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In deze folder staat informatie over wat verstandige voeding en leefstijl keuzes zijn wanneer u 

diabetes mellitus heeft. De meeste adviezen zijn voor iedereen een verstandige keuze, dus ook 

geschikt voor partners of andere huisgenoten zonder diabetes mellitus. 

 

Kies  voor ongeraffineerde producten zoals 

volkoren (spelt)brood, volkoren 

crackers/beschuiten, zilvervliesrijst, volkoren 

pasta, havermout, brinta, ongezoete muesli.  

 

 

 

 

Waarom? Deze producten zorgen voor een 

minder snelle stijging van de bloedglucose 

spiegel. 

Kies  niet voor geraffineerde (fabrieksmatig 

bewerkte) producten zoals wit (spelt)brood, 

crackers/beschuiten/pasta gemaakt van wit 

tarwe meel/tarwebloem, witte rijst, gezoete 

muesli/granola (kies dus ook niet voor de 

varianten die gezoet zijn met honing of een 

siroop).  

 

Waarom niet? Deze producten zorgen voor een 

snelle piek in de bloedsuikerspiegel. Het maakt 

voor het lichaam niet uit of deze suikers uit 

tafelsuiker komen of uit honing, dadelstroop of 

andere natuurlijke suikers. 

Eet dagelijks fruit, verdeel het bij voorkeur over 

de dag en houd rekening met het feit dat de ene 

fruitsoort groter is (en dus meer koolhydraten 

bevat) dan het andere stuk fruit.  

 

 

Waarom? Fruit bevat gezonde bestanddelen 

zoals vitaminen, mineralen en vezels. Deze heb je 

ook nodig als diabetes patiënt. 

Kies niet voor frisdranken, vruchtensappen en 

smoothies. 

 

 

Waarom niet? In vruchtensappen en smoothies 

zitten vaak meer dan 1 stuk fruit in verwerkt 

waardoor zij rijk zijn aan koolhydraten. 

Bovendien gaat een deel van de waardevolle 

stoffen zoals vezels verloren. 

Kies voor onverzadigde vetten (bijv. olijfolie, 

zonnebloemolie, koolzaadolie, arachide olie ect). 

 

 

Waarom? Uit onderzoek is gebleken dat het 

gebruik van onverzadigde vetten in plaats van 

verzadigde vetten een gunstig effect heeft op de 

gezondheid. 

Kies niet voor verzadigde vetten (roomboter, 

kokosolie/vet, palmolie, slagroom, volvette kaas 

en zuivelproducten, koek, gebak, chips en snacks. 

 

Waarom niet? Verzadigd vet wordt in relatie 

gebracht met een verhoogd risico op hart-

&vaatziekten, een verhoogde bloeddruk en een te 

hoog cholesterol. 

Streef naar regelmaat; maak gebruik van drie 

kleine hoofdmaaltijden en niet meer dan twee 

tot vier keer een tussendoortje Zie hiervoor ook 

de afbeeldingen onderaan de tabel. 

 

Waarom? Een regelmatig voedingspatroon 

draagt bij aan een stabiele bloedsuikerspiegel. 

Sla geen maaltijden over. 

 

 

 

Waarom niet? Hierdoor is de kans groot dat de 

maaltijden die worden gebruikt groter worden en 

eerder een piek veroorzaken in de 

bloedsuikerspiegel. 

Streef naar een geleidelijke gewichtsafname 

wanneer er sprake is van een BMI > 25kg/m2 of 

een middelomtrek van > 80cm (vrouwen)/94cm 

(mannen) of behoud het gezonde gewicht. 

 

Waarom? Overgewicht verhoogt o.a. de kans op 

Kies niet voor een crash dieet. 

 

 

 

 

Waarom niet? Het is lastig vol te houden en de 
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het ontwikkelen van hart&vaatziekten en 

bepaalde vormen van kanker. Gewichtsreductie 

kan bijdragen aan het verlagen van 

insulinebehoefte/orale bloedglucose verlagende 

middelen. 

kans op het jojo effect is groot. 

Eet dagelijks minimaal 200 gram maar bij 

voorkeur 250 gram groenten. Deze hoeveelheid 

hoeft echt niet alleen bij de warme maaltijd 

gebruikt te worden. Maak gebruik van 

komkommer en tomaat op brood of eet een 

salade bij de lunch. 

 

 

 

Waarom? Groenten bevatten belangrijke 

vitaminen, mineralen en vezels. Ze dragen bij aan 

en stabiele bloedsuikerspiegel en lijken het risico 

op het ontwikkelen van darmkanker te 

verminderen. 

Kies niet voor alcoholische dranken. Wees in 

ieder geval matig in het gebruik van alcohol (niet 

meer dan 1 glas/dag en niet dagelijks) 

 

Waarom niet? Alcohol kan een vertraagd hypo 

effect hebben. Bovendien draagt alcohol bij aan 

overgewicht; het levert nutteloze calorieën en 

levert geen waardevolle voedingsstoffen. De 

eventuele voordelen van matig alcohol gebruik 

(mogelijk een beschermende werking op de 

ontwikkeling van hart&vaatziekten en dementie) 

wegen niet op tegen de nadelen (een verhoogd 

risoco op ontwikkelen van borstkanker, 

darmkanker en longkanker). 

Zoek ontspanning. Vermijd stress. 

 

Waarom? Stress beïnvloedt ook de bloedglucose 

spiegel. Dit kan een te hoge bloedsuikerspiegel 

veroorzaken. 

 

Stop met roken. 

Waarom? Wanneer u diabetes heeft, heeft u al 

een verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- 

en vaatziekten. Door te roken neemt dit risico 

verder toe. 

 

Beweeg dagelijks, minimaal 30min maar bij voorkeur 60min. In ieder geval 5 dagen per week. Wanneer 

u insuline spuit kan het nodig zijn om de dosis (snelwerkende) insuline aan te passen op de activiteit. 

Pak de fiets naar het werk of bij het doen van de boodschappen i.p.v. de auto. Pak vaker de trap i.p.v. 

de lift.  

 

De voordelen van bewegen zijn talloos; het houdt hart & vaten in conditie, het zorgt voor 

ontspanning, het draagt bij aan sterke spieren en botten, het draagt bij aan het onder controle te 

houden van het gewicht, het is goed voor de hersenen en het geheugen, het draagt bij aan een goede 

stoelgang, het heeft een positieve werking op je afweersysteem, het verkleint de kans op bepaalde 

vormen van kanker, het verbetert de slaap, het draagt bij aan een stabielere bloedsuikerspiegel, 

enzovoort 

  



 

 3 61-03/20 

 

 
 

 
  

 

Als u meer informatie wilt over voeding bij diabetes mellitus, dan kunt u terecht bij: 

Medisch Centrum Jan van Goyen 

T: 020- 66 22 494 

 

Voedingscentrum 

Postbus 85700 

2508 CK Den Haag 

www.voedingscentrum.nl 

 

Patiëntinformatie 

Diabetes Fonds 

Stationsplein 139 

3818 LE Amersfoort 

 www.diabetesfonds.nl 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Interne Geneeskunde: 

 

Locatie De Lairessestraat  

De Lairessestraat 99 

1071 NX Amsterdam 

020 – 305 58 95 

 

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. 

 

Op onze website www.jvg.nl vindt u ons klachtenreglement onder: patiëntinformatie – klachten. 


