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andacht en begrip voor diabetes, een 
ziekte die wereldwijd onder zowel vol-

wassenen als kinderen epidemische vormen 
aanneemt. Dat was het doel waarmee de 
Internationale Diabetes Federatie (IDF) en 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
deze dag introduceerden. 

De dag vindt ieder jaar op 14 november 
plaats, ter gelegenheid van de geboortedag 
van Frederick Banting, die samen met 

Charles Best aan de basis stond van de 
ontdekking van insuline in 1922. Dankzij 
deze ontdekking is diabetes geen dodelijke 
ziekte meer. 

Ieder jaar nemen meer dan 200 lidorganisa-
ties van de IDF uit meer dan 160 lidstaten 
van de Verenigde Naties, samen met bedrij-
ven, verenigingen, mensen werkzaam in de 
zorg, diabetespatiënten en hun gezinnen 
deel aan de Wereld Diabetes Dag. 

Mondproblemen
iabetes vergroot de kans op complicaties, 
zoals mondproblemen. Deze worden 

veroorzaakt door tandplak in combinatie met 
je lichamelijke afweer en conditie. Veel is te 
voorkomen door twee keer per dag te poetsen en 
de halfjaarlijkse controle bij tandarts of  mond-
hygiënist niet over te slaan. Als diabetespatiënt 
ben je gevoeliger voor ontstekingen en deze zijn 
lastiger onder controle te krijgen. Meer lezen over 
complicaties en wat je hieraan kunt doen? Lees 
verder op pagina 4. 

ensen met diabetes type 1 spuiten 
dagelijks insuline. Een andere op-

lossing zou zijn om nieuwe, gezonde cellen 
te transplanteren. Maar daar zijn miljoe-
nen cellen voor nodig, en die zijn er niet. 

Het lukte professor Doug Melton van de 
Harvard University onlangs om vanuit 
menselijke embryonale stamcellen honder-
den miljoenen cellen te ontwikkelen. Deze 
nieuwe cellen zorgden voor een stabiele 
bloedsuiker bij muizen met diabetes. 
Deze doorbraak brengt genezing dichterbij. 
De onderzoekers verwachten dat ze de 
nieuwe cellen over 2 tot 3 jaar gaan testen 
in mensen. Het is een uitdaging te zorgen 
dat er een soort ‘verpakking’ om de cellen 
komt, zodat de nieuwe cellen niet worden 
aangevallen door het afweersysteem. In 
Nederland sluit het onderzoek van profes-
sor Eelco de Koning van het LUMC hierop 
aan; hij onderzoekt de ontwikkeling van 
zo’n verpakking. 

Verschillende soorten
iabetes, oftewel suikerziekte, be-
staat in verschillende soorten. De 

bekendste zijn diabetes type 1 en type 2. 
Beide hebben te maken met insuline en 
bloedsuiker. Wat zijn de verschillen? 

Type 2 komt verreweg het meest voor (9 
van de 10 diabetici hebben type 2). Het 
lichaam heeft te weinig insuline en reageert 
daar niet meer goed op. Dit heet overgevoe-
ligheid voor insuline. Mensen met type 2 
krijgen meestal medicijnen-, voedings- en 
bewegingsadviezen. Soms is het nodig 
insuline te spuiten. Overgewicht, erfelijke 
aanleg en ouderdom vergroten de kans. 
Vroeger heette dit type ‘ouderdomsdiabe-
tes.’

Bij type 1 maakt het lichaam zelf  helemaal 
geen insuline meer aan Dat komt doordat 
het afweersysteem de cellen die insuline 
aanmaken vernielt. Met type 1 moet je een 
paar keer per dag insuline spuiten of  een 
insulinepomp dragen. Vroeger heette dit 
ook wel ‘jeugddiabetes.’

Zelf je lunch en avondeten maken 
kan de kans dat je diabetes type 2 
krijgt verlagen, blijkt uit recentelijk 
onderzoek door Harvard University 
onder 99.000 mensen. 

De deelnemers die elf  tot veertien 
zelfgemaakte maaltijden per week 
aten, hadden 13% minder kans op 
de ontwikkeling van type 2 dan 
deelnemers die minder dan zes zelf-
bereide maaltijden aten. Het maakt 
volgens het onderzoek ook uit of  de 
prefpersonen de maaltijden thuis of  

buitenshuis nuttigden: mensen die 
thuis aten, waren vaak slanker. 

Hoofdonderzoeker Geng Zong: 
“Zelfs als alle maaltijden beter zijn 
voor het lichaam, betekent het niet 
dat er geen limiet zit aan de hoeveel-
heden die iemand zou moeten eten.” 
Meer onderzoek is nodig om defini-
tief  te concluderen hoe en wat je het 
beste kunt eten om gezond te blijven. 
Wel is duidelijk dat een balans tussen 
eten en bewegen essentieel is voor 
een goede gezondheid. 
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Op Wereld Diabetes Dag lanceert de entertainer een receptenboek met  zelf-
bedachte gerechten, ideeën, tips and tricks voor een stabiel en gezond leef- en 
eetpatroon. “Simpel en lekker, voor jezelf, familie en vrienden. Zonder poespas, 
gewoon puur en bewust eten.” Volgens de zanger worstelen veel mensen met hun 
gewicht. “Minder eten en meer bewegen, daar kun je het mee doen. Natuurlijk 
is dat waar, maar over suiker als boosdoener wordt meestal niet gesproken. Onze 
bewerkte voeding van tegenwoordig bevat doorgaans heel veel suiker. In de super-
markt zetten de stiekeme suikers je vaak op een dwaalspoor. Slik niet alles voor 
zoete koek: veranderen kun je zelf.”

PAGINA 5

Fo
to

: T
w

an
 v

an
 d

er
 Z

an
dt

Zanger Gordon is sinds zijn 35e diabetespatiënt. Hij strijdt naar eigen zeggen 
zijn hele leven al tegen overgewicht: “Soms met succes en soms weer terugval-
lend in oude gewoontes en eetpatronen.”

Receptenboek

WERELD DIABETES DAG 
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Ruim 1 miljoen 
Nederlanders hebben 
diabetes. Zo’n 834.100 
van hen weten dat ze 
diabetes hebben.
 

In Nederland horen 
52.700 mensen per jaar 
dat ze diabetes hebben, 
ongeveer evenveel man-
nen als vrouwen. Dat zijn 
er zo’n duizend per week.

9 op de 10 mensen
met diabetes hebben 
type 2. Diabetes is - 
naast astma - de meest 
voorkomende chronische 
ziekte bij kinderen. 

Zo’n 40 tot 56% 
van de mensen met 
diabetes heeft last 
van een of meerdere 
chronische complicaties 
van diabetes. 

Van de mensen met dia-
betes krijgt 10 tot 43% 
hart- en vaatziekten.
1 op de 10 sterfgevallen 
aan hart- en vaatziekten 
komt door diabetes.

Opmerkelijk



“Laat ik die uitspraak meteen 
nuanceren. Diabetes is een 
complexe ziekte, die voor ie-
dereen anders is. Veel mensen 
kunnen er helemaal niks aan 
doen dat ze het hebben. Dat 
geldt zeker voor mensen met 
diabetes type 1, waarbij het 
lichaam als het ware ‘ont-
spoort’. Maar uit onderzoek is 
gebleken dat overgewicht en 
weinig bewegen wel degelijk 
de kans vergroten op diabetes 
type 2. Van de duizend nieuwe 
patiënten die er iedere week 
bijkomen, zou de helft de ziekte 
misschien niet hebben gekregen 
wanneer ze bijtijds hun leefstijl 
hadden veranderd.

Preventie is dan ook een be-
langrijk doel. Want met diabetes 
is het net als met roken. Je 
rookt tot dat vervelende kuchje 
de kop opsteekt, of erger. Ook 
voor diabetes geldt: als je het 
krijgt, ben je eigenlijk al te laat. 
En hoewel je er goed mee kunt 
leven, liggen ook ernstige com-
plicaties op de loer.
 
Diabetes is niet alleen een on-
zichtbare ziekte, waarmee je ja-

ren ongemerkt kunt rondlopen, 
het is ook een wolf in schaaps-
kleren. Hart- en vaatziekten, 
oogproblemen, nierschade, 
dementie en schade aan het 
brein: diabetes veroorzaakt het 
allemaal. Zeggen dat je met wat 
aanpassingen voluit kunt leven 
met diabetes, is zeggen ‘Het 
valt wel mee’. Dat is te simpel. 
Feit is dat je lichaam sneller 
veroudert van binnen, met alle 
gevolgen van dien.
 
De kwaliteit van leven van 
mensen met diabetes is, dankzij 
wetenschappelijk onderzoek en 
voorlichting, enorm verbeterd. 
Vroeger moesten mensen met 
diabetes met een dikke naald 
insuline in hun buik spuiten. Nu 
bestaan er insulinepompen en 
dunne naaldjes.
 
Onderzoek blijft nodig voor 
iedereen met diabetes. Bijvoor-
beeld voor kleine kinderen; 
die moeten zo’n zes keer per 
dag in hun vinger prikken om 
hun bloedsuiker te meten. Dat 
is pijnlijk en leidt op den duur 
tot gevoelloze vingertoppen. 
Maar er is hoop! Het Diabetes 

Fonds en TNO werken samen 
aan een prachtig onderzoek om 
zonder prikken je bloedsuiker 
te meten, namelijk op basis van 
licht. En ze zijn al ver!
 
Voor deze en meer onderzoe-
ken is geld nodig. Want alleen 
zo komen betere behande-
lingen - en wie weet ooit 
genezing - tot stand. Maar 
dat lukt alleen samen met 
jou! Je helpt al met een 
kleine bijdrage, in geld of in 
tijd. Of doe mee met een 
sportieve of leuke actie. 
Help mee om het leven 
van ruim één miljoen Nederlan-
ders met diabetes dragelijker te 
maken.”

Hanneke Dessing, 
directeur van 
het Diabetes Fonds
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Wereld Diabetes Dag is één van de belangrijkste wereldwijde 
bewustwordingscampagnes voor diabetes. Een dag om bij te stil te 

staan, ook als je nog géén suikerziekte hebt. Want hoe je nu leeft, kan van 
invloed zijn of je de ziekte krijgt en hoe deze zich ontwikkelt.

‘Wolf in 
schaapskleren’

Voorwoord  

Doneren kan via 
www.diabetesfonds.nl/

help-mee/doneren

Hanneke Dessing

Hanneke Dessing
FOTO: DIABETES FONDS
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‘Behandeling -  en wie weet ooit genezing - kan alleen dankzij 
onderzoek’

Omdat ik belangrijk
werk kan doen met
een mooie verdienste.

Toch spreekt het helemaal niet vanzelf dat er medicijnen 
zijn. Daar is de inzet van veel mensen voor nodig. Artsen, 
wetenschappers maar ook van mensen zoals u. Als deelnemer 
in een testpanel. Belangrijk werk, vinden wij. 

Om mede diabetes patiënten kans op een beter leven te geven. 
En bovendien werk waar u als deelnemer een vergoeding voor 
ontvangt. Een mooie verdienste dus, voor alle betrokkenen.

We zoeken samen iets tegen diabetes. Kijk hoe u kunt meewerken op prahs.nl/diabetes of bel 050-8505798

U als diabetes patiënt weet hoe belangrijk goede medicijnen zijn.

Ook als je ouder wordt 

Zorgeloos blijven lachen, zoenen, 
eten en praten! 

Onze mond is als ‘klein’ onderdeel van ons lichaam van levensbelang. We eten er 
immers mee en krijgen zo voldoende voedingsstoffen binnen, we praten, lachen en 
zoenen en onze mond geeft ons onze persoonlijke uitstraling. Dit geldt voor iedereen. 
Of je nu jong bent of oud.

In 2030 is 25% van de bevolking ouder dan 65 jaar. Nog niet eens zoveel jaar geleden hadden 
veel mensen op die leeftijd al een kunstgebit. Maar tegenwoordig worden steeds meer mensen 
oud met hun eigen tanden en kiezen. Met het ouder worden raakt de mondverzorging nog wel 
eens in de vergetelheid. Hierdoor kunnen mondproblemen ontstaan zoals nare adem, gaatjes en 
tandvleesontsteking en daardoor pijn in de mond. 

We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat de mondgezondheid een relatie heeft met diabetes, 
hart- en vaatziekten en longontsteking. En dat goed kunnen kauwen de doorbloeding van de 
hersenen bevordert en daarmee een positieve invloed heeft op bijv. dementie. Een gezonde mond 
is dan ook voor iedereen belangrijk. En niet alleen vanwege de hierboven genoemde relatie van de 
mond met de algemene gezondheid, maar ook juist in sociaal opzicht. Immers, een slechte adem 
kan leiden tot vermindering van de sociale contacten. Redenen genoeg dus om te investeren in 
goede mondzorg en mondverzorging.

De mondhygiënist helpt u daar bij. 
Deze mondzorgverlener is hbo-opgeleid als specialist in de preventieve mondzorg en kan samen 
met u mondproblemen voor een groot deel voorkomen. Bovendien werkt de mondhygiënist 
samen met de andere mondzorgverleners, zoals de tandarts en tandprotheticus.

Bent u als mantelzorger betrokken bij de zorg voor een naaste of dierbare? En ervaart u bij 
hen één van de genoemde mondproblemen (pijn, nare adem, niet goed kunnen eten), of 
heeft u vragen over de mondverzorging in zijn algemeenheid, klop dan aan voor advies bij de 
mondhygiënist. Een verwijzing van de tandarts is niet nodig. De mondhygiënist is rechtstreeks 
toegankelijk. Kijk voor een mondhygiënist bij u in de buurt op
www.mondhygienisten.nl 

Graag gedaan!

<foto ouder iemand>

Relatie tussen diabetes en
mondgezondheid

Een gezond, schoon en stralend gebit en gezond tandvlees. Wie wil dat niet? 
Dat een gezond en fris gebit prettig is, dat weten we allemaal, maar dat een 
goede mondgezondheid ook van belang is voor de algemene gezondheid is veel 
minder bekend. Zo is er een relatie aangetoond tussen diabetes mellitus en 
mondgezondheid. 

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat diabetespatiënten de bloedsuikerspiegel niet meer 
zelf binnen de normale grenzen kunnen houden en geen of onvoldoende insuline produceren. Ook 
kan het zijn dat het lichaam niet meer goed reageert op insuline. De aandoening valt op het eerste 
oog misschien niet altijd meteen op, maar als gevolg van de ziekte kunnen naast complicaties 
als hart- en vaatziekten en nieraandoeningen, ook meer zichtbare gevolgen ontstaan, zoals 
oogaandoeningen, voetproblemen én een slechtere mondgezondheid. 

Mensen met diabetes hebben vaker last van tandvleesontsteking 
(gingivitis) en tandvleesontsteking met verlies van het kaakbot 
(parodontitis)
Tandvleesontsteking (parodontitis) wordt aangemerkt als complicatie van diabetes. Parodontitis 
kan leiden tot verlies van tanden en kiezen. Ontstekingen kunnen bijdragen aan een verhoogde 
insulineresistentie, waardoor de suikerregulatie in het bloed wordt verstoord (te hoog blijft). 
Diabetespatiënten hebben vaker last van een drogere mond. Speeksel beschermt op een natuurlijke 
manier het gebit. Is er minder speeksel, dan krijgen gaatjes en tandvleesontstekingen meer kans. 
Ook kunnen deze ontstekingen ontstaan doordat diabetespatiënten een slechtere doorbloeding 
hebben in het lichaam. Door jarenlang een te hoge bloedsuikerspiegel raken bloedvaatjes 
beschadigd waardoor ontstekingen eerder ontstaan en moeilijker te behandelen zijn. Het tandvlees 
zit vol met kleine bloedvaatjes. 

De mondhygiënist als onderdeel van het behandelprotocol 
Een gezonde mond is dus zeker wanneer er diabetes in het spel is ontzettend belangrijk. Een hoop 
problemen met tandvlees en tanden kunnen worden voorkomen. Dit kan door tweemaal daags op 
de juiste manier te poetsen, tussen tanden en kiezen te reinigen en regelmatig een mondhygiënist te 
bezoeken. De mondhygiënist coacht graag bij het behouden van een gezonde mond. 

Meer informatie 
Voor meer informatie over de mondhygiënist en een mondhygiënist
in de buurt, kijk op www.mondhygienisten.nl.

Een gezonde mond: 
extra belangrijk bij diabetes

manier het gebit. Is er minder speeksel, dan krijgen gaatjes en tandvleesontstekingen meer kans. 
Ook kunnen deze ontstekingen ontstaan doordat diabetespatiënten een slechtere doorbloeding 
hebben in het lichaam. Door jarenlang een te hoge bloedsuikerspiegel raken bloedvaatjes 
beschadigd waardoor ontstekingen eerder ontstaan en moeilijker te behandelen zijn. Het tandvlees 
zit vol met kleine bloedvaatjes. 

De mondhygiënist als onderdeel van het behandelprotocol 
Een gezonde mond is dus zeker wanneer er diabetes in het spel is ontzettend belangrijk. Een hoop 
problemen met tandvlees en tanden kunnen worden voorkomen. Dit kan door tweemaal daags op 
de juiste manier te poetsen, tussen tanden en kiezen te reinigen en regelmatig een mondhygiënist te 
bezoeken. De mondhygiënist coacht graag bij het behouden van een gezonde mond. 

Meer informatie 
Voor meer informatie over de mondhygiënist en een mondhygiënist
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“Insuline, dat normaal wordt 
aangemaakt in de alvleesklier, is 
een soort sleutel die in je bloed 
zit,” zegt Hettinga. “Het zorgt 
ervoor dat je lichaam glucose kan 
opnemen. Dat is belangrijk, want 
het lichaam maakt van die glucose 
(of bloedsuiker) weer energie om 
van te leven. Zonder insuline is 
het snel einde verhaal. Dan ga je 
dood.”
 
Als je lichaam zelf geen of onvol-
doende insuline maakt, moet je 
insuline spuiten of een insuline-
pomp gebruiken. Hettinga: “In-
suline injecteren doe je meestal 
met een insulinepen. Dat is een 
injectiespuit met een heel dun 
naaldje. Een alternatief voor zelf 
insuline injecteren is de insuline-
pomp. Een handig apparaat dat je 
op je lijf draagt en via een infuus 
continue kleine hoeveelheden 
insuline inspuit.”
 
Grote vraag voor diabetespatiën-
ten is echter hoeveel insuline ze 
nodig hebben. Want je wilt niet 

Voor veel mensen blijft diabetes maar een ingewikkeld verhaal. Dat het iets met 
insuline en bloedsuiker te maken heeft, weten de meesten vaak nog wel. Maar 

hoe zit het precies? “Zonder insuline kunt je niet leven”, weet adjunct-directeur van 
het Diabetes Fonds Dries Hettinga.

‘Insuline is sleutel in bloed’

teveel inspuiten, maar ook niet 
te weinig. Hettinga: “Een lage 
glucosewaarde is gevaarlijk, omdat 
je dan in coma kunt raken. Maar is 
deze te hoog, dan zorgt dat voor 
beschadiging van de bloedvaten 
en zenuwen. En dat leidt weer 
tot allerlei complicaties, zoals 
blindheid, hartfalen, nierschade en 
problemen met wondgenezing.”

 
Om te weten wanneer en hoe-
veel insuline je moet spuiten, 
bestaat er zoiets als een bloed-
suikermeter. “Dit apparaatje 
meet hoeveel bloedsuiker er op 
een bepaald moment in je bloed 
zit. Daarvoor moet je meestal 
een druppel bloed op een 
meetstripje in de meter steken. 
Doorgaans gebeurt dit met een 
prik in de vinger. Niet één keer 
per dag, maar soms wel tien 
keer. Dat is nodig omdat de 

hoeveelheid suiker in het bloed 
steeds verandert. Dat komt 
bijvoorbeeld door eten, drinken, 
bewegen, stress, emoties of een 

griepje. Diabetes is dan ook een 
ziekte die je constant aandacht 
moet geven.”
 

‘Bloedsuikerspiegel 
schommelt constant’

‘Ziekte heeft constant 
aandacht nodig’
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Tandvleesontsteking (parodontitis) wordt aangemerkt als complicatie van diabetes. Parodontitis 
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Ook kunnen deze ontstekingen ontstaan doordat diabetespatiënten een slechtere doorbloeding 
hebben in het lichaam. Door jarenlang een te hoge bloedsuikerspiegel raken bloedvaatjes 
beschadigd waardoor ontstekingen eerder ontstaan en moeilijker te behandelen zijn. Het tandvlees 
zit vol met kleine bloedvaatjes. 

De mondhygiënist als onderdeel van het behandelprotocol 
Een gezonde mond is dus zeker wanneer er diabetes in het spel is ontzettend belangrijk. Een hoop 
problemen met tandvlees en tanden kunnen worden voorkomen. Dit kan door tweemaal daags op 
de juiste manier te poetsen, tussen tanden en kiezen te reinigen en regelmatig een mondhygiënist te 
bezoeken. De mondhygiënist coacht graag bij het behouden van een gezonde mond. 

Meer informatie 
Voor meer informatie over de mondhygiënist en een mondhygiënist
in de buurt, kijk op www.mondhygienisten.nl.

Een gezonde mond: 
extra belangrijk bij diabetes
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‘De grote vraag voor 
diabetespatiënten 
is: hoeveel moet ik 
injecteren?’ Door onderzoek is leven met 

diabetes de afgelopen jaren wel 
een stuk gemakkelijker geworden. 
Hettinga: “Met een beetje geluk 
zet die trend door. Zo wordt 
momenteel gewerkt aan een 
betrouwbare manier om zonder 
prikken je bloedsuiker te meten 
op basis van licht. Daarnaast zijn 
er talloze apps te downloaden die 
patiënten helpen bepalen welk 
effect eten bijvoorbeeld heeft op 
hun glucosewaarde.”
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Ogen
Veel mensen met diabetes krijgen 
problemen met hun ogen. Ze 
gaan dan slechter zien. Diabetes is 
zelfs de grootste veroorzaker van 
blindheid in Europa. Oogproble-
men bij diabetes heten ‘diabeti-
sche retinopathie’. De symptomen 
zijn: niet scherp zien, dubbel zien, 
wazig of troebel zien, oogont-
stekingen of pijn aan de ogen. 

COMPLICATIES: WEES ALERT 
Diabetes is een sluipmoordenaar. Veel mensen weten niet 

dat ze aan de ziekte lijden, terwijl hun lichaam wel wordt 
aangetast. Het kan verwoestende gevolgen hebben, zoals 
nierschade, een hartaanval, dementie en blindheid. Gelukkig kun 
je zelf veel doen om lichamelijke problemen te voorkomen.

       Maak nu kennis met de 
Diabetes collectie van Scapino!
Betaalbare schoenen van goede 
kwaliteit voor mensen met beginnende 
voetproblemen. Ontworpen in 
samenwerking met een expertteam 
van het Diabetes Fonds.

Ruim een miljoen Nederlanders hebben 
diabetes en dit aantal groeit met duizend 
per week! Een veel voorkomende compli-
catie van diabetes is het ontwikkelen van 
voetproblemen, denk aan kleine wondjes 
die kunnen gaan ontsteken. Voor mensen 
met diabetes en deze problemen is goed 
schoeisel belangrijk.

De Diabetes collectie is door een expert-
groep van wetenschappers en podothe-
rapeuten in samenwerking met Scapino 
ontwikkeld. De schoenen zorgen ervoor 
dat voetproblemen worden uitgesteld of 
zelfs worden voorkomen. Zo hebben de 
schoenen bijvoorbeeld voldoende ruimte 
rondom de tenen, een ondersteunend 

voetbed en antislipzolen die zorgen voor 
extra stabiliteit. 

Voor iedere verkochte Diabetesschoen 
doneert Scapino €1.- aan het Diabetes 
Fonds. Van deze opbrengsten kan het 
Diabetes Fonds onderzoek fi nancieren 
naar voetproblemen bij diabetes.

Tot nu toe heeft Scapino bijna € 200.000.- 
aan het Diabetes Fonds gedoneerd! 
Hanneke Dessing, directeur Diabetes Fonds 
reageert enthousiast ‘We zijn ontzettend 
trots dat door het prachtige bedrag dat tot 
nu toe is opgehaald door de samenwerking 
met Scapino 2 onderzoeken zijn gestart. 
De onderzoeken richten zich heel specifi ek 
op de voetproblemen die mensen met 
diabetes kunnen hebben. Onderzoek heeft 
zin, omdat we dan steeds beter weten hoe 
voetproblemen kunnen ontstaan en de 
behandeling kunnen verbeteren.’

In samenwerking met hetIn samenwerking met hetIn samenwerking met het
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Jaarlijkse controle van je ogen is 
erg belangrijk! De schade aan de 
ogen kan namelijk niet meer wor-
den hersteld. Wel kan verergering 
worden voorkomen met een 
speciale lasertechniek.

Hart- en vaatziekten
Als je diabetes hebt, kun je te 
maken krijgen met hart- en vaat-
ziekten. Je hebt daar meer kans 
op dan wanneer je geen diabetes 
hebt. Door diabetes worden de 
bloedvaten dikker en stugger, en 
ze raken eerder beschadigd. Ook 
aderverkalking ligt op de loer. 
Daardoor stroomt het bloed min-
der gemakkelijk door je lichaam, 
zodat andere organen minder 

Handige pas
Bij de dokter of apotheek kun 
je een Diabetespas halen. Dat 
is een klein boekje waarin alle 
afspraken en uitslagen worden 
genoteerd. Handig om zelf het 
overzicht te houden. Tip: met 
de Zorgwijzer van Diabetes-
vereniging Nederland kun je 
nagaan of je de juiste zorg 
krijgt.
Als je diabetes hebt, heb je bij 
griep bovendien een verhoogd 
risico op griepcomplicaties 
waaronder longontsteking. Dus 
haal elk najaar een griepprik.

Regelmatige check
Wat je kunt doen om de 
complicaties van diabetes 
te voorkomen? Een stabiele 
bloedsuikerspiegel, regelmatige 
controles en een zo gezond 
mogelijke leefstijl helpen het 
best. Maak dus verstandige 
keuzes met eten en alcohol, 
stop met roken en houd je 
gewicht onder controle. 
Laat daarnaast regelmatig een 
arts of verpleegkundige kijken 
naar je bloedsuiker, voeten, 
bloeddruk en bloedvetten 
(zoals cholesterol), gewicht, 
nieren en ogen. En laat eerdere 
afwijkende uitslagen regelmatig 
opnieuw checken.

bloed en zuurstof krijgen. En dat 
kan weer leiden tot een hartinfarct 
of hersenbloeding. De beste ma-
nier om complicaties te voorko-
men, is het voorkomen van hoge 
bloedsuikers. Door regelmatig te 
meten en de juiste hoeveelheid 
insuline/medicijnen toe te dienen, 
houd je de bloedsuiker onder 
controle. Een gezonde leefstijl 
helpt daarbij.   
 
Nierproblemen
Nierproblemen door diabetes 
komen vanwege betere medicatie 
gelukkig minder vaak voor dan 
een paar jaar geleden, maar helaas 
krijgen nog te veel mensen ermee 
te maken. De nieren filteren 
afvalstoffen uit het bloed. De stof-
fen die je lichaam wel nodig heeft, 
laten ze in het bloed zitten. Nor-
maal gesproken plas je nauwelijks 
eiwit uit. Als je nieren slechter 
werken door diabetes, filteren ze 

niet meer goed en laten ze eiwit-
ten uit het bloed (albimune) door. 
Als je eiwit in de urine hebt, heet 
dat albunimurie. Daarom krijg je 
als je diabetes hebt regelmatig 
een controle op albumine. Het is 
belangrijk dat eiwit in de urine snel 
wordt ontdekt, omdat een goede 
behandeling verdere schade aan 
de nieren kan beperken.  
 
Voeten
Veel mensen met diabetes krijgen 
last van hun voeten. Dat heet 
'diabetische voet'. Het is belangrijk 
dat je je voeten goed verzorgt en 
checkt om problemen te voorko-
men. Door diabetes kunnen bloed-
vaatjes en zenuwen beschadigd 
raken. Daardoor stroomt het bloed 
minder goed door je benen en 
voeten. Ook voel je dan minder in 
je voeten en je merkt het niet als je 
een wondje hebt. Het wondje kan 
gaan ontsteken en een zweer wor-
den. Regelmatige controle is dus 
erg belangrijk. Niet alleen door de 
arts, maar vooral door jezelf. Een 
podotherapeut of een pedicure 
met diabetische voetaantekening 
kunnen ook helpen.

 
Seksualiteit
Als je diabetes hebt, heb je een 
verhoogd risico op seksuele 
problemen. Zowel bij mannen als 
vrouwen kunnen eerder infecties 
ontstaan (aan penis of vagina). 
Daardoor kunnen er ontstekingen 
komen. Bij vrouwen kan de vagina 
droger en daardoor pijnlijker, of 
minder gevoelig worden. Mannen 
kunnen erectieproblemen krijgen. 
Behalve lichamelijke oorzaken 
kunnen ook angsten of onze-
kerheden invloed hebben. Praat 
er over met een arts. Die is dat 
gewend en kan eventueel medicij-
nen of andere hulp voorschrijven.
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Slechte controle bloedsuiker eist tol 

‘Ooit was ik het voorbeeld 
van hoe je niet moet 
omgaan met diabetes’

Joëlle Regelink (27) wil dolgraag kinderen. Maar dan moet eerst haar diabetes 
stabieler zijn, anders brengt ze haar baby in gevaar. Ook is door complicaties haar 

onderbeen geamputeerd en holt haar zicht achteruit. Ze staat positief in het leven 
en hoopt op oplossingen door onderzoek. Maar: “Diabetes heeft mijn leven flink 
overhoop gegooid.” 

Interview

Lang hoefde ze niet na te den-
ken of ze wilde meewerken aan 
een interview om diabetes onder 
de aandacht te brengen. “Als ik 
mensen de pijn en het leed kan 
besparen dat mij is overkomen, 
doe ik dat. Ik ben namelijk het 
voorbeeld van hoe je niet moet 
omgaan met diabetes. Althans, 
dat was ik…”
 
Joëlle was 8 toen ze diabetes 
kreeg. Een vervelende ziekte, 
die een stuk draaglijker werd 
dankzij de steun van haar moe-
der. “Zij plande alle ziekenhuis-
afspraken in, hield mijn suiker in 
de gaten en zorgde dat ik bijtijds 
insuline spoot. Maar toen zij tien 
jaar later overleed, stond ik er 
ineens alleen voor. Mijn vader 
probeerde haar rol wel over te 
nemen, maar echt luisteren deed 
ik toen niet meer.”
 

“Stom, weet ik nu. Maar ik was 
18 en wilde uitgaan; gewoon 
leven zoals andere tieners. Ik 
spoot nog wel dagelijks langwer-
kende insuline voordat ik naar 
bed ging. Maar mijn bloedsuiker 
controleerde ik niet meer. Ik wist 
dus nooit hoe hoog of laag ik zat. 
Dat die lakse houding tot com-
plicaties kon leiden, wist ik wel; 
dat hadden mijn ouders, de kin-
derarts en de diabetesverpleeg-
kundige mij vaak genoeg verteld. 
Maar ik dacht: dat overkomt mij 
toch niet.”
 
Tot in 2011 haar ogen achteruit 
gingen en ze een wondje onder 
haar linkervoet kreeg, dat maar 
niet dicht ging. Het ging ontste-
ken en er kwam een bacterie 
bij, werd van kwaad tot erger. Er 
volgden veel ziekenhuisopnames 
en operaties, tot ze besloot om 
haar voet en een deel van haar 
onderbeen te laten amputeren. 
Dat was in 2013. Inmiddels gaan 
ook haar ogen achteruit.
 
“De keuze om mijn been te la-
ten amputeren was al loodzwaar. 
Maar ik deed het om maar niet 
meer in het ziekenhuis te hoe-
ven liggen. Toen daarna ook mijn 
ogen aangetast bleken, dacht ik 
wel even: waar doe ik het alle-
maal voor? Diabetes is veel meer 
dan dagelijks een injectie. Het is 

een sluipmoordenaar die je lang-
zaam van binnen kapot maakt.”
 
Eén geluk: ze staat er inmiddels 
niet meer alleen voor. “Mijn 
vriend Edwin is een grote steun 
en toeverlaat. Hij kent mij niet 
anders dan met mijn diabetes 
en zonder linkervoet. We wo-
nen samen en zouden graag een 
kind willen. Maar dan moet mijn 
suiker eerst goed onder controle 

Feiten

WAAR OF NIET WAAR? 

Over diabetes doen nogal wat misverstanden de 
ronde. Een aantal veel gehoorde op een rij. Hoe zit 
het nu echt? 

komen, anders breng ik ook de 
baby in gevaar.”
 
Joëlle loopt vaak aan tegen on-
begrip over diabetes. “Afspraken 
met vrienden moet ik regelma-
tig afzeggen, omdat ik te weinig 
energie heb. Dat kun je een paar 
keer doen, maar op den duur 
nodigen ze je niet meer uit. Dat 
doet pijn. Ik zou willen dat dia-
betes bij me weggehaald kon 
worden. Maar helaas, dat won-
dermiddel bestaat nog niet.”

‘Diabetes is veel meer dan 
dagelijks een injectie. Het 
is een sluipmoordenaar 
die je langzaam van 
binnen kapot maakt.’

goed op. Zij krijgen meestal 
tabletten zodat de alvleesklier 
meer insuline maakt, of zodat 
hun lichaam weer beter rea-
geert op insuline.
 

ALLEEN OUDERE 
MENSEN KRIJGEN HET
Steeds meer mensen van alle 
leeftijden krijgen diabetes. 
Vooral diabetes type 2, dat 
samenhangt met te weinig 
bewegen en overgewicht. Er 
zijn in Amerika zelfs al kleuters 
die diabetes type 2 hebben. 
Maar ook steeds meer kinde-
ren krijgen diabetes type 1. 
Wetenschappers onderzoeken 
hoe dat komt.
 
DIABETES IS 
BESMETTELIJK
Je kunt niet door contact met 
iemand anders diabetes krijgen. 
Diabetes is geen infectieziekte 
die door bacteriën, virussen of 
lichamelijk contact kan worden 
overgedragen. Ook niet via 
borstvoeding. Diabetes is een 
'technisch' probleem dat ont-
staat door oorzaken binnen het 
eigen lichaam.

VAN VEEL SNOEPEN 
KRIJG JE DIABETES
Van alleen veel suiker eten krijg 
je niet zomaar diabetes. Door 
andere oorzaken gaat er in het 
lichaam wat mis. De alvleesklier 
maakt niet meer genoeg insuli-
ne. Of het lichaam reageert niet 
meer op insuline. Toch is het 
beter om niet veel te snoepen. 
Want in snoep zitten meestal 
veel vetten en calorieën. Daar-
van word je te zwaar, en daar 
kun je wel diabetes type 2 door 
krijgen.

MENSEN MET DIABETES 
MOGEN GEEN SUIKER
Mensen met diabetes mogen 
suiker eten, maar liefst met 
mate. Van suiker stijgt je 
bloedsuiker en er zitten geen 
nuttige voedingsstoffen in. Het 
lichaam maakt overigens ook 
bloedsuiker van ander voedsel 
(bijvoorbeeld melk, brood, 
aardappelen). Het is niet nodig 
om suikervrije koekjes en gebak 
te kopen. Suikervrije frisdrank 
kan wel handig zijn.

 
JE KUNT LICHTERE OF 
ZWAARDERE DIABETES 
HEBBEN
Je hebt diabetes of je hebt 
het niet. Maar ieder mens 
met diabetes is anders. Een 
behandeling op maat is nodig. 
Er zijn mensen die een paar 
keer per dag insuline moeten 
spuiten omdat hun lichaam 
geen insuline meer maakt. An-
dere mensen hebben nog wel 
insuline, maar te weinig of het 
lichaam reageert er niet meer 

.Joëlle Regelink:."De keuze 
om mijn onderbeen te 
amputeren was loodzwaar."
FOTO: TWAN VAN DER ZANDT
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Op papier lijkt het waanzin. Een 
tocht dwars door Nederland, van 
Groningen naar Maastricht, met 
een collectebus in de hand. En 
dan niet met de auto, maar puur 
op spierkracht. Ofwel: met de be-
nenwagen. Maar Dorien liet zich 
niet afschrikken 
door de af-
stand en fysie-
ke inspanning. 
Sterker, het 
leek haar wel 
een mooie uit-
daging. En een goede manier om 
extra aandacht te vragen voor di-
abetes en zoveel mogelijk geld op 
te halen voor het Diabetes Fonds. 
“Want met één miljoen Nederlan-
ders die diabetes hebben, is dat 
hard nodig ook.”
 
De tocht was niet alleen een be-
lasting voor haar voeten. Maar 
ook voor haar stem.
Bij iedere deur die openzwaaide, 
deed ze opnieuw haar verhaal. 
“Dan vertelde ik over het nut en 
de noodzaak van meer onderzoek 
voor diabetes. Of iets over mijn 
eigen ervaringen met de ziekte, in 
mijn geval diabetes type 1. Al wer-
den de praatjes gaandeweg wel 
iets korter. Had ik dat niet gedaan, 
dan liep ik nu nog in Groningen.”
Het mooie van die gesprekken 
was dan wel dat ze meteen een 

Zwoegen tijdens langste collecte ooit
Ieder jaar gaan duizenden mensen voor het Diabetes Fonds van deur tot deur om 

te collecteren. Eén van hen, Dorien Brunt, liep dit jaar wel heel unieke route. Ze 
waagde zich aan de langste collecte ooit. Vijf dagen zweten voor het goede doel.

‘Mijn praatjes werden 
steeds korter, anders liep 
ik nu nog in Groningen’ 

rustmomentje had. Zo werd haar 
deelname aan de Deur Tot Deur 
Run nooit te zwaar. “Al over-
schatte ik in het begin toch even 
mijn krachten. Ik ging zo fanatiek 
van start, dat mijn suiker een paar 
keer flink naar beneden schoot. 

Dan moest ik 
echt even gaan 
zitten en iets 
eten. Diabetes 
beperkt je in 
die zin wel. Je 
kunt niet ‘zo-

maar’ alles meer doen. Wat je eet, 
hoe je beweegt; het heeft allemaal 
effect op je bloedsuikerwaarde.”
 
Inmiddels is Dorien gewend aan 
haar leven met diabetes. Ze kan 
haar insulinepomp, een klein, 
draagbaar apparaatje dat 24 uur 
per dag snelwerkende insuline af-
geeft, al bijna niet meer wegden-
ken. Maar toen ze net de diagnose 
kreeg, stond haar leven wel even 
op z’n kop.
 
“Het begon bij mij met de stan-
daard symptomen: ik had veel 
dorst, moest vaak naar de wc en 
viel kilo’s af, zonder daar iets voor 
te doen. Vooral die niet-aflatende 
dorst was opvallend. Daarvoor 
dronk ik nooit zoveel, dus dat 
was wel een teken dat er iets aan 
de hand was. Dat mijn jongste 

broertje ook diabetes heeft, en 
mijn symptomen wel erg overeen 
kwamen met die van hem, was 
ook opvallend.”

 
Sindsdien voel ze zich, als haar sui-
ker schommelt, vaker even slecht. 
Maar desondanks heeft ze met 
haar epische collecteronde een 
ultiem record neergezet. Haar 
score, na zich een week de tand-
jes te hebben gelopen: 427 afge-
legde kilometer, 1182 bezochte 
deuren (686 geopend, 496 geslo-
ten) en 5647 eopgehaalde euro’s 

Het Diabetes Fonds werkt samen 
met partijen die zich inzetten 
om de maatschappij gezonder 
te maken. Ook onderzoekt het 
fonds wat het risico op diabetes 
nog meer verkleint. Doel is om 
iedereen met een vergroot risico 
op type 2 zo vroeg mogelijk op 
te sporen, zodat er op tijd kan 
worden ingegrepen.
De andere vorm van diabetes, 
type 1, is helaas nog niet te 
voorkomen. Ook daar wordt 
veel onderzoek naar gedaan. 
Allereerst om erachter te komen 
hoe deze vorm precies ontstaat. 
Het Diabetes Fonds betaalt 
onderzoek naar genezing, brengt 

Goed besteed
Steeds meer mensen krijgen diabetes. Dat komt 
enerzijds doordat we steeds ouder worden, maar 
anderzijds ook omdat we ongezonder leven. Dat 
vergroot de kans op diabetes type 2. Om dat 
te voorkomen en mensen te helpen de kans op 
diabetes te verkleinen, is onderzoek noodzakelijk. 
Ook onderzoek naar de genezing van diabetes type 
1 is enorm belangrijk.

voor het Diabetes Fonds.
 
Dorien is er maar wat blij mee. 
“Hoe meer aandacht voor diabe-
tes, hoe beter. Volgend jaar zou ik 
zo weer meedoen. Desnoods ge-
woon anoniem, zoals die duizen-
den andere collectanten die weer 
en wind trotseren om geld op te 
halen voor het Diabetes Fonds.”

de nieuwste inzichten naar buiten 
en zet zich in voor een systeem 
dat behandeling op maat mogelijk 
maakt. 
Onderzoek heeft al veel op-
geleverd. Zo is duidelijk dat 
beweging en voeding het risico 
op type 2 met de helft kunnen 
verlagen. Maar er is ook nog veel 
niet bekend. Zoals wat de rol 
van genetische aanleg is, of van 

de leefomgeving. Ook is meer 
onderzoek nodig om te bekijken 
hoe mensen met een hoger 
risico op type 2 kunnen worden 
gestimuleerd om gezonder te 
leven, en of familie of vrienden 
daar bijvoorbeeld een rol in kun-
nen spelen. 
Elke behandeling voor diabetes 
komt voort uit eerder onderzoek. 
Voor nog betere behandelingen 
– en uiteindelijk genezing – is 
nog meer onderzoek broodno-
dig. Alle beetjes helpen: hulp is 
welkom in de vorm van een gift, 
maar je kunt ook acties organise-
ren om geld op te halen. 

 Dorien Brunt: “Met een miljoen   
.Nederlanders die diabetes hebben, is      

.geld voor meer onderzoek hard nodig.” 
.FOTO: DIABETES FONDS 

Meer weten? 
Kijk op 
www.diabetesfonds.nl 
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bloedglucosemeter

L.
N

L.
M

K
T.

D
C

.1
0.

20
15

.0
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4

Bayer staat 7 dagen per week voor u klaar. Heeft u vragen over de meter die 
het beste past bij uw situatie. Wij helpen u graag! Bel gratis: 0800 235 22937

staat 7 dagen per

13.10.12

mmol/L

5.2
 Voor Eten

12:24

Zie Opties

…en Lisette een slimme bloedglucosemeter 
nodig heeft die optimaal communiceert 
met haar insulinepomp.

Omdat Karel een meter wil 
die eenvoudig is en door alle 
zorgverzekeraars wordt vergoed… 
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“Samen met heel Novo Nordisk werk ik toe naar een wereld 
zonder diabetes. Tot die tijd zet ik mij elke dag in om de 

kwaliteit van leven voor mensen met diabetes te verbeteren.” 

wereld diabetes dag
14 november

JEROEN PEEK

  … VOOR ONS IS 
HET ELKE DAG 
DIABETES DAG.


