
Wat zijn 
de mogelijke
gevolgen?

Wanneer we ouder worden, vernauwen onze 
bloedvaten. Dit gebeurt sneller wanneer we 
roken, een hoge bloeddruk hebben, veel 
cholesterol (of andere vetten) in het bloed 
hebben en te weinig lichaamsbeweging 
nemen. Een te hoog suikergehalte in het bloed 
werkt dit zeer sterk in de hand. Iemand met 
diabetes, wiens bloedsuikergehalte slecht onder 
controle is, heeft dan ook veel méér en veel 
vroeger kans op een slechte bloedsomloop. 
De gevolgen hiervan zijn niet gering: groter 
gevaar voor hartklachten, hersenbloeding, 
voetwonden,... Ook de kleine bloedvaatjes 
van ogen en nieren zijn gevoelig, waardoor er 
gezichts- en nierproblemen kunnen ontstaan.

Gelukkig kan men door diabetes goed te 
behandelen deze verwikkelingen voorkomen 
of drastisch beperken.

Spijtig genoeg wordt diabetes vaak niet 
voldoende opgevolgd. Veel mensen lopen 
veel te lang met de ziekte rond zonder het 
te weten, en als ze het weten besteden ze 
er vaak onvoldoende aandacht aan.

Slecht nieuws: iemand met 
diabetes heeft een hoog risico 
voor hart- en vaatlijden!

Wat iS
diabetes?

Wat iS 
uW riSico? 

doe 
de test

diabetes,
beSteed 
er op tijd 
aandacht 
aan!

Je hebt diabetes wanneer het suikergehalte in je 
bloed te hoog is. Als dit niet tijdig ontdekt wordt, 
is dit erg schadelijk voor je gezondheid. Gelukkig 
kunnen veel problemen voorkomen worden 
door de ziekte op tijd te ontdekken en goed te 
behandelen. Men onderscheidt in hoofdzaak 
2 types van diabetes.

 type 1 diabeteS
 Type 1 diabetes komt het minst vaak voor. 
 Het ontstaat meestal op jonge leeftijd en   
 wordt van bij het begin behandeld 
 met insuline.

 type 2 diabeteS
 Type 2 diabetes komt vaker voor in 
 onze bevolking. De aandoening verloopt   
 meestal sluimerend, waardoor ze vaak 
 laat ontdekt wordt.

Een andere belangrijke vorm is zwangerschaps-
diabetes. Dit betekent dat tijdens de zwanger-
schap verhoogde bloedsuikerwaarden worden 
vastgesteld. Hoewel dit meestal na de zwanger-
schap verdwijnt, heb je als vrouw een veel hoger 
risico om type 2 diabetes te ontwikkelen.
Meer op www.zoetzwanger.be. 

Tenslotte zijn er heel wat specifieke vormen van 
diabetes (bijvoorbeeld uitgelokt door bepaalde 
geneesmiddelen of van genetische oorsprong).

Diabetes is niet zeldzaam. Door de veroudering 
van de bevolking en toename van overgewicht 
neemt het aantal mensen met diabetes toe. Men 
schat dat er in België meer dan 600.000 mensen 
zijn met diabetes, maar dat minstens een derde 
niet weet dat ze de ziekte hebben.

met al je vragen over diabetes 
kan je terecht bij 

de diabetes infolijn
infolijn@diabetes.be
gratiS 0800 96333

VlaamSe diabeteS Vereniging
Ottergemsesteenweg 456 • 9000 Gent
Tel. 09 220 05 20 • Fax 09 221 00 82
vdv@diabetes.be • www.diabetes.be
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diabeteS iS echt 
niet zeldzaam



Wie moet 
extra opletten 
Voor type 2 
diabeteS?
Je hebt een verhoogd risico om type 2 
diabetes te krijgen, wanneer één of meer van 
de volgende risicofactoren aanwezig zijn:

 erfelijkheid
 Is er reeds type 2 diabetes vastgesteld bij 
 één van je ouders, broers of zussen, 
 dan wordt de kans groter dat jij ook diabetes krijgt.

 oVergeWicht
 Is een belangrijk risico voor diabetes, 
 zeker wanneer je een dikke buik hebt.

 Weinig beWeging
 Verhoogt je kans op diabetes.

 hoge leeftijd
 Wist je dat meer dan 1 op 10 ouderen 
 (= 65-plussers) diabetes krijgt?

 zWangerSchapSdiabeteS
 Na zwangerschapsdiabetes, is de kans dat je type 2 diabetes 
 zult krijgen erg verhoogd; of woog één van je kinderen 
 meer dan 4,5 kg bij de geboorte, wees dan op je hoede.

bepaalde risicofactoren 
wegen meer door dan andere.
gebruik de risicotest om 
te weten wat je te doen staat.

Wat zijn de meeSt 
Voorkomende 
klachten 
Van diabeteS?
Hoewel de volgende klachten ook in andere 
omstandigheden kunnen voorkomen, moeten 
ze toch een ‘alarmbelletje’ doen rinkelen:

 Veel dorSt en droge mond

 dikWijlS plaSSen

 onVerklaarbare Vermoeidheid

 Sterk Vermageren 
 ondankS normale eetluSt

 moeilijk genezende Wonden

 Verminderd gezichtSVermogen

 krampen, tintelingen 
 of pijnen in Voeten of benen

 herhaalde SchimmelinfectieS 
 Van Vagina of peniS

 herhaalde blaaSontStekingen

je herkent deze klachten?
Stel een bezoek aan 
je huisarts niet langer uit!

hoe Wordt 
diabeteS 
opgespoord?

Wanneer uit de risicotest blijkt dat je een 
verhoogd risico hebt of wanneer je klachten hebt 
die in deze folder werden beschreven, ga dan 
naar je huisarts. Deze kan met een eenvoudig 
bloedonderzoek nagaan of je bloed suiker 
verhoogd is. Dit bloedonderzoek gebeurt 
best nuchter.

kan je 
voorkomen 
dat je diabeteS 
krijgt?

Uiteraard kan je je erfelijke aanleg voor 
diabetes of je leeftijd niet veranderen. 
Toch kan je het ontstaan van de aandoening 
helpen voorkomen door gezond te leven. 
Eet gevarieerd, vermijd overgewicht en 
neem voldoende lichaamsbeweging.

Wat alS je toch 
diabeteS krijgt?

Het komt erop aan je diabetes goed op te volgen. 
Hierbij moet je zeker het bloedsuikergehalte onder 
controle houden door evenwichtige, gezonde voe-
ding en lichaamsbeweging. Vaak is het nodig om 
enkele kilo’s te vermageren. Medicatie zal  indien 
nodig ingeschakeld worden om de bloedsuiker 
verder te doen dalen.

Verder is er medicatie nodig die het risico 
op hart- en vaatproblemen verder aanpakt. 
Ook rookstop is essentieel.

Vergeet 
niet!

Diabetes is niet zeldzaam. De verhoging van de 
bloedsuikerspiegel wordt jammer genoeg vaak 
niet gevoeld, maar kan toch de oorzaak zijn van 
ernstige verwikkelingen. Gelukkig kan men deze 
problemen voorkomen door de ziekte tijdig op 
te sporen en goed te behandelen. Het is dus 
geen overdreven luxe om bij een verhoogd risico 
of klachten een controle te laten uitvoeren bij je 
huisarts.

Wist je dat meer dan 1 op 3 
mensen met diabetes niet weten 
dat ze diabetes hebben?

goed nieuws: door diabetes goed 
te behandelen kan men veel 
problemen voorkomen!


