endocrinologie

wereldwijde epidemie

Diabetes type 2
Overdag zitten we achter een computerscherm, ’s avonds lui voor televisie. Tussendoor
snoepen we. Een zittend en ongezond leven zorgt ervoor dat diabetes type 2 wereldwijd
een tikkende tijdbom is. En alleen wijzelf kunnen die tijdbom stoppen.
Tekst: An Kestens

O

nze planeet telt 350 miljoen
mensen met type 2-diabetes.
Tegen 2030 verwacht men
dat het er meer dan 550 miljoen zullen zijn. Een epidemie die torenhoge kosten voor ons
zorgsysteem en onnodig leed zal veroorzaken. Hoog tijd dus om wakker
te worden. “Diabetes mellitus of suikerziekte bestaat al heel lang”, steekt
professor Chantal Mathieu, diensthoofd endocrinologie in UZ Leuven,
van wal. “Zelfs in het oude Egypte
sprak men van urine waar de mieren
op afkwamen als je te dik was en te
weinig bewoog.”
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Risicogroepen
Er bestaan verschillende vormen van
diabetes. De meest bekende zijn type
1- en type 2-diabetes. “Type 1-diabetes kun je niet voorkomen. De ziekte
treft vooral kinderen en jonge mensen. Hun afweersysteem valt het
eigen lichaam aan, waardoor ze zelf
geen of onvoldoende insuline meer
kunnen aanmaken. Het lichaam
heeft die insuline nodig om suiker
als energiebron te kunnen gebruiken. Daarom hebben mensen met
type 1-diabetes levenslang insuline-injecties nodig om te overleven.”
Mensen met diabetes type 2 maken

nog insuline aan, maar onvoldoende. Bovendien vertoont het lichaam
een hoge weerstand tegen die insuline. Professor Mathieu: “In principe
treft type 2-diabetes vooral mensen
ouder dan veertig jaar. De oorzaken
zijn in de eerste plaats overgewicht
en te weinig beweging. Van het
totaal aantal mensen met diabetes
heeft negentig procent type 2-diabetes, minder dan tien procent heeft
type 1.”
Symptomen van type 2-diabetes zijn
er niet echt. Je hebt ook geen pijn.
Daardoor kan het tot acht jaar duren

vooraleer je weet dat je de ziekte
hebt. Maar als je type 2-diabetes niet
op tijd behandelt, kunnen de gevolgen ernstig zijn, zoals nierfalen,
amputatie, blindheid, hartinfarcten
en hersenschade. “We kunnen wel
mensen met een groter risico op
type 2-diabetes identificeren”, aldus
professor Mathieu. “Zo lopen vrouwen die ooit zwangerschapsdiabetes
hadden en 65-plussers een groter
risico. Iedereen met overgewicht, een
dikke buik, een hoge bloeddruk of
een familielid in eerste graad met
diabetes zit ook in de risicogroep en
zou zich het best eenmaal per jaar

“Het meest verontrustende is
dat ook kinderen type 2diabetes krijgen”
Prof. dr. Chantal Mathieu

.be

s,
i
u
h
n
e
!
k
s
i
e
i
u
z
h
t
e
n
i
d
it h
e
u
b
g
w
a
u
a
n
e
g
r
Vand
o
m

Bestel voor 15u,
morgen thuis geleverd!

VERHUUR EN VERKOOP

en nog veel meer ...

BEL ONS! 013/52.33.80

www.ThuiszorgOnline.be

DE WOLF OPTICIENS
Leuven - Schilde - Puurs

-20%
Monturen - glazen - zonnebrillen

DE WOLF OPTICIENS
UZ-Personeelsleden en patiënten
(op vertoon van UZ-kaart of deze advertentie)

Leuven - Schilde - Puurs

Ray Ban - Tag Heuer - Dior - Marc Jacobs - Michael Kors - Polo - Nike Ray Ban - Tag Heuer - Michael Kors - Nike - Emilio Pucci - Dolce & Gabanna Dolce & Gabanna - Gucci - Kilsgaard - Orgreen - Serengeti - Resrei - Rolf Gucci - Kilsgaard - Orgreen - River Woods - Serengeti - Jil Sander - Calvin
Jil Sander - Calvin Klein - Lacoste - Rolf - Ralph Lauren - Prodesign - Lafont - …
Klein - Lacoste - Rolf - Prodesign - Binoche - Natan - …

-20%

L. Vanderkelenstraat 25 | Leuven | 016 23 44 44
www.dewolfopticiens.be

Monturen
14

UZ - MAGAZINE

glazen

zonnebrillen

endocrinologie

laten testen. Behoor je niet tot de
risicogroep, dan volstaat het om je
vanaf je 65e jaarlijks te laten opvolgen.”

Beweeg
Heb je aanleg voor type 2-diabetes,
dan zul je heel je leven tot de risicogroep behoren. Maar je kunt de kans
dat je de ziekte effectief krijgt wel
verminderen. Eigenlijk zelfs met heel
eenvoudige inspanningen. Hoe dan?
“Bewegen, bewegen, bewegen”,
klinkt het bij professor Mathieu.
“Beweeg je dagelijks 30 minuten en
verlies je 5 procent van je lichaamsgewicht, dan halveer je je risico op
type 2-diabetes. Voor een man van
100 kg betekent dat bijvoorbeeld
dagelijks 30 minuten echt doorstappen (niet slenteren!) en vermageren
tot 95 kg.”
En die regel geldt vandaag ook voor
kinderen en jongeren. Professor
Mathieu: “Dat meer oudere mensen
type 2-diabetes hebben dan vroeger,
is niet zo abnormaal. Mensen worden ouder dan vroeger. Met het
ouder worden verzwakken ook de
spieren en gaat het fysiek allemaal
wat minder vlot. Het meest verontrustende is dat meer en meer jongeren en kinderen type 2-diabetes krijgen. De mens deint uit en schaamt
zich er niet meer voor. Kinderen
bewegen minder. Op het strand zie
je ook meer en meer twintigers met
een vetlaagje over de rand van hun
strandkledij.” Het probleem is niet
ver te zoeken: ongezonde, weinig
gevarieerde voeding met voornamelijk snelle calorieën. Te veel lege
calorieën, zoals bijvoorbeeld alcohol,
en te weinig beweging zijn twee
andere belangrijke factoren.

Wereldwijd
Heb je type 2-diabetes, laat je dan
goed opvolgen en verzorg je. “Je
verzorgen betekent opnieuw voldoende bewegen, kiezen voor
gezonde voeding en vermageren”,
benadrukt professor Mathieu nog
eens. “Ondertussen is er ook nieuwe
goede medicatie op de markt om de
bloedsuikers te verminderen. Verder voeren we af en toe maagoperaties uit. Die dienen enerzijds om de
bloedsuikers te verminderen,
anderzijds doorbreken we zo soms
de vicieuze cirkel. Iemand die te
veel weegt, kan namelijk niet makkelijk meer bewegen.”
Ook de Wereldgezondheidsorganisatie wil meer aandacht voor type
2-diabetes. Zo vraagt ze de overheden maatregelen te treffen om
mensen voldoende te laten bewegen, met bijvoorbeeld de aanleg
van goede fietspaden. De Wereldgezondheidsorganisatie dringt er ook
al enige tijd op aan om het gebruik
van suiker drastisch te verminderen. Verder gaan er meer en meer
stemmen op om een etiket op voedingswaren te voorzien, zodat de
consument beseft hoeveel suiker hij
eet. Bovendien wordt van zorgverleners vandaag gevraagd om
patiënten op hun ongezonde
levensstijl te wijzen. “Sinds kort
krijgt de huisarts een vergoeding
als hij de zorg voor bepaalde groepen type 2-diabetespatiënten op
zich neemt. Maar de kern van het
verhaal blijft: beweeg en zorg dat je
geen overgewicht hebt. Behoor je
tot de risicogroep, laat je dan jaarlijks testen bij de huisarts. Heb je
type 2-diabetes? Laat je opvolgen
en verzorg je.”

Hoe hoog is je risico
op type 2-diabetes?

Ï

Heb je familie in de eerste graad met
type 2-diabetes?

Ï

Meet de omtrek van je buik meer dan
88 cm (vrouw) of 102 cm (man)?

Ï

Beweeg je dagelijks minder dan
30 minuten?

Ï

Eet je niet elke dag fruit, groenten of
donker brood?

Ï

Nam je ooit medicatie tegen hoge
bloeddruk?

Ï
Ï

Heb je een hoge bloeddruk?

Is je BMI meer dan 30?

Wie op twee van de zeven vragen ‘ja’
antwoordt, heeft een reëel risico op
type 2-diabetes.
Voor een meer genuanceerde
diabetestest kun je ook surfen naar

www.uzleuven.be/risicotest-diabetes.
Scoor je hoog op die test, neem dan zeker
contact op met je huisarts.
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