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Over bloedsuiker
Iedereen heeft bloedsuiker nodig, want 
het is de brandstof voor ons lichaam. Het 
lichaam maakt bloedsuiker uit voeding. 
Je bloedsuiker gaat omhoog als je suiker 
eet, maar ook van bijvoorbeeld brood, 
aardappelen, rijst, melk en pasta. Want 
daar zitten ‘koolhydraten’ in. En koolhy-
draten worden in het lichaam veranderd 
in bloedsuiker. Als je diabetes hebt, kun 
je bloedsuiker niet goed verwerken. De 
bloedsuiker blijft dan ongebruikt in het 
bloed zitten.

Diabetes heet ook wel suikerziekte, omdat het te maken heeft met 
je bloedsuiker. Normaal zit er nooit te veel of te weinig suiker in het 
bloed. Maar bij diabetes kan het lichaam dat niet meer regelen, en 
blijft de bloedsuikerspiegel te hoog. Dat is ongezond. 

Diabetes type 1
De alvleesklier maakt geen insuline meer 
bij diabetes type 1. Dat komt doordat 
het eigen lichaam per ongeluk de cellen 
die insuline maken uitschakelt. Je eigen 
afweersysteem vergist zich, daarom is 
diabetes type 1 een ‘auto-immuunziekte’. 
Zonder insuline blijft alle bloedsuiker 
in het bloed zitten en kun je niet leven. 
Daarom moet iemand met diabetes type 
1 een paar keer per dag zelf insuline in-
spuiten, of een insulinepomp gebruiken.
We weten nog niet hoe we diabetes type 
1 kunnen voorkomen. Het begint vaak al 
bij jonge kinderen maar je kunt het ook 
op latere leeftijd krijgen.

Diabetes type 2 
Negen van de tien mensen met diabetes 
hebben diabetes type 2. De alvlees-
klier maakt nog wel insuline, maar het 
lichaam reageert er niet meer goed op. 
De insuline is als het ware een beetje 
onzichtbaar, en kan zijn werk niet doen. 
Daardoor blijft er te veel suiker in het 
bloed zitten. Daar zijn pillen voor, maar 
soms moet je ook insuline spuiten. Ook 
de bloeddruk en cholesterol zijn vaak 
te hoog. 
Gezond leven verkleint de kans op dia-
betes type 2. Door beweging en gezond 
eten reageert het lichaam weer beter op 
insuline. Daarom is het belangrijk om 
dagelijks genoeg te bewegen. 

Hier zit de  alvlees klier, 
die maakt insuline. 
Het hormoon  insuline 
zorgt ervoor dat het 
 lichaam bloed suiker 
kan gebruiken, zodat 
spieren en organen 
kunnen werken. 
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Krijg je van suiker eten en snoepen 
diabetes?
Van snoep, gebak en suiker kun je 
zwaarder worden, en daardoor heb je 
meer kans op diabetes type 2. Het is dus 
goed om op te letten met suiker. Dat geldt 
ook voor frisdrank en vruchtensap. Wil je 
weten hoe je gezond eet om de kans op 
diabetes te verkleinen? Vraag de brochure 
‘Lekker en gezond eten’ aan via 
diabetesfonds.nl/gratisbrochures 

Komt diabetes doordat je te zwaar bent?
Wie te zwaar is, heeft meer risico op 
 diabetes type 2. Toch krijgt lang niet 
 iedereen met overgewicht diabetes. Want 
diabetes heeft ook andere oorzaken, 
die we nog niet allemaal kennen. Er zijn 
 genoeg slanke mensen die diabetes 
krijgen. En oudere mensen hebben door 
hun leeftijd meer kans op diabetes type 2.

Mag je met diabetes alleen suikervrij eten? 
Ook met diabetes mag je suiker gebruiken. 
Maar liefst zo weinig mogelijk. Let op: 
suikervrije gebakjes en koekjes zijn niet 
gezonder. Daarin zit zelfs juist vaak meer 
vet, van het ongezonde ‘verzadigde’ soort. 
Gezond eten is extra belangrijk als je 
diabetes hebt. Want voeding heeft invloed 
op de bloedsuiker en op de rest van het 
lichaam. Zoals op hart en bloedvaten. 

Recepten
Lekker en handig voor wie gezond wil eten 
en zijn kans op diabetes wil verkleinen. 
Kijk op diabetesfonds.nl/voeding

Vraag een van de gratis 
brochures aan via 
diabetesfonds.nl/gratisbrochures
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