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Diabetes Mellitus 
Diabetes Mellitus is een aandoening waarbij het glucosegehalte in het bloed te hoog is. Iedereen heeft glu-

cose in zijn bloed; het is de brandstof voor de lichaamscellen.  

Glucose komt in het bloed uit de koolhydraten in onze voeding. Alle verschillende koolhydraten die we met onze 

voeding gebruiken, dus zowel lactose (melksuiker), fructose (vruchtensuiker), sacharose (‘gewone’ suiker) als 

zetmeel, worden in ons lichaam afgebroken en omgezet tot glucose. Dit komt in het bloed terecht en wordt zo 

getransporteerd naar alle lichaamscellen die het als brandstof gaan gebruiken. Ons lichaam kan ook zelf glucose 

maken, uit bijvoorbeeld spiereiwit. Dit vindt vooral in de lever plaats op het moment dat er lange tijd geen 

voeding is gebruikt. Ook die glucose komt in het bloed terecht. 

Om de glucose in de cellen op te nemen is insuline nodig; vergelijk het met een sleutel (insuline) die het slot van 

de celdeur opendraait  

waardoor de glucose de cel in kan. Insuline wordt gemaakt in de eilandjes van Langerhans in de alvleesklier. Een 

gezonde alvleesklier geeft precies de juiste hoeveelheden insuline af aan het bloed. Dus weinig als er niets wordt 

gegeten en extra veel tijdens een maaltijd. Bij mensen met diabetes werkt dit systeem niet (goed) meer. Er 

wordt geen of te weinig insuline gemaakt of de cellen zijn ongevoelig geworden voor insuline. Het gevolg is dat 

de cellen de glucose niet meer als brandstof kunnen gebruiken. Daardoor blijft er te veel glucose in het bloed; 

de bloedsuiker wordt te hoog. Dat kan klachten veroorzaken als vermoeidheid, dorst, veel plassen en wazig zien.  

Er zijn twee soorten diabetes: diabetes type 1 en diabetes type 2. 

 

Diabetes type 1 

Bij deze vorm van diabetes maakt de alvleesklier helemaal geen insuline. Dat komt doordat de eilandjes van 

Langerhans niet meer werken door een fout van het lichaam. De enige behandeling van diabetes type I is 

daarom het toedienen van insuline (spuiten of pompje). De oorzaken van diabetes type 1 zijn nog lang niet 

helemaal duidelijk; deze vorm van diabetes ontstaat meestal op jonge leeftijd. 

 

Diabetes type 2 

Type 2 is de meest voorkomende vorm van diabetes: ongeveer 85% van alle mensen met diabetes heeft type 2. 

Omdat de ziekte meestal ontstond op oudere leeftijd (na het zestigste jaar) werd het vroeger wel 

ouderdomsdiabetes genoemd. Tegenwoordig blijkt type 2 diabetes steeds vaker ook op jongere leeftijd voor te 

komen, zelfs bij kinderen en jongeren.  
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Als iemand diabetes type 2 heeft, maakt zijn lichaam nog wel insuline maar er gaan daarbij twee dingen mis: 

de cellen worden minder gevoelig voor insuline (insulineresistentie); de sleutels (de insuline) passen niet goed 

meer op het slot van de celdeur. De cellen nemen moeilijker glucose op en de lever gaat meer glucose aanmaken 

uit zijn voorraden. In reactie daarop gaat de alvleesklier aanvankelijk extra insuline produceren, waarmee de 

glucose toch in de cellen kan komen.  

Er is een verminderde afgifte of productie van insuline, het is nog niet duidelijk hoe dit komt. Een van de ideeën 

is dat door de verhoogde insuline-aanmaak (zoals hierboven beschreven) eiwitten neerslaan in de eilandjes van 

Langerhans. Die eiwitten zouden de insulineproducerende cellen remmen in hun werking. Een andere theorie 

gaat uit van een gestoorde insulineafgifte die wordt veroorzaakt door een verhoogde concentratie van vrije  

vetzuren in het bloed. Deze vetzuren - onder meer afkomstig uit buikvet - zouden de insulineafgifte aan het 

bloed eerst stimuleren en later afremmen. 

Ook zouden hoge bloedsuikerspiegels uiteindelijk de insulineproductiecapaciteit kunnen uitputten. 

Het is vaak niet duidelijk met welk van de 2 kenmerken de ziekte begint. Het is ook niet helemaal duidelijk 

waarom ze ontstaan. Iedereen kan diabetes type 2 krijgen. Wel is er een sterk verband tussen diabetes type 2, 

erfelijke aanleg, bepaalde leefgewoonten en leeftijd.  

 

Erfelijkheid 

De rol van erfelijkheid wordt onder meer afgeleid uit het feit dat er families zijn waarin type 2 diabetes veel 

voorkomt en op een karakteristieke manier overerft. Welke genen daarbij betrokken zijn, is nog niet bekend. De 

grootte van de kans op diabetes type 2 hangt af van het feit wie in de familie diabetes type 2 hebben en hoeveel 

familieleden. 

De aanleg voor type 2 diabetes zou kunnen samenhangen met erfelijke aanleg voor bijvoorbeeld overgewicht. 

Overgewicht is een belangrijke risicofactor bij de ontwikkeling van type 2 diabetes.  

Mensen van Surinaams-Hindoestaanse, Turkse of Marokkaanse afkomst hebben vergeleken met de Nederlandse 

bevolking een groter risico op type 2 diabetes. Waarschijnlijk speelt erfelijkheid hierbij (naast mogelijk bepaalde 

leefgewoonten) een rol. 

 

Leefgewoonten 

(Ernstig) overgewicht, een ongezond voedingspatroon en het nemen van weinig lichaamsbeweging (minder dan 

30 minuten per dag) verhogen het risico op het krijgen van diabetes sterk. Bij overgewicht is vooral de 

hoeveelheid buikvet een risicofactor. Een gezonde buikomtrek voor vrouwen is kleiner dan 88 cm en voor mannen 

kleiner dan 102 cm (gemeten net boven de navel).  

Deze factoren spelen vooral een rol bij het ontwikkelen van insulineresistentie. Meer dan 80% van de mensen 

met type 2 diabetes heeft overgewicht. Toch krijgt ‘slechts’ een kwart van alle mensen met (ernstig) overgewicht 

moeite met de glucoseregulatie. 
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Ook roken maakt het lichaam minder gevoelig voor insuline. 

 

Leeftijd 

Hoewel type 2 diabetes steeds vaker ook op jongere leeftijd voorkomt, is leeftijd ook een risicofactor. Met het 

stijgen van de leeftijd neemt de kans om type 2 diabetes te ontwikkelen toe. 

 

Overige factoren 

Andere factoren die het risico op diabetes type 2 verhogen zijn: vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben 

gehad of een kind hebben gekregen van meer dan 9 pond, een te hoog cholesterolgehalte, lange tijd een hoge 

bloeddruk of vrouwen die het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) hebben. 

 

Combinatie van factoren 

Iemand met diabetes in de familie hoeft het zelf niet te krijgen. Evenmin als iemand met overgewicht. En iemand 

die geen aanleg heeft kan toch type 2 diabetes krijgen, net als iemand die een gezond gewicht heeft. Type 2 

diabetes is een ingewikkelde ziekte, waarbij erfelijke aanleg en aangeleerde gewoonten een rol kunnen spelen. 

Lichamelijke of psychische stress kunnen het begin van de ziekte uitlokken. Verder gaat insulineresistentie vaak 

samen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten (zoals hoge bloeddruk en een afwijkende gehaltes aan 

bloedvetten). Men spreekt dan van het ‘metabole syndroom’ of ‘insulineresistentie syndroom’. 

Type 2 diabetes ontwikkelt zich meestal zeer geleidelijk. Dat kan zo geleidelijk gaan, dat de verschijnselen ervan 

niet opvallen. De diagnose wordt regelmatig bij toeval gesteld, soms zelfs als er al sprake is van complicaties. 

 

Behandeling 

Veranderen van leefgewoonten Mensen bij wie type 2 diabetes is vastgesteld, krijgen in eerste instantie 

adviezen voor gezonde leefgewoonten. Daardoor kan de werking van insuline soms verbeteren. Een klein deel 

van de mensen met type 2 diabetes slaagt er zo in om weer normale bloedglucosewaarden te bereiken. Maar 

ook al lukt dat niet: diabetespatiënten kunnen door aanpassing van leefgewoonten hun gezondheidssituatie 

verbeteren en risico’s op complicaties verminderen. 

 

De adviezen zijn: 

-Dagelijks minstens een half uur te bewegen. Sporten, maar ook wandelen, fietsen of zwemmen zijn ook goed 

om de conditie te verbeteren en de werking van insuline te stimuleren.  

-Bij overgewicht af te vallen. 5 tot 10% gewichtsverlies is een haalbare doelstelling.  

-Gezond te eten: minder verzadigd vet; meer onverzadigd vet, fruit en groente. Het voedingsadvies is 

gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding.  

-Te stoppen met roken, in verband met het verhoogde risico op hart- en vaatziekten.  
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Bloedglucose verlagende tabletten 

Als 3 maanden na de adviezen blijkt dat de bloedglucosewaarden onvoldoende zijn gezakt, krijgt iemand met 

type 2 diabetes tabletten voorgeschreven.  

Er zijn meerdere soorten:  

-Middelen die de glucoseproductie in de lever remmen 

-Middelen die de insulineproducerende cellen stimuleren om insuline af te geven  

-Middelen die via de glucose- en vetzuurstofwisseling vet-, spieren levercellen gevoeliger maken voor insuline.  

 

Daardoor nemen de cellen glucose beter op. Begonnen wordt met een lage dosis. Deze wordt stapsgewijs 

opgevoerd totdat het bloedglucosegehalte (vingerprik) lager is dan 7 mmol/l. Insuline Als blijkt dat ook met 

bloedglucose verlagende tabletten de bloedglucosewaarden niet genoeg dalen, wordt insulinetherapie 

voorgeschreven.  

 

Complicaties  

Type 2 diabetes gaat samen met risico’s op hart- en vaatziekten, nierziekten, oogafwijkingen en stoornissen in 

tast en gevoel. Een belangrijk aspect van de behandeling van diabetes is het zo vroeg mogelijk signaleren en 

behandelen van dergelijke complicaties 

 

Wat kan BenFit bijdragen 

Met name op het preventieve gebied, het veranderen van leefgewoonten, kan BenFit een wezenlijke bijdrage 

leveren aan het voorkomen of uitstellen van het moment waarop diabetes type 2 ontstaat. Immers, 

overgewicht (en dan met name een te grote hoeveelheid buikvet) en te weinig lichaamsbeweging zijn 

belangrijke risicofactoren. Ook wanneer de diagnose eenmaal is gesteld, blijft verandering van leefgewoonten 

belangrijk om complicaties zoveel mogelijk te voorkomen. Vraag in dat geval altijd na of er medicatie is 

voorgeschreven en wie de behandelend arts, diabetesverpleegkundige en diëtist zijn. Zij zijn op dat moment 

de eerst aangewezen personen voor de begeleiding: naast verandering in leefgewoonten wordt dan ook de 

omgang met de medicatie, zelfcontrole en –regulatie van de bloedglucosewaarde en het controleren van 

eventuele complicaties van belang.  

 

Stem daarom altijd met deze behandelaars af of BenFit op dat het moment dat de diagnose is 

gesteld wel of niet een aanvulling kan zijn op de behandeling. 

 

 

 


