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Wat is type 2 diabetes ?
Type 2 diabetes is een chronische en evolutieve ziekte. Ongeveer 90% van de totale groep van mensen met
diabetes lijdt aan type 2 diabetes. Bij type 2 diabetes liggen twee problemen aan de basis: er wordt nog
wel insuline aangemaakt maar de insulineproductie door de betacellen van de alvleesklier (= pancreas) is
onvoldoende, en daarnaast is de werking van het aanwezige insuline verminderd. Erfelijke aanleg speelt een
rol, maar met name bij overgewicht en bij gebrek aan lichaamsbeweging neemt de kans om de ziekte te
krijgen toe. Dit zijn ook belangrijke verklaringen voor de sterke toename van type 2 diabetes in de bevolking.
In hoofdzaak treft het volwassenen ouder dan 40 jaar. De laatste jaren zien we echter een spectaculaire
stijging van het aantal mensen met type 2 diabetes, ook op jongere leeftijd.

Ontstaan van type 2 diabetes
De oorzaak van een hoge bloedsuikerspiegel bij type 2 diabetes is meestal een combinatie van te weinig
insuline en insulineresistentie. Insulineresistentie betekent dat de cellen minder gevoelig zijn geworden voor
insuline, waardoor de opname van suiker (glucose) moeilijker verloopt. Door de insulineresistentie moet de
alvleesklier meer insuline produceren.
Na verloop van tijd kan de alvleesklier niet meer voldoen aan die grotere behoefte, waardoor de hoeveelheid
suiker in het bloed toeneemt. Op den duur raakt de alvleesklier steeds verder uitgeput en produceert dit
orgaan steeds minder insuline.
Voornaamste oorzaken zijn een verkeerd eetpatroon met een toenemend overgewicht als gevolg, evenals
onvoldoende lichaamsbeweging. De ontwikkeling van deze vorm van diabetes verloopt meestal langzaam.
Daardoor kunnen gedurende meerdere jaren reeds licht verhoogde bloedsuikerwaarden aanwezig zijn en
schade aanrichten zonder dat men zich van enig kwaad bewust is omdat er geen specifieke klachten zijn.
Enkel bij mensen die al langere tijd diabetes hebben, zijn er meer herkenbare symptomen zoals dorst, veel
plassen en vermoeidheid.
Type 2 diabetes kan in de beginfaze nog vaak worden behandeld met tabletten die de bloedsuikerwaarde
verlagen. Maar na verloop van tijd kunnen, naast het innemen van tabletten, ook bijkomende injecties
noodzakelijk zijn: incretinemimetica (1 of 2 injecties per dag of 1 injectie per week) of insuline (1 tot vier of
meer injecties per dag).

Diagnose van type 2 diabetes
Veel personen hebben weinig of geen klachten bij de diagnose van type 2 diabetes. Zij kunnen hier dus
jarenlang mee rondlopen zonder het te weten. Vaak komt de diagnose er eerder toevallig, bijvoorbeeld bij
een arbeidsgeneeskundig onderzoek of naar aanleiding van een verwikkeling zoals een slecht genezende
voetwonde. Enkel bij mensen die al langere tijd diabetes hebben, zijn er meer herkenbare symptomen
zoals dorst, veel plassen en vermoeidheid. De normale waarde voor de nuchtere bloedsuiker ligt rond 100
mg/dL. Indien de nuchtere bloedsuikerwaarde hoger of gelijk is aan 126 mg/dL kan dit wijzen op diabetes.
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