
In dit overzicht zijn 5 manieren op een rijtje gezet die je kunnen helpen om je risico op hart- en vaatziekten 
te verlagen als je diabetes type 2 hebt. Wil je uitgebreider of persoonlijk advies?
Neem dan gerust contact op met je zorgverlener om dit te bespreken. #AtTheHeartOfDiabetes

Probeer eens met je zorgverlener te praten over een gezond dieet. 
Ook kan een voedingsdeskundige je helpen.

Tip: ga gezellig samen met iemand anders sporten! 
Een sportmaatje kan heel motiverend werken. 

Tip: praat eens met je zorgverlener over hart- en vaatziekten. Je zorgverlener 
kan jouw risicofactoren voor hart- en vaatziekten beoordelen.¹

Tip: voel je je gestrest tijdens je werk? Maak dan even een wandelingetje in 
de buitenlucht om te ontstressen.⁵

Wil je advies over hoe jij je kans op hart- en 
    vaatziekten kunt verkleinen?
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   Neem dan gerust contact op met je zorgverlener om dit te bespreken.
          #AtTheHeartOfDiabetes

Tip: bespreek je stoppen-met-rokenplan met vrienden en familie en 
met je zorgverlener. Zij kunnen je helpen om het vol te houden.

5. Stop met roken

Als je diabetes type 2 hebt is het extra belangrijk om te stoppen met roken, om zo je 
risico op hart- en vaatziekten te verlagen.⁶ 

5 manieren om je kans op hart- en vaatziekten 
te verkleinen als je diabetes type 2 hebt 

3. Eet gezond    

Naast voldoende bewegen is het ook belangrijk om gezond te eten. Deze gecombineerde 
aanpak zal je helpen om op een gezond gewicht te komen en te blijven. Het aanpassen 
van je voeding kan bovendien je risico op hart- en vaatziekten helpen verlagen. Met het 
advies om gezond te eten wordt meestal bedoeld dat je er onder andere voor moet zorgen 
dat je een regelmatig eetpatroon hebt en voldoende groente en fruit binnenkrijgt.³

2. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging

Een manier om aan een gezond gewicht te werken, is geregeld bewegen. 
Lichaamsbeweging is extra belangrijk als je diabetes type 2 hebt. Weinig bewegen is 
namelijk een grote risicofactor voor het ontstaan van hart- en vaatziekten.¹,² 
Onderzoek heeft aangetoond dat een combinatie van cardiotraining (zoals 
hardlopen of zwemmen) en weerstandstraining (zoals opdrukken en squatten) een 
gunstig effect heeft op factoren als de bloedglucoseregulatie en tailleomtrek.²

4. Beperk stress

Het is voor mensen met diabetes type 2 extra belangrijk om stress te beperken. Probeer 
bijvoorbeeld om voldoende te slapen, momenten van ontspanning in te plannen, en 
voor je lichaamsbeweging een sport te kiezen waar je echt plezier in hebt.⁴  

1. Zorg voor een gezond gewicht

Overgewicht is één van de grootste risicofactoren voor het ontstaan van hart- en 
vaatziekten bij diabetes type 2. Als je overgewicht hebt, kun je je kans op het krijgen 
van hart- en vaatziekten verkleinen door af te vallen.¹


