Meer weten?
Meer informatie over diabetes vind je op www.dvn.nl.
Neem voor vragen contact op met ons Klantcontactcentrum
via info@dvn.nl of 033 - 463 05 66.

Word lid

Met anderen praten over diabetes en ervaringen
uitwisselen? Ga naar www.diabetestrefpunt.nl.

Diabetesvereniging Nederland (DVN)
behartigt de belangen van mensen met
diabetes. Ontvang als lid deskundige hulp
van ons Klantcontactcentrum, korting op
diabeteshulpmiddelen en (zorg)verzekeringen,
het magazine Diabc, activiteiten bij jou in de
buurt en nog veel meer.

@DiabetesNL

DiabetesverenigingNL

Steun ons
Kom ook op voor de belangen van mensen
met diabetes. Met je inzet als vrijwilliger,
door lid te zijn of met een (extra) gift.
Bekijk alle mogelijkheden op
www.dvn.nl/help-mee of bel 033 - 463 05 66.
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Adres

Fokkerstraat 17
3833 LD Leusden

Telefoon en mail

033 - 463 05 66
info@dvn.nl

www.dvn.nl

Leven met diabetes

Gezonde leefstijl

Diabetes
type 2

Leven met
diabetes

Als je diabetes hebt moet je erg veel: op je
bloedglucosewaarden letten, medicatie slikken
of insuline spuiten. Ook is het advies om zo
gezond mogelijk te leven. Voor een aantal
mensen met diabetes type 2 is het hierdoor
mogelijk de hoeveelheid medicijnen te verlagen
of er mee te stoppen.
Als je aan de slag gaat met je leefstijl, dan zijn de
volgende dingen belangrijk: voeding, bewegen,
slapen en stress. Deze zijn het meest van invloed
op je gezondheid en hoe je je voelt. Kies steeds
één ding om te doen. Zo houd je het tenminste vol.

Eten en drinken
Gezond eten is een belangrijke stap naar een
gezondere leefstijl. Daarbij let je op hoeveel en
wat je eet. Koolhydraatbeperkt eten kan helpen
om je bloedglucosewaarden te beheersen en
bovendien gewicht te verliezen. Begin je aan een
koolhydraatbeperkt dieet? Doe dit dan niet op eigen
houtje. Bespreek dit eerst met een zorgverlener. Zij
kunnen in de gaten houden of je medicatie daarop
aangepast moet worden.
Beperk toegevoegde suikers. Denk aan de suikers die
in koekjes, frisdrank, vruchtensappen en kant-en-klare
sauzen zitten. Ga je alcohol drinken? Let dan extra op.
Je lever breekt de alcohol namelijk af en geeft dan
geen glucose meer af aan het bloed. Hierdoor daalt
je bloedglucosespiegel.

Dit kan een hypo veroorzaken, ook nog uren nadat
je je laatste glas hebt gedronken. Daarnaast zorgt

om extra koolhydraten te eten, zoals een banaan
of een boterham. Ook is het verstandig dat je

alcohol voor een verhoogde bloeddruk en bevat
het vaak ook suiker.

glucosetabletten bij je hebt tegen een hypo.
Bespreek dit vooraf met je zorgverlener.

TIPS

TIPS

• N eem geen suiker in je thee of koffie
• E et zonder afleiding: hierdoor eet je bewuster
• G ebruik een kleiner bord: dan schep je minder op
• K oop geen snacks: wat je niet in huis hebt kun
je niet opeten

Bewegen
Bij diabetes type 2 is het belangrijk om voldoende
te bewegen. Naast dat je conditie verbetert, zijn er
meer voordelen. Regelmatig bewegen verlaagt je
bloedglucosewaarde, verbetert je cholesterolspiegel,
maakt je botten sterker en verhoogt je gevoeligheid voor
insuline. Dit komt omdat je spieren de insuline dan beter
opnemen. Je blijft hierdoor gezonder en voelt je beter.

Zware inspanning
Tablet
Als je alleen tabletten gebruikt is de kans op een
hypo klein. Bij sulfonylureumderivaten kunnen ze wel
voorkomen. Bespreek dit dan met je behandelaar.

• Pak vaker de fiets
• Maak na het eten een kleine wandeling
• Stofzuigen en strijken zijn makkelijke
beweeg-acties

• Ga boven naar het toilet als je beneden bent
• Bezoek een sportaanbieder met het
‘Oog voor diabetes’ keurmerk
• Op dvn.nl/activiteiten vind je altijd
wel iets om te doen!

Roken
Als je rookt, weet je waarschijnlijk al dat het beter is
om te stoppen. Wanneer je stopt, verlaag je daarmee
de kans op late complicaties door diabetes en harten vaatziekten. Heb je moeite om te stoppen?
Vraag dan je zorgverlener om hulp.
Kijk voor alle tips over voeding, bewegen,
slapen en stress op www.dvn.nl/gezonder-leven

Insuline
Als je insuline gebruikt is het belangrijk dat je je
bloedglucosewaarde meet voor de extra inspanning.
Lagere glucosewaarden door de inspanning kunnen
namelijk tot een hypo leiden. Het kan dan nodig zijn
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