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Hypoglycemie & Hyperglycemie 
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Wat is een hypoglycemie ?
Wanneer de hoeveelheid suiker in het bloed te sterk daalt – onder de 60 à 70 mg/dL, is er sprake van een hypoglycemie of 
een "hypo". Een hypo ontstaat wanneer er te veel insuline in het bloed aanwezig is ten opzichte van de hoeveelheid suiker.

Mogelijke oorzaken van een hypoglycemie  
- te veel insuline of tabletten innemen
- onvoldoende eten of maaltijden uitstellen
- een grote lichamelijke inspanning (hoog energieverbruik) 
-  bepaalde medicijnen die het effect van 

bloedsuikerverlagende medicatie versterken
- overmatig alcoholverbruik
- stress, angst
- vermoeidheid, slaaptekort

Symptomen van een hypoglycemie  

- zweten
- trillen/beven
- duizeligheid
- bleekheid
- hongergevoel
- angst/onrust

- hoofdpijn
- vermoeidheid
- wisselend humeur
- troebel zicht
- agressief gedrag
- hartkloppingen

Reageer onmiddellijk : controleer eerst uw bloedsuiker. Indien nodig, is een onmiddellijke inname van ”snelle” koolhydraten 
(suikers) aangewezen. 10 tot 15 gram snelwerkende suikers onder de vorm van 4 tot 5 druivensuikers (Dextro Energy®) of 
150 mL (= 3/4 glas) frisdrank zoals limonade (geen light) zijn meestal voldoende. Wacht een 10-tal minuten zodat de 
ingenomen suikers in het bloed zijn opgenomen. Meet daarna opnieuw uw bloedsuiker. Indien de bloedsuiker nog steeds 
te laag is en de symptomen van de hypoglycemie aanhouden, neem dan een tweede portie snelwerkende suikers. Als de 
hypo echter tussendoor (nog meer dan een half uur voor de volgende maaltijd) of ‘s nachts komt, moeten langzaam 
opneembare koolhydraten worden geconsumeerd (bijvoorbeeld een boterham of een stuk fruit). Voor mensen met diabetes 
is het dus verstandig altijd druivensuiker of snoepjes met glucose bij de hand te hebben. Door tijdens en vlak na een hypo 
enkele malen de bloedsuikerspiegel te meten, krijgen patiënten inzicht in de hoeveelheid extra koolhydraten die nodig zijn 
om een hypo te behandelen. Na een hypo is de bloedsuikerspiegel vaak extra hoog. Dat komt niet alleen door de extra 
koolhydraten, maar ook doordat het lichaam zelf via diverse mechanismen de hypo probeert af te wenden. Wanneer 
iemand vaak last heeft van nachtelijke hypo’s, bestaat de kans dat het type of de hoeveelheid of het tijdstip van de 
avondmaaltijd moet worden aangepast. Ook kan het helpen als men ‘s avonds een snack (zoals een boterham, een stuk 
fruit of een vezelrijke koek) eet.

Wat doen bij een hypoglycemie ?

Wat is een hyperglycemie ?
Hyperglycemie betekent een te hoge bloedsuikerspiegel. Het kan zijn dat de bloedsuiker sterk verhoogt en boven de 250 
mg/dL blijft. Tijdig opsporen en bijsturen is dan noodzakelijk. Bij mensen met type 1 diabetes kan dit leiden tot een verzuring 
van het bloed (= ketoacidose). Als de hyperglycemie te lang hoog blijft, bestaat het risico op beschadiging van hart- en 
bloedvaten, nieren en ogen. Een hyperglycemie kan het eerste verschijnsel zijn van diabetes, maar kan ook tijdens de 
behandeling ontstaan.

- een pas ontdekte diabetes
- een niet goed behandelde diabetes
-  onvoldoende therapietrouw (minder medicatie innemen dan 

voorgeschreven)
-  een fout bij de insuline inspuiting (te weinig insuline injecteren 

of insuline op een verkeerde manier injecteren)
- ziekte en koorts (grotere insulinebehoefte)
- stress, angst
- belangrijke dieetfouten of minder bewegen dan gewoonlijk
-  gebruik van bepaalde medicijnen (bv cortisonepreparaten) 

die bloedsuikerverhogend werken

De volgende symptomen kunnen een waarschuwing  
zijn van een hyperglycemie :

- veel drinken, veel plassen
- droge tong of plakkerige mond
- lusteloosheid
- vermoeidheid en slaperigheid
- verlies van eetlust, misselijkheid en buikpijn
- gewichtsverlies (bij langdurig hoge waarden)

Hoe herken je een hyperglycemie ?Een hyperglycemie kan voorkomen bij 

Er zijn verschillende mogelijke symptomen bij een 
hypoglycemie. Deze kunnen verschillen van persoon tot 
persoon.


