbevelingen voor lichaamsbeweging voor de gezondheid.
Op 2 november 2020 ontleend aan https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/fr/ 
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Wandelen, zwemmen, fietsen, joggen of dansen zijn voorbeelden van lichaamsbeweging 
die een positieve impact hebben op hart en bloedvaten. Hout klieven en stapelen, dode 
bladeren opruimen, de trap nemen, sit-ups doen en pompen, toestellen, gewichten en 
elastieken gebruiken zijn allemaal manieren om de spieren te trainen.
Neem tijdens het sporten altijd iets suikerrijks mee!



Diabetespatiënten met een neuropathie met of zonder veneuze insufficiëntie lopen een 
groot risico op het ontwikkelen van wondjes en kwetsuren aan de voeten, die snel 
infecteren en in sommige gevallen ontwikkelen tot ostitis. In dat laatste geval is een 
antibioticakuur noodzakelijk en moet in sommige gevallen zelfs geamputeerd worden. We 
raden diabetespatiënten dus aan om hun voeten geregeld na te kijken.

We raden hen ook sterk aan hun voeten minstens een keer per jaar te laten nazien door een 
gezondheidsverstrekker, zeker wanneer er wondjes zijn. Tijdens dit onderzoek worden ook 
de gevoeligheid (met een apparaatje met draad, de monofilament) en de vascularisatie 
(men neemt de tibiale en voetbloeddruk en observeert de kleur van de ledematen in lig) 
gecontroleerd. 

Een paar praktische tips om wondjes te vermijden:
•  Was je voeten dagelijks met zeep en lauw water en droog ze goed af, zeker tussen de 

tenen;
•  Breng bij een heel droge huid een vochtinbrengende crème aan (niet tussen de tenen);
•  Trek elke dag nieuwe sokken of kousen aan, kies bij voorkeur voor natuurlijk materiaal 

(katoen, wol, fil d’écosse, zijde…);
•  Knip je nagels of laat dit doen door een podoloog gespecialiseerd in voetverzorging bij 

mensen met diabetes;
•  Loop niet op blote voeten;
•  Draag comfortabele, goede en soepele schoenen die groot genoeg zijn en koop ze in de 

late namiddag (dan zijn de onderste ledematen het meest gezwollen en is de voet het 
meest vermoeid)

•  Controleer jezelf (leg bijvoorbeeld een spiegel op de grond en bekijk je voetzool);
•  Let op voor verbranding (waterkoker, vuur, radiator…) of bevriezing. 

DE DIABETESVOET

  

Afbeeldingen ter illustratie, dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener. 
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Een paar voorzorgen

1.  Het is een goed idee om medisch advies in te winnen voor je gaat sporten. Bespreek dit 
altijd van tevoren met je huisarts!

2.  Met bepaalde behandelingen (sulfonylureumderivaat… of insuline) bestaat er een risico 
op hypoglykemie tijdens en zelfs na de inspanning (en soms zelfs de volgende ochtend). 
Neem dus altijd iets suikerrijks mee om voor, tijdens en na de inspanning te kunnen ‘bijtanken’.

3.  Je bloedsuikerspiegel voor, tijdens en na de lichaamsbeweging controlen is noodzakelijk.



Zowel een hypoglykemie als een hyperglykemie kunnen een invloed 
hebben op hoe aandachtig je bent of op je bewustzijn, waardoor met 
een auto rijden gevaarlijk wordt. 

Sommige complicaties van de diabetes, zoals problemen met het zicht 
of andere, hebben een invloed op je rijvaardigheid. Alle diabetespatiënten 
vallen onder een speciale regelgeving over het rijbewijs.1

•  Het rijbewijs wordt slechts afgeleverd voor een beperkte tijd, maximaal 5 jaar en moet 
daarna hernieuwd worden. Je moet een doktersbewijs laten zien waarin staat dat je 
bekwaam bent om met een voertuig te rijden.

•  De huisarts kan dit bewijs afleveren, maar niet als je 3 inspuitingen of meer met insuline 
nodig hebt per dag. In dat geval kan alleen de diabetoloog beslissen of je in staat bent 
om met een voertuig te rijden. Als de diabetespatiënt dit certificaat wil krijgen, mag hij 
geen ernstige complicaties van het zicht hebben, geen neuropathie of cardiovasculaire 
aandoening en geen ernstige problemen met bewegen.

Bovendien moeten diabetespatiënten nu ook verplicht iets suikerrijks bij zich hebben 
in hun auto.

DIABETES TYPE 2 ACHTER HET STUUR

  

1. Raadpleeg het Koninklijk Besluit van 1998, bijgewerkt op 1-10-2020 op het rijbewijs.
Voor meer informatie: https ://www.diabete.be/vivre-le-diabete-3/permis-de-conduire-26#gsc.tab=0
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Een professioneel rijbewijs (bus-, taxi-, vrachtwagenchauffeur…) moet altijd afgeleverd worden 
door een diabetoloog (endocrinoloog) en is 3 jaar geldig.

Surf voor meer informatie naar 
https://www.diabetes.be/nl/zoeken/rijbewijs



Om je bloedsuikerspiegel te meten moet je meestal met een naaldje op een prikpen in de 
vingertop prikken. De bloeddruppel wordt opgevangen met een teststrip, die op voorhand 
in de bloedsuikermeter is gestopt. Het resultaat verschijnt al een paar seconden later.

Was voor je de prikpen gaat gebruiken, goed je handen, bij voorkeur met lauw water (om 
de bloedcirculatie in de vingertop te stimuleren en een voldoende grote bloeddruppel te 
krijgen). Gebruik geen alcohol of ontsmettingsmiddelen, want die kunnen leiden tot een 
vals resultaat. De huid moet op het moment van prikken droog en schoon zijn.

Om een voldoende grote bloeddruppel te krijgen en zo weinig mogelijk pijn te veroorzaken, 
wordt meestal aangeraden om de naald elke dag te wisselen. Gebruik de naald niet meer 
dan 4 keer, anders stompt de punt af. 

Het systeem FreeStyle Libre is een toestel dat de bloedsuikerspiegel continu meet. Het bestaat 
uit een sensor (die gedurende 14 dagen op de achterkant van de arm wordt geplaatst) en 
een reader. De app FreeStyle LibreLink op je smartphone2 scant en verzamelt de resultaten.

DE NAALDEN

  

2. De FreeStyle LibreLink-app is alleen compatibel met bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen. Raadpleeg de website www.myFreeStyle.be voor meer informatie over 
apparaatcompatibiliteit voordat u de app gebruikt. 3. LibreView is een dienst verstrekt door Abbott en Newyu, Inc.
Afbeeldingen ter illustratie, dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener. Gesimuleerde gegevens ter illustratie. Dit is geen echte patiënt of gegevens.
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Als u FreeStyle Libre(Link) gebruikt, kunt u uw gegevens op een eenvoudige en geautoma-
tiseerde manier delen zodat u en uw zorgverlener uw rapporten altijd en overal kunnen 
bekijken via LibreView.3 

Als mensen alleen zijn en gevolgd willen worden door een familielid, gebruik dan 
LibreLinkUp en verwijs naar onze website myFreeStyle.be

Wil je meer weten over het systeem? Afspraak op myFreeStyle.be.
Schrijf je in op het patiëntenportaal en krijg toegang tot de video’s, het e-learningplatform, 

praktische fiches en nog veel meer!



De behandeling van zwangerschapsdiabetes begint met een afspraak bij de diëtist, die je 
voedingspatroon en je lichaamsbeweging bekijkt. Zwangerschapsdiabetes is meestal het 
gevolg van een veranderd voedingspatroon en aangepaste lichaamsbeweging. De eerste 
maatregel is dus een afspraak bij de diëtist, die een gepersonaliseerd voedingsplan opstelt 
en het gewicht opvolgt. De berekening van het aantal calorieën en de verdeling van de 
koolhydraten doorheen de dag (3 maaltijden, 2 tussendoortjes) worden afgestemd op de 
patiënte. Er wordt bij voorkeur gekozen voor voedingsmiddelen met een lage glykemische 
index (die de bloedsuikerspiegel maar beperkt doen stijgen). Ook vezels zijn belangrijk, 
want ze vertragen de opname van koolhydraten en kunnen dus een heilzaam effect hebben 
op de hyperglykemiepiek na de maaltijd. Vezelrijke voeding heeft de voorkeur.

Behoudens medische tegenindicaties kan de zwangere vrouw geregeld aangepaste 
lichaamsbeweging doen: zo’n 30 minuten, 3-5 keer per week. Aangepaste lichaamsbeweging 
is wandelen, zwemmen, op de hometrainer fietsen, rustige turnoefeningen doen. Dit 
ontspant niet alleen het lichaam en geeft een goed gevoel, maar helpt ook de 
bloedsuikerspiegel onder controle te houden. Bij het minste ongemak of de minste pijn 
stop je meteen met de lichaamsbeweging en bespreek je dit met je huisarts.

Dit aangepaste dieet en de lichaamsbeweging worden gecombineerd met zelfcontrole 
van de bloedsuikerspiegel. Op voorschrift van de huisarts leert een verple(e)g(st)
er die gespecialiseerd is in diabetes je hoe je met een bloedsuikermeter 4-6 keer 
per dag je bloedsuikerspiegel meet. Als een dieet en lichaamsbeweging niet de 
beoogde bloedsuikerspiegel opleveren, kan afhankelijk van de resultaten insuline 
voorgeschreven worden.

  

Afbeeldingen ter illustratie, dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener.
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WAT MET ZWANGERSCHAPSDIABETES?

Het doel is een nuchtere bloedsuikerspiegel van ≤ 95mg/dL en een bloedsuikerspiegel van 
< 120 mg/dL 2 uur na de start van de maaltijd. Je controleert 4-6 keer per dag zelf je 
bloedsuikerspiegel.



MIJN OPVOLGING

Mijn behandelingen
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■ medicijnen tegen hoge bloeddruk - ■ medicijnen tegen diabetes - ■ medicijnen tegen cholesterol 
■ andere (noteer)

Mijn huisarts:   1222222222222222222222222223

 huisarts   1222222223

Mijn begeleid(st)er   1222222222222222222222222223

 begeleid(st)er 1222222223



 

1. Organisation Mondiale de la Santé. (2016). WERELDDIABETESRAPPORT.
Toegang tot 9 november 2020 op: https ://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254648/9789242565256-fre.pdf?sequence=1
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MET DE MEDEWERKING VAN:

Roodebeeklaan 9 
1030 Schaarbeek
Tel.: +32 (0)2 374 31 95 
www.diabete.be

Dit document en de inhoud ervan zijn in 2016 tot stand gekomen in samenwerking met de Association Belge du 
Diabète. In 2021 heeft Abbott Diabetes Care Belgium het boekje bijgewerkt om aan de behoeften van de Belgische 
diabetespatiënten te blijven voldoen. De inhoud is beoordeeld door de Diabetes Vereniging.

Referenties:
diabete.be  ................................................................  Association Belge du Diabète
diabetes.be  ..............................................................  Diabetes Liga (Gent)
mc.be  .............................................................................  Union nationale des Mutualités Chrétiennes
fmsb.be ........................................................................  Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant
sciensano.be  ..........................................................  Sciensano
federationdesdiabetiques.org  ............  Fédération Française des Diabétiques
idf.org  ............................................................................  Fédération Internationale du Diabète
diabete.qc.ca  .........................................................  Diabètes Québec
who.int  .........................................................................  Wereldgezondheidsorganisatie (Wereldwijd)
euro.who.int  ............................................................  Wereldgezondheidsorganisatie (Europa)

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Diabetes Liga: www.diabetes.be

De opleiding die de patiënt krijgt over zijn behandeling, moet verstrekt worden door een 
zorgkundige die daarvoor is opgeleid en heeft als doel dat de patiënt (of een groep 
patiënten en familieleden) in staat is de behandeling voor zijn ziekte toe te passen en 
complicaties te vermijden, maar tegelijk de levenskwaliteit te behouden of verbeteren. 
Het hoofddoel is een aanvullende behandeling, naast andere interventies (farmacologisch, 
kinesitherapie, enzovoort).1
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OPMERKINGEN



FreeStyle, Libre en gerelateerde handelsmerken zijn merken van Abbott. 
Afbeeldingen ter illustratie, dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener. Gesimuleerde gegevens ter illustratie. Dit is geen echte patiënt of gegevens.
© Abbott 2021 | Einsteinlaan, 14. B-1300 Waver. ADC-29968. 01/21 v1.0.

Bereid om het gesprek gemakkelijk te laten verlopen volgende informatie voor:

  Duidelijke omschrijving van de vraag/productklacht

  Voor- en achternaam van de patiënt

  Serienummer van de FreeStyle Libre-reader

  Serienummer van de FreeStyle Libre-sensor

  Lotnummer van de FreeStyle Libre-sensor

  Lotnummer van de Precision-strips 

 Errorcode van de reader (+ datum en uur)

Bij voorkeur eerst contact op nemen met de klantendienst alvorens uw sensor te verwijderen. 
De sensor moet bijgehouden worden tijdens de oproep zodat die kan verstuurd worden voor 
analyse indien nodig.

VRAGEN? HULP NODIG?
Raadpleeg uw zorgverleners 

1222222223

Telefoonnummer van uw diabetesbehandelaar:

B 0800 82 106   8007 21 06

0032 800 82 106

INLICHTINGEN LibreView
elke werkdag bereikbaar van 8u30 tot 17u00

B 0800 167 72   8002 54 87

0032 800 167 72

INLICHTINGEN FreeStyle 
elke werkdag bereikbaar van 8u30 tot 17u00

Meer informatie? Afspraak op 
myFreeStyle.be

Scan 
en surf naar onze
website


