
Wat is DIABETES ?

Diabetes heet ook wel suikerziekte. De officiële 
naam is diabetes mellitus.

Bij diabetes kan het lichaam de bloedsuikerspiegel 
niet meer goed op peil houden. Normaal regelt het 
lichaam de bloedsuikerspiegel heel precies, met het 
hormoon insuline. Mensen met diabetes maken zelf 
geen insuline meer (diabetes type 1), of hun 
lichaam reageert niet meer op de insuline (diabetes 
type 2).

Hierdoor loopt de bloedsuiker veel te hoog op. Als 
er lang veel suiker in het bloed zit, is dat erg 
ongezond. Daarom is het belangrijk om diabetes zo 
snel mogelijk en goed te behandelen. Naast het 
probleem met de bloedsuikerspiegel zijn ook vaak 
het cholesterol en de bloeddruk te hoog. 

Mensen met diabetes type 1 zullen hun leven lang 
elke dag insuline moeten spuiten en hun 
bloedsuiker in de gaten moeten houden. Mensen 
met diabetes type 2 zullen de oplossing vooral in 
hun levensstijl moeten zoeken. Negen van de tien 
mensen met diabetes, hebben diabetes type 2.

KLACHTEN

Bij diabetes type 2 kunt u last hebben van de 
volgende klachten:
 vaak dorst en veel plassen
 veel moe zijn
 last van ogen, zoals rode en branderige ogen, 

wazig zien, dubbel zien of slecht zien
 slecht genezende wondjes
 kortademigheid
 pijn in de benen bij het lopen
 infecties die vaak terugkomen, zoals 

blaasontsteking
 hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol

OORZAKEN

We kennen nog niet alle oorzaken voor diabetes 
type 2. Wel is duidelijk dat mensen eerder diabetes 
type 2 krijgen als het in de familie zit, als ze 
overgewicht hebben en als ze weinig bewegen. Wie 
gezond leeft, heeft minder kans op diabetes type 2. 
Toch kan niet iedereen er wat aan doen dat hij 
diabetes type 2 heeft. Er zijn ook mensen die altijd 
gezond leven en die toch diabetes type 2 krijgen. 

WAT KUNT U DOEN

Er zijn tabletten die de alvleesklier aanzetten tot het 
aanmaken van meer insuline. Er zijn ook tabletten 
die het lichaam weer gevoeliger maken voor 
insuline. Verder schrijft de arts vaak ook medicijnen 
voor om cholesterol en bloeddruk te verlagen.

BEWEGEN

Gezond eten en beweging zijn voor mensen met 
diabetes type 2 echter minstens zo belangrijk als 
medicijnen. Lichaamsbeweging zorgt ervoor dat het 
lichaam beter reageert op het hormoon insuline. Bij 
diabetes type 2 is ongevoeligheid voor insuline een 
groot probleem. Beweging verbetert de 
gevoeligheid voor insuline. Daarom is bewegen een 
belangrijk advies.

VOEDING

Door te letten op uw voeding, kunt u uw lichaam 
helpen om de bloedsuikerspiegel beter te 
reguleren. Veel suikervrije producten zijn 
tegenwoordig niet meer nodig. Het dieet bestaat uit 
een gezond en regelmatig voedingspatroon.

AdFysio De Lier biedt in samenwerking met Vitae 
Voedingsadviesbureau een beweeg- en voedings-
programma aan voor mensen met diabetes.

Stap 1: Eerste gesprek en testen
Tijdens de intake met de fysiotherapeut wordt u  
gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen en 
zult u een aantal fysieke testen uitvoeren. Tevens 
worden er persoonlijke haalbare doelen gesteld.
De intake van de diëtist bestaat uit het invullen van 
een vragenlijst en een eetverslag. Zij zal samen met 
u een haalbaar voedingspatroon samenstellen dat is 
afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Stap 2a: Beweegprogramma diabetes
In een groep van maximaal 6 mensen wordt onder 
begeleiding van een fysiotherapeut het 
beweegprogramma uitgevoerd. In 12 weken 
doorloopt u een schema waarin de belasting 
geleidelijk wordt opgebouwd. U traint 2x per week 
een uur. Er wordt aandacht besteed aan het 
opbouwen van conditie en spierkracht. Belangrijk is 
vooral dat u plezier beleeft aan het bewegen.

Stap 2b: Dieet- en voedingsprogramma diabetes
Met de andere deelnemers uit de groep krijgt u in 
vijf bijeenkomsten, informatie over de relatie 
tussen diabetes en voeding. U krijgt meer inzicht in 
voedingsstoffen en leert hoe voeding u kan helpen 
de bloedsuikerspiegel te optimaliseren.

Stap 3: Dagelijks bewegen
Na het beweegprogramma worden de resultaten 
geëvalueerd. U krijgt advies over welke vorm van 
bewegen het best bij u past, en hoe u dit kan 
inpassen in uw dagelijks leven. 


