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1. 360 MILJOEN
In 2015 hadden wereldwijd naar schatting 360 miljoen mensen diabetes type 2.¹ 
In 2010 was dit nog 285 miljoen en naar verwachting loopt dit cijfer tegen 2030 
op tot 438 miljoen.² In Nederland hebben 1.080.000 mensen diabetes type 2.⁸ 

BEDENK
dat diabetes type 2 jarenlang onopgemerkt kan blijven. Het aantal mensen bij wie de 
aandoening niet is vastgesteld, varieert van 24% tot 62%. Hoe eerder diabetes type 2 
wordt vastgesteld, hoe beter dit voor je gezondheid is. Mensen bij wie de aandoening in 
een later stadium wordt vastgesteld, hebben vaak meer complicaties doordat ze hun 
leefstijl niet aan de ziekte hebben aangepast.³

KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR
De laatste tijd wordt diabetes type 2 steeds vaker vastgesteld bij kinderen en jonge-
ren tot 18 jaar. Zo vaak zelfs dat diabetes type 2 in sommige delen van de wereld is 
uitgegroeid tot de meest voorkomende vorm van diabetes bij kinderen! Algemeen 

wordt aangenomen dat de wereldwijde toename van obesitas op jonge leeftijd en te 
weinig lichaamsbeweging een zeer belangrijke rol spelen.⁴

4. VERSCHILLENDE ETNISCHE ACHTERGRONDEN
Uit verschillende onderzoeken onder populaties met uiteenlopende etnische 
achtergrond wereldwijd is gebleken dat mensen uit bepaalde etnische 
bevolkingsgroepen meer kans hebben op diabetes type 2. Zo hebben mensen die 
oorspronkelijk afkomstig zijn uit het oostelijke Middellandse Zeegebied een twee 
keer zo grote kans op diabetes type 2 (14%) als mensen uit de Afrikaanse regio (7%) 
(2014).³

ROKEN
Rokers hebben 30-40% meer kans op diabetes type 2 dan niet-rokers. 

Roken verhoogt bij patiënten met diabetes type 2 ook het risico op complicaties 
zoals een hartaanval en beroerte.⁶

DEPRESSIE
Diabetes beïnvloedt de geestelijke gezondheid en kan depressies veroorzaken. 
Mensen met diabetes (type 1 en 2) hebben twee keer zoveel kans op een 
depressie als mensen zonder diabetes.⁷

 

COMPLICATIES
Buiten de bekende complicaties als wazig zien en gevoelloosheid in handen en 

voeten kan diabetes type 2 (DM2) enkele levensbedreigende complicaties als hart- 
of vaatziekte veroorzaken. Een patiënt met DM2 heeft twee tot drie keer meer kans 

op een hart- of vaatziekte als volwassenen zonder diabetes type 2.³

Maak je je zorgen over diabetes type 2?
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In deze feitenlijst vind je 7 belangrijke feiten over diabetes type 2. Beantwoord de vragen en aarzel niet je 
antwoorden met je huisarts te bespreken. Ken je iemand die deze informatie zou kunnen gebruiken? Laat hem of 
haar deze informatie lezen! #AtTheHeartOfDiabetes

   Praat erover met je huisarts, hij of zij kan je informatie geven.
          #AtTheHeartOfDiabetes

Benieuwd naar meer informatie over roken en diabetes type 2?

Deel deze informatie!

Wat doe jij om gezond te blijven? Deel je tips!

Wil je meer weten over een gezonde leefstijl bij diabetes type 2?

Vragen over hoe diabetes type 2 zich ontwikkelt?

Meer weten over diabetes type 2 en hart- en vaatziekten? 

Meer informatie over de impact van diabetes op de geestelijke gezondheid?
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