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Vraag 1.

In Nederland zijn er: 

a. Minder dan 1 miljoen mensen met diabetes 
b. Meer dan 1 miljoen mensen met diabetes
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Vraag 5.

Versgeperste sinaasappelsap is:

a. Gezond
b. Ongezond
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Wat is diabetes mellitus?

• Hoge bloedsuiker

• Verschillende vormen:
• Type 1 diabetes
• Type 2 diabetes
• Zeldzamere oorzaken
• Zwangerschapsdiabetes

• 1.1 miljoen Nederlanders hebben diabetes (> 90% type 2)



Waarom is dat erg? 



Waarom is dat erg? 
Omdat het leidt tot:

• Oogproblemen
• Zenuwproblemen (minder gevoel in de voeten/wondjes)
• Nierproblemen
• Beroerte
• Hartinfarct
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Waarom wordt het lichaam ongevoelig voor 
insuline?

• We zijn te zwaar

• Inmiddels is 50% van de Nederlanders te zwaar

• Lengte x lengte x 25 = uw maximale gewicht
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Dus:

• Teveel aan (snelle) suikers, vooral fructose (‘zonder 
verpakking’), draagt bij aan het ontstaan van 
leververvetting

• Door vervetting wordt de lever ongevoelig voor de 
werking van insuline

• Ongevoeligheid voor insuline leidt tot het ontstaan van 
type 2 diabetes
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Hoe gaan we het probleem van type 2 
diabetes nu oplossen?

• Meer dokters (en pillen) om mensen met type 2 diabetes 
te behandelen?

• Meer leefstijlcoaches om mensen die te zwaar te zijn te 
begeleiden om af te vallen (zodat type 2 diabetes 
voorkomen wordt)?

• Meer algemene maatregelen om te voorkomen dat 
mensen te zwaar worden (en daardoor type 2 diabetes 
krijgen)?
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• Voorlichting: weten we nog wel wat gezonde voeding is?



Wat voor algemene maatregelen?



Wat voor algemene maatregelen?

• Verbod op reclame om onze kinderen tegen prikkels te 
beschermen
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