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Voorwoord door 
                          Sabine Weites

Jarenlang was ik in de veron-
derstelling dat ik gezond 
leefde. Als arts kun je er toch 
van uitgaan dat je een gede-
gen opleiding hebt gevolgd 
ten aanzien van een goede 
gezondheid? Totdat ik in con-
tact kwam met Carola. Zij heeft 
mij laten inzien dat ik suiker-
verslaafd was en niet zo’n 

klein beetje ook. Dat ook ik ongezond leefde: te veel koolhydraten, te weinig verse producten, 
gezonde vetten en eiwitten. Maar ook: te lang en te intensief sporten en veel te veel stress.

Geïnspireerd door Carola ben ik mij gaan verdiepen in voeding en een gezonde leefstijl in 
relatie tot hormonen. Toen ging er een wereld voor mij open. De darmklachten waar ik al jaren 
mee worstelde, hadden plots een duidelijke oorzaak. De kwalen die ik bij mijzelf in mijn leven 
voorbij heb zien komen, blijken achteraf allemaal voort te komen uit ongezonde voeding en 
leefstijl. Dat heeft bij mij de vraag doen rijzen: ‘Waarom is er zo weinig aandacht voor gezonde 
voeding en een gezonde leefstijl binnen de artsenopleiding?’ Want dat gezonde voeding van 
groot belang is voor een goede gezondheid, was tweeënhalve eeuw geleden bij medici al 
bekend.

En toch ligt tegenwoordig binnen de medische wetenschap veelal de nadruk op de behan-
deling in plaats van op het voorkómen van ziektes. Op symptomatisch behandelen om 
precies te zijn, want ondanks de huidige kennis en alle moderne technieken kunnen we heel 
veel aandoeningen niet genezen. Dit geldt ook voor chronische ziekten, zoals diabetes. Leef-
stijlfactoren worden meegenomen in de begeleiding, maar de behandeling met medicijnen 

staat centraal. Dit heeft zeker ook te maken met ons verwachtingspatroon: we gaan ervan uit 
dat voor elke ziekte wel een pil of een behandeling voorhanden is. De farmaceutische indus-
trie doet ons dit ook geloven. Echter niets is minder waar. Tevens lijkt het wel of we steeds 
minder over hebben voor onze eigen gezondheid. We beëindigen ons sportabonnement, 
terwijl we weten dat een actieve leefstijl bijdraagt aan een goede gezondheid. We bezuinigen 
op onze zorgpolis, terwijl we geen extra middelen reserveren voor wanneer het echt nodig is. 
En de dagelijkse boodschappen mogen liefst zo min mogelijk geld kosten.
Carola heeft mij aan het denken gezet. Hoe zou het met mijn gezondheid zijn vergaan wan-
neer ik door was gegaan met mijn ongezonde leefstijl? Had ik dan op mijn zestigste ook 
diabetes ontwikkeld? Ik moet er niet aan denken! Het vooruitzicht dat ik levenslang veroor-
deeld zou zijn tot het slikken van pillen of het spuiten van insuline. Dat hoeft echt niet! 
Voorkómen van ziektes is altijd veel beter dan het jarenlang symptomatisch behandelen. Niet 
alleen vanwege de veel betere en langere levenskwaliteit, maar ook vanwege de besparing 
op de zorgkosten. De verwachting is bovendien dat we in de toekomst de zorgkosten niet 
meer met z’n allen kunnen opbrengen. Wat zal dat voor effect hebben op onze ‘gezondheids-
zorg’? Daarbij komt dat steeds meer mensen (pre)diabetes zullen krijgen. De voorspelling is 
dat het aantal diabeten in 2025 ten opzichte van 2007 is verdubbeld! Het wordt dus hoog tijd 
dat we ons gaan richten op het voorkómen van ziektes.

Hoe gaan we dat bereiken? Door ons meer bewust te worden van de daadwerkelijke oorza-
ken van chronische aandoeningen, zoals een ongezonde leefstijl. De maatschappij waarin wij 
leven, is hectisch en stressvol en we hebben deze zelf zo gecreëerd. Alles moet direct en snel. 
De voedingsindustrie maakt hier handig gebruik van door de verkoop van ongezond voedsel: 
snelle kant-en-klaarmaaltijden en de overdaad aan pakjes en zakjes om allerlei snelle maal-
tijden te kunnen bereiden. En we maken hier met zijn allen gretig gebruik van. We staan er 
niet bij stil wat erin gestopt of juist eruit (!) gehaald wordt en wat dit vervolgens met onze ge-
zondheid doet. 

Verder ervaren we veel stress. We móéten met z’n allen zoveel, kunnen geen keuzes maken 
en willen niets missen. Dit wordt vervolgens opgelost door middel van een 24-uurs-maat-
schappij met als resultaat veel te weinig ontspanning en slaap. Al deze factoren leveren je 
lichaam stress op, zowel mentaal als fysiek. Je hormonen zijn hier niet blij mee, die raken van 
slag en uiteindelijk uit balans. De rekening wordt vervolgens aan ons gepresenteerd, veelal in 
de vorm van ziekte, een gebrek aan energie en gezondheidsproblemen. 

VOOR ZOVER IK WEET, IS DIT HET EERSTE NEDERLANDSE BOEK 
OVER DIABETES EN DE MOGELIJKHEID OM DEZE CHRONISCHE AAN-
DOENING ZÉLF AAN TE PAKKEN DAN WEL TE VOORKOMEN. HET 
MAAKT MENSEN BEWUST VAN DE ONTSTAANSWIJZE VAN DIABETES EN 
VOORAL VAN HUN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID DAARIN. DIT BOEK IS 
NIET ALLEEN GESCHREVEN VOOR (AANKOMENDE) DIABETEN, MAAR OOK 
VOOR HUN HULPVERLENERS, ZOALS HUISARTSEN, INTERNISTEN, DIABE-
TESVERPLEEGKUNDIGEN EN DIËTISTEN. EN VERDER VOOR IEDEREEN DIE 
ERVOOR KIEST OM ZELF GEZONDER TE WILLEN LEVEN. DIT BOEK IS EEN 
MUST VOOR IEDEREEN DIE TE MAKEN HEEFT MET DIABETES OF DIABETES 
WENST TE VOORKOMEN!
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Ook mijn (zelfgecreëerde) stressvolle bestaan leidde tot ziekte. Het dieptepunt in mijn leven 
was een burn-out. ‘Beter’ worden betekent bewust worden van wie je bent, wat je doet en 
vooral niet doet! Op zoek gaan naar jezelf is confronterend. Waarom zo streng zijn voor jezelf, 
de lat zo hoog leggen en alles perfect willen doen? Carola legt hier de vinger op de zere plek 
en houdt jou een spiegel voor. Wat is de reden dat jij ‘je laat leven’ en niet voor jezelf kiest? 
Welke leegte is zo pijnlijk dat je deze niet meer wilt voelen? En misschien nog belangrijker, 
waarmee heb je deze ‘opgevuld’? Voldoening uit je leven halen en helemaal jezelf kunnen zijn, 
zijn van levensbelang, want juist chronische stress kan uiteindelijk resulteren in diabetes.
Achteraf ben ik blij met mijn burn-out! Ik voel weer wat goed voor mij is en wat niet, ik heb 
weer verbinding met mijzelf. Ook heb ik weer oog voor en kan weer genieten van juist de kleine 
dingen in het leven. Dat kun jij ook! Door te gaan doen waar JIJ blij van wordt, net zoals ik! 

Mijn missie is mensen bewust maken van het feit dat ze hun eigen gezondheid en vitaliteit 
grotendeels in eigen hand hebben. Dat is ook wat Carola in dit boek doet: mensen laten in-
zien dat een ongezonde leefstijl dramatische gevolgen kan hebben voor het lichaam. Ook 
confronteert zij op een duidelijke en prettige manier mensen met hun eigen gedrag en laat ze 
je al lezend ervaren dat diabetes niet iets is dat ‘je overkomt’, maar dat je in veel gevallen, 
onbewust (!), zelf medeverantwoordelijk bent voor het ontstaan ervan. Veelal is het onwe-
tendheid, maar gelukkig biedt de kennis in dit boek daarvoor een uitweg!

Haar visie is dat diabetes te keren is, en ik ben dat met haar eens. ‘Eens een diabeet, altijd een 
diabeet’ behoort tot het verleden. Dit is zowel in de praktijk als in diverse onderzoeken bewe-
zen. Hoe gezonder de diabeet, hoe beter de kwaliteit van leven én hoe langer de 
levensverwachting! Ik hoop dat mensen zich met dit boek bewuster worden van hun gedrag 
en eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid. Dat het ook jou helpt om gezonder te 
gaan leven. En dat je jezelf daardoor vooral veel vitaler gaat voelen en weer lekker(der) in je vel 
komt te zitten. Een gezonde leefstijl kan zoveel frustratie en lijden voorkómen, dat heb ik zelf 
inmiddels wel ervaren en dat gun ik jou ook!

Vertrouw op je eigen kunnen, op het verbeteren van je eigen leefstijl en gezondheid. Ver-
wacht niet dat de geneeskunde alle medische problemen voor jou kan oplossen. Soms heb 
je je huisarts, specialist of medicatie echt even nodig omdat je lichaam het niet alleen aan-
kan, maar levenslang gebruik van medicatie is wat mij betreft in de meeste gevallen overbodig. 
Ons lichaam kan heel goed voor zichzelf zorgen mits we er op een verantwoorde manier mee 
omgaan. 

Ik hoop ook dat dit boek binnen de geneeskunde zal bijdragen aan meer preventie in plaats 
van symptomatisch behandelen. Dat het ons artsen helpt in ons bewustwordingsproces van 
de daadwerkelijke oorzaken van chronische ziekten en dat we de huidige behandelprotocol-
len nog eens kritisch tegen het licht houden. Want voorkómen is nog altijd beter dan 
levenslang ‘symptomatisch’ (laten) behandelen. 

Drs. Sabine Weites
GEREGISTREERD (BEDRIJFS)ARTS, GEZONDHEIDSCOACH, 
PERSONAL TRAINER EN SPORTINSTRUCTEUR

Sabine biedt samen met haar partner binnen hun bedrijf Floo een compleet pakket 
aan dat mensen ondersteunt op hun weg naar een energieker en vitaler leven. 
Hierin maakt zij gebruik van haar medische achtergrond en haar expertise
op het gebied van hormonen, voeding en sport, én haar eigen ervaringen 
op het gebied van haar gezondheid. Kijk voor meer 
nformatie op www.floo.nu.
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In dit boek leg ik je hierover graag meer uit en nodig ik je uit om hier en nu te besluiten om de 
verantwoording voor jouw gezondheid en welzijn zelf weer in handen te nemen. Het kost je 
misschien even wat moeite, maar het is zeer zeker goed te doen en de beloning is groot! Door 
actief jouw leefstijl te gaan omvormen tot een leefstijl waarin je jouw lichaam de ruimte geeft 
om gezond te worden en te blijven, kun je diabetes en alle verstrekkende gevolgen die het 
met zich meebrengt, buiten de deur houden of keren. Laten we er samen voor zorgen dat het 
doemscenario dat voor ons ligt, niet gerealiseerd wordt. 
Dit boek en de Sugarchallenge-programma’s helpen je om stap voor stap jouw bloedsuiker-
spiegel en lichaam weer in balans te brengen. Zonder allerlei moeilijk en duur gedoe, maar 
gewoon door middel van lekker en gezond eten, voldoende beweging en de nodige ontspan-
ning op zijn tijd. Want weet je: eigenlijk is het heel gemakkelijk en lekker, zeker met de 
overheerlijke recepten van mijn suikervrije collega Sharon die je in dit boek ook vindt!
Ik vertrouw erop dat je de juiste beslissing gaat nemen en wens je alvast heel veel succes met 
jouw nieuwe leefwijze!

Carola

Inleiding
MIJN OMA WAS EEN DIABEET, ZE HAD OUDERDOMSDIABETES SINDS 
HAAR 55STE, NET ZOALS EEN AANTAL VAN HAAR ZUSJES. IK WEET 
NOG GOED DAT ZE ALTIJD EEN TABLETJE MOEST NEMEN ‘VOOR DE SUI-
KER’. EN ALS ZE EEN GEBAKJE NAM, DAN MOEST HET ALTIJD SUIKERVRIJ 
ZIJN. SOMS SMOKKELDE ZE MET EEN ‘ECHT’ GEBAKJE (MIJN OMA WAS 
GEK OP HAZELNOOTGEBAKJES EN DIE VOND ZE SUIKERVRIJ NIET TE 
PRUIMEN…) EN DAN NAM ZE TWEE TABLETJES. 

Wonderlijk vond ik dat als 
kind. Want hoe werkte dat 
dan? En waarom moest zij 
wel een tabletje ‘voor de sui-
ker’ en ik niet? Ik vond het 

maar raar… Maar ja, wat wist ik toen van diabetes en de verstrekkende bijwerkingen en andere 
gevolgschade van deze ziekte? 
Inmiddels zijn we een flink aantal jaar verder en zie ik om mij heen steeds meer mensen deze 
ziekte ontwikkelen, jong en oud, dik en dun, kinderen en volwassenen. Als we de cijfers mo-
gen geloven, koersen we met z’n allen af op een enorm en niet te onderschatten probleem. 
Een probleem dat iedereen in met name onze westerse maatschappij kan raken. Dit probleem 
is een combinatie van obesitas en diabetes type 2. 
Het lijkt misschien een ver-van-je-bedshow, maar de waarheid is dat het dichterbij is dan 
ooit. Ook voor jou. Ook als jij een van de gelukkigen bent met een slank lichaam of als je re-
gelmatig sport en al gezond leeft. Je kunt het je misschien niet direct voorstellen, maar zelfs 
dan loop je gevaar! Ongeveer 25% van de slanke mensen heeft op dit moment namelijk last 
van insulineresistentie, de voorloper van o.a. diabetes, overgewicht en hart- en vaatziekten. 
En geloof het of niet: ruim 25% van de slanke mensen is te vet! Dit kan dus ook het geval zijn 
voor jou, ondanks het feit dat je een slank lichaam hebt. 
Diabetes (type 2) is dan ook een reële bedreiging voor velen en is hard onderweg om volks-
ziekte nummer 1 te worden. En al deze mensen krijgen bij de diagnose te horen dat ze de rest 
van hun leven diabeet zullen blijven: ‘Eens een diabeet, altijd een diabeet.’ Er wordt aan hen 
verteld dat ze de rest van hun leven een pilletje moeten nemen ‘voor de suiker’. Net zoals mijn 
oma. Ik zal je een geheim vertellen: dit is lang niet altijd waar! Dit geldt alleen voor diabetes 
type 1, maar in veel gevallen kun je zelf veel doen aan het voorkomen en terugdraaien van 
diabetes type 2, en zelfs voor type 1 geldt dat je het gebruik van insuline in veel gevallen terug 
kunt brengen met 60-70%.



 In Nederland zijn er ca. 1 miljoen mensen met diabetes, waarvan ongeveer 25% niet 
weet dat ze diabetes hebben. 

 Iedere dag komen er 249 nieuwe diabetespatiënten bij.

 Van alle nieuwe diabetespatiënten heeft 90% diabetes type 2 en 10 % diabetes type 1.

 Van alle type 2 diabetici heeft 80% overgewicht.

 Ongeveer 750.000 Nederlanders bevinden zich momenteel in de gevarenzone: 
ze hebben een verstoorde suikerhuishouding en zijn hard op weg om type 2 diabetes te 
krijgen. Van hen ontwikkelen ongeveer 250.000 mensen binnen nu en zes jaar diabetes 
type 2.

 Er zijn ongeveer evenveel mannen als vrouwen met diabetes.

 In 2013 zijn er ruim 800.000 mensen bij wie diabetes type 2 is gediagnosticeerd. 
De verwachting is dat het aantal diabeten in 2025 ongeveer 1,3 miljoen bedraagt en dat 
er daarnaast nog een onbekend aantal mensen is bij wie het nog niet is ontdekt. 

 Het aantal nieuw te verwachten patiënten met diabetes type 2 zal tussen 2010-2025 
1,4 miljoen personen bedragen. Door overlijden van mensen zal in 2025 toch het aantal 
gediagnosticeerde gevallen op 1,3 miljoen uitkomen. We spreken dus eigenlijk van meer 
dan een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie.

Diabetes bij kinderen
 Diabetes is naast astma de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen.

 Jaarlijks krijgen wereldwijd ongeveer 70.000 kinderen onder de vijftien jaar diabetes 
type 1. Dit aantal neemt ieder jaar met 2,7% toe.

 Bijna alle kinderen met diabetes hebben diabetes type 1. Dit zijn in Nederland 
ongeveer 6000 kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, zowel jongens als meisjes.

 Ongeveer 5% van de kinderen met diabetes heeft diabetes type 2. In 2011 waren dit 
in Nederland 350 kinderen. Van de adolescenten heeft ongeveer 22% diabetes type 2.

Gevolgen van diabetes
 Jaarlijks overlijden in Nederland evenveel mensen aan diabetes als aan borstkanker 
(ongeveer 3000 personen oftewel 8 personen per dag).

 Naar schatting overlijden jaarlijks ruim 10.000 mensen aan de gevolgschade van 
diabetes.

 Tussen 2010-2025 ontwikkelt 59% van de mensen met diabetes type 2 nieuwe 
hart- en vaatziekten.

 Omdat op steeds jongere leeftijd diabetes type 2 wordt vastgesteld, is de kans op 
complicaties en de duur hiervan groter. Dus de periode waarin mensen met diabetes 
type 2 leven met een lagere kwaliteit van leven (veroorzaakt door de schade die de ziekte 
aanricht in het lichaam ) wordt steeds langer.

BRON RIVM, 
Diabetesvereniging en het boek 

Broodbuik van William Davis.
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Gebleken is dat ongeveer de 
helft van de diabeten met ty-
pe 1 diabetes beschikt over 
het ‘familiaire’ gen. De ande-
re helft beschikt over andere 
genen die inmiddels ook in 
verband worden gebracht 
met de ziekte. Veelal gaat het 
hier om een overgevoeligheid 
voor bepaalde voedingsstof-
fen zoals tarwegluten en melkproducten. Met name kinderen met coeliakie (dit is een allergie 
voor het eiwit gliadine dat voorkomt in tarwegluten) hebben tot tien keer meer kans om 
diabetes type 1 te ontwikkelen en ongeveer 10-20% van de kinderen met diabetes type 1 
heeft daarnaast ook coeliakie. Ook virusinfecties bij kinderen − bijvoorbeeld de bof − kunnen 
ervoor zorgen dat de alvleesklier ontstoken raakt, waardoor diabetes type 1 ontstaat. 
Tot slot is er nog de auto-immuunreactie waarbij het lichaam van de ene op de andere dag 
kan besluiten om de eilandjes van langerhans in de alvleesklier te gaan vernietigen. Veelal 
gebeurt dit bij iets oudere mensen, meestal in de leeftijd tot veertig jaar. Over de triggers voor 
deze plotselinge omkeer van het lichaam is helaas nog weinig bekend. 

1. Diabetes 
               type 1
ONGEVEER 10% VAN ALLE DIABETEN WERELDWIJD HEEFT DIABE-
TES TYPE 1. DIT TYPE DIABETES ONTWIKKELT ZICH VOORAL BIJ 
MINDERJARIGEN EN ONTSTAAT VAAK AL IN DE VROEGE JEUGD. OM 
DIE REDEN IS HET BETER BEKEND ALS KINDERDIABETES. HET IS EEN 
AUTO-IMMUUNZIEKTE WAARBIJ HET LICHAAM DE EILANDJES VAN 
LANGERHANS IN DE ALVLEESKLIER, DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN 
VOOR DE PRODUCTIE VAN INSULINE, AANVALT EN VERNIETIGT. 

Hierdoor hebben mensen 
met diabetes type 1 een 
chronisch tekort aan insuline 
en zijn ze van insuline-injec-
ties afhankelijk om in leven te 
blijven. De hoeveelheid insu-

line die ze dagelijks nodig hebben, is afhankelijk van de mate van beschadiging van de 
alvleesklier en van hun eet- en leefgewoonten. Waar diabeten met type 2 een chronisch over-
schot aan insuline hebben, geldt voor diabeten met type 1 dat ze een chronisch tekort 
hebben aan insuline. 

TOT BEGIN VORIGE EEUW WAS IEMAND MET DIABETES TYPE 1 TEN DODE OPGESCHREVEN. 
PAS IN 1922 LUKTE HET DE CANADESE ARTS FREDERIK BANTING OM INSULINE TE ISOLEREN UIT DE 

ALVLEESKLIER EN DEZE SUCCESVOL TE INJECTEREN IN DE VIJFJARIGE THEODORE RYDER, DIE UITEINDELIJK 

DANKZIJ DE BEHANDELING MET INSULINE 76 JAAR IS GEWORDEN. NA DEZE ONTDEKKING WERD AL SNEL 

KUNSTMATIGE INSULINE ONTDEKT ZODAT VEEL MENSEN MET DIABETES GEHOLPEN KONDEN WORDEN. 

FREDERIK BANTING HEEFT VOOR ZIJN ONTDEKKING IN 1923 DE NOBELPRIJS VOOR GENEESKUNDE 

ONTVANGEN.

ALS HET OM DIABETES GAAT, ZIJN ER NOGAL WAT SOORTEN EN VARIATIES BEKEND. 
TOCH KUN JE DIABETES GROFWEG INDELEN IN 3 GROEPEN

 DIABETES TYPE 1

 DIABETES TYPE 2

 OVERIGE VEELVOORKOMENDE SOORTEN ZOALS ZWANGERSCHAPSDIABETES 
EN DIABETES DIE ONTSTAAT VANWEGE ONTSTEKINGEN AAN DE ALVLEESKLIER.

DAARNAAST ZIJN ER NOG ALLERLEI VARIANTEN VAN DIABETES DIE HEEL SPECIFIEK ZIJN EN EIGEN-
LIJK MAAR ZELDEN VOORKOMEN. OM DIE REDEN WORDEN DIE IN DIT BOEK NIET BESPROKEN. 
OOK OP HET RELATIEF RECENT ‘ONTDEKTE’ DIABETES TYPE 3 (VGL. ALZHEIMER) GAAN WE IN DIT 
BOEK NIET VERDER IN. Het ontstaan van diabetes type 1

OVER HET ALGEMEEN WORDT AANGENOMEN DAT DIABETES TYPE 1 
BELAST IS MET EEN ERFELIJKE FACTOR, DUS DAT JE HET KUNT 
‘ERVEN’ VAN JE OUDERS OF FAMILIELEDEN. ER IS INDERDAAD EEN 
SET MET ‘DIABETESGENEN’ DIE VAN GENERATIE OP GENERATIE KAN 
WORDEN DOORGEGEVEN. MAAR HET FEIT DAT JE OVER DEZE GENEN 
BESCHIKT, BETEKENT NIET PER DEFINITIE DAT JE DE ZIEKTE OOK ONT-
WIKKELT. GENEN BEVATTEN NAMELIJK ‘SLECHTS’ EEN BLAUWDRUK VAN 
ZIEKTEN DIE JE KUNT ONTWIKKELEN DOOR DE DESBETREFFENDE GE-
NEN AAN TE ZETTEN. HET HOEFT DUS NIET. MET NAME JOUW LEEFSTIJL 
EN VOEDINGSPATROON KUNNEN HIERIN EEN GROTE ROL SPELEN. 
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Met name bij kinderen onder 
de vier jaar wordt een sterke 
stijging van het aantal ziekte-
gevallen gezien. Dit geeft te 

denken. Zeker omdat onze genen niet veel veranderd zijn de afgelopen decennia en niet 
iedereen beschikt over het familiare diabetesgen (en van degenen met dit familiare gen ont-
wikkelt ongeveer de helft daadwerkelijk diabetes type 1). 
De grote vraag is hier dan ook: hoe kan het dat het aantal kinderen dat diabetes type 1 
ontwikkelt, jaarlijks toeneemt? Dit kan niet anders dan door een factor van buitenaf. Aange-
nomen wordt dat een virusinfectie of een overgevoeligheid voor bepaalde voedingsstoffen 
belangrijke veroorzakers zijn.

Vermijd tarwegluten en koemelkproducten 
              bij kinderen jonger dan vier jaar
Als het gaat om voedingsstoffen, liggen met name tarwe (gluten) en producten van koemelk 
voor de hand. Dit zijn immers de twee grootste groepen allergenen waartegen het lichaam 
antilichamen kan gaan aanmaken. Zeker omdat een foetus geen bloed-hersenbarrière heeft 
waardoor onder andere gluten, maar ook andere allergenen direct in de hersenvloeistof te-
recht kunnen komen. Hierdoor kan een reactie worden opgebouwd waarbij antilichamen 
uiteindelijk overactief worden en ze de alvleesklier of andere lichaamscellen aanvallen, waar-
door er een auto-immuunziekte ontstaat. Helaas is er nog onvoldoende onderzoek dat 
onomstotelijk bewijst dat deze twee voedingsstoffen een belangrijke rol spelen bij het ont-
staan van diabetes type 1 bij (kleine) kinderen. Toch worden de vermoedens wel steeds meer 
bevestigd. Zo zijn er onderzoeken gedaan met muizen die het diabetesgen bij zich droegen, 
die onomstotelijk bewijzen dat het verwijderen van tarwegluten uit de voeding van de muizen 

de ontwikkeling van diabetes type 1 verminderde van 64 naar 15%. Uiteraard kun je hieruit 
niet de conclusie trekken dat het tarwegluten de boosdoener is, maar het kan zeker geen 
kwaad om hiermee voorzichtig te zijn bij het voeden van je kinderen, zeker de eerste levens-
jaren. Gelijksoortige studies zijn gedaan met koeienmelk bij jonge dieren. Ook deze studies 
gaven aan dat de ontwikkeling van type 1 diabetes fors toenam bij inname van koemelkpro-
ducten op jonge leeftijd. 
Ook kinderen die te vroeg geboren zijn, die een te laag/te hoog geboortegewicht hebben, 
waarvan de moeder zwangerschapsdiabetes heeft, die geboren worden uit een ‘oudere’ 
moeder of een moeder die rookt of alcohol gebruikt, hebben meer kans op de ontwikkeling 
van auto-immuunziekten.

Geef zo lang mogelijk borstvoeding
Voor moeders van baby’s en jonge kinderen is het dan ook echt aan te raden om gedurende 
de eerste vier levensjaren (en zeker gedurende het eerste jaar) gluten en zuivel te weren uit 
het voedingspatroon van je kleintje. Geef het eerste halfjaar borstvoeding (mocht dit voor jou 
niet mogelijk zijn, kies dan voor een flesvoeding die vrij is van gluten en koemelk) en geef je 
kind daarna zo lang mogelijk glutenvrije en zuivelvrije voeding tot in ieder geval de leeftijd van 
één jaar, maar beter is het om dit de eerste vier jaar te doen. Hiermee ondersteun je de ont-
wikkeling van gezonde darmen en een sterk immuunsysteem van jouw kind en voorkom je 
mogelijk de ontwikkeling van voedselallergieën en auto-immuunziekten op latere leeftijd. 

Zo kun je de kans op diabetes 
       type 1 bij kinderen verkleinen
VOORAL KINDEREN BEVINDEN ZICH IN DE GEVARENZONE ALS HET 
GAAT OM DE ONTWIKKELING VAN DIABETES TYPE 1. IEDER JAAR 
KRIJGEN WERELDWIJD CIRCA 70.000 KINDEREN ONDER DE VIJFTIEN DE 
ZIEKTE EN VOLGENS HET ‘SEARCH FOR DIABETES IN YOUTH’-ONDER-
ZOEK NEEMT DIT AANTAL JAARLIJKS MET ONGEVEER 2,7% TOE. 

LET OP DIT BETEKENT DAT JE, ZOLANG JE BORSTVOEDING 

GEEFT, OOK ZELF GEEN GLUTEN EN ZUIVELPRODUCTEN 

DIENT TE ETEN OMDAT DEZE STOFFEN ANDERS 

VIA DE BORSTVOEDING DOORGEGEVEN 

WORDEN AAN JE KIND. 
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Verderop in dit boek be-
spreek ik uitgebreid welke 
voedings- en leefstijladviezen 
je hierbij kunnen helpen. Uiter-

aard ondersteunt ook het Sugarchallenge-programma voor diabeten je hierbij optimaal.

‘Het verhaal van Erna’ (diabeet type 1)

‘ Ik ben diabeet sinds mijn elfde en spuit vier keer per dag insuline. Zoals zoveel mensen volgde ook ik de 
normale diëten zoals deze worden voorgeschreven volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum en de 
reguliere diëtisten. Ook al paste dit eigenlijk niet bij mijn lichaam. Zo adviseert de schijf van vijf boter (lust 
ik niet), melk (word ik doodmoe van) en kaas (lust ik ook niet en ik word er moe van). Alles wat volgens de 
instanties goed zou zijn voor mij, past niet bij mijn lichaam. Daar komt bij dat al die hoeveelheden suiker 
zoals bijvoorbeeld in ontbijtkoek, ook niet goed voelden. 
Heel blij ben ik dan ook met de Sugarchallenge-richtlijnen. Deze passen wel bij mijn lijf en zorgen ervoor 
dat ik bakken met energie ervaar en vrijwel nooit meer moe ben. Ook heb ik tegenwoordig goede en 
regelmatige bloedsuikers (behalve als ik eens ‘uit de bocht’ vlieg) en ben ik zelfs wat afgevallen. En dat 
was wel anders voordat ik hiermee begon. Toen dacht ik dat ik me redelijk goed voelde. Ik was wel veel 
moe, maar ik had een normaal gewicht en redelijk goede bloedsuikers, wel met veel schommelingen. 
Maar zoals dat gaat: daar wen je aan, dus ik wist niet beter. 
Ik heb inmiddels aan den lijve ervaren wat suiker met me doet, maar vooral ook: hoeveel beter ik me voel 
dankzij een suikervrije leefstijl. Ik ben oprecht gaan luisteren naar mijn lichaam en heb naast de suiker ook 
de melk, kaas, boter en het tarwebrood geschrapt. Daarvoor in de plaats ben ik veel rauwe groenten gaan 
eten, fruit, speltbrood, veel eieren, vis en ook weer vlees omdat ik daar behoefte aan had. Ik ben er enorm 
van opgeknapt, voel me beter dan ooit en het belangrijkste: ik gebruik veel minder insuline! ’Boost je immuunsysteem

Een overactief immuunsysteem kan ervoor zorgen dat het lichaam uiteindelijk zichzelf aan gaat 
vallen en op die manier een auto-immuunziekte als diabetes type 1 ontwikkelt. Met name de 
darmen spelen hierin een belangrijke rol omdat het grootste deel van wat je tot je neemt via de 
darmen in het lichaam komt. Wist je dat we in een mensenleven ongeveer 35.000 kilo vast 
voedsel en 55.000 liter vloeibaar voedsel tot ons nemen? En dat we zo’n 500 kilo ontlasting per 
jaar produceren? Dit betekent dan ook dat het grootste deel van ons immuunsysteem actief is 
in de darmen en dat daar ook het grootste deel van de ‘vechtreacties’ ontstaat.

Met name vitamine D en omega-3-olie brengen je immuunsysteem tot rust. Ze ondersteunen 
de werking van de darmen en zorgen ervoor dat je bloedsuikerspiegel beter in balans blijft. 
Dat is niet alleen belangrijk vanwege de dagelijks benodigde hoeveelheid insuline, maar ook 
omdat te veel pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel verantwoordelijk zijn voor ontste-
kingsreacties in het lichaam, die vervolgens weer zorgen voor stress in je immuunsysteem. 
Daarnaast is het belangrijk dat je voldoende vitamine C gebruikt. Hiermee help je het lichaam 
om de beschadigde cellen beter af te kunnen voeren waardoor je immuunsysteem ze niet 
hoeft ‘aan te vechten’. Belangrijk: kies voor kwalitatief hoogwaardige supplementen zodat de 
stoffen ook echt in je lichaam terechtkomen en goed door je lichaam kunnen worden opge-
nomen. In bijlage 3 vind je een uitgebreide toelichting over de verschillende supplementen.

MOCHT JE GEVOELIG ZIJN VOOR DE ONTWIKKELING VAN DIABETES TYPE 1 OF MOCHT JE 
TYPE 1 DIABETES HEBBEN, MAAR NOG WEL ZELF EEN KLEIN BEETJE INSULINE PRODUCEREN, 

DAN VOORKOM JE ERGER DOOR TE KIEZEN VOOR EEN SUIKERVRIJE, GLUTENVRIJE EN ZUIVELVRIJE 

LEEFSTIJL. DAARMEE ONDERSTEUN JE DE GEZONDHEID VAN JE DARMEN EN BRENG JE JE 

IMMUUNSYSTEEM TOT RUST (OMDAT ER MINDER ALLERGENEN ZIJN DIE EEN VECHTREACTIE 

UITLOKKEN), WAARDOOR ERGERE SCHADE KAN WORDEN VOORKOMEN.

Leef langer en gezonder 
        ondanks jouw diabetes 1!
MOCHT JE DIABEET TYPE 1 ZIJN, OOK DAN IS HET WEL DEGELIJK 
MOGELIJK OM DE HOEVEELHEID INSULINE DIE JE DAGELIJKS NODIG 
HEBT MET 60-70% TE VERMINDEREN, WAARDOOR DE GEVOLGSCHADE 
VAN DE DIABETES (EN TE HOGE INSULINEHOEVEELHEDEN IN HET 
BLOED) BEPERKT BLIJFT. 

TIP GEBRUIK JE INSULINE, DOWNLOAD DAN OP DE SUGARCHALLENGE-SITE GRATIS EEN 
STAPPENPLAN VINDT MET BETREKKING TOT HET AFBOUWEN VAN JOUW MEDICATIE DAN WEL HET VEILIG 

OMSCHAKELEN NAAR NIEUWE EETGEWOONTEN, SAMEN MET UITGEBREIDE INFORMATIE VOOR JOUW 

PRAKTIJKBEGELEIDER OF DIABETESVERPLEEGKUNDIGE!

Supplementen die je immuunsysteem ondersteunen
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2. Diabetes 
               type 2
VERREWEG DE MEESTE MENSEN MET DIABETES HEBBEN DIABETES 
TYPE 2. WAAR DIT VROEGER VEELAL ONTSTOND BIJ MENSEN OP LEEFTIJD 
VANWEGE EEN VEROUDERDE ALVLEESKLIER, ONTSTAAT DE ZIEKTE NU 
JUIST BIJ STEEDS JONGERE MENSEN EN OOK BIJ KINDEREN. 

Veel mensen bij wie diabe-
tes type 2 wordt gediagnos-
ticeerd, krijgen de boodschap 

dat ze er maar mee moeten leren leven. Dat de ziekte niet meer terug te draaien is en dat ze 
vanaf nu voor de rest van hun leven aan de medicijnen moeten. Dat dit ook niet zo heel erg is, 
want daarmee kunnen ze gewoon suiker blijven eten: de medicijnen helpen vervolgens het 
lichaam om daarmee om te gaan. Wat vaak niet wordt verteld, is dat deze medicijnen wel dege-
lijk veel bijwerkingen hebben, waarbij de belangrijkste misschien wel is dat je er gratis en voor 
niets een flink aantal kilo overgewicht bij kunt krijgen. Mijn ervaring leert echter iets anders:

Binnen die basisprogramme-
ring is er heel veel mogelijk, 
echter, de grondstoffen die je 
moeder beschikbaar had op het moment dat jij in haar buik zat, omgevingsfactoren waar je 
mee te maken hebt tijdens je leven en de keuzes die je maakt, bepalen uiteindelijk welke pro-
gramma’s jouw computer gaat uitvoeren. Deze factoren beïnvloeden tevens hoe optimaal een 
programma kan worden uitgevoerd. Dit betekent feitelijk dat ieder mens in de basis beschikt 
over dezelfde genen, maar dat ieder mens anders is geprogrammeerd afhankelijk van de start 
die hij of zij heeft gemaakt en de leefomstandigheden waar-ie mee te maken heeft. Het maakt 
dus wel degelijk uit waar, hoe en met wie je leeft. Ook erfelijke belasting speelt hierin een rol. Dit 
verklaart waarom we niet allemaal diabetes, kanker of andere ziekten krijgen. 

Diabetes type 2 is te voorkomen 
              en vaak te keren!

In mijn praktijk blijkt dat bij veel diabetes-type-2-patiënten de ziekte wel degelijk terugge-
draaid kan worden, sterker nog: veel diabeten type 2 die het Sugarchallenge-programma 
volgen, melden al binnen twee weken enorme verbeteringen in hun bloedsuikerwaarden 
waardoor vermindering van medicatie mogelijk is. Dit geldt overigens ook voor diabeten met 
type 1.

Alles staat of valt met onze leefstijl
STEEDS MEER ONDERZOEKEN TONEN AAN DAT ONZE HUIDIGE 
LEEFWIJZE MET ONGEZONDE VOEDING (DIE VEELAL BESTAAT UIT 
VEEL SUIKERS EN SNELLE KOOLHYDRATEN, WEINIG GROENTEN EN TE 
VEEL ONGEZONDE VETTEN) IN COMBINATIE MET TE WEINIG BEWEGING, 
EEN VAAK GROTE DOSIS STRESS EN WEINIG TIJD VOOR ONTSPANNING 
EN VERVULLING, WELEENS DE HOOFDVEROORZAKER ZOUDEN KUNNEN 
ZIJN VAN DIABETES TYPE 2. 

In ontwikkelingslanden die on-
ze leefstijl hebben ‘geadop-
teerd’ is het ook opmerkelijk 
wat er gebeurt. Neem bij-
voorbeeld het eilandje Nauru, 
een klein eilandje gelegen in 
de zuidelijke Pacific. In 1952 kwam diabetes daar niet voor, maar in die periode had het eiland 
wel nauwe contacten met de Engelse beschavingen in Australië en Nieuw Zeeland waardoor 
het (een deel van) onze westerse leefgewoonten heeft overgenomen. In 2002 had ruim 41% 
van de bevolking diabetes. 
Hetzelfde geldt voor Nieuw-Guinea, waar diabetes op het platteland niet voorkomt. In de 
stedelijke gebieden heeft echter 37% van de bevolking de ziekte. En dit geldt voor heel veel 
ontwikkelingslanden waar de westerse mens ‘op bezoek’ is geweest en haar leefgewoonten 
heeft overgedragen. 

Zijn het de genen?
IEDER MENS WORDT GEBOREN MET EEN IMPRINT VAN GENEN. JE 
KUNT DIT OOK WEL VERGELIJKEN MET DE BASISPROGRAMMERING 
WAARMEE EEN COMPUTER WORDT GELEVERD.
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Genen kunnen aan- en uitgezet worden
Gedurende de evolutie van de mens zijn onze genen nauwelijks veranderd. Toch is onze ge-
zondheid enorm afgenomen en kampen we nu met problemen die in de tijd van de oermens 
niet voorkwamen. Denk aan obesitas, hart- en vaatziekten, kanker en vele andere wel-
vaartsaandoeningen. Hoe is dat mogelijk als onze genen nog steeds dezelfde structuur 
hebben als in de oertijd, toen deze ziekten niet voorkwamen? Het voor de hand liggende 
antwoord is: onze lifestyle.
De laatste jaren is steeds meer bekend geworden over onze genen en hoe ze werken. Zo 
weten we nu bijvoorbeeld dat je genen ‘aan-’ en ‘uit-’ kunt zetten. En dat je dit onder anderen 
kunt doen door de leefwijze die je kiest. Tijdens de evolutie zijn onze genen nauwelijks veran-
derd. Wel is het zo dat onze leefstijl is veranderd en daardoor zijn onze genen zich anders 
gaan gedragen. We hebben door onze westerse leefstijl als het ware de ‘aan’-knop ontdekt 
voor veel ‘kwaadaardige genen’. Ook hebben veel zwangere vrouwen inmiddels enorme te-
korten aan voedingsstoffen waardoor bij de ‘productie’ van een baby de ‘grondstoffen’ 
schaars zijn en niet alle ‘onderdelen’ meer de allerhoogste kwaliteit hebben. Hierdoor zijn ze 
sneller aan ‘slijtage’ onderhevig en dat uit zich in een toenemende stroom van mensen met 
allergieën en auto-immuunziekten op steeds jongere leeftijd. Het goede nieuws is dat al deze 
genen ook een ‘uit’-knop hebben. Het is dus ‘slechts’ zaak om deze knop weer om te zetten. 
Je zult zien dat je lichaam zich al heel snel daarna zal herstellen. Je kunt je genen niet veran-
deren, maar je kunt wel veranderen wat je eruit haalt!

1. Te veel suiker en snelle koolhydraten
De bijnaam van diabetes is niet voor niets ‘suikerziekte’. Als kind dacht ik daarom altijd dat 
diabeten een gebrek hadden aan suiker. Maar niets is minder waar. Diabeten kampen met een 
overschot aan suiker in hun bloed. Een van de belangrijke factoren voor het ontstaan van dia-
betes is dan ook een overconsumptie van suiker en snelle koolhydraten. Hierbij kun je denken 
aan voor de hand liggende voedingsmiddelen zoals frisdranken, limonades, (verse) vruchten-
sappen, snoep, chocolade, ijs, koek en gebak, maar ook de minder voor de hand liggende en 
vaak als ‘gezond’ bestempelde voeding zoals (volkoren) pasta, aardappelen, (volkoren) tarwe-
brood, (zilvervlies)rijst, honing, gedroogd fruit en zoete vruchten als bananen en druiven. Deze 
voedingsstoffen gedragen zich in ons lichaam net zo als suiker. Gemiddeld eten we, als we 
volgens de schrijf van vijf eten, per persoon per dag al snel tussen de 35 en 45 suikerklontjes. 
En dat terwijl we er maar 4 tot 5 per dag nodig hebben voor onze dagelijkse energie en hersen-
functies. Je kunt je dan ook voorstellen dat al deze extra suiker een grote chaos veroorzaakt in 
ons lichaam en er al snel voor zorgt dat de bloedsuikerspiegel steeds verder uit balans raakt.

2. Suiker maakt moe
Alhoewel veel mensen nog steeds denken dat suiker energie geeft, is het tegenovergestelde 
het geval. Suiker geeft wellicht even een korte energiestoot, maar het zorgt er ook voor dat de 
bloedsuikerspiegel enorm gaat schommelen. En juist die schommelingen in je bloedsuiker-
spiegel veroorzaken energiedips en energiepieken. Bij iedere energiedip vraagt je lichaam 
naar snelle suikers, je ervaart als gevolg daarvan een korte energiepiek, die al snel wordt 
gevolgd door een nog diepere energiedip. Met als resultaat dat je de hele dag bezig bent met 
eten. Je leeft als het ware van de ene snaaipartij naar de volgende. Je hebt je eten nog niet op 
of je bent alweer bezig met het volgende eetmoment. Je hebt altijd honger en kunt altijd wel 
iets eten.  Het logische gevolg van het eten van veel suiker en snelle koolhydraten is uiteinde-
lijk dat je steeds vermoeider wordt. Je lichaam krijgt wel veel energie binnen in de vorm van 
suikercalorieën, maar deze energie levert bar weinig voeding aan je lichaam. Het zijn zoge-
zegd ‘lege calorieën’. Hierdoor raakt je lichaam langzaam ondervoed en word je steeds 
vermoeider en hongeriger. Die vermoeidheid zorgt er vervolgens voor dat je minder zin hebt 
in beweging en voordat je het weet ben je een couch potato, iemand die hele dagen op de 
bank zit en niet meer vooruit te branden is. Je wilt wel, maar je hebt gewoonweg de puf niet 

In 5 stappen naar 
                   diabetes type 2
UITERAARD ZIJN ER HEEL VEEL FACTOREN DIE BIJDRAGEN TOT HET 
ONTWIKKELEN VAN DIABETES. TOCH ZOU JE DEZE FACTOREN TE-
RUG KUNNEN BRENGEN NAAR VIJF STAPPEN. KIJK EENS WAAR (BIJ 
WELKE STAP) JIJ JE BEVINDT. OP DIE MANIER WEET JE DIRECT WELKE 
ACTIE JE KUNT ONDERNEMEN OM JOUW GEZONDHEID WEER TERUG TE 
WINNEN.
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3. Je lichaam gaat vervetten en wordt dikker
Een inactieve leefstijl, gecombineerd met dagelijks te veel voeding, die vaak ook nog bestaat uit 
vrachtladingen suiker en snelle koolhydraten, zorgt ervoor dat het lichaam te veel brandstof 
krijgt die het niet kan gebruiken. Er komt zogezegd meer energie binnen dan er wordt gebruikt.  
De lever (die zorgt voor de omzetting van al deze voedingsstoffen in glucosesuikers en vetten) 
zal er in eerste instantie voor zorgen dat met de extra aangeleverde energie de suikerdepots in 
de lever en spieren gevuld worden met glycogeen (reservesuiker). De energie die daarna nog 
overblijft, wordt door de lever omgezet in vetten die worden opgeslagen voor ‘magere’ tijden. 
Hierdoor worden de vetcellen groter en indien gewenst maakt het lichaam extra vetcellen aan. 
Onder invloed van het hormoon insuline gebeurt dit met name rond de buik en organen in het 
lichaam en veroorzaakt zo de welbekende love handles. Zeker vet dat rondom de organen 
wordt opgeslagen, is gevaarlijk vet. Je ziet het namelijk niet aan de buitenkant, maar het is er 
wel degelijk en produceert de ontsteking verwekkende stoffen die uiteindelijk kunnen leiden tot 
insulineresistentie, diabetes en vele andere aandoeningen. Dit verklaart waarom ook slanke 
mensen wel degelijk diabetes type 2 kunnen ontwikkelen. Het feit dat je slank bent, betekent 
namelijk niet dat je geen overmatig vet hebt rond je organen. Het gevaar met vetweefsel is ver-
der dat het levend weefsel is dat zichzelf in stand wil houden en zoals alles in de natuur zich wil 
vermenigvuldigen! Hiertoe produceert het zogenaamde ontsteking verwekkende stoffen die 
de basis vormen voor heel veel chronische aandoeningen zoals:  KANKER  COPD  
OSTEOARTRITIS  TROMBOSE  ARTHEROSCLEROSE   INSULINERESISTENTIE (DE 
VOORBODE VAN DIABETES TYPE 2) Ook zaken als verhoogde bloeddruk, verhoogd choles-
terol, depressie en chronische vermoeidheid zijn alarmsignalen.

4. Je wordt insulineresistent
Een ontsteking kan zichzelf uitstekend in stand houden met… suikers! Als logische bescher-
mingsreactie zal het lichaam er bij een ontsteking dan ook voor zorgen dat de cellen minder 
suikers kunnen opnemen uit het bloed: het zal insulineresistent worden. 
Hierbij wordt de groei van ontstekingen op een natuurlijke wijze geremd en wordt het im-
muunsysteem, dat de ontstekingen bestrijdt, ondersteund.  Ook al is deze 
beschermingsreactie heel legitiem, toch gaat het hier goed fout en ontstaat eigenlijk een 
aantal problemen dat regelrecht leidt tot de ontwikkeling van diabetes type 2, hart- en vaat-
ziekten en obesitas:

 DE BLOEDSUIKERSPIEGEL RAAKT UIT BALANS doordat de cellen vanwege de 
insulineresistentie minder voedingsstoffen kunnen opnemen uit het bloed, blijft een deel 
van de bloedsuikers in het bloed aanwezig en veroorzaakt daardoor een chronisch hoge 
bloedsuikerspiegel.

 DE ALVLEESKLIER WORDT AANGEZET OM MEER INSULINE TE 
PRODUCEREN om zo de cellen te helpen om voedingsstoffen op te nemen en de 
bloedsuikerspiegel te verlagen. Hierdoor zullen de cellen steeds meer insulineresistent 
worden waardoor er meer en meer insuline in je bloed circuleert.

 DE VOEDINGSSUIKERS DIE NIET WORDEN OPGENOMEN, GAAN TERUG 
NAAR DE LEVER, WAAR ZE WORDEN OMGEZET IN VETTEN, de zogenaamde 
triglyceriden. Deze vetten worden in eerste instantie opgeslagen in de lever, maar als daar de 
vetdepots vol zitten, worden ze afgegeven aan het bloed. Hier worden ze onder invloed van 
de enorme hoeveelheid insuline die inmiddels in het bloed circuleert, opgeslagen als vetten, 
maar ook kunnen ze zorgen voor het dichtslibben van aderen en het vervetten van organen. 

 HET LICHAAM RAAKT ONDERVOED omdat er te weinig voedingsstoffen kunnen 
worden opgenomen door de cellen vanwege de insulineresistentie. Hierdoor gaat het 
lichaam vragen om meer voedingsstoffen en heb je als het ware eeuwig honger. Het ver-
velende is dat meer eten de honger vreemd genoeg niet stilt, maar juist verergert, omdat 
dan het hele proces weer van voren af aan begint. 

 MEER INSULINE IN JE BLOED ZORGT VOOR EEN VERHOOGDE OPSLAG VAN 
VETTEN. Daarnaast zorgt het ervoor dat je honger krijgt en dat je vermoeider wordt 
(waardoor je ook de neiging krijgt om te gaan eten). 

 EN MEER VETTEN BETEKENT DAT HET VETWEEFSEL GROEIT, waardoor 
het aantal ontstekingsreacties in je lichaam vrolijk verdergaat.

 

meer om dingen te ondernemen. Je kwaliteit van slaap zal hierdoor ook minder worden (te veel 
suiker zorgt er onder andere voor dat je minder van het slaaphormoon melatonine aan kunt 
maken en ook gezonde beweging draagt bij aan een gezonde nachtrust), met als gevolg dat je 
nog vermoeider raakt. Deze vermoeidheid zorgt er op haar beurt weer voor dat je op zoek gaat 
naar instantenergie in de vorm van eten. En zo is de cirkel rond. Je gaat steeds meer (suiker en 
snelle koolhydraten) eten, raakt steeds vermoeider, hebt daardoor steeds minder behoefte om 
te sporten en bewegen, waardoor de kwaliteit van je nachtrust en daarmee uiteindelijk ook je 
gezondheid en gewicht in het slop raken. Tel daarbij gerust ook de nodige portie stress op die 
veel mensen op dit moment ervaren, en je hebt het succesrecept voor de ontwikkeling van di-
abetes en andere welvaartsziekten te pakken. 
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HET ONTSTAAN VAN HYPERGLYKEMIE
IN DE DUNNE DARM WORDEN OP HET MOMENT DAT HET VOEDSEL PASSEERT HORMONEN GEPRODU-

CEERD (DE VERZAMELNAAM HIERVOOR IS INCRETINES EN DE BELANGRIJKSTE HIERVAN ZIJN GLP-1 EN 

GIP). DEZE HORMONEN ZORGEN ERVOOR DAT HET LICHAAM MEER INSULINE (ZORGT VOOR VERLAGING 

VAN DE BLOEDSUIKERSPIEGEL) EN MINDER GLUCAGON (DAT ZORGT VOOR EEN VERHOGING VAN DE 

BLOEDSUIKERSPIEGEL) UITSCHEIDT ZODAT DE VOEDING GOED KAN WORDEN OPGENOMEN. ALS JE DIA-

BETES HEBT, ZAL DE UITSCHEIDING VAN DEZE HORMONEN UIT BALANS RAKEN. MET ALS GEVOLG DAT ER 

ONVOLDOENDE INSULINE WORDT AFGEGEVEN (WAARDOOR DE BLOEDSUIKERSPIEGEL TE WEINIG DAALT) 

EN TE VEEL GLUCAGON (WAARDOOR DE BLOEDSUIKERSPIEGEL TE HOOG BLIJFT). HIERDOOR KAN 

HYPERGLYCEMIE ONTSTAAN.  (BRON NHG STANDAARD HUISARTSGENEESKUNDE DM)

Naar schatting loopt er in 
Nederland zelfs nog een mil-
joen mensen rond die niet 
weten dat zij diabetes hebben. Geschat wordt dat binnen nu en 2030 ruim 30 procent van de 
wereldbevolking zal lijden aan diabetes. Als we tenminste zo doorgaan en blijven leven zoals 
we nu doen. Deze voorspellingen hoeven geen waarheid te worden.

HET GROOTSTE RISICO OP HET ONTWIKKELEN VAN DIABETES LOOP JE ALS

 je tailleomvang meer dan 102 centimeter (bij mannen) en 88 cm (bij vrouwen) bedraagt; 

 je overgewicht hebt (een overgewicht vanaf 5 kilo vergroot al je kansen op 
het ontwikkelen van diabetes type 2);

 de ziekte voorkomt in je familie;

 je ouder bent dan 40 jaar;

 je van Latijns-Amerikaanse, Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of vooral 
Hindoestaanse afkomst bent. 

Nu is de cirkel rond en zie je hoe een ontstekingsreactie zichzelf prima in stand kan houden. 
Het gevolg is een enorme waterval aan (instinctieve) reacties waarmee je de situatie alleen 
maar erger maakt. Het beschermingsmechanisme van het lichaam, de insulineresistentie, 
was in de oertijd een perfect mechanisme in de overlevingsstrijd, maar zorgt er in onze huidige 
maatschappij uiteindelijk voor dat het lichaam zichzelf vernietigt.

5. Je hebt diabetes type 2 ontwikkeld
Er komt een moment dat je lichaam een omslagpunt bereikt. Dat is wanneer je alvleesklier 
overwerkt raakt van de soms wel jarenlange overproductie van insuline en ermee stopt. 
Ook je lever, die zeer gevoelig is voor insuline, zal op een gegeven moment de grote hoe-
veelheden suikers niet meer kunnen verwerken en de gevoeligheid voor insuline verkleinen. 
De cellen ‘luisteren’ niet meer naar de insuline en openen zich daardoor niet meer voor de 
voedingssuikers waardoor deze in het bloed rond blijven zwemmen en je bloedsuikerspie-
gel steeds hoger wordt. Uiteindelijk resulteert dit in diabetes type 2 waarbij je steeds meer 
insuline nodig hebt voor hetzelfde effect, namelijk dat de cellen voedingsstoffen opnemen. 
Je krijgt meer en meer honger en wordt vaak steeds dikker (of vetter), terwijl je lichaam 
langzaam uithongert omdat het onvoldoende voedingsstoffen kan opnemen vanwege de 
toenemende insulineresistentie. 
De huidige aanpak, namelijk het toedienen van meer insuline, biedt op dat moment geen 
oplossing meer. Je kunt een probleem niet oplossen op de manier waarop het is ontstaan. 

Meer insuline betekent namelijk niet automatisch dat je meer effect hebt en dat de cellen 
meer voedingsstoffen gaan opnemen. Sterker nog: het tegendeel is vaak waar. Bij een zeer 
heftige insulineresistentie kan het zelfs zo zijn dat er minder effect is bij toediening van meer 
insuline en dat steeds meer cellen zich afsluiten voor de werking van de insuline.
De beste oplossing is om de cellen weer gevoeliger te maken voor insuline. Dit kan met 
medicatie, maar kan ook door je leefstijl en voedingsgewoonten aan te passen. De Sugar-
challenge-programma’s helpen je daarbij.

Wanneer loop je risico op 
               diabetes type 2?

RUIM 90 PROCENT VAN ALLE DIABETEN WERELDWIJD HEEFT DIABE-
TES TYPE 2. DAGELIJKS KOMEN ER ALLEEN AL IN NEDERLAND 249 
DIABETESPATIËNTEN BIJ. 

MET NAME DE TAILLEOMVANG IS EEN BELANGRIJKE VOORSPELLENDE 

WAARDE VOOR HET ONTWIKKELEN VAN DIABETES TYPE 2!



32 33

DE VOLGENDE SYMPTOMEN KUNNEN HIEROP WIJZEN

 Je hebt continu dorst en moet veel plassen. 

 Je blijft maar zin houden in suikerrijke voeding en snelle koolhydraten. 

 Je wordt steeds vermoeider en soms ook kribbiger.

 Je gewicht neemt (soms snel) toe, met name rond je middel en taille (love handles).

 Je hebt wondjes die moeilijker helen. 

 Je hebt pijn aan je voeten.

 Je bloeddruk is verhoogd.

 Je voelt je regelmatig slap en duizelig.

 Je hebt regelmatig last van extreme buikpijnen.

 Je bloedvetwaarden (triglyceriden) zijn verhoogd.

 Je zicht neemt af.

Om echt zeker te zijn van je zaak, is het belangrijk dat je je bloed laat onderzoeken. Veelal 
wordt gekeken naar de nuchtere glucosewaarde, maar die zegt eigenlijk alleen maar hoe het 
gesteld is met je bloedsuikerwaarde op het moment van de meting. Het geeft geen informa-

Het pilletje ‘voor de suiker’ 
lost hun probleem wel op en 
zorgt ervoor dat ze niet al te 
veel ongemak ervaren. Dit 
vaak tot grote frustratie van hun diabetesverpleegkundige en menig huisarts. Pas op het 
moment dat ze insuline moeten gaan spuiten, komen ze in actie en soms ontgaat hen ook 
dan zelfs de noodzaak van het (weer) zelf nemen van de verantwoordelijkheid voor hun 
gezondheid en lichaam. 

Toch zijn er heel veel mensen die niet binnen deze risicogroep vallen en toch lijden aan diabetes 
type 2. Onze westerse en ongezonde leefstijl is in mijn ogen dan ook een niet te onderschatten 
en misschien wel de grootste risicofactor. 
Op de Sugarchallenge-site vind je een test die je gratis kunt doen waarmee je ook al een 
goed inzicht krijgt waar jouw lichaam zich bevindt en hoeveel risico je loopt op de ontwikke-
ling van diabetes type 2. 

Hoe herken je 
        diabetes type 2?
HET LASTIGE MET DIABETES IS DAT JE HET NIET ALTIJD DIRECT AAN 
HET LICHAAM KUNT ZIEN. OOK KAN HET ZO ZIJN DAT JE BLOEDSUI-
KERWAARDE NOG BINNEN DE NORM VALT, MAAR JE AL WEL EEN 
INSULINERESISTENTIE HEBT WAARDOOR DE ONTWIKKELING VAN DE 
ZIEKTE TOCH AL BEZIG IS IN JE LICHAAM. 

tie over wat er daadwerkelijk in je lichaam aan de hand is. Belangrijk is het daarom te kijken 
naar je gemiddelde bloedsuikerwaarde over een langere periode. Dit wordt weergegeven in 
de waarde HbA1c, die je gemiddelde bloedsuikerwaarde over een periode van drie maanden 
weergeeft. 
Hoe werkt dit? Op het moment dat je bloedsuikerwaarde te hoog is, komt er over je rode 
bloedcellen een suikerlaagje te liggen. Dit suikerlaagje gaat niet meer weg en draagt onder 
andere bij aan het verouderingsproces van je lichaam. Hoe meer rode bloedcellen een sui-
kerlaagje hebben, des te meer suikerpieken je hebt gehad in de afgelopen drie maanden. 
Hieraan kun je dan ook zien in hoeverre je lichaam de toegediende suikers kan verwerken. 
Een hoge HbA1c-waarde betekent dat je bloedsuikerspiegel over de afgelopen drie maan-
den te hoog is geweest. 
Dit is overigens te keren: de gemiddelde levensduur van een rode bloedcel is ongeveer drie 
maanden, dus met een permanente leefstijlverandering is het mogelijk om de suikerbescha-
diging van de rode bloedcellen en daarmee ook het verouderingsproces van het lichaam te 
verminderen. 
Naast de HbA1c-waarde leveren ook bloedwaarden als triglyceriden, cholesterol, leverwaar-
den en waarden die de mate van ontstekingen in je lichaam aangeven belangrijke informatie. 
Al deze waarden tezamen geven een goed beeld van waar je staat als het gaat om de ontwik-
keling van insulineresistentie en de kans op diabetes type 2 in jouw lichaam. Vraag hier dan 
ook gerust naar bij je huisarts.

NAAST EEN GROOT AANTAL MENSEN DAT ER ALLES AAN DOET OM 
HUN DIABETES TYPE 2 TE KEREN OF IN IEDER GEVAL ZO VEEL MO-
GELIJK TE BEPERKEN, ZIE IK OOK HET OMGEKEERDE: DIABETESPATIËNTEN 
DIE ERVOOR KIEZEN OM BRAAF HUN MEDICATIE TE NEMEN EN VROLIJK 
VERDER TE LEVEN.

Gevolgschade van diabetes type 2
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Op dat moment kan er in het lichaam al onherstelbare schade zijn ontstaan. Diabetes type 2 
is niet zo onschuldig als het lijkt (in het hoofdstuk Suiker en Diabetes ontdek je alle schade die 
diabetes in je lichaam kan aanrichten). De ziekte is echt in veel gevallen terug te draaien, 
maar je zult hiervoor zelf moeten kiezen om jouw leefstijl en eetgewoonten aan te pakken en 
te veranderen. Hoe eerder je begint, des te minder schade het lichaam oploopt en des te 
groter de kans dat je er zonder al te veel kleerscheuren uitkomt. 

3. Overige soorten 
diabetes

NAAST DIABETES TYPE 1 EN 2 (DE MEEST BEKENDE SOORTEN) KAN 
DIABETES OOK VEROORZAAKT WORDEN DOOR ANDERE FACTOREN 
VAN BUITENAF. DE MEEST BEKENDE IS MISSCHIEN WEL ZWANGER-
SCHAPSDIABETES, MAAR OOK HET GEBRUIK VAN BEPAALDE MEDICIJNEN 
OF AANDOENINGEN AAN DE ALVLEESKLIER KUNNEN DIABETES EN EEN 
AFHANKELIJKHEID VAN INSULINE UITLOKKEN. 

Ongeveer 1-2 procent van 
alle zwangere vrouwen ont-
wikkelt de ziekte en alhoewel 
je wat meer risico loopt als je op het moment dat je zwanger wordt, zwaarlijvig bent of als di-
abetes type 2 voorkomt in jouw naaste familie (ouders, broers of zussen), kan het in principe 
iedere zwangere vrouw overkomen, 
Zwangerschapsdiabetes is een tijdelijke vorm van diabetes die meestal overgaat na de be-
valling, maar wel voor complicaties op de langere termijn kan zorgen. Zo lopen zowel moeder 
als kind een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 op latere leeftijd en ook 
is een baby van een moeder met zwangerschapsdiabetes vaak groter dan een normaal kind, 
wat uiteraard voor meer complicaties kan zorgen bij de bevalling. 

Het verhaal van Jan (ex-diabeet type 2)

‘ Sinds ongeveer tien jaar heb ik diabetes type 2. Toen er diabetes bij mij is geconstateerd, werd er alleen 
gesproken over medicatie, ik kreeg geen voedingsadviezen. In eerste instantie vond ik dat eigenlijk wel 
heel gemakkelijk, want ik kon gewoon verder leven met al mijn slechte gewoontes. Ik hield van zoet, onge-
remd. Niet één koekje, maar zes of acht en een gebakje met slagroom na een wandeling.
Toen ik het boek 100% Suikervrij in 30 dagen had gelezen ben ik wakker geschud uit mijn ‘zoete droom’. Ik 
schrok enorm van de effecten van suiker op het lichaam en ook van de relatie tussen diabetes en hartpro-
blemen (ik ben veertien jaar geleden gedotterd vanwege angina pectoris en heb een stent).Na het lezen 
van het boek heb ik me dan ook voorgenomen om de Sugarchallenge aan te gaan en te proberen om 
zonder metformine verder te kunnen. 
Op het moment dat ik begon met mijn Sugarchallenge, woog ik 93 kilo en had ik een buikje. Mijn bloeds-
uiker was wel binnen de grenzen, maar met het gebruik van medicijnen. Zodra ik de suiker rigoureus had 
afgezworen en volgens de Sugarchallenge-richtlijnen ben gaan eten, voelde ik me al snel fitter en begon 
ik af te vallen. Ook werden mijn glucosewaarden lager en ging mijn Hba1C met sprongen vooruit. Ik be-
gon met 54 en aan het einde van de Sugarchallenge was het 42. Dan ben je praktisch van de suiker 
verlost. Mijn gewicht was gedaald naar 83 kilo. Zowel mijn huisarts als diabetesverpleegkundige stonden 
ervan versteld dat ik zo afviel en dat mijn bloedwaarden zo spectaculair daalden. Uiteindelijk ben ik na drie 
maanden gestopt met de metformine. Ook mijn huidklachten zijn bijna weg en psoriasisnagels heb ik bij-
na niet meer. 
Ik ben veel gezonder gaan eten en heb een evenwicht gevonden tussen suikervrij, gezond en betaalbaar. 
Sugarchallenge is voor mij veranderd van ‘slechts’ het weglaten van suiker in mijn nieuwe leefwijze. En de 
beloning hiervan? Een gezond en fit lichaam! ’

Zwangerschapsdiabetes
ZWANGERSCHAPSDIABETES OFTEWEL DIABETES GRAVIDARUM IS 
IN DE VOLKSMOND WEL BEKEND ALS ZWANGERSCHAPSSUIKER EN 
ONTSTAAT PAS WAT LATER IN DE ZWANGERSCHAP, VAAK TUSSEN DE 24E 
EN 28E WEEK.
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Diabeet en zwangerschap
Voor diabeten geldt dat ‘spontaan’ zwanger worden de nodige risico’s met zich mee brengt. 
Met name in de eerste weken van de zwangerschap kunnen te hoge pieken in de bloedsui-
kerspiegel (dus een hoge Hba1C) de vrucht beschadigen. Tijdens de eerste acht weken van 
de zwangerschap worden de organen gevormd en een te hoge bloedsuiker kan in die periode 
zorgen voor verstoringen in de celdeling en de ontwikkeling van het zenuwstelsel. 
Zorg er daarom voor dat je Hba1C-waarden zo normaal mogelijk zijn voordat je probeert om 

Hoe ontstaat zwangerschapsdiabetes?
Tijdens een zwangerschap maakt het lichaam van de moeder een compleet nieuw lichaam. 
Om de benodigde logistiek hiervoor in het lichaam allemaal optimaal te regelen en de ‘pro-
ductie’ van de baby goed te laten verlopen maakt het lichaam onder invloed van de placenta 
meer en andere hormonen aan die de werking van insuline in het lichaam verminderen. 
Hierdoor zal de stofwisseling in het lichaam veranderen en kan de situatie ontstaan dat het 
lichaam ongevoeliger wordt voor insuline. Deze ongevoeligheid kan er op haar beurt voor 
zorgen dat de bloedsuikerspiegel van de moeder stijgt en trager weer in balans komt. Als 
reactie daarop zal de alvleesklier van de moeder soms tot drie keer meer insuline gaan pro-
duceren om de balans te herstellen. Voor een gezond lichaam is dit geen enkel probleem en 
kan dit tijdelijk prima worden opgevangen. Maar op het moment dat de capaciteit van de 
alvleesklier onvoldoende is om dit huzarenstukje te kunnen leveren kan er zwangerschap-
sdiabetes ontstaan. Er wordt dan te weinig insuline geproduceerd om de hogere bloedsui-
kerspiegels van de moeder weer in balans te brengen. 

Voeding en zwangerschapsdiabetes
Het beste wat je kunt doen bij zwangerschapsdiabetes, is het volgen van de voedingsrichtlijnen 
zoals deze in het boek zijn beschreven voor de diabeten type 2. Doe dit uiteraard altijd in 
overleg met je behandelend arts.

zwanger te worden. Geadviseerd wordt om daar in ieder geval een half jaar de tijd voor te 
nemen. Je kunt dit doen door je aan de richtlijnen te houden voor de voeding voor diabeten 
die in dit boek worden beschreven. Op die manier verklein je de kans op complicaties tijdens 
je zwangerschap en vergroot je de kans op een gezonde baby.

OOK LEEFTIJD EN LEEFWIJZE VAN DE OUDERS EN HET SOORT 
GEBOORTE SPELEN EEN ROL

Momenteel is er veel aandacht voor de invloed van de leefstijl van de ouder en de leeftijd van ouders waarop 
kinderen worden ‘gemaakt’. En zijn inmiddels onderzoeken verricht naar oudere zwangere moeders en vaders 
die kinderen verwekken. 
Zo zou bij oudere vaders het risico op het krijgen van kinderen met ‘afwijkingen’ zoals bijv. ADHD toenemen. 
Ook speelt de leeftijd van de ouders een rol als het gaat om ziekten van het immuunsysteem: hoe ouder de 
ouders zijn bij de geboorte van hun kinderen hoe meer activatie van het immuunsysteem en dus ook een 
grotere kans op coeliakie en andere overgevoeligheden. 
Van belang is ook zeker de leefwijze van de zwangere moeder: meer lichaamsvet kan zorgen voor meer ontste-
kingen, meer allergieën en meer auto-immuunziekten omdat de placenta dit doorgeeft aan de foetus. Kinderen 
hebben hierdoor meer kans op breinstoornissen op latere leeftijd en mogelijk krijgen kinderen hierdoor ook 
overgewicht en diabetes.
Voor zwangere vrouwen die veel stress hebben, die roken, alcohol drinken, slechte voeding tot zich nemen, 
ontstekingen hebben of op een andere manier een minder goede basis vormen voor de ontwikkeling van de 
foetus geldt dat vanuit de evolutie gezien het kind er dan zo snel mogelijk uit wil om te kunnen overleven. En dus 
wordt het te vroeg geboren. Daarnaast krijgt het ongeboren kind signalen dat het zich moet voorbereiden op 
een omgeving van schaarste. Hierdoor kunnen allerlei zaken die een rol spelen bij de ontwikkeling van overge-
wicht (dat al kan ontstaan bij kinderen vanaf twee jaar), diabetes, alzheimer etc. op latere leeftijd negatief zijn 
beïnvloed. Je kunt hierbij denken aan de hormoonhuishouding, voedselvoorkeur en eetlust, een verminderde 
aanwezigheid of ontwikkeling van skeletspieren (waardoor een hogere kans op insulineresistentie aanwezig 
is!), centrale vetopslag, etc. 
Kinderen die via een keizersnede worden geboren, krijgen geen gezonde bacteriën mee van de moeder uit het 
geboortekanaal, maar juist bacteriën van verplegend personeel. Deze kinderen hebben een grotere kans op 
diabetes op latere leeftijd.
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Ontstekingen van de pan-
creas gaan in veel gevallen 
vanzelf weer over. Soms wor-
den ze echter chronisch en in 
dat geval zal de werking van 

de pancreas achteruit gaan waardoor het lichaam afhankelijk wordt van insuline en er dus 
diabetes kan ontstaan. Ook in het geval van tumorvorming bestaat er een risico dat een deel 
van de alvleesklier (en soms zelfs de hele alvleesklier) wordt verwijderd met diabetes als ge-
volg. Diabetes die op deze manier ontstaat, zal niet meer geheel te keren zijn. Wel kun je door 
je voeding aan te passen volgens de richtlijnen voor diabeten type 1 uit dit boek de hoeveel-
heden insuline die nodig zijn drastisch verminderen waardoor verdere gevolgschade kan 
worden beperkt en veelal zelfs kan worden voorkomen.

Bovendien zijn deze ontste-
kingsremmers absoluut niet 
zonder gevaar. Sterker nog: 
naast een enorme rij aan bij-
werkingen die varieert van 
hoge bloeddruk, snelle toe-

name in gewicht en osteoporose (botontkalking), kunnen ze ervoor zorgen dat je soms in één 
klap diabetes ontwikkelt. Het gebruik van deze middelen is dan ook zeer zeker niet zonder 
gevaar! 

Met name ontstekingsremmers zoals corticosteroïden kunnen in het lichaam de bloedsui-
kerspiegel behoorlijk in de war schoppen. Eigenlijk is dat ook wel logisch omdat deze groep 
medicijnen (waarvan de bekendste prednison, prednisolon, dexamethason en hydrocortison) 
de werking van het lichaamseigen hormoon cortisol nabootsen.
Cortisol is naast een geweldige onstekingsremmer ook een stresshormoon dat ervoor zorgt 
dat het lichaam in staat van paraatheid wordt gebracht. Dit doet het onder andere door sui-
kers (energie) vrij te maken uit de lever en de spieren zodat je direct kunt vechten of vluchten. 
Deze suikers komen in de bloedbaan en zorgen voor een stijging van je bloedsuikerspiegel 
(bij diabeten kunnen deze medicijnen een stijging tot 50 procent van de bloedsuikerspiegel 
veroorzaken!). 
Door het gebruik van een corticosteroïde ontstekingsremmer verkeert je lichaam dan ook de 
hele dag in staat van paraatheid én is je bloedsuikerspiegel chronisch te hoog met alle gevol-
gen van dien. Dit verklaart ook waarom deze medicijnen ervoor kunnen zorgen dat je binnen 
korte tijd opzwelt als een ballonnetje. 
Zeker langdurig gebruik van deze medicijnen is niet zonder risico omdat ze je lichaam aan-
zetten om gedurende een langere periode flink wat extra insuline te produceren vanwege de 
te hoge bloedsuikerspiegels die ze veroorzaken. Het vervelende is ook nog dat corticostero-
iden ervoor zorgen dat de werking van de insuline in je lichaam vermindert. Nog een reden 
dus om toediening van dit soort medicatie te voorkomen. 

EET EN LEEF ONTSTEKINGSWEREND
DOOR JE VOEDING EN LEEFSTIJL AAN TE PASSEN HELP JE HET 
LICHAAM VAAK OP NATUURLIJKE WIJZE OM DE 
ONTSTEKINGSHAARDEN WEG TE NEMEN. 
ALS JE OP DIT MOMENT EEN ONTSTEKINGSREMMER 
GEBRUIKT, VOLG DAN ZO SNEL MOGELIJK DE 
VOEDINGSRICHTLIJNEN VOOR DIABETES TYPE 2 UIT DIT 
BOEK OP EN JE ZULT AL BINNEN EEN PAAR WEKEN 
ENORME VERSCHILLEN GAAN MERKEN!

DIABETES KAN UITERAARD OOK ONTSTAAN ALS DE PANCREAS OF 
ALVLEESKLIER, DE HOOFDPRODUCENT VAN INSULINE, ZIEK WORDT 
OF BESCHADIGT (BIJVOORBEELD DOOR OVERMATIG ALCOHOLGE-
BRUIK). HIERBIJ KUN JE DENKEN AAN EEN ONTSTEKING VAN DE 
PANCREAS (PANCREATITIS), MAAR OOK AAN BIJVOORBEELD HET ONT-
STAAN VAN TUMOREN IN DE PANCREAS. 

Een zieke pancreas (alvleesklier)

Medicijnen die diabetes 
                  kunnen uitlokken
WANNEER JE IN JE LICHAAM LAST HEBT VAN EEN ONTSTEKING, 
SCHRIJFT DE ARTS AL SNEL EEN PILLETJE OF POEDERTJE VOOR 
DAT DEZE ONTSTEKING TEGENGAAT. MOCHT DE BOEL ECHT VAST-
ZITTEN, DAN WORDT HET EEN INJECTIE (DENK MAAR AAN EEN 
ONTSTOKEN SPIER OF PIJN IN EEN GEWRICHT). DIT ZAL IN EERSTE IN-
STANTIE DE PIJN VERLICHTEN, MAAR IS NIET DE OPLOSSING VOOR HET 
PROBLEEM OMDAT DE ONTSTEKINGSVERWEKKER NOG IN HET LICHAAM 
AANWEZIG IS. 
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Diabetes
  Suiker &
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4. Suiker, vriend 
en vijand van diabeten
‘MAAR OMA, VIND JE SUIKER DAN NIET LEKKER OMDAT JE SUIKER-
ZIEKTE HEBT?’
‘KIND, IK BEN GÉK OP SUIKER, MAAR EIGENLIJK KAN IK HET BETER 
NIET ETEN, HET MAAKT ME ZIEK.’
DAT IS WAT MIJN OMA ALTIJD TEGEN ME ZEI ALS IK HAAR VROEG HOE 
HET NU PRECIES ZAT MET HAAR DIABETES. IK SNAPTE MAAR NIET DAT 
SUIKERZIEKTE NIET BETEKENDE DAT JE LICHAAM MÉÉR SUIKER NODIG 
HEEFT, MAAR JUIST DAT JE LICHAAM DE CAPACITEIT IS VERLOREN OM 
MET SUIKERS EN SNELLE KOOLHYDRATEN OM TE GAAN. DAT HET ZIEK 
WORDT VAN TE VEEL ZOET. TOCH ZIE IK DAT VEEL DIABETEN EEN ENOR-
ME HANG HEBBEN NAAR ZOET. 

Tijdens de begeleiding en het 
volgen van een persoonlijk op 
maat samengesteld menu 
presteren ‘mijn diabeten’ het 
keer op keer om zoete vari-
anten op hun plan te maken. 
Want: als er iets lastig is voor 
veel diabeten, dan is het wel 
om af te blijven van zoete ver-
leidingen. Toch zorgen juist 

al die zoete uitstapjes ervoor dat je zin blijft houden in zoet. Ik ben het dan ook niet eens met 
de stelling dat een diabeet best nog af en toe wat suiker kan eten. Dat is voor mij hetzelfde als 
tegen een alcoholist zeggen dat-ie best af en toe nog een glaasje wijn kan nemen. 

Suiker en diabetes is helaas een dodelijke combinatie: zelfs door af en toe wat suiker te eten 
houd je het probleem in stand. Daarom is mijn advies om er helemaal van weg te blijven en 
pas op het moment dat je bloedsuikerspiegel minimaal 3 maanden achtereen stabiel is, kun 
je er eens een keertje voor kiezen om een natuurlijke suiker toe te voegen aan bijvoorbeeld 
een zelfgebakken taart. Maar houd er rekening mee dat je het jezelf hiermee vaak extra moei-
lijk maakt, want de hang naar suikers wordt daarmee weer gevoed. Zo min mogelijk en beter 
helemaal niet meer blijft hier dan ook het advies. En geloof me: je zult versteld staan van de 
wereld van mogelijkheden die voor je opengaat als je kiest voor een suikervrije en gezonde 
leefstijl.

SUIKER KOMT IN VELE SOORTEN, MATEN, VARIANTEN EN VERMOM-
MINGEN. ZOETSTOFFEN, NATUURLIJKE SUIKERS, GERAFFINEERDE 
SUIKERS, SUIKERSTROOP, VRUCHTENSUIKERS, VRUCHTENEX-
TRACTEN, GEDROOGDE ZUIDVRUCHTEN, DIKSAPPEN, HONING: 
ALLEMAAL ZIJN HET VARIANTEN OP SUIKER. 

De verschillende soorten suiker

Het is absoluut zo dat de ene 
suikersoort de andere niet is, 
maar suiker is en blijft suiker. 
Het plakt, smaakt zoet en 
geeft in het lichaam een fijn gevoel. Het zorgt ervoor dat we meer willen en maakt ons onver-
zadigbaar. Van nature kennen we ook geen rem op zoet en dat maakt het ook zo lastig. Zoet 
staat in de overleving bekend als ‘veilig’ en daarom kunnen we het blijven eten. Naast het 
verslavende effect dat suiker heeft, is suiker een heel goedkope grondstof die vaak wordt 
gebruikt om producten op te vullen, langer houdbaar te maken of te verfraaien. De voedings-
industrie weet dit maar al te goed en daarom bevat ongeveer 80 procent van alle 
levensmiddelen die je in de supermarkt kunt kopen, een vorm van suiker. Denk aan vleeswa-
ren, sauzen, kant-en-klaarmaaltijden, bak- en braadboter, vruchtenthee – zelfs in kattenvoer 
zit suiker. Op het moment dat je de etiketten in de supermarkt (maar ook van de producten in 
je keukenkastje) echt gaat lezen, zul je verbaasd zijn over wat je tegenkomt.

Suiker verstoort je lichaam
ZELFS HET KLEINSTE BEETJE SUIKER KAN IN JE LICHAAM (ZEKER 
ALS JE DIABEET BENT) EEN ENORME VERSTORING TEWEEGBRENGEN. 
JE KUNT HET VERGELIJKEN MET HET SPELEN VAN KEIHARDE HEAVY METAL 
MUZIEK TIJDENS EEN PRACHTIG KLASSIEK CONCERT. 

Dit geldt zeer zeker voor ge-
raffineerde suiker waarin alle 
stoffen die het lichaam nodig 
heeft om suiker goed te kunnen verteren (vezels, mineralen, enzymen en vitaminen) door 
middel van het productieproces vakkundig zijn verwijderd. 
Hierdoor zal het lichaam zijn eigen reserves (voornamelijk de mineraalvoorraad) aan moeten 
spreken om te kunnen dealen met suikers. Alles wat wordt gebruikt om suiker te neutralise-
ren, kan niet meer worden gebruikt om je immuunsysteem te ondersteunen. Met als gevolg 
dat ook allerlei andere processen in het lichaam (zoals de hormoonhuishouding, maar ook je 
stofwisseling en de aansturing van veel lichaamsprocessen) in de war zullen raken.
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WIST JE DAT 1 THEELEPEL SUIKER DE WERKING VAN JE WITTE BLOEDCELLEN (DIE DEEL UITMAKEN 

VAN JE IMMUUNSYSTEEM) MET 50 PROCENT VERMINDERT GEDURENDE ZEKER VIJF UUR? HET VERLAMT 

DE IMMUUNCELLEN WAARDOOR ZE TIJDELIJK GEEN INDRINGERS MEER KUNNEN OPSPOREN EN VERSLAAN. 

HIERDOOR BEN JE VATBAARDER VOOR AANVALLEN VAN VIRUSSEN, BACTERIËN, KANKERCELLEN EN 

PARASIETEN.

Suiker heeft ruim zeventig verschillende benamingen. En dat is niet voor niets. Slimme voe-
dingsfabrikanten weten dat de consument steeds beter let op suiker en zich meer bewust 
wordt van de gevaren van suiker voor de gezondheid. Om die reden zijn er allerlei andere 
namen verzonnen waarmee suiker wordt aangeduid op een etiket. Sommige producten be-
vatten wel vijf verschillende soorten suiker. 

JE KUNT SUIKER HERKENNEN AAN WOORDEN DIE EINDIGEN 

OP ‘OSE’. MAAR OOK ALLES WAT EINDIGT OP 

‘STROOP’ BEVAT VAAK SUIKER.

Regelmatig ontvang ik nog mail van mensen die producten hebben gekocht bij de biologische 
winkel met enkel natuurlijke suikers. Vaak gaat het dan om jam ‘gezoet met natuurlijk vruch-
tensuiker’ of om appelstroop ‘puur natuur’. Ook diksappen en verse vruchtensappen staan 
vaak bol van dergelijke termen op de verpakking. Onthoud één ding: als iets zoet smaakt, 
bevat het suiker. En ook natuurlijke suikers blijven suikers die je bloedsuikerspiegel beïnvloe-
den en je systeem belasten. Ze zijn dan wellicht niet geraffineerd, maar verstoren nog steeds 
je energiehuishouding. Zeker voor diabeten raad ik het gebruik van deze natuurlijke suikers 
dan ook echt af. 

Is fructose een beter alternatief?
FRUCTOSESUIKER WORDT VAAK AANGERADEN AAN DIABETEN ALS 
ALTERNATIEF VOOR TAFELSUIKER. DE GEDACHTE HIERACHTER IS 
DAT FRUCTOSE ZORGT VOOR EEN MINDER SNELLE STIJGING VAN DE 
BLOEDSUIKERSPIEGEL. TOCH IS FRUCTOSE EIGENLIJK NOG GEVAARLIJ-
KER VOOR JE DAN GEWONE TAFELSUIKER. LAAT MET UITLEGGEN 
WAAROM…

Qua chemische samenstelling 
zijn er in suikerland grofweg 
drie verschillende soorten 
suiker: sucrose, glucose en 
fructose. Sucrose is beter 
bekend als tafelsuiker en bestaat uit 1 molecuul glucose en 1 molecuul fructose. Beide mo-
leculen leggen in het lichaam een andere weg af en dienen een ander doel.

Glucose levert energie
Glucose is de brandstof die is ontworpen voor ieder levend wezen op aarde. Het zorgt voor 
een snelle verhoging van de bloedsuikerspiegel en wordt door het lichaam verbrand voor een 
gezonde portie dagelijkse energie. Glucose zorgt ook voor een snelle verhoging van de hoe-
veelheid insuline in het bloed zodat het snel (door middel van de insuline) kan worden 
opgenomen in de cellen. Zodra het lichaam voldoende glucose heeft opgenomen, geeft het 
een signaal ‘vol’ aan de hersenen waardoor je stopt met eten. 
Over het algemeen gebruikt het lichaam vrijwel alle glucose die het toegediend krijgt. Vooral 
de hersenen en spieren hebben veel glucose nodig. Een teveel aan glucose wordt door de 
lever omgezet in reservesuikers in de vorm van glycogeen dat wordt opgeslagen in de spie-
ren en in de lever zelf. De lever kan een behoorlijke hoeveelheid glucose opslaan als glycogeen. 
Het is niet giftig voor het lichaam en is bedoeld als reservebrandstof voor barre tijden. Gluco-
se is dus over het algemeen niet het grootste probleem, sterker nog: het is van levensbelang 

Suiker kent vele namen

Natuurlijke suikers

VOORBEELDEN VAN NATUURLIJKE SUIKERS (DIE JE VAAK VINDT IN BIOLOGISCHE PRODUCTEN) 

ZIJN DADELSTROOP, HONING, TARWESTROOP (WHEAT SYRUP), SPELTSTROOP, MAÏS(MOUT)STROOP, 

RUWE RIETSUIKER, OERSUIKER, BRUINE SUIKER EN RIJSTSTROOP.

DOWNLOAD 
OP DE SUGARCHAL-
LENGE-SITE GRATIS 

DE SUIKERTELLER-APP. 
HIERMEE HEB JE ALLE 
SUIKERSCHUILNAMEN 
ALTIJD BIJ DE HAND IN 

DE SUPERMARKT!

IN BIJLAGE 4 VIND JE ALLE SUIKERSCHUILNAMEN OP EEN RIJTJE. 
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om goed te kunnen functioneren. Om die redenen kan het lichaam het ook zelf aanmaken in 
geval van nood. Echter, bij een teveel aan glucose zal de lever deze om gaan zetten in vetten. 

Fructose levert vetreserves
Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat fructose weleens een van de hoofdveroorzakers zou kun-
nen zijn van onze huidige obesitas- en diabetesepidemie (inclusief alle aanverwante aandoeningen 
en ziekten). Fructose legt in het lichaam namelijk een andere weg af dan glucose en daarin 
schuilt het gevaar. Het gaat in tegenstelling tot glucose − dat via de darmwand wordt opgeno-
men in het bloed en vervolgens onder invloed van insuline in onze cellen belandt − rechtstreeks 
naar de lever, omdat dit het enige orgaan is dat fructose kan verwerken. De lever heeft meer tijd 
nodig voor de verwerking en daardoor heeft fructose een minder sterke invloed op een stijging 
van de bloedsuikerspiegel. Hierdoor dénken we dat het gezonder is (en om die reden wordt het 
vaak aangeraden als goede suiker voor diabeten). Het tegendeel is echter waar.

De aanmaak van insuline start op 
            basis van wat je in je mond proeft
De praktijk is dat de spijsvertering al begint in de mond doordat het lichaam in eerste instan-
tie reageert op de smaak van een product. In de mond worden spijsverteringsenzymen 
geactiveerd die op hun beurt signalen afgeven aan de hersenen, die ervoor zorgen dat de 
alvleesklier start met het produceren van insuline. Of je dus kiest voor natuurlijke suikers of 
voor kunstmatige zoetstoffen: de intensiteit van de zoete smaak die je eet, bepaalt in belang-
rijke mate hoeveel insuline het lichaam aanmaakt, niet de hoeveelheid calorieën die een 
product levert. Omdat fructose zoeter is dan glucose kun je je voorstellen wat er gebeurt als 
je er te veel van binnen krijgt. 
Tenzij je een superintensieve en actieve leefstijl hebt, zal de lever vrijwel alle fructose die je eet 
rechtstreeks omzetten in vet. Deze vetten worden in eerste instantie opgeslagen in de lever 
zelf. De lever wordt daardoor steeds vetter. Hierdoor kan hij zijn werk, dat bestaat uit zo’n 600 
processen, waaronder het opnemen van voedingsstoffen uit het bloed, het onschadelijk maken 
van gifstoffen, het opruimen van afvalstoffen en het reguleren van de vetstofwisseling, steeds 
minder goed doen. Bovendien is de lever het eerste orgaan dat insulineresistent zal worden 
bij een te grote belasting. Dit is waar de ontwikkeling van diabetes begint. 

Fructose zorgt ervoor dat je meer eet
Een ander bijkomstig nadeel van de verteringsweg van fructosesuikers via de lever is dat in 
het lichaam het verzadigingshormoon leptine, dat in je hersenen zorgt voor het sein ‘ik zit vol’ 
minder snel en soms helemaal niet wordt ‘aangezet’. Leptine is afkomstig uit de vetcellen en 
wordt geactiveerd door insuline. 
Glucose wordt door middel van insuline opgenomen in je cellen en zorgt er daardoor voor dat 
het lichaam leptine aanmaakt die op haar beurt een signaal geeft aan de hersenen om te 
stoppen met eten. 
Fructose geeft in veel mindere mate een insulinereactie waardoor er minder leptine wordt 
aangemaakt en het lichaam dus veel langer nodig heeft voordat het signaal ‘vol’ door de 
hersenen wordt waargenomen. En dat terwijl de zoetere smaak van fructose ervoor zorgt dat 
je meer blijft eten.

LEVERVERVETTING
Ongeveer 25 tot 40 procent van de volwassenen in westerse landen heeft in meer of mindere mate last van 
leververvetting. Een vervette lever geeft vetdeeltjes en cholesterol af aan het bloed. Dit zijn de zogenaamde 
triglyceriden of rondzwevende vetdeeltjes waar iedereen zo bang voor is. Een teveel van deze vetdeeltjes in je 
bloed zorgt ervoor dat het bloed dikker wordt en kan in je lichaam zorgen voor het dichtslibben van de aderen 
en voor het ontstaan van ontstekingen. Ook kunnen ze onder invloed van de verhoogde hoeveelheid insuline 
die door het lichaam al is aangemaakt, pijlsnel worden opgeslagen als buikvet in de vetcellen rondom de organen. 
Gelukkig is een vervette lever omkeerbaar. Zodra je de veroorzaker wegneemt, zal de lever – mits hij nog niet 
beschadigd is − zichzelf ‘ontvetten’.
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BIJNA 60 PROCENT VAN ALLE SUIKERS EN ZOETSTOFFEN DIE GE-
BRUIKT WORDEN IN ONZE VOEDING EN BIJNA ALLE SUIKERS DIE 
GEBRUIKT WORDEN IN FRISDRANK EN VRUCHTENSAPPEN, ZIJN AFKOMSTIG 
UIT MAÏS EN BEHOREN TOT CHEMISCH GEWONNEN FRUCTOSESUIKERS 
OFTEWEL GLUCOSE-FRUCTOSESTROOP. ZE ZIJN OOK WEL BEKEND ON-
DER DE NAAM HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP (HFCS). DEZE ZOETE 
SUIKERSTROOP IS IN 1966 ONTDEKT IN JAPAN DOOR EEN MEDISCHE 
STUDENT EN VANAF 1975 WORDT HET VOLOP VERWERKT IN HEEL VEEL 
VOEDINGSMIDDELEN. 

Glucose-fructosestroop (HFCS)

De combinatie van de lage 
prijs (het is ongeveer drie 
keer goedkoper dan gewone 
suiker) en de hogere zoet-
kracht (het is twintig keer 
zoeter) heeft ervoor gezorgd 
dat veel fabrikanten in de ja-
ren zeventig en tachtig zijn 

overgestapt van het gebruik van sucrose naar HFCS. De gedachte was dat hierdoor minder 
zoetstof nodig is, die bovendien nog goedkoper is ook. Het zit niet alleen in frisdranken, je 
vindt het ook in babyvoeding, vleeswaren, soepen, sauzen, vruchtenyoghurt, brood, ontbijt-
granen en zoet broodbeleg zoals jam en hagelslag. 

Van vetarm naar suikerrijk
In de jaren zeventig, waarin nog ijverig calorieën werd geteld, is de jacht geopend op vetten. 
Van vet zou je dik worden omdat vetten veel meer calorieën bevatten dan koolhydraten. Om 
die reden deden de vetarme producten hun intrede. Maar als je vet weghaalt uit een product, 
zul je er iets anders aan toe moeten voegen om het eetbaar te houden. Je raadt het al: HFCS 
was een perfecte oplossing. 
Als je terugkijkt zie je dat de enorme stijging in obesitas en diabetes type 2, maar ook hart- en 
vaatziekten, in die periode is begonnen. In die periode deden bovendien de kant-en-klaar-
maaltijden hun intrede, eveneens gezoet met HFCS en op smaak gemaakt met 
smaakversterkers die ook je bloedsuikerspiegel in de war gooien. 
Het gevolg van al deze HFCS in onze voeding is dat we nu dagelijks gemiddeld zo’n 75 gram 
fructosesuikers binnenkrijgen; dat is fors meer dan de 15 gram fructose die ongeveer een 
eeuw geleden werd gebruikt en die destijds uit hele vruchten werd gehaald. Het spreekt voor 
zich dat fructose in deze astronomische dagelijkse hoeveelheden bijzonder schadelijk is voor 
het lichaam en kan zorgen voor behoorlijk wat ongemakken. 

De enorme gevaren van fructose
Ontelbaar veel studies hebben inmiddels aangetoond dat een te hoge consumptie van fruc-
tosesuikers (zowel de natuurlijke die je vindt in vers fruit, als zeer zeker de chemisch 
vervaardigde uit maïs en aardappelzetmeel in de vorm van bijvoorbeeld glucose-fructose-
stroop of de schuilnaam invertstropen) voor het lichaam gevaarlijker zijn dan we denken. 

ZO VEROORZAAKT TE VEEL FRUCTOSE ONDER ANDERE

 Een verhoogde vetopslag en toename in gewicht, vooral rond de buik en taille.

 Verhoogde tryglyceridewaarden en cholesterol (dit zijn de zwevende vetdeeltjes in 
het bloed die aan de aderwanden kunnen gaan plakken of zich rondom organen 
vastzetten).

 Een verhoogde bloeddruk doordat het lichaam urinezuur aanmaakt bij een te hoge 
inname van fructose. Dit urinezuur zorgt ervoor dat de bloedvaten minder soepel worden 
met als resultaat een hogere bloeddruk.

 Een verstoorde werking van de stofwisseling waardoor je meer gaat eten en je lichaam 
ongevoeliger wordt voor de werking van insuline (waardoor het meer vet opslaat en de 
cellen minder voedingsstoffen op zullen nemen. Hierdoor kun je dus ondervoed raken én 
tegelijkertijd overgewicht hebben!).

 Een verhoogde kans op het ontstaan van diabetes type 2, hart- en vaatziekten en 
heel veel kankersoorten.

 Meer afvalstoffen in het lichaam in de vorm van urinezuur, waardoor het risico toeneemt 
op het ontstaan van jicht- en reuma-achtige klachten, maar ook van een scala aan chro-
nische ziekten, waaronder wederom diabetes en hart- en vaatziekten, maar ook obesitas, 
nieraandoeningen en hoge bloeddruk.

 Een versnelde veroudering omdat fructose zich heel snel bindt aan lichaamseigen 
eiwitten waardoor deze beschadigd raken (denk bijvoorbeeld aan meer rimpels in je huid 
en een versnelde veroudering van organen en weefsels).
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Hoe zit het met fruit?
FRUIT BEVAT OOK FRUCTOSESUIKER: IS DIT DAN OOK ONGEZOND 
VOOR ONS? HET ANTWOORD IS: NEE, FRUIT IS GEZOND VOOR HET 
LICHAAM, MAAR ALLEEN ALS HET OOK ECHT IN DE ORIGINELE ‘VER-
PAKKING’ WORDT GEGETEN. OP DIE MANIER KAN HET LICHAAM HET 
HERKENNEN EN GEEF JE HET LICHAAM SAMEN MET DE SUIKERS DE BE-
NODIGDE VEZELS. OOK KRIJG JE VITAMINEN EN MINERALEN BINNEN. 

Voor diabeten geldt dat met 
name de zuurdere vruchten-
soorten zeer geschikt zijn. 
Denk hierbij aan bessen, 
kersen, pruimen, citroen, 

oud-Hollandse appelsoorten als de goudrenet, sterappel of notarisappel. Eet echter per dag 
niet meer dan twee stuks fruit en combineer dit goed met een eiwit of veel vezels, zodat je 
bloedsuikerspiegel zo min mogelijk wordt beïnvloed.

De gedachte hierachter is 
dat deze minder calorieën 

bevatten en daardoor een minder groot effect hebben op de bloedsuikerspiegel. Zoetstoffen 
en suikervervangers vind je in ruime hoeveelheden in lightproducten, maar ook in medicij-
nen en voedingssupplementen. Waar veel mensen niet bij stilstaan, is dat ook deze 
kunstmatige stoffen het lichaam behoorlijk in de war kunnen brengen omdat ze niet alleen 
onherkenbaar zijn voor het lichaam, want chemisch, ze zorgen ook wel degelijk voor een ver-
hoogde aanmaak van insuline, ook al beïnvloeden ze je bloedsuikerspiegel minder dan 
suiker.

Caloriearm met zoetstoffen 
              en suikervervangers
ALS VERVANGER VAN SUIKER WORDT AAN VEEL DIABETEN AANGE-
RADEN OM TE KIEZEN VOOR ZOETSTOFFEN.

Zoetstoffen houden je lichaam voor de gek
Het verschil is dat echte suiker daadwerkelijk invloed heeft op de bloedsuikerspiegel en daar-
door kan worden opgenomen met behulp van de aangemaakte insuline. Voor zoetstoffen 
geldt dit echter niet. Deze hebben weliswaar geen of een geringe invloed op de bloedsuiker-
spiegel, maar zorgen er wél voor dat het lichaam insuline aanmaakt vanwege de zoete smaak 
die het in de mond proeft. Doordat er vervolgens geen zoete calorieën volgen, hangt de insu-
line als het ware werkloos rond in het bloed en gaat op zoek naar suikers die het op kan slaan. 
Hierdoor daalt je bloedsuikerspiegel, met als gevolg dat je honger krijgt (en vaak krijg je dan 
zin in producten die veel koolhydraten en suikers bevatten). Alles wat je dan eet, wordt met 
grote waarschijnlijkheid onder invloed van de aanwezige insuline direct opgeslagen als vet. 
Je denkt dus dat je slim bezig bent door de suiker te vervangen door zoetstoffen. De waar-
heid is echter dat je in je lichaam grote verwarring veroorzaakt en je hele stofwisseling door 
de war gooit doordat je tegen je lichaam zegt dat er ‘zoet’ aan komt en er vervolgens geen 
zoete calorieën volgen. Hierdoor krijg je juist veel meer zin in nog meer zoet en ontstaan de 
zo gevreesde suikercravings die zorgen voor vreetbuien en een continue zin in ‘iets lekkers’. 
Zoals je inmiddels zult begrijpen, ben ik geen voorstander van chemisch geproduceerde 
voeding. En al helemaal niet van chemisch geproduceerde suikers. Mijn advies aan diabeten 
is dan ook om geen kunstmatige zoetstoffen en suikervervangers te gebruiken. Los van de 
effecten die ze wel degelijk hebben op je bloedsuikerspiegel, zijn er steeds meer bewijzen te 
vinden dat bijvoorbeeld aspartaam giftige bijwerkingen heeft die met name ons zenuwstelsel 
behoorlijk kunnen beschadigen (denk hierbij bijvoorbeeld aan geheugenverlies en hersentu-
moren, maar ook aan meer voorkomende klachten als hoofdpijn en oorsuizingen). Daarnaast 
werken zoetstoffen carcinogeen, wat wil zeggen dat ze het ontstaan en de groei van kanker 
bevorderen door verandering in het celgenoom. 

ZOETSTOFFEN DIE VEEL WORDEN GEBRUIKT ZIJN 

ASPARTAAM, ACESULFAAM-K, CYCLAMATEN, SUCRALOSE, 

SPLENDA, SORBITOL EN XYLITOL.
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gezondheid
Diabetes en je
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DIABETES TYPE 2 KRIJG JE NIET ZOMAAR. MEESTAL IS DAAR WEL 
HET EEN EN ANDER AAN VOORAF GEGAAN. HET BEGINT VAAK MET 
EEN BLOEDSUIKERSPIEGEL DIE ONDER INVLOED VAN ONZE HUIDI-
GE LEEFWIJZE BEGINT TE SCHOMMELEN EN UITEINDELIJK UIT 
BALANS RAAKT. EEN TE HOGE OF EEN TE LAGE BLOEDSUIKERSPIEGEL 
IS VOOR HET LICHAAM DODELIJK. OM DIE REDEN ZAL HET LICHAAM ER 
ALLES AAN DOEN OM DE BALANS IN HET BLOED TE BEWAREN. 

5. Het begint met 
         insulineresistentie

De dans van 
           insuline en glucagon

Een gezonde bloedsuiker-
spiegelwaarde schommelt 
als je nuchter bent (als je on-
geveer twaalf uur niets 
gegeten en gedronken hebt 
behalve water), tussen de 4,5 
en 5,5 mmol per liter. Direct 
nadat je hebt gegeten, stijgt 

je bloedsuikerspiegel, maar in een gezond lichaam is de bloedsuiker binnen een uur weer 
teruggebracht naar normale waarden. 

TWEE BELANGRIJKE HORMONEN DIE HELPEN OM DE BLOEDSUI-
KERSPIEGEL IN HET LICHAAM IN BALANS TE HOUDEN, ZIJN INSULINE 
EN GLUCAGON. BEIDE HORMONEN WORDEN AANGEMAAKT IN DE AL-
VLEESKLIER (PANCREAS). INSULINE WORDT AANGEMAAKT ALS DE 
HOEVEELHEID GLUCOSE (SUIKER) IN JE BLOED TE HOOG IS EN GLU-
CAGON ALS DE HOEVEELHEID GLUCOSE IN JE BLOED TE LAAG IS. OP DIE 
MANIER HOUDEN DEZE BEIDE HORMONEN DE BLOEDSUIKERWAARDEN 
IN HET BLOED OP PEIL EN ZORGEN ZE ERVOOR DAT ER ALTIJD VOLDOENDE 
VOEDING VOOR DE CELLEN VOORHANDEN IS. 

Het hormoon insuline
Het hormoon insuline zorgt ervoor dat de cellen de glucose (suiker) opnemen die vrijkomt 
nadat je hebt gegeten. Insuline is de sleutel die ervoor zorgt dat de cellen zich openen voor de 
energie die door het lichaam wordt aangeleverd in de vorm van suikers. Op het moment dat 
een cel voldoende suiker (energie) heeft opgenomen, zal hij weer sluiten en de overtollige 
energie wordt vervolgens (onder invloed van de insuline) opgeslagen als suikerreserve in de 
vorm van glycogeen. Zodra de voorraaddepots voor vol zijn zal de extra energie worden op-
geslagen als vet. 
Insuline is een opbouwend hormoon dat er naast de opname van suiker uit het bloed ook 
voor zorgt dat lichaamsweefsels worden opgebouwd. Zo bouwt het lichaam onder invloed 
van insuline eiwitten op uit aangeleverde aminozuren en vetten uit glycerol en vetzuren. Om-
dat de cellen altijd voorrang zullen geven aan de verbranding van suikers en omdat insuline 
de opbouw van lichaamsweefsels (waaronder vetweefsel) stimuleert, is het onmogelijk om 
vet te verbranden als je veel insuline in je bloed hebt. Dit is de hoofdreden waarom het voor 
veel diabeten met diabetes type 2 vrijwel onmogelijk is om in gewicht af te nemen en waarom 
mensen die beginnen met het spuiten van insuline vrijwel altijd in gewicht aankomen. 

Man  25 gram   5  35 + 600%
Vrouw  20 gram   4  35 + 775%
Kind  15 gram   3  45 + 1400%

GESLACHT BENODIGDE HOEVEEL-
HEID SUIKER PER DAG 

IN KLONTJES 
SUIKER

GEM. CONSUMPTIE
PER DAG IN KLONTJES SUIKER

% ADH
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Het hormoon glucagon
Als de bloedsuikerspiegel te laag dreigt te worden, dan zorgt het hormoon glucagon ervoor 
dat reservevoorraden suikers die het lichaam heeft aangelegd in de vorm van glycogeen in 
de lever weer worden omgezet in glucose. Gemiddeld hebben we ongeveer 350-400 gram 
glycogeenvoorraad in ons lichaam. 
Zodra deze reservevoorraad opgebruikt is, zal het lichaam onder invloed van glucagon de 
vetreserves aanspreken. De glucagon zorgt ervoor dat de vetcellen vetten gaan afbreken en 
omzetten in vetzuren die vervolgens door het bloed kunnen worden opgenomen. Deze vet-
zuren worden door de lever omgezet in suikers die als brandstof worden gebruikt. Hierdoor 
wordt als het ware de vetverbranding ‘aangezet’. Omdat door de verbranding van de glycog-
eenvoorraad en de lichaamsvetten minder suikers dienen te worden aangevoerd, zal je 
honger- en snaaizin afnemen waardoor je bloedsuikerspiegel beter in balans blijft. Des te 
meer glucagon je lichaam produceert, des te meer vetten je dus kunt verbranden. Je zou dan 
ook gerust kunnen zeggen dat glucagon het vet verbrandende hormoon is en insuline het 
hormoon dat de vetopslag regelt. 
Bij een gezond lichaam wisselen deze beide hormonen elkaar af en zorgen ze er samen voor 
dat de bloedsuikerspiegel mooi in balans blijft. Helaas is de samenwerking tussen deze beide 
hormonen bij veel mensen ver te zoeken. Met name de vrachtladingen suiker die we jaarlijks 
per persoon naar binnen werken (zie onderstaande tabel), gecombineerd met vaak een flinke 
portie stress en andere ongezonde gewoonten, leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Het ontstaan van insulineresistentie
ONS LICHAAM IS NIET GEMAAKT OM DE ENORME HOEVEELHEDEN 
SUIKER EN SNELLE KOOLHYDRATEN TE VERWERKEN DIE WE DAGE-
LIJKS ETEN. HET WORDT ER LETTERLIJK ZIEK VAN. SUIKERS ZIJN VOOR 
HET LICHAAM BEDOELD ALS BRANDSTOF OM DE DAGELIJKSE LICHAME-
LIJKE INSPANNINGEN TE KUNNEN VERRICHTEN, OM NA TE KUNNEN 
DENKEN EN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ALLE ORGANEN IN HET LICHAAM 
GOED BLIJVEN FUNCTIONEREN. 

En dan heb ik het niet over de 
chemische suikers die we in 
grote hoeveelheden naar 
binnen werken, maar over 
gezonde suikers die het li-
chaam kan halen uit groenten, 
fruit, peulvruchten en in mindere mate granen.  Het gros van de mensen heeft een inactieve 
leefstijl waarbij de enige beweging nog bestaat uit het van en naar de auto lopen. De rest van 
ons leven vullen we veelal zittend in. We verbruiken dan ook lang niet alle energie die we iede-
re dag ‘tanken’. We tanken als het ware onze benzinetank vol terwijl er nog meer dan genoeg 
brandstof inzit. Bij een auto zou deze brandstof uit de tank lopen, maar ons lichaam zit anders 
in elkaar. Dat slaat alle extra brandstof op als reserves voor slechtere tijden. Tsja… 
Het gevolg van onze huidige leefstijl is dan ook dat bij veel mensen de bloedsuikerspiegel 
inmiddels chronisch uit balans is. Je merkt dat onder anderen aan een vergrote behoefte aan 
suikers en koolhydraten, vermoeidheid, energiedips gedurende de dag en soms ook eetaan-
vallen. Het lichaam doet er alles aan om de bloedsuikerspiegel weer terug in balans te 
brengen. Het zal meer insuline gaan aanmaken zodat de cellen extra suikers kunnen opne-
men en het zal de nieren ertoe aanzetten om meer suikers uit te scheiden (waardoor je dorst 
krijgt en de nieren uiteindelijk overbelast kunnen raken). 

Het begint met een overbelaste lever
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, wordt insulineresistentie niet veroorzaakt door 
de alvleesklier, maar begint het in de lever. Door de enorme hoeveelheden suikers die bij veel 
mensen in het bloed rondhangen, raakt uiteindelijk de lever (die een belangrijke rol speelt in 
de suikerverwerking) als eerste overbelast. 
Vanwege de belangrijke rol die de lever speelt in de suikerstofwisseling is de lever het meest 
insulinegevoelige orgaan. Bij een overbelasting zal de lever dan ook ter bescherming van 

VANUIT DE EVOLUTIE GEZIEN IS HET LICHAAM GEBOUWD OP SCHAARSTE. OM DIE REDEN HEBBEN WE 

MAAR LIEFST DRIE HORMONEN DIE ZICH BEZIG KUNNEN HOUDEN MET DE AANMAAK VAN GLUCOSESUI-

KERS (CORTISOL, ADRENALINE EN GLUCAGON) EN SLECHTS ÉÉN HORMOON DAT ZICH BEZIGHOUDT MET 

DE AFBRAAK EN OPNAME VAN GLUCOSE IN DE VORM VAN INSULINE. ONS LICHAAM IS DAN OOK NIET 

GEBOUWD OP EEN OVERVLOED AAN SUIKER EN WEET NIET HOE HET HIERMEE OM DIENT TE GAAN.
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zichzelf het aantal insulinereceptoren (ik noem dit altijd sleutelgaten) waardoor het suikers 
kan opnemen, verminderen zodat er minder suikers in de lever komen. Het gevolg hiervan is 
dat-ie minder gevoelig zal worden voor de insuline en minder suikers gaat opnemen. De re-
actie van het lichaam is dat het nog meer insuline zal aanmaken. Het gaat als het ware steeds 
harder rammelen aan de sleutelgaten van de lever om er zo toch voor te zorgen dat de lever 
meer suikers opneemt. De tegenreactie hierop is niet dat de lever meer suikers opneemt, 
maar dat-ie nog meer insulinereceptoren af zal sluiten en dus juist minder suikers op zal gaan 
nemen. Ook in de rest van je lichaam zal dit gebeuren bij een teveel aan insuline: de cellen 
worden doof voor de signalen die insuline afgeeft en zullen daarom steeds minder suikers uit 
het bloed opnemen. Aangezien deze suikers de voeding bevatten die je lichaam nodig heeft, 
is het uiteindelijke resultaat dat je lichaam langzaam maar zeker ondervoed raakt. Hierdoor 
zal het gaan vragen om eten (liefst in de vorm van snelle suikers en koolhydraten) en de spi-
raal is rond. Je krijgt honger, gaat eten en vervolgens worden deze voedingsstoffen niet 
opgenomen in het lichaam, maar omgezet in vetten.

De vetcellen gaan zich vermeerderen
Doordat alle suikers uit de overvoeding verminderd worden opgenomen in de lichaamscel-
len, zal het lichaam ze op gaan slaan als vetten. Door deze verhoogde vetopslag rekken de 
vetcellen uit en worden ze groter. En dan wordt het gevaarlijk. Vetcellen vormen namelijk ook 
levend weefsel dat zichzelf in stand wil houden. Hiertoe gaan ze ontstekingsverwekkende 
stoffen produceren die er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat het lichaam steeds minder in-
suline op zal nemen. Het lichaam ervaart stress en de alvleesklier draait dan ook bij het gros 
van de mensen overuren om de enorme hoeveelheid insuline aan te maken die nodig is om 
de boel weer terug in het gareel te brengen. 

Lichaamscellen beschermen zichzelf
Doordat de alvleesklier steeds meer insuline in het lichaam pompt, worden de lichaamscel-
len ongevoeliger voor de werking van de insuline (ze worden insulineresistent). Een cel die 
insulineresistent wordt, zal om zichzelf te beschermen het aantal receptoren (sleutelgaten) 
waarmee de insuline suiker in de cel kan brengen verminderen. Hiermee voorkomt de cel 
dat-ie te veel suikers krijgt waardoor-ie verstopt raakt en zal sterven. 

Het gevolg van deze insulineresistentie is dat de alvleesklier nog meer insuline aan zal gaan 
maken om de cellen als het ware te dwingen om zich te openen. De cellen reageren hierop 
echter averechts en zullen steeds meer insulinereceptoren afsluiten, met als gevolg dat er in 
het bloed een enorme hoeveelheid insuline rondhangt. Juist deze ‘werkloze’ insuline zorgt 
ervoor dat je honger krijgt en dikker en vermoeider wordt. Het gaat in je bloed op zoek naar 
energie die het op kan slaan als vetten. Hierdoor zorgt het al snel voor een daling van je 
bloedsuikerspiegel waardoor je honger krijgt en gaat eten.

ZO ONTSTAAT ER EEN SITUATIE WAARBIJ ER IN HET LICHAAM VEEL TE VEEL INSULINE AANWE-
ZIG IS TERWIJL DE BLOEDSUIKERSPIEGEL NOG WEL BINNEN DE WAARDEN VALT. DIT KOMT NIET 

OMDAT DE CELLEN NETJES DE VOEDINGSSTOFFEN OPNEMEN, MAAR OMDAT VRIJWEL ALLE VOEDINGS-

STOFFEN ONDER INVLOED VAN DE INSULINE WORDEN OPGESLAGEN ALS VETTEN. JE RAAKT DUS 

LANGZAAM ONDERVOED (OMDAT DE CELLEN BIJNA GEEN VOEDINGSSTOFFEN EN INSULINE MEER OP KUN-

NEN NEMEN DOORDAT ZE EEN GROOT DEEL VAN DE INSULINERECEPTOREN HEBBEN AFGESLOTEN) 

TERWIJL JE LICHAAM STEEDS DIKKER WORDT.

Insuline en glucagon 
dansen uit de maat

Hierdoor worden alle suikers 
en koolhydraten die je eet of 
die je lichaam aanmaakt di-
rect opgeslagen als vet, of je 
nu wilt of niet. Je komt dus aan terwijl je misschien bijna niets eet. Bovendien raakt de al-
vleesklier door de overproductie van insuline langzaam maar zeker overspannen waardoor 
hij uiteindelijk steeds minder insuline gaat produceren. Dit is waar diabetes type 2 ontstaat.

DIT IS NIET ALLEEN HET VOORSTADIUM VAN DIABETES, OOK WORDT 
ER DOOR DE GROTE HOEVEELHEDEN INSULINE IN HET BLOED GEEN VET 
MEER VERBRAND: HET HORMOON GLUCAGON, DAT HOOFDVERANT-
WOORDELIJK IS VOOR DE VETVERBRANDING, WORDT UITGESCHAKELD 
DOOR DE ENORME HOEVEELHEDEN INSULINE IN HET BLOED. 

WAAR DEZE ZIEKTE NOG MAAR DERTIG JAAR TERUG VOORAL VOORKWAM ONDEROUDEREN, VEELAL 

VANWEGE EEN VERSLETEN ALVLEESKLIER, KOMT DIABETES TYPE 2 NU AL VOOR BIJ JONGE KINDEREN EN 

STEEDS MEER JONGEREN. DE ZIEKTE BEGINT EEN ENORM PROBLEEM TE WORDEN EN ZOU WELEENS DE 

EPIDEMIE VAN DE TOEKOMST KUNNEN ZIJN. 
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Niets is minder waar. Je kunt 
vet zijn vanbuiten, maar je 
kunt ook vet zijn vanbinnen 

doordat je lichaam vetten opslaat rondom de organen. Dit zie je niet direct aan de buitenkant, 
maar aan de binnenkant van je lichaam ontstaan er dan wel degelijk ontstekingsreacties die 
kunnen leiden tot insulineresistentie en soms ook tot diabetes.
Ongeveer 25 procent van de slanke mensen heeft last van insulineresistentie, oftewel een 
bloedsuikerspiegel die uit balans is. En van alle diabeten met type 2 diabetes heeft ongeveer 
20 procent een normaal gewicht.
Het vervelende is dat insulineresistentie een hele tijd onopgemerkt kan blijven. Zelfs bij het 
prikken van bloedsuikerwaarden wordt dit vaak niet gezien. Je kunt dus dénken dat je gezon-
de bloedsuikerwaarden hebt terwijl er in je lichaam iets heel anders aan de hand is! Kijk dan 
ook goed naar de signalen die je lichaam je geeft (zie hoofdstuk 2) en als je het niet vertrouwt, 
dring dan aan op verder onderzoek, bijvoorbeeld naar de HbA1c-waarde in je bloed. Deze 
waarde geeft aan in hoeverre je bloedsuikerspiegel over een periode van drie maanden heeft 
geschommeld. 
 

STERKER NOG: HIJ VERMOEDT DAT OBESITAS MOGELIJK DE VERDEDIGINGSREACTIE VAN HET 
LICHAAM IS ALS GEVOLG VAN INSULINERESISTENTIE. IMMERS: INSULINE ZEGT TEGEN DE CEL DAT 

HIJ ENERGIE MOET VERBRANDEN, MAAR BIJ INSULINERESISTENTIE LUISTERT DE CEL NIET MEER NAAR DE 

INSULINE EN SLAAT DE ENERGIE OP ALS VET. INSULINERESISTENTIE ONTSTAAT DUS NIET NADAT JE DIK 

BENT GEWORDEN, HET OVERGEWICHT ONTSTAAT JUIST DOORDAT DE CELLEN NIET MEER LUISTEREN NAAR 

DE INSULINE (EN DUS AL INSULINERESISTENT ZIJN VOORDAT JE DIK WORDT).

Ik sluit me aan bij de visie van Peter Attia. Als het andersom zou zijn geweest, dan hadden de 
conventionele behandelmethoden in mijn ogen namelijk allang vruchten afgeworpen moeten 
hebben. En toch zijn er juist steeds meer mensen die diabetes type 2 krijgen en vechten met 
overgewicht. Bovendien laat mijn ervaring inmiddels heel duidelijk zien wat er gebeurt als bij 
cliënten de bloedsuikerspiegel weer in balans gebracht wordt. 

Ben jij 
insulineresistent?

HOE WÉÉT JE NU OF JOUW BLOEDSUIKERSPIEGEL UIT BALANS IS? 
OF JOUW LICHAAM AL EEN MEER OF MINDERE MATE VAN INSULI-
NERESISTENTIE HEEFT OPGEBOUWD? ALS JE DIABETES TYPE 2 HEBT, 
DAN IS DIT NATUURLIJK OVERDUIDELIJK. VOOR HET GROOTSTE DEEL 
VAN DE MENSEN GELDT DIT ECHTER NIET: NAAR SCHATTING HEEFT ON-
GEVEER 60% VAN ALLE NEDERLANDERS IN MEER OF MINDERE MATE 
LAST VAN INSULINERESISTENTIE ZONDER HET TE WETEN. 

Het belangrijkste kenmerk 
van een beginnende insuline-
resistentie is het verdwijnen 
van je taille. Oftewel: het ont-
staan van zwembandjes en 
het steeds groter worden van 
de omvang van je middel. Op het moment dat je tailleomvang (gemeten op 2,5 centimeter 
boven je navel) meer dan 80% van de omvang van je heupen bedraagt, is de kans groot dat je 
lichaam bezig is om insulineresistentie op te bouwen.

EEN BELANGRIJKE MISVATTING IS DAT WE VAAK DENKEN DAT WE 
ONS PAS ZORGEN HOEVEN TE MAKEN ALS WE TE DIK ZIJN EN DAT 
WE GEZOND ZIJN ALS WE SLANK ZIJN. OOK VEEL SPORTERS DENKEN 
DAT ZE ‘VEILIG’ ZIJN OMDAT ZE VEEL BEWEGEN. 

Ook als je slank bent, loop je gevaar!

De Amerikaanse arts en 
wetenschapper Peter Attia 
heeft zijn levenswerk ge-

maakt van het aantonen van de relatie tussen obesitas en insulineresistentie. Hij benadrukt 
dan ook het belang van het voorkomen en genezen van insulineresistentie.

Insulineresistentie maakt 
              dik en ziek…
MOMENTEEL GAAN ER STEEDS MEER GELUIDEN OP DAT OVERGE-
WICHT (EN DAARMEE SAMENHANGEND DIABETES) WELEENS HET 
GEVOLG IN PLAATS VAN DE VEROORZAKER ZOU KUNNEN ZIJN VAN INSU-
LINERESISTENTIE. 
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DAARNAAST KUN JE INSULINERESISTENTIE HERKENNEN AAN ONDER 
ANDERE DE VOLGENDE SYMPTOMEN

 Vermoeidheid.

 De hele dag wel suiker en koolhydraten kunnen eten.

 Steeds meer moeite hebben om af te vallen.

 Last van spieren en/of gewrichten.

 Concentratie- en geheugenverlies.

 Vasthouden van vocht.

 Weinig energie hebben.

 Slapeloosheid.

 Hoog cholesterolgehalte.

 Dorst hebben en veel moeten plassen.

 Last hebben van menstruatieklachten.

 Last hebben van overgangsklachten.

 Hoge bloeddruk.

 Last hebben van de ogen.

Herken je jezelf in meerdere van de bovengenoemde symptomen, dan is de kans groot dat 
ook jouw lichaam in meer of mindere mate insulineresistent is. Op de Sugarchallenge-web-
site kun je een uitgebreide test gratis downloaden waarmee je exacter kunt bepalen óf en in 
welke mate je insulineresistent bent.

6. Gevolgschade 
                          van 

diabetes
Het begint vaak al voordat de 
ziekte wordt ontdekt, dus 
voordat de diagnose diabe-
tes is gesteld. Onderzoeken 
wijzen uit dat mensen soms 
jaren rondlopen met te hoge 
bloedsuikerwaarden (en dientengevolge enorme hoeveelheden insuline in hun bloed) voor-
dat vastgesteld wordt wat er aan de hand is. 
Zeker in die ‘aanloopperiode’, waarin de ziekte eigenlijk nog onzichtbaar is, kan veel schade 
ontstaan in het lichaam en kan er een boel mis gaan met je gezondheid. Het een volgt vaak 
op het ander en voor je het weet, verkeer je in een soort ‘spiraal van afbraak’ waarbij de ‘even-
ts’ op het gebied van je (on)gezondheid zich snel op lijken te stapelen. Zeker naarmate je de 
ziekte langere tijd hebt, neemt de kans op complicaties toe. Om iets te zeggen over de ernst 
van de complicaties: voor ongeveer een kwart van de mensen geldt dat ze hierdoor geheel of 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt kunnen raken! Het is dus echt zaak dat je zo snel mogelijk 
ingrijpt!

GOED NIEUWS
ALS JE WEET HOE, DAN KUN 

JE INSULINERESISTENTIE EN IN 
VEEL GEVALLEN OOK DIABETES 

TYPE 2 REDELIJK EENVOUDIG 
KEREN! LEES DUS VOORAL 

VERDER OM TE ONTDEKKEN 
HOE HET WERKT ÉN WAT JE 

ZELF KUNT DOEN. 

ZEKER MENSEN DIE AL JAREN DIABETES HEBBEN ZULLEN BEVESTI-
GEN DAT HET EEN SLOPENDE ZIEKTE IS. STUKJE BIJ BEETJE 
VERSUIKERT HET LICHAAM, MET SOMS DESASTREUZE ZAKEN ALS 
AMPUTATIE OF BLINDHEID TOT GEVOLG. VOLGENS RECENTE CIJFERS 
VAN HET DIABETESFONDS KRIJGT EEN OP DE TWEE DIABETEN TE MA-
KEN MET EEN OF MEERDERE CHRONISCHE COMPLICATIES VAN DE 
ZIEKTE. 
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Versnelde veroudering 
                      door glycatieschade
OP HET MOMENT DAT HET LICHAAM NIET MEER IN STAAT IS OM DE 
BLOEDSUIKERSPIEGEL BINNEN DE VEILIGE WAARDEN TE HOUDEN 
EN TE LATEN DALEN, NEEMT DE KANS OP GLYCATIE (EN HIERDOOR 
VERSNELDE VEROUDERING) IN HET LICHAAM TOE. BIJ GLYCATIE REAGE-
REN DE RONDZWERMENDE SUIKERMOLECULEN MET DE EIWITTEN IN 
ONS LICHAAM EN RICHTEN ZO GROTE SCHADE AAN. 

Aangezien ons hele lichaam 
opgebouwd is uit eiwitten, 
kun je je voorstellen dat de 
ramp uiteindelijk niet meer te 
overzien is. Een bekend 

voorbeeld hiervan is de diabetesvoet, of staar aan de ogen. Daarnaast verhoogt glycatie de 
kans op aderverkalking, hart- en vaatziekten en trombose. Hoe hoger de bloedsuikerspiegel, 
des te meer glycatie zal er in het lichaam plaatsvinden. De mate van glycatie heb je dan ook 
voor een groot deel zelf in de hand omdat ze sterk afhankelijk is van wat je eet, drinkt en de 
hoeveelheid dagelijkse stress die je ervaart.

Een zekere mate van glycatie valt niet te voorkomen. Alleen al door te ademen en dagelijks te 
functioneren zal het lichaam ‘slijten’. Echter: de omvang en het tempo waarmee jouw lichaam 
slijt, heb je voor een groot deel zelf in de hand. Als je veel suiker en snelle koolhydraten eet 
(waardoor je bloedsuikerspiegel snel stijgt), zal er meer glycatie optreden dan bij het eten van 
gezonde, vezelrijke voeding die goed wordt gecombineerd met eiwitten en vetten. 

Hormonen worden aange-
maakt in diverse klieren en 
weefsels. Via onder andere 
het bloed worden ze getransporteerd naar de plek in het lichaam waar ze nodig zijn. Hormonen 
bepalen of het lichaam vet opslaat of vet verbrandt, veel of weinig energie verbruikt, snel of 
langzaam veroudert en spiermassa opbouwt of afbreekt. 
Onze hormoonhuishouding heeft niet alleen invloed op onze stofwisseling, groei, waterhuis-
houding, gedrag, seksuele functies en het functioneren van het zenuwstelsel, maar ook op 
het bereiken en behouden van een gezonde bloedsuikerspiegel, een gezond gewicht en vol-
doende energie. Een goed functionerende hormoonhuishouding is dan ook van groot belang 
voor het behouden van een goede gezondheid en een slank lichaam. 
Helaas zijn hormonen zeer gevoelig voor allerlei invloeden van buitenaf die schommelingen 
in de bloedsuikerspiegel en andere vormen van disbalans in het lichaam veroorzaken. Hierbij 
kun je denken aan de consumptie van te veel suikers, snelle koolhydraten en comfort food, 
maar ook aan het gebruik van giftige stoffen die het lichaam binnenkrijgt via bijvoorbeeld 
shampoo en deodorant, en door omgevingsfactoren (denk aan landbouwgif en de medicij-
nen die worden gebruikt in de bijvoorbeeld de bio-industrie, vervuild drinkwater etc.). Ook 
zoiets simpels als bijvoorbeeld zonnebrandcrème kan de hormoonhuishouding totaal ver-
storen.
Gezien onze huidige leefstijl kun je je dan ook voorstellen dat het voor ons lichaam een con-
stante uitdaging is om de balans te bewaren zodat alle hormonen hun taak optimaal kunnen 
uitvoeren. 

HEEL BELANGRIJK OM TE ONTHOUDEN IS DAT WANNEER HET LICHAAM TE VEEL INSULINE IN HET 

BLOED HEEFT, VEEL ANDERE HORMONEN NIET OF NAUWELIJKS HUN WERK KUNNEN DOEN WAARDOOR 

DE TOTALE BALANS IN HET LICHAAM WORDT VERSTOORD.

EEN ANDER BIJKOMEND EFFECT VAN EEN CHRONISCH TE HOGE BLOEDSUIKERSPIEGEL IS EEN 

CHRONISCH TE HOGE HOEVEELHEID INSULINE IN JE BLOED. DIT ZAL OP DEN DUUR NIET ALLEEN 

LEIDEN TOT INSULINERESISTENTIE, MAAR SCHOPT OOK JE TOTALE HORMOONHUISHOUDING DOOR DE 

WAR. EN DAT IS NIET ZO HANDIG, WANT JUIST JE HORMOONHUISHOUDING IS EEN BELANGRIJKE SPELER 

IN HET VELD ALS HET GAAT OM HET HANDHAVEN VAN EEN GEZONDE BLOEDSUIKERSPIEGEL.

Alle hormonen van de leg
HORMONEN ZIJN DE BOODSCHAPPERSTOFFEN IN ONS LICHAAM 
DIE ERVOOR ZORGEN DAT VEEL VAN ONZE LICHAAMSPROCESSEN 
ZO GOED MOGELIJK VERLOPEN. ZE VERZORGEN DE COMMUNICATIE 
NAAR EN TUSSEN DE VERSCHILLENDE ORGANEN EN ZORGEN DAT ALLES 
EN IEDEREEN DOET WAT HET MOET DOEN.
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Insuline voert de hormoonhuishouding aan
Van alle hormonen in het lichaam is insuline heel belangrijk. Zolang het netjes in balans is, is 
er niets aan de hand, maar op het moment dat het in je bloedsuikerspiegel de overhand heeft 
(wat het geval is bij heel veel mensen), kun je het zien als een soort van ADHD’er die enorm 
verstorend werkt op een groot deel van de hormoonhuishouding. 

ZO DRAAGT EEN VERHOOGD INSULINEGEHALTE BIJ AAN

 EEN VERMINDERD HERSTEL VAN WEEFSELS

Het zorgt ervoor dat het belangrijke groeihormoon (HGH), dat zorgt voor herstel van or-
ganen en opbouw van nieuw weefsel, maar ook helpt bij reparatie van ‘dagelijkse schade’ 
aan het lichaam, niet of nauwelijks kan worden aangemaakt. 

 EEN VERSNELDE VEROUDERING

Een te hoge insulinespiegel in het bloed zorgt ervoor dat de werking van het vitaliteitshor-
moon DHEA verstoord raakt. Dit hormoon is onder andere verantwoordelijk voor 
vertraging van het verouderingsproces, ondersteuning van het geheugen en draagt ertoe 
bij dat we slank en gezond blijven. 

 EEN VERMINDERING VAN DE KWALITEIT VAN JE SLAAP

Ook de aanmaak van melatonine, het slaaphormoon, zal worden verstoord waardoor je 
moeilijker in slaap kunt komen en/of minder gemakkelijk doorslaapt of onrustiger slaapt. 

 MEER KANS OP DEPRESSIES EN ANGSTSTOORNISSEN

Doordat het hormoon serotonine, dat ook wel bekend staat als het gelukshormoon zal 
dalen onder invloed van teveel insuline ben je minder vrolijk en loop je meer kans op de-
pressies en angststoornissen. 

 EEN VERTRAAGDE WERKING VAN DE SCHILDKLIER 
Omdat het lichaam vanwege een beginnende insulineresistentie te weinig voedingsstof-
fen kan opnemen, zal het als logische reactie de werking van de schildklier vertragen. 
Immers: als er onvoldoende brandstof aanwezig is, heeft het geen zin om de kachel op 
hoge toeren te laten branden. Het gevolg hiervan is dat je vermoeider zult worden, het 
sneller koud hebt en dat je in gewicht zult aankomen.
 MINDER ZIN IN SEKS

Teveel insuline in het bloed is een enorme sekskiller. Dit zorgt er namelijk voor dat je 
lichaam minder geslachtshormonen aan zal gaan maken waardoor je libido al snel 
beneden het vriespunt zal zakken. 

 GEWICHTSTOENAME

Ook glucagon, het vet verbrandende hormoon, kan zijn werk niet doen waardoor je 
lichaam onder invloed van de insuline vetten zal opslaat en nieuw vetweefsel vormt (en je 
dikker zult worden). 

De cirkel van afbraak
Doordat deze belangrijke hormonen niet meer of verminderd worden aangemaakt, ontstaan 
stress en disbalans in het lichaam, met als logische gevolg dat de stresshormonen cortisol 
en adrenaline in grotere hoeveelheden zullen worden aangemaakt. Deze zorgen er op hun 
beurt weer voor dat het lichaam suikers vrij gaat maken uit spieren en de lever. Hierdoor zal 
de bloedsuikerspiegel verder stijgen en als reactie daarop gaat het lichaam extra insuline 
aanmaken. De cirkel van afbraak waarbij je sneller zult verouderen en de kans op overge-
wicht, kwaaltjes en ouderdomsklachten flink toeneemt, is rond.

Cholesterol, 
de ijverige huismeester

IN TEGENSTELLING TOT WAT WE JARENLANG HEBBEN GELOOFD, IS 
CHOLESTEROL VOOR HET LICHAAM VAN LEVENSBELANG. STERKER 
NOG: ONS HELE LICHAAM IS OPGEBOUWD UIT CHOLESTEROL! RUIM 60 
PROCENT VAN DE HERSENEN BESTAAT UIT CHOLESTEROL EN OOK ALLE 
LICHAAMSCELLEN BEVATTEN CHOLESTEROL.  

Direct na de geboorte maakt 
het lichaam van de baby heel 
veel cholesterol aan ter on-
dersteuning van de aanmaak 
van het zenuwweefsel. Dus hoe zou cholesterol nu schadelijk kunnen zijn voor ons lichaam? 
Cholesterol is het enige vet dat door het lichaam niet wordt gebruikt als brandstof. Het wordt 
gebruikt om celwanden en zenuwvezels te vormen en het lichaam produceert belangrijke 
hormonen zoals geslachts- en stresshormonen uit cholesterol. Ook de belangrijke vitamine 
D (dat eigenlijk een hormoon is) wordt aangemaakt vanuit cholesterol en cholesterol is van 
het grootste belang voor een goed verloop van chemische processen in de hersencellen. 
Daarnaast is cholesterol een goede beschermer tegen virussen en bacteriën. 
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Het is dan ook zo belangrijk dat het lichaam het zelf aanmaakt. In het lichaam is de lever ver-
antwoordelijk voor de aanmaak van alle cholesterol. De hoeveelheid cholesterol die de lever 
maakt is afhankelijk van de cholesterol die je inneemt via je voeding. Als je dus 10% choles-
terol inneemt via je voeding, zal de lever er 90% bijmaken. Wanneer je cholesterol-arm dieet 
volgt heeft de lever dus heel veel werk. 
HEEL BELANGRIJK DOORDAT DE LEVER AANVULT TOT 100% HEEFT DE HOEVEELHEID 

CHOLESTEROL DIE JE EET GEEN INVLOED OP HET CHOLESTEROLGEHALTE IN JE BLOED! 

Wel heeft de kwaliteit van de koolhydraten en de voeding die je eet, samen met je lifestyle 
invloed op de kwaliteit en de hoeveelheid cholesterol die het lichaam aanmaakt. Des te meer 
situaties in het lichaam aanwezig zijn waarvoor cholesterol nodig is, des te meer cholesterol 
het lichaam aan zal maken. Dát is wat bepaalt of je een hoog of een laag cholesterolgehalte 
hebt! 

WANNEER JE LAST HEBT VAN EEN TE HOOG CHOLESTEROLGEHALTE, BETEKENT DIT EIGENLIJK 

DAT HET LICHAAM VERMEERDERD CHOLESTEROL AANMAAKT OMDAT HET DIT NODIG HEEFT VANWEGE 

ONTSTEKINGSREACTIES EN ANDERE DISBALANSEN. ZO ZIJN HART-EN VAATZIEKTEN VAAK EEN GOEDE

REDEN VOOR EEN HOOG CHOLESTEROL OMDAT HET LICHAAM HET DAN JUIST NODIG HEEFT. DOOR JOUW 

HOGE CHOLESTEROL TE BESTRIJDEN MET MEDICATIE WERK JE HET NATUURLIJKE HERSTELMECHANISME 

VAN HET LICHAAM TEGEN. BOVENDIEN KUNNEN CHOLESTEROLVERLAGENDE MEDICIJNEN (BETER BEKEND 

ALS STATINES) ZORGEN VOOR AANZIENLIJKE BESCHADIGINGEN AAN ORGANEN IN HET LICHAAM. BETER 

IS HET OM JE EET- EN LEEFGEWOONTEN TE WIJZIGEN ZODAT HET LICHAAM ZELF DE BALANS KAN 

HERSTELLEN.

De twee soorten cholesterol
Cholesterol wordt ingedeeld in twee soorten, het LDL-cholesterol (de ‘langzame’ of onge-
zonde soort) en het HDL-cholesterol (de ‘snelle’ of gezonde soort). Beide soorten cholesterol 
hebben we nodig. Met name het LDL-cholesterol is gevoelig voor bederf en een teveel aan 
‘bedorven’ LDL cholesterol kan eraan bijdragen dat onze aderen dichtslibben. Jarenlang is 
gedacht dat een te grote hoeveelheid van deze cholesterolsoort in het bloed werd veroor-
zaakt door het eten van te veel verzadigde vetten en cholesterol houdende voeding. Niets is 
minder waar. Juist het eten van te veel suikers en snelle koolhydraten of het drinken van te 
veel alcohol zorgt ervoor dat de lever LDL cholesterol maakt als bijproduct van de omzetting 

van suikers en snelle koolhydraten in vetten. Ook stress is een belangrijke veroorzaker van 
een te hoog cholesterolgehalte omdat dit veel vraagt van de bijnieren waar de stresshormo-
nen cortisol en adrenaline worden gemaakt uit… cholesterol! Dus op het moment dat je veel 
stress ervaart, zal het lichaam de productie van cholesterol verhogen om zo de bijnieren vol-
doende ‘grondstoffen’ te kunnen leveren voor de aanmaak van de stresshormonen. 

HOE ZIT HET MET CHOLESTEROLWAARDEN
ALS HET GAAT OVER CHOLESTEROL WAARDEN IS HET BELANGRIJK OM TE KIJKEN NAAR DE VERHOUDING 

TUSSEN LDL EN HDL CHOLESTEROL. EEN GEZONDE VERHOUDING IS 1 HDL EN 4LDL. ALS JE MEER HDL 

HEBT GEBEURT ER VERDER NIETS, EEN HOGERE LDL WAARDE TEN OPZICHTE VAN HDL IS WEL ONGUNSTIG. 

DIT HEEFT ERMEE TE MAKEN DAT HET HDL CHOLESTEROL DE LDL CHOLESTEROL DIE IN DE BLOEDBAAN 

BLIJFT HANGEN OPRUIMT. OP HET MOMENT DAT ER TE WEINIG HDL CHOLESTEROL VOORHANDEN IS, HEB 

JE DUS TE WEINIG ‘OPRUIMCAPACITEIT’ EN LOOP JE KANS DAT LDL CHOLESTEROLDEELTJES BLIJVEN PLAK-

KEN EN HANGEN IN DE BLOEDBAAN WAARDOOR ZE KUNNEN BEDERVEN EN KUNNEN ZORGEN VOOR EEN 

HOOP ELLENDE. HET MAAKT DUS EIGENLIJK NIET UIT HOE HOOG JE CHOLESTEROL IS, ALS DE VERHOU-

DING TUSSEN HDL EN LDL MAAR KLOPT. LAAT JE HIERIN DUS NIET GEK MAKEN EN MEET HET TOTAAL 

CHOLESTEROL EN 1 VAN DE TWEE HDL EN/ OF LDL) ZODAT JE DE VERHOUDING KUNT BEREKENEN!

Van suiker slib je dicht, niet van vet!
UIT VET KAN HET LICHAAM ZOWEL HDL ALS LDL CHOLESTEROL 
AANMAKEN. UIT SUIKER EN SNELLE KOOLHYDRATEN MAAKT HET 
ALLEEN MAAR LDL. WANNEER JE DUS KIEST VOOR EEN VETARME LEEF-
STIJL EN/ OF MEER KOOLHYDRATEN GAAT ETEN, LOOP JE KANS DAT DE 
VERHOUDING TUSSEN DE BEIDE CHOLESTEROLSOORTEN VERKEERD 
GAAT. EN DAT NIET ALLEEN….

Zoals je je misschien nog 
kunt herinneren, wordt het 
teveel aan suikers dat het li-
chaam niet op kan nemen 
teruggebracht naar de lever 
waar het wordt omgezet in vetten. Deze vetten worden vervolgens onder regie van de insuline 
opgeslagen in vetcellen. Een deel van deze vetten zal door de lever worden afgegeven aan 
het bloed in de vorm van triglyceriden. Dit zijn de zogenaamde zwevende vetdeeltjes die 
kunnen zorgen voor dichtslibben van de aderwanden en het vervetten van de organen. 
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Dichtgeslibde aderwanden zorgen er op hun beurt weer voor dat de bloeddruk omhoog gaat 
en dat het lichaam (wederom) de stresshormonen cortisol en adrenaline gaat aanmaken, 
twee factoren waardoor het risico op hart- en vaatziekten toeneemt. 

De belangrijkste oorzaken van te 
                         veel triglyceriden in je bloed
Met name een te hoge consumptie van fructosesuikers (die je vindt in frisdranken, verse 
vruchtensappen en veel gezoete industriële producten), alcohol (dat zich in het lichaam exact 
hetzelfde gedraagt als fructose) en een tekort aan gezonde omega-3-vetten zorgt voor een 
verhoogde productie van triglyceriden. 
Uiteindelijk zal deze verhoogde vetproductie van de lever zorgen voor een gehele of gedeel-
telijke vervetting van de lever en dat is de voorbode voor het ontstaan van insulineresistentie 
en uiteindelijk diabetes type 2. En dan begint het feest pas echt.

Er zal schade in het lichaam 
ontstaan als gevolg van de 
diabetes. Zelfs als je keurig je 

iedere dag je ‘pil voor de suiker’ slikt of netjes je insuline spuit. Om die reden is het dan ook van 
het allergrootste belang om zo snel mogelijk de ziekte te keren of in ieder geval de benodigde 
hoeveelheid medicatie terug te brengen naar het minimum. De Sugarchallenge-programma’s 
helpen je daarbij.

Overige gevolgschade 
                  van diabetes
EEN TE GROTE HOEVEELHEID INSULINE IN HET BLOED EN/OF EEN 
TE HOGE BLOEDSUIKERSPIEGEL ZORGEN ERVOOR DAT HET LI-
CHAAM ZICHZELF LANGZAAM VERGIFTIGT. MET ALLE GEVOLGEN 
VAN DIEN. 

Gevolgschade
BEKENDE GEVOLGSCHADE VOOR DIABETICI DIE JE KUNT VOORKOMEN OF WAARVAN JE IN IEDER 
GEVAL HET RISICO OP ONTWIKKELING ERVAN ENORM KUNT VERKLEINEN DOOR NU TE BEGINNEN 
MET HET AANPASSEN VAN JE LEEFSTIJL

 Hart- en vaatziekten: 50% van de diabeten sterft aan een hartaanval.

 Schade aan de ogen zoals staar en soms zelfs blindheid: bijna alle diabeten met type 1 diabetes en ruim 
85% van diabeten met type 2 ontwikkelen binnen twintig jaar een meer of mindere mate van schade aan het 
netvlies van hun oog (beter bekend als retinopathie).

 Nierbeschadigingen en nierinsufficiëntie (met soms dialyse als gevolg).

 Verminderde gevoeligheid in de zenuwen (denk aan de diabetesvoet).

 Aderverkalking.

 Hoge bloeddruk.

 (Forse) gewichtstoename. 

 Osteoporose (botontkalking), met name voor diabeten met type 1.

 Jicht en jicht-achtige klachten.

 Leververvetting en levercirrose (waarbij een deel van of de gehele lever langzaam afsterft): 50 procent van 
de diabeten met type 2 heeft een vervette lever tegenover 3 procent van de ‘normale’ bevolking.

 Verhoogde kans op PCOS en verminderde vruchtbaarheid of zelfs onvruchtbaarheid.

 Verhoogde kans op Impotentie bij mannen.

 Verhoogd risico op de ontwikkeling van baarmoederhalskanker en borstkanker (vrouwen) en 
prostaatkanker (mannen).

 Vergrote kans op ontstekingen en huidproblemen.
BRON METABOLIC BALANCE FÜR DIABETIKER, WOLF FUNFACK.
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Het is echt nooit te laat! Volg 
de voedingsrichtlijnen zoals 
je ze in dit boek vindt en kies 
voor ondersteuning door de 
Sugarchallenge-program-

ma’s, samen met begeleiding door een vooruitstrevende arts of diabetesverpleegkundige. 
En het allerbelangrijkste: wees kritisch ten aanzien van de keuzes die je maakt voor jouw li-
chaam en gezondheid!

Waarom medicijnen 
                  alleen niet 

de oplossing zijn
In een enkel geval zal een le-
venslange afhankelijkheid 
van medicatie niet te voorko-
men zijn, maar ik ben ervan 
overtuigd dat het lichaam 
heel veel zelf kan en dat veel 
mensen onnodig veel en onnodig lang medicijnen gebruiken. Ik heb het hier ook weleens 
over met artsen en verreweg de meeste artsen zijn het met me eens. Veel artsen willen ei-
genlijk helemaal geen medicijnen voorschrijven en zien liever dat de patiënt zijn leefstijl 
wijzigt. Echter, veel patiënten zijn hiertoe niet bereid of onmachtig en kiezen om die reden 
toch voor een pilletje of een poeder. Ze worden soms zelfs agressief als de arts dit weigert! 
Om die reden schrijven artsen geregeld medicatie voor vanwege het placebo-effect zodat de 
patiënt met een gerust gevoel naar huis gaat, in de veronderstelling dat met een pilletje van 
de dokter de kwaal zal verdwijnen; niet wetend dat-ie eigenlijk gewoon met een buisje aspirine 
of een ander onschuldig-middeltje-met-een-moeilijke-naam van de apotheek thuiskomt…

GELUKKIG IS HET MOGELIJK OM UIT DEZE NEGATIEVE SPIRAAL TE 
KOMEN. OOK ALS JE AL VER ONDERWEG BENT IN DE ‘CIRKEL VAN AFBRAAK’, 
KUN JE ER WEL DEGELIJK VOOR KIEZEN OM DE VERANTWOORDELIJK-
HEID VOOR JE GEZONDHEID IN EIGEN HANDEN TE NEMEN ZODAT JE 
VERDERE SCHADE KUNT VOORKOMEN EN DE REEDS ONTSTANE SCHA-
DE DE KANS GEEFT ZICH ZO GOED MOGELIJK TE HERSTELLEN. 

Van afbraak 
            terug naar opbouw

EEN PRACHTIG VERHAAL OVER DE KRACHT VAN HET LEVEN VIND IK HET VERHAAL OVER EEN 

ENORM VERVUILDE RIVIER. IK WEET NIET MEER WAAR DIT PRECIES WAS, MAAR EIGENLIJK DOET DAT ER 

NIET TOE. DEZE RIVIER WAS ZO VERVUILD DAT ER ABSOLUUT GEEN LEVEN MEER IN VOORKWAM. OMDAT 

ER NIETS MEER AAN TE REDDEN VIEL, HEBBEN DE AUTORITEITEN BESLOTEN OM HET GEBIED AF TE ZET-

TEN EN HET VERDER MET RUST TE LATEN. VELE JAREN LATER HEEFT IEMAND BIJ DE RIVIER GEKEKEN EN 

WAT BLIJKT: ER ZAT MEER LEVEN IN DAN OOIT TEVOREN. 

VOOR MIJ ILLUSTREERT DIT DE LEVENSKRACHT DIE WE ALLEMAAL IN ONS HEBBEN. HET LEVEN WIL GE-

LEEFD WORDEN. EN DAT GELDT OOK VOOR JOUW LICHAAM: HET WIL LEVEN! OP HET MOMENT DAT JE 

ERVOOR KIEST OM HET NIET MEER TE VERSTOREN, MAAR TE ONDERSTEUNEN, ZAL HET ZELF HEEL SNEL 

WEER DE JUISTE BALANS VINDEN. GEWOON, OMDAT DIT DE TAAK IS VAN JE LICHAAM. PROBEER HET 

MAAR EENS!

SOMS KAN JE LICHAAM HET EVEN NIET ALLEEN EN OP ZO’N MO-
MENT IS HET HEEL FIJN DAT ER MEDICIJNEN ZIJN. TOCH BEN IK VAN 
MENING DAT MEDICIJNEN ECHT ALLEEN IN HET UITERSTE GEVAL INGEZET 
DIENEN TE WORDEN ZOALS ZE IN EERSTE INSTANTIE BEDOELD ZIJN, NA-
MELIJK OM HET LICHAAM NET EVEN DAT ZETJE OF DIE ONDERSTEUNING 
TE GEVEN DIE HET OP DAT MOMENT NODIG HEEFT OM WEER IN BALANS 
TE KOMEN. MEER NIET.
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Bepaal jouw medicatiestrategie
Kies je voor een pil voor de 
rest van je leven (ik noem dat 
‘onderhoudsmedicatie’), rea-
liseer je dan dat het blijvend 
gebruiken van medicatie niet 

zonder gevaar is en dat je het risico loopt steeds meer medicatie nodig te hebben, waaronder 
ook medicijnen om de bijwerkingen van andere medicijnen tegen te gaan. 
Je zult begrijpen dat mijn advies is, en ik weet zeker dat de meeste artsen hier ook naar streven, 
om te kiezen voor een combinatie van (bij voorkeur tijdelijk) ondersteunende medicatie en 
een blijvende wijziging van je leefstijl zodat je de medicijnen echt alleen maar gebruikt om je 
diabetes type 2 te keren of tot een minimum kunt beperken. 

De gevaren van medicatie
HET ALLERGROOTSTE GEVAAR VAN HET GEBRUIK VAN MEDICATIE 
VIND IK PERSOONLIJK DAT HET JE NIET HELPT BIJ HET VERANDEREN 
VAN JE LEEFSTIJL. INTEGENDEEL: HET GEBRUIK VAN MEDICATIE 
MAAKT HET VAAK MOGELIJK DAT MENSEN HUN GEDRAG ONGEWIJZIGD 
VOORT KUNNEN ZETTEN. ACH, EN ALS DE MEDICATIE DAN NIET MEER 
AFDOENDE WERKT, DAN WORDT DE DOSERING GEWOON VERHOOGD 
EN KUNNEN WE WEER ONGEWIJZIGD VERDER GAAN. 

Maar er komt een moment 
dat dit niet meer zo gemak-
kelijk gaat. Dat je bijvoorbeeld 
van het gebruik van metfor-
mine over dient te stappen 
naar het daadwerkelijk spui-
ten van insuline. Realiseer je 
dat heel goed! Alleen een blijvende wijziging van je leefstijl draagt effectief bij aan het vermin-
deren van je medicatie of aan het voorkomen dat je medicatie dient te gaan gebruiken!
Bovendien zijn de meeste medicijnen niet zonder gevaar. Zeker bij langdurig gebruik kleven 
er behoorlijk wat nadelen aan (zo op het oog wellicht onschuldige) medicijnen. Een medicijn 
behandelt altijd maar een stukje van het lichaam, maar heeft wel effect op de werking van het 
totale lichaam. Dat betekent soms dat één pilletje per dag een hele reeks van kettingreacties 
in het lichaam kan geven waar je niet op zit te wachten. 

Metformine
Verreweg de meeste diabeten met diabetes type 2 gebruiken metformine. Het verbetert de 
insulinegevoeligheid van de spieren en de lever, en helpt zo het lichaam om de bloedsuiker-
spiegel beter in balans te houden. Zeker in combinatie met een gezonde leefstijl is 
metformine een relatief goed alternatief om te gebruiken. Houd er wel rekening mee dat met-
formine je Hba1C met maximaal 1,5 punt kan doen dalen. De rest dien je zelf te doen met 
voeding en beweging.
Ook is metformine zeker geen onschuldig medicijn. Het kent wel degelijk veel bijwerkingen 
en nadelige effecten voor het lichaam. Zo zorgt het voor een verminderde opname van vita-
mine B12 en daardoor een verhoging van het risico op hart- en vaatziekten en het ontstaan 
van alzheimer. Gebruik het daarom alleen bij uiterste noodzaak en streef ernaar om het 
‘slechts’ tijdelijk te gebruiken of om in ieder geval een zo gering mogelijke dosering te gebruiken 
en eventueel aan te vullen met B12-supplementen indien nodig.

Het verhaal van Adriënne (diabeet type 2)

‘ Al zes jaar heb ik diabetes type 2 en een behoorlijk overgewicht. Ik ben van dieet naar dieet gegaan en 
heb zelfs sessies in een kliniek voor eetstoornissen achter de rug. Niets werkte en ik bleef maar honger 
houden. Ik werd dikker en dikker, en was zo langzamerhand de wanhoop nabij. Mijn medicatie werd keer 
op keer verhoogd en ik werd ontstellend dik, ik voelde me een mummie in mijn eigen lijf. Desondanks 
bleven diëtisten mij allerlei zoete voedingsmiddelen aanraden zoals Evergreens en Liga.  Ik voelde dat dit 
voor mij niet de weg was en ben zelf op internet op zoek gegaan naar oplossingen voor mijn problemen. 
Zo ben ik Carola en haar Sugarchallenge op het spoor gekomen en ik voelde direct dat dit voor mij klopte.  
Ik ben naar een lezing van Carola gegaan en wist direct: zij kan mij helpen. Samen met haar heb ik stapje 
voor stapje mijn voeding aangepast en ja hoor: de kilo’s verdwenen en ook mijn bloedsuikerspiegel werd 
gezonder. Ik kreeg meer energie en zat al snel veel lekkerder in mijn vel. Inmiddels is mijn medicatie meer 
dan gehalveerd en ben ik nog steeds aan het afbouwen. Ook mijn Hba1C laat weer gezonde waarden 
zien.  Ik kan alleen maar zeggen dat ik ontzettend blij ben dat de Sugarchallenge ook op mijn pad is 
gekomen. Anders had ik nu zeker met een rollator en stokken gelopen of was ik zelfs in een rolstoel 
terecht gekomen. Gelukkig is het zover niet gekomen en draag ik nog steeds zelf mijn zware (uiteraard 
suikervrije) boodschappen de trap op!’

UITERAARD KAN HET ZO ZIJN DAT JE LICHAAM OP DIT MOMENT ZO 
UIT BALANS IS DAT JE MEDICATIE NODIG HEBT OM DE BOEL WEER 
OP DE RIT TE KRIJGEN. BESPREEK IN DAT GEVAL MET JE BEGELEIDER 
HOE JE JOUW MEDICATIE IN GAAT ZETTEN EN WAT JOUW MEDICA-
TIESTRATEGIE WORDT. 
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DEZELFDE WERKING VAN METFORMINE KUN JE OOK OP NATUURLIJKE WIJZE BEREIKEN DOOR HET GEBRUIK 

VAN CHROOM, EVENTUEEL IN COMBINATIE MET ANDERE SUPPLEMENTEN. CHROOM HELPT JE LICHAAM 

OM DE BLOEDSUIKERSPIEGEL OP EEN NATUURLIJKE WIJZE EN ZONDER BIJWERKINGEN TE VERLAGEN. IN 

BIJLAGE 3 VIND JE HIEROVER ALLE INFORMATIE.

Sulfonylurea-medicatie
Als metformine alleen niet voldoende resultaten geeft, wordt vaak gekozen voor een combi-
natie met een medicijn uit deze groep. Deze medicijnen zetten de alvleesklier aan tot het 
produceren van extra insuline. Het lastige met deze groep medicijnen is echter dat veel type 
2 diabeten al te veel insuline produceren, waardoor de medicatie als je niet oppast het tegen-
overgestelde effect bereikt en er nog meer insuline in de bloedbaan zal komen. Hierdoor zal 
niet alleen het risico op hypo’s toenemen, maar ben je ook vrijwel zeker gegarandeerd van 
overgewicht en kan er bij langdurig gebruik een dusdanige overbelasting van de alvleesklier 
ontstaan waardoor-ie er geheel of gedeeltelijk mee stopt. Zeker als je je leefstijl en eetgewoon-
ten aan gaat passen, zijn deze medicijnen waarschijnlijk heel snel overbodig. Bekende soorten 
zijn glimeperide, amaryl, euglucon, diamicron,tolbutamide, gliclazide en glibenclamide. 

Acarbose-groep
Deze groep medicijnen is met name werkzaam in de darm en zorgt ervoor dat het lichaam de 
gegeten koolhydraten minder snel omzet in suikers. Daarnaast zorgt het ervoor dat een deel 
van de koolhydraten niet kan worden opgenomen door de darmwand en via de dikke darm 
wordt uitgescheiden. Hierdoor wordt de opname van de suikers in het bloed vertraagd en 
daardoor ontstaan er minder grote bloedsuikerpieken. Het helpt dus als het ware indirect om 
de insulinegevoeligheid in het lichaam te vergroten. Deze soort medicatie wordt in Nederland 
nauwelijks voorgeschreven.

Insuline
Voor diabeten met type 1 diabetes is het absoluut noodzakelijk dat zij dagelijks voldoende insu-
line spuiten om zo de benodigde voedingsstoffen uit het bloed op te kunnen nemen. Toch is het 
wel degelijk mogelijk om de dagelijkse hoeveelheden insuline die je nodig hebt met 60-70 pro-
cent te verminderen en daardoor ook het risico op vervolgschade aan organen en in het lichaam 
te minimaliseren. Voor diabeten met type 2 diabetes geldt dat het spuiten van insuline echt het 
allerlaatste is dat je wilt, en dat dit ook pas wordt ingezet als behandeling met de andere medicatie 
niet afdoende is.

ER ZIJN HEEL VEEL MEDI-
CIJNEN VOORHANDEN ALS HET 

GAAT OM DIABETES. HET REIKT OOK 
VEEL TE VER VOOR DIT BOEK OM AL DEZE 
VERSCHILLENDE SOORTEN HIER UITGE-
BREID TE BESPREKEN EN BENOEMEN. 

DAAROM BEPERK IK ME ALLEEN TOT DE VER-
SCHILLEN IN DE WERKING VAN DE MEEST 
VOORKOMENDE MEDICIJNGROEPEN. EEN 

GOED EN UP-TO-DATE OVERZICHT VAN 
ALLE MEDICIJNEN KUN JE VINDEN OP 

WWW.FARMACOTHERAPEUTISCH-
KOMPAS.NL.
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Oftewel: kies je voor een ac-
tieve verandering van je eet- en 
leefstijl in een gezondheid  
bevorderende en opbouwen-
de spiraal of kies je ervoor 
om te blijven hangen in een 
negatieve spiraal van hulpe-
loosheid en afhankelijkheid van anderen en medicatie? Weet dat beide keuzes oké zijn, maar 
wees je wel bewust van de gevolgen van jouw keuze. Weet ook dat zelf de verantwoording 
nemen voor jouw leven en gezondheid de sleutel is tot een lang en vervuld leven en dat je 
daarmee jouw macht en kracht weer opneemt. Je hoeft dit niet alleen te doen. Werk samen 
met jouw praktijkbegeleider en kies voor ondersteuning door middel van de Sugarchallen-
ge-programma’s. Zo leer je stapje voor stapje focussen op de oplossing waardoor het 
probleem zal vervagen en uiteindelijk niet anders kan dan verdwijnen!

Je kunt iets niet oplossen 
              zoals het is ontstaan
EINSTEIN ZEI OOIT LETTERLIJK: ‘JE KUNT EEN PROBLEEM NIET OP-
LOSSEN VANUIT HETZELFDE SOORT DENKEN DAT TOT HET 
PROBLEEM HEEFT GELEID.’ EN DAT IS WAT WE DE AFGELOPEN DECEN-
NIA HEBBEN GEDAAN MET DIABETES TYPE 2 EN TAL VAN ANDERE 
GEZONDHEIDSPROBLEMEN. WE FOCUSSEN OP DE KWAAL EN NIET OP 
DE OPLOSSING. DOOR MEDICIJNEN TE GEVEN VOOR VERBETERING VAN 
DE AANDOENING ZIJN WE NOG STEEDS MET DE AANDOENING BEZIG. 

We verzamelen onze zieken 
bij elkaar in ziekenhuizen met 
de bedoeling om ze beter te 
maken. Maar ziekenhuizen 
zijn geen huizen waar men-
sen beter worden, er is nog 

niemand geweest die gezonder uit een ziekenhuis kwam dan toen-ie erin ging. De echte 
genezing vindt pas thuis plaats. Om die reden ben ik van mening dat het veel zinvoller is om 
de focus te verleggen van ziekte naar gezondheid en vooral gezondheidspreventie. Anders 
gezegd: niet meer wachten tot het noodzakelijk is dat we de kwaal behandelen, maar kijken 
naar hoe we gezond kunnen blijven en de kwaal kunnen voorkomen. 
Als je kijkt naar diabetes type 2, dan ontstaat dat in veel gevallen door de inname van te veel 
suikers en snelle koolhydraten, met als gevolg te hoge bloedsuiker- en insulinewaarden in het 
bloed. We proberen vervolgens de patiënt te helpen door een conventioneel dieet met nog 
steeds te veel koolhydraten (wat nog meer hoge bloedsuikers veroorzaakt) en het geven van 
extra insuline (terwijl de insulinewaarden al verhoogd zijn). Goed bedoeld, maar eigenlijk 
houden we daarmee het probleem in stand en maken we het met veel liefde nog erger voor 
de patiënt. De focus ligt hier op het probleem en niet op de oplossing.

De oplossing ligt 
áchter het probleem

DOOR ALS HET WARE DOOR HET PROBLEEM HEEN TE KIJKEN KUN 
JE DE OPLOSSING ZIEN. ZEKER NU WE WETEN DAT DIABETES TYPE 2 
VOORKOMEN EN IN DE MEESTE GEVALLEN ZELFS GEKEERD KAN WOR-
DEN. DOOR VERANDERINGEN IN LEEFSTIJL EN EETGEWOONTEN IS DE 
KEUZE AAN JOU: STOP JE JE ‘KOP IN HET ZAND’ EN GA JE DOOR MET 
ALLE GEWOONTEN DIE JE ZIEKTE HEBBEN GECREËERD, IN STAND ZULLEN 
HOUDEN EN VERERGEREN, OF KIES JE ERVOOR OM ZELF WEER DE VER-
ANTWOORDING TE NEMEN OVER JOUW GEZONDHEID? 
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keren
Diabetes
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8. Bloed, 
         een rode draad

Bloed is om die reden een hele 
belangrijke informatiedrager 
en informatieverstrekker. Niet 
alleen voor artsen, ook voor 
alle cellen en organen in je li-
chaam. De gezondheid van 

jouw bloed is voor het lichaam van levensbelang. Zodra er in jouw bloed iets aan de hand is, 
slaat het lichaam direct groot alarm in de vorm van soms heftige reacties.

ONS BLOED IS LETTERLIJK EN FIGUURLIJK EEN RODE DRAAD IN 
ONS LICHAAM. JE STAAT ER MISSCHIEN NIET ZO BIJ STIL, MAAR WIST JE 
DAT JE BLOED EEN VAN DE BELANGRIJKSTE GRAADMETERS IS ALS HET 
GAAT OM JE GEZONDHEID? OF JE WILT OF NIET, JE BLOED GEEFT VEEL 
INFORMATIE OVER HOE JOUW GEZONDHEID ERVOOR STAAT. HET IS NIET 
VOOR NIETS DAT EEN DOKTER VAAK BEGINT MET EEN BLOEDONDER-
ZOEK OM VAST TE STELLEN WAT ER IN JE LICHAAM GEBEURT.

LET OP!
Bloedwaarden alleen zijn niet zaligmakend en vaak ook niet specifiek genoeg. Ze geven een globale eerste in-
druk van waaruit verder onderzocht kan worden. Zo zeggen metingen in het bloed bijvoorbeeld niets over de 
concentratie van een stof in de cel en over wat er in de hersenen gebeurt. 
Als een bepaalde stof niet in een lichaamscel kan worden opgenomen, blijft deze in het bloed waardoor deze 
waarde als ‘normaal’ kan worden beoordeeld terwijl de concentratie in de lichaamscel (die zorgt voor het goed 
kunnen functioneren van de cel en lichaamsprocessen in gang zet) veel te laag is. De patiënt krijgt dan van de 
dokter te horen dat de bloedwaarden normaal zijn, terwijl de symptomen echt wat anders vertellen. Om die 
redenen worden er in de alternatieve geneeskunde naast bloedonderzoek ook andere manieren gebruikt om 
de concentratie van stoffen, bacteriën, parasieten en dergelijke in het lichaam aan te tonen. Hierbij kun je den-
ken aan onderzoek van speeksel, ontlasting, maar ook metingen met speciale apparatuur. 
Een ander gevaar van een focus die alleen ligt op bloedwaarden, is dat door de reguliere geneeskunde vaak 
meetwaarden worden aangehouden waarbij 95% van de bevolking ‘normaal’ scoort. Je dient dan ook vaak al 
een extreem hoge of lage waarde te hebben van een stof om afwijkend te meten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
testen voor overgevoeligheid of allergieën. Het komt maar al te vaak voor dat uit symptomen blijkt dat mensen 
overgevoelig of allergisch zijn, maar dat de test geen resultaat geeft. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat 
je regelmatig de tijd neemt om te voelen en ervaren hoe jouw lichaam ervoor staat. Alleen jij kent jouw lichaam, 
testen kunnen vermoedens bevestigen, maar jij weet wat werkelijk waar is.

Het belang van een 
               gezonde bloedsuikerspiegel
VEEL GEZONDHEIDSPROBLEMEN HANGEN NAUW SAMEN MET DE 
GEZONDHEID VAN JE BLOED EN JE BLOEDSUIKERSPIEGEL. NET ALS 
OP DE SNELWEG IS HET DAN OOK IN JE LICHAAM ZAAK DAT JE BLOED 
(DE RODE SNELWEG IN JE LIJF) GOED KAN BLIJVEN DOORSTROMEN. 

Alleen dan komen alle voe-
dingsstoffen en zuurstof op 
tijd en in de juiste hoeveel-

heden aan bij de cellen en organen, én kunnen alle afvalstoffen verwijderd worden voordat ze 
schade aan kunnen richten. 
Bij de zorg voor een goede gezondheid is het om die reden ontzettend belangrijk dat je vol-
doende aandacht besteedt aan gezond bloed en een bloedsuikerspiegel die mooi in balans 
is, zodat je lichaam altijd op tijd over de juiste grondstoffen en voldoende zuurstof beschikt.

Ik noem dit ook wel ‘bloedsuikerspiegelmanagement’: door middel 
van je voeding en leefstijl ervoor zorgen dat je bloedsuikerspiegel ge-
zond blijft. Het helpt je niet alleen om in een relatief korte periode jouw 
lichaam weer goed in balans te brengen, maar is essentieel voor (het 
behouden van) een goede gezondheid en voldoende energie.
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Zeker vanaf de leeftijd van 
veertig jaar ervaren steeds 
meer mensen dat een ge-
zond lichaam niet vanzelf-
sprekend is en plukken ze de 

(vaak wrange) vruchten van onze huidige westerse leefgewoonten. De westerse leefstijl is een 
groot gevaar voor onze bloedsuikerspiegel. We eten én drinken dagelijks enorme hoeveelhe-
den suiker en snelle koolhydraten, we leiden een hoofdzakelijk zittend bestaan, we bewegen 
(te) weinig, hebben vaak te veel stress en nemen te weinig tijd voor ontspanning en samen 
zijn met andere mensen. Al deze factoren geven stress in het lichaam en deze stress zorgt 
ervoor dat onze bloedsuikerspiegel constant onder druk staat.
Gelukkig kun je hier zelf veel aan doen door jouw leefstijl zodanig te veranderen dat-ie een 
gezonde bloedsuikerspiegel gaat ondersteunen. En eigenlijk is dat helemaal niet zo moeilijk 
als het nu lijkt. De Sugarchallenge-programma’s helpen je hierbij op weg, en verderop in dit 
boek komen de gouden regels voor een gezonde bloedsuikerspiegel uitgebreid aan bod.

Oud versus nieuw
ONDANKS HET FEIT DAT VELE DUIZENDEN ONDERZOEKEN INMID-
DELS HEEL DUIDELIJK UITWIJZEN DAT VOEDING EN LEEFSTIJL EEN 
BELANGRIJKE ROL SPELEN BIJ HET ONTSTAAN VAN DIABETES TY-
PE 2, WORDT ER VOOR DIABETEN NOG STEEDS VASTGEHOUDEN AAN 
EEN VOEDINGSPATROON DAT BESTAAT UIT 50-60 PROCENT KOOLHY-
DRATEN (IN DE VORM VAN VEEL BOTERHAMMEN, AARDAPPELEN, 
VOLKOREN RIJST, VOLKOREN PASTA EN EEN VERHOUDINGSGEWIJS 
KLEIN GEDEELTE GROENTEN EN FRUIT), 20-30 PROCENT EIWITTEN EN 
15-20 PROCENT VETTEN. ER WORDEN LIGHTPRODUCTEN GEADVISEERD 
EN ER WORDT NOG STEEDS DRIFTIG CALORIEËN GETELD. WANT, ZO IS 
DE OPVATTING: EEN CALORIE LEVERT ENERGIE EN EEN TEVEEL AAN 
ENERGIE WORDT OPGESLAGEN ALS VET. EN TE VEEL VET IS EEN MEDE-
VEROORZAKER VAN DIABETES TYPE 2. 

Wat mij betreft is deze me-
thode meer dan achterhaald. 
Ik noem het dan ook vaak de 
‘oude school’. Op deze wijze 
omgaan met voeding draagt 
in veel gevallen juist bij aan 
het verergeren van de diabe-
tes bij heel veel patiënten. Ze 
worden dikker door de vele 
koolhydraten die ze dagelijks 
(vaak tegen hun gevoel in) 
toch nog dienen te eten. Het 
lichaam raakt ondervoed dankzij de lightproducten, die weliswaar weinig calorieën en vetten, 
maar daarmee ook weinig voedingsstoffen en verzadiging leveren. En alle kunstmatige zoet-
stoffen uit ‘suikervrije’ lightdranken en ‘suikervrij’ snoep zorgen ervoor dat het lichaam toch 
insuline gaat aanmaken, ook al stijgt de bloedsuikerspiegel minimaal. 

DIABETEN HEBBEN HET VERMOGEN VERLOREN OM KOOLHYDRATEN GOED TE KUNNEN VER-
WERKEN. DOOR ZE DAN TOCH AANZIENLIJKE HOEVEELHEDEN KOOLHYDRATEN VOOR TE SCHRIJVEN IN 

HUN DAGELIJKSE MENU EN ZE TE ADVISEREN OM ZO MIN MOGELIJK VETTEN TE ETEN WORDEN ZE ALLEEN 

MAAR ZIEKER. HET KAN ZELFS LEIDEN TOT EEN VERGROTE KANS OP COMPLICATIES DOOR VERHOGING VAN 

DE MEDICATIE EN/OF DE BENODIGDE HOEVEELHEID INSULINE. DEZE WERKWIJZE IS VERGELIJKBAAR MET 

HET GEVEN VAN EXTRA ALCOHOL AAN ALCOHOLISTEN OF EEN EXTRA SHOT AAN EEN DRUGSVERSLAAFDE.

Waardoor raakt je 
           bloedsuikerspiegel uit balans?

HELAAS IS DIT GEGEVEN BIJ VEEL MENSEN (NOG) NIET BEKEND. 
MET ALS GEVOLG DAT INMIDDELS VELE MILJOENEN NEDERLANDERS, 
EN MENSEN WERELDWIJD, PROBLEMEN HEBBEN MET HUN GEZOND-
HEID EN ENERGIE EN DAT ZIEKTES ALS DIABETES, HART- EN VAATZIEKTEN 
EN OBESITAS OP DIT MOMENT IN DE TOP 5 STAAN VAN MEEST VOORKO-
MENDE ZIEKTEBEELDEN IN LANDEN MET EEN WESTERSE LEEFSTIJL. 
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Persoonlijk heb ik daarom een andere visie. Deze is deels gebaseerd op nieuwe onderzoeken 
en wetenschappen, maar grotendeels gebaseerd op de resultaten van alle Sugarchallen-
ge-deelnemers. Ik houd erg van tastbare resultaten en ben een praktijkmens. De enige 
manier om uit te vinden of iets werkt, is door het te doen. 
Om die reden nodig ik je graag uit om open te staan voor een (wellicht) andere zienswijze en 
deze eens te onderzoeken. Zo kun je voor jezelf voelen wat voor jou past en (heel belangrijk!) 
wat werkt en resultaten geeft. Hieronder heb ik een aantal ‘oude’ (in mijn ogen verouderde) 
tegenover ‘nieuwe’ zienswijzen geplaatst zoals deze gelukkig ook door steeds meer mensen 
uit de medische wereld worden ontdekt en bevestigd.

In mijn beleving is het veel be-
langrijker om te kijken naar de 
voedingswaarde van wat je eet, 
dan naar de calorieën die je naar 
binnen werkt. Immers: de ene 
calorie is niet hetzelfde als de 
andere. 1000 calorieën uit cola 

Vergelijk het met het bouwen 
van een huis: de kwaliteit van 

de gebruikte bouwmaterialen samen met het onderhoud bepalen uiteindelijk hoe solide het 
bouwwerk wordt en hoe lang een huis zonder gebreken blijft. Met je lichaam is het exact zo. 
Kies daarom voor voeding die je lichaam alle brandstoffen en voedingsstoffen levert die het 
nodig heeft. Het grote voordeel hiervan is dat je gedurende de dag goed verzadigd bent, je 
de hele dag beschikt over een gezonde energie en het ondersteunt je lichaam om de interne 
balans en de bloedsuikerspiegel zelf te herstellen. Ook voorkom je dat je wel voldoende energie 
(in de vorm van calorieën) tot je neemt, maar onvoldoende voedingsstoffen waardoor er te-
korten ontstaan in het lichaam en je dikker en ongezonder zult worden.

Koolhydraten tellen, zoals aan veel diabeten wordt aangeleerd, is een betere keuze dan het 
tellen van calorieën omdat het je bewust maakt van wat je eet, maar zet nog steeds (in mijn 
ogen) te weinig zoden aan de dijk. In plaats van het domweg tellen van koolhydraten is het 
belangrijk om een stapje verder te gaan en tevens te kijken naar de reactie die bepaalde 
soorten koolhydraten geven in het lichaam. Met andere woorden: hoe snel zorgt een bepaal-
de koolhydraat ervoor dat de bloedsuikerspiegel stijgt? 
Ook hier geldt weer: de ene koolhydraat is de andere niet. Zo zijn er koolhydraten die je 
bloedsuikerspiegel sneller beïnvloeden en koolhydraten die zorgen voor een minimale stij-
ging van de bloedsuikerspiegel. En dat zijn de koolhydraten die voor diabeten perfect zijn. 
Een prachtige manier om te ontdekken in hoeverre een koolhydraat de bloedsuikerspiegel 
beïnvloedt is door middel van de Glycemische Index en de Glycemische Lading.

LET OP VEEL ZOGENAAMDE ‘GEZONDE’ EN VEELVULDIG AANBEVOLEN KOOLHYDRATEN KUNNEN 

OOK ZORGEN VOOR EEN AANZIENLIJKE STIJGING VAN JE BLOEDSUIKERSPIEGEL. IETS WAAR JE ALS 

DIABEET ECHT NIET OP ZIT TE WACHTEN. DENK HIERBIJ AAN VOLKOREN TARWEBROOD, ZILVERVLIESRIJST, 

AARDAPPELEN, VOLKOREN TARWEPASTA EN ZOETE VRUCHTEN ZOALS BANAAN EN DRUIVEN. 

De ene calorie is de andere niet…

Oud
TEL JE CALORIEËN

Nieuw
VOEDINGSWAARDE 
IS BELANGRIJKER 
DAN HET AANTAL 

CALORIEËN

geven het lichaam een andere energie dan 1000 calorieën uit broccoli. Het gaat in mijn ogen 
om de kwaliteit van de brandstof die je in het lichaam stopt en veel minder om de hoeveelheid. 

UIT WELKE VOEDING KAN HET LICHAAM MEER VEZELS, VITAMINEN 
EN MINERALEN HALEN: UIT COLA OF UIT BROCCOLI? WELKE VOE-
DING ZAL HET LICHAAM BETER VERZADIGEN: COLA OF BROCCOLI? 

Oud
TEL DE KOOLHYDRATEN 

DIE JE EET

Nieuw
KIJK OOK NAAR HET 

EFFECT VAN DE 
KOOLHYDRATEN 

DIE JE EET

Oud
KIJK NAAR DE 

GLYCEMISCHE INDEX 
VAN EEN KOOLHYDRAAT

Nieuw
VERKIES DE 

GLYCEMISCHE LADING 
(GL) BOVEN DE 
GLYCEMISCHE 

INDEX (GI)
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ZOWEL HET ETEN VAN SUIKERS ALS HET ETEN VAN ZOETSTOFFEN GEEFT IN JE LICHAAM 
DEZELFDE REACTIE DE ZOETE SMAAK IN DE MOND ZORGT ERVOOR DAT HET LICHAAM INSULINE GAAT 

AANMAKEN. HIERUIT BLIJKT OOK NOG EENS DAT HET TELLEN VAN CALORIEËN NIET WERKT. IMMERS: 

ZOETSTOFFEN LEVEREN VEELAL GEEN CALORIEËN, MAAR ZORGEN WEL DEGELIJK VOOR EEN VER-

HOOGDE AANMAAK VAN INSULINE IN HET LICHAAM.

Het is met koolhydraten en je bloedsuikerspiegel eigenlijk heel eenvoudig: er zijn koolhydra-
ten die snel in je lichaam worden opgenomen en dus zorgen voor een snelle stijging van je 
bloedsuikerspiegel (waardoor je meer medicatie dient te nemen of insuline dient te spuiten) 
en er zijn koolhydraten die langzaam in je lichaam worden opgenomen. De laatstgenoemde 
groep helpt je lichaam om de bloedsuikerspiegel in balans te houden en levert de hoogwaar-
dige brandstof die het lichaam nodig heeft. De snelheid waarmee een koolhydraat in je 
lichaam wordt omgezet in suiker (en dus je bloedsuikerspiegel beïnvloedt) is terug te vinden 
in de Glycemische Index (GI) en Glycemische Lading (GL). Dit zijn twee meeteenheden die 
aangeven in hoeverre een bepaald voedingsmiddel je bloedsuikerspiegel beïnvloedt. 

Glycemische index (GI)
Het is dan ook een belangrijk 
hulpmiddel bij het bepalen of 
een koolhydraat ‘snel’ is of 
‘langzaam’. 

Glycemische lading (GL)

DE GI IS EEN INDICATOR VAN DE KWALITEIT VAN DE KOOLHYDRA-
TEN DIE EEN PRODUCT BEVAT EN GEEFT AAN HOE SNEL EEN PRODUCT 
IN JE BLOED WORDT OMGEZET IN SUIKERS. 

DE GL IS EEN INDICATOR DIE NIET ALLEEN KIJKT NAAR DE KWALI-
TEIT, MAAR OOK NAAR DE HOEVEELHEID KOOLHYDRATEN DIE EEN 
PRODUCT BEVAT. 

Zo kan het zijn dat een pro-
duct dat wel veel (relatief) 
snelle koolhydraten bevat (en 

dus een hoge GI-score heeft) toch een lage GL-score heeft, omdat het aantal koolhydraten in 
het product minimaal is. De GL geeft dan ook een veel beter beeld van het effect dat een 
voedingsmiddel heeft op de bloedsuikerspiegel.

Oud
ALS DIABEET KUN JE 

BEST AF EN TOE 
SUIKERS EN 

ZOETSTOFFEN 
GEBRUIKEN

Nieuw
ZOETSTOFFEN EN 

SUIKERS ZIJN FUNEST 
VOOR DIABETEN

BINNEN DE GI EN GL ZIJN GLOBAAL DRIE CATEGORIEËN TE BENOEMEN
 CATEGORIE 1 deze bevat alle producten met een GI onder 35 en/of een GL onder 10. 

Producten uit deze categorie kun je onbeperkt eten en ze helpen je om je bloedsuikerspiegel 
in balans te brengen. In de Sugarchallenge voor diabeten kun je hieruit in fase 1 en 2 onbe-
perkt kiezen.

 CATEGORIE 2 deze bevat alle producten met een GI van 35-55 en/of een GL van 10-15. 
Kies af en toe een product uit deze categorie, maar doe dit met mate en pas als je bloedsui-
kerspiegel weer goed in balans is. Vanaf fase 3 van de Sugarchallenge voor diabeten, kun je 
af en toe uit deze categorie kiezen.

 CATEGORIE 3 deze bevat alle producten met een GI boven 55 en/of een GL boven 15. 
Dit is de categorie die ik ‘feesten en partijen’ noem. Kies deze producten echt alleen bij feest-
momenten en blijf er verder van af. Vanaf fase 3 van de Sugarchallenge voor diabeten kun je 
bij speciale gelegenheden uit deze categorie kiezen. 

IN BIJLAGE 5 VIND JE EEN OVERZICHT VAN VEELGEBRUIKTE PRODUCTEN EN HUN GL. 
Ook kun je gratis de suikerteller-app downloaden op de Sugarchallenge-site, deze bevat 
honderden producten en hun GL.
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EEN HYPO WORDT BIJ VEEL DIABETEN IN DE MEESTE GEVALLEN NIET VEROORZAAKT DOOR-
DAT ZE TE WEINIG SUIKER HEBBEN GEGETEN, MAAR DOORDAT ZE OF TE VEEL SUIKER HEBBEN 

GEGETEN EN/F TE VEEL MEDICATIE HEBBEN GEBRUIKT. HIERDOOR ZAKT DE BLOEDSUIKERSPIEGEL TE SNEL 

WAARDOOR BEHOEFTE BESTAAT AAN EXTRA SUIKERS. WANNEER JE JOUW VOEDING OP EEN GOEDE 

MANIER OPBOUWT, BEHOREN HYPO’S AL VRIJ SNEL TOT HET VERLEDEN.

‘Een diabeet mag met mate suiker en zoetstoffen gebruiken’: dat lees ik regelmatig in allerlei 
bladen voor diabeten. Ook zou er niet direct een verband zijn tussen het eten van suiker en 
het ontstaan van diabetes type 2. 
Ik zie dat toch anders. Als je er als diabeet voor kiest om jouw ziekte in balans te houden in 
combinatie met medicatie, dan kun je inderdaad af en toe suiker gebruiken. In dat geval 
neem je net zoals mijn oma een extra tabletje of shot insuline ‘voor de suiker’ op die momen-
ten dat je ervoor kiest om je te buiten te gaan aan zoetigheid. 
Zou je graag jouw diabetes keren of in ieder geval een stuk verminderen, gewicht verliezen of 
op een andere manier je gezondheid verbeteren, dan raad ik het echt absoluut af om suikers 
en zoetstoffen te gebruiken totdat je bloedsuikerspiegel zeker drie maanden stabiel en binnen 
de normwaarden is (uiteraard zonder of met zo min mogelijk medicatie). 
Suikers en zoetstoffen maken namelijk deel uit van het probleem en dragen in belangrijke 
mate bij aan het ontstaan en het verergeren van diabetes. Er zijn inmiddels duizenden onder-
zoeken bekend die dit ook aantonen. 

Steeds als je iets eet, zal het 
lichaam insuline aanmaken 
om ervoor te zorgen dat de voeding wordt opgenomen in de cellen. Voor diabeten type 1 ligt dit 
uiteraard iets genuanceerder, maar ook voor hen geldt dat ze vaak beter ingeregeld kunnen 
worden als ze anders gaan eten.  Zodra je stopt met tussendoortjes, zul je waarschijnlijk al snel 
merken dat je hoeveelheid medicatie omlaag gebracht kan worden en/of dat je beter ingeregeld 
raakt en minder schommelingen ervaart in je bloedsuikerspiegel. Maar, zoals gezegd: mits je 
uiteraard je voeding goed opbouwt (tips hiervoor vind je verderop in dit boek en in het Sugar-
challenge-programma voor diabeten). Geloof me: als je jouw dagelijkse voeding goed opbouwt, 
heb je als diabetespatiënt echt geen tussendoor

Diabeten hebben over het alge-
meen een hang naar zoet en 
naar snelle koolhydraten. Het is 
belangrijk om deze hang te 
doorbreken door een periode 
geen zoet te nemen. Hierdoor 
stopt uiteindelijk de zoetbehoef-

Oud
ALS DIABEET KUN JE 

BEST EEN 
TUSSENDOORTJE 

NEMEN

Nieuw
STOP MET HET ETEN 

VAN 
TUSSENDOORTJES

te, heb je minder honger, krijg je meer energie en brengt het lichaam zelf de 
bloedsuikerspiegel in balans. Alleen op die manier kom je uit die eindeloze suikerspiraal. En 
dit lijkt nu misschien heel moeilijk, maar als je je maaltijden goed opbouwt, zul je zien dat je 
binnen een week al veel minder zin hebt in zoet!

‘Tussendoortjes mogen best voor diabetes patiënten.’ Nou, ik vind van niet… Ook hier geven 
steeds meer artsen en wetenschappers aan dat tussendoortjes onderdeel uitmaken van het 
probleem en bijdragen aan het toenemende aantal mensen met diabetes en obesitas. Tus-
sendoortjes zijn aangeleerd gedrag en zijn eigenlijk alleen nodig als je jouw maaltijden niet 
goed opbouwt om zo de te grote schommelingen in je bloedsuikerspiegel te corrigeren. 
Voor veel diabeten is het ondenkbaar om de dag door te komen zonder tussendoortjes. Bij 
veel van hen wordt zelfs de medicatie afgestemd op het feit dat geadviseerd wordt om tus-

sendoortjes te eten. Dit betekent dat ze tussendoortjes MOETEN eten om een hypo te 
voorkomen. Eigenlijk is de toegediende dosis medicijnen dus te hoog en wordt dit gecorri-
geerd door middel van extra voeding in de vorm van tussendoortjes. In plaats van de 
medicatie af te stemmen op de hoeveelheid van de voeding, wordt de voeding afgestemd op 
de hoeveelheid medicatie die gebruikt dient te worden. Met andere woorden: door te eten 
volgens de ‘oude school’ dienen veel diabetespatiënten jaar in jaar uit dezelfde dosering aan 
medicijnen te blijven gebruiken. En dat is in veel gevallen niet nodig.

Tussendoortjes maken 
                 het alleen maar erger

STERKER NOG: IEDER TUSSENDOORTJE (ZELFS AL IS-IE NOG ZO GE-
ZOND) BRENGT JE BLOEDSUIKERSPIEGEL OPNIEUW UIT BALANS. 
DIT IS OOK WEL LOGISCH. 
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Oud
LET OP VET EN KIES 

VOOR 
LIGHTPRODUCTEN

Nieuw
GEBRUIK VOLDOENDE 
GEZONDE VETTEN EN 

KIES VOOR
 VOLLE PRODUCTEN

Te vaak worden aan diabeten, 
vaak met het oog op de calorie-
en, nog lightproducten, (bak)
margarine en halvarine, en ma-
gere producten geadviseerd. 
Het probleem met veel van deze 
producten is dat ze het lichaam 

niet de voedingsstoffen geven die het nodig heeft waardoor het niet goed verzadigd raakt. 
Bovendien zijn de meeste light- en magere producten vaak behoorlijk bewerkt en bevatten ze 
veelal vrachtladingen aan suikers en zoetstoffen of chemische verbindingen waar het li-
chaam niets mee kan. 
Het lichaam heeft een dagelijkse portie gezonde vetten nodig. Gezonde vetten zijn enorm 
belangrijk en helpen het lichaam niet alleen om de bloedsuikerspiegel in balans te houden, 
ook dragen ze in belangrijke mate bij aan het verhogen van de insulinegevoeligheid van de 
cellen. Bovendien leveren ze een belangrijke bijdrage aan het weren van ontstekingen die, 
zoals je in hoofdstuk xx hebt kunnen lezen, bijdragen aan het ontstaan van insulineresistentie 
en dus de ontwikkeling van diabetes in het lichaam. Ten slotte zijn ze een belangrijke bron van 
grondstof voor de hormonen die door bijnieren worden aangemaakt, zoals de stress- en ge-
slachtshormonen. 
Laat daarom vanaf nu alle light-, magere en halfvolle producten staan en kies voor de pro-
ducten met een natuurlijk vetpercentage. Je lichaam heeft vetten nodig en naast het feit dat 
deze producten vaak veel lekkerder smaken, verzadigen ze je lichaam ook veel beter waar-
door je minder honger zult hebben. 

Gezonde vetten (omega-3) vind je in vette vissoorten zoals zalm, forel, tonijn, haring, paling, 
sardientjes en ansjovis, lijnzaadolie, avocado, walnoten, eieren, vlees van scharreldieren en 
wild, en donkergroene bladgroente. Ook olijfolie, kokosvet en roomboter (met mate) zijn pri-
ma vetten om toe te voegen aan je dagelijkse maaltijden.

Oud
EIEREN VEROORZAKEN
 EEN VERHOGING VAN 

JE CHOLESTEROL

Nieuw
MAAK JE NIET DRUK 
OVER EEN EI MEER

OF MINDER

Dat eieren zorgen voor een ver-
hoging van ons cholesterolge-
halte is echt een achterhaald 
verhaal. Onderzoeken wijzen zelfs 
uit dat er geen verband bestaat 
tussen het eten van veel eieren 

en een verhoogd cholesterolgehalte. Integendeel zelfs! Eieren leveren belangrijke eiwitten en 
basisstoffen die het lichaam o.a. gebruikt voor het herstel en opbouw van weefsels en orga-
nen, en het aanmaken van hormonen. Heb je dus last van een te hoog cholesterolgehalte, 
neem dan gerust af en toe een eitje, maar pas op met de suikers en snelle koolhydraten: juist 
die leveren een belangrijke bijdrage aan een te hoog cholesterol! 

Oud
HET GEBRUIK VAN

TE VEEL ZOUT IS 
GEVAARLIJK VOOR JE 

BLOEDDRUK

Nieuw
GEBRUIK 

GERUST WAT MEER 
NATUURLIJKE ZOUTEN 

Als je gaat eten volgens de richt-
lijnen van de Sugarchallenge 
voor diabeten, dan is het belang-
rijk dat je voldoende zout toevoegt 
aan je maaltijden. Het lichaam 
heeft namelijk zout en de mine-
ralen uit zout nodig. Veel mensen 
die kampen met een te hoge bloeddruk zijn huiverig geworden voor het gebruik van zout. 
Maar ook hier wijzen steeds meer onderzoeken uit dat met name suiker en snelle koolhydra-
ten een belangrijke bijdrage leveren aan een te hoge bloeddruk. Je hoeft het natuurlijk niet te 
overdrijven, maar voeg gerust een snuf zout toe aan je dagelijkse maaltijden. 

TIP  KIES VOOR KELTISCH ZEEZOUT. OP DIE MANIER GEEF JE HET LICHAAM OOK DIRECT ALLE

 MINERALEN DIE HET NODIG HEEFT.
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OOK AL BEWEREN VEEL OFFICIËLE INSTANTIES EN MEDICI DAT WAN-
NEER JE EENMAAL DIABEET BENT, JE DAN ALTIJD EEN DIABEET 
BENT, IK HEB EEN ANDERE MENING. EN DIE HEB IK UITERAARD NIET 
ZOMAAR OMDAT IK DAT LEUK VIND, MAAR OMDAT IK IN DE PRAKTIJK ZIE 
DAT MENSEN MET DIABETES DANKZIJ DE SUGARCHALLENGE-PRO-
GRAMMA’S GEWELDIGE VERBETERINGEN BEHALEN EN SOMS ZELFS 
HUN DIABETES (TYPE 2) HELEMAAL KUNNEN KEREN DOOR EENVOUDIGE 
VERANDERINGEN DOOR TE VOEREN IN HUN LEEFSTIJL. VOEDING IS 
HIERIN EEN BELANGRIJK ONDERDEEL. 

10. 
Bloedsuikervriendelijk 

eten in de praktijk
Eens een diabeet, 

niet altijd een diabeet!

Mijn mening over voeding is 
dat ik als het niet rent, 
springt, zwemt, loopt of aan 
een boom of uit de grond 
groeit, heel kritisch ben. Im-
mers: in de natuur groeien 
geen suikervrije snoepjes en 
koekjes voor diabetici. Ook 
de combinatie van suiker en vetten in één voedingsmiddel bestaat niet in de natuur. Die zijn 
bedacht door slimme voedselfabrikanten die een behoefte hebben gesignaleerd. Maar ons 
lichaam heeft ze niet nodig. Ons lichaam schreeuwt om de voeding die de natuur ons brengt: 
verse groenten, fruit, noten, pitten, zaden, eieren, vlees en vis van dieren die veel beweging 
hebben gehad, voldoende water en af en toe wat oergranen. Meer hebben we niet nodig. 
Eigenlijk is het heel eenvoudig. En geloof me: het inkopen in de supermarkt gaat een stuk 
sneller (en is een stuk voordeliger) als je alleen de voeding koopt en vanaf nu de vulling voor-
bijloopt. 

De richtlijnen voor diabeten ge-
ven aan dat een man twee glazen 
alcohol en een vrouw één glas 
alcohol per dag mag drinken. 
Zelf ben ik voorstander van een 
alcoholvrije leefstijl, maar omdat 
dit voor veel mensen niet tot de 
mogelijkheden behoort, is mijn 

Niet alle fruitsoorten en vruchten zijn geschikt voor diabeten. Met name de zoetere fruitsoor-
ten en vruchten met veel zetmeel kun je als diabeet beter vermijden. Ook hierin is de GL-tabel 
(zie bijlage 5) een 2 uitscheurpagina’s met eerstehulpadviezen

Oud
EEN DIABEET KAN 

ALLE SOORTEN FRUIT 
NEMEN

Nieuw
KIES ALLEEN DE 

ZUURDERE 
FRUITSOORTEN EN EET 

FRUIT MET MATE

Oud
EEN DIABEET 

MAG GERUST EEN 
GLAASJE ALCOHOL 

DRINKEN OP EEN DAG

Nieuw
ALCOHOL IS ALS

 SUIKER VOOR EEN 
DIABEET, DRINK HET AF

EN TOE, MAAR ZEKER
NIET IEDERE DAG. 

dringende advies om voorlopig (dus in ieder geval totdat jouw bloedsuikerspiegel minimaal 
drie maanden in balans en binnen de norm is) de alcohol te laten staan. Houd het daarna op 
maximaal twee tot drie glazen alcohol per week en kies voor iets dat je echt lekker vindt en 
van goede kwaliteit is. 
Alcohol gedraagt zich in je lichaam exact hetzelfde als suiker. Daar komt bij dat alcohol een 
enorme belasting is voor je lever. Zeker als je kampt met een insulineresistentie en diabetes 
type 2 hebt ontwikkeld, heeft met name je lever het zwaar. Extra alcohol maakt het daarom 
alleen maar erger. 
Geef je lever de kans en de rust om te ontgiften. Hierdoor zal niet alleen de insulinegevoelig-
heid van de lever toenemen, maar ondersteun je tevens jouw lichaam om de 
bloedsuikerspiegel weer goed in balans te brengen en te houden. 
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De gouden regels voor het voorkomen  
          en keren van jouw diabetes

Uiteraard is ieder mens an-
ders, maar deze regels worden 

wereldwijd en door gerenommeerde artsen en wetenschappers op het gebied van voeding 
en gezondheid voorgeschreven en ook ik werk hier al vele jaren heel succesvol mee in mijn 
praktijk. Ik deel ze graag met je!

Door te kiezen voor voeding 
die de ‘taal van het lichaam’ 
spreekt vergroot je de kans 
dat het lichaam de genen die 
verantwoordelijk zijn voor de 
ontwikkeling van bijvoor-

beeld jouw diabetes uit zal zetten. Kies daarom voor verse groente (ook diepvriesgroente is 
perfect), fruit (bij voorkeur van het seizoen, kies voor de zuurdere fruitsoorten), verse kruiden, 
vis, vlees van dieren die voldoende beweging hebben gehad, noten, zaden, af en toe sojapro-
ducten, zuivel van schaap of geit en gezonde granen. Deze producten bevatten nog alle 
voedingsstoffen zoals de natuur ze heeft bedoeld en zijn herkenbaar voor het lichaam: het 
lichaam weet wat het ermee kan doen. Ze voorzien het lichaam van de noodzakelijke voe-
dingsstoffen en helpen bij het herstellen van de balans in het lichaam. 

1.  Eet waar mogelijk verse producten.
2.  Vermijd het gebruik van instant pakjes, bakjes, zakjes en kant-en-klare kruidenmixen.
3.  Zorg voor een goede verhouding van de verschillende voedingsstoffen op je bord.
4.  Eet geen brood en vermijd aardappelen en maisproducten.
5.  Eet geen tussendoortjes.
6.  Start jouw dag met een goed ontbijt!
7.  Combineer koolhydraten altijd met een eiwit of voldoende gezonde vetten.
8.  Vul indien gewenst aan met bloedsuikerverlagende supplementen.
9.  Gebruik fruit op een bloedsuikervriendelijke manier:

a. neem fruit altijd aan het einde van de maaltijd of 
b. verwerk het in de maaltijd
c. eet per maaltijd maximaal 1 stuk fruit
d. diabeten eten maximaal 2 stuks fruit per dag 
e. diabeten kiezen voor de zuurdere fruitsoorten 

10.  Stop met het drinken van frisdranken, vruchtensappen, limonades, diksappen, zoete dranken en alcohol.
11.  Drink dagelijks voldoende water.
12.  Kies voor de volle producten.
13.  Vermijd het gebruik van koemelk en koemelkproducten.
14.  Eet niets meer na 21.00 uur.
15.  Beweeg iedere dag minimaal 30 minuten matig intensief, bij voorkeur in de buitenlucht.
16.  Vermijd stress.
17.  Zorg voor voldoende ontspanning ter compensatie van je dagelijkse stress.
18.  Bewaak de kwaliteit van je slaap.
19.  Vind jouw rode draad en doe datgene waar je hart van gaat zingen!

ALS HET GAAT OM HET VOORKOMEN EN TERUGDRAAIEN VAN DIA-
BETES, KAN GERUST GEZEGD WORDEN DAT UNIVERSEEL EEN KLEINE 
TWINTIG ‘GOUDEN REGELS’ TE BENOEMEN IS. 

1. Eet waar mogelijk 
            verse producten
WAT VEEL MENSEN ZICH NIET REALISEREN, IS DAT VOEDING MEER 
IS DAN IETS WAT JE IN JE MOND STOPT. HET IS WAARDEVOLLE INFOR-
MATIE VOOR JE GENEN WAARMEE HET LICHAAM BEPAALT OF HET EEN 
BEPAALD GEN ACTIVEERT OF JUIST NIET. MET NAME BEWERKTE VOEDING 
EN VOEDING MET VEEL TOEVOEGINGEN WORDEN DOOR HET LICHAAM 
VAAK NIET HERKEND EN KUNNEN ER DAARDOOR IN JE LICHAAM VOOR 
ZORGEN DAT JE BEPAALDE (ZIEKTEVERWEKKENDE) GENEN AANZET.

De gouden leefregels voor een 
        gezonde bloedsuikerspiegel
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Gelukkig werd ik in de super-
markt op mijn wenken bediend 

met allerlei kruidenmixen voor de heerlijkste maaltijden. Beetje vlees en verse groenten erbij 
en klaar was mijn ‘versbereide, zelf gekookte maaltijd’. Uiteraard voelde ik me een enorme 
held omdat ik met weinig moeite toch iedere avond een lekkere maaltijd op tafel toverde. Ik 
kookte toch maar mooi ‘vers’ eten en dat kunnen lang niet alle studenten zeggen! 
Tegenwoordig noem ik het samenvoegen van kruiden uit pakjes, bakjes en zakjes geen koken 
meer, maar ‘opwarmen voor gevorderden’. Eigenlijk eet je op deze manier nog steeds fast-
food, alleen is het iets verdekter omdat je zelf nog een aantal ingrediënten toevoegt. Kwestie 
van slimme marketing door de voedingsindustrie! Kies daarom vanaf nu voor enkelvoudige 
kruiden in plaats van voor kant-en-klare kruidenmixen met toevoegingen. Wees kritisch op 
wat je in jouw voeding verwerkt. 

 VAN AMBACHTELIJK NAAR INSTANT
Toen de eerste instantcake op de markt kwam eind jaren vijftig, dachten fabrikanten dat ze het ei van Columbus 
hadden ontdekt: een cakemix waaraan de huisvrouw alleen nog maar water hoefde toe te voegen, hoe makke-
lijk was dat! Toch kocht geen enkele huisvrouw deze ‘wondercakemix’. En wel om de heel eenvoudige reden dat 
de vrouwen vonden dat ze dit niet konden maken naar hun familie toe. Een mix waaraan je alleen nog maar 
water toe hoefde te voegen, was geen ambachtelijke, zelfgemaakte, verse cake. 
Als reactie daarop kwamen de productontwikkelaars met een vernieuwde cakemix waaraan niet alleen water, 
maar ook een ei diende te worden toegevoegd. Het toevoegen van het ei diende twee doelen: de cake werd van 
een ‘instant en chemisch product’ ineens een vers product en doordat de vrouwen zelf een vers ingrediënt 
moesten toevoegen werd-ie ambachtelijk. Vanaf dat moment was de cakemix een groot succes! 
Volgens dit concept zie je nu enorm veel smaakvariaties in de supermarkt liggen in de vorm van wereldmaaltij-
den, instant sausmixen, bijna klaar maaltijden, pick and pack maaltijden, kruidenmixen en ga zo maar door. 

Producten die de kruidenmix en randvoorwaarden voor een gerecht al leveren en waar je vervolgens zelf nog 
een paar verse ingrediënten aan toe moet voegen. 
Allemaal zijn het bedenksels van slimme marketeers die vol zitten met allerlei toevoegingen die niet alleen op 
de lange duur giftig zijn voor het lichaam, maar die ook vaak zorgen voor enorme verstoringen van je bloedsui-
kerspiegel en hormoonbalans. Ze zijn misschien makkelijk, maar uiteindelijk leveren ze je een boel ongemak.

TIP STOP HET BOEKJE WAT ZIT ER IN UW VOEDING VAN CATHERINE GAUGET IN JE TAS EN LEES VANAF 

NU DE ETIKETTEN EENS MET DIT BOEKJE ERBIJ. HET GEEFT JE EEN BEELD VAN ALLE E-NUMMERS (EN 

HUN OMSCHRIJVINGEN) DIE ONZE VOEDING BEVAT EN WAT DEZE STOFFEN DOEN IN JE LICHAAM. 

De eiwitten leveren de bouw-
stoffen, de koolhydraten de 
brandstoffen en de groenten 
de vezels, vitaminen en mineralen. De vetten zorgen ervoor dat alles in het lichaam ‘ge-
smeerd’ loopt.

2. Vermijd het gebruik van 
  instant pakjes, bakjes, zakjes en kant 
     en klare kruidenmixen
TOEN IK ‘OP KAMERS’ GING WONEN, KON IK VEEL, MAAR VAN KO-
KEN WIST IK HELEMAAL NIETS. IK BAKTE ER DAN OOK NIET VEEL VAN. 
TOCH VOND IK IEDERE DAG EEN VERSE MAALTIJD WEL HEEL BELANGRIJK.

TIP WIL JE DE EXACTE VERHOUDINGEN WETEN DIE GOED ZIJN VOOR JOUW LICHAAM, NEEM DAN DEEL 

AAN HET SPECIALE SUGARCHALLENGE-PROGRAMMA VOOR DIABETEN. HIERIN ONTVANG JE ONDER

ANDERE JOUW PERSOONLIJKE MENUKAART MET DAARIN DE OPTIMALE HOEVEELHEDEN AAN 

VOEDINGSSTOFFEN DIE JOUW LICHAAM NODIG HEEFT OM WEER IN BALANS TE KOMEN

3. Zorg voor een goede verhouding van 
de verschillende voedingsstoffen op je 
bord: koolhydraten, eiwitten, vetten 

en groenten/vezels
EEN ALGEMENE RICHTLIJN IS: 1 VUIST EIWITTEN, 1 VUIST KOOLHY-
DRATEN, 2 VUISTEN GROENTEN/VEZELS EN ONGEVEER 1 EETLEPEL 
GEZONDE VETTEN PER MAALTIJD. 
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Koolhydraten 
Koolhydraten kun je zien als het brandhout voor je lichaam. Ze worden in het lichaam omge-
zet in glucosesuikers die door de cellen kunnen worden opgenomen als brandstof. Ons 
lichaam heeft glucose nodig om goed te kunnen functioneren, dus een dagelijkse portie 
koolhydraten is van het grootste belang voor onze dagelijkse energievoorziening. 
Als het gaat om koolhydraten, kun je een onderverdeling maken in snelle koolhydraten en sui-
kers, en langzame koolhydraten. Met name de eerste groep zorgt ervoor dat je 
bloedsuikerspiegel snel zal stijgen en is in veel gevallen een hoofdoorzaak bij het ontstaan van 
diabetes type 2, obesitas en hart- en vaatziekten. De truc is om te kiezen voor de langzame 
koolhydraten en deze op een goede manier te combineren (daarover later meer). Langzame 
koolhydraten bevatten nog voldoende vezels die ervoor zorgen dat de suikers uit de koolhy-
draten langzaam in je bloed komen en helpen daarmee niet alleen om je bloedsuikerspiegel 
beter in balans te houden, ook verzadigen ze je veel beter waardoor je minder honger hebt en 
meer energie gaat ervaren. 

HIERNAAST EEN 
OVERZICHT VAN

SNELLE (EN VOOR
 DIABETICI ONGESCHIK-

TE) KOOLHYDRATEN 
EN HUN 

VERVANGERS

SNELLE KOOLHYDRAAT                                            

Witte rijst en rijstproducten, risotto, bulgur, 
basmatirijst, couscous 
Witte en volkoren tarwepasta, eiernoedels, mie, noedels 

Wit brood, Tarwe brood, Volkoren tarwebrood, toast, 
beschuit, rijstwafels, stokbrood

 
Kant-en-klare ontbijtgranen, ontbijtcereals, muesli, 
cruesli, cornflakes, Brinta 
Alle toegevoegde suikers, zoetstoffen, appelstroop, 
alle jamsoorten, stroop, andere suikers en 
suikervervangers 
Aardappelen 
Snoepgoed (met en zonder suiker)

Kant-en-klaarmaaltijden met suikers en kruidenmixen 
Frisdranken, lightfrisdranken, aanmaaklimonades,
diksappen (ook zonder toegevoegde suikers), 
smoothies en (versgeperste) vruchtensappen met 
100% fruit en alcoholhoudende dranken 
Paneermeel 
IJs, chocolade, koekjes, bonbons, Sultana, Liga, 
Evergreen 
Kant-en-klare dressings, sauzen, mayonaise, ketchup 
en andere kant-en-klare sauzen 

Zoutjes, chips, zoutstengels en borrelnootjes 
Soepmixen, kookmixen, zakjes, pakjes en bakjes en 
dergelijke 

De meeste groente uit pot en blik 

Zoet fruit als bananen en druiven 

VERVANGEN DOOR

Wilde rijst, quinoa, haver en havermout, spelt*, rogge

Volkoren speltpasta*, boekweitpasta* en roggevolko-
renpasta
Roggevolkoren desembrood, roggevolkoren crackers, 
suikervrij roggebrood, volkoren speltbrood*, roggevol-
koren meel, volkoren speltcrackers*, volkoren 
speltdesembrood*
Havervlokken, havermout, overnight oats, zelfgemaakte 
muesli, gerstvlokken, gerst
Vers fruit (in zijn geheel, zuurdere soorten), gedroogde 
zuidvruchten* (dadels*, vijgen*, abrikozen, rozijnen*), ho-
ning*, gedroogd steviablad, groene stevia
Zoete aardappel/yam (beperkt), pompoen, knolselderij
Vers fruit, groenten, noten, pitten en zaden of een glas 
water(!)
Zelfgekookte verse maaltijd
Water, koffie en thee zonder suiker, een van de kruiden-
dranken uit dit boek of een van de Sugarchallenge-proof 
drankjes uit het boek 100% Suikervrij Drinken

Havermout en kleine havervlokken, boekweitgrutten*
Zelfgemaakt ijs, zelfgemaakte chocolade*, 
zelfgemaakte koekjes
Zelfgemaakte dressing, zelfgemaakte mayonaise, Bel-
gische mayonaise (tip: Ton’s Belze Mayo), zelfgemaakte 
sauzen, olijfolie, balsamicoazijn, appelazijn, pittige mosterd
Ongebrande noten, naturel chips*, doppinda’s 
Verse en gedroogde (enkelvoudige, dus 1 soort in de 
verpakking) kruiden, zeezout en peper. Tip: de 
kruidenmixen van Johnny Boer!
Verse groente of diepgevroren groente zonder saus 
en kruidenmixen
Zuurdere vruchten zoals bessen, abrikozen, grapefruit, 
pruimen en kersen

GLUCOSEWEETJE PER UUR HEBBEN WE ONGEVEER 9 GRAM GLUCOSE NODIG. ONGEVEER DE HELFT 

DAARVAN (4,5 GRAM) GAAT NAAR DE HERSENEN. BIJ EEN TYPE 2 DIABEET WORDT GEEN 9 GRAM, MAAR 12 

GRAM SUIKER AANGEMAAKT. HIERVAN GAAT NOG STEEDS 4,5 GRAM NAAR DE HERSENEN. ER IS DUS EEN 

EXTRA BESCHIKBAARHEID AAN GLUCOSE IN HET BLOED WAARDOOR ER MEER INSULINE NODIG IS OM DIT OP 

TE KUNNEN NEMEN IN DE CELLEN. MOCHT JE DIABETES TYPE 2 HEBBEN EN MEER DAN 10 KILO OVERGE-

WICHT, DAN IS HET NOG LASTIGER OM DIT EXTRA GLUCOSEOVERSCHOT TE VERBRANDEN OMDAT JE MET 

MEER OVERGEWICHT MINDER ENERGIE GEBRUIKT DAN EEN GEZOND PERSOON.
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Eiwitten
Keer op keer als ik aan cliënten vraag om een overzicht van wat ze dagelijks eten, zie ik dat 
met name de dagelijkse hoeveelheid eiwitten aan de lage kant is. Koolhydraten worden er 
vaak in overvloed genuttigd, maar de eiwitten zijn soms echt onvindbaar in het dagelijkse 
menu. Het belang van eiwitten voor onze gezondheid wordt enorm onderschat en veel men-
sen zijn bang om te veel eiwitten binnen te krijgen.
Een goede vuistregel die je aan kunt houden voor jouw eiwitconsumptie is dat je minimaal 1 
gram eiwit nodig hebt per kilogram lichaamsgewicht per dag. Dit komt grof gezegd neer op 
zeker 100 gram eiwithoudende voeding per maaltijd. Niet alle eiwithoudende voeding bevat 
veel voor het lichaam bruikbaar eiwit. Zo haalt het lichaam uit 1 schaaltje volle kwark van 100 
gram ongeveer 10 gram eiwit. Met name kipfilet, vlees, pitten en zaden en sojaproducten 
leveren veel eiwitten aan het lichaam. 
Onderstaande tabel laat per eiwitbron zien hoeveel eiwitten worden geleverd. 

TIP ALS JE ZIEK BENT OF HERSTELLENDE BENT VAN EEN ZIEKTE, VEEL SPORT, VEEL STRESS ERVAART 

OF OP EEN ANDERE MANIER EEN HECTISCHE LEEFSTIJL HEBT, IS JOUW EIWITBEHOEFTE ANDERS EN IS 

HET BELANGRIJK DAT JE LAAT BEREKENEN HOEVEEL EIWITTEN JE NODIG HEBT.

 Eiwitten helpen het lichaam bij vele lichaamsfuncties. Ze dragen bij aan het herstel van weef-
sels en organen, en zijn nodig voor de opbouw van spiermassa. Ook kun je eiwitten prima 
gebruiken om een te snelle stijging van de bloedsuikerspiegel te voorkomen door ze te com-
bineren met koolhydraten in een maaltijd. 
Daarnaast zijn eiwitten de basisbouwstof voor vele hormonen. Eén daarvan is glucagon. Dit 
is de tegenhanger van insuline en helpt het lichaam om vet te verbranden en een te hoge 
productie van insuline te voorkomen of tegen te gaan. Het lichaam kan zelf geen essentiële 
eiwitten aanmaken en is daarvoor afhankelijk van wat je eet. Om die reden is het belangrijk 
om bij iedere maaltijd voldoende eiwitten tot je te nemen. 

Eiwitten vind je in vrijwel alles dat rent, vliegt, springt, zwemt en loopt zoals gevogelte, vlees, vis, wild, 
zuivelproducten, eieren, schelp- en schaaldieren, maar ook in plantaardige bronnen zoals noten, zaden 
en pitten, tofu, peulvruchten, zeewieren en bepaalde graansoorten. Kies voor dierlijke producten die af-
komstig zijn van dieren die voldoende beweging en bij voorkeur grasvoeding hebben gehad. Deze producten 
bevatten meer gezonde omegavetzuren en zijn minder vet dan de tegenhangers uit de bio-industrie, en staan 
bovendien niet bol van de antibiotica en groeihormonen. Bovendien hebben deze dieren een waardiger be-
staan gehad, iets waar wij als consument allemaal verantwoordelijk voor zijn door de aankoopkeuzes die we 
maken.

EIWITSOORT    NETTO-EIWITOPBRENGST 

1 ei     13 gram 
100 gram kipfilet    30 gram 
100 gram vis    17 gram
100 gram magere vleessoorten  20 gram 
100 gram volle yoghurt 3,5%  4 gram
100 gram schapenkaas, volvet  14 gram
100 gram geitenkaas, volvet  14 gram
100 gram volle kwark 10%   10 gram 
100 gram noten    15 gram
100 gram pitten en zaden   20 gram
100 gram volkoren graanproducten* 10 gram
100 gram peulvruchten   5 gram
100 gram aardappelen*   2 gram
100 gram sojabonen   37 gram
100 gram sojaproducten   5 gram
100 gram zeewier   11 gram

MOCHT JE LAST 
HEBBEN VAN 

NIERINSUFFICIËNTIE, 
OVERLEG DAN GOED MET 
JE BEHANDELEND ARTS 

VOORDAT JE JOUW 
EIWITINNAME 
VERHOOGT!
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Groenten en vezels
Zeker als het om je gezondheid en bloedsuikerspiegel gaat, zijn groenten het allerbeste dat 
je aan je lichaam kunt geven. Ze bevatten oneindig veel vitaminen, mineralen en andere stoffen 
die het immuunsysteem van het lichaam versterken en zo helpen bij het voorkomen van ont-
stekingen en ziekten als kanker en natuurlijk diabetes. 
Daarnaast bevatten groenten, vooral als je ze rauw of licht gekookt of gestoomd eet, veel 
vezels die ervoor zorgen dat de bloedsuikerspiegel minder snel stijgt en dat je je langer ver-
zadigd voelt. Ook helpen vezels om de werking van je darmen te verbeteren. Van nature 
komen vezels veel voor in alle soorten groenten, waarvan de meeste vezels te vinden zijn in 
bonen en peulvruchten, noten, zaden en in fruit. 
Neem daarom zeker bij twee van de drie maaltijden die je dagelijks eet, een gezonde portie 
groenten en varieer zo veel mogelijk. Zorg voor veel kleur op je bord en combineer met ge-
kookte en rauwe groenten. Kies vooral voor groenten die weinig zetmeel bevatten. 
Vul daarnaast eventueel een- tot driemaal daags je maaltijd aan met een portie gezonde 
vezels in de vorm van een eetlepel lijnzaad, psyllium of vlozaad, pompoenpitten of chiazaad.

Eet iedere dag voldoende gezonde vetten! 
Vetten verzadigen en vetten zijn heel hard nodig in het lichaam. Ze zorgen er letterlijk en fi-
guurlijk voor dat de boel gesmeerd verloopt. Zo helpen ze bij het voorkomen van 
ontstekingsreacties en leveren ze een belangrijk bijdrage als het gaat om het in balans bren-
gen en houden van je bloedsuikerspiegel. Daarnaast helpen gezonde vetten bij het verkleinen 
van het risico op hart- en vaatziekten doordat ze ervoor zorgen dat je bloed minder plakkerig 

wordt en beter kan doorstromen. Dit heeft uiteraard ook een positief effect op je bloeddruk! 
Met name omega-3-vetten zijn gezond voor het lichaam. Deze vind je in bijvoorbeeld walno-
ten, avocado, biologische eieren, vette vissoorten en zaden als pompoenzaad en chiazaad. 
Ook kun je ervoor kiezen om ter aanvulling een goed omega-3-supplement te gebruiken als 
je bijvoorbeeld geen viseter bent. Ook levertraan is een aanrader omdat dit een prachtige 
bron is van vitamine A en D, twee belangrijke vitamines die de aanmaak van insuline regule-
ren. Richtlijn voor de dagelijkse vetconsumptie is 1 eetlepel kokosvet of roomboter en 3 
eetlepels olijfolie aangevuld met omega 3 supplementen en levertraan.
Voor veel mensen is het heel moeilijk te geloven dat het oké is om gezonde vetten te eten en 
dat een gezonde consumptie van deze vetten zelfs bijdraagt aan een goede gezondheid. Ze-
ker als je op dit moment hartpatiënt bent of jarenlang hebt gehoord dat vet schadelijk is voor 
de gezondheid, is het bovenstaande nogal een omslag. Toch hoef je echt niet bang te zijn 
voor te veel vet. Zolang je maar kiest voor de gezonde vetsoorten die hierboven zijn genoemd. 
Steeds meer wordt duidelijk dat met name suiker en snelle koolhydraten de grote boosdoe-
ners zijn als het gaat om het ontstaan van vele van onze welvaartsziekten als hart- en 
vaatziekten, obesitas en diabetes.

OP HET 
MOMENT DAT JE 

LICHAAM TE WEINIG VETTEN 
BINNENKRIJGT, GAAT HET 

VRAGEN OM SUIKERS EN KOOL-
HYDRATEN ZODAT HET DAAR 
VETTEN UIT KAN MAKEN. DIT 

ZIJN NOU NET DE VETTEN 
DIE JE NIET WILT…. 

HEB JE LAST VAN JE DARMEN?
ALS JE LAST HEBT VAN JE DARMEN, WEES DAN VOORZICHTIG MET HET TOEVOEGEN VAN VEZELS AAN 

JE MAALTIJDEN EN HET ETEN VAN TE VEEL RAUW VOEDSEL. IN DAT GEVAL KUN JE ER BETER VOOR 

KIEZEN OM JE GROENTEN KORT TE STOMEN OF EVEN TE OVERGIETEN MET GEKOOKT WATER UIT DE 

WATERKOKER. DIT HELPT JE DARMEN BIJ DE VERTERING.
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BROOD EN AARDAPPELEN ZIJN BEIDE ‘LASTIG’ ALS HET GAAT OM 
HET OMSCHAKELEN NAAR EEN ANDER VOEDINGSPATROON. WANT: 
WIE IS ER NU NIET OPGEGROEID MET DE ‘BRUINE BOTERHAM MET KAAS’ 
EN IEDERE DAG EEN FLINK BORD MET AARDAPPELEN, GROENTE, VLEES 
EN EEN LEKKER SJUUTJE ER OVERHEEN? DAAR KOMT BIJ DAT ER NIETS 
MAKKELIJKER IS OM MEE TE NEMEN NAAR JE WERK OF OM JE KINDE-
REN MEE TE GEVEN NAAR SCHOOL DAN EEN PAAR BOTERHAMMEN. 
OOK VOOR DE DAGELIJKSE AVONDMAALTIJD GELDT DAT BIJ DE MEESTE 
MENSEN DE AARDAPPEL NOG VERUIT FAVORIET IS. TOCH ZIJN BROOD 
EN AARDAPPELEN VOOR DIABETEN EIGENLIJK EEN VERBODEN GEBIED. 

4. Eet geen brood en vermijd 
           aardappelen en maisproducten

Het zit zo: zowel brood als 
aardappelen zorgen voor 
een snelle stijging van de 
bloedsuikerspiegel.
Het eten van tarwe- en vol-
korenbrood zorgt over het 
algemeen voor een nog snel-
lere stijging (tot drie keer 
sneller) van de bloedsuiker-

spiegel dan suiker, waardoor je vaak binnen twee uur na het eten van een bruine boterham 
met kaas alweer zin hebt in iets. Met als gevolg dat je de hele dag door honger zult hebben en 
kunt blijven eten. Ook aardappelen scoren hoog in de GL-lijst doordat ze zich in je lichaam 
gedragen als suiker. Zeker voor mensen met diabetes of een gevoelige bloedsuikerspiegel 
geldt dat een maaltijd met aardappelen, friet of aardappelpuree ervoor zorgt dat ze al snel 
weer honger hebben. 

WIST JE DAT DE TOP DRIE VAN DIKMAKENDE VOEDINGSMIDDELEN BESTAAT UIT: 1. FRIET, 
2. GEBAKKEN AARDAPPELEN, EN 3. FRISDRANKEN? Met name de combinatie van het vele zetmeel 
met de vetten waarin wordt gebakken, zorgt voor de woeste aantrekkingskracht van menig aardappelsnack. 
Maar juist deze combinatie is funest voor een slanke taille en gezonde bloedsuikerspiegel. Krijg jij honger van 
aardappelen? Laat ze dan maar staan en vervang ze door andere telgen van de knollenfamilie zoals wortel, 
zoete aardappel, pompoen, knolselderij of een extra portie gekookte groente. Waarschijnlijk ben je dan beter 
verzadigd en bovendien help je hiermee je bloedsuikerspiegel naar gezonde(re) waarden!

Brood bevat suiker…
Naast het feit dat brood zich in je bloed vaak nog erger gedraagt dan suiker, bevat het ook 
suiker. Aan het brooddeeg worden veelal broodverbeteraars toegevoegd die ervoor zorgen 
dat het brood langer houdbaar is, zacht is en lekker smaakt. Deze broodverbeteraars bevat-
ten naast de nodige E-nummers vaak ook suiker. De suiker die wordt toegevoegd aan het 
brood, is nodig om ervoor te zorgen dat het gist zijn werk kan doen. Het zet als het ware de 
gist ‘aan’ en voedt het, waardoor het gaat gisten.

Brood bevat gluten
Gluten zijn een eiwit dat in graan te vinden is. Met name tarwe bevat een hoge concentratie 
gluten. En de gluten uit tarwe zijn de gluten die als je daar gevoelig voor bent, kunnen zorgen 
voor o.a. darmproblemen en allergische reacties. Bovendien zijn deze gluten de hoofdveroor-
zaker van enorme stijgingen van de bloedsuikerspiegel als je brood eet. Gluten worden in de 
plant opgeslagen om te dienen als reservevoedsel. Ze geven stevigheid aan het brood en 
zorgen er samen met de gist voor dat het brooddeeg kan rijzen zodat het lekker luchtig wordt, 
maar toch goed in vorm blijft.
Je zou gluten in een brood dan ook kunnen zien als een soort van plaksel. Veel mensen zijn 
echter (vaak zonder dat ze het weten) gevoelig voor gluten. Deze gevoeligheid (of intolerantie) 
uit zich in signalen als vermoeidheid, bloedarmoede en problemen met de stoelgang.

WIST JE DAT 1 BRUINE BOTERHAM ONGEVEER EEN HALF SUIKERKLONTJE BEVAT? Bij de aan-
bevolen dagelijkse hoeveelheid boterhammen van maar liefst 7 stuks betekent dit dat je zo al ongemerkt 3 tot 
4 suikerklontjes per dag binnenkrijgt. Dan heb ik het beleg nog niet meegeteld. Veel mensen schrikken als ze 
dit horen. Ook wordt met name aan de donkere broodsoorten vaak een kleurstof of suikerstroop toegevoegd 
die ervoor zorgt dat het brood haar mooie donkere kleur krijgt. Een donker brood is dus niet per definitie een 
gezond brood.
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5. Eet geen tussendoortjes
DIT ZAL EVEN WENNEN ZIJN OMDAT VRIJWEL ALLE DIABETEN JUIST 
TE HOREN KRIJGEN DAT ZE BETER MEERDERE MAALTIJDEN PER 
DAG KUNNEN ETEN OM ZO DE BLOEDSUIKERSPIEGEL TE ONDER-
STEUNEN. ZOALS JE AL HEBT KUNNEN LEZEN OP PAGINA XX ZIJN JUIST 
DE TUSSENDOORTJES EEN GROOT ONDERDEEL VAN HET PROBLEEM. ZE 
SCHOPPEN JE BLOEDSUIKERSPIEGEL IN DE WAR EN MAKEN JE DIK 
DOORDAT HET LICHAAM BIJ IEDER TUSSENDOORTJE DAT JE EET (OOK 
BIJ DE GEZONDE), INSULINE ZAL AANMAKEN OM DE VOEDINGSSTOFFEN 
TE KUNNEN OPNEMEN IN DE CELLEN. 

Onthoud dit goed: als je in-
suline in je bloed hebt, kun je 
GEEN vet verbranden. Dit is 
onmogelijk! Je kunt dus na 
een maaltijd of het eten van 
een tussendoortje alleen 
maar voeding opnemen. Dat 
wat je lichaam niet op kan 

nemen, wordt onder de regie van insuline opgeslagen als vet. 
Tussendoortjes zijn om die reden in mijn ogen goed voor de omzet van de fabrikanten, maar 
over het algemeen niet voor ons lichaam. Door het eten van tussendoortjes blijft je bloedsui-
kerspiegel de hele dag onnodig hoog. Hierdoor heb je meer medicatie nodig om de boel 
weer in balans te brengen en te houden. 

HET GEVOEL VAN SLAPTE, BIBBERIGHEID, RILLERIGHEID OF DUIZELIGHEID DAT VEEL MENSEN ONGEVEER 

TWEE TOT DRIE UUR NA HUN MAALTIJD ERVAREN (SOMMIGEN AL NA EEN UUR), KOMT VEELAL DOORDAT 

JE BLOEDSUIKERSPIEGEL MET EEN GROTE HOEVEELHEID INSULINE ENORM SNEL NAAR BENEDEN IS 

GEBRACHT ALS JE NOG TE VEEL INSULINE IN JE BLOED HEBT ALS OVERBLIJFSEL GEVOLG VAN EEN 

ENORME BLOEDSUIKERPIEK (DIE WAARSCHIJNLIJK IS ONTSTAAN DOORDAT JE JE MAALTIJDEN NIET GOED 

HEBT GECOMBINEERD EN/OF EEN SUIKERRIJK TUSSENDOORTJE HEBT GEGETEN). JE MOET DAN ETEN OM 

DE ONTSTANE BLOEDSUIKERDIP WEER WEG TE WERKEN.

Wanneer je jouw maaltijden goed opbouwt met daarin een voor jouw lichaam optimale hoe-
veelheid langzame koolhydraten, eiwitten en gezonde vetten, heb je tussendoor helemaal 
geen honger en zul je minder medicatie nodig hebben om de boel in balans te brengen en te 
houden. 

MAAGVERKLEINING EN MAAGBANDEN
STEEDS MEER MENSEN GRIJPEN (MEESTAL UIT WANHOOP OF OP DRINGEND ADVIES VAN DE HUISARTS) 

NAAR EEN OPLOSSING ALS EEN MAAGBAND OF EEN GASTRIC BYPASS (MAAGVERKLEINING). NAAST 

ENORME GEVOLGEN VOOR JE GEZONDHEID, BRENGT DIT NOGAL WAT BEPERKINGEN MET ZICH MEE OP 

HET GEBIED VAN HET ETEN VAN JE MAALTIJDEN. VERDEEL IN DAT GEVAL DE DAGELIJKSE MAALTIJDEN IN 

MEERDERE PORTIES (6-7 PER DAG) EN HELP JE LICHAAM DOOR DE MAALTIJDEN AL WAT MEER VOORVER-

TEERD TE NEMEN. DENK AAN HET TOEVOEGEN VAN WARME SOEPEN, GROENE SMOOTHIES 

EN GESTOOMDE GROENTEN. BELANGRIJK IS DAT JE VOORAL KIEST VOOR VOEDING EN JE NIET LAAT 

VERLEIDEN DOOR ALLERLEI VULLING OMDAT JE TOCH MINDER KUNT ETEN.

De allerbeste start van de 
dag creëer je door een goed 
ontbijt waarin je een combi-
natie maakt van gezonde 
koolhydraten, eiwitten en 
vetten. De eiwitten en vetten 
zorgen ervoor dat de koolhy-
draten langzamer worden 
opgenomen in je bloed waar-
door je het ook echt een langere tijd kunt uithouden op je ontbijt. Bovendien zorgt het ervoor 
dat je energiepijl gedurende de dag mooi gelijk blijft én hoef je op den duur minder medicatie 
te gebruiken! In de dagmenu’s hebben we een aantal overheerlijke en bloedsuikervriendelijke 
ontbijtsuggesties voor je opgenomen waarmee je de dag gezond begint.

6. Start je dag met een 
goed ontbijt!

HET ONTBIJT IS HET BELANGRIJKSTE MOMENT VAN DE DAG. WAT 
JE HIER DOET, BEPAALT IN GROTE MATE WAT JE EETBEHOEFTE IS 
GEDURENDE DE REST VAN DE DAG. ZEKER VOOR DIABETEN GELDT 
DAT JE MET JE ONTBIJT ‘DE TOON VAN DE DAG’ ZET. OP HET MOMENT 
DAT JE KIEST VOOR EEN ONTBIJT MET TE VEEL SNELLE KOOLHYDRATEN 
EN SUIKERS, ZAL JE BLOEDSUIKERSPIEGEL DE REST VAN DE DAG MOEI-
LIJK MEER IN BALANS TE KRIJGEN ZIJN. JE HEBT DAN MEER MEDICATIE 
NODIG OM DE BOEL TE REGULEREN EN ZEKER ALS JE INSULINE SPUIT, 
ZUL JE MERKEN DAT HET DE REST VAN DE DAG LASTIGER IS OM JE 
BLOEDSUIKER IN BALANS TE HOUDEN.. 



*Pas te gebruiken vanaf het moment dat jouw bloedsuikerspiegel drie maanden stabiel is en binnen de norm.

VETTEN 

Kokosolie/-vet: voor bakken en 
braden (kies de ontgeurde variant 
als je niet wilt dat alles naar kokos 
smaakt) 

Roomboter: op brood en voor bak-
ken en braden, max. 1 eetlepel per 
dag 

Olijfolie: over salades en in mindere 
mate voor bakken en braden (op 
lagere temperaturen). Kies voor de 
extra vierge variant 

Ghee: op brood en voor bakken en 
braden 

Palmolie

Walnootolie 

Sesamolie 

Zaden en pitten (pompoenpitten, 
zonnebloempitten, chiazaad)

EIWITTEN 

Kip (kies voor vlees van dieren die veel beweging hebben gehad: 
dit is minder vet en bevat meer gezonde omega-3-vetten) 

Vlees (kies voor vlees van dieren die veel beweging hebben gehad: 
dit is minder vet en bevat meer gezonde omega-3-vetten) 

Vis (kies vooral vette vis zoals zalm, paling, forel, bokking, haring, 
tonijn, sardientjes en makreel, allemaal rijk aan gezonde 
omega-3-olie) 

Eieren (kies voor biologische scharreleieren, alleen deze bevatten vol-
doende omega-3-vetten) 

Noten en zaden (kies voor ongebrande en ongezouten noten zoals 
amandelen, walnoten, hazelnoten en paranoten, en voor zaden als 
pompoenzaad, zonnebloempitten, chiazaad en lijnzaad) 

Zuivelproducten (kies voor de volle producten met 3,5% vet en zonder 
verdere toevoegingen) 

Peulvruchten

VEZELBRONNEN EN TEVENS KOOLHYDRATEN  

Groente (kies voor licht verteerbare groentesoorten die minder
zetmeel bevatten zoals: sla, groene bladgroente, koolsoorten, 
champignons, selderij, bonen, courgette, broccoli, spinazie, tomaten 
en komkommer) 

Fruit (kies voor de zuurdere fruitsoorten zoals bessen, abrikozen, 
grapefruit, citroen, pruimen en kersen) 

Noten en zaden (kies voor ongebrande en ongezouten noten zoals 
amandelen, walnoten, hazelnoten en paranoten, en voor zaden als 
pompoenzaad, zonnebloempitten, chiazaad en lijnzaad) 

Peulvruchten 

Losse vezels zoals chiazaad, psyllium (vlozaad), lijnzaad 

LANGZAME KOOLHYDRATEN 

Oergraansoorten (spelt*, rogge, 
gerst, quinoa, wilde rijst) 

Knollen en wortels (zoete aardap-
pelen, wortels, pompoen, 
knolselderij, uien)  

Zuurdesembrood (bij voorkeur 
rogge desem of spelt* desem 
brood) 

Roggebrood en/of rogge volkoren 
crackers  

Haver(mout) 

Volkoren producten*
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Er wordt wel gezegd dat de 
combinatie van koolhydraten 
met vetten ervoor zorgt dat je 

meer gaat eten en dat je daarvoor moet oppassen. Dit gaat over een combinatie van snelle 
koolhydraten en ongezonde vetten zoals je die bijvoorbeeld vindt in fastfood, gebak, koeken 
en energierepen. Hier wordt bij de samenstelling bewust gebruikgemaakt van het verslavende 
effect van de combinatie van suiker, zout en vet.
Daar waar je kiest voor gezonde, langzame koolhydraten is juist de combinatie met eiwitten 
en/of gezonde vetten een prachtige keuze omdat deze ervoor zorgt dat de opnamesnelheid 
van de koolhydraten in je bloed wordt vertraagd. Een juiste combinatie van deze voedings-
stoffen zorgt voor een langdurig verzadigd gevoel. En doordat je het lichaam op deze manier 
ook voorziet van de juiste brand- en voedingsstoffen, help je het bovendien om de bloedsui-
kerspiegel en gezondheid weer terug in balans te brengen, bereik je vaak weer je gezonde 
gewicht en krijg je al snel meer energie! Kies voor het samenstellen van iedere maaltijd uit 
elke kolom een voedingsmiddel:

7. Combineer koolhydraten 
           altijd met een eiwit of 
              voldoende gezonde vetten
DOOR KOOLHYDRATEN GOED TE COMBINEREN, VOORKOM JE EEN 
TE SNELLE STIJGING VAN JE BLOEDSUIKERSPIEGEL WAARDOOR JE MINDER 
MEDICATIE NODIG ZULT HEBBEN EN MINDER LAST HEBT VAN EEN HON-
GERGEVOEL EN ENERGIEDIPS TUSSEN DE MAALTIJDEN DOOR. 

8. Vul indien gewenst aan met 
         bloedsuikerverlagende 

          supplementen
Zeker voor mensen met 
overgewicht, mensen met 
een ziekte, mensen die veel 
stress ervaren, veel sporten 
en/of er een ongezonde leefstijl op nahouden, geldt dat er in het lichaam vaak een grote ach-
terstand is opgelopen op het gebied van de benodigde essentiële voedingsstoffen. 
Deze achterstand is veelal niet in te lopen met gezonde voeding alleen. Door een aanvulling 
van een gezond voedingspatroon met de ontbrekende voedingsstoffen en door te kiezen voor 
die supplementen die ook de bloedsuikerspiegel positief beïnvloeden, kun je veelal een enor-
me inhaalslag maken. Je geeft je lichaam dan als het ware een extra steuntje in de rug 
waardoor het sneller de ontstane achterstanden kan inlopen en de balans kan herstellen.
Dat het gebruik van supplementen niet in de plaats dient te komen van een gezonde voeding 
lijkt me duidelijk. In bijlage 3 vind je een overzicht van alle belangrijke supplementen die je 
helpen om je bloedsuikerspiegel in balans te brengen. 

OOK AL BEN IK VAN MENING DAT HET LICHAAM MET DE JUISTE 
VOEDING VAN ALLE VOEDINGSSTOFFEN WORDT VOORZIEN, TOCH 
IS ER ZEKER VOOR DIABETICI VEEL TE ZEGGEN VOOR HET AANVULLEN-
DE GEBRUIK VAN SUPPLEMENTEN. 
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Dit geldt overigens ook voor 
alcohol. Beter is het om te 
kiezen voor water en krui-
denthee. In hoofdstuk 4 over 
suiker en diabetes ontdek je waarom met name vruchtensuiker een belangrijke bijdrage 
levert aan het ontstaan van diabetes, hart- en vaatziekten en obesitas!

TIP IN HET BOEK 100% SUIKERVRIJ DRINKEN VIND JE RUIM 100 RECEPTEN VOOR DRANKJES DIE 

EEN GEZONDE BLOEDSUIKERSPIEGEL ONDERSTEUNEN. 

Goede fruitsoorten zijn blauwe 
bessen, rode bessen, bos-
bessen, bramen, pruimen, 
zuurdere appelsoorten (bes-
te zijn de oud-Hollandse 
soorten), kersen en grape-

fruit (zie tabel 5 op pagina XX). Met name bosbessen hebben een geweldig positief effect op 
de bloedsuikerspiegel.

9. Neem fruit altijd aan het einde 
       van de maaltijd of verwerk het in 
                de maaltijd en eet per maaltijd 
       maximaal 1 stuk fruit
VOOR DIABETICI GELDT EEN MAXIMUM VAN 2 STUKS FRUIT OP EEN 
DAG. EET HET FRUIT IN ZIJN GEHEEL ZODAT DE VEZELS IN DE VRUCHT 
ERVOOR KUNNEN ZORGEN DAT DE VRUCHTENSUIKERS LANGZAAM 
WORDEN VRIJGEGEVEN WAARDOOR ZE DE BLOEDSUIKERSPIEGEL ZO 
MIN MOGELIJK BELASTEN. KIES VOOR DE ZUURDERE FRUITSOORTEN 
MET EEN GLYCEMISCHE LADING ONDER DE 5 ZOLANG JE BLOEDSUI-
KERSPIEGEL NOG NIET IN BALANS IS. 

ER ZIJN VEEL THEORIEËN DIE BEWEREN DAT HET GEZONDER IS OM FRUIT TE ETEN OP EEN 
LEGE MAAG EN DAT HET ZOU GAAN GISTEN ALS JE HET EET OP EEN VOLLE MAAG ZOALS 
BIJVOORBEELD NA EEN MAALTIJD. Zeker voor mensen met een gevoelige bloedsuikerspiegel is het niet 
aan te raden om fruit op een lege maag te eten. Ik heb het zelf een tijdje geprobeerd, maar met mijn gevoelige 
bloedsuikerspiegel kreeg ik vaak binnen een uur gierende honger. Om die reden eet ik tegenwoordig altijd fruit 
na de maaltijd of in combinatie met een eiwit, en mij bevalt het uitstekend. Mocht je een van die mensen zijn die 
wel last heeft van gisting als je fruit tijdens of na je maaltijd eet, combineer het dan met groenten of een groen-
tesmoothie en eet na ongeveer 15-20 minuten de rest van je maaltijd.

10. Stop met het drinken 
van zoete dranken

VRUCHTENSAPPEN (OOK/JUIST DE VERSE!), FRISDRANKEN, AAN-
MAAKLIMONADES, ZUIVELDRANKJES, DIKSAPPEN EN LIGHTDRANKEN 
WORDEN IN HET LICHAAM DIRECT OPGENOMEN ALS SUIKER EN ZOR-
GEN DAT JE MEER DORST EN HONGER KRIJGT (EN WORDEN BOVENDIEN 
VAAK OPGESLAGEN ALS VET). 

Daar komt bij dat bij de 
meeste mensen het lichaam 
chronisch is uitgedroogd en 
dat het moeilijk is om het ge-
voel van dorst te onderschei-
den van het gevoel van honger. 
In negen van de tien gevallen waarin je denkt dat je honger hebt, heb je eigenlijk dorst. Pro-
beer het maar eens uit en neem de volgende keer een glas water in plaats van een greep uit 
de koelkast. Grote kans dat dan na een half uurtje je hongergevoel verdwenen is!
Voor veel mensen is het drinken van voldoende water een regelrechte uitdaging. Mocht jij tot 

11. Drink dagelijks 
voldoende water

WATER HELPT JE OM JE BLOEDSUIKERSPIEGEL IN BALANS TE 
BRENGEN EN TE HOUDEN OMDAT HET WERKT ALS EEN SOORT VAN 
KATALYSATOR. HET HELPT HET LICHAAM OM VOEDINGSSTOFFEN OP 
TE NEMEN EN ZORGT ERVOOR DAT JE JE VERZADIGDER VOELT. ZEKER 
ALS JE KIEST VOOR VOLDOENDE VEZELRIJKE VOEDING, ZAL DE COMBI-
NATIE VAN VOLDOENDE VEZELS MET WATER ERVOOR ZORGEN DAT DE 
VEZELS OPZWELLEN IN JE MAAG EN ZO VOOR EEN VOL GEVOEL ZORGEN. 
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Hierdoor kun je last krijgen 
van bijv. hooikoorts, astma-
achtige klachten, (chronische) 
voorhoofdsholte ontstekingen, 
eczeem of andere allergieën. In de menu’s zijn daarom recepten opgenomen met zuivel van 
geiten of schapen en yoghurt. Deze zijn makkelijker verteerbaar. Uiteraard kun je ervoor 
kiezen om de zuivel helemaal te schrappen. 

TIP  WATERBUFFEL IS EEN HEEL GOED ALTERNATIEF VOOR 

KOEMELKPRODUCTEN. DE EIWITKETENS ZIJN VEEL KORTER 

DAN BIJ KOEMELKPRODUCTEN WAARDOOR 

WATERBUFFELPRODUCTEN BETER TE VERTEREN ZIJN. OOK HET 

VLEES VAN DE WATERBUFFEL BEVAT ZEER GEZONDE VETTEN. 

HEERLIJKE WATERBUFFELPRODUCTEN ZIJN MOZZARELLA, FETA, 

YOGHURT, IJS (ZONDER SUIKER UITERAARD!) EN VLEESSOORTEN. 

ER ZIJN NOG NIET ZO HEEL VEEL WATERBUFFELBOERDERIJEN IN 

NEDERLAND, DUS HET BESTE KUN JE EVEN KIJKEN OP INTERNET 

OF EN WAAR ER BIJ JOU IN DE BUURT EENTJE TE VINDEN IS.

die groep behoren, bouw dan je waterconsumptie op met iedere dag een glas extra en 
vervang thee en koffie door een glas heet water. Zeker in de winter is dit aan te raden. 
Let op: koffie en thee tellen niet mee als water! Drink maximaal 1 kop koffie en 2 koppen (liefst 
groene of kruiden-) thee op een dag. Met name de cafeïne in koffie en de theïne in thee 
zorgen voor een snelle stijging van je bloedsuikerspiegel. Kruidenthee zonder theïne is daar-
om een perfecte oplossing.

TIP IN HET BOEK 100% SUIKERVRIJ DRINKEN VIND JE MEER DAN 100 RECEPTEN VOOR HEERLIJKE 

EN VEELAL BLOEDSUIKERVRIENDELIJKE DRANKJES. LET OP: DOE DIT PAS OP HET MOMENT 

DAT JE BLOEDSUIKERSPIEGEL MINIMAAL DRIE MAANDEN IN BALANS EN 

BINNEN DE WAARDEN IS. HOUD HET TOT DIE TIJD EVEN OP WATER, 

KRUIDENDRANKEN EN EEN INCIDENTELE KOP KOFFIE. 
TIP

JOUW GEWICHT 
GEDEELD DOOR 30 IS DE 

HOEVEELHEID WATER DIE JE IN 
LITERS PER DAG NODIG HEBT. 

MAAR LET OP: HOUD OOK REKENING 
MET DE WEERSOMSTANDIGHEDEN 

EN HOE ACTIEF JE LEEFSTIJL IS. 
ALS JE VEEL SPORT OF ACTIEF 

BEZIG BENT, DRINK DAN 
MEER.

12. Kies voor de 
            volle producten
DEZE PRODUCTEN BEVATTEN VAAK DE JUISTE HOEVEELHEID AAN 
GEZONDE VETTEN EN ANDERE STOFFEN DIE HET LICHAAM NODIG 
HEEFT (DENK HIERBIJ AAN ROOMBOTER, OLIJFOLIE, KOKOSVET). VOLLE 
PRODUCTEN ZORGEN VOOR EEN GOEDE VERZADIGING VAN HET LICHAAM 
EN HELPEN HET LICHAAM OM WEER IN BALANS TE KOMEN.

Bovendien bevatten veel 
light- en vetarme producten 
vaak ontzettend veel suikers 
en snelle koolhydraten, en 

die heb je als diabeet nou net niet nodig. Kies vanaf nu dan ook met een gerust hart af en toe 
voor volvette rauwmelkse overjarige boerenkazen, volle zuivelproducten zoals roomboter en 
yoghurt (natuurlijk vetpercentage is 3,5%), en andere producten met een natuurlijk vetper-
centage. Overdrijf dit uiteraard niet, maar geniet met gezonde mate! Let wel op met melk: 

naast het feit dat melk voor veel mensen moeilijk te verteren is, zorgt het aanwezige melksuiker 
ook voor een verhoogde insulineproductie. Een beter alternatief voor koemelkproducten is 
de zuivel van geit en schaap omdat deze voor het lichaam makkelijker te verteren zijn.

13. Vermijd het gebruik 
         van koemelk

KOEMELK HEEFT VANWEGE HET MELKSUIKER LACTOSE DAT HET 
BEVAT, EEN BEHOORLIJKE INVLOED OP DE PRODUCTIE VAN INSULI-
NE IN JE LICHAAM. DAAR KOMT BIJ DAT VEEL MENSEN OVERGEVOELIG 
ZIJN VOOR LACTOSE OMDAT ZIJ NIET HET BENODIGDE ENZYM IN DE 
DARMEN HEBBEN DAT DIT KAN VERTEREN.



118 119

Na deze tijd nog eten werkt 
dan ook niet bevorderlijk voor 
je nachtrust en zorgt er bo-

vendien voor dat je lichaam extra insuline nodig heeft om alles te kunnen verwerken. 
Aangezien je verbranding al op een laag pitje staat, loop je het enorme risico dat alles wat je 
na 21.00 uur nog eet direct wordt opgeslagen als vet. Beter is het daarom om bij lekkere trek 
een glas water of kruidenthee te nemen. Zelf maak ik rond die tijd vaak nog een wandeling 
met de hond of ik ga lekker in bad en dan naar bed. Behoefte aan eten rond dat tijdstip komt 
bij mij vaak voort uit verveling of omdat ik moe ben.

TIP MAAK VOOR JEZELF EEN LIJSTJE MET DINGEN DIE JE KUNT DOEN ALS JE HONGER KRIJGT (BEHALVE 

ETEN NATUURLIJK) EN LAAT DE TELEVISIE IN DE AVOND EENS WAT VAKER UITSTAAN. TELEVISIE ZORGT ER 

BIJ VEEL MENSEN VOOR DAT ZE ONGEMERKT TOCH DE NODIGE CALORIEËN NAAR BINNEN WERKEN. VAAK 

PUUR UIT VERVELING, WANT ZOVEEL INTERESSANTS IS ER VEELAL NIET OP DE BUIS. OOK IS BIJ VEEL 

MENSEN DE TELEVISIE GEKOPPELD AAN EEN RUSTPUNT WAARBIJ GEGETEN DIENT TE WORDEN. DOOR 

MINDER TELEVISIE TE KIJKEN KUN JE DEZE CIRKEL DOORBREKEN.

Hierdoor zal niet alleen je in-
sulinegevoeligheid toenemen, 
het zal je ook meer energie en 
uithoudingsvermogen geven 
en veel mensen worden vro-

lijker en ontspannen van beweging! Daarnaast biedt beweging natuurlijk legio voordelen voor 
je gezondheid zoals verlaging van je bloeddruk, verbranding van vet, verbetering van de kwa-

liteit van je slaap, verlaging van je cholesterolgehalte en bloeddruk, en daarmee een 
vermindering van het risico op hart- en vaatziekten, en het ondersteunt je immuunsysteem 
waardoor je minder vatbaar bent voor ziekten.
Je kunt kiezen voor krachttraining, wat een perfecte manier is om snel een gezonde spier-
massa op te bouwen (en heel snel je insulinegevoeligheid te verbeteren), maar je kunt er ook 
voor kiezen om te gaan hardlopen of wandelen. Zelf ben ik een groot voorstander van ‘doen 
wat je leuk vindt’. Ik adviseer mijn cliënten dan ook altijd om die sport of activiteit te kiezen 
waar ze energie van krijgen en waar ze blij van worden. Dat is de enige manier om het vol te 
houden. Alle activiteiten die je tegen je zin doet, houd je op de langere termijn niet vol. Ga 
dansen als je van dansen houdt, of tuinieren als je graag buiten bent, doe aan yoga of tai chi 
als je liever een rustiger vorm van beweging verkiest, fiets naar je werk of wandel iedere dag 
een ronde van minimaal 30 minuten. Juist die dagelijkse beweging is perfect voor je lichaam. 
Dat is ook hoe de mens in de oertijd primair aan zijn beweging kwam toen er nog geen sport-
scholen waren. Deze vormen van bewegen staan heel dicht bij onze natuur en je houdt ze 
vaak veel langer vol.

Wandelen is perfect!
Persoonlijk vind ik wandelen of nordic walking de allerbeste keuze voor mijn dagelijkse li-
chaamsbeweging. Ik heb het geluk dat ik aan de rand van het bos woon en loop dan ook waar 
mogelijk een uitgebreide ronde met de hond. Wandelen is voor mij veel meer dan alleen maar 
bewegen. Het helpt me om weer tot mezelf te komen en vaak ontstaan tijdens een wandeling 
antwoorden op vragen waarmee ik worstel. Ik word er vrolijker van en meer ontspannen, en ik 
merk dat mijn lijf er ook blij van wordt. 
Het grote voordeel van wandelen vind ik dat het heel eenvoudig in je leefstijl is in te passen en 
daar komt bij dat het niet veel hoeft te kosten. Wellicht een eenmalige investering in een paar 
goede wandelschoenen, maar voor de rest kun je het zo duur maken als je zelf wilt. 
Bijna iedereen kan wandelen op zijn of haar eigen niveau en tempo. Zelfs als je echt absoluut 
geen conditie hebt, kun je ermee beginnen (5 minuten wandelen per dag zorgt er al voor dat 
je verbranding omhoogschiet!). Het enige punt met wandelen is wel dat je jezelf ertoe dient te 
zetten om ook daadwerkelijk te gaan lopen. Mijn advies: maak er een dagelijks terugkerend 
ritueel van. Zeker als je een hond hebt, is dat natuurlijk eenvoudig, maar ook zonder wandel-
maatje zijn er voldoende mogelijkheden om een dagelijkse wandeling in je leven te integreren. 

14. Eet niets meer na 21.00 uur
VOEDING VERHOOGT JE BLOEDSUIKERSPIEGEL EN WERKT IN HET 
LICHAAM ALS BRANDSTOF WAARDOOR JE WEER ACTIEF WORDT. 
NA 21.00 UUR GELDT VOOR DE MEESTE MENSEN DAT HET LICHAAM 
LANGZAAM IN DE ‘SLAAPSTAND’ GAAT. 

15. Beweeg iedere dag minimaal 
              30 minuten matig intensief
ZEKER ALS JE DIABETES HEBT OF IN DE GEVARENZONE VERKEERT 
IN DE RICHTING VAN DIABETES, IS HET BELANGRIJK VOOR JE OM TE 
(GAAN) BEWEGEN. DIT ZORGT ER NAMELIJK VOOR DAT JE LICHAAM 
SPIERMASSA OPBOUWT.
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Voor mij werkt het bijvoorbeeld heel goed om een grote ronde te doen 
als start of afsluiting van een werkdag. Zeker in de zomermaanden ver-
kies ik een lange avondwandeling boven een avond televisie kijken. In 
de wintermaanden loop ik vaak in de middag een grote ronde en werk 
ik ‘s avonds wat langer door. Ook een rondje wandelen voor het slapen-
gaan is een goede manier om én aan je dagelijkse beweging te komen 
én de kwaliteit van je slaap te verbeteren. Uiteraard kun je je dagelijkse 
ronde ook integreren in je lunchpauze of je auto wat verder van je werk 
parkeren.

16. Vermijd chronische stress

Vaak nog helemaal vol met 
adrenaline, waardoor het veel-
al moeilijk is om direct in slaap 

te komen of waardoor ze weliswaar als een blok in slaap vallen, maar heel onrustig slapen en vermoeid wakker 
worden. De weekenden worden vervolgens volgestopt met ‘leuke dingen’ en ook in de vakantie moeten we toch 
echt wel weg. Kortom: we zijn veranderd van ‘Human BE-ings’ in ‘Human DO-ings’. En de dag is niet meer com-
pleet zonder een portie stress. Zelfs voor kinderen lijkt het niet meer toegestaan om zich te vervelen. 

Stress maakt dik en ziek
Stress kan misschien wel gezien worden als een van de grootste dikmakers en ziekmakers 
van de huidige tijd en kan in het lichaam veroorzaakt worden door veel verschillende zaken. 
Hierbij kun je denken aan voeding, te weinig drinken, slecht slapen, ziektes, financiën, te veel 
en te intensief sporten, werk en relaties. Chronische stress is voor veel mensen heel gewoon. 
We leven over het algemeen onder enorme druk en na een tijdje is deze druk zo normaal 
geworden dat we denken dat het allemaal wel meevalt. Vaak hebben we het niet eens in de 
gaten totdat er iets gebeurt waardoor we gedwongen worden uit de ratrace te stappen, door 
bijvoorbeeld een burn-out, ziekte of een ontslag. Na de eerste teleurstelling komen steeds 
meer mensen er dan vaak achter dat het eigenlijk helemaal zo gek nog niet is om in een iets 
rustiger versnelling te leven. En dat ze eigenlijk veel minder nodig hebben dan ze altijd hebben 
gedacht. Zelf heb ik een aantal jaar terug ook heel bewust de keuze gemaakt om van een 
80-urige werkweek terug te gaan naar ‘slechts’ vier dagen per week werken. Het blijft een 
uitdaging, maar ik vind het heerlijk. 

Waarom stress funest is voor diabeten
Zeker voor diabeten is een stressvol leven extra gevaarlijk. Naast een aantal andere reacties 
zorgt stress er namelijk voor dat het lichaam zichzelf in een ‘staat van paraatheid’ brengt door 
het afscheiden van de hormonen adrenaline en cortisol. Deze twee hormonen zorgen ervoor 
dat je lichaam suikers vrij gaat maken uit de spieren en de lever waardoor de bloedsuiker-
spiegel omhoog gebracht wordt. Tevens zorgen deze hormonen ervoor dat het lichaam 
tijdelijk minder gevoelig wordt voor de werking van insuline. En dat kun je als diabeet natuur-
lijk niet gebruiken. 

DE MEESTE MENSEN DIE IK KEN, RENNEN DE HELE DAG VAN AF-
SPRAAK NAAR AFSPRAAK. DIT BEGINT IN DE OCHTEND MET DE 
WEKKER EN HOUDT MEESTAL PAS OP ALS ZE AAN HET EIND VAN DE DAG 
IN BED LIGGEN.
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Waar is je ademhaling nu?
Mijn advies is om in ieder geval meerdere malen per dag te checken hoe het is gesteld met je 
stressniveau. Een hele eenvoudige manier om te herkennen of je gestrest bent, is door te 
letten op je ademhaling. Haal je diep in je buik adem of is je adem hoog en gejaagd? Stokt je 
adem regelmatig (houd je als het ware je adem in) of adem je rustig in een gelijkmatig tempo 
in en uit? Als je adem hoog en gejaagd is of je betrapt jezelf erop dat je regelmatig je adem-
haling inhoudt, dan zit je zeer waarschijnlijk in de ‘stressmodus’. In dat geval is het zaak om 
haar langzaam en heel bewust naar beneden te brengen en vanuit je buik te gaan ademen. 
Dit kun je dagelijks heel eenvoudig oefenen tijdens rustige momenten (of creëer even rust 
voor jezelf op een plek waar je alleen kunt zijn, zoals het toilet of slaapkamer).
Het grote voordeel van regelmatig focussen op je ademhaling is ook dat je heel even je ge-
dachten stopzet. Op het moment dat je je namelijk concentreert op je ademhaling, is het een 
stuk lastiger om te denken…

Geen mens is gemaakt om 
alleen te zijn en geen mens is 
gemaakt om hele dagen te 
werken. We zijn gemaakt 
voor verbinding en om te delen. Verbind je daarom zo vaak als je kunt met de mensen om je 
heen en heb het leuk samen. 
Maak regelmatig tijd vrij voor ‘ KWALI-tijd’ met elkaar en geniet van al het moois dat je samen 
deelt en beleeft. Ervaar dat ieder moment al perfect is, hoe imperfect het misschien ook lijkt. 
Kijk naar wat er is in plaats van naar wat er ontbreekt. Vervang ‘moeten’ en ‘willen’ door ‘het 
zou fijn zijn als…’ en je zult zien dat je leven direct een stuk minder stressvol voelt!

17. Zorg dagelijks voor 
            voldoende ontspanning
VEEL MENSEN ZIJN VERGETEN WAT ONTSPANNING OOK ALWEER IS 
EN HOE HET IS OM EVEN NIETS TE DOEN EN NIETS TE HOEVEN. OM 
STIL TE ZIJN EN NIETS ANDERS TE DOEN DAN ADEM TE HALEN.

Toch zijn ontspanning en 
stilte een heel belangrijk 
onderdeel van een goede 

gezondheid. Zeker als je dit niet gewend bent, kan het een behoorlijke uitdaging zijn om 
toe te geven aan je behoefte aan rust. Misschien herken je dat wel aan het gejaagde ge-
voel dat je nog in je hebt als je op vakantie gaat.

17. Geniet en maak plezier
VRIENDEN, DANSEN, LACHEN, SAMENZIJN EN GENIETEN ZIJN 
EVENEENS HEEL BELANGRIJK OM JE STRESS NAAR BENEDEN TE 
KRIJGEN EN ZIJN VAAK ZAKEN WAAR WE TE WEINIG TIJD VOOR VRIJ 
MAKEN. TOCH IS DAT UITEINDELIJK WAAR HET LEVEN ECHT OVER GAAT. 
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In de afgelopen jaren heb ik 
met diabetespatiënten en 
nog meer prediabeten ge-
werkt. Wat me opvalt aan al 
deze mensen, is dat ze zo on-
gelooflijk streng kunnen zijn voor zichzelf. Ze hebben de lat ontzettend hoog liggen en alles 
moet perfect. Eigenlijk vinden ze zichzelf nooit goed genoeg.
Tijdens hun suikervrije weg zie ik velen van hen veranderen van onzeker, bang en soms zelfs 
agressief tot ontspannen, blije en steeds vrijer wordende persoonlijkheden die kiezen voor 
zichzelf en daardoor stapje voor stapje hun gezondheid en hun leven weer in eigen hand ne-
men. Die gaan houden van zichzelf om wie ze zijn en die hun geluk weer in zichzelf vinden 
waardoor de behoefte aan zoet vermindert en ten slotte verdwijnt (vaak samen met de diabe-
tes). Hoe mooi is dat!
Ik nodig je daarom van harte uit om dit voor jezelf te gaan onderzoeken en te kijken waar, op 
welk punt in jouw leven, je nog niet volledig leeft wie je bent. Ook tijdens de Sugarchallen-
ge-programma’s besteden we hier veel aandacht aan, omdat wij inmiddels weten hoe 
ontzettend rijk het voelt als het lukt om zelf weer achter het stuur van jouw leven te zitten…

Als je slaapt, verwerkt het li-
chaam de ervaringen van de 

dag en werkt het aan herstel en onderhoud van de organen en weefsels. Ook het verbranden 
van vet gebeurt voor het grootste gedeelte ’s nachts (dat is ook de reden dat je ’s morgens 
dunner bent). Een chronisch tekort aan slaap levert dan ook een boel stress op in het lichaam 
en brengt de bloedsuikerspiegel en vetverbranding uit balans, met alle gevolgen van dien.

Een gezonde bloedsuikerspiegel 
             voor een gezonde slaap
Als een gezonde slaap voor jou echt een serieus probleem is, dan is het in ieder geval van 
levensbelang dat je zorgt voor een gezonde bloedsuikerspiegel. Een bloedsuikerspiegel die 
niet goed in balans is, is voor het lichaam namelijk een enorme bron van stress. En een hoog 
gehalte aan stresshormonen in het bloed zorgt ervoor dat het heel moeilijk is om te ontspan-
nen waardoor je behoefte aan zoet en snelle koolhydraten hoog zal blijven. Het doorbreken 
van deze cirkel is dus echt een noodzakelijke stap om te zetten in de richting van een gezonde 
slaap. Slaap is de basis, het is niet voor niets dat kleine kinderen zo ontzettend veel moeten 
slapen!

19. Vind jouw 
rode draad

MISSCHIEN IS DIT WEL DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDE VOOR 
HET HANDHAVEN VAN EEN GEZONDE BLOEDSUIKERSPIEGEL. VOL-
DOENING HALEN UIT JE LEVEN ZOALS HET NU IS EN VERVULLING 
ERVAREN DOORDAT DE MANIER WAAROP JE JOUW LEVEN LEEFT, JE 
VOLLEDIG DE MOGELIJKHEDEN GEEFT OM JEZELF UIT TE DRUKKEN ZO-
ALS JE BENT. 

18. Bewaak de kwaliteit 
           van je slaap
LOS VAN HET FEIT OF JE EEN OCHTENDMENS BENT OF EEN AVOND-
MENS: VOLDOENDE SLAAP IS BELANGRIJK VOOR HET LICHAAM. 
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kruidendranken

Dagmenu’s

en
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Index recepten
Menu 1

 ROMIGE AARDBEI-KOKOSPUDDING

 ROEREI MET TOMAAT EN PAPRIKA

 GOED GEVULDE COURGETTE MACARONI

Menu 2
 ONTBIJTWAFELS MET BOSVRUCHTEN

 POMPOENSOEP

 KERRIE-SPERZIEBONENSCHOTEL

Menu 3
 OVERNIGHT YOGHURTKWARK

 ZALMCRACKERS

 PINDASOEP

Menu 4
 RAUWE APPELTAARTPUDDING

 FRISSE MAKREELSALADE

 SPINAZIE-SINAASAPPELSALADE

Menu 5
 KANEELBROODJES MET ROOMBOTER

 OMGEKEERDE SPINAZIEQUICHE

 GARNALENCURRY MET KOKOS EN ZOETE 

AARDAPPEL

Menu 6
 CRUNCHY KOKOSMUESLI

 SPINAZIESOEP

 PESTO-PREISCHOTEL

Menu 7
 CHOCOLADE-

HAZELNOOTPANNENKOEKROLLETJES

 GEVULDE OMELET

 CHILI CON FETA

Menu 8
 PERENKRUIMELONTBIJTTAART

 CRACKERTJE GEZOND

 MAROKKAANSE GEHAKTBALLETJES

Menu 9
 SINAASAPPEL-QUINOAPAP

 HUZARENSALADE IN SLAWRAPS

 VENKEL IN ROOM MET ZALM EN EI

Menu 10
 AMERICAN PANCAKES MET BLAUWE BESSEN

 HARTIGE MUFFINS MET KIKKERERWTEN

 SINAASAPPELSTOOFKIP MET PAPRIKA

Menu 11
 ONTBIJTWRAPS

 BROCCOLI-MUNTSOEP

 KNOLSELDERIJSTAMPPOT MET GEHAKTBAL

Menu 12
 FLENSJES MET FRAMBOZEN

 ZALMSALADE MET PEER EN PAPRIKA

 LASAGNETTE VERDI MET AUBERGINE

Kruidendranken
 VERSE GEMBERTHEE

 CHAI KRUIDENTHEE

 ROOIBOS IJSTHEE MET VANILLE

 KANEELKOFFIE MET KOKOS

 BULLETPROOF GRANENKOFFIE
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11. Dagmenu’s
Van Sharon

JE VOLLEDIGE EETPATROON ZOMAAR OMGOOIEN, DAT IS NOGAL 
WAT. HET GAAT NIET VANZELF, HET KOST MOEITE. ZEKER IN HET BEGIN. 
VEEL MENSEN ZIJN GENEIGD OM GRAAG TE ETEN WAT ZE EIGENLIJK AL-
TIJD AL GEGETEN HEBBEN, WANT DAT VOELT ‘VEILIG’. EN HET IS VAAK 
MAKKELIJK OMDAT JE DIT IN JE ‘EETROUTINE’ HEBT ZITTEN WAARDOOR 
JE ER NIET OVER NA HOEFT TE DENKEN. 

Met de richtlijnen in dit boek 
zal er waarschijnlijk het een 
en ander voor je veranderen 
waardoor je wordt uitge-
daagd om je vertrouwde 

eetpatroon te doorbreken. Daarom reiken we in dit hoofdstuk handvatten aan om een invul-
ling te kunnen geven aan al die nieuwe informatie in de vorm van 12 dagmenu’s die je kunt 
gebruiken als een leidraad voor jouw nieuwe eetpatroon. 
Ons advies: zet deze menu’s vooral ook naar je eigen hand en pas ze in je schema in zodat het 
vol te houden is voor je. Hoe dit praktisch wordt, is afhankelijk van de grootte van je huishou-
den, of je veel werkt of niet, veel onderweg bent, onregelmatig werkt: alles speelt mee. Vind 
je eigen handigheid hierin en bedenk dat een nieuw eetpatroon niet alleen wennen is, maar 
ook tijd kost. Met de recepten in dit hoofdstuk hopen we je verder op weg te kunnen helpen 
met dit proces.

En actie! Dit valt mee, zeker wanneer 
je handiger wordt in het wer-
ken met verse producten. De 
volgende tips kunnen daarbij helpen:

 Maak een eetplanning zodat je niet op het laatste moment nog hoeft te kijken/in te 
kopen voor je maaltijd. Met een planning zijn er geen verrassingen. Bekijk ook elke dag 
wat er die dag erna op de planning staat, zodat je eventueel al het nodige voorwerk kunt 
doen.

 Zorg dat de boodschappen in huis zijn voor de drukke dagen waarop je weinig tijd 
hebt en kies voor die dagen simpele maaltijden.

 Maak grote hoeveelheden en vries restjes in, zo heb je altijd een gezonde maaltijd 
achter de hand.

 Lees de recepten altijd een dag van tevoren zorgvuldig door, zodat er geen 
verrassingen zijn.

 Werk vooruit, maak bijvoorbeeld extra porties in het weekend of op een vrije avond. 
Je kunt zelfs een extra soepje (bijvoorbeeld) maken als je toch de avondmaaltijd aan het 
koken bent. Twee in een, en geen extra keukentijd! 

 Zorg dat je alle basisingrediënten standaard in huis hebt. Hieronder hebben we in 
een handige tabel voor je opgesomd welke producten wij standaard in ons keukenkastje 
hebben staan. Eh… die hoef je echt niet allemaal in één keer aan te schaffen, stukje bij 
beetje is ons advies. Zo hebben wij het ook gedaan!

                 Tips 
voor een goede planning

VOOR VEEL MENSEN ZAL EEN NIEUW EETPATROON BETEKENEN 
DAT ZE MEER AANDACHT AAN HUN VOEDING DIENEN TE GEVEN. 
SOMS ZELFS ZODANIG DAT HET ER IN EERSTE INSTANTIE OP LIJKT ALS-
OF JE ALLEEN NOG MAAR IN DE KEUKEN STAAT. 
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Sommige ingrediënten vind 
je ook in een toko, zoals bij-
voorbeeld kokosproducten. 
Als je geen natuurwinkel in de buurt hebt, is er ook de mogelijkheid online te bestellen via een 
groot aanbod aan webwinkels. 
Wanneer je onzeker bent wat een bepaald ingrediënt is, kun je via een zoekmachine op inter-
net altijd even zoeken en plaatjes bekijken. Zo weet je wat je zoekt en hoe het eruit ziet, wat 
het weer gemakkelijker maakt het ook te vinden.

Ingrediënten vinden
MISSCHIEN ZIJN SOMMIGE INGREDIËNTEN NIEUW VOOR JE. WE 
STREVEN ERNAAR DAT 95% VAN ALLE INGREDIËNTEN DIE WE GE-
BRUIKEN IN DE SUPERMARKT VERKRIJGBAAR IS. WANNEER EEN 
INGREDIËNT NIET IN DE SUPERMARKT VERKRIJGBAAR IS, KUN JE DIT 
VEELAL IN EEN NATUURWINKEL KOPEN.

DURF TE
EXPERIMENTEREN!

TOT SLOT NOG EEN LAATSTE 
KOOKTIP: SPREEK MET JEZELF AF OM 

MINIMAAL TWEE KEER PER WEEK EEN NIEUW 
RECEPT UIT TE PROBEREN. ZO VERBREED JE 

JE ‘KOOKHORIZON’ EN ONTDEK JE WAT ER 
ALLEMAAL NOG MEER VOOR HEERLIJKE MOGE-
LIJKHEDEN ZIJN. VEEL MENSEN DENKEN DAT BIJ 

EEN SUIKERVRIJE LEEFSTIJL ER INEENS NIETS 
MEER MAG EN DAT JE BIJNA NIETS MEER KUNT 
ETEN. MAAR HET TEGENDEEL IS WAAR. ZEKER 

ALS JE BEREID BENT OM NIEUWE DINGEN 
UIT TE PROBEREN, ZAL ER EEN (HEER-

LIJKE) WERELD VOOR JE 
OPENGAAN! 

* Toegestaan vanaf de suikerbewuste fase, voor diabeten begint deze als de bloedsuikerspiegel minimaal drie maanden op 
natuurlijke wijze goed in balans is en binnen de normen. 

PRODUCTEN

 Wilde rijst  quinoa  haver  havermout  boekweitmeel* 

 teffmeel  amandelmeel  kastanjemeel  quinoameel 

 kokosmeel  

 Johannesbroodmeel  tapiocameel

 Amandelen  hazelnoten  walnoten  cashewnoten 

 paranoten  macadamianoten  pecannoten  pistachenoten 

 amandelschaafsel  amandelpasta  tahin/sesampasta 

 cashewpasta  noten/rozijnenpasta

 Pompoenpitten  zonnebloempitten  sesamzaad  pijnboompitten 

 geraspte kokos  psylliumzaad  lijnzaad

 Kikkererwten  adukibonen  bruine bonen  witte bonen  linzen

 Tonijn  tomatenpuree  zalm  ansjovis

 Zwarte olijven  gedroogde tomaten  roggevolkorencrackers 

 cacaopoeder  suikervrije bouillonpoeder/-blokjes  uien  eieren 

 augurken (zuur)  kappertjes  kokosmelk  wijnsteenbakpoeder

 Biologische tamarisaus  kikkomansaus (zonder suiker, rode dop) 

 olijfolie  balsamicoazijn  kokosvet  roomboter  sesamolie 

 tahin  walnootolie  mosterd (scherp)  zelfgemaakte mayonaise 
of Belgische mayonaise  appelazijn

 Paprikapoeder  kaneel  kerrie  Italiaanse kruiden 

 Provençaalse kruiden  gember  zeezout  peper 

 verse knoflook. Kies altijd voor enkelvoudige kruiden (dus slechts 1 
kruidensoort in een verpakking) en niet voor kruidenmixen. De mixen 
van Johnny Boer zijn wel geschikt.

 Vanillepoeder of vanille-extract  steviablad  honing (koudgesla-
gen, biologisch)* kokosbloesemsuiker*  palmsuiker*  dadels* 

 vijgen*  rozijnen*  gedroogde abrikozen

CATEGORIE 

GRANEN

BINDMIDDELEN

NOTEN (ONGEBRAND EN 

ONGEZOUTEN) EN NOTENPASTA’S

ZADEN EN PITTEN

BONEN (GEDROOGD OF IN BLIK)

BLIKJES

BASIS

OLIE EN SAUS

BASISASSORTIMENT KRUIDEN 

ZOETSTOFFEN
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ZO MAAK JE HET

Voeg alle ingrediënten samen in een blender en blend tot het 
één geheel is. Serveer koud en garneer eventueel met een aardbeitje.

ZO MAAK JE HET

Snijd de ui, 1 courgette, de paprika en de tomaten in kleine stukjes. 
Verhit de olie in een pan en bak hierin eerst de ui tot deze zacht is. 

Voeg de paprika, gesneden courgette en tomaten toe en bak deze op 
laag vuur. Laat dit 10 minuten lang zachtjes bakken en roer af en toe. 

Rasp ondertussen de tweede courgette grof en doe in een grote 
schaal. Voeg alle overige ingrediënten toe en mix alvast goed. Voeg de 

groenten toe zodra deze zacht zijn en mix wederom. Serveer met een 
frisse groene salade

 

Ontbijt  Romige aardbei-kokospudding 
1 PERSOON

 150 gram aardbeien

 1 avocado

 2 el amandelpasta

 250 ml kokosmelk

 snufje vanillepoeder
(van een vanillestokje)

 2 el chiazaad

 optioneel: ijsklontjes om het koud 
te maken

Diner Goed gevulde courgettemacaroni
3-4 PERSONEN

 2 courgettes

 1 paprika

 5 tomaten

 1 ui

 50 gram gebakken uitjes

 125 gram rundergehakt 
per persoon

 1 el mosterd

 100 ml amandelroom 
(of eventueel crème fraîche)

 2 el tomatenpuree

 2 el zongedroogde tomatenpasta

 zout en peper naar smaak

 2 el kokosolie om in te bakken

 Optioneel: 2-3 el gedroogde 
gistvlokken
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TIP 
EVENTUEEL KUN JE 

DEZE LUNCH OOK KOUD 
ETEN MET EEN LEKKERE 
SALADE. OOK KUN JE DIT 

GERECHT DE AVOND TEVOREN 
AL VOORBEREIDEN OM MEE 

TE NEMEN NAAR 
JE WERK.

Dag 1 

Lunch Roerei met tomaat en paprika
ZO MAAK JE HET

Smelt de kokosolie of roomboter in een koekenpan. Voeg de eieren, 
tomaat, paprika, paprikapoeder, oregano, zout en peper toe en blijf 
roeren tot de eieren gestold zijn. 
Serveer direct.

1 PERSOON

 2 eieren

 1 tomaat, in kleine 
stukjes gesneden

 ¼ rode paprika, in 
kleine stukjes gesneden

 ½ tl paprikapoeder

 snufje oregano, vers 
of gedroogd

 zout en peper naar smaak

 kokosolie of roomboter om
 in te bakken



ZO MAAK JE HET

Kluts de eieren los. Meng het havermeel, amandelmeel, kokosmeel, 
zout en vanille erdoorheen en voeg water toe tot het een dik beslag is. 
Vet het wafelijzer in en bak de wafels zoals gebruikelijk. 
Serveer de wafels met de bosvruchten bovenop.

ZO MAAK JE HET

Verwarm de oven voor op 200 °C. Kook de linzen volgens de 
instructies op de verpakking. Breng water aan de kook en kook hierin 
de sperziebonen 7-8 min. Snijd ondertussen de ui in stukjes. Pers de 

knoflook. Schil de appels en snijd deze in stukjes. Smelt olie in de pan 
en bak hierin de ui en knoflook zacht. Voeg het water, room, citroen-

sap, appel, mosterdzaad, kerrie, laurierblaadjes, kurkuma, zout en 
peper toe en roer goed. 

Breng het mengsel aan de kook en laat het een paar minuutjes zacht-
jes pruttelen. Neem de pan van het vuur en roer de sperziebonen en ei 
door de saus. Doe het mengsel in een ovenschaal en zet het 25 min in 

de oven. Kook ondertussen de quinoa gaar volgens de instructies op 
de verpakking. Serveer de saus met de quinoa. Let op dat je de laurier-

blaadjes verwijderd!

Ontbijt  Ontbijtwafels met bosvruchten
2 PORTIES, 4 WAFELS

 3 eieren
 100 gram havermeel 
(gemalen havermout)

 2 el kokosmeel
 75 gram amandelmeel* 

 scheut water  snuf zout
 flinke snuf vanillepoeder

 een selectie van bosvruchten, 
ongeveer 125 gram per persoon

 Kokosolie/roomboter om in te 
vetten en een wafelijzer

Diner Kerrie-sperziebonenschotel
4 PERSONEN

 175 gram quinoa

 400 gram sperziebonen

 300 gram linzen

 1 ui

 1 teentje knoflook

 2 el water

 1 el citroensap

 2 appels

 2 eieren

 100 ml plantaardige room of 
crème fraîche 

 1 tl mosterdzaad

 2 tl kerrie

 2 laurierblaadjes

 2 tl kurkuma

 zout en peper

 kokosolie om in te bakken
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* BUDGETTIP 
IN PLAATS VAN 

AMANDELMEEL KUN JE 
OOK ZELF WITTE 

AMANDELEN MALEN MET 
EEN GOEDE KEUKEN-

MACHINE.

Dag  2 

Lunch Pompoensoep
2 PERSONEN

 ½ pompoen 
 2 el kokosolie

 1 ui, gesnipperd
 1 teentje knoflook, fijngehakt

 500 ml kokend water
 200 gram santen (kokoscrème)

 1 tl kurkuma
 1 tl komijnzaad

 1 tl koriander
 zout en peper naar smaak

 100 gram gekruimelde zachte 
geitenkaas per persoon

ZO MAAK JE HET

Schil de pompoen, verwijder de zaden en snijd de pompoen in de
 kleine stukjes. Mocht het niet lukken om de pompoen in stukjes te 
snijden, kook ’m dan eerst 15 minuten. Door het koken en de stoom 
wordt de bast wat zachter en kun je hem beter snijden. Ook kun je
kiezen voor voorgesneden blokjes pompoen uit de diepvries. Verhit in 
een soeppan de kokosolie en bak hierin kort de ui en knoflook. Voeg 
het water toe en breng het geheel aan de kook. Voeg alle ingrediënten 
toe en roer door. Laat dit 10 min koken tot de pompoen gaar is. 
Pureer de soep en serveer het met de geitenkaas
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ZO MAAK JE HET

Meng in de avond alle ingrediënten door elkaar en laat het een 
nachtje in de koelkast staan. Roer het de volgende ochtend even door 
en smullen maar!

ZO MAAK JE HET

Snijd de uitjes in kleine stukjes. Verhit de olie in een soeppan en fruit 
hierin de uitjes. Snijd ondertussen de kipfilet in stukjes. Voeg de ko-
kosmelk en het kokende water toe aan de uitjes en breng het aan de 

kook. Voeg de kipfilet toe 
Neem wat van het kookwater en meng dit in een kom met de pinda-

kaas tot een glad mengsel. Voeg de pindakaas, tamarisaus, 
tomatenpuree en zout toe aan de soep. Was en snijd de paksoi in 

reepjes, zowel de bladeren als de stengels. Haal de pan van het vuur. 
Voeg de paksoi en taugé toe en laat dit een minuutje rusten. Serveer 

de soep warm en strooi er eventueel wat kokosrasp overheen.
 

Ontbijt Overnight yoghurtkwark
1 PERSOON

 150-200 gram Griekse volvette 
yoghurt of volle geitenyoghurt

 75 gram blauwe bessen
rasp en sap van 1 citroen

 1 tl vanillepoeder (van een 
vanillestokje)

 1 el chiazaad

Diner Pindasoep
3-4 PERSONEN

 2 uien

 1 el kokosolie

 200 ml kokosmelk

 750 ml kokend water

 2 kipfilets

 250 gram pindakaas of
cashewpasta

 flinke scheut tamarisaus, of als 
je dat in jouw supermarkt niet kunt 
krijgen: Kikkomansaus suikervrij 
(rode dop)

 2 el tomatenpuree

 krop paksoi

 50 gram taugé
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TIP 
DRINK HIER EENS 

EEN GROENE SMOOTHIE 
BIJ! VEEL INSPIRATIE 

DAARVOOR VIND JE IN 
HET 100% SUIKERVRIJ 

DRINKEN-BOEK. 

Dag  3 

Lunch Zalmcrackers
ZO MAAK JE HET

Besmeer de crackers met roomboter en verdeel de kiemgroenten 
en rucola over de crackers. Beleg de crackers met de zalm en serveer 
met de augurken. 

JE HEBT NODIG VOOR 1 PERSOON

 2 volkoren roggecrackers of kas-
tanjecrackers

 eetlepel roomboter
 handje kiemgroenten, bijvoor-
beeld alfalfa of broccolikiemen

 handje rucola
 3 plakken gerookte zalm (onge-

veer 100 gram)
 4-5 augurken



ZO MAAK JE HET

Laat het chiazaad even wellen in het water. Spoel de geweekte noten 
af en laat het water weglopen. Verwijder het klokhuis van de appel, 
je hoeft de appel niet te schillen. Pureer een halve appel met de 
amandelen, kaneel, zout, chiazaad en water. Snijd de andere helft van 
de appel in kleine stukjes of rasp deze. Roer dit door het ontbijt heen.

ZO MAAK JE HET

Bereid de quinoa volgens de instructies op de verpakking. Was de 
spinazie goed. Snijd de komkommer in kleine stukjes. Rasp de schil 

van 1 sinaasappel en pers deze vervolgens uit – zet dit even apart. 
Schil de overige 2 sinaasappels en snijd de parten in stukjes met een 

scherp mes. Rooster de amandelen in een droge pan tot ze aan beide 
kanten goudbruin zijn. Hak de amandelen in grove stukken. Meng voor 

de dressing de mayonaise met de yoghurt, olijfolie, paprikapoeder,
sinaasappelrasp en sinaasappelsap. Meng de spinazie met de stukjes 

sinaasappel, komkommer, amandelen, geitenkaas en quinoa. 
Besprenkel met een beetje extra olijfolie. Serveer de salade met de 

dressing

Ontbijt Rauwe appeltaartpudding
1 PERSOON

 75 gram amandelen, een nacht 
geweekt in water

 1 el chiazaad
 50 ml water

 1 groene appel
 1 tl kaneel

 snufje zout

Diner Spinazie-sinaasappelsalade
4 PERSONEN

 200 gram quinoa

 4 handen jonge spinazie

 ½ komkommer

 3 sinaasappels

 150 gram witte amandelen

 3 el ongezoete mayonaise

 5 el volle yoghurt

 1 el extra vierge olijfolie

 mespunt paprikapoeder

 per persoon ongeveer 75 gram 
zachte geitenkaas, in stukjes

 extra olijfolie voor over de salade
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Dag  4 

Lunch Frisse makreelsalade
ZO MAAK JE HET

Snijd de sla in reepjes. Hak de koriander. Ontpit de avocado en 
verwijder de schil. Snijd de avocado in blokjes. Doe alle ingrediënten 
in een kom en meng goed door. Maak op smaak met een beetje 
peper en zout.

1 PERSOON

 handje sla
 75 gram makreelfilet uit blik 

 50 gram gekookte doperwten
 50 gram gekookte mais

 50 gram gekookte kikkererwten
 1 avocado

 2 el citroensap
 3 el extra vierge olijfolie
 handje verse koriander



ZO MAAK JE HET

Verwarm de oven voor op 170 graden en bekleed een bakplaat met 
bakpapier. Klop het ei en kokosolie luchtig. Meng het amandelmeel, 
kokosmeel, bakpoeder, kaneel, rasp en sap van de sinaasappel 
erdoorheen. Laat het 2 min staan zodat het kokosmeel kan uitzetten 
en het deeg steviger wordt. Vorm ronde scones van het deeg. Leg ze 
op de bakplaat. Zet ze 20 minuten in de oven en laat ze goed afkoelen. 
Serveer met plakjes geitenkaas (ongeveer 50 gram per persoon) en 
roomboter.

ZO MAAK JE HET

Schil de zoete aardappel en snijd ze in kleine blokjes. Kook of stoom 
de blokjes gaar in ongeveer 15 minuten. Snijd ondertussen de ui in 

kleine stukjes. Hak de knoflook en de gember fijn. Verhit de olie in een 
pan en bak hierin de ui, knoflook en gember zacht. Voeg het water en 

kokosmelk toe en breng het aan de kook. Voeg de kurkuma, komijn, 
koriander, chilipeper, spinazie, sojasaus en citroensap toe. Wanneer dit 

één geheel is, voeg de garnalen en zoete aardappel toe. Voeg zout en 
peper naar smaak toe. Laat het nog zo’n 5 minuten zachtjes koken. 

Bak intussen de garnalen in een beetje olijfolie samen met een teentje 
knoflook knapperig.

Haal de pan met de zoete-aardappelmix van het vuur en meng de 
garnalen erdoor. Serveer warm.

Ontbijt Kaneelbroodjes met roomboter
3 PORTIES 

 100 gram amandelmeel
 50 gram kokosmeel

 1 ei
 1 tl wijnsteenbakpoeder

 50 gram gesmolten kokosolie
 (of roomboter)

 2 tl kaneel
 rasp van 1 sinaasappel
 sap van ½ sinaasappel

 150 gram geitenkaas in plakjes
roomboter

Diner Garnalencurry met kokos en zoete aardappel
 4 PERSONEN

 500 gram zoete aardappel
 1 ui
 1 teentje knoflook
 1 cm verse gemberwortel
 3 el kokosolie of roomboter 
(om in te bakken)
 300 ml water
 300 ml kokosmelk
 1 tl kurkuma
 1 tl komijn
 1 tl koriander
 ½ tl cayennepeper
 400 gram verse spinazie 
of diepviesspinazie
 3 tl zoute sojasaus
 sap van 1 citroen
 100 gram rauwe garnalen 
per persoon
 zout en peper naar smaak
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Dag  5

Lunch Omgekeerde spinaziequiche
ZO MAAK JE HET

Verwarm de oven voor op 175 graden. Kluts 3 eieren en de room 
luchtig. Roer het zout en de zongedroogde tomaatjes erdoorheen. 
Verdeel het eimengsel over de muffinvormpjes. Leg bij elke muffin 
een klont spinazie in het midden. Smelt de boter. Meng de boter met 
de havermout en het overgebleven ei. Verdeel de havermout over 
de muffins. Zet ze 25 minuten in de oven op 175 graden.

9 MUFFINVORMPJES

 4 eieren
 75 ml ongezoete (plantaardige) 

 room
 4 zongedroogde tomaten,

in kleine stukjes
 snufje zout

 9 klonten diepvriesspinazie
 75 gram roomboter of kokosolie

 100 gram havermout



ZO MAAK JE HET

Rooster de amandelen in een pan zonder olie. Hak de amandelen 
en pecannoten in grove stukken. Snijd de aardbeien in stukjes. 
Meng alle ingrediënten met elkaar in een kom en serveer.
roomboter.

ZO MAAK JE HET

Verwarm de oven voor op 175 graden. Schil de pompoen, verwijder
de draden en pitten en snijd de pompoen in blokjes. Stoom of kook de 

pompoen samen met de doperwten gaar in ongeveer 10 minuten. 
Snijd ondertussen de prei in ringen. Verhit de olie in een koekenpan en 

bak hierin de preiringen zacht. Roer de pesto erdoorheen en haal de 
pan van het vuur. Roer de doperwten en pompoen erdoorheen. 

Doe de groentevulling in een ruime ovenschaal. Kluts de eieren los en 
meng deze met de room. Giet dit mengsel over de groenten heen. 

Bestrooi de ovenschotel met de geitenkaas en zet hem 35 minuten in 
de oven.

 

Ontbijt Crunchy kokosmuesli
 1 PERSOON

 150-200 gram Griekse volvette 
yoghurt of volle geitenyoghurt

 100 gram aardbeien
 50 gram gehakte witte 

amandelen
 50 gram gehakte pecannoten

 25 gram geraspte kokos

Diner Pesto-preischotel
4 PERSONEN

 1 pompoen
 250 gram doperwten
 1,2 kilo prei (gewogen 
inclusief stengels)
 3 el kokosolie of roomboter 
om in te bakken
 125 gram groene pesto
 2 eieren
 200 ml plantaardige room of
crème fraîche
 250 gram geraspte geitenkaas 
 zout en peper naar smaak
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Dag  6

Lunch Spinaziesoep
ZO MAAK JE HET

Bak de ui en knoflook in de olie. Voeg het water toe en breng dit aan 
de kook. Voeg de spinazie en kikkererwten toe. Zet het vuur lager en 
laat de soep 5 minuten zachtjes pruttelen met het deksel op de 
pan. Breng op smaak met zout en peper. 
Pureer de soep en serveer heet.

2 PORTIES

 2 flinke handen verse spinazie
 2 el kokosolie

 1 ui (gesnipperd)
 1 teentje knoflook (fijngesneden)

 700 ml water
 250 gram gekookte kikkererwten

 200 gram crème fraîche
 zout en peper naar smaak.

TIP SOEP IS 
PERFECT MEE TE NE-

MEN ALS LUNCH. HET ENIGE 
WAT JE HOEFT TE DOEN IS DE 

SOEP IN DE OCHTEND GOED OP 
TE WARMEN EN MEE TE NEMEN 

IN EEN GOEDE THERMOSKAN. 
TIJDENS DE LUNCH IS IE 
DAN OP EEN PERFECTE 

TEMPERATUUR!



ZO MAAK JE HET

Kluts het ei los in een kom. Meng daar de kokosmelk, het boekweit-
meel en de kaneel doorheen. Verhit olie in een goede koekenpan. 
Bak hierin de pannenkoeken. Verdeel de hazelnootpasta over het 
midden van de pannenkoek. Bestrooi deze met cacaonibs. Rol de 
pannenkoek op en snijd deze eventueel nog in kleinere stukjes.

* Hazelnootpasta is een pasta van gemalen hazelnoten (niet te 
verwarren met de welbekende bruine suikermassa zoals chocolade-
pasta). Deze kun je ook zelf maken door de noten te malen met een 
goede keukenmachine plus een beetje kokosolie.

ZO MAAK JE HET

Snijd de ui in stukjes. Verhit olie in een pan en bak hierin de ui zacht op 
laag vuur. Snijd ondertussen de tomaten en courgette in kleine stuk-

jes. Voeg deze toe aan de ui en bak deze 5 minuten mee, roer 
regelmatig. Voeg de kidneybonen, mais, pesto, korianderpoeder, 

komijnpoeder en cayennepeper toe met eventueel een scheutje water. 
Laat dit 5 minuten zachtjes koken. Snijd ondertussen de fetakaas in 

kleine blokjes. Roer de fetakaas door de chili en serveer.

Ontbijt Chocolade-hazelnootpannenkoekrolletjes
2 PORTIES

 75 gram amandelmeel
 1 ei

 250 ml kokosmelk
 1 tl kaneel

 kokosolie of roomboter om
 in te bakken

 4 el hazelnootpasta*
 cacaonibs

Diner Chili con feta
3-4 PERSONEN

 1 ui
 2 el kokosolie of roomboter
 4 tomaten
 1 courgette
 400 gram gekookte rode 
kidneybonen
 200 gram gekookte mais
 4 el zongedroogde tomatenpesto
 1 tl koriander
 1 tl komijn
 ½ tl cayennepeper
 200 gram fetakaas
 zout en peper naar smaak
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Dag  7

Lunch Gevulde omelet
ZO MAAK JE HET

Meng in een kom de eieren, pesto, champignons en het zout. Verhit 
de boter of olie in een pan. Bak de omelet op middelhoog vuur 
en serveer.

1 PERSOON

 2 eieren
 1 tl groene basilicumpesto

 50 gram gehakte champignons
 snuf Keltisch zeezout (of sole)

 boter of olie om in te bakken

TIP
LEKKER MET EEN 
FRISSE KOMKOM-

MERSALADE.

TIP 
SERVEER DIT 

MET EEN TOEF HEEL 
FIJNGESNEDEN 
IJSBERGSALADE



ZO MAAK JE HET

Verwarm de oven voor op 170 graden. Vet een kleine ovenschaal 
(12 x 20 cm) in. Verwijder de klokhuizen van de peren, de schil kan
 blijven zitten. Snijd de peren in stukjes. Verdeel de stukjes peer over 
de ovenschaal. Smelt de boter of kokosolie. Meng amandelmeel, 
havermout, plantaardige melk, vanillepoeder en gesmolten boter
door elkaar. Verdeel het deeg over de peren. Zet het 45 minuten in 
de oven en laat eventjes afkoelen.

ZO MAAK JE HET

Meng het gehakt met de koriander, komijn, ui, paprikapoeder, 
knoflook en wat zout. Vorm er kleine gehaktballetjes van. Verhit de olie 

of boter in een pan (gebruik een stoofpan, een tajine of een (koeken)
pan met deksel). Voeg de kokosmelk toe en breng het aan de kook. 

Doe de gehaktballetjes in de kokosmelk en voeg de tomatenpuree toe. 
Laat het geheel 1 uur pruttelen op laag vuur. Breek 4 eieren tussen de 

balletjes. Doe deksel weer op de pan voor ongeveer 6 minuten, dan 
zijn de eitjes gaar. 

Ontbijt Perenkruimelontbijttaart
3 PORTIES

 3 peren
 80 gram roomboter of kokosolie

 1 tl vanillepoeder
 75 gram amandelmeel

 100 gram havermout
 100 gram amandelmelk 

of kokosmelk

Diner Marokkaanse gehaktballetjes
3-4 PERSONEN

 125 gram rundergehakt 
per persoon

 2 kleine uien

 1 tl korianderpoeder

 1 tl komijnpoeder

 2 tl paprikapoeder

 2 teentjes knoflook, fijngehakt

 zout naar smaak

 3 el roomboter of kokosolie

 400 ml kokosmelk

 2 el tomatenpuree

 4 eieren
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Dag  8

Lunch Crackertje gezond
ZO MAAK JE HET

Besmeer de crackers met roomboter. Beleg de crackers met de 
rucola, tomaat, komkommer, plakjes ei en geitenkaas.

1 PERSOON

 2 volkoren roggecrackers 
of kastanjecrackers

 roomboter
 handje rucola

 1 tomaat, in plakjes 
 9 plakjes komkommer

 2 gekookte eitjes, in plakjes
 4 plakken geitenkaas (ongeveer 

75 gram)

TIP
ALS JE CRACKERS 

MEENEEMT ALS LUNCH, 
BELEG ZE DAN PAS VLAK VOOR-

DAT JE GAAT ETEN EN NEEM ALLE 
ANDERE INGREDIËNTEN LOS MEE 

IN EEN GEKOELDE LUNCHBOX. 
OP DIE MANIER BLIJVEN DE 

CRACKERS LEKKER 
KNAPPERIG!

TIP SERVEER DE GEHAKTBALLETJES MET EEN GROENE SALADE MET WAT KORIANDER ERDOOR OF MET 

KNOFLOOKBONEN WAARBIJ JE SPERZIEBONEN KOOKT EN DIRECT NA HET KOKEN ER EEN KLEIN 

SCHEUTJE OLIJFOLIE OVERHEEN GIET MET EEN UITGEPERSTE TEEN KNOFLOOK. EVEN DOORROEREN 

EN BESTROOIEN MET EEN KLEINE PLUK VERSE KORIANDER. DE KORIANDER ZORGT VOOR DE OOSTERSE 

SMAAKBELEVING!

TIP GEBRUIK JE INSULINE, DOWNLOAD DAN OP DE SUGARCHALLEN-

GE-SITE GRATIS EEN  ONDERSTEUNEND DOCUMENT WAARIN JE EEN 

STAPPENPLAN VINDT M.B.T. HET AFBOUWEN VAN JOUW 

MEDICATIE, SAMEN MET UITGEBREIDE INFORMATIE VOOR JOUW 

PRAKTIJKBEGELEIDER OF DIABETESVERPLEEGKUNDIGE.
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ZO MAAK JE HET

Was de quinoa. Breng de amandelmelk of kokosmelk samen met 
de quinoa aan de kook. Roer regelmatig. Snijd ondertussen de 
sinaasappel met een scherp mes in stukjes. Voeg sinaasappel toe 
aan de quinoa. Rooster de amandelen en hak ze fijn. Neem de quinoa 
van het vuur wanneer de melk is opgenomen, dit is ongeveer na 
15-20 minuten, en voeg de amandelen toe.

ZO MAAK JE HET

Verwijder de onderkant en de blaadjes van de venkel en snijd ze in 
stukken. Stoom of kook de venkel en de sperziebonen samen gaar in 

ongeveer 10 minuten. Snijd ondertussen de ui in ringen en hak de 
knoflook. Verhit de olie in een ruime koekenpan en bak hierin de ui en 
knoflook zacht. Snijd de zalmfilet in blokjes. Snijd de eieren in stukjes. 

Voeg de room toe aan de ui en breng het aan de kook. Roer zalm, ei, 
citroensap en oregano erdoorheen en laat dit 5 minuten zachtjes 

pruttelen. Voeg de venkel en sperziebonen toe. Breng het geheel op 
smaak met peper en zout en serveer.

Ontbijt Sinaasappel quinoapap
2 PORTIES

 250 ml amandelmelk of kokos-
melk

 100 gram quinoa
 1 sinaasappel (geschild)

 1 tl vanillepoeder (van een
 vanillestokje)

 handjevol amandelen

Diner Venkel in room met zalm en ei
4 PERSONEN

 3 venkelknollen
 200 gram sperziebonen
 2 ui
 1 teentje knoflook
 2 el kokosolie of roomboter
 2 gekookte eitjes, gepeld
 100 gram zalmfilet per persoon
 200 ml plantaardige room of 
crème fraîche
 sap van 1 citroen
 1 tl gedroogde oregano
 zout en peper naar smaak
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Dag  9

Lunch Huzarensalade in slawraps
ZO MAAK JE HET

Maak de zoete aardappel goed schoon, je hoeft deze niet te 
schillen. Snijd de zoete aardappel en de wortels in blokjes. 
Kook of stoom eerst de wortelblokjes en doperwtjes 5 minuten, 
voeg vervolgens de zoete aardappel nog 7 minuten toe. Snijd 
ondertussen de augurken en zilveruitjes in stukjes. Meng alle 
ingrediënten met elkaar, behalve de slabladeren. Maak wraps 
met de slabladeren als wrap.

2 PORTIES

 200 gram zoete aardappel
 75 gram wortels

 75 gram doperwten
 2 hardgekookte eieren

 50 gram ongezoete augurken
 30 gram ongezoete zilveruitjes

 2 el zure mayonaise
 1 tl tomatenpuree

 1 tl mosterd
 peper en zout naar smaak

 4 grote slabladeren
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ZO MAAK JE HET

Doe de eieren, amandelpasta, appelmoes, bakpoeder, vanillepoeder, 
arrowroot in de blender en mix goed. Verhit olie in de pan en doe er 
een lepel beslag in. Verdeel een handje blauwe bessen onmiddellijk 
over de pannenkoek (ze zakken dan in het beslag). Draai de pannen-
koek om en bak de andere kant eventjes. 

* RECEPT VOOR ONGEZOETE APPELMOES

Ongezoete appelmoes kun je in natuurwinkels kopen en soms is het 
ook in de supermarkt verkrijgbaar. Maar, nog fijner: je kunt het heel 
gemakkelijk zelf maken. Dit doe je door appels te stomen in een 
stoommandje en te pureren. Heel simpel en je weet precies wat je in 
huis hebt. 

ZO MAAK JE HET

Schil de appel en verwijder het klokhuis. Snijd de appel in stukjes. 
Leg de appelstukjes in een stoommandje en stoom deze zacht met 
deksel op de pan in ongeveer 7-8 minuten. Pureer de appel tot moes 
en laat afkoelen. Bewaar in een afgesloten potje gekoeld en gebruik 
binnen een paar dagen.

ZO MAAK JE HET

Verwarm de oven voor op 180 graden. Rasp de wortel. Snijd de uitjes 
fijn en de groene stengels in ringen. Meng alle ingrediënten in een 

kom, behalve het kikkererwtenmeel. Voeg het meel toe, beetje bij bé-
tje, en stop wanneer het mengsel dik genoeg is (het moet een stevig 

beslag zijn). Verdeel het beslag over 6 muffinvormpjes. Zet ze 
20 minuten in de oven. 

TIP LEKKER MET WAT BLOKJES GEITENKAAS EN KOMKOMMER.

Ontbijt American pancakes met blauwe bessen
1 PERSOON

 2 eieren
 2 eetlepels amandelpasta

 2 eetlepels ongezoete 
appelmoes*

 ½ tl wijnsteenbakpoeder
 ½ tl vanillepoeder 

 1 el arrowroot (bindmiddel)
 50 gram blauwe bessen

roomboter of kokosolie om in te 
bakken

NODIG VOOR 100-150 GRAM

 1 middelgrote appel en een 
beetje water

Lunch Hartige muffins met kikkererwten
6 STUKS, 2 PORTIES

 200 gram wortel
 2 lente-uitjes
 2 eieren
 2 tl wijnsteenbakpoeder
 ½ tl komijnzaad
 1 tl koriander
 3 el gesmolten kokosolie
 75 gram kikkererwtenmeel 
 zout en peper naar smaak
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Dag  10

ZO MAAK JE HET

Snijd de uien in stukjes en zet apart. Snijd de tomaten, courgette en 
paprika ook in stukjes. Wrijf de kippenpoten in met wat olie en zout. 

Verhit de olie in een ruime pan waar een deksel op kan. Bak hierin de 
kippenpoten aan beide kanten goudbruin. Leg de kippenpoten even 

apart op een bord. Bak de ui zacht in de pan. Voeg de tomaten, 
courgette en paprika toe en roer regelmatig. Rasp ondertussen de si-
naasappelschil en pers vervolgens het sap. Voeg de sinaasappelrasp 

en sap toe, samen met de sojasaus en olijven. Breng het op smaak 
met zout en peper naar wens. Leg de kippenpoten erbovenop. 

Doe het deksel op de pan, zet het vuur laag en laat het 45 minuten 
heel zachtjes pruttelen. 

Serveer eventueel met een groene salade.

Diner Sinaasappelstoofkip met paprika
4 PERSONEN

 4 kippenpoten
 2 el kokosolie of roomboter om 
in te bakken + voor de kip
 2 uien
 6 tomaten
 1 courgette
 1 paprika
 2 sinaasappels
 7 zwarte olijven, gehalveerd
 3 el tamarisaus of ongezoete 
kikkomansaus 
 100 ml water
 zout en peper naar smaak

TIP VOEG EEN EL CITROENSAP TOE ALS JE DE MOES EEN PAAR DAGEN WILT BEWAREN, 

DAN BLIJFT HET LANGER GOED.

NOG EEN TIP EEN STOOMMANDJE KOOP JE VOOR EEN PAAR EURO IN ELKE WINKEL 

WAAR ZE KEUKENSPULLEN VERKOPEN, OOK ERG HANDIG VOOR GROENTEN.



ZO MAAK JE HET

Bestrijk de slabladeren met de pesto. Bouw de wraps: verdeel kipfilet, 
ei en avocado over de slabladeren. Vouw de wraps dicht en fixeer 
eventueel met een satéprikker. Serveer de wraps met een tomaat 
en augurken.

ZO MAAK JE HET

Schil de knolselderij en snijd deze in kleinere stukken. Schil de wortels 
en snijd ook deze in kleinere stukken. Stoom of kook de knolselderij in 

een ruime pan. Voeg de stukken wortels toe. Snijd de snijbonen in 
stukjes. Stoom of kook deze apart van de knolselderij en wortel gaar 
in ongeveer 10 minuten. Schil de appels, verwijder de klokhuizen en 

snijd in kleine stukken. Voeg de appels aan de knolselderij en wortels 
toe. Haal de groenten van het vuur en giet de pan af. Stamp de knol-

selderij, appels en wortels fijn. Voeg de snijbonen, oregano en zout en 
peper toe. Meng goed en serveer met de gehaktballen.

GEHAKTBAL

Doe alle ingrediënten in een kom en meng door elkaar. Kijk of de 
structuur goed genoeg is, voeg anders nog wat havermeel toe. Vorm 

de gehaktballen. Bak de gehaktballen in wat kokosolie op middelhoog 
vuur rondom bruin en gaar. Druk ze iets plat als je het lastig vindt om 

ze gaar te krijgen.

Ontbijt Ontbijtwraps
1 PERSOON

 2 grote slabladeren
 2 el groene pesto

 50 gram zelfgegrilde kipfilet 
 1 gekookt ei, in plakjes

 ½ avocado, in reepjes
 1 tomaat

 2 ongezoete augurken

Diner Knolselderijstamppot met gehaktbal
4 PERSONEN

 1 kilo knolselderij
 750 gram wortels
 400 gram snijbonen
 2 appels
 1 tl oregano
 zout en peper naar smaak

4 GEHAKTBALLEN

 500 gram rundergehakt
 1 ui, gesnipperd
 1 teentje knoflook, fijngehakt
 1 ei
 1 el paprikapoeder
 1 el korianderpoeder
 50-75 gram havermeel 
 1 tl mosterd
 50 gram gistvlokken
 zout en peper naar smaak
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Dag  11

Lunch Broccoli-muntsoep
ZO MAAK JE HET

Snijd de kipfilet in blokjes. Snijd de broccoli en sperziebonen in 
kleinere stukken. Snijd de lente-uitjes in stukjes. Verhit de olie in de 
soeppan en bak hierin de kipfilet en lente-uitjes kort. Voeg 500 ml 
kokend water toe, samen met de sperziebonen, broccoli, munt, zout 
en peper. Breng het geheel aan de kook en laat zachtjes sudderen met 
deksel op de pan (ongeveer 10 minuten). Pureer de soep en roer de 
room erdoorheen.

2 PORTIES

 1 kipfilet
 2 stronken broccoli

 150 gram sperziebonen
 2 lente-uitjes 

 2 el kokosolie of roomboter
 200 ml ongezoete plantaardige 

room*
 500 ml water

 5 takjes munt
 zout en peper naar smaak

* Denk aan kokosroom, amandel-
room of een andere plantaardige 

room, maar je kunt ook kiezen voor 
crème fraîche.



ZO MAAK JE HET

Kluts het ei los in een kom. Meng daar de kokosmelk, het boekweit-
meel en de kaneel doorheen. Verhit olie in een goede koekenpan. 
Bak hierin de flensjes. Serveer met de frambozen.

ZO MAAK JE HET

Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd de ui en tomaten en hak 
de knoflook fijn. Verhit de olie in een koekenpan en bak hierin eerst de 
uitjes en knoflook. Blijf een beetje roeren, zo’n 5 minuten. Voeg de to-

maten toe en bak deze 5-10 minuten mee, roer regelmatig. Voeg de 
sojasaus, rozemarijn, chilipoeder, dille en oregano toe en roer nog 

even. Pureer de saus in een blender of met een staafmixer en zet het 
even apart. Bak nu de aubergine in de pan, voeg eventueel wat extra 

olie toe, en roer af en toe tot ze goed gebakken zijn. Voeg de courgette 
toe en bak deze 2-3 minuten mee. Voeg de spinazie en de tomaten-
saus toe. Snijd de olijven in vieren en voeg deze toe. Verdeel de saus 

over een ruime ovenschaal. Verkruimel de buffelmozzarella over de la-
sagnette. Zet het 25 minuten in de oven. Serveer eventueel met een 

groene salade.

Ontbijt Flensjes met frambozen
1 PERSOON

 75 gram amandelmeel
 1 ei

 250 ml kokosmelk
 1 tl kaneel

 100 gram frambozen
 kokosolie of roomboter om in te 

bakken

Diner Lasagnette verdi met aubergine
4 PERSONEN

 Je hebt nodig voor 4 personen
 2 uien
 10 tomaten
 2 teentjes knoflook
 2 el kokosolie of roomboter
 2 el sojasaus
 snufje rozemarijn
 snufje chilipoeder
 snufje dille
 snufje oregano
 3 aubergines, in stukjes 
gesneden
 200 gram diepvriesspinazie
 1 courgette, in stukjes gesneden
 5 zwarte olijven
 2 bollen buffelmozzarella
 peper en zout naar smaak
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Dag  12

Lunch Zalmsalade met peer en paprika
ZO MAAK JE HET

Snipper de ui. Verhit de olie in een pan en bak hierin de ui zacht. 
Snijd ondertussen de paprika en de peer in stukjes. Bak de paprika 
en peer 5 minuten mee met de ui en haal de pan van het vuur. 
Verwijder de graatjes in de zalm indien nodig. Meng alle ingrediënten 
met elkaar. Serveer de salade lauwwarm of koud.

 1 PERSOON

 1 ui
 2 el kokosolie

 ½ paprika
 1 peer

 75 gram geraspte wortel
 100 gram zalm uit blik of 100 

gram gebakken zalmfilet 
 fijngehakte peterselie

 zout en peper



ZO MAAK JE HET

Breng het water aan de kook in een pan en doe de geraspte gember-
wortel en kaneelstokjes erin. Halveer de citroen en pers deze uit in de 
pan. Snijd de citroen in stukken en doe deze in het water. Wanneer het 
water kookt haal je de pan van het vuur en laat je het geheel nog 15 
minuten staan. Zeef de thee en drink direct, of bewaar gekoeld en 
drink ’m als ijsthee met een paar ijsklontjes.

ZO MAAK JE HET

Voeg alle ingrediënten samen in een pan. Verhit deze op hoog vuur. 
Laat het 5 minuten zachtjes koken met deksel op de pan en haal 

vervolgens de pan van het vuur – laat het nog 15 minuten staan met 
deksel op de pan. Zeef de thee en drink direct of bewaar gekoeld.

Verse gemberthee
2 LITER THEE

 2 liter water
 5 cm verse gemberwortel, geraspt

 1 citroen
 2 kaneelstokjes

 Groene stevia naar smaak

Chai kruidenthee
2 LITER THEE

 2 liter water
 2 kaneelstokjes
 1 vanillestokje, gehalveerd 
in de lengte
 2 tl geraspte verse gember
 4 kardemompeulen
 2 kruidnagels
 snufje versgeraspte nootmuskaat
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12. Kruidendranken

BIJNA ALLE DRANKJES STAAN BOL VAN SUIKERS EN/OF ZOETSTOFFEN EN ZIJN DAAROM 
VOOR EEN DIABEET GEEN GOED IDEE. VERREWEG HET BESTE DRANKJE OM TE DRINKEN IS DAN 
OOK WATER. MAAR SOMS HEB JE WELEENS ZIN IN IETS ANDERS. KRUIDENDRANKEN ZIJN DAN EEN 
PERFECT ALTERNATIEF, ZEKER OMDAT ZE OOK EEN BIJDRAGE KUNNEN LEVEREN BIJ HET STABILI-
SEREN VAN JE BLOEDSUIKERSPIEGEL. 
Daarnaast zijn ze ook erg lekker en brengen wat variatie naast het water drinken. In sommige recepten wordt 
gebruikgemaakt van granenkoffie (ook wel eikeltjeskoffie genoemd). Deze ‘koffie’ is van nature cafeïnevrij en 
kun je kopen in de supermarkt of natuurwinkel. In het boek 100% suikervrij drinken vind je nog veel meer re-
cepten voor heerlijke drankjes die de bloedsuikerspiegel minimaal beïnvloeden. Denk aan geweldige 
gepimpte watertjes, smoothies, lattes, chocolademelk en nog veel meer.

Breng het water aan de kook in een steelpan. Neem de pan van het 
vuur en voeg de thee en vanille toe. Laat dit ongeveer 10 minuten 
trekken met deksel op de pan. Zeef de thee. Laat de thee volledig 

afkoelen en bewaar in de koelkast. Lekker met een ijsklontje.

Rooibosijsthee met vanille
1 LITER THEE

 1 liter water
 3 zakjes rooibosthee
 1 vanillestokje, in de lengte 
gehalveerd

Doe alle ingrediënten in een steelpan en verwarm het geheel. Laat het 
5 minuten zachtjes koken met deksel op de pan en haal vervolgens de 

pan van het vuur – laat het nog 15 minuten staan met deksel op de 
pan. Verwijder het kaneelstokje en drink warm.

Rooibosijsthee met vanille
1 KOPJE

 200 ml (granen)koffie
 100 ml kokosmelk
 1 kaneelstokje

ZO MAAK JE HET

Verhit de granenkoffie in een steelpannetje, het hoeft niet te 
koken. Voeg de roomboter en kokosolie toe. Optioneel: klop de 
koffie een beetje op. Doe de koffie in een kopje en serveer.

Bulletproof granenkoffie
1 KOPJE

 1 kopje (granen)koffie
 1 tl roomboter

 1 tl extra vierge kokosolie
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Over de auteurs
CAROLA VAN BEMMELEN is Food- & Lifestylecoach met een passie voor gezondheid. 
Ze gelooft dat er een wereld voor je opengaat zodra je eten niet meer als vluchtweg of je vij-
and ziet. Zij heeft vele nationale en internationale trainingen, opleidingen en seminars gevolgd 
over voeding, gezondheid, coaching en persoonlijke ontwikkeling. Deze kennis, gecombi-
neerd met haar persoonlijke ervaringen, opgedaan tijdens het afkicken van haar eigen 
suikerverslaving, gebruikt zij om haar cliënten op haar eigen, unieke wijze te helpen om sui-
kervrij te worden. Zo bereiken én behouden zij een gezond, energiek lichaam en een blijvend 
gezond gewicht. 

DE PRAKTIJK IS DE BESTE THEORIE
Op basis van alle reacties, ervaringen en resultaten van de inmiddels tienduizenden Sugar-
challenge-deelnemers heeft Carola de Sugarchallenge-programma’s ontwikkeld, die zeer 
succesvol zijn en door vele deelnemers worden gevolgd. Eenvoudige programma’s die al 
duizenden mensen hebben geholpen om hun bloedsuikerspiegel blijvend in balans te bren-
gen en hierdoor:

 moeiteloos en zonder honger afkicken van hun suikerverslaving;
 lekkerder in hun vel zitten;
 meer energie krijgen;
 een betere gezondheid ervaren;
 hun gezonde gewicht bereiken én behouden.

Carola geeft op aanvraag trainingen, workshops en lezingen voor een breed publiek. Ook 
leidt ze Sugarchallenge Coaches op die in hun eigen praktijk volgens de Sugarchallenge me-
thode cliënten kunnen adviseren en helpen op hun weg naar een gezonde bloedsuikerspiegel. 
Op www.sugarchallenge.nl vind je uitgebreide informatie over alle mogelijkheden. 

SHARON NUMAN is food blogger op www.voedzo.nl, waar zij schrijft over haar ontdek-
kingsreis in de wereld van de natuurlijke voeding. Omdat zij zelf aan den lijve ervaart dat 
suikervrije en natuurlijke voeding een veel betere gezondheid biedt, deelt ze graag haar per-
soonlijke ontdekkingen in haar blogs en recepten. Dit moeten meer mensen weten! Haar 
uitdaging is de beste en meest verantwoorde recepten ontwikkelen die zo lekker mogelijk 
zijn. Verantwoord eten is tenslotte ook heel leuk en gezellig!
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Dank je wel lieve lezer, voor 
het lezen van dit boek. Ik 

hoop oprecht dat het je helpt om (ook weer) meer te gaan houden van jezelf en jouw prachti-
ge lichaam, en weet dat je het zelf dient te gaan doen, maar dat je het niet alleen hoeft te 
doen!

Carola
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Dankwoord
DITMAAL GEEN DANKWOORD, MAAR EEN GEDICHT. OVER HOUDEN 
VAN JEZELF. OMDAT DAAR IN MIJN OGEN DEZE HELE REIS MEE BEGINT. 

Uit: Ik hou van mij (Harrie Jekkers)

Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen
Ik hou van mij, van mij kan ik op aan

Ik hou van mij, op mij kan ik tenminste bouwen
Ik hou van mij en ik laat mij nooit meer gaan!

Ik blijf bij mij, en niet voor even
Ik blijf bij mij, voor eeuwig en altijd

ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven
ik blijf bij mij, totdat de dood mij scheidt!

Ik hou van mij, van mij, van mij, en van geen ander
Want ik ben verreweg de leukste die ik ken

Ik hoef mezelf zo nodig ook van mij niet te veranderen
ik hou van mij mezelf, gewoon zo als ik ben
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Nawoord van Maike, 
             diabetesverpleegkundige

De start van deze laatste po-
ging bestond uit het afzoeken 
van het internet en een ge-
sprek met een voedingscon-
sulent. Hieruit kwam naar vo-
ren dat suiker voor mij wel 

eens een boosdoener kon zijn. Met dit inzicht heb ik opnieuw op internet gezocht en kwam ik 
bij Sugarchallenge uit. Ik heb de boeken aangeschaft, me ingelezen en ben enthousiast van 
start gegaan met mijn Sugarchallenge! In eerste instantie bracht het mij niet wat ik gehoopt 
had. Maar het liet mij niet los, omdat ik mezelf wel heel erg kon vinden in deze aanpak. 
Voor mij stond inmiddels als een paal boven water dat mijn leefstijl moest veranderen. En 
omdat dit om maatwerk vraagt (ieder mens is immers anders), heb ik me ingeschreven voor 
het Sugarchallenge Large-programma. De actieve en intensieve aanpak van dit programma 
heeft me ditmaal wel gebracht wat ik hoopte: meer energie, een fitter gevoel en gewichtsreduc-
tie. Verder heeft het mij ook veel kennis en nieuwe inzichten opgeleverd die ik zowel kan 
toepassen in mijn persoonlijke situatie (gezin) als in mijn beroep als diabetesverpleegkundige. 
Als diabetesverpleegkundige zie ik dagelijks veel diabeten die worstelen met hun gewicht en 
gezondheid, en die veelal niet gebaat zijn bij de basisadviezen op gebied van voeding zoals 
deze momenteel worden verstrekt door vele diëtisten. De schijf van vijf en het tellen van calo-
rieën geven veelal niet meer de gewenste resultaten en het is wat mij betreft een goede 
overweging om deze methodiek flink op te frissen en aan te passen aan de inzichten die de 
afgelopen twintig jaar zijn verkregen op het gebied van voeding.
Ik ben me er zeker van bewust dat de inzichten die voortkomen uit de Sugarchallenge-me-
thodiek in de huidige geneeskunde nog geen plaatsje hebben gekregen. Maar dat mag wat 
mij betreft veranderen, want deze inzichten en de methodiek hebben mij en vele anderen in-
middels wél gebracht waar we zo naar zochten: meer energie, een bloedsuikerspiegel die in 
balans is en (in mijn geval) het zo gewenste gewichtsverlies. Ik ondersteun dit boek dan ook 

van harte en mijn grote wens is dat dit boek vele mensen zal inspireren om ook de stap te 
nemen hun leefstijl en voedingspatroon te wijzigen. 
Uit eigen ervaring weet ik dat het soms een uitdaging kan zijn om je voedingspatroon en 
leefstijl om te gooien, maar het is zeker de moeite waard! Ik ben mezelf ervan bewust dat ik er 
ook nog niet ben, en dat het belangrijk is dat ik de rest van mijn leven blijf investeren in mezelf 
en in mijn gezondheid. Maar het is het meer dan waard. En natuurlijk dien je zelf jouw stappen 
te zetten, maar je hoeft het niet alleen te doen: anderen kunnen je wel op gang helpen en zo 
nodig ondersteunen en inspireren totdat je het zelf kunt!

HEEL VEEL SUCCES, JE KUNT HET!

Maike van Rooij
diabetesverpleegkundige

EERDER DIT JAAR KWAM IK TOT DE CONCLUSIE DAT ER IETS MOEST 
VERANDEREN. IK VOELDE ME ZOWEL GEESTELIJK ALS LICHAME-
LIJK NIET GOED IN MIJN VEL ZITTEN. IN MIJN LEVEN HAD IK AL VEEL 
ERVARING MET AFVALLEN EN WEER AANKOMEN, EN IK HEB MET MEZELF 
AFGESPROKEN: IK GA NOG ÉÉN ‘LIJNPOGING’ ONDERNEMEN. GEEFT DAT 
ONVOLDOENDE OF GEEN RESULTAAT OP MIJN GEESTELIJK EN LICHAME-
LIJK WELBEVINDEN, DAN GA IK NAAR DE HUISARTS.
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Zeg JA tegen jezelf!
Misschien denk je nu dat het moeilijk is om de suiker te laten staan, maar eenmaal begonnen, 
ontdekken veel mensen dat het eigenlijk reuze meevalt. De meeste weerstand komt voort uit 
het feit dat je niet weet hoe je het moet doen en dat het vaak zo vervelend is om NEE te zeg-
gen tegen een ander. Oude gewoonten staan veelal nog in de weg en dienen te worden 
overwonnen.
Stoppen met suiker staat in mijn ogen echt voor kiezen voor jezelf, voor JA zeggen tegen je-
zelf. Door mee te blijven gaan in de gewoonten van anderen loop je het enorme risico dat je 

Bijlagen
Bijlage 1 

Sugarchallenge voor diabeten
Bij gezonde mensen geldt 
dat binnen deze 30 dagen 
over het algemeen de 
bloedsuikerspiegel goed in 
balans wordt gebracht. Voor 
diabeten geldt dat hiervoor 
zeker een periode van 90 dagen (3 maanden) nodig is. Toch ervaar je als diabeet ook vrij snel 
(soms al binnen twee weken) de veranderingen in je lichaam. Je voelt je al gauw energieker 
en je voelt hoe de verbinding met je lichaam zich weer verdiept en hoe de balans in je lichaam 
zich heel snel weer herstelt. Ook merk je dat allerlei kwaaltjes en ongemakken verdwijnen en/
of verminderen. En, niet geheel onbelangrijk: je gaat zeer waarschijnlijk gewicht verliezen!
Uiteraard heb je na jouw Sugarchallenge zelf de keuze om je nieuwe suikervrije leefstijl te 
continueren of om over te gaan op een suikerbewuste leefstijl. Maar als diabeet lijkt de keuze 
me voor de hand liggen.

DE SUGARCHALLENGE VOOR DIABETEN IS EEN AFGELEIDE VAN HET 
SUCCESVOLLE SUGARCHALLENGE-PROGRAMMA, WAARIN JE DE 
UITDAGING AANGAAT MET JEZELF OM 30 DAGEN LANG GEEN SUI-
KER EN SNELLE KOOLHYDRATEN MEER TE ETEN EN DRINKEN. JE 
LAAT DUS ALLE VOEDING EN DRANKEN STAAN DIE SUIKER BEVATTEN 
EN/OF ZICH ALS SUIKER GEDRAGEN IN JOUW LICHAAM. 
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gaat in deze fase ontdekken hoe lekker suikervrij eten is en dat een suikervrije leefstijl eigen-
lijk heel eenvoudig is. 
3.  DE SUIKERBEWUSTE FASE. Deze derde en laatste fase helpt je om zonder terug te 
vallen weer af en toe (gezonde) suikers te eten. Je ontdekt waar je op dient te letten als je 
suiker wilt eten en welke keuzes je het beste kunt maken. Met name het managen van je 
bloedsuikerspiegel staat in deze fase centraal. Het doel van deze fase is dat je uiteindelijk al-
les weer kunt eten omdat je weet hoe je jouw bloedsuikerspiegel in balans houdt. Hierdoor 
hoef je je geen zorgen meer te maken over je gezondheid en gewicht.

TIP HET SPECIALE SUGARCHALLENGE-PROGRAMMA VOOR DIABETEN HELPT JE MET EEN 

PERSOONLIJKE MENUKAART, UITGEBREIDE UITLEG, ACHTERGRONDEN, VEEL RECEPTEN EN MENU’S, 

E-ZINES, PRAKTISCHE ÉN THEORETISCHE ONDERSTEUNING EN COACHING OM JOUW 

SUGARCHALLENGE TOT EEN SUCCES TE MAKEN. KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP

WWW.SUGARCHALLENGE.NL.

Tijdens de Sugarchallenge voor 
diabeten gelden de volgende regels
FASE 1 DE VOORBEREIDINGSFASE (10 DAGEN)

 Informeer jouw diabetesverpleegkundige, arts of begeleider over jouw voornemen om 
aan de Sugarchallenge voor diabeten mee te gaan doen.
 Neem samen de instructies voor de begeleiding door en bespreek samen met jouw 
begeleider wat jullie medicatiestrategie gaat worden (instructies voor de begeleider kun je 
gratis downloaden van de Sugarchallenge-site), neem desgewenst startbloedwaarden 
om zo de voortgang goed te kunnen volgen.
 Bouw het aantal tussendoortjes dat je eet af tot maximaal één per dag. 
 Laat zo veel mogelijk de pakjes, bakjes en zakjes staan en kies voor zo puur mogelijk 
voedsel met zo min mogelijk (liefst geen) (kunstmatige) toevoegingen en E-nummers.
 Bouw voeding die suiker of kunstmatige zoetstoffen bevat af.

 Bouw suiker in de koffie af en stop met het drinken van frisdranken, zuiveldranken 
en vruchtensappen. 

uiteindelijk niet alleen jezelf, maar ook jouw gezondheid kwijtraakt. En weet je wat het grappige 
is? Door echt te kiezen voor jezelf inspireer je (soms na wat gesputter) uiteindelijk ook ande-
ren! Vaak alleen al doordat ze zien hoe jij al heel snel lekkerder in je vel zit! En zeg nou zelf: hoe 
cool zou het zijn als het je lukt om jouw diabetes te keren of in ieder geval je medicatie fors te 
verminderen?

Bevrijd jezelf uit de suikerspiraal
Als je de keuze voor jezelf eenmaal gemaakt hebt en bereid bent om te onderzoeken hoe het 
suikervrije leven in elkaar zit, gaat het al vrij snel vanzelf. Dit boek, maar ook de andere 100% 
suikervrij-boeken, de digitale kookboeken en de Sugarchallenge-programma’s (waaronder 
een speciaal 90-dagen programma voor diabeten) helpen je hierin op weg. Kijk voor uitge-
breide informatie op www.sugarchallenge.nl. 
Ik nodig je van harte uit om, net als al die duizenden anderen, jezelf te bevrijden uit de einde-
loze suikerspiraal en jouw eigen Sugarchallenge aan te gaan. De enige manier om te 
ontdekken wat suiker doet in jouw lichaam, is door alle suikers, zoetstoffen, producten die 
suikers en/of zoetstoffen bevatten en producten die zich in je lichaam gedragen als suiker, te 
laten staan. Pas dan zul je in jouw lijf voelen en ervaren van hoeveel energie dit giftige witte 
goedje je iedere dag berooft en hoe vrij en energiek je je gaat voelen!

Drie stappen
DE SUGARCHALLENGE VOOR DIABETEN BESTAAT UIT DRIE STAPPEN
1.  DE VOORBEREIDINGSFASE. In deze fase bereid je je voor op jouw suikervrije maand. 
Je gaat je keuken opruimen, suikerrijke voeding afbouwen, ‘Sugarchallenge-proof’-produc-
ten shoppen, lekkere recepten verzamelen en je bereidt je gezinsleden voor op jouw (of jullie 
gezamenlijke) suikervrije avontuur!
2.  DE SUIKERVRIJE FASE. Dit is jouw Sugarchallenge! In deze fase, die minimaal 90 
dagen duurt, ga je van suikerverslaafd naar suikervrij en gaan we jouw bloedsuikerspiegel 
weer in balans brengen. Deze fase is een strengere fase waarin je bijna alle suikers dient te 
laten staan zodat je lichaam pijlsnel de bloedsuikerspiegel weer in balans kan brengen. Je 
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vooralsnog aan de spelregels van de Sugarchallenge en probeer het na een aantal maanden 
nogmaals. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om volledig suikervrij te blijven eten (de beste 
optie voor diabeten).

Volg de regels uit de vorige twee fasen en voeg heel voorzichtig weer wat (gezonde) suikers 
toe aan je eetpatroon. Breid dit verder uit met onderstaande regels: 

 Eet iedere week MAXIMAAL 2 suikerhoudende dingen.
 Kies voor de natuurlijke zoetstoffen stevia, koudgeslagen honing, kokosbloesemsuiker, 
palmsuiker, yakonsiroop of gedroogde zuidvruchten zoals abrikozen, dadels, vijgen, 
bananen en rozijnen. 
 Eet eventueel maximaal 2 volkoren speltboterhammen per dag en beleg ze duimdik 
met een gezonde portie eiwitten en groente. 
 Drink eventueel wekelijks maximaal 1-2 glazen alcohol 

 Drink veel water, goed verdeeld over de dag en bouw dit op naar de voor jou geschikte 
hoeveelheid water per dag. 
 Meld je aan voor het Sugarchallenge-programma voor diabeten (optioneel) voor 
extra ondersteuning.

FASE 2 DE SUIKERVRIJE FASE (SUGARCHALLENGE VOOR DIABETEN, 
90 DAGEN)
Volg de regels uit de voorbereidingsfase en breid deze uit met onderstaande spelregels en de 
regels voor gezonde voeding voor diabeten (zie pagina XX); uiteraard kun je gebruikmaken 
van de dagmenu’s die je in dit boek vindt.

 Eet gedurende 90 dagen geen (toegevoegde) suikers of producten die zich in je 
lichaam gedragen als suiker. Kijk dus goed naar de glycemische lading van de producten 
die je eet. Deze dient onder de 10 te zijn.
 Eet waar mogelijk verse producten: groente, fruit, verse kruiden, vis, noten, zaden, af 
en toe sojaproducten, zuivel van schaap of geit, gezonde granen en soms aardappelen.
 Eet per maaltijd 1 vuist eiwitten, 1 vuist koolhydraten of granen en 2 vuisten groente. 
 Eet geen tussendoortjes meer.
 Combineer (langzame) koolhydraten altijd met een eiwit of voldoende gezonde vetten. 
 Kies voor de volle producten en vermijd lightproducten.
 Eet fruit bij, door of na de maaltijd en neem maximaal 2 porties fruit per dag. 
Kies de zuurdere fruitsoorten.
 Drink dagelijks voldoende water.
 Eet iedere dag voldoende gezonde vetten! 
 Eet niets meer na 21.00 uur. 

FASE 3 DE SUIKERBEWUSTE FASE (NA MINIMAAL 90 DAGEN)
Let op: als diabeet kun je pas overschakelen naar deze fase als je bloedsuiker gedurende 
minimaal drie maanden stabiel en binnen normwaarden is (met het gebruik van zo min mo-
gelijk of geen medicatie). Tot die tijd houd je je aan de regels zoals deze gelden tijdens de 
Sugarchallenge. 
Monitor heel goed wat deze fase doet met je bloedsuikerspiegel. Zodra deze gaat schomme-
len, verminder je je suikergebruik weer. Mocht blijken dat dit voor jou niet werkt, houd je dan 

TIP
GEBRUIK JE INSULINE, 

DOWNLOAD DAN OP DE 
SUGARCHALLENGE-SITE GRATIS 

EEN ONDERSTEUNEND DOCUMENT 
WAARIN JE EEN STAPPENPLAN VINDT 

M.B.T. HET AFBOUWEN VAN JOUW 
MEDICATIE, SAMEN MET UITGEBREI-

DE INFORMATIE VOOR JOUW 
PRAKTIJKBEGELEIDER OF DIA-

BETESVERPLEEGKUNDIGE.
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Bijlage 3 Ondersteunende 
supplementen voor diabeten

De juiste supplementen hel-
pen je lichaam om de 
stofwisseling en vetverbran-
ding weer optimaal te laten 
werken. Bovendien help je 
het lichaam met de juiste vi-
tamines, mineralen en kruiden om de bloedsuikerspiegel zo optimaal mogelijk te reguleren 
waardoor je minder honger hebt, een hogere vetverbranding zult krijgen en sneller de effec-
ten van je nieuwe, gezonde, bloedsuikervriendelijke leefstijl zult ervaren. 
Heel belangrijk is dat je supplementen in principe tijdelijk gebruikt ter ondersteuning. Dus 
om je bloedsuikerspiegel in balans te brengen. Als je jouw gezonde eetwijze blijft vervolgen, 
zullen veel supplementen uiteindelijk minder noodzakelijk zijn. 

KIES VOOR EEN GOEDE BASISSUPPLETIE
Veel mensen vragen me wat ik dagelijks slik en het antwoord is: omega-3, magnesium, vita-
mine C, zink, B-complex en chlorella. In de winter vul ik dit aan met vitamine A en D uit 
levertraan. Maar heel vaak vergeet ik het ook om de supplementen in te nemen. Ik ben met 
dat soort dingen nou eenmaal niet zo goed. Wel voel ik vaak aan mijn lichaam of het nodig is 
om aan te vullen en als dat het geval is, neem ik ze weer een tijdje. Op die manier speel ik er 
een beetje mee. Mijn advies aan jou, zeker als je achterstanden hebt, is om te investeren in 
een afspraak met een goede natuurgeneeskundige of orthomoleculair arts om zo samen te 
kijken wat je echt nodig hebt aan supplementen. Het zou jammer zijn als je kiest voor supple-
menten die je eigenlijk niet nodig hebt. Ook kunnen zij je vaak voorzien van een goede 
kwaliteit supplementen.

Bijlage 2 
      Sugarchallenge support

KIES JIJ ER OOK VOOR OM JOUW DIABETES TE KEREN?
Het lezen van dit boek is uiteraard een geweldige eerste stap op weg naar een gezonder li-
chaam. Echter, inzicht alleen brengt geen verandering. Daadwerkelijk resultaat boek je pas 
als je actie onderneemt, als je het gaat DOEN!

JE HOEFT HET NIET ALLEEN TE DOEN!
Als geen ander kennen wij de uitdaging die voor je ligt. Daarom helpen we je graag op weg in 
wat nu wellicht nog een enorm en ondoordringbaar woud lijkt. Stapje voor stapje begeleiden 
we je om succesvol jouw weg te vinden op het suikervrije pad en nieuwe gewoonten aan te 
leren op het gebied van voeding en een gezonde leefstijl. 

WWW.SUGARCHALLENGE.NL
Op de Sugarchallenge-site kun je terecht voor heel veel informatie, recepten, filmpjes en 
andere inspiratie. Tevens kun je daar gratis de suikerteller-app downloaden waarmee je kunt 
zien hoeveel suiker er daadwerkelijk in producten zit. Ook de hoeveelheden koolhydraten en 
de GL kun je hierin terugvinden. In de sector op de site voor diabeten kun je bovendien gratis 
tests en andere informatie downloaden die jou helpt bij jouw ‘Sugarchallenge voor diabeten’. 

SUGARCHALLENGE-SUPPORTPROGRAMMA’S
Op de Sugarchallenge-site vind je ook de Sugarchallenge-supportprogramma’s die je een 
uitgebreide, al dan niet persoonlijke, ondersteuning bieden op jouw pad. Ook voor diabeten 
hebben we een speciaal ondersteunend programma ontwikkeld dat aansluit bij de informatie 
uit dit boek. Alle Sugarchallenge-programma’s helpen je om je gezondheid te verbeteren, je 
bloedsuikerspiegel in balans te brengen (en te houden!) en op die manier het diabetesspook te 
keren of in ieder geval de behoefte aan medicatie fors te verminderen. En het mooie is dat je 
met jouw nieuwe leefwijze geen last meer zult hebben van honger- en snaaiaanvallen, meer 
energie ervaart, een gezondere huid krijgt, meer weerstand hebt en minder last zult hebben 
van hoofdpijn. Ook zal je bloeddruk verbeteren, zullen allerhande andere ‘ouderdomskwaaltjes’ 
en ziektes verminderen en bereiken veel deelnemers weer hun gezonde gewicht.

ZEKER ALS JE BLOEDSUIKERSPIEGEL GOED UIT BALANS IS, HEEFT 
HET LICHAAM VAAK EEN EXTRA ZETJE NODIG OM DE BOEL WEER 
‘OP DE RIT’ TE KRIJGEN. VAAK ZIJN ER DOOR DE JARENLANGE VER-
WAARLOZING EN ROOFBOUW BEHOORLIJKE TEKORTEN GECREËERD IN 
DE MINERALENHUISHOUDING VAN HET LICHAAM. HIERDOOR KUNNEN 
DE LICHAAMSCELLEN NIET MEER GOED MET ELKAAR COMMUNICEREN 
EN WORDEN VOEDINGSSTOFFEN MINIMAAL OPGENOMEN.
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Bloedsuiker ondersteunende supplementen
De onderstaande supplementen en kruiden dragen bij aan een optimale werking van je me-
tabolisme en helpen je om sneller jouw bloedsuiker in balans te brengen en te houden. De 
meeste supplementen werken het beste als je ze inneemt bij de maaltijd.

Let op: heb je serieuze gezondheidsklachten en/ of gebruik je medicatie, overleg dan altijd 
met je arts voordat je supplementen gaat gebruiken. Niet alle supplementen kunnen samen 
genomen worden met medicatie!

1.  MAGNESIUM
Veel mensen (en vooral diabeten) hebben een tekort aan het mineraal magnesium. Het is 
vooral belangrijk als je veel stress hebt, het helpt bij verlagen van de insuline in je bloed en het 

LET GOED OP DE KWALITEIT VAN DE SUPPLEMENTEN DIE JE KIEST

Zeker in het land van de supplementen zijn er veel bomen en is er nog meer bos. De fancy 
merknamen vallen over je heen en het ene potje is nog mooier dan het andere. Logisch dat 
veel mensen niet meer weten welk merk en welke soort ze moeten kiezen. Wat in ieder geval 
belangrijk is, is dat je erop let dat de supplementen zo min mogelijk toevoegingen bevatten 
als suiker, gist, gluten, lactose, niet natuurlijke conserveringsmiddelen, kleur-, geur- of 
smaakstoffen of dierlijke bestanddelen.
Ook is van belang in welke mate de werkzame stof opgenomen wordt en hoeveel er opge-
nomen wordt. Tevens gaat het erom dat de werkzame stof op de juiste plaats opgenomen 
wordt! Veel goedkopere merken die je koopt bij de drogist of in de natuurvoedingswinkel 
vallen om die reden af. Dit omdat ze vaak een behoorlijke dosis aan toevoegingen en vul-
stoffen bevatten en soms pas, als je geluk hebt, oplossen in je endeldarm. Gelukkig zijn er 
ook merken te koop die aan veel voorwaarden voldoen. Zelf werk ik graag met supplemen-
ten van Solgar, maar ook de therapeutische supplementen van merken als Ortholon en 
Bonusan zijn prima.

helpt de cellen om beter glucose op te kunnen nemen en om te zetten in energie. Ook helpt 
het bij depressies en is magnesium een goed slaapmiddel. Magnesium wordt het beste op-
genomen als je het neemt bij het eten. Kies voor magnesiumcitraat. 
2.  ZINK
Ook dit mineraal komen veel mensen(ongeveer 95%) te kort. In combinatie met magnesium 
ondersteunt het de werking van insuline in je lichaam en helpt het de insuline om zo optimaal 
mogelijk z’n werk te doen. Maar zink is ook een heel belangrijk mineraal bij de vertering van 
eiwitten en de productie van energie. Ook kun je zink goed inzetten bij huidklachten.
3.  OMEGA-3
Dit werkt ontstekingsremmend, verhoogt insulinegevoeligheid en helpt bij het verbeteren 
van de stofwisseling. Daarnaast ondersteunen omega-3-vetten tal van lichaamsprocessen 
en zorgen ze voor een goede ‘interne’ communicatie in de hersenen.
4.  5HTP
Dit is de grondstof voor de aanmaak van het ‘feel good’-hormoon serotonine in de hersenen. 
Een tekort aan serotonine zorgt ervoor dat je behoefte krijgt aan suiker en snelle koolhydra-
ten. Ook kan een tekort zorgen voor depressieve gevoelens en een toename van 
hongergevoelens. 5HTP neemt je hongergevoel en trek in suikers weg en zorgt dat je lekker-
der in je vel zit. Let op: dit supplement kun je niet nemen in combinatie met antidepressiva. 
5.  VITAMINE C
Deze vitamine is een reinigingsvitamine en versterkt het immuunsysteem. Het helpt je lichaam 
om de bloedsuikerspiegel beter in balans te houden en verhoogt de vetverbranding. Het is een 
heel belangrijk supplement voor diabeten omdat het helpt bij het voorkomen van schade 
door glycatie (interne veroudering). 
6.  ALFA LIPONZUUR
Deze stof verbetert de energie in je cellen en helpt om je bloedsuikerspiegel te verlagen en je 
lever te reinigen. Het verbetert je insulinegevoeligheid en helpt diabeten om de schade die 
veroorzaakt kan worden door te veel suiker in het bloed (interne veroudering) te beperken. 
7.  CHROOM
Chroom werkt samen met de insuline in je bloed en helpt de insuline bij de opname van 
glucosesuikers door het lichaam. Het bootst als het ware de werking van insuline na waar-
door je minder insuline nodig hebt. Hierdoor verhoogt de insulinegevoeligheid en verbetert 
de suikerstofwisseling. Chroom ondersteunt tevens de aanmaak van meer insulinerecepto-
ren waardoor het lichaam de bloedsuikerspiegel beter kan stabiliseren. Het zorgt voor minder 
honger en ondersteunt de opbouw van spiermassa en afbraak van vetmassa. Ook helpt 
chroom om LDL-cholesterol af te breken zodat de aderen in goede conditie blijven en helpt 

TIP EEN GEWELDIG ADRES WAAR JE GOEDE EN BETAALBARE SUPPLEMENTEN 

KUNT BESTELLEN IS VIA WWW.IHERB.COM.
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het om klachten van vermoeidheid, hoofdpijn en prikkelbaarheid te verbeteren. 
8.  MULTIVITAMINE
Dit supplement zorgt ervoor dat het lichaam de voedingsstoffen beter kan opnemen en bevat 
daarnaast de broodnodige vitamines en mineralen die nodig zijn voor een gezonde bloeds-
uiker- en energiehuishouding. Ook verbetert het je vetverbranding.
9.  BIOTINE (B8)
Deze B-vitamine is belangrijk bij de vorming van insuline. Het verbetert de insulinegevoelig-
heid en helpt het lichaam om beter vet te verbranden doordat het de hoeveelheid triglyceriden 
(zwevende vetdeeltjes) in het bloed verlaagt. Ook draagt het bij aan een gezond cholesterol-
gehalte. 
10.  GROENE THEE
Groene thee helpt om de bloedsuikerspiegel in balans te houden. Het versnelt je stofwisse-
ling (verhoogt de vetverbranding), waardoor je meer energie verbruikt en minder de neiging 
hebt om vetten op te slaan. 
11.  KANEEL
Dit verhoogt de insulinegevoeligheid van het lichaam en helpt om de bloedsuikerspiegel in 
balans te houden. Het bootst als het ware de werking van insuline na. Uit onderzoek blijkt dat 
wanneer diabeten bij ontbijt kaneel gebruiken de suikerspiegel over de gehele dag stabieler 
is. De naam van het kaneelsupplement is Cinnamon cassia. Kies voor gebruik in voeding 
voor Ceylon-kaneel (van Johnnie de Boer);deze bevat geen coumarine, dit zou kankerver-
wekkend zijn! Bovendien bevat het magnesium.
12.  BOSBESSENBLAD
Het gedroogde blad van de bosbessenplant is een geweldige hulp bij het op peil brengen en 
houden van de bloedsuikerspiegel. Je kunt er heerlijke thee van maken en hiervan dagelijks 
één of meerdere kopjes drinken, bij voorkeur voor de maaltijd. Omdat het echt enorme effec-
ten kan hebben op je bloedsuikerspiegel, is het belangrijk dat je niet ineens enorme 
hoeveelheden hiervan gaat consumeren. 
 



Geconcentreerd appelsap  NEE

Geconcentreerd perensap  NEE

Geconcentreerd vruchtensap NEE

Geleisuiker   NEE

Geraffineerde suiker  NEE

Glucose    NEE

Glucose-fructosestroop  NEE

Glucosestroop   NEE

Groene Stevia   JA 
Gula aren*  
Gula djawa*  
Gula kelapa*  
Honing*  
Invertstroop   NEE

Invertsuiker   NEE

Isomalt   E 953  NEE

Johannesbrood siroop E 410 NEE

Kandij(-suiker)   NEE

Kaneelsuiker   NEE

Karamel   E 150A NEE

Karamel aroma  E 621 NEE

Kokosbloemsuiker*  
Kristalsuiker   NEE

Lactitol    E 966  NEE

Lactose  
ja als het van nature in product voorkomt

Maisstroop   NEE

Maïssuiker   NEE

Malt    NEE

Maltitol    E 965  NEE

Maltitolstroop  E 965 NEE

Maltodextrine  E 621 NEE

Maltose    NEE

Maltsuiker   NEE

Mannitol E   421 NEE

Maple Syrup   NEE

Melasse    NEE

Melkpoeder (bevat 51% suiker!)  NEE

Melksuiker   NEE

Molasses   NEE

Moutsuiker   NEE

Muscovado   NEE

Nectar    NEE

Neohesperidine-DC  E 959 NEE

Neotaam   E 961 NEE

Oersuiker   NEE

Palmsuiker* 

Panela    NEE

Panocha    NEE

Parelsuiker   NEE

Piloncillo   NEE

Poedersuiker   NEE

Polyglycitol  E 964  NEE

Rietsuiker   NEE

Rijststroop   NEE

Rijstsuiker   NEE

Saccharose   NEE

Sacharine   E 954 NEE

Sacharose   NEE

Schenkstroop   NEE

Siroop    NEE

Sorbitol (glucitol)   E420 NEE

Splenda    NEE

Steviol glycoside (stevia)  E 960 JA

maar goed opletten met toevoegingen!

Stroop    NEE

Sucralose  E 955 NEE

Sucrose   E 444 NEE

Sukrin    NEE

Tafelsuiker   NEE

Tagatose   NEE

Tarwestroop   NEE

Thaumatine   E 957 NEE

Treacle    NEE

Turbinado   NEE

Vanillesuiker   NEE

Vruchtensapconcentraat  NEE

Xylitol    E 967  NEE

Zwarte rietsuikermelasse  NEE

Acesulfaam-K  E 950 NEE

Agavenectar   NEE

Agavesiroop   NEE

Ahornsiroop   NEE

Aspartaam   E 951 NEE

Aspartaam-
acesulfaamzout   E 962 NEE

Barbados suiker   NEE

Basterdsuiker   NEE

Basterdsuiker (licht & donker) NEE

Bietsuiker   NEE

Blackstrap Molasses  NEE

Bruine suiker   NEE

Caramel (verhitte suiker)  NEE

Carobsiroop   NEE

Cassonade   NEE

Cyclamaat    E 952 NEE

Dadelstroop   NEE

Demerara   NEE

Dextrose   NEE

D-glucose   NEE

Druivensuiker   NEE

Erythritol  E 968  NEE

Esdoornsiroop   NEE

Fructose    NEE

Fructosestroop   NEE

Fruitsuiker   NEE

Galactose   NEE

Naam suiker/ zoetstof  E-NUMMER   SC PROOF 
   

Bijlage 4 Suikerschuilnamen

* Vanaf de suikerbewuste fase of als je 

bloedsuiker minimaal 3 maanden stabiel is 

en binnen de waarden
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Bijlage 5 Glycemische lading van 
veelvoorkomende producten

BROOD
Speltbrood 35 gram 1,0 snee 16,8 0,0 13 NEE JA

Rogge volkorencracker 10 gram 1,0 cracker 6,5 0,1 8 JA JA

Volkoren brood 35 gram 1,0 snee 16,5 0,4 9 NEE JA

Wit brood 35 gram 1,0 snee 17,7 0,3 9 NEE NEE

Meergranenbrood 

(tarwe)

35 gram 1,0 snee 16,2 0,7 9 NEE JA

Roggebrood 35 gram 1,0 snee 16,9 0,3 5 JA JA

Zuurdesembrood 35 gram 1,0 snee 18,2 0,0 6 JA JA

Glutenvrij brood wit 35 gram 1,0 snee 15,6 0,0 10 NEE NEE

Glutenvrij brood volkoren 70 gram 2,0 snee 27,0 0,7 9 NEE NEE

Zacht wit broodje 50 gram 1,0 broodje 24,6 0,6 13 NEE NEE

Zacht volkorenbroodje 50 gram 1,0 broodje 25,6 0,8 13 NEE NEE

Hard wit broodje 50 gram 1,0 broodje 25,1 0,0 13 NEE NEE

Croissant 60 gram 1,0 stuk 30,2 0,3 17 NEE NEE

Chocoladecroissant 60 gram 1,0 stuk 26,5 1,2 17 NEE NEE

Kaascroissant 60 gram 1,0 stuk 30,2 0,3 17 NEE NEE

Krentenbol 70 gram 1,0 bol 37,1 2,7 19 NEE NEE

Pitabrood wit 50 gram 1,0 broodje 27,9 0,1 10 NEE NEE

Pitabrood volkoren 50 gram 1,0 broodje 27,9 0,0 10 NEE NEE

Bagel wit 70 gram 1,0 stuk 38,5 0,8 25 NEE NEE

Soepstengels 10 gram 1,0 stengel 6,8 0,0 4 NEE NEE

Maistortilla 30 gram 1,0 stuk 13,4 0,1 12 NEE NEE

Chapatti 30 gram 1,0 stuk 9,8 0,0 5 NEE JA

Tarwetortilla 30 gram 1,0 stuk 16,3 0,1 9 NEE NEE

Baguette wit 90 gram 1,0 stuk 40,5 0,1 20 NEE NEE

Rijstwafel 10 gram 1,0 stuk 7,8 0,0 7 NEE JA

Taco schelpen 10 gram 1,0 stuk 6,2 0,0 4 NEE JA

BROODBELEG 

Abrikozenjam 10 gram 1,0 eetlepel 6,4 0,7 4 NEE NEE

Sinaasappelmarmelade 10 gram 1,0 eetlepel 6,6 1,2 4 NEE NEE

Aardbeienjam 10 gram 1,0 eetlepel 5,8 1,1 4 NEE NEE

Pindakaas (ongezoet) 10 gram 1,0 eetlepel 0,9 0,1 1 JA JA

Nutella 10 gram 1,0 eetlepel 6,0 1,2 4 NEE NEE

Kipfilet 10 gram 1,0 plakje 0,3 0,0 1 NEE NEE

Kalkoenfilet 10 gram 1,0 plakje 0,3 0,0 1 NEE NEE

Rosbief 10 gram 1,0 plakje 0,0 0,0 1 JA JA

Ham 10 gram 1,0 plakje 0,0 0,0 1 NEE NEE

Filet Americain Natural 10 gram 1,0 lepel 0,5 0,0 1 NEE NEE

Runderrookvlees 10 gram 1,0 plakje 0,1 0,0 1 NEE NEE

DRANKEN
Coca Cola 250 ml 1,0 glas 27,0 5,4 16 NEE NEE

Coca Cola Light 250 ml 1,0 glas 0,0 0,0 1 NEE NEE

Sinas 250 ml 1,0 glas 30,0 6,0 23 NEE NEE

Cassis (Hero) 250 ml 1,0 glas 27,5 5,5 19 NEE NEE

Icetea 250 ml 1,0 glas 20,0 4,0 14   

Espresso 60 ml 1,0 kop 0,0 0,0 1 JA JA

Latte Macchiato 220 ml 1,0 kop 7,9 1,6  NEE NEE

Gewone koffie 240 ml 1,0 kop 0,0 0,0  JA JA

Cappuccino 240 ml 1,0 kop 5,8 1,3  NEE JA

Koffie met melk en suiker 240 ml 1,0 kop 9,7 1,8  NEE NEE
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Sinaasappelsap 

(Cool Best)

200 ml 1,0 glas 18,6 3,7 13 NEE NEE

Sinaasappelsap 

(versgeperst)

200 ml 1,0 glas 21,8 3,5 13 NEE NEE

Grapefruitsap 200 ml 1,0 glas 18,7 3,7 11 NEE NEE

Appelsap 200 ml 1,0 glas 21,6 4,2 12 NEE NEE

Dubbeldrank 200 ml 1,0 glas 25,6 5,1 18 NEE NEE

Wijn (rood) 150 ml 1,0 glas 3,9 0,2 4 NEE JA

Wijn (wit) 150 ml 1,0 glas 3,9 0,3 4 NEE NEE

Rosé 105 ml 1,0 glas 4,5 0,2 5 NEE NEE

Bier 350 ml 1,0 flesje 12,6 0,0 14 NEE NEE

Red Bull 150 ml 1,0 blikje 16,5 3,3 12 NEE NEE

AA-drink 150 ml 1,0 glas 24,8 4,5 17 NEE NEE

Aquarius 350 ml 1,0 flesje 22,1 4,4 15 NEE NEE

Eiwitshake (DieetPro) 250 ml 1,0 kop 23,2 3,0 16 NEE NEE

Yakult 65 ml 1,0 flesje 9,6 1,8 6 NEE NEE

Tomatensap 250 ml 1,0 glas 7,5 1,5 4 JA JA

Milkshake vanille 

(Mc. Donalds)

400 ml 1,0 beker 

medium

58,0 10,8 41 NEE NEE

Ananassap 250 ml 1,0 glas 34,0 5,3 16 NEE NEE

Cranberriesap 250 ml 1,0 glas 27,5 5,0 16 NEE NEE

Wortelsap (vers geperst) 250 ml 1,0 glas 23,2 2,0 10 NEE JA

Nacho’s met kaas 150 gram 1,0 portie 48,2 0,0  NEE NEE

Pizza kaas en groenten 400 gram 1,0 pizza 101,0 2,1  NEE NEE

FRUIT
Blauwe bessen (vers) 120 gram 1,0 bakje 13,2 2,6 1 JA JA

Frambozen (vers) 120 gram 1,0 bakje 13,0 1,1 1 JA JA

Aardbeien (vers) 120 gram 1,0 bakje 9,2 1,1 1 JA JA

Kersen (vers) 120 gram 1,0 bakje 19,2 3,1 3 JA JA

Grapefruit 120 gram 0,5 stuk 9,7 1,7 3 JA JA

Peer 120 gram 1,0 stuk 18,6 2,4 4 JA JA

Meloen Galia 120 gram 1,0 schijf 6,7 0,9 4 JA JA

Watermeloen 120 gram 1,0 schijf 9,1 1,5 4 JA JA

Perzik (vers) 120 gram 1,0 stuk 11,4 2,0 5 JA JA

Abrikoos (vers) 30 gram 1,0 stuk 3,3 0,6 2 JA JA

Sinaasappel 120 gram 1,0 stuk 14,1 2,2 5 JA JA

Pruim 30 gram 1,0 stuk 3,4 0,6 2 JA JA

Appel 150 gram 1,0 stuk 20,7 3,1 6 JA JA

Kiwi 76 gram 1,0 stuk 11,1 1,4 6 JA JA

Ananas 120 gram 1,0 bakje 15,2 2,2 7 JA JA

Druiven 120 gram 1,0 bakje 21,7 3,7 8 JA JA

Mango 120 gram 1,0 bakje 20,4 3,6 8 JA JA

Papaya 120 gram 0,5 stuk 11,8 1,4 10 NEE JA

Appel gedroogd 60 gram 10,0 stuks 39,5 6,9 10 NEE JA

Banaan 120 gram 1,0 stuk 27,4 2,9 12 NEE JA

Abrikozen geweld 120 gram 1,0 bakje 71,4 12,2 12 JA JA

Lychee 120 gram 1,0 bakje 19,8 3,7 16 NEE NEE

Sultana rozijnen 60 gram 1,0 handje 47,5 7,1 25 NEE JA

Rozijnen 60 gram 1,0 handje 47,5 7,1 28 NEE JA

Dadels 60 gram 8,0 stuks 45,0 7,6 42 NEE JA

GRANEN
Zilvervliesrijst 100 gram 1,0 portie 75,0 0,5 23 NEE NEE

Wilde rijst 100 gram 1,0 portie 20,5 0,1 7 JA JA

Quinoa 150 gram 1,0 portie 103,4 0,0 8 JA JA

Kamut 150 gram 1,0 portie 118,5 0,0 9 JA JA
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Gerst 150 gram 1,0 portie 42,1 0,1 11 NEE JA

Bulgur 150 gram 1,0 portie 117,5 0,6 12 NEE JA

Basmati rijst bruin 150 gram 1,0 portie 115,5 0,0 13 NEE JA

Boekweit 150 gram 1,0 portie 107,3 0,0 16 NEE JA

Rijst bruin 150 gram 1,0 portie 34,2 0,1 18 NEE NEE

Rijst wit snelkook 150 gram 1,0 portie 115,5 0,0 19 NEE NEE

Rijst basmati wit 150 gram 1,0 portie 115,5 0,0 22 NEE NEE

Couscous 150 gram 1,0 portie 106,5 0,5 23 NEE NEE

GRANEN
Rijst wit 150 gram 1,0 portie 41,9 0,0 23 NEE NEE

Nasi Goreng 200 gram 1,0 portie 44,0 0,2  NEE JA

GROENTE
Pompoen gekookt 125 gram 1,0 portie 3,1 0,5 4 JA JA

Aardappelen, gekookt 150 gram 1,0 portie 30,2 0,3 14 NEE JA

Snijbonen vers gekookt 150 gram 1,0 portie 11,4 0,0 1 JA JA

Snijbonen uit blik 150 gram 1,0 portie 6,8 0,3 1 JA JA

Sperziebonen 150 gram 1,0 portie 10,7 0,4 1 JA JA

Aubergine 150 gram 1,0 stuk 8,6 0,7 1 JA JA

Broccoli 150 gram 1,0 portie 10,0 0,5 1 JA JA

Kool 150 gram 1,0 portie 8,4 1,1 1 JA JA

Bloemkool 150 gram 1,0 portie 8,0 0,7 1 JA JA

Courgette 150 gram 1,0 stuk 5,0 0,5 1 JA JA

Komkommer 150 gram 1,0 stuk 5,4 0,5 1 JA JA

Sla 100 gram 1,0 portie 3,0 0,4 1 JA JA

Radijs 25 gram 1,0 hand 0,9 0,1 1 JA JA

Spinazie 150 gram 1,0 portie 5,4 0,1 1 JA JA

Boerenkool 150 gram 1,0 portie 15,0 0,0 1 JA JA

Avocado 175 gram 1,0 stuk 14,9 0,2 1 JA JA

Prei 150 gram 1,0 stuk 21,2 1,2 1 JA JA

Tomaten 40 gram 1,0 stuks 1,6 0,2 1 JA JA

Uien 150 gram 1,0 portie 15,2 1,3 2 JA JA

Asperges 125 gram 1,0 portie 4,9 0,5 2 JA JA

Rode peper 10 gram 1,0 stuk 5,7 0,2 2 JA JA

Wortelen 75 gram 1,0 stuk 7,2 0,7 3 JA JA

Doperwten 75 gram 2,0 eetlepels 8,3 1,7 3 JA JA

ONTBIJTGRANEN
Haver 35 gram 1,0 portie 23,2 0,0 1 JA JA

Havermout 35 gram 1,0 portie 3,8 0,0 2 JA JA

Instant havermout 35 gram 1,0 portie 6,4 0,5 13 NEE NEE

Meergranen havermout 35 gram 1,0 portie 4,9 0,0 2 JA JA

Muesli kant en klaar 35 gram 1,0 portie 27,2 2,2 10 NEE NEE

Weetabix 35 gram 1,0 portie 24,0 0,3 11 NEE NEE

Kellogsfrosties 35 gram 1,0 portie 30,5 2,6 15 NEE NEE

CocoPops 35 gram 1,0 portie 29,8 2,5 20 NEE NEE

Cereals 35 gram 1,0 portie 29,1 1,6 16 NEE NEE

Granola (zelfgemaakt) 35 gram 1,0 portie 25,3 1,8 4 JA JA

HoneySmacks 35 gram 1,0 portie 31,1 3,9 16 NEE NEE

Rice Krispies 35 gram 1,0 portie 25,9 0,6 21 NEE NEE

Cornflakes 35 gram 1,0 portie 30,3 0,5 21 NEE NEE

Zemelen 35 gram 1,0 portie 28,1 1,3 2 JA JA

PASTA
Ravioli, bereid 90 gram 1,0 portie 12,2 0,0 8 NEE JA

Vermicelli 90 gram 1,0 portie 27,9 0,0 8 NEE JA
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Mais chips 50 gram 1,0 bakje 31,5 0,1 17 NEE NEE

Chocolade pinda’s 50 gram 2,0 handjes 19,0 3,1 4 NEE NEE

Muesli reep 30 gram 1,0 stuk 18,0 0,1 13 NEE NEE

Chips naturel (gezouten) 25 gram 1,0 portie 13,5 0,0 11 NEE JA

Energiereep Isostar 40 gram 1,0 reep 29,0 3,1 13 NEE NEE

Energiereep AH 25 gram 1,0 reep 17,5 1,6 13 NEE NEE

Maaltijdreep (Herbalife) 56 gram 1,0 reep 20,8 2,9 13 NEE NEE

SOEP
Tomatensoep 250 gram 1,0 portie 18,4 2,2 6 JA JA

Minestronesoep 250 gram 1,0 portie 10,0 0,3 7 JA JA

Gazpacho 250 gram 1,0 portie 4,5 0,3 8 JA JA

Linzensoep 250 gram 1,0 portie 26,8 0,5 9 JA JA

Aardappelsoep 250 gram 1,0 portie 14,6 1,1 11 NEE JA

Erwtensoep 250 gram 1,0 portie 15,0 0,3 15 NEE JA

VIS
Sardientjes in blik 75 gram 1,0 portie 0,0 0,0 0 JA JA

Kabeljauwfilet 75 gram 1,0 portie 0,0 0,0 1 JA JA

Pangasiusfilet 75 gram 1,0 portie 0,0 0,0 1 JA JA

Zalmfilet 75 gram 1,0 portie 0,0 0,0 1 JA JA

Sliptong 75 gram 1,0 portie 0,0 0,0 1 JA JA

Makreelfilet 75 gram 1,0 portie 0,4 0,1 2 JA JA

Gemarineerde Tilapiafilet 75 gram 1,0 portie 3,0 0,1 3 NEE NEE

Gemarineerde  

Zalmreepjes

75 gram 1,0 portie 1,1 0,0 2 NEE NEE

VLEES
Biefstuk 85 gram 1,0 portie 0,0 0,0 1 JA JA

Gebraden kip 85 gram 1,0 portie 0,4 0,0 1 JA JA

Gegrilde kip 85 gram 1,0 portie 0,0 0,0 1 JA JA

Karbonade 85 gram 1,0 portie 0,0 0,0 1 JA JA

Lamskotelet 85 gram 1,0 portie 0,0 0,0 1 JA JA

Rundergehakt 85 gram 1,0 portie 0,0 0,0 1 JA JA

Gemarineerde kipfilet-

reepjes/blokjes

85 gram 1,0 portie 1,3 0,0 2 NEE NEE

Gemarineerde runder-

rollade

85 gram 1,0 portie 0,1 0,0 1 NEE NEE

Rundervink 85 gram 1,0 portie 5,1 0,0 4 NEE NEE

VLEESVERVANGER
Tofu 120 gram 1,0 portie 2,9 0,3 1 JA JA

VRUCHTEN
Abrikozen vers 30 gram 1,0 stuk 3,5 0,5 1 JA JA

Abrikozen gedroogd 10 gram 1,0 stukje 5,9 1,1 2 JA JA

Vijgen gedroogd 20 gram 1,0 stuk 10,8 2,2 6 NEE JA

ZUIVEL
Vanillevla 250 ml 1,0 bakje 32,3 4,3 13 NEE NEE

Bitterkoekjesvla 250 ml 1,0 bakje 49,3 7,7 20 NEE NEE

Blanke vla 250 ml 1,0 bakje 32,3 4,3 13 NEE NEE

Vanilleyoghurt 250 ml 1,0 bakje 34,8 6,8 14 NEE NEE

Yoghurt (vol) 250 ml 1,0 bakje 11,3 2,0 3 JA JA

Melk (vol) 250 ml 1,0 glas 10,8 2,2 3 JA JA

Melk (mager) 250 ml 1,0 glas 12,8 2,6 4 JA JA

Sojamelk suikervrij 250 ml 1,0 glas 0,5 0,1 7 JA JA

Sojamelk gezoet 250 ml 1,0 glas 12,8 0,3 8 NEE NEE
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Sojayoghurt gezoet 250 ml 1,0 bakje 39,9 0,6 9 NEE NEE

Rijstmelk 250 ml 1,0 glas 15,0 2,9 14 NEE JA

Chocoladevla 250 ml 1,0 bakje 34,3 4,7 14 NEE NEE

Confetti vla 250 ml 1,0 bakje 44,5 6,8 18 NEE NEE

Tiramisu 174 gram 1,0 stuk 42,5 5,9 21 NEE NEE

Ei, gekookt 55 gram 1,0 stuk 0,4 0,0 0 JA JA

omelet 125 gram 1,0 portie 2,8 0,0 9 JA JA

Cottage cheese 120 gram 1,0 portie 3,2 0,1 2 JA JA

Roombrie 38 gram 1,0 stuk 0,0 0,0 1 JA JA

Camembert 38 gram 1,0 stuk 0,2 0,0 1 JA JA

Feta Kaas 38 gram 1,0 stuk 1,6 0,3 2 JA JA

Geitenkaas 28 gram 1,0 stuk 0,5 0,1 1 JA JA

Jong belegen 48+ 20 gram 1,0 plak 0,0 0,0 1 JA JA

Belegen 48+ 20 gram 1,0 plak 0,0 0,0 1 JA JA
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