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Zwangerschapsdiabetes 

Zwangerschapsdiabetes wordt ook wel diabetes gravidarum genoemd en is een 

tijdelijke vorm van diabetes (suikerziekte). Meestal wordt zwangerschapsdiabetes 

ontdekt vanaf/na de 20e zwangerschapsweek en verdwijnt in de meeste gevallen 

weer na de bevalling. Wel is er een grotere kans op het ontstaan van diabetes 

mellitus in de eerste jaren na de zwangerschap. Het advies is om in de eerste 5 

jaar na een zwangerschap met zwangerschapsdiabetes jaarlijks bij de huisarts je 

bloedglucose te laten controleren. 

Hoe ontstaat zwangerschapsdiabetes? 

Tijdens de zwangerschap verandert de stofwisseling van de moeder. Door extra weefselgroei heeft het lichaam 

behoefte aan meer insuline. De zwangerschapshormonen zorgen ervoor dat het lichaam tijdelijk minder goed 

reageert op insuline. Insuline is een hormoon dat aangemaakt wordt door de alvleesklier. Insuline brengt de 

glucose van het bloed naar de cel en zorgt er voor dat glucose de cel binnen kan. De glucose is een brandstof en 

levert energie. Bij zwangerschapsdiabetes kan het lichaam niet in voldoende mate aan die extra insulinebehoefte 

voldoen. Daardoor is het glucosegehalte in het bloed te hoog. Zwangerschapsdiabetes verloopt vaak zonder 

symptomen. 

 

Het risico op het krijgen van zwangerschapsdiabetes is groter: 

• bij een leeftijd boven de 35 jaar;   

• wanneer je vorige kindje bij de geboorte zwaarder was dan 4000 gram;   

• als diabetes voorkomt bij eerstegraads familieleden;    

• als je overgewicht hebt (BMI >30)  

• als je PCOS hebt. 

Gevolgen   

Bij een te hoge bloedglucose gaat een deel van de glucose via de placenta naar het kindje. Daardoor wordt het 

kindje zwaarder dan normaal. Dit kan problemen geven in het laatste deel van de zwangerschap en tijdens de 

bevalling. Om de kans hierop zo klein mogelijk te houden is het goed dat zwangerschapsdiabetes wordt 

behandeld. De behandeling van zwangerschapsdiabetes bestaat in eerste instantie vaak alleen uit een 

voedingsadvies. Wanneer de bloedglucose na het aanpassen van de voeding nog te hoog is, is het mogelijk dat 

je tijdelijk insuline moet spuiten.  
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Koolhydraten   

Bij het voedingsadvies besteden we aandacht aan de inname van koolhydraten. Koolhydraten is een 

verzamelnaam voor zetmeel en verschillende soorten suiker. Koolhydraten worden afgebroken tot glucose, 

waarna het via de darmwand opgenomen wordt in het bloed. Nadat een maaltijd gegeten wordt die koolhydraten 

bevat, stijgt de bloedglucose. De alvleesklier wordt dan actief en produceert insuline.    

 

Er zijn verschillende soorten koolhydraten te onderscheiden:   

• vruchtensuiker; in fruit en vruchtensappen;   

• melksuiker; in melk en melkproducten (behalve in kaas);   

• zetmeel; in brood, aardappelen, peulvruchten, deegwaren en rijst;  

• suiker; in zoet broodbeleg, koek en gebak, snoep en frisdrank. 

Het doel van de behandeling   

De dieetbehandeling van je zwangerschapsdiabetes heeft als doel:   

• een zo normaal mogelijk gehalte aan glucose in het bloed. We streven naar een bloedglucosewaarde: nuchter 

≤ 5,3 mmol/l  en 2 uur na de maaltijd  ≤ 6,7 mmol/l);   

• een zo normaal mogelijke groei van je kindje;   

• een normale gewichtstoename tijdens je zwangerschap.  

  

Je kunt grote schommelingen in de bloedglucosewaarde voorkomen door de hoeveelheid koolhydraten 

gelijkmatig over de dag te verdelen. Je kunt dit bereiken door drie hoofdmaaltijden en drie tussendoortjes per dag 

te gebruiken. Bij veel vrouwen met zwangerschapsdiabetes is een goede koolhydraatverdeling voldoende om de 

bloedglucosewaarde onder controle te houden. 

Gezonde voeding en beweging  

Als je zwangerschapsdiabetes hebt, krijgt je voedingsrichtlijnen die helpen om de bloedglucosewaarde stabiel te 

houden, maar daarnaast een volwaardige voeding te gebruiken. Beweging helpt om de bloedglucose onder 

controle te krijgen. Door beweging wordt glucose uit het bloed opgenomen door de spieren, waar het als energie 

gebruikt wordt. Ook kan beweging de insulinegevoeligheid verbeteren. Als gevolg hiervan daalt de bloedglucose. 

Bij zwangerschapsdiabetes adviseren we je om minimaal 30 minuten per dag te bewegen in een laag tempo. 

Denk hierbij aan rustig wandelen, fietsen, yoga of zwemmen. Kijk wat mogelijk is en wat je prettig vindt. Beweging 

tijdens de zwangerschap is veilig, mits je luistert naar je lichaam. Naast de positieve gevolgen voor de 

bloedglucose kan beweging bijdragen aan het verminderen of voorkomen van rug- en bekkenpijn en het 

bevorderen van spierkracht en uithoudingsvermogen.  

  

Naast het voedingsadvies krijg je van de diëtist of de diabetesverpleegkundige een bloedglucosemeter, waarmee 

je de bloedglucosewaarde meet. Je gaat 2x per week een dagcurve prikken middels een vingerprik. De 

benodigde materialen hiervoor krijg je tijdens je eerste consult bij de diëtiste.   

 

 


