
OPGESTELD IN SAMENWERKING MET: 

Wat zijn de metabole
markers?

Daling HDL-c:
 < 1,3 mmol/l
 < 1,0 mmol/l

 
Stijging triglyceriden:
> 1,7 mmol/l
 
Stijging nuchtere glucose:
> 5,5 mmol/l
 
Stijging bloeddruk: 
> 130/85
 
Toename taille (*Europese waarden)

 > 80 cm*
 > 94 cm*

1,1 miljoen mensen in Nederland hebben DM2, in
2040 zijn er naar schatting 1,5 miljoen mensen
met DM2.
Bij DM2 met overgewicht, reageert het lichaam
niet meer goed op insuline. Het lichaam maakt
méér insuline aan en dat veroorzaakt het hogere
gewicht. Op den duur kan de alvleesklier uitgeput
raken en dan zie je een verlies van gewicht
(spiermassa).
Mogelijke oorzaken van insuline ongevoeligheid:
weinig lichaamsbeweging, overgewicht, ongezond
eten, roken, ouderdom en erfelijkheid.
(Voorstadium) DM2 kun je herkennen aan de
verandering van metabole markers (zie kader).

Achtergrond Diabetes type 2 (DM2)

Leefstijl aanpak in kleine stappen;
Veel/regelmatig bewegen;
Veel groente en onbewerkt eten;
Voldoende slaap en ontspanning;
Opletten met alcohol.

DM2-medicatie heeft een (groot) effect op de
stofwisseling. 
Afstemming met andere zorgverleners is cruciaal,
met name binnen ketenzorg.
Hoe zwaarder het zorgprofiel van de
diabetespatiënt, hoe belangrijker de afstemming.

Aanpak DM2 versus leefstijlcoaching
Wat is hetzelfde?

 
Wat is er anders?

CooL & Diabetes type 2

FACTSHEET
informatie voor CooL-uitvoerder

Voor elke leefstijlverandering
kan een aanpassing van

medicatie nodig zijn en is dus
afstemming met de

diabetesverpleegkundige nodig.
 

Maak je deelnemer hierop alert!



CooL & Diabetes type 2

FACTSHEET
informatie voor CooL-uitvoerder

Voldoet een DM2-patiënt aan de
inclusiecriteria (BMI>25 en voldoende
motivatie)? Dan mag deze instromen in het
CooL- programma.
Voor elke DM2-patiënt kan een leefstijltraject
toegevoegde waarde hebben.
Parallel aan het leefstijltraject kan een DM2-
patiënt voor een andere indicatie dan
overgewicht consulten bij een diëtist
aanvragen die vergoed worden vanuit de
zorgverzekeringswet. Vraag na welke 
 voedingsadviezen er gegeven worden.
Let op! Een vetarm advies betekent dat de
energie uit andere bronnen moet komen,
waarmee een vetarm dieet vrijwel altijd gelijk
staat aan een koolhydraatrijk advies.

Kunnen een deelnemer zwaarder maken
ondanks kcal-beperking en meer beweging.
Kunnen zorgen dat deelnemers nog verder
metabool ontregeld raken. 
Kunnen bij inspanning voor lage
bloedglucosewaarden zorgen.

DM2-patiënten en de GLI

Welk effect heeft de DM-medicatie?
(SU-derivaten en/of insuline)

Zorg voor een kant-en-klare “pitch": wat
maakt jouw aanbod zinvol voor DM2-
patiënten?
Maak het verschil duidelijk tussen
dieetadvies en leefstijl: waar kun je elkaar
versterken?
Waar komen de DM2-patiënten in jouw
omgeving vandaan?  Denk bijvoorbeeld aan
de diabetesverpleegkundige,
podotherapeut, praktijkondersteuner  en de
internist. Zoek ook aansluiting bij de
Nationale Diabetes Challenge!

Tips voor de afstemming met
zorgverleners

Lees over diabetes op de website
van het Diabetesfonds.
Lees verder op de website van
Zorgstandaard Diabetes en dan met
name het document over
zelfmanagement. 
Wil je meer horen over
koolhydraatbeperking bij DM2?
Luister dan naar de podcast van
Karine Hoenderdos en Connie Hoek.
Schrijf je in voor de training van de
AVLEG: “Diabetes type 2 voor
leefstijlcoaches”

Ben je op zoek naar meer
informatie en/of meer
verdieping?

Meer informatie over CooL en het
Expertisecentrum Leefstijlinterventies (ELI) 

vind je op www.leefstijlinterventies.nl. 


