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Eten met diabetes type 2

Bij een langdurig hoog bloedsuikergehalte, beschadigen de bloedvaten.
Zo heb je meer kans op hart- en vaatziekten. Andere complicaties die kunnen
ontstaan zijn nierziekten, een diabetische voet en slechtziendheid. Veel

Gezond eten is voor iedereen belangrijk, maar voor mensen met

mensen met diabetes type 2 hebben overgewicht. Afvallen helpt dan om

diabetes type 2 zijn er extra aandachtspunten: een gezond gewicht

bloedsuikers beter onder controle te houden en zo complicaties te voorkomen.

en bewegen, gezonde hart en bloedvaten en het onder controle
houden van bloedsuikers.

Wat gebeurt er in het lichaam?
Wanneer je bepaalde koolhydraten binnenkrijgt, zet het lichaam deze om in
glucose. Het gaat hierbij om verteerbare koolhydraten: zetmeel en suikers.
Glucose komt in je bloed terecht. Daar noemen we het bloedglucose of

Naamgeving
Suikerziekte, diabetes type 2 of diabetes mellitus type 2. Het zijn
allemaal namen die je tegenkomt. Wij gebruiken de term diabetes
type 2. Soms schrijven we het korter als diabetes. De term suikerziekte gebruiken we niet, omdat dit tot verkeerde conclusies kan
leiden. Zoals dat je helemaal geen suiker mag eten.

bloedsuiker. Via het bloed komt de glucose terecht in de lichaamscellen.
Zo levert glucose energie aan het lichaam. Dit heb je nodig voor bijvoorbeeld
ademhalen, bewegen en het laten kloppen van je hart.
Hoe nemen cellen bloedsuikers op?
Cellen nemen bloedsuikers op met behulp van het hormoon insuline. Dit
hormoon wordt in de alvleesklier gemaakt. Normaal zorgt je lichaam dat er
genoeg insuline is om de suikers uit het bloed in de cellen te krijgen. Insuline
werkt eigenlijk als een sleutel: het opent de deuren van de lichaamscellen
zodat de bloedsuiker naar binnen kan gaan.
Wat gebeurt er bij diabetes type 2?
Bij diabetes type 2 is je bloedsuiker te hoog. Dit komt omdat cellen
ongevoeliger worden voor insuline. Dit heet insulineresistentie. Door de
insulineresistentie nemen cellen minder bloedsuikers op. Zo stijgt je bloedsuiker steeds meer waardoor de alvleesklier ook steeds harder moet werken.
Op een gegeven moment kan de alvleesklier de vraag naar meer insuline niet
aan en raakt uitgeput. Hij maakt dan minder insuline aan. Zo nemen de cellen
nog minder suiker op.
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Behandelplan
Ieder mens is anders en dat merk je bij de behandeling van diabetes.
Misschien is je bloedsuikerspiegel makkelijk onder controle te houden, of
heb je juist last van grote schommelingen. Gezond eten en bewegen zijn
de belangrijkste uitgangspunten voor de behandeling van diabetes type 2.
Daarnaast kan het nodig zijn om tabletten te slikken die cellen gevoeliger
maken voor insuline. Soms is het spuiten van insuline nodig.
Wat de behandeling ook is: je wilt zo goed mogelijk voor je lichaam zorgen
en suikerwaarden die in balans zijn. En gezonde voeding helpt daarbij.

Arts, diabetesverpleegkundige en diëtist
Onze adviezen zijn gericht op een gezond eetpatroon. Hiermee helpen we je
de diabetes onder controle te houden. Het kan zijn dat aanvullende adviezen
nodig zijn, want iedereen zit weer anders in elkaar. Leidend zijn daarom de
arts, verpleegkundige en diëtist. Zij stemmen de adviezen af op jouw situatie.
Ze kunnen bijvoorbeeld je medicatie en koolhydraatinname op elkaar
afstemmen. Of bekijken welke aanpak voor jou het meest geschikt is om
gewicht te verliezen. We raden je aan hiervoor naar een diëtist te gaan.
Hoe draagt voeding bij aan een gezonder leven met diabetes?
Een leven met diabetes type 2 betekent dat je op je voeding moet letten.
In deze brochure lichten we de basis van een gezonde voeding toe en gaan
we in op de extra aandachtspunten van diabetes:

4

n

Bereik en behoud van een gezond gewicht

n

Bloedsuikers onder controle houden

n

Letten op hart en bloedvaten

n

Beweging

5

Gezond eten met de
Schijf van Vijf

De Schijf van Vijf in een notendop
Hieronder vind je een handige samenvatting van de belangrijkste adviezen uit de
Schijf van Vijf.
Volop kiezen uit de Schijf van Vijf

De Schijf van Vijf vormt de basis voor een gezonde voeding, óók voor

Je doet je lichaam plezier met elke dag andere soorten verse groente en vers

mensen met diabetes type 2. De Schijf van Vijf bestaat uit vijf vakken

fruit Uit groente en fruit haal je veel vezels. Bovendien bevatten ze maar weinig

vol gezonde producten. Door elke dag te kiezen uit alle vijf de

calorieën. Voor dit vak geldt: meer groente eten, dat mag altijd! Fruit is gezond

vakken, krijg je de producten en voedingsstoffen binnen die goed

maar bevat ook veel koolhydraten. Houd je aan twee porties per dag.

voor je zijn.
Graanproducten zijn een belangrijke bron van koolhydraten en andere goede
Binnen de Schijf van Vijf bestaat alle ruimte om te variëren. Wanneer je

voedingstoffen. Ga vooral voor volkoren, zoals volkoren pasta, zilvervliesrijst,

diabetes hebt kan het zijn dat het in jouw specifieke geval nodig is aan-

volkoren bulgur, volkoren couscous en volkorenbrood. Volkorenbrood eten is

passingen te doen. Een diëtist kijkt samen met jou wat het beste bij je past.

een eenvoudige manier om vezels binnen te krijgen en is nodig vanwege jodium.
Havermout en andere volkoren ontbijtgranen zijn ideaal voor de afwisseling.
Als je diabetes hebt, kan het soms zinvol zijn minder koolhydraten te eten. Bepaal
in overleg met de diëtist welke hoeveelheid koolhydraten het beste bij jou past.

dranken

groente
en fruit

Minder vaak vlees en meer plantaardig: steeds meer mensen eten niet elke dag
vlees. Ook als je diabetes hebt is dit een goede aanpak. Een voorbeeld van een
weekindeling kan zijn: 1 dag vis, 1 dag peulvruchten, 1 dag noten, 2 dagen
rund- of varkensvlees en 2 dagen kip of ander gevogelte. Ook kun je heel goed
zonder vlees. In plaats van het vlees kun je dan tofu, tempé of ei nemen of nog
een keer peulvruchten of een handje noten.

smeer- en
bereidingsvetten
brood,
graanproducten
en aardappelen
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Magere en halfvolle melk, karnemelk, magere en halfvolle yoghurt, magere
kwark, 30+ kaas, zuivelspread, hüttenkäse, mozzarella, verse geitenkaas: ze
staan allemaal in de Schijf van Vijf. Ze leveren belangrijke voedingstoffen, zoals
calcium en vitamine B12. De Schijf van Vijf adviseert om magere en halfvolle

zuivel, noten,
vis, peulvruchten,
vlees en ei

zuivel te gebruiken. Het kan zijn dat de diëtist je adviseert om volle zuivel te
gebruiken, omdat dit beter past in jouw voedingspatroon.
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Waar
Waarheb
hebjijjijzin
zinininvandaag?
vandaag?Combineer
Combineerelke
elkedag
daggenoeg
genoeguit
uitelk
elk
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varieerdaarbij
daarbijvolop,
volop,dan
dankrijgt
krijgtjejelijf
lijfwat
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hetnodig
nodigheeft.
heeft.
Een handje ongebrande, gebrande of geroosterde noten? Alle noten zonder

Buiten de Schijf van Vijf: niet te veel en niet te vaak

zout zijn goed. Er bestaat ook notenpasta en pindakaas van 100% noten en

Sommige producten bevatten te veel zout, suiker of verzadigd vet, of hebben

100% pinda.

Volop
Volopuit
uitdedeSchijf
Schijfvan
van
Vijf
Vijf
maar weinig vezels. Die producten staan niet in de Schijf van Vijf. Denk aan

Je boterhammen besmeren met zachte margarine of halvarine is een simpele
manier om vet binnen te krijgen. Bij het bereiden van de warme maaltijd
zijn olie en vloeibare margarine of vloeibaar bak- en braadvet geschikt. Ze
bevatten gezonde vetten en zijn daarom belangrijk in het verlagen van risico
op hart- en vaatziekten.

Veel
Veel
groente
groente
enen
fruit
fruit

tussendoortjes als koekjes, frisdrank en chips, maar ook producten als
witbrood, sauzen, vleeswaren, zoet broodbeleg en vla vallen erbuiten.
Als je volgens de Schijf van Vijf eet kunnen ze er wel bij, maar niet te veel en

Vooral
Vooral
volkoren,
volkoren,
zoals
zoals
volkorenbrood,
volkorenbrood,
volkoren
volkoren
pasta
pasta
enen
couscous
couscous
enen
zilvervliesrijst
zilvervliesrijst

niet te vaak. En wil je bij diabetes extra letten op koolhydraten? Dan helpt
het al om zo min mogelijk snoep, koek, gebak, frisdrank, vruchtensap en

Minder
Minder
vlees
vlees
enen
meer
meer
plantaardig.
plantaardig.
Varieer
Varieer
met
met
vis,vis,
peulvruchten,
peulvruchten,
noten,
noten,
eieren
eieren
enen
gezoete melkdranken te nemen. Laat ze liever staan en kies voor gezonde
vegetarische
vegetarische
producten
producten

producten uit de Schijf van Vijf.
Water, thee en koffie zijn de dorstlessers zonder calorieën. Drink voldoende, Genoeg
Genoeg
zuivel,
zuivel,
zoals
zoals
melk,
melk,
yoghurt
yoghurt
enen
kaas
kaas
zo’n 1,5 tot 2 liter per dag. Dat helpt ervoor te zorgen dat het teveel aan
Wat je ook kiest buiten de Schijf van Vijf, de twee algemene tips zijn:
bloedsuiker via je plas uit het lichaam verdwijnt.

Een
Een
handje
handje
ongezouten
ongezouten
noten
noten

n

Neem kleine porties

n

Neem niet te vaak iets

Zachte
Zachte
of of
vloeibare
vloeibare
smeersmeerenen
bereidingsvetten
bereidingsvetten

Je kunt elke dag een paar keer iets kleins nemen, zoals vleeswaren op je
boterham,
saus
Voldoende
Voldoende
vocht,
vocht,
zoals
zoals
kraanwater,
kraanwater,
thee
thee
enen
koffie
koffiebij je avondmaaltijd of een koekje. Maximaal drie keer per
Meer over de Schijf van Vijf
week
past
er
iets groots bij, zoals wat chips, een worstje of een ijsje. Kijk op
Op onze site vind je uitgebreide uitleg over de Schijf van Vijf en
de site voor meer uitleg: www.voedingscentrum.nl/buitendeschijf
tools die je helpen om gezonder te gaan eten. Zo kun je jouw
dagmenu samenstellen. Hoeveel jij nodig hebt uit elk vak, hangt
onder andere af van je leeftijd en geslacht. Door de ‘Schijf van Vijf
· Kleine
· Kleine
porties
porties
voor jou’ in te vullen op www.voedingscentrum.nl/mijnschijf krijg
je hier een beeld van. Je diëtist helpt je dit aan te passen aan · Niet
· Niet
te te
veel
veel
zout,
zout,
suiker
suiker
enen
verzadigd
verzadigd
vetvet
per
per
jouw specifieke situatie.
per
per

Buiten
BuitendedeSchijf
Schijfvan
vanVijf:
Vijf:niet
nietteteveel
veelenenniet
niettetevaak
vaak

dag
dag

3-5
3-5
keer
keer
iets
iets
kleins
kleins

week
week

max.
max.
33
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groots
groots
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Een gezonder gewicht

BMI-score

Uitkomst

Advies

Onder 18,5

Ondergewicht.

Probeer in ieder geval niet verder af te

Je bent te licht

vallen. Je kunt beter wat aankomen.

voor je lengte.

Als dat niet lukt, neem dan contact op

Veel mensen met diabetes type 2 zijn te zwaar. En hoe meer overgewicht, hoe hoger het risico op hart- en vaatziekten. Vooral met

met je huisarts. Meer adviezen op

vet bij de buik is dit risico hoger. Als je veel buikvet hebt kunnen

www.voedingscentrum.nl/ondergewicht

bovendien de lichaamscellen minder gevoelig worden voor insuline.

Tussen 18,5 en 25

Gezond gewicht. Voor je gezondheid is het niet nodig om

En het hangt samen met een verhoogd cholesterolgehalte en een

Je gewicht past

hoge bloeddruk.

goed bij je lengte. door gezond te eten.
Tussen 25 en 30

Heb jij een gezond gewicht?
De Body Mass Index (BMI) geeft de verhouding weer tussen je gewicht en
lengte. De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico van je lichaamsgewicht. Bereken je BMI op www.voedingscentrum.nl/bmi

Boven de 30

af te vallen. Probeer het zo te houden

Overgewicht.

Omdat je diabetes hebt is het belangrijk

Je bent te zwaar

voor je gezondheid om af te vallen.

voor je lengte.

Vraag advies aan je huisarts of diëtist.

Ernstig

Je bent veel te zwaar voor je lengte.

overgewicht.

Het is erg belangrijk voor je gezondheid
om af te vallen. Neem contact op met je
huisarts.

Geen internet bij de hand? Gebruik een rekenmachine. Deel je gewicht (kilo)
door je lengte (meter) in het kwadraat. Dus als je 68 kilo weegt bij een lengte
van 1,73 meter is je BMI 68 / (1,73*1,73) = 22,7. Deze berekening geldt voor
volwassenen tot 70 jaar.

Letten op je gewicht

In de tabel hiernaast zie je wat de uitslag voor jou betekent.

Wat is mijn energiebalans?
Je krijgt overgewicht als je langdurig meer energie binnenkrijgt dan je nodig
hebt. Alles draait om de balans tussen de hoeveelheid calorieën die je eet en

Op www.mijnvoedingscentrum.nl kun je bijhouden hoe je BMI zich
ontwikkelt. Ook vind je er een handige caloriechecker en een tool
waarin je kunt opzoeken of je voor gezonde producten kiest.

de hoeveelheid energie die je lichaam verbruikt. Dit noemen we de energiebalans. Als de balans doorslaat doordat je over een langere periode te veel
eet of te weinig beweegt, word je zwaarder.
Als je overgewicht hebt, dan kan 5 tot 15% afvallen al een verbetering opleveren van je bloedsuikerwaarden, de insulinegevoeligheid van je cellen, het
cholesterolgehalte in je bloed en de bloeddruk. Het komt soms voor dat iemand
door genoeg af te vallen minder of helemaal geen medicatie voor diabetes
type 2 nodig heeft. Het is dus heel belangrijk om op je gewicht te letten.
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Afvallen doe je door minder calorieën te eten dan je lichaam verbruikt. Dat
doe je door gezonder en minder te eten en meer te bewegen. Neem zo min
mogelijk frisdranken, sappen, snoep, koek, snacks en andere producten
buiten de Schijf van Vijf. Ze leveren veel suikers en dus calorieën.

Let op hart en bloedvaten
Met diabetes heb je meer kans op hart- en vaatziekten. Het is daarom
heel belangrijk om goed voor je hart en bloedvaten te zorgen. Deze

De rest van je voeding baseer je op de Schijf van Vijf. Dat kan op meerdere

punten helpen je daarbij.

manieren. Zo kan het werken om minder koolhydraten te eten. Bij anderen
helpt het om over de hele linie wat minder te eten, of wellicht is het

Letten op vet

Mediterrane dieet geschikt. Ga naar de diëtist om je te laten adviseren. Zij

Wet is onmisbaar als brandstof en bouwstof voor het lichaam. Er bestaan

helpt je ook om ervoor te zorgen dat je geen tekorten in voedingsstoffen

gezonde en ongezonde vetten, dus het is belangrijk om de goede soorten

oploopt.

vet te kiezen. Onverzadigde vetten zijn gezond, want deze verlagen het
LDL-cholesterol. Verzadigd vet verhoogt juist het LDL-cholesterol. Teveel
LDL-cholesterol is niet goed voor de bloedvaten. Het is daarom goed als je

Je wilt afvallen?

producten met verzadigd vet vaker laat staan. Vervang deze door producten

Overleg altijd met een arts of verpleegkundige als je gewicht wilt verliezen.

met onverzadigd vet.

Zeker als je medicatie gebruikt is dit belangrijk. Voeding en medicijnen zijn
namelijk op elkaar afgestemd. Een diëtist kan je begeleiden bij het veranderen

Verzadigd vet

Onverzadigd vet

van je eetgewoonten.

Roomboter, kokosolie,

Olie (zoals zonnebloemolie en

kokosvet, palmolie

vervang door

olijfolie), vloeibaar bak-en-braadvet
en margarine of halvarine voor op
brood.

Het boek ‘Gezond afvallen’ is te bestellen in
de webshop van het Voedingscentrum.
Het boek bevat veel concrete tips, recepten,
dagmenu’s en een calorietabel.
Kijk op www.voedingscentrum.nl/webshop

Vet vlees, zoals
speklap, gehakt,

Vis. Elke week vis eten verkleint
vervang door

de kans op hart- en vaatziekten.

spareribs en

Vooral vette vis is gezond, zoals

lamskarbonade

zalm, haring of makreel. Kijk in de
VISwijzer op www.goedevis.nl
welke vis duurzaam gevangen is.

Koek en gebak

Noten (ga voor ongezouten)
vervang door
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Letten op zout

Alternatief voor vis

Zout verhoogt de bloeddruk. Dat is niet goed voor je hart en bloedvaten.

Als je geen vis eet mis je de gezondheidseffecten van vis. Er zijn sterke

Als je eet volgens de Schijf van Vijf, dan krijg je niet te veel zout binnen.

aanwijzingen dat het gezondheidseffect van vis toe te schrijven is aan de

Soep, sauzen, bewerkt vlees (zoals hamburgers, worst en vleeswaren),

vetzuren. Maar misschien zijn er meer stoffen in vis die voor het gunstige

kant-en-klaarmaaltijden, chips en pizza’s bevatten vaak veel zout. Eet ze dus

effect zorgen. Vis eten is daarom beter dan visoliecapsules slikken. Wel kun

niet te vaak en te veel.

je de visvetzuren uit vis binnenkrijgen door visoliecapsules te slikken. Als je
bloedverdunners gebruikt moet je er niet te veel van nemen, want hoge

Veel vezels eten

doseringen kunnen de bloedstolling vertragen. Overleg in dat geval met

Ook vezels verlagen het LDL-cholesterol. Vezels zitten bijvoorbeeld in groente,

een arts.

fruit, volkorenbrood, volkorenpasta, noten en peulvruchten (zoals linzen,
kikkererwten en bonen). Eet voldoende van deze voedingsmiddelen. Ze helpen

Cholesterolverlagende producten

namelijk het risico op hart en vaatziekten te verlagen.

Als je cholesterolgehalte te hoog is kunnen cholesterolverlagende producten
helpen het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen. Aan deze producten
zijn plantensterolen toegevoegd. Meestal zitten ze in speciale margarines,
halvarines en yoghurtproducten. Dit staat dan op de verpakking.
Cholesterolverlagende producten kunnen niet zomaar worden gebruikt als
vervanging voor cholesterolverlagende medicijnen (statines). Overleg met de
arts of diëtist of het zin heeft cholesterolverlagende producten aanvullend te
gebruiken. Gezond eten blijft ook hierbij belangrijk.

Heb je extra vitamines en mineralen nodig?
Bij een gezonde voeding zijn meestal geen extra vitamines en
mineralen nodig. Misschien hoor je wel eens dat chroom- en kaneelsupplementen helpen bij diabetes. Hier is onvoldoende bewijs voor.
Alleen voor jonge kinderen, ouderen, mensen met een getinte
huidskleur, mensen die weinig buiten komen en zwangere vrouwen
geldt het advies om extra vitamine D te nemen. En als je langdurig
bepaalde bloedglucoseverlagende medicijnen gebruikt, kan mogelijk
een tekort aan vitamine B12 ontstaan. Bij aanwijzingen hiervoor zal
de huisarts of diëtist dit controleren. Het kan zijn dat je dan wel een
supplement nodig hebt.
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Bloedsuikers

Sommige mensen gebruiken de GI om hun bloedsuiker beter onder controle
te houden. Dat is best ingewikkeld. De GI waarde van veel producten is op te
zoeken. Maar er zijn veel factoren die de GI beïnvloeden, zoals de bereidings-

Je behandeling richt zich onder andere op het goed krijgen van je

wijze, de temperatuur, rijpheid van fruit en de combinatie met andere voe-

bloedsuikerwaarden. Als deze in orde zijn voel je je fitter en heb je

dingsmiddelen. Ook is het per persoon verschillend wat voor effect de

minder kans op complicaties. Gebruik je insuline, dan ga je anders met

glycemische index van een product heeft op je bloedsuiker. Het is dus een

eten om dan wanneer je tabletten neemt of alleen met voeding je

kwestie van uitproberen of het voor jou een zinvolle aanpak is.

bloedsuikers onder controle houdt.
Koolhydraten tellen of minder koolhydraten

Koolhydraten

Soms is het nodig om koolhydraten te tellen. Zeker als je medicijnen slikt
voor je diabetes of insuline gebruikt, moet je in de gaten houden hoeveel

Omdat je diabetes hebt moet je bewust omgaan met koolhydraten. Net als

koolhydraten je binnenkrijgt. Ook kan het voor sommige mensen zinvol zijn

iedereen hebben mensen met diabetes koolhydraten nodig. Ze zorgen voor

om een dieet te volgen met minder koolhydraten. Een diëtist kan je helpen de

energie en de werking van de hersenen. In producten met koolhydraten zitten

hoeveelheid koolhydraten te bepalen en daar je medicatie op af te stemmen.

ook andere stoffen die je nodig hebt, zoals vitamines, mineralen en vezels.
Ga voor producten uit de Schijf van Vijf
Kies vooral voor gezonde producten met koolhydraten uit de Schijf van Vijf,
zoals volkorenbrood, volkorenpasta, peulvruchten en groenten. Producten die
niet in de Schijf van Vijf staan, zoals witbrood, witte rijst en producten waar
veel suiker aan is toegevoegd, zoals frisdrank, snoep en zoet beleg kun je
beter niet te veel en te vaak eten. Je hebt ze niet nodig en dragen niet bij aan
je gezondheid.
Langzame en snelle koolhydraten (glycemische index)
De glycemische index (GI) van een voedingsmiddel geeft aan hoe snel
koolhydraten als suiker in het bloed komen na het eten van dat product.
Een lage GI betekent dat het bloedsuiker langzamer en minder hoog stijgt,
en ook weer langzaam daalt. Producten met een hoge GI zorgen ervoor

Wil je weten hoeveel koolhydraten er in een product zitten?
K
 ies ik gezond?
Op www.voedingscentrum.nl/gezondkiezen zie je of een product
in de Schijf van Vijf staat of niet. Na het kiezen van een eenheid
zie je hoeveel voedingsstoffen erin zitten, plus de hoeveelheid
koolhydraten.
n

n

E
 ettabel
Van meer dan 2.200 producten staat vermeld
hoeveel calorieën, koolhydraten, eiwit, vet, verzadigd
vet, vezels en zout ze leveren. Bestel de tabel in de
webshop op www.voedingscentrum.nl/webshop

dat je bloedsuiker snel stijgt en daalt.
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Koolhydraten per vak van de Schijf van Vijf

Eet regelmatig
Als koolhydraten verdeeld over de dag binnenkomen, kan het lichaam ze beter

Groente en fruit

verwerken. Daarom is het verstandig regelmatig te eten: elke dag drie

Gemiddeld levert een opscheplepel groente 2 gram koolhydraten. Je kunt dus

hoofdmaaltijden, namelijk ontbijt, lunch en avondeten, en maximaal vier keer

heel veel groente eten zonder veel koolhydraten binnen te krijgen. Doperwten

iets tussendoor.

en mais bevatten wat meer koolhydraten: zo’n 6 en 4 gram per opscheplepel.
Breng de dag in kaart. Kun je op tijd een gezonde maaltijd eten? Als je het
Fruit bevat redelijk wat koolhydraten. Zo bevat een appel gemiddeld 15 gram

druk hebt, bedenk dan van te voren wat je kunt doen. Maak bijvoorbeeld de

koolhydraten, een kleine banaan 20 gram en een peer 21 gram.

dag ervoor het avondeten klaar. Als je veel buiten de deur bent, zorg dan dat
je een gezond tussendoortje bij je hebt. Bijvoorbeeld een appel of een sneetje

Smeer- en bereidingsvetten

volkorenbrood.

Er zitten geen koolhydraten is oliën. In halvarine, margarine en vloeibare
bak-en-braadvetten zit soms een verwaarloosbare hoeveelheid koolhydraten.
Vis, peulvruchten, vlees, ei, noten en zuivel
n

V
 is, vlees, ei en noten bevatten geen koolhydraten. Let op, als vlees of vis
een paneerlaag heeft, zitten er wel koolhydraten in.

n

4
 opscheplepels peulvruchten, bijvoorbeeld kidneybonen, levert ongeveer
40 gram koolhydraten.

n

Z uivel (zoals melk, yoghurt en kwark) bevat koolhydraten. Gemiddeld bevat

Inzicht in wat je eet
Ga aan de slag met de Eetmeter op www.mijnvoedingscentrum.nl
Hiermee kun je bijhouden wat je eet. Het maakt je bewust van wat
je wanneer eet en hoeveel goede en minder goede stoffen er in
zitten. Zo krijg je ook inzicht in hoeveel koolhydraten je elke dag
binnenkrijgt.

een glas melk van 250 ml 12 gram koolhydraten. Een schaaltje yoghurt van
150 ml bevat ongeveer 6 gram koolhydraten.
n

K
 aas bevat meestal geen of weinig koolhydraten.

Vezels voor stabielere suikerwaarden
Het eten van veel vezels zorgt naast een lager cholesterol ook ervoor dat het

Brood, graanproducten en aardappelen

bloedglucosegehalte niet te veel stijgt na de maaltijd. Vezels zijn belangrijke

Tussen de producten in dit vak zijn er nogal wat verschillen in de hoeveelheid

stoffen voor een gezonde spijsvertering. Ze zetten de maag en darmen flink

koolhydraten. Als je precies wilt weten hoeveel je binnenkrijgt, kijk dan naar het

aan het werk. En ze geven een vol gevoel. Dat is erg belangrijk, want doordat

etiket. Om een idee te geven:

je geen trek meer hebt, eet je niet te veel en heb je minder de neiging om te

n

E en sneetje volkorenbrood bevat 14 gram koolhydraten.

gaan snoepen. Vezels zitten in groente, fruit, volkorenbrood, volkorenpasta,

n

In vier kleine gekookte aardappelen zit ongeveer 36 gram koolhydraten.

noten en peulvruchten (zoals linzen, kikkererwten en bonen).

n

G
 ekookte zilvervliesrijst levert per vier opscheplepels 63 gram koolhydraten,
volkorenpasta 42 gram en volkoren couscous 53 gram.

Dranken
In water, koffie en thee zonder melk en suiker zitten geen koolhydraten.
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Beweeg
Regelmatig bewegen heeft een positief effect op diabetes. Beweging zorgt
er namelijk voor dat cellen beter reageren op insuline. Verder helpt het de
bloeddruk en het cholesterol te verlagen en helpt het met afvallen of om
overgewicht te voorkomen.
Beweeg elke dag minimaal 30 minuten en als je wilt afvallen 60 minuten. Je hoeft
niet intensief te sporten om gezond te bewegen. Het gaat om activiteiten die de
hartslag verhogen. Als je nog niet genoeg beweegt, dan is dit gemakkelijk in je
dagelijkse leven in te bouwen. Denk aan wandelen naar de winkel, fietsen naar
het werk, klussen in huis of in de tuin werken.
Omdat bewegen je gezondheid een handje helpt, is het goed om naast de dagelijkse
beweging ook iets aan sport te doen. Als je nog niet sport, neem dan de tijd om iets
te zoeken dat bij je past. Kies een sport die je leuk vindt en voor langere tijd kunt
blijven doen. Probeer een sportmaatje te vinden, samen sporten is vaak leuker en
gemakkelijker vol te houden.

Pas op voor een hypo
Als je meer gaat bewegen en je gebruikt medicatie, dan moet je
mogelijk je medicatie aanpassen om te lage bloedsuikers te
voorkomen. Zeker als je in de eerste plaats beweegt om af te vallen
is het belangrijk zo snel mogelijk de medicatie te laten aanpassen.
Anders moet je meer eten en dat werkt je doel tegen. Overleg dit
met de arts, verpleegkundige of diëtist.
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Boodschappen doen

Claims
Op verpakkingen zie je weleens claims staan, zoals ‘suikervrij’, ‘vetarm’ of
‘cholesterolverlagend’ op margarine. Hiermee kunnen fabrikanten aangeven

Bij het boodschappen doen heb je veel aan het etiket. Door het

dat hun product een bepaald effect heeft. Er zijn voedingsclaims en gezond-

etiket goed te lezen, leer je namelijk veel over een product. Hoeveel

heidsclaims. Een voedingsclaim zegt iets over de samenstelling van een

verzadigd vet zit erin? Levert het inderdaad zoveel koolhydraten als

product, bijvoorbeeld ‘light’ of ‘vezelrijk’. Gezondheidsclaims geven aan dat

ik dacht? Is het product zoutvrij? Hieronder staat wat op het etiket

een voedingsmiddel voordelig is voor de gezondheid. Een voorbeeld hiervan

belangrijk is voor gezond eten met diabetes.

is ‘calcium is goed voor de kalkhuishouding’.

De voedingswaarde

Er zijn claims die je kunnen helpen bij het kiezen van gezonde producten.

Je vindt de voedingswaarde in de voedingswaardetabel op het etiket.

Er staat bijvoorbeeld op dat het vrij is van verzadigde vetten, dat het suikervrij

Hierin staat hoeveel energie, vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten,

is (let op, want dat zegt niets over de hoeveelheid koolhydraten), dat iets

suikers, eiwitten en zout er in het product zitten. De voedingswaarde staat

zoutloos is of dat een product vezelrijk is.

aangegeven per 100 gram of 100 ml. Fabrikanten mogen ervoor kiezen om
dit ook nog per portie te doen, bijvoorbeeld één glas.

Staar je niet blind op gezondheidsclaims
Producten met een claim zijn geen vervanging voor een gezond en
gevarieerd voedingspatroon, hooguit een ondersteuning. Op veel
gezonde producten, zoals groente en fruit, staat geen claim. Ook
niet op andere producten uit de Schijf van Vijf, zoals aardappelen,
brood, pasta, rijst, vlees en vis. Terwijl deze producten wel horen
bij een gezond voedingspatroon.

Light
Er bestaan twee soorten ‘light’ producten. Het ene betekent ‘0 calorieën’ en
vind je bijvoorbeeld in light-frisdrank. De andere soort staat op producten die
minimaal 30% minder suiker, vet of calorieën bevatten in vergelijking met de
‘gewone’ varianten. Ze kunnen dus nog steeds calorieën en koolhydraten
bevatten. De enige manier om te bepalen met welke soort je te maken hebt,
is de voedingswaardedeclaratie op de verpakking goed te lezen. En het lightproduct te vergelijken met het niet-light product.
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Thuis en buiten de deur eten

Koken met minder zout
Koop zoveel mogelijk producten met weinig zout.
Maar het helpt ook als je weinig of geen zout toevoegt

Thuis weet je wat je eet en kun je eenvoudig gaan voor gezonde

aan het eten. Gebruik in plaats van zout bijvoorbeeld

recepten. Maar ook als je bij anderen eet of uit eten gaat, is er genoeg

lekkere kruiden, specerijen, azijn, citroensap, knoflook,

wat je kunt doen om gezond te blijven eten.

ui, of pijnboompitten. Pas op met zoute smaakmakers
zoals bouillonblokjes, maggi, ketjap en gemengde

Thuis eten
Ben je op zoek naar voorbeelden en inspiratie om met deze gezonde ingrediënten

kruiden met toegevoegd zout.

te koken? Op www.voedingscentrum.nl/recepten staan veel recepten. Vink aan

Eten buiten de deur

dat je op zoek bent naar recepten die geschikt zijn bij diabetes.

Buitenshuis ben je afhankelijk van familie, vrienden,
de menukaart van een restaurant of de eetgewoontes

Niet te veel

van een land. Gelukkig kan alles, als je maar blijft letten op de hoeveelheid

Als je niet te veel kookt, dan kun je ook niet te veel eten. Meten is weten.

calorieën, vet, zout en de hoeveelheid koolhydraten in grote lijnen in de gaten

Gebruik daarom een keukenweegschaal of maatbeker.

blijft houden.
Het kan lastig zijn om de suikerwaarde goed te houden als je eet op
afwijkende tijden, uit eten gaat of op vakantie bent. Als je twijfelt hoe je
hiermee om moet gaan, overleg dan met de arts, diabetesverpleegkundige
of diëtist.
Andere tijden
Soms zijn de etenstijden anders dan je gewend bent. Een etentje begint
bijvoorbeeld pas om 8 uur ’s avonds. Of je bent een dagje uit en het loopt
anders dan je dacht. Meestal is dat geen probleem. Zorg wel dat je suikerwaarde niet te laag wordt. Bedenk of je een kleine tussenmaaltijd nodig hebt,
bijvoorbeeld een volkorenboterham of een stuk fruit. Zorg met een dagje uit
dat je altijd iets met koolhydraten bij je hebt.
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Een hapje eten bij familie of vrienden

Kleinere porties

Als je bij iemand gaat eten, zorg dan dat deze weet dat je diabetes hebt.

Je kunt gemakkelijk kleinere porties eten. Kies voor één of twee gangen,

Vertel ze waar ze in jouw geval op moeten letten. Als ze het lastig vinden,

maar niet voor alle drie. Of neem bijvoorbeeld twee voorgerechten in plaats

stuur ze dan zelf een recept, bijvoorbeeld van onze receptenwebsite. Of

van een voor- én hoofdgerecht. Je kunt ook vragen om een kleinere portie

misschien vinden ze het leuk om daar zelf een kijkje te nemen.

van het hoofdgerecht.

Lekker uit eten

Op vakantie

Uit eten gaan kan prima. Let er alleen op dat je niet veel meer koolhydraten

Op vakantie kan het moeilijk zijn om aan je ritme vast te houden. Breng van

eet dan je normaal zou doen. Als je insuline spuit kan dit wel. Zorg er dan

te voren de gerechten en eetgewoonten op je bestemming in kaart. Eten ze

voor dat je de dosis goed aanpast. En spuit pas insuline als je koolhydraten

er laat? Eten ze veel koolhydraatrijke producten? Staan er veel vette gerechten

gaat eten. Kijk dus goed wat er in het voorgerecht zit aan koolhydraten.

op het menu? Bedenk hoe je daar mee om kan gaan, door bijvoorbeeld zelf

Misschien hoef je pas te spuiten bij het hoofdgerecht.

te koken. Houd ook rekening met eventuele tijdverschillen.

Hoe eet je minder koolhydraten in het restaurant?
n

V
 ooraf: je kunt al bij het voorafje op koolhydraten letten. Dit doe je door
bijvoorbeeld het stokbroodje met kruidenboter te laten staan en een
koolhydraatarm voorgerecht nemen, zoals een heldere soep of een groentesalade.

n

H
 oofd: probeer bij het hoofdgerecht evenveel koolhydraten te eten als je
thuis gewend bent.

n

N
 a: bij het toetje kun je zelf beoordelen of er nog koolhydraten in je voeding
bij kunnen. Anders is een kop koffie of thee een prima alternatief.

Let op vet en zout
Ook als je uit eten bent wil je rekening houden met je hart en bloedvaten.
Neem gerechten met vis of mager vlees zoals kip, laat de friet staan en vraag
of ze in de keuken zuinig willen zijn met zout. Een andere tip is om de sausjes
en dressings apart te bestellen. Proef eerst en kijk of je met minder of zelfs
zonder kunt.
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Omgaan met hypers
en hypo’s

Hoe ga ik om met een hypo?
Als je een glucosemeter hebt, kun je controleren of je écht een hypo hebt
(onder de 4 mmol/liter). Als je langere tijd een hyper hebt, kun je namelijk
een daling van je bloedsuikers als een hypo ervaren.

Met regelmatig en gezond eten en voldoende bewegen blijven je

Wanneer je inderdaad een hypo hebt, neem dan direct iets met glucose.

bloedsuikers zo goed mogelijk in balans. Maar het gaat ook wel eens

Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden. Ze staan hieronder in volgorde

mis. Wat kun je dan doen?

van voorkeur (hoe hoger het staat, hoe sneller de suiker werkt).
n

Bij een hyper zijn je bloedsuikers te hoog. Je hebt bijvoorbeeld last van

N
 eem 20 gram glucose in de vorm van tabletten of gels met druivensuiker
zoals Dextro Energy, Dextro minitabs, Kruidvat Druivesuikertabletten,

moeheid, humeurigheid, hebt erge dorst en moet veel plassen. Met een hypo

Hypofit gel.

zijn je suikers te laag en kun je bijvoorbeeld gaan zweten, je hebt moeite met

n

Neem 125 ml high energy sportdrank.

nadenken of je voelt je geïrriteerd. Zakken je suikers echt te diep, dan kun je

n

N
 eem 30 ml limonadesiroop met hoog glucosegehalte, aangelengd met

flauwvallen. Beweging en eten kunnen helpen hypers en hypo’s op te lossen.

water Let erop dat ‘suiker’ vooraan in de ingrediëntenlijst staat.
Als er met name ‘geconcentreerd vruchtensap’ inzit, bevat de limonade
veel fructose en is minder geschikt bij een hypo.

Hoe ga ik om met een hyper?

n

N
 eem 4 klontjes suiker opgelost in water.

Een lichte hyper (10 tot 15 mmol/liter) kun je soms zelf oplossen door even

n

N
 eem een glas (200 ml) frisdrank (geen light).

geen koolhydraten meer te nemen of door een stuk te gaan wandelen of

n

N
 eem een glas (200 ml) vruchtensap.

fietsen. Het is ook belangrijk om veel water te drinken. Drinken kan helpen
het teveel aan bloedsuikers via je plas uit je lichaam te verwijderen.

Controleer na 20 minuten met de glucosemeter of je bloedsuiker genoeg
gestegen is. Is het onder de 4,5 mmol/liter, neem dan nogmaals een van de

Nazorg

bovenstaande dingen.

Een hyper kan altijd een keer voorkomen. Als je vaak hypers hebt, of altijd te
hoog zit met je bloedsuikers, ga dan na wat er aan de hand is. Bedenk eerst

Is je bloedsuiker voldoende gestegen en duurt het nog twee uur tot de

zelf waar het aan kan liggen. Eet je te veel koolhydraten? Beweeg je minder

volgende maaltijd? Neem dan iets met ongeveer 15 gram koolhydraten.

dan normaal? Heb je ergens een ontsteking? Of stress?

Bijvoorbeeld een snee brood met hartig mager beleg of een appel.

Overleg vervolgens met de arts of verpleegkundige wat je kunt doen. Je zult
waarschijnlijk je medicatie of eetpatroon aan moeten passen.

Zorg dat je altijd iets bij je hebt wat geschikt is om in geval van een hypo te
gebruiken.
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Nazorg

Ziekte

Bedenk hoe het kan dat je een hypo kreeg. Dan kun je het een volgende keer

Door koorts, infectie of ziekte kunnen bloedsuikers uit balans raken. Het is

proberen te voorkomen. Had je genoeg gegeten? Heb je meer beweging dan

daarom belangrijk om bij ziekte extra op goed op te letten en je bloedsuikers

normaal? Had je veel alcohol gedronken? Of lag het aan je medicatie?

regelmatig te controleren. Zorg dat je voldoende drinkt en eet. Als je geen
eetlust hebt probeer dan vloeibare voedingsmiddelen die koolhydraten leveren

Misschien kom je er zo achter dat je wat extra koolhydraten moet eten na

te eten, zoals pap of gebonden soep.

het sporten, tuinieren of het drinken van alcohol. Heb je geregeld hypo’s?
Bespreek dit dan met de arts, of verpleegkundige. Je zult waarschijnlijk je

Bij aanhoudende koorts en diarree is het verstandig een arts te raadplegen.

medicatie of eetpatroon aan moeten passen.

Raadpleeg bij braken altijd een arts.

Alcohol en je bloedsuikerwaarden
Met diabetes mag je alcohol drinken, als je medicijngebruik dat
toelaat. Voor je gezondheid geldt het advies geen alcohol te drinken
of in ieder geval niet meer dan 1 glas per dag. Spaar het aantal glazen
niet op voor bijvoorbeeld het weekend.
Als je bloedsuikerverlagende medicijnen gebruikt, kan alcohol
de bloedsuikers verder verlagen. Het is daarom verstandig
alleen alcohol te drinken bij de maaltijd, dan heeft je bloed
genoeg suikers om het lager worden van je bloedsuikers op te
vangen. Het bloedsuikerverlagende effect van alcohol kan enkele
uren na het alcoholgebruik optreden. Bijvoorbeeld tijdens de
slaap. Houd daarom je suikerwaarden in de gaten als je een
glucosemeter hebt. Meet ook voor het slapen gaan. Is de waarde
onder de 8 mmol/liter, eet dan nog iets kleins, bijvoorbeeld een
boterham of een banaan.
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Meer informatie
Voedingscentrum
Op de website van het Voedingscentrum vind je aanvullende informatie.
Ga naar www.voedingscentrum.nl
In de webshop van het Voedingscentrum vind je een uitgebreid assortiment
folders, brochures en (kook)boeken. Ga naar www.voedingscentrum.nl/webshop
Diëtist
Een diëtist helpt je bij het samenstellen van je dieet en kan je ook begeleiden
bij de uitvoering ervan. Zoek je een diëtist bij jou in de buurt? Kijk dan op
www.voedingscentrum.nl/zoekdietist. Of vraag aan je huisarts met welke diëtist
hij of zij samenwerkt.
Ga voor meer informatie naar:
Diabetes Fonds: www.diabetesfonds.nl
Nederlandse Vereniging van Diëtisten: www.nvdietist.nl
Diëtisten Coöperatie Nederland: www.dcn.nu
Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse
Vereniging van Diëtisten: de beroeps- en belangenvereniging van Nederlandse
Diëtisten.
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