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Het bijhouden van je koolhydraatinname kan je helpen om je 
bloedglucosewaarde onder controle te houden. Als je te veel 
koolhydraten binnenkrijgt, kan namelijk je bloedglucosespiegel 
stijgen. Het is dus belangrijk om geregeld je bloedglucosewaarde 
te meten. Het is verstandig om deze waarden met je zorgverlener 
te bespreken, want misschien moet je medicatiegebruik worden 
bijgesteld. Extra tip: gebruik je diabetesmedicatie en/of insuline 
altijd precies zoals je arts heeft voorgeschreven, ook als je je niet 
lekker voelt.¹

1. Houd je inname van koolhydraten 
en je bloedglucosewaarde bij

2. Laat geregeld je ogen controleren 
door je zorgverlener
Door een hoge bloedglucosespiegel kunnen de bloedvaten van 
de ogen geleidelijk worden aangetast, wat tot verschillende 
oogproblemen kan leiden. Om mogelijke oogaandoeningen als 
diabetische retinopathie te voorkomen, is het verstandig om je 
ogen geregeld te laten controleren.² Bij het oogonderzoek zal je 
zorgverlener foto's van allebei je ogen maken en je netvlies 
controleren op beschadigingen. Wat praktische tips: vraag of 
iemand je na het oogonderzoek naar huis wil brengen, want jij 
zult misschien wazig zien. Neem ook een zonnebril mee, want 
na het oogonderzoek zijn je ogen misschien extra gevoelig voor 
licht. Om je kans op oogproblemen te verkleinen, is het          
verstandig om tussentijds ook zelf de toestand van je ogen in de 
gaten te houden, bijvoorbeeld door alert te zijn op eventuele 
veranderingen in je gezichtsvermogen.³

Vul deze zorgchecklist in en probeer je kans op 
complicaties van diabetes type 2 te verkleinen

Als je diabetes type 2 hebt, is het belangrijk dat geregeld wordt 
gecontroleerd hoe het ervoor staat met je gezondheid en de zorg die je 

krijgt. Zo kun je je ziekte beter onder controle houden en weet je precies 
welke zorg je nodig hebt. Deze checklist helpt je bij het aanpassen van je 

leefstijl en bij het verlagen van je risico op complicaties van diabetes type 2.
#AtTheHeartOfDiabetes

Deze checklist downloaden



4. Verlaag je HbA1c-waarde, om 
nierproblemen te voorkomen
Veertig procent van de mensen met diabetes krijgt als 
gevolg van diabetes ernstige nierproblemen. Om de 
kans op zulke nierproblemen te voorkomen, is het 
belangrijk om je bloedglucosespiegel zo goed mogelijk 
onder controle te houden. Goede bloedglucosewaarden 
verlagen namelijk je risico op nefropathie.⁵ Net als je 
ogen en je voeten en benen, moeten ook je nieren 
geregeld worden gecontroleerd. Bij zulke controles 
wordt een urinestaal onderzocht op de aanwezigheid 
van microalbumine (kleine hoeveelheden                     
eiwitdeeltjes). Als de aanwezigheid wordt aangetoond, 
kan behandeling erg zinvol zijn. Daarnaast wordt met 
een bloedtest bekeken of je nieren naar behoren 
werken.⁶ Om je nieren optimaal in vorm te houden is 
het ook verstandig om je bloeddruk, je cholesterol² en 
je bloedglucosespiegel te laten controleren.⁵

5. Pas je eetpatroon aan en maak 
gezonde keuzes
Als je je risico op langetermijncomplicaties wilt        
verlagen, is het belangrijk om gezond te eten. Het kan 
handig zijn om langs te gaan bij een diëtist. Die kan 
namelijk een uitgebalanceerd voedingsadvies opstellen 
dat speciaal op jou is afgestemd.⁷ Houd daarnaast je 
zoutinname, bloeddruk en cholesterol in de gaten. 
Door deze factoren onder controle te houden, kun je 
namelijk je kans op complicaties van diabetes type 2 
verkleinen.²

Om de kans op ernstige voetproblemen te verkleinen 
is het verstandig om je voeten elke dag te controleren 
op eventuele kloven en open wondjes (voetzweren). 
Die kunnen namelijk tot verschillende infecties leiden, 
en zulke infecties kunnen na verloop van tijd ernstige 
voetproblemen veroorzaken.⁴ Zie je dat de huid van 
jouw voeten beschadigd is? Neem dan contact op met 
je zorgverlener om dit te bespreken.

3. Controleer dagelijks je voeten, om 
voetproblemen te voorkomen



7. Haal elk jaar een griepprik
Als je diabetes type 2 hebt en griep krijgt, kun je      
kortetermijncomplicaties krijgen.⁹ Door de griep kan je 
bloedglucosespiegel namelijk gaan schommelen, en 
een plotselinge hoge of lage bloedglucosewaarde kan 
je op de spoedeisende hulp laten belanden.² Laat je 
dus vaccineren tegen griep, om zo je kans op griep en 
daarmee samenhangende diabetescomplicaties te 
verkleinen. In Nederland is de jaarlijkse griepprik 
gratis voor mensen met diabetes type 2.⁹

8. Stop met roken
Heb jij diabetes type 2 en rook je? Dan heb je 30-40% 
meer kans op diabetescomplicaties dan niet-rokers. 
Het is aangetoond dat rokers met diabetes type 2 een 
extra hoog risico op hart- en nierproblemen hebben.¹⁰ 
Wil je stoppen met roken? Een zorgverlener of coach 
kan je handige tips geven.¹¹ Zet hem op!

6. Deel je gevoelens
Iedereen heeft goede en slechte momenten.² Als je 
diabetes type 2 hebt, is het extra belangrijk om stress 
te vermijden. Stresshormonen als cortisol vergroten 
namelijk de hoeveelheid glucose in je bloed. En zoals 
je misschien al weet, is een hoge bloedglucosespiegel 
een van de belangrijkste risicofactoren voor            
complicaties van diabetes type 2.⁸ Probeer je   
stressniveau dus laag te houden. Hierbij kan het 
helpen om je gevoelens te delen met je vrienden of 
familie of met een zorgverlener.²

Kun je nog niet elk hokje aanvinken? 
   Neem contact op met je zorgverlener om dit te bespreken.

          #AtTheHeartOfDiabetes
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