
5 feiten over diabetes type 2 en 
hart- en vaatziekten
Het is van groot belang dat je goed op de hoogte bent van de risico's en relevante feiten rondom diabetes 
type 2 en hart- en vaatziekten. Om je op weg te helpen, hebben we in dit overzicht 5 belangrijke feiten over 
deze aandoeningen op een rijtje gezet. #AtTheHeartOfDiabetes

Hart- en vaatziekten kunnen ontstaan door een te hoge bloedglucosespiegel (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. Een verstoring van de doorbloeding kan 
hartproblemen of een beroerte veroorzaken.¹

1.

3: Mensen met diabetes type 2 hebben een 2,5 keer 
grotere kans op hartfalen (HF) dan mensen zonder 
diabetes type 2.⁴

Bij hartfalen is het hart niet meer in staat om de benodigde hoeveelheid bloed rond 
te pompen.⁵ Belangrijke risicofactoren voor het ontstaan van hartfalen zijn 
insulineresistentie en obesitas.⁶ 

1.

2: Mensen met diabetes type 2 die 65 jaar of ouder zijn, 
hebben een hoger risico op hartziekten.³ 

De kans op het ontstaan van hart- en vaatziekten wordt vergroot door bijvoorbeeld 
overgewicht, te weinig lichaamsbeweging, roken en hoge bloeddruk.³

Wat doe jij om je kans op hart- en vaatziekten te verkleinen?

65+

1: Mensen met diabetes type 2 hebben een hoger risico op 
hart- en vaatziekten.² 

Stress en niet goed slapen zijn factoren die ertoe bijdragen dat hart- en vaatziekten 
steeds meer voorkomen bij mensen met diabetes type 2.²

Ken jij iemand voor wie het belangrijk kan zijn om dit te weten?

4: Vaak wordt het verhoogde risico op hart- en vaatziekten 
niet herkend door mensen met diabetes type 2.⁷

Een enquête heeft aangetoond dat maar 50% van de 45-plussers met diabetes type 2 
zich bewust is van het verhoogde risico op een hartaanval of beroerte. Ook bleek dat 
50% dit risico nog nooit heeft besproken met een zorgverlener.⁷

Heb jij het weleens met je zorgverlener gehad over je risico op hart- en vaatziekten?

 ?

5: De combinatie van diabetes type 2 en nierschade 
verhoogt het risico op hart- en vaatziekten.⁸

De twee hoofdoorzaken van chronische nierschade zijn diabetes type 2 en een hoge 
bloeddruk. Mensen met diabetes type 2 hebben vaak te maken met een te hoge 
glucoseconcentratie in het bloed. Hierdoor kunnen de bloedvaten in hun nieren en 
hart beschadigd raken.⁸

Wist je dat mensen met diabetes type 2 een verhoogd risico op nierfalen hebben? ⁸

Heb je vragen of zorgen over 
   diabetes type 2 en hart- en vaatziekten?   
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   Neem dan gerust contact op met je zorgverlener om dit te bespreken.
          #AtTheHeartOfDiabetes

Neem gerust contact op met je zorgverlener om dit te bespreken.
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