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Zwangerschapsdiabetes
Polikliniek Gynaecologie/Verloskunde, route 2.2
Telefoon (050) 524 5840

Algemeen
•	
Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje, een geldig
identiteitsbewijs en deze brochure mee.
•	
Bent u verhinderd, neemt u dan tijdig contact op met het secretariaat van de
polikliniek Gynaecologie/Verloskunde.

Inleiding
U bent vanwege de uitslag van de orale glucosetolerantietest (OGTT) door uw
huisarts of verloskundige verwezen naar het spreekuur voor Zwangerschapsdia
betes. Op dit spreekuur werken gynaecoloog, internist, diëtist en diabetes
verpleegkundige samen in de zorg rondom Zwangerschapsdiabetes.

Wat is zwangerschapsdiabetes?
Zwangerschapsdiabetes is een vorm van diabetes (suikerziekte) die tijdens de
zwangerschap wordt ontdekt. Het komt voor bij 1 op 20 zwangerschappen. De
volgende omstandigheden (factoren) zorgen voor een verhoogd risico op zwan
gerschapsdiabetes:
•	
Een te snelle groei van het kind in vergelijking met de duur van de zwanger
schap;
•	
Te veel vruchtwater;
•	
Diabetes in de familie;
•	
Overgewicht al voor de zwangerschap;
•	
Bepaalde etnische achtergrond (bijv. geboren rond het Middellandse Zeege
bied en Hindoestaanse afkomst);
•	
Een doodgeboren kind in een vorige zwangerschap;
•	
Het vorige kind had een geboortegewicht van meer dan 4500 gram;
•	
Policysteus-ovariumsyndroom (PCOS).
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Hoe ontstaat zwangerschapsdiabetes?
Zwangerschapsdiabetes ontstaat doordat de zwangerschapshormonen de wer
king van insuline remmen. Normaal gesproken vangt het lichaam de verminder
de werking van insuline op door extra insuline aan te maken. Bij zwangerschaps
diabetes gebeurt dat niet of onvoldoende. Hierdoor wordt de glucosewaarde in
het bloed te hoog. Meestal ondervindt u zelf nog geen klachten, omdat de zwan
gerschapsdiabetes maar kort bestaat. Het is echter wel belangrijk de bloedglu
cosewaarden zo normaal mogelijk te houden vanwege de ontwikkeling van het
ongeboren kind.

Wat zijn de gevolgen van zwangerschapsdiabetes?
Zwangerschapsdiabetes kan gevolgen hebben voor moeder en kind.
Gevolgen voor het kind
Het kind krijgt via de placenta voedingsstoffen uit het bloed van de moeder. Bij
zwangerschapsdiabetes krijgt het kind teveel suiker en daardoor wordt het dik.
Een verhoogd geboortegewicht kan vervolgens problemen geven bij de geboor
te. Verder zijn er aanwijzingen dat kinderen met een te hoog geboortewicht een
grotere kans hebben om later in het leven zelf diabetes te ontwikkelen.
Na de geboorte kan de verhoogde insulineafgifte van het kind aanleiding zijn tot
te lage bloedglucosewaarden. Dit zal in de eerste uren na de geboorte worden
gecontroleerd met een bloedglucosemeting uit de hiel van uw kind.
Gevolgen voor de moeder
Zwangerschapsdiabetes is een waarschuwing voor de toekomst. De kans op het
krijgen van blijvende diabetes in de eerste tien jaar na uw zwangerschap is 40 tot
50% groter dan bij vrouwen die tijdens de zwangerschap geen diabetes hebben
gehad. Bovendien ontstaat bij een volgende zwangerschap bijna altijd opnieuw
diabetes.
U kunt de kans op diabetes zo klein mogelijk houden door te letten op:
•	
een gezond gewicht (passend bij uw leeftijd en lichaamsbouw);
•	
voldoende lichaamsbeweging;
•	
een gezond voedingspatroon.
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Behandeling tijdens de zwangerschap
Bloedglucosemeter
Na de doorverwijzing van de gynaecoloog heeft u een gesprek met de diabetes
verpleegkundige. U krijgt uitleg over de uitslag van uw bloedonderzoek en de
verpleegkundige bespreekt met u uw vragen. Om een goed beeld te krijgen van
uw bloedglucosewaarden is het de bedoeling dat u zelf uw waarden gaat bepa
len met een bloedglucosemeter. Dit doet u op een aantal momenten gedurende
de dag. U krijgt een bloedglucosemeter mee naar huis. De diabetesverpleegkun
dige legt uit hoe u de meter moet gebruiken en hoe vaak u de waarden moet
bepalen.
Materialen voor het meten
De diabetesverpleegkundige heeft een machtiging verzorgd, zodat u de test
strips, lancetten en eventueel ander materiaal kunt bestellen. Afhankelijk van uw
zorgverzekeraar kan er een eigen bijdrage worden gevraagd.
Voedingspatroon
De diëtist bespreekt samen met u uw eetpatroon en geeft adviezen om de bloed
glucose binnen normale waarden te krijgen en/of te houden. U krijgt uitleg over
koolhydraten en koolhydraatverdeling over de dag. Het blijft van belang dat u
gezonde voeding gebruikt.
Insuline-injecties
Als het voedingsadvies van de diëtist niet leidt tot de gewenste bloedglucose
waarden, zijn insuline-injecties nodig. U krijgt informatie en uitleg hierover van
de internist en de diabetesverpleegkundige.
Zwangerschapscontroles
De controles vinden in het ziekenhuis plaats door het multidisciplinaire team:
•	
De gynaecoloog controleert uw zwangerschap en volgt de groei van het kind.
•	
De internist en diabetesverpleegkundige beoordelen de bloedglucosewaar
den en starten eventueel de behandeling met insuline op.
•	
De diëtist begeleidt u met uw eetpatroon.
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Behandeling tijdens de bevalling
Zwangerschapsdiabetes betekent dat u in het ziekenhuis moet bevallen. De dag
van de bevalling hoeft u geen insuline meer te spuiten. U moet de insuline en het
zelfcontrolemateriaal wel meenemen naar het ziekenhuis

Behandeling na de bevalling
In de meeste gevallen is 24 uur na de bevalling de bloedsuikerspiegel weer nor
maal. Als u tijdens de zwangerschap insuline-injecties heeft gebruikt, kunt u daar
na de bevalling meestal mee stoppen. Doe dit in overleg met de internist of dia
betesverpleegkundige.
Wij raden u aan om in de week na de bevalling uw bloedglucosewaarden te me
ten en daarna na drie weken opnieuw. Zes tot acht weken na de bevalling heeft u
nog een controleafspraak op het spreekuur Zwangerschapsdiabetes. Vlak daar
voor meet u de bloedglucosewaarden voor de laatste keer. Als er geen proble
men meer zijn met uw bloedglucosewaarden, krijgt uw huisarts hiervan bericht.
U ontvangt jaarlijks een oproep voor een controle van de bloedglucosewaarden,
vanwege het risico op diabetes mellitus in de toekomst. U kunt het risico op dia
betes verkleinen door het bereiken en/of behouden van een gezond gewicht en
regelmatig te bewegen of te sporten.
Als u opnieuw zwanger bent, is het belangrijk dat u vermeldt dat u zwanger
schapsdiabetes heeft gehad.

Borstvoeding
Borstvoeding geven is de beste keuze voor u en uw baby, ook als u tijdens de
zwangerschap insuline heeft gebruikt.

Algemene voedingstips bij zwangerschapsdiabetes
Uitgangspunt van het voedingsadvies is een gezonde voeding met voldoende
voedingsstoffen voor moeder en kind.
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Koolhydraten en hoge bloedglucosewaarden
Glucose is afkomstig uit koolhydraten in de voeding. In het spijsverteringskanaal
worden de koolhydraten afgebroken tot glucose en zo opgenomen in het bloed.
Om de glucose vanuit het bloed in het lichaam op te nemen is insuline nodig. Bij
zwangerschapsdiabetes is de productie van insuline verstoord, waardoor de glu
cose niet voldoende in het lichaam wordt opgenomen. De glucosewaarde in het
bloed is daardoor te hoog.
Wat zijn koolhydraten?
Koolhydraten zijn een verzamelnaam voor zetmeel en suikers. Suikers kun je nog
weer onderverdelen in vruchtensuiker, melksuiker en gewone suiker.
•	
Zetmeel komt voor in brood, beschuit, koek, aardappelen, rijst, pasta en peul
vruchten.
•	
Vruchtensuiker komt voor in fruit en vruchtensap.
•	
Melksuiker komt voor in melk, karnemelk, yoghurt, pap en vla.
•	
Gewone suiker komt voor in snoep, koek, gebak en frisdrank.
Waar kunt u op letten?
Koolhydraten zijn onmisbaar voor een gezonde voeding. Bij diabetes is belangrijk
om de koolhydraten over de dag te verdelen. Dus naast de drie hoofdmaaltijden
ook eventueel wat tussendoor eten. Een tussendoortje is bijvoorbeeld: 1 snee
brood, 1 plakje koek, 2 volkorenbiscuits, 1 portie fruit of 1 glas ongezoet vruchten
sap.
Advies
•	
Gebruik geen suiker in de koffie en thee;
•	
Kies voor light frisdranken in plaats van gewone frisdranken;
•	
Vermijd zoete tussendoortjes zoals snoep, chocolade, gebak, koekjes, ijs,
gedroogde zuidvruchten (o.a. dadels en vijgen);
•	
Gebruik ter vervanging van suiker zoetstof. Er zijn verschillende soorten
zoetstof verkrijgbaar. Bij normaal gebruik van zoetstof zijn er geen risico’s
voor de gezondheid, ook niet als u zwanger bent;
•	
Eet gezond op basis van de Schijf van Vijf.
•	
Behalve foliumzuur en vitamine D (10 microgram) is het tijdens de zwanger
schap niet nodig extra vitamines en mineralen te slikken.
[Bron: www.voedingscentrum.nl]
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Overzicht bloedglucosewaarden
Hieronder staan de afkappunten van bloedglucosewaarden. Dit schema gebruikt
de diabetesverpleegkundige bij de uitleg over uw uitslag.
Diabetes mellitus (ook zonder zwangerschap)
Nuchter
≥ 7.0 mmol/l
Niet nuchter
≥ 11.1 mmol/l
Gestoorde Glucose Tolerantie Test (inname van 75 gram glucose)
Nuchter
≥ 6.0 mmol/l
Na 2 uur
≥ 7.8 mmol/l
Streefwaarden zwangerschapsdiabetes
Nuchter
< 5.3 mmol/l
1 uur na de maaltijd < 7.8 mmol/l

Tevredenheid
Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet
het geval zijn, bespreekt u dit dan allereerst met degene die hiervoor direct ver
antwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of
met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u
op onze website of in de folder Uw tevredenheid, onze zorg.

Tot slot
Heeft u vragen of wilt u uw bloedglucosewaarden doorgeven, dan kunt u
tussen 8.30 en 9.30 uur contact opnemen met de diabetesverpleegkundigen,
tel. (050) 524 5835. U kunt ook een mail sturen naar zwangerendiabetes@mzh.nl.
Bij klachten en/of spoed (Verloskunde) kunt u contact met ons opnemen via
tel. (050) 524 6841. Buiten kantoortijden zijn wij bereikbaar op tel. (050) 524 6456.
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Ruimte voor eigen aantekeningen
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Martini Ziekenhuis
Postadres
Postbus 30033
9700 RM Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 52 45

03-2015

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
Groningen
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