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Wat is type 1 diabetes ? 

Bij type 1 diabetes wordt te weinig of geen insuline meer aangemaakt door een stoornis ter hoogte van de 
insulineproducerende cellen (de betacellen) die zich in de pancreas (of alvleesklier) bevinden. Daardoor 
ontstaat vrij snel een absoluut tekort aan insuline. Iemand met deze aandoening zal daarom levenslang 
insuline moeten inspuiten.

Type 1 diabetes ontwikkelt zich meestal over een korte periode. De bloedsuikerwaarden gaan relatief snel 
oplopen en men ontwikkelt snel klachten. Deze bestaan uit veel plassen, voortdurende dorst, vermoeidheid 
en gewichtsverlies. Wanneer naast deze klachten de bloedsuikerspiegel verhoogd is (hyperglycemie), staat 
de diagnose van diabetes vast. Tevens kan de urine te veel suiker bevatten. Als de bloedsuikerwaarden een 
langere tijd veel te hoog zijn, kan zich in sommige gevallen een "ketoacidose" ontwikkelen. Symptomen 
hiervan zijn o.a. een pijn ter hoogte van de buik, braakneigingen, een naar aceton (geur van nagellak) 
ruikende adem, een droge tong alsook een verandering van de ademhaling.

Deze vorm van diabetes vertegenwoordigt ongeveer 10% van alle vormen van diabetes en ontstaat meestal 
op jongere leeftijd (jonger dan 40 jaar) : bij kinderen, pubers en jongvolwassenen.

Uitzonderlijk wordt de diagnose pas gesteld op oudere leeftijd.

Ontstaan van type 1 diabetes

De echte oorzaak van type 1 diabetes is nog ongekend. Er kan een erfelijke aanleg een rol spelen, alsook 
bepaalde omgevingsfactoren. Meestal worden bij mensen met deze vorm van diabetes antilichamen in 
het bloed gevonden die gericht zijn tegen onderdelen van de betacellen van de alvleesklier. Antilichamen, 
die normaal alleen gericht zijn tegen indringers zoals virussen en bacteriën, zullen uiteindelijk de eigen 
betacellen vernietigen. Men spreekt dan ook van een auto-immuun ziekte. Waarom deze antilichamen 
ontstaan, is nog onduidelijk. Men weet wel dat een erfelijke voorbeschiktheid en bepaalde externe invloeden 
zoals virusinfecties, een stoornis in het immuunsysteem of doorgemaakte ziekte een rol spelen.


