
Informatie over zes belangrijke complicaties van type 2 diabetes
In dit overzicht vindt u belangrijke informatie over verschillende complicaties van type 2 diabetes. Eerst leggen we een paar veelgebruikte 
termen uit en daarna gaan we uitgebreid in op zes belangrijke complicaties van type 2 diabetes. Voor de volledigheid gaan we ook kort in 

op enkele andere complicaties waarmee u te maken kunt krijgen. Maakt u zich zorgen over de complicaties van type 2 diabetes? 
Neem dan gerust contact op met uw arts om dit te bespreken. #AtTheHeartOfDiabetes

Microvasculair en 
macrovasculair

Als we het hebben over de complicaties van type 2 
diabetes, is het belangrijk om enkele zaken van 

elkaar te onderscheiden. Om te beginnen moeten 
we onderscheid maken tussen microvasculaire en 
macrovasculaire complicaties. Voorbeelden van 

microvasculaire complicaties zijn retinopathie (een 
probleem met de ogen), nefropathie (een probleem 

met de nieren) en neuropathie (zenuwschade).¹ 

Macrovasculaire complicaties ontstaan als gevolg 
van slagaderverkalking (atherosclerose). 

Slagaderverkalking is een proces waarbij de 
slagaders in het lichaam zich vernauwen doordat 

de wand van de slagaders dikker wordt. 
Voorbeelden van macrovasculaire complicaties zijn 

hart- en vaatziekten (HVZ) en hartfalen (HF).¹

Korte termijn en lange termijn
Kortetermijncomplicaties kunnen onmiddellijk ontstaan als de 

bloedglucosespiegel te laag of te hoog is. Voorbeelden van 
kortetermijncomplicaties zijn hypoglykemie (een te lage 
bloedglucosespiegel), ketoacidose (een toestand die kan 

optreden als het lichaam een aanmerkelijke tijd over te weinig 
insuline beschikt)² en het zogeheten 'hyperosmolair 

hyperglykemisch syndroom' (een toestand waarbij de 
bloedglucosespiegel te hoog is).³ 

Langetermijncomplicaties kunnen, in tegenstelling tot 
kortetermijncomplicaties, niet van de ene op de andere dag 

ontstaan. Voorbeelden van langetermijncomplicaties zijn 
macrovasculaire complicaties als schade aan de grote bloedvaten 

van het hart, de hersenen en de benen, en microvasculaire 
complicaties als schade aan kleine bloedvaten. Deze 

microvasculaire complicaties kunnen leiden tot oog-, nier-, voet- 
en zenuwproblemen.⁴



Oogproblemen 
(retinopathie)
Het meest voorkomende oogprobleem 
bij type 2 diabetes is diabetische          
retinopathie.⁵ Diabetische retinopathie is 
een verzamelnaam voor alle 
netvliesproblemen die het gevolg zijn van 
type 2 diabetes. Het netvlies (de retina) 
bevindt zich achter in het oog. Het zorgt 
ervoor dat beelden worden omgezet in 
signalen die vervolgens naar de hersenen 
worden gestuurd.⁶

Een ander oogprobleem bij type 2         
diabetes is glaucoom. Glaucoom kan 
ontstaan door ophoping van vocht in het 
oog, waardoor de druk in de oogbol 
stijgt. De bloedvaten die het netvlies en 
de oogzenuw van bloed voorzien, 
kunnen als gevolg hiervan worden 
samengedrukt. Dit leidt tot schade aan 
het netvlies en de oogzenuw, met     
zichtproblemen tot gevolg. De kans om 
glaucoom te krijgen is voor mensen met 
diabetes 40% groter dan voor mensen 
zonder diabetes.⁶

Staar (cataract) is een oogprobleem 
waarbij de ooglens vertroebelt en      
daardoor minder licht kan doorlaten.⁶ 
Staar kan veroorzaakt worden door een 
verhoogde bloedglucosespiegel bij type 2 
diabetes.⁷ De kans om staar te krijgen is 
voor mensen met diabetes 60% groter 
dan voor mensen zonder diabetes. Bij 
mensen met diabetes treedt staar       
bovendien op jongere leeftijd op.⁶

Parodontitis
Een andere complicatie die het vermelden waard is, is parodontitis. Bij deze      
complicatie worden het tandvlees en het bot dat de tanden ondersteunt, aangetast. 
Als iemand met type 2 diabetes langdurig een hoge bloedglucosespiegel heeft, 
heeft die persoon een grotere kans om last te krijgen van parodontitis. Bij een 
slecht gereguleerde bloedglucosespiegel kunnen de bloedvaten namelijk             
beschadigd raken. Beschadigde bloedvaten kunnen het tandvlees minder goed van 
zuurstof en voedingsstoffen kunnen voorzien, wat de kans op infecties vergroot.¹²

Hartziekten en beroerte
Hartziekten en beroerte (ofwel 'hart- en vaatziekten', HVZ) 

zijn ook een heel belangrijke complicatie. Mensen met 
diabetes hebben een tweemaal grotere kans op HVZ dan 

mensen zonder diabetes.¹⁵ HVZ zijn de belangrijkste 
doodsoorzaak onder mensen met diabetes.¹⁶

Bij HVZ kunnen we onderscheid maken tussen drie           
verschillende vormen: coronairlijden (problemen met de 

bloedvaten die de hartspier van bloed voorzien),              
cerebrovasculair lijden (problemen met de bloedvaten die de 
hersenen van bloed voorzien) en perifeer arterieel vaatlijden 

(problemen met de bloedvaten die de armen en benen van 
bloed voorzien).¹⁵

Bloedvatproblemen kunnen dus resulteren in HVZ. Een 
verstopt bloedvat kan een hartaanval of beroerte              

veroorzaken.¹⁶ HVZ kunnen ontstaan onder invloed van 
hyperglykemie in combinatie met de aanwezigheid van vrije 
vetzuren in het bloed. Deze combinatie kan namelijk leiden 

tot vernauwing van de bloedvaten, waardoor de                
doorbloeding belemmerd wordt. Verstoring van de           

doorbloeding kan hartproblemen of een beroerte             
veroorzaken.¹⁷

Hebt u last van wazig zien?

Heeft u rood en/of gezwollen tandvlees?

Heeft u het de laatste tijd wel eens met uw arts
gehad over de gezondheid van uw hart?



Nierproblemen 
(nefropathie)
Bij mensen met diabetes komen nierproblemen vaker voor dan 
bij mensen die geen diabetes hebben. Nefropathie ontstaat door 
aantasting van bloedvaten in de nieren, waardoor de nierfunctie 
verslechtert.¹³ 

In de nieren zitten minuscule openingetjes die werken als een 
soort filter. Kleine moleculen uit het passerende bloed, zoals 
afvalstoffen, worden door deze openingetjes geperst en komen 
daarna in de urine terecht. Nuttige stoffen als eiwitten en rode 
bloedcellen passen niet door deze openingetjes en blijven dus in 
de bloedbaan. Als de bloedglucosespiegel te hoog is, gaan de 
nieren te veel bloed filteren. Als de nieren lange tijd extra hard 
moeten werken, gaan ze lekken en komen er ook kleine            
hoeveelheden eiwit in de urine terecht. Er is dan sprake van 
microalbuminurie. Zodra er grote hoeveelheden eiwit via de 
nieren in de urine terechtkomen, is er sprake van                     
macroalbuminurie.¹⁴

Op langere termijn kunnen overbelaste nieren het vermogen 
verliezen om afvalstoffen uit het bloed te filteren. De afvalstoffen 
zullen zich dan in het bloed ophopen. Dit kan uitmonden in een 
ernstige complicatie met de naam 'terminaal nierfalen'.¹⁴

Hartziekten en beroerte (ofwel 'hart- en vaatziekten', HVZ) 
zijn ook een heel belangrijke complicatie. Mensen met 

diabetes hebben een tweemaal grotere kans op HVZ dan 
mensen zonder diabetes.¹⁵ HVZ zijn de belangrijkste 

doodsoorzaak onder mensen met diabetes.¹⁶

Bij HVZ kunnen we onderscheid maken tussen drie           
verschillende vormen: coronairlijden (problemen met de 

bloedvaten die de hartspier van bloed voorzien),              
cerebrovasculair lijden (problemen met de bloedvaten die de 
hersenen van bloed voorzien) en perifeer arterieel vaatlijden 

(problemen met de bloedvaten die de armen en benen van 
bloed voorzien).¹⁵

Bloedvatproblemen kunnen dus resulteren in HVZ. Een 
verstopt bloedvat kan een hartaanval of beroerte              

veroorzaken.¹⁶ HVZ kunnen ontstaan onder invloed van 
hyperglykemie in combinatie met de aanwezigheid van vrije 
vetzuren in het bloed. Deze combinatie kan namelijk leiden 

tot vernauwing van de bloedvaten, waardoor de                
doorbloeding belemmerd wordt. Verstoring van de           

doorbloeding kan hartproblemen of een beroerte             
veroorzaken.¹⁷

Zenuwschade 
(neuropathie)

Zenuwschade (neuropathie) is een             
langetermijncomplicatie van type 2 diabetes. 
Zenuwen verzorgen de communicatie tussen 

de hersenen en de rest van het lichaam. Ze 
zorgen ervoor dat we kunnen zien, horen, 

voelen en bewegen. Ook zijn ze betrokken bij 
de aansturing van het hart en de longen. De 

kleine bloedvaten die de zenuwen van bloed 
voorzien, kunnen bij een hoge                 

bloedglucosespiegel beschadigd raken, 
waardoor belangrijke voedingsstoffen de 

zenuwen niet kunnen bereiken. Als gevolg 
hiervan kunnen zenuwvezels (axonen) 

beschadigd worden of, in het ergste geval, 
verloren gaan.⁹ 

Wist u dat ongeveer 50% van de mensen met 
diabetes een vorm van zenuwschade heeft? 

Bij neuropathie kunnen we onderscheid 
maken tussen perifere neuropathie en 

autonome neuropathie. Perifere neuropathie 
veroorzaakt tintelingen, pijn, een doof gevoel 

of zwakte in de handen en voeten, en bij 
autonome neuropathie worden zenuwen 

aangetast die orgaansystemen, zoals het hart 
en vaatstelsel, aansturen.¹⁰ ¹¹

Voetproblemen
Voor mensen met type 2 diabetes is het extra belangrijk dat zij hun voeten goed 
verzorgen. Het is namelijk mogelijk dat zij vanwege hun type 2 diabetes      
wondjes en andere beschadigingen aan de voeten niet zullen voelen. Hierdoor 
kunnen er gemakkelijker voetproblemen ontstaan. Ook een slechte              
doorbloeding kan bij mensen met type 2 diabetes tot voetproblemen leiden. 
Hebt u type 2 diabetes? Wees dan alert voor de volgende voetproblemen: 
zwemmerseczeem, blaren, hallux valgus, eelt en charcotvoet. Deze problemen 
kunnen namelijk gemakkelijk verergeren als u type 2 diabetes heeft.⁸

Heeft u last van tintelingen of een 
verdoofd gevoel in uw voeten?

Heeft u blaren of wondjes aan uw 
voeten die maar niet willen helen?

Heeft u het met uw arts wel eens 
gehad over nierproblemen?



Naast de zes complicaties van type 2 diabetes die we hierboven 
besproken hebben, zijn er nog enkele andere complicaties 

waarvan u op de hoogte dient te zijn.
Acute complicaties:
• Hypo's: bij een hypo (hypoglykemie) is de bloedglucosespiegel te laag (lager dan 4 mmol/l). Dit kan gebeuren als medicatie, voeding en 
lichaamsbeweging niet goed op elkaar zijn afgestemd. Voorbeelden van symptomen: zweten, gebrek aan concentratie, rillerigheid.¹⁸ 
• Hypers: bij een hyper (hyperglykemie) is de bloedglucosespiegel te hoog (hoger dan 7 mmol/l vóór een maaltijd en hoger dan 8,5 mmol/l twee 
uur na een maaltijd). Dit kan gebeuren als er een medicatiedosis is overgeslagen, in stressvolle perioden of na het binnenkrijgen van te veel 
koolhydraten. Voorbeelden van symptomen: veel dorst, hoofdpijn en meer plassen dan normaal.¹⁹
• Hyperosmolair hyperglykemisch syndroom: bij het hyperosmolair hyperglykemisch syndroom (HHS) is de bloedglucosespiegel extreem hoog 
(hoger dan 40 mmol/l). Dit kan gebeuren in geval van ziekte (bijvoorbeeld een infectie) in combinatie met uitdroging. Voorbeelden van 
symptomen: veel dorst, droge huid en desoriëntatie.²⁰
• Diabetische ketoacidose: bij diabetische ketoacidose (DKA) krijgen de cellen in het lichaam niet genoeg glucose om in de energiebehoefte te 
kunnen voorzien. Het lichaam gaat dan vet verbranden om extra energie vrij te maken. Bij de vetverbranding komen ketonen vrij. Als deze 
ketonen zich in het bloed ophopen, kunnen ze verzuring van het bloed veroorzaken. Als er te veel ketonen in het bloed aanwezig zijn, kan dat 
resulteren in verwarring, bewustzijnsverlies en zelfs coma. Voorbeelden van de eerste symptomen: droge mond en hoge bloedglucosespiegel. 
Voorbeelden van latere symptomen: moeite met ademhalen, braken en droge huid.²¹

Chronische complicaties:
• Problemen op seksueel gebied: 1 op de 2 mannen en 1 op de 4 vrouwen ervaart als gevolg van diabetes problemen op seksueel gebied.²²       
Heeft u het gevoel dat diabetes type 2 uw seksleven beïnvloedt? Neem dan gerust contact op met uw arts om dit te bespreken.

Maakt u zich zorgen over de complicaties van type 2 diabetes?  
   Neem dan gerust contact op met uw arts om dit te bespreken.

          #AtTheHeartOfDiabetes
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