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Gezond eten heeft zin
Met diabetes heb je extra veel
plezier van gezond eten: je zit
lekkerder in je vel en de kans op
de gevolgen van diabetes is kleiner. Zoals hart- en vaatziekten,
slechter zien of nierproblemen.
Maar hoe eet je gezond? Diabetes
heet ook wel suikerziekte en dat leidt
tot veel misverstanden. Ook staan
op internet heel veel verschillende
adviezen over voeding. Daarom zetten
wetenschappers, met steun van het
Diabetes Fonds, de beste onderzoeken naar voeding op een rij. Hieruit is
een officiële voedingsrichtlijn opgesteld voor diabetes type 1 en 2,
bedoeld voor diëtisten en andere
zorgverleners. De adviezen die daaruit
volgen, vind je in deze brochure.
De adviezen in deze brochure gelden
algemeen voor mensen met diabetes.
Wil je meer weten over wat en hoeveel
jíj het beste kan eten, vraag dan
advies aan een diëtist. Die bekijkt
samen met jou wat bij je past en
gezond voor je is. Want dat verschilt
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per persoon. Elk mens zit anders in
elkaar, en het hangt ook af van hoe
actief je bent.
Soort diabetes?
Het maakt voor het voedingsadvies
weinig uit welke vorm van diabetes je
hebt. Wel zijn er verschillen in hoe je
met voeding omgaat. Mensen met
diabetes type 1 gebruiken insuline, en
daarvoor moeten ze bij elke maaltijd
de koolhydraten tellen. Mensen met
diabetes type 2 moeten vaak extra
letten op hun gewicht en cholesterol.
Gezond eten met diabetes lijkt veel op
gewoon gezond eten voor iedereen.
Dus apart koken is niet nodig! Zeker
omdat gezond en lekker prima
samengaan. Een paar slimme keuzes
maken een wereld van verschil.
Meer weten over diabetes?
diabetesfonds.nl/watisdiabetes

Koolhydraten

In veel van wat we eten, zitten koolhydraten. Dat is
eten waar bijvoorbeeld meel of suiker in zit. Zoals
brood, aardappels, rijst, pasta (zoals macaroni),
melk, fruit, vruchtensap, snoep, koekjes, snacks en
nog veel meer.
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Van de koolhydraten in voeding maakt
het lichaam bloedsuiker (glucose).
Hieruit krijgen alle cellen van het
lichaam energie. Maar te veel bloed
suiker is niet goed. Door allerlei
gewoonten eten we vaak meer koolhydraten dan ons lichaam nodig heeft.
Gezonde koolhydraten
Sommige mensen denken dat ze beter
helemaal geen koolhydraten kunnen
eten. Want dan komt er minder
bloedsuiker bij. Toch heeft iedereen
wat koolhydraten nodig, maar liefst uit
gezonde voedingsmiddelen, zoals volkorenbrood, groenten, fruit en peulvruchten. Daarin zitten naast energie
ook belangrijke andere stoffen. Verdeel deze koolhydraten zoveel mogelijk over de dag.
Snelle en langzame koolhydraten
Eet liever niet te veel ‘snelle’ kool
hydraten, die heel snel als suiker in het
bloed komen. Snelle koolhydraten zitten in bijvoorbeeld snoep, koekjes,
jam, wit brood, witte rijst, gebakken
aardappelen, frites, frisdrank, vruchtensap en aardappelpuree.
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‘Langzame’ koolhydraten zijn beter
voor je bloedsuiker. Zoals voeding
waar het woord ‘volkoren’ voor staat,
zilvervliesrijst en ook erwten, bonen
en linzen. Daar zitten veel vezels in,
waardoor je bloedsuiker minder snel
omhoog gaat. En ook minder hoog
wordt. Ook in groenten en fruit zitten
trouwens vezels. Meer over snelle en
langzame koolhydraten, en de zogeheten ‘glykemische index’:
diabetesfonds.nl/koolhydraten.
De meeste mensen die insuline
gebruiken (alle mensen met diabetes
type 1 en sommige mensen met dia
betes type 2), tellen de koolhydraten
die ze eten. Hierop stemmen ze hun
insuline af, om te voorkomen dat de
bloedsuiker te hoog of te laag wordt.

Er zijn handige hulpjes om koolhydraten te tellen, bijvoorbeeld
voor op een telefoon of tablet.
Je vindt linkjes op
diabetesfonds.nl/koolhydraten

