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Zwangerschapsdiabetes is een vorm van diabetes mellitus die meestal na de 20e week van de zwangerschap ontstaat 

onder invloed van zwangerschapshormonen. Er wordt te weinig van het hormoon insuline aangemaakt en de 

lichaamscellen worden ongevoeliger voor insuline (insulineresistentie). Het gevolg is dat er te veel glucose (suiker) in uw 

bloed blijft, wat niet goed is voor u en uw baby. De zwangerschapsdiabetes verdwijnt in de meeste gevallen direct na de 

bevalling. 

 

Gevolgen voor de baby 

Door de hoge bloedglucosewaarden kan de baby extra hard gaan groeien, omdat de glucose wordt omgezet in vet. Om 

deze reden vinden extra groei-echo’s plaats in de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

 

Waaruit wordt glucose gevormd? 

Glucose wordt gevormd uit koolhydraten – dat is een verzamelnaam voor de verschillende soorten suikers in voeding. 

Koolhydraten worden in het maag-darmkanaal verteerd tot glucose en daarna opgenomen in het bloed. Koolhydraten 

komen in de voeding voor in de vorm van: 

 

 Zetmeel: in aardappelen, rijst, peulvruchten, pasta's en tarweproducten zoals brood, crackers en beschuit. 

 Melksuiker: in melk, karnemelk, kwark, yoghurt, vla, etc. 

 Vruchtensuiker: in fruit en vruchtensappen. 

 Suiker: in gebak, snoep, frisdranken, koekjes en suiker uit de suikerpot.  

 

Hoe wordt zwangerschapsdiabetes onderzocht?  

Om te onderzoeken of u zwangerschapsdiabetes heeft, wordt bij u een glucosetolerantietest (GTT) gedaan. Die houdt 

het volgende in: 

 

 U krijgt een formulier om bloed te laten prikken. 

 U meldt zich nuchter bij het laboratorium (na middernacht niet meer eten en drinken). 

 Uw bloed wordt geprikt om uw glucosewaarde te meten, daarna krijgt u 75 gram suikerwater te drinken. 

 Na twee uur wordt uw glucosewaarde weer gemeten. 

 

Als  één of beide bloedglucosewaarden te hoog zijn, krijgt u een afspraak bij de diabetesverpleegkundige.  

 

Behandeling zwangerschapsdiabetes 

Wanneer u doorverwezen bent door de gynaecoloog, wordt u telefonisch uitgenodigd voor een consult bij de 

diabetesverpleegkundige en een individueel consult bij de internist gespecialiseerd in diabetes.  

 

Het consult met de diabetesverpleegkundige vindt iedere dinsdagochtend om 10.30 uur plaats bij Adrz in Goes, bij dit 

consult kunnen meerdere patiënten aanwezig zijn. Tijdens dit consult krijgt u voorlichting over zwangerschapsdiabetes 

en leert de diabetesverpleegkundige u om zelf uw bloedglucosewaarden te controleren met een vingerprik. 

 

De behandeling van zwangerschapsdiabetes bestaat in de meeste gevallen uit het advies om koolhydraten die worden 

Zwangerschapsdiabetes 
Deze folder geeft u informatie over zwangerschapsdiabetes. Het is goed u te 

realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan in deze folder is 

beschreven. 
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gegeten meer over de dag te verdelen en suikerrijke producten te laten staan. U ontvangt tijdens het consult een 

bloedglucosemeter, zodat u zelf uw bloedglucosewaarden kan meten. De bloedglucosemeter wordt vergoed door uw 

zorgverzekering. Tijdens het consult legt de diabetesverpleegkundige u uit wanneer en hoe vaak u uw 

bloedglucosewaarden moet meten.  

  

De eerste dag na het consult meet u zeven keer uw bloedglucosewaarden: 

 

 Als u uit bed komt 

 Eén uur na het ontbijt 

 Vóór de lunch 

 Eén uur na de lunch 

 Vóór het avondeten 

 Eén uur na het avondeten 

 Voordat u gaat slapen 

 

De tweede dag na het consult meet u vier keer uw bloedglucosewaarden: 

 

 Als u uit bed komt 

 Eén uur na het ontbijt  

 Eén uur na de lunch 

 Eén uur na het avondeten  

 

Op de derde dag na het consult mailt u de resultaten van uw bloedglucosewaarden door naar diabetespoli@adrz.nl 

(onder vermelding van naam en geboortedatum). Vervolgens belt u tussen 9.00 uur en 10.00 uur naar het telefonisch 

spreekuur van de Diabetespoli (088 125 46 95). De diabetesverpleegkundige bespreekt de bloedglucosewaarden met u 

en geeft u advies over het vervolgbeleid.  

 

Het streven is een nuchtere waarde van < 5.3 mmol/l en een waarde < 7.8 mmol/l één uur na de maaltijd.  

 

Als de bloedglucosewaarden binnen de genoemde streefwaarden zijn hoeft u, na het eerste telefonische contact geen 

verder contact op te nemen met de diabetesverpleegkundige. U blijft wel twee keer per week een vier-punt curve 

maken tot het einde van de zwangerschap. De gynaecoloog/verloskundige vervolgd verder de behandeling en vraagt u 

naar uw gemeten waarden. Als de gemeten waarden hoger zijn dan de streefwaarden, mailt u uw waarden (onder 

vermelding van uw naam en geboortedatum) wel weer door naar diabetespoli@adrz.nl. De diabetesverpleegkundige 

neemt dan contact met u op.  

 

Wanneer de bloedglucosewaarden hoger blijven ondanks het aanpassen van uw voeding, kunt u het advies krijgen om 

insuline te spuiten of u krijgt een verwijzing naar de diëtist. Als dit voor u van toepassing is, wordt er contact met u 

opgenomen voor het plannen van een afspraak.  

 

Hoe kunt u een goede bloedglucosewaarde bereiken tijdens uw zwangerschap?  

De bloedglucosewaarden in het bloed kunnen op peil worden gebracht door het volgen van een gezonde voeding. 

Verder is het belangrijk om voor voldoende beweging te zorgen, zoals een wandeling of het halen van een boodschap op 

de fiets. In sommige gevallen wordt gestart met het gebruik van insuline, omdat alleen de voedings- en leefstijladviezen 

onvoldoende effect hebben op de bloedglucosewaarde. 

 

Uitgangspunt van het advies is een gezonde voeding gebaseerd op de schijf van vijf. Met aandacht voor een regelmatige 
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verdeling van koolhydraten en het beperken van suikerrijke producten. Dit voorkomt grote schommelingen van de 

bloedglucosewaarden. Om dit te bereiken gelden de volgende algemene richtlijnen: 

 

 Verdeel de maaltijden regelmatig over de dag. Sla geen maaltijden of tussenmaaltijden over. Gebruik drie niet te 

grote hoofdmaaltijden per dag en neem drie tot vier keer per dag een tussendoortje met ongeveer 15 gram 

koolhydraten. 

 Eet niet te grote hoeveelheden koolhydraten in één keer.  

 Voor de hoofdmaaltijden zijn geen vaste afspraken over de hoeveelheid koolhydraten die geschikt zijn. Dit kan per 

persoon en per moment verschillen. 

 Vermijd het gebruik van reguliere frisdranken, vruchtensappen en het toevoegen van gewone suiker in thee of 

koffie. 

 Neem voldoende melk(producten): twee tot drie porties per dag. 

 Kies voor voldoende vezels. Denk hierbij aan volkorenproducten, zoals volkorenbrood, zilvervliesrijst, volkorenpasta, 

groente, fruit, noten en peulvruchten. Bij een vezelrijke voeding stijgt het bloedglucosegehalte minder snel. 

 Eet geen lever en gebruik niet meer dan 15-20 gram leverproducten, zoals leverworst, leverpastei, paté, 

Hausmacher, Berliner en leverkaas. Lever bevat veel vitamine A, dat bij hoge inname risico’s geeft voor het 

ongeboren kindje. 

 Vetzuren in vis zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen en het zicht bij ongeboren baby’s. Eet daarom 

één keer per week vis, bij voorkeur een vette vis. Bepaalde vissoorten kunt u juist beter vermijden, waaronder: 

- Rauwe vis 

- Gerookte kant- en klare vis uit de koeling kunt u beter niet onverhit eten, omdat dit listeria kan bevatten (een 

bacterie die een voedselinfectie kan veroorzaken) 

- Roofvissen, zoals makreel en tonijn 

Het is van belang om vis goed te doorbakken/verhitten voor consumptie. 

Eet geen (half)rauw vlees, zoals rosbief, fricandeau en tartaar. Vleeswaren als rauwe ham en rookvlees hebben een 

behandeling ondergaan (indrogen, roken) en leveren daardoor geen gevaar. 

 Was alle groenten goed en zorg voor een goede handhygiëne. 

 Gebruik geen zachte, rauwmelkse kazen van het type brie, camembert of roquefort. Als deze van rauwe, niet 

gepasteuriseerde melk is bereid staat er op de verpakking 'au lait cru'. Kook rauwe boerderijmelk even door voor 

gebruik. 

 Gebruik geen alcohol, dit kan nadelige gevolgen hebben voor het kind. 

 Neem extra vitamine D (aanbevolen hoeveelheid: 10 microgram). 

 

Tevens is het advies om na de zwangerschap het gezonde voedingspatroon en een gezond gewicht te handhaven, om 

het risico op het ontstaan van diabetes type 2 te verminderen. 

 

Suikervrije diabetesproducten 

Suiker is gewoon een koolhydraat en is toegestaan binnen het dieet. Het is dus niet nodig om speciale 

diabetesproducten te gebruiken. Nadelen van diabetesproducten zijn: 

 

 Ze leveren net zoveel calorieën als gewone producten als ze gezoet zijn met sorbitol, manitol, xylitol, isomalt, 

maltitol, lactitol. 

 De hierboven genoemde zoetstoffen kunnen diarree en winderigheid veroorzaken. 

 Ze bevatten in veel gevallen veel vet. 

 De smaak is vaak minder dan van met suiker gezoete producten. 

 Ze zijn vaak duurder. 
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Zijn alle suikervrije producten onzin? 

Nee, het is aan te bevelen om van frisdranken de suikervrije (light of zero) variant te kiezen. Deze bevatten geen 

koolhydraten en geven wel een zoete smaak. Voor het zoeten van thee, koffie, yoghurt, etc. kunt u desgewenst gebruik 

maken van zoetstof (zoetjes in de vorm van tabletjes, druppels of poeder). Voorbeelden van geschikte koolhydraat 

bevattende tussendoortjes: 

 

 Eén portie fruit 

 Eén plak ontbijtkoek 

 Twee Sultana’s (dus geen heel pakje) 

 Eén Evergreenkoek (dus geen heel pakje) 

 Eén snee volkorenbrood of 2 volkoren crackers met hartig beleg (kaas, vlees) 

 Twee tot drie rijstwafels 

 Twee volkorenbiscuitjes 

 Een glas melk of schaaltje yoghurt 

 Klein (uitdeel)zakje chips 

 Eén handje popcorn naturel/zout 

 Eén handje Japanse mix 

 

Tussendoortjes met nauwelijks of geen koolhydraten 

Indien u nog trek heeft na het tussendoortje met ongeveer 15 gram koolhydraten, is het verstandig te kiezen voor 

producten die geen of nauwelijks koolhydraten bevatten, zoals: 

 

 Enkele blokjes kaas 

 Enkele plakjes vleeswaar uit het vuistje 

 Een (gevuld) ei 

 Een stukje vis op een schijfje komkommer 

 Rauwkost (komkommer, snoeptomaatjes, worteltjes, paprika, etc.) 

 Een handje noten (geen pinda’s of cashewnoten, deze zijn namelijk wel rijker aan koolhydraten) 

 

Bevalling 

Als u tijdens de zwangerschap insuline heeft gebruikt, dan zal de gynaecoloog adviseren om bij een zwangerschapsduur 

van 38 weken de bevalling in te leiden. De reden hiervoor is om de baby niet te groot te laten worden en in een zo goed 

mogelijke conditie geboren te laten worden. 

 

Tijdens de bevalling worden regelmatig de bloedglucosewaarden gecontroleerd. Na de bevalling is vrijwel altijd uw 

bloedglucosewaarden weer normaal en mag u stoppen met controleren en als u dit deed ook met insuline spuiten. 

 

Uw baby kan na de bevalling last hebben van een lage bloedglucosewaarden, daarom wordt de eerste 24 uur na de 

geboorte de bloedglucose bij uw baby gecontroleerd. U kunt gewoon borstvoeding geven maar soms heeft uw kindje 

wat extra voeding of suikerwater nodig de eerste dagen tot uw voeding goed op gang gekomen is. Meestal mag u na 24 

uur samen met uw baby naar huis. 

 

Controle 

Na ongeveer zes weken komt u bij de gynaecoloog op controle. U krijgt een telefonische of fysieke afspraak bij de 

Internist. De internist adviseert u onder andere om gedurende vijf jaar jaarlijks een nuchtere bloedglucosetest te laten 

doen bij de huisarts. De internist zal uw huisarts ook per brief informeren over uw zwangerschapsdiabetes. U hebt een 

risico van 50% om later diabetes type 2 te ontwikkelen na het doormaken van zwangerschapsdiabetes. Gezonde 
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voeding, een gezond gewicht en regelmatig bewegen zijn van belang om het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2 uit 

te stellen of te voorkomen. Ook bij een eventuele volgende zwangerschap is het nodig om op tijd de 

bloedglucosewaarden te controleren omdat u dan een groter risico loopt om opnieuw zwangerschapsdiabetes te krijgen. 

 

Contact 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Diabetespoli van Adrz, onder vermelding van uw naam, geboortedatum en 

vraag, via het e-mailadres diabetespoli@adrz.nl.  

 

Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 u en 10.00 u op telefoonnummer  

088 125 46 95. 
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