
6 stappen voor een aangenamer leven met diabetes type 2

CONTROLEER DAGELIJKS JE VOETEN08:00
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HOUD JE INNAME VAN KOOLHYDRATEN BIJ VOOR EEN BETERE GLUCOSESPIEGEL

 

Zenuwschade (neuropathie) kan ervoor zorgen dat je pijn, warmte en 
kou minder goed voelt. Als mensen met diabetes type 2 minder gevoel 
in hun voeten hebben, merken ze zweren, sneetjes of wondjes soms niet 
op.1 Daarom raden we je aan om dagelijks je voeten te controleren.2 
Twijfel je over wat je ziet of over hoe je je voeten moet verzorgen? 
Neem gerust contact op met je zorgverlener om dit te bespreken. 

Er zijn veel dingen die je zelf kunt doen voor een aangenamer leven met diabetes type 2. In deze informatieve 
illustratie staan 6 stappen die je elke dag zelf kunt toepassen. Maak je je zorgen over diabetes type 2 (DT2)? 
Neem gerust contact op met je zorgverlener om dit te bespreken. #AtTheHeartOfDiabetes

LEES OVER DE COMPLICATIES VAN DT221:30
Voor iemand met diabetes type 2 (DT2)  is het belangrijk om op 
de hoogte zijn van de complicaties die kunnen optreden. Dat 
mensen met diabetes type 2 oogproblemen of een hoge bloed-
druk kunnen krijgen, wist je waarschijnlijk al.7 Maar wist je ook 
dat mensen met DT2 een hoger dan gemiddeld risico hebben op 
een hartaanval of beroerte?8 Het is raadzaam om meer te lezen 
over de mogelijke complicaties, en om bij twijfel te overleggen 
met je zorgverlener.

MAAK EEN WANDELINGETJE OM TE ONTSTRESSEN15:30
Het stresshormoon cortisol maakt je lichaam minder gevoelig voor 
insuline. Probeer situaties die stress veroorzaken daarom zoveel mogelijk 
te vermijden.4 Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar er 
zijn verschillende dingen die je kunt proberen. Maak bijvoorbeeld eens 
een wandelingetje als je op je werk of thuis met stress te maken krijgt. Dit 
geeft je de kans om eventjes te ontstressen. Je zult merken dat je daarna 
beter met de lastige situatie kunt omgaan en meer weloverwogen keuzes 
kunt maken.5

Koolhydraten hebben een grotere invloed op je bloedglucosespiegel dan vetten of 
eiwitten, doordat ze snel worden afgebroken tot glucose.3 Daarom is het belangrijk 

om te weten hoeveel koolhydraten je per dag binnenkrijgt. Om te voorkomen dat je 
te veel koolhydraten binnenkrijgt, is het raadzaam om je inname ervan bij te 

houden.carbohydrates

20:00VERLAAG JE GLUCOSESPIEGEL EN VERBETER JE GEVOELIGHEID 
VOOR INSULINE MET LICHAAMSBEWEGING

Voor mensen met diabetes type 2 is het extra belangrijk om regelmatig aan 
lichaamsbeweging te doen. Bij lichaamsbeweging kun je bijvoorbeeld denken aan 

wandelen, �etsen of andere sporten zoals voetballen of hardlopen. Lichaamsbeweging 
draagt niet alleen bij tot gewichtsverlies, maar helpt ook bij het verlagen van je 

glucosespiegel en het bevorderen van je gevoeligheid voor insuline.6

22:30 LEG JE TELEFOON WEG
Het is belangrijk dat je een goede nachtrust hebt. De volgende tips kunnen je 

daarbij helpen. Probeer ze vanavond nog uit! Tip: vermijd fel licht vlak voordat je 
gaat slapen. Zorg ervoor dat je slaapkamer donker is, en vermijd tv-kijken of het 

gebruik van je smartphone of computer vlak voordat je naar bed gaat. 
Insulineresistentie kan door blootstelling aan fel licht verergeren. Voor mensen 

met diabetes type 2 is smartphonegebruik in bed dus extra slecht.9
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Tip: download een app waarmee je de hoeveelheid 
koolhydraten kunt bijhouden.

Tip: maak van je ontstress-moment een sociaal gebeuren. 
Vraag eens een collega om mee te wandelen.

Tip: zorg ervoor dat je een suikervrij drankje bij de hand 
hebt om je vocht- en energieniveau op peil te houden. 

Tip: let er bij het zoeken naar medische informatie op dat je betrouwbare bronnen 
gebruikt. Een goed voorbeeld daarvan is de website van de diabetesvereniging in jouw land.

Tip: lees een boek voordat 
je gaat slapen!

Ben jij klaar voor een aangenamer leven met diabetes type 2?
   Neem gerust contact op met je zorgverlener om dit te bespreken.

          #AtTheHeartOfDiabetes
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Tip: doe de voetencontrole elke ochtend voordat je je kousen aantrekt. 
Zo maak je de controle onderdeel van je dagelijkse routine. 
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