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T E K S T  F L E UR B A X ME IE R  F O T OGR A F IE P OR T R E T T E N  M A R K U Y L

TYPE 1 IS AANGEBOREN
Diabetes is wereldwijd de snelst groeiende ziekte. Elke 

dag komen er alleen al in Nederland 150 patiënten bij, 

terwijl het bij uitstek een aandoening is die bij een grote 

groep goed te voorkomen is. Diabetes wordt vaak gezien 

als een welvaartsziekte, maar dat hangt af van de soort 

die je hebt. ‘De grofste indeling die we kennen is diabe-

tes type 1, diabetes type 2 en een kleine restgroep’, aldus 

Hanno Pijl. ‘Ongeveer tien procent van alle patiënten, 

en dan heb je het in Nederland over ongeveer 130.000 

mensen, heeft diabetes type 1. Deze diabetesvariant 

heeft niets te maken met leefstijl of overgewicht, maar 

wordt veroorzaakt door een auto-immuunproces waar-

bij je eigen afweersysteem, om onduidelijke reden, zich 

richt op insulineproducerende cellen. Die cellen gaan 

kapot, waardoor minder insuline wordt aangemaakt. 

Insuline zorgt ervoor dat glucose vanuit je bloed wordt 

opgenomen door alle cellen in je lichaam. Als er te weinig 

insuline wordt gemaakt, stijgen je bloedglucosewaarden 

en krijg je de diagnose diabetes. Diabetes type 1 wordt 

vaak al op jonge leeftijd gediagnosticeerd, maar het kan 

zeker ook op oudere leeftijd ontstaan.’ 

OVERGEWICHT SPEELT VAAK EEN ROL BIJ TYPE 2
Bij mensen met diabetes type 2 wordt wel 

voldoende insuline gemaakt, maar die werkt 

niet goed. Het effect daarvan is hetzelfde als 

bij diabetes type 1: je bloedglucosewaarden 

gaan omhoog en er wordt diabetes geconsta-

teerd. ‘De klassieke vorm van diabetes type 2 

gaat bijna altijd gepaard met overgewicht’, 

legt Pijl uit. ‘We weten dat een teveel aan vet-

weefsel ongemerkt ontstekingen in je lijf ver-

oorzaakt. Dit ontstekingsproces blijkt cellen 

ongevoelig te maken voor insuline, waardoor 

de bloedglucosewaarden te hoog blijven. 

Maar we zien in de spreekkamer ook nog 

een andere groep mensen die we onder type 

2 scharen. Zij hebben meestal een normaal 

gewicht en de oorzaak is bijna altijd een 

tekort aan insulineproductie. Dat wordt  

niet veroorzaakt door een auto-immuun- 

proces, maar door beschadiging van insuline- 

producerende cellen. We weten nog niet  

precies hoe dat komt, maar waarschijnlijk 

heeft het te maken met het verouderings- 

proces.’

 

JE BENT MOE EN KRIJGT ENORME DORST 
Als je diabetes hebt, dan merk je daar zelf in 

eerste instantie weinig van. Pijl: ‘Dat is de 

reden dat het ook vaak pas in een laat stadium 

wordt ontdekt, want wat voel je nou? Je bent 

vaak moe, maar hele volksstammen zijn moe. 

Je krijgt vreselijke dorst, omdat je lichaam 

van de glucose probeert af te komen door het 

uit te plassen. Bacteriën in je urine vinden 

glucose heel lekker, dus de hoeveelheid  

bacteriën in je blaas kan flink toenemen.  

Dat kan resulteren in blaasontsteking, een 

veelvoorkomende klacht bij diabetes.  

Diabetes is op de korte termijn niet acuut 

gevaarlijk, maar hoge bloedglucosewaarden 

beschadigen allerlei weefsels. Hoe langer 

dat doorgaat, hoe meer schade je lichaam 

oploopt. Dat kan op de lange termijn leiden 

tot problemen aan je netvlies, je nieren, je 

bloedvaten en je zenuwen.’

‘Nee, nee, voor mij geen stroopwafel, ik heb suiker.’ Je hoort het 

oudere mensen nog weleens zeggen, want ooit stond diabetes te 

boek als suikerziekte. Waarom eigenlijk? De verklaring daarvoor 

is volgens internist, hoogleraar diabetologie en leefstijlgeneeskunde- 

professor Hanno Pijl logisch, want het belangrijkste kenmerk van 

diabetes is dat je bloedglucosewaarden ontregeld zijn. ‘Suiker 

bestaat uit glucose, dus oorspronkelijk was het advies: eet geen 

suiker, om je bloedglucosewaarden niet te hoog te laten worden’, 

vertelt hij. Dat was in de tijd dat er nog geen effectieve medi-

cijnen waren om je bloedglucosewaarden te laten dalen. Toen 

die in de jaren dertig van de vorige eeuw op de markt kwamen, 

draaide het verhaal van artsen met 360 graden: welja, je mag 

best suiker eten, maar spuit dan wat meer insuline, dan komt het 

wel goed. Pijl: ‘Daar denken we nu heel anders over. Diabetes is 

een ziekte waar je veel aan kunt doen, juist door je suikerinname 

te verminderen en minder zetmeel te eten.’ 
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Diabetes is een rotziekte, vindt hoog
leraar diabetologie Hanno Pijl. Je moet 
medicijnen innemen die soms bijwerkingen 
hebben en je moet ontzettend letten op 
je voeding. En ook regelmatig bewegen, 
waar je niet altijd zin in hebt omdat de 
ziekte je futloos kan maken. Maar het 
staat vast dat als je je leefstijl aanpast,  
je grip kunt krijgen op diabetes. 
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Bea Pors (36) had jarenlang torenhoge bloed-
glucosewaarden omdat ze geen zin had om haar 
leven aan te passen aan diabetes. Inmiddels 
heeft ze het roer drastisch omgegooid.
‘Op mijn vijftiende werd er diabetes type 1 bij me 
vastgesteld. Vanaf de eerste dag heb ik er alles 
aan gedaan om de ziekte te verbergen. Als het 
mij niet uitkwam, dan was het er niet. En het kwam 
me heel vaak niet uit. Ik spoot insuline wanneer 
het mij uitkwam en controleerde mijn bloedsuikers 
niet heel regelmatig. Bijkomend ‘voordeel’ was 
dat je lichaamsvet verbruikt als je geen insuline 
gebruikt. Ik vond het wel best dat ik kon eten 
wat ik wilde en toch afviel, maar ik had al die 
tijd torenhoge bloedsuikers en een ongezonde 
relatie met mezelf, eten en anderen. Pas op mijn 
dertigste zag ik in dat dit op de lange termijn niet 
goed kon zijn en ben ik aan de slag gegaan met 
mijn gezondheid. Ik had niet echt overgewicht, 
maar ik was wel te zwaar en heb een lifesty
lecoach en een medisch psycholoog in de arm 
genomen. Zij hebben me geleerd dat ik zelf mijn 
verantwoordelijkheid moet nemen in plaats van 
altijd maar anderen de schuld te geven van mijn 
situatie. Ik ging op mijn voeding letten, elke dag 
wandelen en drie of vier keer per week sporten. 
Binnen een paar maanden tijd halveerden mijn 
bloedglucosewaarden en ik viel kilo’s af, zonder 
dat ik daarvoor hoefde te smokkelen met insuline. 
Voor het eerst in mijn leven leefde ik mét diabetes 
in plaats van ertegen. En dat doe ik nog steeds. 
Ik ben in alle opzichten in een betere conditie. Ik 
heb meer energie, waardoor ik lekkerder in mijn 
vel zit. Daardoor kan ik het beter relativeren als 
mijn bloedglucosewaarden toch een keer schom
melen, want ook dat hoort bij diabetes. Ik sta 
heel bewust niet stil bij hoe zwaar dat soms is en 
hoe irritant het is dat ik elke dag medicijnen moet 
gebruiken, want ik wil niet in de slachtoff errol han
gen. Mijn motto is: iedereen heeft wel iets. De een 
is allergisch voor zuivel, de ander kan niet tegen 
gluten en ik moet oppassen met koolhydraten. 
Maar op het moment dat jij weet wat je lichaam 
nodig heeft, dan is daar prima mee te leven. Het 
is bij mij zo verweven in mijn dagelijkse doen en 
laten dat ik het vaak niet eens meer door heb.’ 

‘ VOOR HET EERST LEEF-
DE IK MÉT DIABETES IN 
PLAATS VAN ERTEGEN’
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MEDICATIE LOST LANG NIET ALLES OP
Bij diabetes type 1 wordt de ziekte puur veroor-

zaakt door te weinig insuline. Je zou denken: vul 

het tekort aan en je bent overal vanaf. Maar zelfs 

als je precies weet hoeveel insuline je moet 

spuiten, en wannéér, krijg je je bloedsuiker nooit 

zo stabiel als bij mensen zonder diabetes. Daar-

door is de kans op complicaties niet nul. ‘Het 

verhaal is nog weer anders bij diabetes type 2, 

waarvan we steeds beter weten dat het een ziekte 

is die ontstaat door een wisselwerking van ener-

zijds erfelijke aanleg en anderzijds je manier van 

leven. Er is inmiddels een heel scala aan medi-

cijnen ontwikkeld waarmee je de bloedglucose-

waarden een beetje kunt verlagen, maar je krijgt 

ze er zelden helemaal normaal mee. Dat komt 

omdat medicijnen de wortels van het probleem 

niet aanpakken, namelijk: verkeerde gewoontes. 

Zolang mensen blijven leven zoals ze dat altijd 

al deden, blijven ze hun cellen beschadigen. Dat 

zorgt ervoor dat de ziekte nooit meer overgaat.’

JE KUNT NIET DENKEN: VANDAAG EVEN NIET
Het vervelende aan diabetes is dat je niet kunt 

denken: vandaag even niet. ‘Als je diabetes type 1 

hebt, moet je er rekening mee houden dat je na 

elke maaltijd en vaak ook nog ’s ochtends of 

’s avonds moet spuiten’, zegt Hanno Pijl. ‘Je kunt 

geen dag overslaan, want zonder insuline gaat 

het fout. Om goed ingesteld te zijn, moet je ook 

nog heel erg letten op je voeding en ontzettend 

regelmatig leven, wat allemaal lastig is. Ik zeg 

vaak tegen mijn patiënten: diabetes is een rot-

ziekte, wat zeker ook geldt voor diabetes type 2. 

Wil je dat onder controle krijgen, dan moet je 

niet alleen denken aan de medicijnen die je moet 

innemen en soms bijwerkingen hebben, je moet ook ontzet-

tend letten op je voeding en regelmatig bewegen. Voor mensen 

zonder diabetes is dat al een opgave, laat staan als je door je 

ziekte ook nog moe en futloos bent.’ 

LEEFSTIJLVERANDERING IS ESSENTIEEL
Om grip te krijgen op diabetes, of dat nu gaat om type 1 of type 2, 

is een goede leefstijl noodzakelijk. ‘De impact van leefstijl-

verandering is veel groter dan de meeste mensen denken’, zegt 

diëtist Karina Schenk, gespecialiseerd in het begeleiden van 

mensen met diabetes type 1 en 2. ‘Zo zie ik in mijn praktijk 

regelmatig dat mensen met diabetes type 2 al na enkele weken 

anders eten geen insuline meer hoeven spuiten en uiteindelijk 

zelfs medicatievrij door het leven kunnen gaan. Mensen met 

diabetes type 1 kunnen nooit zonder medicijnen, maar leef-

stijlverandering draagt ook bij hen bij aan het stabiliseren van 

de bloedsuikerwaarden en zorgt voor meer energie en balans. 

Factoren als voeding, slaap, stress, beweging en sporten hebben 

direct invloed op de bloedsuikerwaarden en op de algehele 

gezondheid en medicatie. Daarom is het belangrijk om al deze 

facetten mee te nemen.’

ZEG NEE TEGEN BEWERKTE PRODUCTEN 
Een gezond voedingspatroon helpt zowel bij het voorkomen 

als het verbeteren van een chronische ziekte als diabetes. 

De belangrijkste regel die je daarbij kunt volgen is: probeer 

bewerkt, door de industrie gemaakt voedsel zo veel mogelijk 

te vermijden. ‘De reden hiervoor is dat deze producten stoff en 

bevatten die ontstekingen veroorzaken en stoff en missen die 

juist gunstig zijn om ontstekingen te dempen’, aldus Hanno 

Pijl. ‘Ontstekingen zorgen ervoor dat je minder gevoelig wordt 

voor insuline en diabetes type 2 krijgt, dus die ben je liever 

kwijt dan rijk.’ Het devies is daarom alles te vermijden wat je 

niet zelf klaarmaakt in je keuken en te focussen op groente, 

fruit, eventueel vlees, vis, noten, plantaardige oliën en zuivel. 

Pijl: ‘Zuivel is weliswaar (minimaal) bewerkt, maar uit 

BEA 

HOGE BLOEDGLUCOSEWAARDEN BESCHADIGEN 
ALLERLEI WEEFSELS, JE KUNT PROBLEMEN KRIJGEN 
MET JE NETVLIES, NIEREN, BLOEDVATEN EN ZENUWEN

MEDICIJNEN PAKKEN DE WORTELS 
VAN HET PROBLEEM NIET AAN, 
NAMELIJK: SLECHTE GEWOONTES

 GE ZOND LIJF
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Rennie Fopma (50) heeft haar leefstijl op zo’n 
manier weten te veranderen dat ze zich nu fi tter 
en energieker voelt dan voordat ze vijf jaar 
geleden diabetes kreeg. 
‘In 2015 had ik kort achter elkaar een aantal 
blaasontstekingen. Na een vakantie in Nepal 
kwam ik terug en was het weer raak. Ik bracht 
een potje urine naar de huisarts, die me even 
later belde met de vraag of er suiker in het potje 
had gezeten. Toen voelde ik de bui al een beetje 
hangen. Kan dat betekenen dat ik suikerziekte 
heb? Ik heb bloed laten prikken en werd meteen 
doorgestuurd naar het lab, waar ik te horen kreeg 
dat ik diabetes heb. Ik werd overvallen door de 
diagnose, want ik had niet veel symptomen en 
geen enorm overgewicht. Maar ik ben me meteen 
in de materie gaan verdiepen, omdat ik wilde 
weten wat ik zelf kon doen om mijn situatie te 
verbeteren. Via via kwam ik terecht bij de stich
ting Je Leefstijl Als Medicijn, waar patiënten en 
deskundigen tips en adviezen uitwisselen om 
je gezondheid blijvend te verbeteren met een 
aanpassing van je leefstijl. Vanaf het moment 
dat ik me daarbij heb aangesloten, ben ik kool
hydraatarm gaan eten en meer gaan sporten. 
Inmiddels ga ik al jaren twee keer per week naar 
de sportschool, waar ik een uur yoga en ander
half uur fi tness doe. Met eten ben ik heel inventief 
geworden: rijst is vervangen door bloemkool, pasta 
door courgette en bij elke maaltijd zit groente. 
Mijn collega’s kijken af en toe jaloers naar wat ik 
mee heb in mijn lunchtrommeltje, want het is soms 
net alsof ik hapjes voor bij de borrel bij me heb: 
blokjes kaas, komkommer, worstjes, salades. Een 
paar jaar geleden had ik je voor gek verklaard 
als je dit tegen me had gezegd, maar ik sta 
tegenwoordig zelfs eerder op om een verse lunch 
voor mezelf klaar te maken. Door de verandering 
in leefstijl ben ik kilo’s afgevallen en heb ik mijn 
diabetes goed onder controle. De meeste mensen 
moeten zowel lang werkende als kort werkende 
insuline gebruiken, maar ik heb genoeg aan 
alleen een lage dosis lang werkende. Het klinkt 
gek, maar ik zit nu beter in mijn vel dan voordat ik 
diabetes kreeg.’ 

‘ IK ZIT NU BETER IN 
MIJN VEL DAN VOORDAT 
IK DIABETES KREEG’

RENNIE
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onderzoek blijkt dat het goed past in een gezond 

dieet voor mensen met diabetes.’ 

LEER DE JUISTE KEUZES MAKEN
De ene persoon maakt makkelijk een switch

naar een gezonder eetpatroon, voor een ander

kan het lastig zijn om de juiste keuzes te maken. 

‘Het gaat erom dat het voor jou voelt als een 

leefstijlverandering die bij je past en niet als een 

streng dieet’, aldus diëtist Karina Schenk. 

‘Een streng dieet met restricties houd je niet vol, 

daarom kan coaching door een diëtist die samen 

met jou kijkt naar wat voor jou werkt heel 

waardevol zijn.’

De top 5-tips die ik cliënten meegeef is: 

1 Leer welke voeding níét en juist wél bij je past.

2 Eet voldoende vezels en varieer met de groente 

die je eet. 

3 Voeg kleur toe aan je maaltijd zodat gezond 

eten er ook lekker uitziet.

4 Graas niet de hele dag door, eet alleen iets 

extra’s naast je hoofdmaaltijden als het echt 

een 10 waard is. 

5 Ga ‘meal preppen’, dat is voor meerdere dagen 

tegelijk eten snijden, bereiden, klaarmaken 

en per portie invriezen.

KOM ACHTER DAT SCHERM VANDAAN 
Beweging is de tweede belangrijke pijler waar-

mee je controle kunt krijgen over diabetes. ‘Op 

het moment dat je je spieren gaat gebruiken tij-

dens het hardlopen of fi tnessen, gaat je lichaam 

stoff en maken die ontstekingen dempen’, 

legt Hanno Pijl uit. Daarvoor hoef je volgens 

hem geen marathon te lopen, sterker: heftige 

inspanning is nergens voor nodig. ‘Het gaat erom dat je niet 

de hele dag achter een computerscherm zit, maar regelmatig 

een rondje door de kamer loopt. Dat helpt onmiddellijk, ook 

omdat je je stresslevel ermee verlaagt. Stress is een ongeloofl ijk 

belangrijke factor als het gaat om diabetes, want stress maakt 

je niet alleen minder gevoelig voor insuline, het zorgt er ook 

voor dat de lever acuut meer glucose gaat maken. Het is inge-

wikkeld om stressmomenten helemaal te vermijden, maar je 

kunt stress wel verminderen door bijvoorbeeld in de natuur 

te wandelen, je tijdens een drukke werkdag even vijf minuten 

terug te trekken of aan mindfulness te doen.’ 

SLAAP HERSTELT ALLERLEI SCHADE AAN CELLEN
Een derde factor van belang bij de glucoseregulatie is slaap. 

Slaap is belangrijk voor het herstel van allerlei schade aan de 

cellen en heeft grote invloed op onze stofwisseling. ‘Als je niet 

genoeg slaapt of op momenten die tegen je biologische klok 

ingaan, raakt je stofwisseling de kluts kwijt. Dat maakt dat je 

een grotere kans hebt om dik te worden. Overgewicht heeft 

ook weer een averechtse werking op diabetes, omdat het ont-

stekingen in de hand werkt. Zo grijpt alles in elkaar samen, 

waardoor je niet kunt zeggen: er is één ding wat je anders 

moet doen en dan kun je prima met diabetes leven. Het is een 

totaalpakket van factoren, waarbij het een grote misvatting is 

dat je ze onder de knie kunt krijgen met allleen medicatie. Als 

je de diagnose diabetes krijgt, moet je niet de illusie hebben dat 

je het met een pil kunt oplossen. Daarvoor zul je aan de slag 

moeten met je leefstijl. Dat is niet makkelijk en vaak ook niet 

leuk, maar je lichaam zal je er uiteindelijk dankbaar voor zijn.’ 

TIP: VARIEER MET DE GROENTE DIE JE EET, 
VOEG KLEUR TOE AAN JE MAALTIJD ZODAT 
GEZOND ETEN ER OOK LEKKER UITZIET

VOEDING, SLAAP, STRESS, BEWEGING 
EN SPORTEN HEBBEN DIRECTE INVLOED 
OP DE BLOEDSUIKERWAARDEN


