
 
 
 
 

Wat een leefstijlcoach moet weten  
over diabetes 

 
 
 
 



Wat is diabetes 

• Hoe werkt het normaal en wat kan er misgaan 

• Complicaties 

• Hypo/hyper 

• Behandeling 

• Plaats leefstijlcoach 

 

 





Diabetes type 1 en type 2 

Type 1 

 

• Lichaam maakt geen insuline aan 

• Vaak al op jonge leeftijd 

• Altijd behandeling met insuline 

• Kan niet voorkomen worden 

• Symptomen zijn duidelijk 

 

 

Type 2 
 

• Lichaam minder gevoelig voor insuline 
waardoor insuline minder goed werkt 

• Grofweg vanaf 45 jaar maar kan ook 
jonger 

• Behandeling door leefstijlverbetering en 
medicatie 

• Kan vaak voorkomen worden 

• Symptomen zijn vaag 









Complicaties van diabetes: 

• Voeten (door beschadiging bloedvaten en zenuwen) 

• Zenuwschade (neuropathie, perifeer en autonoom) 

• Oogschade (diabetische retinopathie) 

• Maag en darmproblemen (door zenuwschade) 

• Nierproblemen (door vaatschade en bindweefselvorming) 

• Huid (doorbloedingsproblemen, zenuwschade en infectiegevoeligheid) 

• Gewrichten (door aantasting bindweefsel) 

• Seksualiteit (erectieproblemen door neuropathie) 

• Hart en vaatziekten in het algemeen i.c.m. hoge bloeddruk, hoog cholesterol, roken en overgewicht 

 



Vraag: 

• Waarom is een goede bloeddruk zo belangrijk? 

 

• Waarom is een goed lipidenprofiel belangrijk? 







Bij een te lage bloedsuiker, hypo: 
 
Neem 15-20 gram koolhydraten in de vorm van snelle 

suikers, zoals zeven tabletten druivensuiker, of vier 

suikerklontjes, of een glas frisdrank (geen light!).  

 

Meet na een kwartier tot twintig minuten opnieuw de 

bloedsuiker. Is die nog steeds te laag (lager dan 4 

mmol/l), nog wat suiker eten. Net zolang totdat de 

bloedsuiker weer 4 mmol/l of hoger is.  

 

Duurt het daarna nog een tijd tot de volgende maaltijd, of 

ga je nog veel doen? Eet dan na de suikerinname ook nog 

iets met langzame koolhydraten, zoals bijvoorbeeld 

volkoren brood.  

 

Vlak voor het eten een hypo?  

Pak dan toch eerst iets met veel suiker. Het eten helpt 

namelijk niet snel genoeg.  



Wie zijn er bij de diabetespatiënt betrokken? 
(invloed motivatie op leefstijlcoach?) 



Behandeling Diabetes: 

•Gezonde Leefstijl Leefstijlcoach 

 
• Medicamenteus 



De leefstijlcoach bij Diabetes 

• Bewegen (waar moet je op bedacht zijn?) 

• Voeding (waar moet je rekening mee houden?) 

 

• Ontspanning en slapen (welke invloed heeft dat?) 

• Stress reductie (idem) 

 

• Wanneer stuur je terug naar behandelaar? 



Voeding, waar let je op bij Diabetes? 

•  Gezonde voeding (leefstijlcoachstyle😉 ) 

 

• Koolhydraten (hoeveelheid en verdeling) 
• (KH eten moet!!,  rekening houdend met medicatie!) 

 

• Eiwitten 

 

• Zout 



Wat mag je wel of niet eten met Diabetes? 



Sport, supergezond, maar houd dit in je gedachten: 

• Sport verhoogd insulinegevoeligheid, zowel tijdens als uren erna. Daardoor minder 
behoefte aan insuline 

• Zorg dat er snelle koolhydraten bij de hand zijn 

• Risico’s bij insuline gebruik en de SU-derivaten (eindigen op “ide”) 

• Hypo 

 

• Niet sporten bij bloedsuiker boven 15 mmol/l  

• Hyper, Als bloedglucose te hoog is voor het sporten is er een risico op verdere ontsporing van de hyperglykemie 
doordat de inspanning de lever prikkelt om nog meer glucose af te geven. Die glucose komt de cellen niet in 
door gebrek aan insuline. Bij onvoldoende glucose toevoer gaan lichaamscellen over op de minder efficiënte 
vetverbranding. Hierbij ontstaan schadelijke zure restproducten (ketonen)  keto-acidose risico 

 





Medicamenteuze behandeling: 

• Metformine,  
• remt glucoseproductie lever “s nachts, verhoogt de insulinegevoeligheid van het spierweefsel, vertraagt de opname van glucose in darmen. 

Metformine stimuleert de insuline afgifte niet waardoor het geen hypo kan veroorzaken. Heeft een gunstige invloed op vetstofwisseling 
(verlaagd totaal cholesterol, LDL cholesterol en triglyceriden) 

 

• SU derivaten zoals bijvoorbeeld: Gliclazide, Glibenclamide,, tolbutamide, 
glimepiride  

• Deze medicijnen verhogen de insulineafgifte van de alvleesklier. Kunnen hierdoor hypo veroorzaken 

 

• Insuline 

 
• (GLP-1 en DPP4) 

 

 

 




