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Waarom deze informatie 
Als mondzorgprofessional krijg je steeds meer te maken 
met patiënten met een vorm van Diabetes Mellitus. Dit 
naslagwerk bevat informatie over Diabetes Mellitus in het 
algemeen en over de verschillende vormen en aspecten 
waar wij als mondzorgprofessionals rekening mee moeten 
houden of mee te maken krijgen. 

Voor wie is deze informatie 
Deze informatie kan door alle mondzorgprofessionals 
gebruikt worden. Het behandelen van patiënten met 
Diabetes Mellitus is gecompliceerd. Daarom wordt 
aangeraden patiënten met Diabetes Mellitus onder 
behandeling te brengen bij de tandarts en mondhygiënist. 

 

Van wie komt deze 
informatie 
ICO-groep Eindhoven heeft in het kader van de NVM 
passieprijs het onderwerp Diabetes Mellitus type 1 bij 
kinderen in relatie tot cariës uitgewerkt. Als onderdeel van 
de uitwerkingen is dit werk gemaakt. Het moet dienen als 
naslagwerk voor basale informatie over Diabetes Mellitus 
in het algemeen. De informatie in dit naslagwerk is 
afkomstig van websites als diabeter.nl, diabetesdesk.nl, 
diabetesfonds.nl en dvn.nl. 
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01 Diabetes Mellitus  
INFO VAN DIABETESFONDS.NL 

De officiële naam voor diabetes is 'Diabetes Mellitus', in de volksmond ook wel 'suikerziekte' 
genoemd. Diabetes is een chronische stofwisselingsziekte die wordt gekenmerkt 
door onvoldoende of geen productie van insuline, waardoor het lichaam 
de bloedsuikerwaarden niet meer zelf in evenwicht kan houden. 

Insuline is een hormoon dat wordt gemaakt in de alvleesklier (pancreas), dat ervoor zorgt dat de 
weefselcellen de glucose uit het bloed kunnen opnemen. Glucose is de energiebron van het 
menselijk lichaam. 

Als insuline zijn werk niet kan doen, loopt de bloedsuikerspiegel te hoog op 
(hyperglykemie; hyper). Deze hyperglykemie veroorzaakt klachten als veel plassen, veel dorst en 
moeheid. 

Bij teveel aan insuline wordt de bloedsuikerspiegel te laag (hypoglykemie; hypo). Dit kenmerkt 
zich door zweten, onrustig gevoel, concentratie verlies.  

Op lange termijn kan diabetes leiden tot ernstige complicaties, zoals hart- en vaatziekten en 
beschadigingen aan de zenuwen, ogen en nieren. 

1 op de 14 Nederlanders heeft een vorm van diabetes. 

TIP: de complexiteit van diabetes vraagt om zorg van zowel tandarts als mondhygënist 

 

  

http://www.diabetesdesk.nl/informatie/verloop-van-diabetes-en-complicaties
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02 Typen en Therapie 
INFO VAN DIABETESFONDS.NL 

Elke vorm van Diabetes heeft zijn eigen vorm van therapie. In de tabel hieronder zijn  de 
verschillende typen Diabetes Mellitus omschreven met bijbehorende therapie.  

 

Type 
diabetes 

Inhoud Therapie 

Diabetes 
type 1 

Auto-immuunziekte waarbij geen 
productie is van insuline. Insuline is het 
hormoon dat de bloedsuikerspiegel 
regelt. Oorzaak onbekend. Diabetes 
hoeft niet in de familie voor te komen. Het 
afweersysteem raakt uit evenwicht 
waardoor het cellen aanvalt die insuline 
aanmaken.  

 

 
 

- Elke dag meerdere malen 
bloedsuiker meten 

- Insuline spuiten of insuline 
pomp 

 
Honeymoonfase: Eerste fase na 
dediagnose diabetes type 1 
waarbij de alvleesklier nog 
insuline aanmaakt. In deze fase 
lijkt het of het hebben van 
diabetes type 1 nogal meevalt.  
De duur van deze fase is bij 
iedereen anders. 
 

  



© Copyright ICO-groep Eindhoven 5 

 

 

Type 
diabetes 

Inhoud Therapie 

Diabetes 
type 2 

Het lichaam reageert niet goed meer op 
insuline. Insuline kan zijn werk niet meer 
doen. Daardoor blijft er teveel suiker in 
het bloed zitten. Eerst maakt het lichaam 
extra insuline aan, daarna niet meer. 
Oorzaken: 

• weinig lichaamsbeweging; 
• overgewicht; 
• ongezond eten; 
• roken; 
• ouder worden; 
• erfelijkheid. 

 

 
 

- Gezond eten 
- Veel bewegen 
- Veelal medicatie voor 

bloedsuikerspiegel, 
bloeddruk en cholesterol. 
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  Type 
diabetes 

Inhoud Therapie 

Diabetes 
type 3 

Wanneer de hersenen geen 
herseninsuline meer kunnen maken leidt 
dit mogelijk tot de ziekte van Alzheimer. 
Het is nodig om hiernaar meer onderzoek 
te doen. Andere onderzoeken 
concluderen dat de hoeveelheid insuline 
die de hersenen aanmaakt te klein is 
voor de ziekte van Alzheimer. Tevens 
zijn er onderzoeken die uitwijzen dat 
Alzheimer een gevolg is van diabetes 
type 2, als een gevolg van 
ongevoeligheid voor insuline die zich 
uitbreidt naar de hersenen. 

- Onbekend 
 

Diabetes 
type 3c 

Ontstaat na ontsteking van de 
alvleesklier (pancreas). Een goed 
werkende pancreas is onmisbaar voor de 
bloedsuikerspiegel. Hij maakt insuline en 
glucagon aan. Deze hormonen regelen 
de bloedsuikerspiegel. Na pancreatitis 
kunnen weefsel en cellen beschadigen of 
er kan een abnormale weefselgroei 
ontstaan. Er kan tevens een deel van de 
pancreas worden verwijderd bij een 
operatie. Zo kan de pancreas minder 
insuline aanmaken. Uit onderzoek blijkt 
dat bijna 5-10% van de mensen met 
diabetes eigenlijk type 3c heeft, hoewel 
dit vaak wordt aangezien voor type 2. 

- Tabletten of insuline. 
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Type 
diabetes 

Inhoud Therapie 

Zwanger-
schaps-
diabetes 

Een vorm van diabetes met een 
tijdelijke aard. Deze gaat over na de 
bevalling. Vrouwen kunnen het krijgen 
vanaf de 24ste week. Latijnse benaming: 
diabetes gravidarum.  
Gevaren van diabetes gravidarum: 
- erg grote baby’s (meer dan 4,5kg) 
- zowel kind als moeder meer risico 

op diabetes type 2 
- meer risico op postnatale depressie 
wie loopt meer risico op diabetes 
gravidarum: 
- eerder doorgemaakte diabetes 

gravidarum 
- eerder baby van meer dan 4,5kg 
- BMI van 30 of meer, al voor de 

zwangerschap 
- Eerder een miskraam gehad 
- Vader, moeder, broer of zus met 

diabetes type 2 
- Hindoestaanse, Marokkaanse of 

Turkse afkomst 
- Te hoge bloedsuikerspiegel/ 

cholesterol 

- Minder eten van 
koolhydraten, vetten 

- Tijdelijk insuline spuiten 

Neonatale 
diabetes 

Komt voor bij personen die in hun 
eerste 6 maanden diabetes kregen. 
Speciale genetische vorm die anders 
moet worden behandeld dan diabetes 
type 1. Officiële benaming: Kir - 6.2. 
deze variatie zorgt ervoor dat een 
kanaaltje in de alvleesklier minder goed 
werkt. 

- Tabletten. Insuline 
spuiten niet nodig 
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Type 
diabetes 

Inhoud Therapie 

Diabetes 
type 
MODY 

Maturity- Onset Diabetes of the Young. 
Vorm van diabetes die op jonge leeftijd 
begint. Lijkt op type 1 maar heeft meer 
overeenkomsten met type 2. Kan 
voorkomen in verschillende vormen. Bij 
alle vormen is er iets mis bij de aanleg 
van de pancreas. Het gevolg is dat de 
pancreas al vroeg in het leven uitgeput 
raakt en minder insuline kan aanmaken. 
De aanleg is meer erfelijk dan bij 
‘gewone’ typen diabetes. 

- Tabletten  
- Bij foute diagnose (type 

1) is behandeling daarop 
ingezet maar veelal 
ontregeld, overgang op 
tabletten zal verbetering 
geven. 
 

Diabetes 
type LADA 

- Latent Autoimmune Diabetes in 
Adults. Begint geleidelijk, lijkt op 
type 2. Is een langzame vorm van 
type 1.  

- Bij jonge, slanke mensen die type 2 
krijgen is het zinvol te onderzoeken 
op LADA 

 

- Liever meteen insuline in 
plaats van tabletten 

MIDD Maternally Inherited Diabetes and 
Deafness. Zeldzame vorm. Wordt 
overgedragen door moeder via erfelijk 
materiaal van de mitochondriën. De 
pancreas reageert niet goed op stijging 
van de bloedsuikerspiegel en geeft te 
weinig insuline. Wordt meestal ontdekt 
tussen 30e en 50e jaar. Patiënten 
hebben vaak al jaren last van 
gehoorverlies.  

- Kan vaak eerst een tijd 
worden behandeld met 
alleen tabletten 

- Uiteindelijk is het mogelijk 
dat er overgegaan wordt 
op insuline. 
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Type 
diabetes 

Inhoud Therapie 

Diabetes 
Insipidus 

Zeldzaam. Heeft niets te maken met 
bloedsuiker. Nieren scheiden teveel 
vocht af. Het regelmechanisme voor 
vochtopname en vochtuitscheiding van 
het lichaam werkt niet naar behoren. De 
nieren scheiden voortdurend water uit. 
Kans op uitdroging is groot, wat kan 
leiden tot een hoge hartslag, lage 
bloeddruk en constipatie. Er zijn 
verschillende vormen bekend, een 
vorm die: 
- ontstaat door een hormonale 

verstoring in de hersenen; 
- ontstaat doordat de nieren niet goed 

werken. Dit is meestal erfelijk, maar 
kan ook komen door medicijnen of 
door andere aandoeningen; 

- die alleen voorkomt tijdens 
zwangerschap en meestal na 4-6 
wkn na de bevalling verdwijnt; 

- door verstoring in het dorst-
mechanisme. Meer dorst. 

- Onbekend 
 

 

TIP: Zorg dat je weet welke vorm en therapie jouw diabetes patiënten hebben. 
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03 Koolhydraten 
INFO VAN DIABETESFONDS.NL 

Koolhydraten zijn zetmeel en suikers. Ze zitten in bijna alles wat je eet. Je lichaam verandert 
koolhydraten in bloedsuiker. Je hebt ze dus nodig om te leven, maar je kunt wel kiezen hoeveel 
koolhydraten je eet, en welke soort. 

Koolhydraten zitten in alles waar suiker of zetmeel in zit, bijvoorbeeld in brood, aardappels, rijst, 
macaroni, erwten en bonen, melk, fruit, snoep, koekjes, en chips. 

Je darmen veranderen koolhydraten in glucose. Dat komt in het bloed als bloedsuiker en dat is 
de brandstof voor je lichaam. Als je diabetes hebt kan er te veel bloedsuiker in het bloed zitten. 
De bloedsuikerspiegel is dan te hoog. 

Koolhydraten tellen 

Mensen met diabetes gebruiken medicijnen of insuline om de bloedsuikerspiegel in balans te 
houden. Daarom moet je ook bijhouden hoeveel koolhydraten je eet en drinkt. Daar 
zijn lijsten voor. Het aantal koolhydraten staat ook op etiketten van etenswaren.  

Snelle en langzame koolhydraten 

Sommige koolhydraten worden sneller omgezet in bloedsuiker dan andere. Er zijn dus ‘snelle’ 
en ‘langzame’ koolhydraten. Daarnaast is het belangrijk in welke combinatie deze worden 
genuttigd. Hoe langzamer je bloedsuiker stijgt, hoe beter. Want als je bloedsuiker snel stijgt en 
daarna weer snel daalt, krijg je veel pieken in je bloedsuikerspiegel en dat is niet goed. 

Interprofessioneel samenwerken 

Wanneer een mondzorgprofessional zou willen adviseren met betrekking tot het voedingspatroon is het 
van belang om dit interprofessioneel aan te pakken. Het beste kun je hiervoor contact opnemen met de 
diëtist van de patiënt, wanneer dit niet mogelijk is dan neem je contact op met zijn/haar 
diabetesverpleegkundige. 

TIP: 7 eet-/drinkmomenten op een dag zijn voor een diabeet niet haalbaar. 

  

https://www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/eten-met-diabetes/koolhydraten
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04 Hypo’s en Hypers 
INFO VAN DIABETESFONDS.NL 

Als je diabetes hebt, zijn er momenten waarop je een te lage (hypo) of te hoge 

bloedsuikerspiegel (hyper) hebt. Te veel hypo's en hypers kunnen op den duur voor veel 

problemen in het lichaam zorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een hypo en wat moet je er tegen doen? 

• Bloedsuikerspiegel onder de 4 mmol/liter (Nederland); 
• Al dan niet herkend door de diabeet; 
• Ook goede bloedsuikers kunnen voelen als een hypo. Geef de diabeet de mogelijkheid om 

de bloedsuikerspiegel te controleren; 
• Persoon niet meer aanspreekbaar? Ga dan uit van een hypo en probeer suiker te geven; 
• Ongeveer 12 gram koolhydraten (in de vorm van snelle suikers; 4 dextro energy tabletten, 

pakje wicky (let op wel met suiker), 1cm ranja) nodig om een hypo te verhelpen; 
• Mensen die langwerkende insuline spuiten hebben bij een hypo nog langer werkende 

koolhydraten nodig (ongeveer 12 gram) in de vorm van een boterham, fruit of koek; 
• Een hypo is na 15 minuten opgelost; 
• Let goed op! Mensen kunnen erg agressief reageren; 
• Bij verlies van bewustzijn bellen naar 112 of huisartsenpost. 

TIPS: Ook ‘s nachts kan een hypo ontstaan en wordt er dus gegeten en gedronken; 

Pakje drinken met suiker of dextro energy tabletten op de kamer! 
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Wat is een hyper en wat kun je er tegen doen? 

• Bloedsuiker boven de 10mmol/liter (Nederland); 
• Al dan niet herkend door de diabeet; 
• Persoon kan erg geïrriteerd zijn en naar aceton ruiken; 
• Laat de diabeet de bloedsuiker controleren zodat deze insuline kan bij spuiten of bolussen; 
• Hyper is na anderhalf tot twee uur al dan niet opgelost (controleren om dit zeker te weten); 
• Komt vaker voor bij diabeten met een insulinepomp (als deze niet goed werkt dan krijgt de 

diabeet helemaal geen insuline binnen). 
• Bewegen  
• Drinken van water (geen suiker!) 

 

TIP: Soms is een patiënt met te hoge bloedsuikerwaarde niet te behandelen, maak een nieuwe 
afspraak! 
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05 HbA1c 
 
Wat meet het HbA1c? 

Het HbA1c is een weergave van de gemiddelde bloedsuikerwaarde over een periode van 8 tot 
12 weken. Vroeger werd deze waarde weergegeven in %, maar vanaf 2011 wordt dat gedaan 
in de meeteenheid mmol/mol. LET OP: dit zijn dus hele andere waarden dan wat een 
bloedglucosemeter aangeeft: dit is in mmol/l. Glucose hecht zich aan rode bloedcellen als deze 
ontstaan; deze versuikering geeft een beeld van een langere periode (een rode bloedcel gaat 2 
tot 3 maanden mee). Aangezien er continue nieuwe rode bloedcellen aangemaakt worden, laat 
het HbA1c een gemiddelde zien van de hoge, lage en normaalwaarden. Het is een soort tijdslijn 
van de bloedglucosespiegel. Het HbA1c wordt in een laboratorium bepaald. Bij mensen zonder 
diabetes ligt het HbA1c tussen de 20 en de 40 mmol/mol; bij mensen met diabetes is dat bijna 
niet  realiseerbaar en is het advies om het HbA1c zo laag mogelijk te houden, in ieder geval 
beneden de 53 mmol/mol (oude waarde: 7%) 

Interpretatie HbA1c-waarde 

Het kan gebeuren dat onterecht een HbA1c-waarde als goed wordt geïnterpreteerd. Als je 
afwisselend veel hypo’s en hypers hebt, komt hier gemiddeld een mooie HbA1c-waarde uit. Het 
is belangrijk voor de patiënt om deze waarden te bespreken met de mondzorgprofessional. 

 

 

Belang HbA1c waarden voor de mondzorgprofessional 
Meerdere onderzoeken concluderen dat er een correlatie is tussen HbA1c waarden en 
parodontitis. Er is voldoende bewijs dat parodontitis een negatieve invloed heeft op de 
glucoseregulatie. Patiënten bij wie type-2-diabetes is vastgesteld, hebben, als zij een ernstige 
vorm van parodontitis hebben, gemiddeld een significant hoger HbA1C (7,1% versus 6,5%; p = 
0,033) dan patiënten met een gezond parodontium.  

Daarnaast is een vermoedelijk verband tussen een hoge HbA1c in relatie tot cariës. Te hoge 
HbA1c zorgen voor een verlaging van de speekselproductie en secretie, verschuiving van 
bacteriële flora naar disbiose.  
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Mondzorg in de diabetesbehandeling 
De diabetesbehandeling is gericht op het voorkomen of beperken van complicaties door 
leefstijlaanpassing en medicatie. Een van de pijlers onder de behandeling is verlaging van het 
HbA1c. Als streefwaarde voor diabetespatiënten houdt men in het algemeen HbA1c  = 7% (53 
mmol/mol) aan.  

Het gebit komt in de diabetesbehandeling helaas nog te weinig aan bod. Recente meta-
analyses laten zien dat met het behandelen van parodontitis een daling van het HbA1c van 
0,4% (4 mmol/mol) behaald kan worden. Houd er rekening mee dat een verlaging van HbA1c 
niet altijd gewenst is. Dus in een geval van ernstige parodontitis en een goed HbA1c is het 
belangrijk contact op te nemen met de diabetesverpleegkundige. 

 

TIP : Vraag aan de  patiënt niet of deze goed is ingesteld maar wat de HbA1c-waarde is 
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06 Zorgprofessionals 
 

 

 

 

Bij complicaties zullen nog meer zorgprofessionals betrokken worden, houd er dus rekening 
mee dat je niet de enige bent en afstemming noodzakelijk is. 

 

TIP: Bij diabeten met problemen in de mond is interprofessionele samenwerking KEY! 

 

  

Internist/ 
kinderarts

Diabetes-
verpleeg-
kundige

DiëtistPsycholoog

Oogarts
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