
0%

SUGAR

0% FAT

MILK

Boodschappentips voor mensen met diabetes type 2
Een ‘gezond en evenwichtig voedingspatroon’ is goed voor iedereen, ongeacht diabetes type 2. Maar wat wordt 
daar nu precies mee bedoeld? En waar moet iemand met diabetes type 2 extra op letten bij het boodschappen 
doen? Het valt soms niet mee om in de supermarkt de juiste producten te kiezen. We hopen dat deze 
boodschappentips je hierbij zullen helpen! #AtTheHeartOfDiabetes

Voor mensen met diabetes type 2 is het raadzaam om groenten te kiezen die een 
lage glycemische index (GI) hebben. Deze groenten zijn rijk aan vezels en water. 
Bovendien hebben ze een lage caloriedichtheid.¹

Groenten

- Groene bladgroenten, zoals sla, rucola en selder

- (Groene) boontjes

- Wortelen (al dan niet rauw)
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Het algemene advies voor mensen met diabetes type 2 is om twee keer per week vis 
te eten.⁶

Vlees, gevogelte en vis

- Vermijd rood en bewerkt vlees, want dergelijk vlees is in verband gebracht met 
  een verhoogd risico op hartaandoeningen.³ Ook vleeswaren als salami, paté en 
  worstjes kun je beter niet eten.⁴

- Kip bevat doorgaans veel eiwit en weinig vet. Daarom is kip een geschikte 
  optie als je toch graag een stukje vlees bij je maaltijd eet. Tip: kies voor kipfilet 
  zonder bot en vel, zodat je zo min mogelijk vet binnenkrijgt.⁵

- Eet minstens een keer per week vette vis, zoals zalm of tonijn! Vis is namelijk 
  gezond voor mensen met diabetes type 2 en dit om de volgende twee redenen. 
  Vis bevat omega 3-vetzuren die goed zijn voor het hart. Dit is belangrijk voor 
  mensen met diabetes type 2, aangezien zij een verhoogd cardivasculair risico 
  en een verhoogd risico op een beroerte hebben.⁶

Tijd voor een tussendoortje? Kies dan voor producten die rijk zijn aan eiwit, vezels 
en gezonde vetten.⁷

Tussendoortjes

- Waarom niet gewoon een stuk fruit of een melkproduct?

- Neem in plaats van een zakje chips wat gewone popcorn waaraan alleen 
  kruiden of kaneel zijn toegevoegd. Ook lekker maar toch gezond, zijn stukjes 
  komkommer of tomatensalsa als dip.⁸ 

- Zin in ijs? Ga dan voor vetarm yoghurtijs!⁸

Voor mensen met diabetes type 2 is het niet alleen belangrijk dat ze hun 
voedingspatroon aanpassen, maar ook dat ze letten op wat ze drinken.⁹

Dranken

- Zie je bij de frisdrankenafdeling door de bomen het bos niet meer? Kies dan 
  voor een lightversie zodat je minder suiker binnenkrijgt.⁹ Nog beter is het om 
  gewoon kraanwater of mineraalwater (met of zonder koolzuur) te drinken. 
  Voor wat smaak kun je daar verse citroen aan toevoegen.

- Koffie en thee zonder melk en suiker bevatten weinig calorieën en koolhydraten. 
  Kies voor ongezoete thee en probeer te wennen aan koffie zonder suiker en 
  volle melk.⁹

         
      
               

- Hoe zit het met alcohol? Gebruik bij het maken van alcoholische mixdrankjes 
  lightfrisdrank. Tip: drink nooit alcohol op een lege maag, want na het drinken 
  van alcohol heb je meer kans op een te lage bloedglucosewaarde.¹⁰

Iedereen heeft zuivelproducten nodig, want in deze producten zitten belangrijke 
eiwitten, vitaminen en calcium. Voor mensen met diabetes type 2 is het raadzaam 
om zoveel mogelijk te kiezen voor magere of halfvolle zuivelproducten.²

Zuivel

- Magere melk biedt dezelfde essentiële voedingsstoffen als volle melk. 
  Voor mensen die magere melk niet lekker vinden, is halfvolle melk een goed 
  alternatief.²

- Alle kazen bevatten vet en zout. Hoe 'droger' een kaas is, hoe meer vet hij 
  bevat. Neem in plaats daarvan eerder verse of zachte kazen, verminder de 
  hoeveelheid of kies voor light-versies.²

- Op zoek naar yoghurt die geschikt is voor mensen met diabetes type 2? 
  Lees dan goed de etiketten om te zien hoeveel vet en toegevoegde suikers 
  het product bevat. In het algemeen kun je het best kiezen voor natuuryoghurt.² 
  Gaat het om yoghurt met vruchten, kies dan voor maximaal 3% vet en 
  maximaal 15% koolhydraten, en bij voorkeur porties van 125 gram.

Heb je vragen over diabetes type 2 en een gezond voedingspatroon?
   Neem gerust contact op met je zorgverlener om dit te bespreken. 

          #AtTheHeartOfDiabetes
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