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SERVIER

Voeding en

Lichaamsbeweging

U beschikt over drie belangrijke instrumenten die
bijdragen tot een succesvolle behandeling van uw
diabetes :

• een gezonde voeding
• een regelmatige lichaamsbeweging
• een dagelijkse inname van uw medicatie.

Aandacht besteden aan uw voeding resulteert in een
aantal belangrijke voordelen. Zo zal u een gewichtstoe-
name vermijden en zelfs gewicht kunnen verliezen; ook
zal u zo schommelingen in bloedsuikerwaarden vermij-
den en zal u bijdragen tot de gezondheid van uw hart en
bloedvaten. Aandacht besteden aan uw voeding bete-
kent niet dat u extreme dieetinspanningen moet doen of
dat u uw geliefkoosde gerechten niet meer mag eten.

Lichaamsbeweging versterkt uw hart, uw longen en uw
spieren en houdt u fit. Hierdoor worden extra calorieën
verbrand en draagt dit bij tot het controleren van uw
gewicht. Regelmatige beweging zorgt e rvoor dat u zich
energieker voelt en dat u beter kan omgaan met stress.

Wat zal ik Uit  dit boekje leren?
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Uw arts of diëtiste

u zal leren hoe u

aangenaam en ge-

zond kan eten,

zodat u op natuur-

lijke wijze kan ver-

mageren.

• Hoeveel vullende, zetmeelrijke voedingsmidde-
len hebt u gegeten ? Deze middelen omvatten
brood, rijst, pasta, bonen en aardappelen.

• Hebt u verse vruchten of groenten gegeten ?

• Hoeveel eiwitrijk voedsel hebt u gegeten ? Dit
omvat vlees, eieren, vis en bonen.

• Hoeveel voedingsmiddelen hebt u gegeten die
vet kunnen bevatten, zoals boter, margarine,
room, olie, vet vlees en kaas ?

• Hoeveel alcoholbevattende dranken hebt u
gedronken ?

•  Hebt u zoete, suikerbevattende voedingsmidde-
len of dranken tot u genomen ?

•

Wist u dat ?

Gezond eten noch

moeilijk is, noch

duur
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Moet ik gewicht
verliezen ?

Vele type 2 diabetici lijden aan overgewicht, wat hun
diabetes erger maakt. Als u niet zeker bent of u overge-
wicht vertoont, vraag het aan uw arts of diëtiste. Deze
zal u uw ideale gewicht voor uw grootte meedelen en u
adviseren al dan niet te vermageren.
Extra gewicht betekent een belasting voor uw systeem.
Uw organisme heeft meer insuline nodig en is tevens
minder goed in staat deze insuline te gebruiken. Alsook
is het moeilijker met uw medicatie uw bloedsuiker te
normaliseren. Daarom is gewichtsverlies een doeltref-
fende manier om uw diabetes te verbeteren.
De gedachte te moeten vermageren kan u onrealiseer-
baar lijken. Misschien hebt u in het verleden zonder
succes diëten gevolgd of bent u gewicht verloren, maar
snel terug bijgekomen. Laat deze slechte ervaringen
achter u. Uw arts of diëtiste zal u tonen hoe u aange-
naam maar gezond kan eten. U zal op een natuurlijke
wijze gewicht verliezen aan een tempo van ongeveer 0,5
kg/week. Probeer niet sneller te vermageren en volg
geen "modieuze" diëten.
Vermageren is niet altijd gemakkelijk, maar denk
eraan :
• u hebt de steun van uw arts en uw diëtiste, die u zul-

len helpen en aanmoedigen,
• u moet uw overgewicht niet snel verliezen,
• elk gewichtsverlies zal uw diabetes verbeteren.

Wat is gezond eten ?

Nadenken over wat u eet

Goed eten is niet moeilijk en niet duur - in feite kunnen
uw wekelijkse uitgaven voor aankopen zelfs minder
worden - maar u zal zorgvuldig moeten nadenken over
wat u eet. Begin met een lijst te maken van al de voe-
dingsmiddelen en dranken die u gisteren hebt gebruikt.
Maak vervolgens een indeling van wat u gegeten hebt,
op basis van de volgende lijst van soorten voedsel.

Vele voedingsmiddelen behoren tot verschillende groe-
pen; zo zijn b.v. bonen zetmeelbevattende voedings-
middelen, maar zij bevatten ook eiwitten. Als u niet
zeker bent hoe bepaalde voedingsmiddelen in te delen,
vermeld dit dan op deze plaats en vraag het aan uw arts
of diëtiste.
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In het verleden dienden mensen met diabetes een strikt
dieet te volgen waarbij alle zoete voedingsmiddelen
werden vermeden. Vandaag de dag weten we dat het
veel belangrijker is een gevarieerde, gezonde voeding
tot zich te nemen en ervoor te zorgen geen overgewicht
te krijgen.



Nu u weet welk voedsel u eet, kan u beginnen uw voe-
dingsgewoonten te verbeteren. Probeer meer zetmeel-
rijk voedsel, fruit en groenten te eten, en minder suiker
en vet. Het verminderen van vet, dat veel calorieën
bevat, is een gemakkelijke manier om uw gewicht te
verminderen. Dit zal uw diabetes verbeteren en zal het
gevaar voor hartaandoeningen verminderen.

Snoegoed voor diabetici is toegelaten, indien het
gemaakt is op basis van de toegestane zoetmiddelen
(bv. aspartaam).

Het beste is om op regelmatige tijdstippen te eten, maar
dit kan soms onmogelijk zijn, bv. omwille van professio-
nele of religieuze redenen, zoals het vasten tijdens de
Ramadan. Als u moet vasten, bespreek dit dan met uw
arts of diëtiste. Deze zal u helpen vermijden dat uw
bloedsuiker te laag wordt.

Wist u dat ?

Eens u aandacht

besteedt aan het

voedsel dat u eet,

het gemakkelijk is

om gezonder te

eten.

Als u gezond begint te eten, zullen
uw maaltijden er niet meer zo
uitzien : maar eerder zo :

Gezonde voeding en verdeling
per voedingsgroep
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Wist u dat ?

Het verminderen

van de hoeveelheid

vet in de voeding

een gemakkelijke

manier is om te ver-

mageren.
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Waarom gezond eten het beste

is voor u ?
Zeven stappen naar
een gezonde voeding

Dit zeven-stappenplan zal u helpen gezonder te eten.

Stap 1. Vermijd zichtbaar vet

• Verwijder zichtbaar vet van vlees en verwijder de huid
van kip vóór het bereiden.

• Verwijder het vet van de oppervlakte van stoofpotten.
• Bewaar boter of margarine in de koelkast en smeer ze

zeer dun. Of beter nog: gebruik ze niet !
• Rooster of bak uw voedsel in plaats van te fruiten.
• Bereid voedsel in een stoompot of microgolfoven.
• Bereid voedsel met een kleine hoeveelheid vet.

Stap 2. Vermijd onzichtbaar vet

• Schakel over van volle naar vetarme melk.
• Eet minder vetrijke gebakjes.
• Als u frieten maakt, snij ze dan dik en recht. Dunne

of gekrulde frietjes bevatten meer vet.
• Probeer vetarme kazen.
• Vermijd vetrijke vleesprodukten zoals worst, salami en

paté.

Stap 3. Vul aan met zetmeelrijk voed-
sel

Het eten van zetmeelrijk voedsel vermindert het hon-
gergevoel. Dit voedsel is goedkoop en is een goede
bron van vezels. U dient elke dag ca 10 porties zet-
meelrijk voedsel te eten. Elk van deze voorbeelden telt
als één portie :
• een broodje of een grote snede brood.
• een gekookte of gebraden aardappel.
• een kom pap of ontbijtgranen (geef de voorkeur aan

volle granen).
• een portie gekookte ongepelde rijst.
• 1/2 kop gekookte pasta zoals spaghetti.
• 1/2 kop erwten, bonen of linzen.



Wist u dat ?

Alcohol met uw

medicatie kan inter-

fereren zodat het

belangrijk is iets te

eten bij gebruik van

alcoholhoudende

drank.

Wist u dat ?

U aan heel wat extra

beweging kan doen

zonder veel inspan-

ning

76

Stap 4. Eet vijf vruchten of groenten
per dag

Vijf porties groenten, sla of fruit per dag verschaffen u
veel voedingsbestanddelen en vezels. Realiseer u wel
dat verschillende fruitsoorten een verschillend fructose-
gehalte bevatten.
Bv : - banaan 14 g fructose/100 g

- appel 9 g fructose/100 g
- sinaasappel 8 g fructose/100 g

Stap 5. Stop de gewoonte om suiker
te gebruiken

• Verminder de hoeveelheid suiker in thee en koffie;
vervang deze eventueel door een kunstmatige zoet-
stof.

• Neem vruchten als nagerecht.
• Kies ingeblikte vruchten in sap en niet in siroop.
• Halveer de hoeveelheid koekjes die u eet.
• Probeer de hoeveelheid suiker in recepten te halveren.

Stap 6. Eet voldoende eiwitrijk voed-
sel

U hebt ongeveer twee porties eiwitrijk voedsel per dag
nodig, zoals vlees, vis, eieren, noten, linzen of bonen.
Noten kunnen vet bevatten, zodat 30 g volstaat voor één
portie. Vervang een gedeelte van het vlees door bonen
om minder vet en meer vezels te gebruiken.

Stap 7. Drink minder alcohol

U moet alcohol niet geheel afschaffen omdat u aan dia-
betes lijdt, maar u moet het gebruik binnen redelijke
grenzen houden. Dat betekent tot 3 eenheden per dag,
maar het is beter om veel minder te drinken. 1 eenheid
alcohol is één glas gewoon bier, één glas wijn of één
maat sterke drank.

Alcohol kan interfereren met uw medicatie en kan een
te lage bloedsuikerwaarde veroorzaken, zodat het
belangrijk is iets te eten bij uw drank, zoals een paar
beschuitjes.

Wij hebben allemaal behoefte aan lichaamsbeweging
om fit te blijven. Dit is bijzonder belangrijk voor diabe-
tici. Lichaamsbeweging houdt uw hart en longen in
goede toestand en houdt tevens uw lichaam soepel. Als
u aan overgewicht lijdt, is dit een goede manier om een
teveel aan calorieën te verbruiken.

Lichaamsbeweging zonder moeite

U kan heel wat extra beweging nemen zonder veel
moeite, door gewoonweg de manier waarop u dingen in
het dagelijkse leven doet, te veranderen. Hier zijn enke-
le voorbeelden.

• Neem regelmatig de trap ipv  de lift
• Parkeer uw wagen enkele straten verwijderd

van uw bestemming en wandel de rest van de
weg

• Zit niet neer als u op een trein wacht, maar
loop rond

• Speel actiever met uw kinderen of klein-
kinderen

• Ga vaker en intensiever wandelen met uw
hond.

Een programma voor
lichaamsbeweging

U moet niet alleen actiever zijn in uw dagelijkse leven,
maar u moet ook elke dag tijd nemen voor wat extra
beweging. Kies iets dat u plezierig vindt en dat past bij
uw levensstijl zodat u dit regelmatig kan doen en het
geschikt is voor uw huidige graad van gezondheid en
fitheid. Als u problemen hebt met uw hart of uw
gewrichten of als u zeer zwaarlijvig bent of nooit veel
beweging hebt genomen, is het bijzonder belangrijk dat
u met uw arts of verpleegster overlegt alvorens de oefe-
ningen te beginnen. Als u pijn in de borst of in de benen
krijgt, is het belangrijk de oefeningen stop te zetten en
uw arts te raadplegen.



Snel wandelen, zwemmen en fietsen zijn goede vormen
van lichaamsbeweging. Snel wandelen is bijzonder ge-
schikt aangezien u dit eender waar kan doen, het goed-
koop is en geen speciale uitrusting vereist (behalve goed
passende schoenen).

Bovendien helpt lichaamsbeweging vaak als onderdeel
van een ontspannende sociale activiteit.

Als u veel beweging neemt, kan u vooraf een snack
nodig hebben om het effect van uw medicatie in even-
wicht te brengen. Uw arts zal u hierover raad geven.
Dit is een andere goede reden om uw oefenplan met uw
arts te bespreken.

Hier zijn enkele belangrijke punten die u voor ogen
dient te houden bij het begin van een oefening.

Wist u dat ?

Snel wandelen,

zwemmen en fiet-

sen goede vormen

van lichaamsbewe-

ging zijn.

• Kies een activiteit die u plezierig vindt.

• Maak een planning, begin rustig en verhoog
geleidelijk de inspanning.

• Oefen regelmatig, zo mogelijk elke dag, of
tenminste om de twee dagen, en gedurende 30
minuten bij elke beurt.

• Bij het begin van elke beurt doet u het best
gedurende 5 tot 10 minuten lichte oefeningen,
gevolgd door zwaardere oefeningen ge-
durende ca 20 minuten.

• Op het einde van de beurt moet u afkoelen
door een geleidelijke vermindering van de
inspanning gedurende 5 tot 10 min.

• Draag comfortabele, goed passende schoenen
en sokken voor de oefeningen.
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Oefendagboek

Maak elke week een dergelijk dagboek om op te tekenen hoeveel u wer-
kelijk oefent.

Maandag

Aard van de
oefening Duur in min. Nota

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Uw persoonlijke gewichtscurve

Weeg u elke week. Probeer telkens dezelfde weegschaal te gebruiken en
probeer circa 0,5 kg/week te verliezen. Als u gewicht bent bijgekomen,
maak dan een aantekening van de mogelijke redenen.

Datum Gewicht Commentaar

Nuttige adressen

Vlaamse Diabetes Vereniging (V.D.V.)
www.diabetes-vdv.be

9


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

