
Als u een diabetespatiënt bent...

zorg dan goed voor uw hart!



De informatie in deze brochure is relevant voor mensen die 
lijden aan, of risico lopen op diabetes type 2.
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Elyzeese-Veldenstraat 63, 1050 Brussel
www.liguecardioliga.be  - 02 649 85 37
BE80 0010 6651 3077

BELGIAN HEART FOUNDATION
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www.belgianheartfoundation.be  - 02 644 62 32 
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WAT IS DIABETES?

Diabetes 
is een aandoening die hoge niveaus van glucose (een 

soort suiker) in uw bloed veroorzaakt. 

Dit komt door een probleem met een hormoon genaamd  

insuline dat geproduceerd wordt door de alvleesklier. Insline ver-

plaatst glucose uit de bloedbaan naar de cellen van het lichaam 
voor energie. Als uw lichaam niet genoeg insuline aanmaakt, of 

de insuline die het maakt niet kan gebruiken, blijft glucose in de  
bloedbaan en kan het niet in de cellen terechtkomen om ze en-

ergie te geven om goed te functioneren.

Diabetes brengt de gezondheid van uw hart in gevaar omdat 
het de slagaders beschadigt (de bloedvaten die bloed naar de 
organen transporteren). Bovendien hangt het ontstaan van 
diabetes type 2 samen met leeftijd en erfelijke aanleg, maar 
ook met overgewicht en een ongezonde leefstijl (ongezonde 
voeding, te weinig bewegen, roken). Dit zijn dezelfde risico-
factoren als voor hart- en vaatziekten.



Uw lichaam maakt geen in-

suline aan, een hormoon dat 

de  glucose (suiker)spiegels  

regelt in het bloed.

Kinderen en jongvolwassenen  

hebben een grotere kans om  

gediagnosticeerd te worden met 

diabetes type 1.

1 OP DE 10 MENSEN 1 OP DE 10 MENSEN 

TYPE 1 DIABETES

TYPE 2 DIABETES

Uw lichaam ontwikkelt resistentie 

tegen insuline (wat leidt tot een ho-

gere productie van insuline maar 

met een lagere opname van glucose 

in de spieren) of produceert minder 

insuline door verslechtering van de 

alvleesklier.

Diabetes type 2 ontwikkelt zich 

voornamelijk vanaf de leeftijd van 

40 jaar, hoewel het ook bij jongere 

mensen kan voorkomen.

9 VAN DE 10 MENSEN 9 VAN DE 10 MENSEN 

MET DIABETES HEBBEN TYPE 2
MET DIABETES HEBBEN TYPE 2

MET DIABETES HEBBEN TYPE 1
MET DIABETES HEBBEN TYPE 1



VERBAND TUSSEN DIABETES 

Als je denkt aan diabetes type 2, is het beschermen van het hart 

niet het eerste wat in je opkomt. 

MAAR HET IS EEN BELANGRIJK ASPECTMAAR HET IS EEN BELANGRIJK ASPECT

Dus, wat heeft diabetes te maken met 
hart- en vaatziekten?

MET DIABETES HEBBEN TYPE 1
MET DIABETES HEBBEN TYPE 1

EN HART- EN VAATZIEKTEN



Als u diabetes type 2 heeft  maakt uw lichaam niet genoeg 

insuline aan of kan het de insuline die het maakt niet correct ge-

bruiken. Het gevolg is dat de cellen niet genoeg glucose op ne-

men. Dit veroorzaakt hoge glucosespiegels in de bloedbaan.



Als atheroma zich ophoopt in de kransslagaders (de slaga-

ders die zuurstofrijk bloed naar het hart voeren), is dit een 

coronaire hartziekte en kan dit leiden tot een hartaanval. 
 

Als dit gebeurt in de hersenslagaders (die bloed en zuurstof 

naar uw hersenen transporteren), kan dit leiden tot een 

beroerte of trombose.

Hoge glucosespiegels in het bloed kunnen de wanden 
van uw bloedvaten beschadigen en zo de kans op het 
ontwikkelen van vetafzettingen (atheroma) vergroten.

De bloedvaten vernauwen en verharden geleidelijk en 

het bloed stroomt niet meer goed; de zenuwen raken  

beschadigd en kunnen de informatie die ze moeten  

overbrengen niet meer goed doorgeven.



Personen met diabetes lopen ook meer risico op het ontwik-

kelen van hartfalen, door de aanwezigheid van atheroma-

tose van de grote en kleine kransslagaders (aderverkalking in 

de grote en kleine kroonslagaders) en door een verminderde  

hartpompfunctie.

Mensen met diabetes hebben twee keer zoveel 
kans op een beroerte

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste dood-
soorzaak bij mensen met diabetes.

Over het algemeen is het risico op overlijden en 
beroerte door hart- en vaatziekten meer dan twee 

keer zo hoog bij mensen met diabetes.

ENKELE STATISTIEKEN



SYMPTOMEN 

extreme vermoeidheid

kortademigheid

pijn, beklemming, druk of ongemak in de borststreek

misselijkheid

pijn in de nek, kaak of been

LET OP 
De pijnsensatie is vaak verminderd bij personen met 

diabetes. Als gevolg hiervan hebben veel personen met 

diabetes die een hartaanval doen slechts milde of zelfs 

geen klachten zoals pijn op de borst (stille hartaanval). 

Dit kan leiden tot onderdiagnose en onderbehandeling 

van een ischemische hartziekte.

GEASSOCIEERD MET HART- EN VAATZIEKTEN



OORZAKEN

Verschillende risicofactoren:

Roken Slechte eetgewoonten

Hoog cholesterolgehalte Hypertensie

Stress Weinig beweging

Diabetes Overgewicht

VAN HART- EN VAATZIEKTEN



UW RISICO VERMINDEREN

De complicaties van diabetes zijn niet onomkeerbaar: een 
aanpassing van uw levensstijl kan uw toestand positief 
beïnvloeden. Vraag uw arts om persoonlijk advies.

Als u diabetes heeft, is het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat 
u uw bloedglucosewaarden, bloeddruk en cholesterolwaarden 
onder controle houdt om uw risico op hart- en vaatziekten zoals 

coronaire hartziekte, hartaanval en beroerte te verminderen

U kunt dit doen door:

Actiever te zijn (minder zitten)

Een gezond en uitgebalanceerd dieet 

Te stoppen met roken

Te vermageren, vooral als je gewicht rond je  
middeldraagt

Stress te verminderen

Goed en genoeg te slapen



Een gezond gewicht is een belangrijke ma-
nier om uzelf te beschermen tegen hart- en 
vaatziekten en ook tegen het ontwikkelen 
van diabetes en diabetes gerelateerde com-
plicaties op latere leeftijd

Eet gezonder om problemen te voorkomen. 
Gezond eten om af te vallen betekent niet dat 
je calorieën moet tellen of voedselgroepen 
moet schrappen. Het betekent dat je meer 
voedingsmiddelen eet die goed voor je zijn, 
zoals fruit, groenten en volkoren granen en 
minder voedingsmiddelen en dranken die veel 
vet en suiker bevatten.

ADVIEZEN OM TER HARTE TE NEMEN



Door actiever te zijn, houdt u uw bloedglucose 
onder controle, vermindert u het risico op 
hart- en vaatziekten en kunt u uw gewicht 
onder controle houden. Actief zijn helpt je 
om de insuline die je in je bloed hebt, beter 
te gebruiken en helpt je cellen om glucose te 
gebruiken. Over het algemeen zal dit helpen 
om uw bloedsuikerspiegel te verlagen.
Het is best om een combinatie van activiteiten 
te beoefenen omdat je dan verschillende 
voordelen hebt voor de verschillende delen 
van uw lichaam. Zwemmen of snelwande-
len, fietsen of een paar keer de trap op en 
af gaan kan bijvoorbeeld helpen om sneller 
te ademen en je hartslag te verhogen. Dit is 
goed voor uw algemene conditie, omdat uw 
hart harder moet werken om het bloed door 
het lichaam te pompen.

Vanwege een reeds verhoogd cardiovas-
culair risico wordt stoppen met roken 
sterk aanbevolen voor mensen met dia-
betes. Niet roken helpt het risico op hart- 
en bloedvaten  te verminderen.



Het goede nieuws is dat als u deze Het goede nieuws is dat als u deze 

maatregelen nastreeft, niet alleen uw risico op het maatregelen nastreeft, niet alleen uw risico op het 

ontwikkelen van diabetes type 2 afneemt, maar ook ontwikkelen van diabetes type 2 afneemt, maar ook 

de kans op het ontwikkelen van andere hart- en de kans op het ontwikkelen van andere hart- en 

vaatziekten, zoals coronaire hartziekten en  vaatziekten, zoals coronaire hartziekten en  

beroertes. beroertes. 

Bovendien is het goed voor uw algemene mentale Bovendien is het goed voor uw algemene mentale 

gezondheid en lichamelijk welzijn.gezondheid en lichamelijk welzijn.



Type 2-diabetes  geeft u een hoger risico op een hartaanval 
of beroerte.

Dus uw arts kan u een cholesterolverlagend genees-

middel voorschrijven, zoals statines, om uw hart te 

helpen beschermen.

Uw arts kan u ook aanraden  fibraten (een geneesmid-

del) in te nemen om uw triglyceridenspiegels (type vet 

in uw bloed) onder controle te houden.

Nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van 
diabetes hebben een aanvullend cardioprotectief ef-
fect laten zien (bijv. SGLT2-remmers).



De prognose, in termen van overlijden en het risico van acute ini-

tiële invasieve behandeling, bij patiënten met diabetes en zon-

der eerdere ischemische hartziekte (hartproblemen veroorzaakt 

door vernauwde hartslagaders) is even hoog als bij niet-diabe-

tespatiënten met gedocumenteerde ischemische hartziekte. 

Als gevolg hiervan zijn de behandeldoelen  van andere risicofac-

toren (zoals bloeddruk en cholesterol) vrij gelijkaardig aan de be-

handeldoelen van patiënten met een vastgestelde ischemische 

hartziekte: patiënten met diabetes moeten hun risicofactoren 

voor hart- en vaatziekten net zo agressief laten behandelen als 

mensen die al hartaanvallen gehad hebben.



 

Als u diabetes heeft, moet u elk jaar op controle bij uw hui-

sarts of diabetesverpleegkundige om er zeker van te zijn dat 

u geen van de complicaties van diabetes ontwikkelt, zoals  

bijvoorbeeld coronaire hartziekten. 

Met de steun van: 

Een campagne van: 



Het goede nieuws is dat als u deze maatregelen toepast, 
niet alleen uw risico op het ontwikkelen van diabetes type 
2 verkleind, maar ook dat de conditie van uw hart en bloed-
somloop minder snel verslechtert bovendien is het goed voor 
uw algemeen mentaal en fysiek welzijn.

Wat de behandeling ook mag zijn, in elk geval is de beste 
bescherming voor hart- en bloedvaten een goede opvolging en  
het onder controle houden van de cardiovasculaire risicofacto-
ren.

Met de steun van: 

Een campagne van: 



UW RISICO VERMINDEREN

actiever zijn (minder vaak en minder lang zitten)

eet een gezond, uitgebalanceerd dieet

uw gewicht in controle houden

niet roken

wees op de hoogte van uw familiegeschiedenis.

HIER ZIJN ENKELE STAPPEN DIE U KUNT NEMEN HIER ZIJN ENKELE STAPPEN DIE U KUNT NEMEN 

OM UW RISICO TE VERMINDEREN:
OM UW RISICO TE VERMINDEREN:

Daarnaast moeten we uw cholesterolgehalte maximaal verla-
gen. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel medicijnen die je zullen 
helpen om de aanbevolen doelen te bereiken.

Met betrekking tot de controle van diabetes zijn er ook enkele 
nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld die niet alleen de glycemie 
beter onder controle houden, maar ook krachtige cardioprotec-
tieve effecten hebben (bijv. SGLT2-remmers of GLP1-agonisten). 
Die medicijnen zullen het risico op overlijden met 25% vermin-
deren en ook het risico op hartfalen zal afnemen. Uw arts zou 
met u moeten bespreken of u een goede kandidaat zou zijn voor 
die nieuwe geneesmiddelen.



Het is mogelijk om uw bloedsuikerspiegel te meten 
door een druppel bloed af te nemen via een vingerprik 
en daarin het bloedsuikergehalte te meten. Er is ook 
een bloedtest genaamd HbA1c (hemoglobine A1c ) 
beschikbaar, die het gemiddelde van uw bloedsuikers-
piegel over meerdere maanden weergeeft. Deze test kan 
nuttiger zijn voor de artsen, omdat dit een langere ter-
mijn overzicht geeft, in tegenstelling tot de vingerprik, 
die slechts een momentopname is.

Als u een van de bovenstaande symptomen heeft, 
neem dan contact op met uw huisarts. De arts kan een 

bloedtest regelen waarbij uw nuchter moet zijn om 
uw bloedglucosespiegel en cholesterol te bepalen en 

uw bloeddruk controleren.



Type 2-diabetes ontwikkelt zich meestal geleidelijk naarmate 
mensen ouder worden - vaak na de leeftijd van 40 jaar. Maar elk 

jaar krijgen steeds meer mensen de diagnose op een veel jon-

gere leeftijd.

overgewicht hebben

OORZAKEN

VAN DIABETES TYPE 2

HET IS NAUW VERBONDEN MET: HET IS NAUW VERBONDEN MET:

lichamelijk niet erg actief zijn

een familiegeschiedenis van diabetes type 2

roken

ongezond en onevenwichtig eten



SYMPTOMEN

veel dorst heeft

meer plast dan normaal, vooral ‘s nachts

vaak erg moe bent

onverwacht vermagert

wazig zich heeft

genitale jeuk of regelmatige perioden van spruw heeft

merkt dat uw snijwonden of wonden langzaam genezen.

GEASSOCIEERD MET DIABETES

Het is niet altijd gemakkelijk om te zien of u diabetes heeft. 

Verschillende mensen krijgen op verschillende momenten ver-

schillende symptomen en deze symptomen kunnen zich lang-

zaam ontwikkelen. Veel mensen met diabetes type 2 weten niet 
dat ze het hebben.

U KUNT DIABETES HEBBEN ALS U: U KUNT DIABETES HEBBEN ALS U:

Negeer symptomen niet. Uw arts kan een diagnose stellen, u 

helpen uw toestand onder controle te houden en te voorkomen 

dat uw situatie  verslechterd.



De kans om te overlijden of een nieuwe cardiovasculair acci-
dent te krijgen neemt exponentieel toe als je niet alleen een 
infarct hebt gehad, maar ook diabetes hebt. Dit betekent dat 
het globale risico meer is dan de som van de twee afzonderlijke 
risicofactoren. Dit versterkt het belang van het nauwlettend op 
volgen van uw medische toestand.

Bij 15 tot 20% van de patiënten met een myocardinfarct werd 
eerder niet-herkende diabetes gedocumenteerd, wat het 
probleem van onderdiagnose van diabetes onderstreept.



JE ZOU DIABETES KUNNEN HEBBEN
JE ZOU DIABETES KUNNEN HEBBEN

Een langdurig hoog glucosegehalte in de 
bloedbaan kan de bloedvaten (de bloed-
vaten die bloed naar de organen vervoeren) 
beschadigen en uw risico op hart- en vaat-
ziekten vergroten.

JE ZOU PRE-DIABETISCH KUNNEN ZIJN
JE ZOU PRE-DIABETISCH KUNNEN ZIJN

Als uit uw testresultaten blijkt dat u geen 
diabetes heeft, kan uw arts zeggen dat u 
pre-diabetes heeft. Dat betekent dat als u 
sommige van uw gewoonten niet onmiddel-
lijk verandert, u een hoger risico loopt om 
diabetes te ontwikkelen en uw gezondheid 
op lange termijn te schaden. Door enkele 
wijzigingen aan te brengen, kan dat risico 
drastisch worden verminderd.

IN BELGIË WEET 1 OP 3 PERSONEN MET DIABETES NIET 
DAT ZE DIABETES HEBBEN.

1 OP 20 BELGEN IS PRE-DIABETISCH.



Insuline is een hormoon geproduceerd door de alvleesklier 

dat de glucose (suiker) in het bloed controleert. Het fungeert 

als een signaal voor cellen om de glucose te absorberen en te 

gebruiken als brandstof voor energie.

Bij mensen met diabetes type 2 produceert het lichaam onvol-

doende insuline of gebruikt het de geproduceerde insuline 

niet correct. Als gevolg is er een probleem met de opname 
van insuline in de cellen. Dit staat bekend als insulineresis-

tentie en leidt tot een te hoog glucose gehalt in het bloed. 

Uw arts zal u vertellen of u risico loopt op diabetes type 2, 

waardoor u eveneens een risico loopt op hart- en vaatziekten, 

zoals een hartaanval of beroerte.

MAAR WAT IS SUIKERZIEKTE? 



WAT ZIJN 

Hart- en vaatziekten
is een algemene term voor alle ziekten van het hart en de  
bloedvaten. Als u een hart- en vaatziekte heeft, loopt u het 

risico een ernstige cardiovasculaire aandoening te ontwikkelen, 

zoals een hartaanval of beroerte.

HART- EN VAATZIEKTEN?

Waarom is kennis over diabetes Waarom is kennis over diabetes 

belangrijk voor u? belangrijk voor u?

De prevalentie van diabetes bij cardiovasculaire pa-

tiënten is significant. Bovendien is diabetes vaak asymp-

tomatisch en niet gediagnosticeerd… Veel cardiovascu-

laire patiënten hebben zonder het te merken diabetes.



De informatie in deze brochure is vooral bestemd voor 
hartpatiënten.

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA
Elyzeese-Veldenstraat 63, 1050 Brussel
www.liguecardioliga.be  - 02 649 85 37
BE80 0010 6651 3077

BELGIAN HEART FOUNDATION
Elyzeese-Veldenstraat 63, 1050 Brussel
www.belgianheartfoundation.be  - 02 644 62 32 
BE11 7310 4548 0948



Als u een hartpatiënt bent... 

pas op voor diabetes!


