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Boodschappentips voor mensen met diabetes type 2
Een ‘gezond en uitgebalanceerd voedingspatroon’ is goed voor iedereen, met of zonder diabetes type 2 (DM2). 
Maar wat wordt daar nou precies mee bedoeld? En waar moet iemand met DM2 extra op letten bij het 
boodschappen doen? Het valt niet mee om in de supermarkt de juiste producten te kiezen. 
We hopen dat deze boodschappentips je hierbij zullen helpen! #AtTheHeartOfDiabetes

Voor mensen met DM2 is het verstandig om groenten te kiezen die zo min mogelijk 
het suiker in je bloed verhogen, vezelrijk zijn of veel nitraat bevatten, dat een 
bloeddrukverlagend effect heeft.¹

Groenten

- Groene bladgroenten, zoals rucola en selderij, bevatten veel voedingsstoffen 
  en vezels.¹

- Wortelen kunnen (wanneer ze rauw worden gegeten) de 
  bloedglucoseregulatie verbeteren en de kans op gewichtstoename verkleinen.¹

- Bieten bevatten veel nitraat. Daarom worden ze aanbevolen voor mensen 
  met DM2 die een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (HVZ) hebben.¹
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Het algemene advies voor mensen met DM2 is om twee keer per week vis te eten.⁶

Vlees en vis

- Vermijd rood en bewerkt vlees, want zulk vlees is in verband gebracht met een 
  verhoogd risico op hart- en vaatziekten.³ Ook vleeswaren als salami, ham en 
  rosbief kun je beter niet eten.⁴

- Kip bevat meestal veel eiwit en weinig vet. Daarom is kip een geschikte optie 
  als je graag een stukje vlees bij je maaltijd eet. Tip: kies voor kipfilet zonder 
  bot en vel, zodat je zo min mogelijk vet binnenkrijgt.⁵

- Eet minstens een keer per week vette vis, zoals zalm of tonijn! Vette vis is gezond 
  omdat vis omega 3-vetzuren bevat, die goed zijn voor het hart. Dit is belangrijk 
  voor mensen met DM2, aangezien zij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten 
  hebben. Daarnaast krijg je door het eten van vis ook vitamine D binnen. Dit is van 
  belang omdat veel mensen met DM2 een lage vitamine D-spiegel hebben.⁶

Tijd voor een tussendoortje? Kies producten die rijk zijn aan eiwitten, vezels en 
gezonde vetten.⁷

Tussendoortjes

- Neem normale popcorn en voeg daar wat kruiden of kaneel aan toe, in plaats 
  van chips. Ook lekker en gezond zijn stukjes komkommer of wortel met vetarme 
  hummus of tomatensalsa als dip.⁸

- Kies pure chocola, in plaats van witte of melkchocola. Zin in ijs? Ga dan voor 
  vetarm yoghurtijs!⁸

- Een van de populairste superfood-tussendoortjes van dit moment is avocado. 
  Avocado is rijk aan vezels en enkelvoudig onverzadigde vetzuren, die 
  bloedglucosepieken na het avondeten kunnen voorkomen.⁷

Naast het aanpassen van je voedingspatroon, is het ook belangrijk dat je let op wat 
je drinkt.⁹

Dranken

- Wil je frisdrank drinken? Kies dan voor een lightversie, zodat je minder suiker 
  binnenkrijgt.⁹ Het is nog beter om gewoon water (met of zonder koolzuur) te 
  drinken. Je kunt het water op smaak brengen door er verse citroensap aan toe te 
  voegen.

- Koffie en thee zonder melk en suiker bevatten weinig calorieën en koolhydraten. 
  Probeer daarom koffie en thee zonder suiker te drinken en  geen volle melk te 
  gebruiken.⁹

         
      
               

- Hoe zit het met alcohol? Kies voor alcoholvrij of -arm bier zonder toegevoegde 
  suikers (zoals radler-bier) en gebruik bij het maken van alcoholische mixdrankjes 
  lightfrisdrank. Tip: drink nooit alcohol op een lege maag, want na het drinken van 
  alcohol heb je meer kans op een te lage bloedglucosewaarde.¹⁰

Iedereen heeft zuivelproducten nodig, want in deze producten zitten belangrijke 
eiwitten, vitaminen en calcium. Voor mensen met DM2 is het aanbevolen om 
zoveel mogelijk te kiezen voor magere of halfvolle zuivelproducten.²

Zuivel

- Halfvolle en magere melk bevatten minder vet dan volle melk, maar                      
  wel de belangrijke voedingsstoffen (zoals calcium) die in volle melk zitten.²

- Kaas bevat meestal veel vet en zout. Om te voorkomen dat je daar te veel van 
  binnenkrijgt, kun je het best kiezen voor kaassoorten als brie, edammer of een 
  lightversie van cheddarkaas.²

- Op zoek naar yoghurt die geschikt is voor mensen met DM2? Lees dan goed 
  de etiketten om te zien hoeveel vet en toegevoegde suikers het product bevat. 
  In het algemeen kun je het best kiezen voor naturel yoghurt of vetarme 
  Griekse yoghurt.²

Heb je vragen over diabetes type 2 en een gezond voedingspatroon?
   Neem contact op met je zorgverlener om dit te bespreken.

          #AtTheHeartOfDiabetes
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