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• De prognose 
• Bepaald door de regulatie van de bloed glucose

• Bepaald door cardiovasculaire risico factoren
• Verhoogde bloeddruk

• Afwijkend lipidenspectrum

Complicaties van diabetes mellitus 
type 2

1. Cardiovasculaire aandoeningen

2. Chronische nierschade

3. Neuropathie

4. Diabetische wonden

5. Diabetische voet

6. Retinopathie

7. Depressie

8. Cognitieve stoornissen

9. Schizofrenie

10. Seksuele dysfunctie

11. Infecties

12. Kanker

13. Limited joint mobility

14. Charcot voet

15. Mondproblemen

Cardiovasculaire aandoeningen

• Bij diabetes mellitus type 2 is er een verhoogd risico op 
cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit 

• Het risico op hart- en vaatziekten neemt toe 
• Met de leeftijd 

• Groter voor mannen dan voor vrouwen

• Afkomst speelt een rol
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Cardiovasculaire aandoeningen

• De belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn
• Een hart- en vaatziekte hebben (gehad)
• Diabetes mellitus (suikerziekte)
• Reumatoïde artritis
• Verminderde werking van de nieren
• Hoge bloeddruk
• Een verhoogd cholesterolgehalte
• Een vader, moeder, broer of zus die vóór de leeftijd van 65 jaar een hart- of 

vaatziekte heeft gekregen
• Roken
• Stress
• Te weinig lichaamsbeweging
• Overmatig alcoholgebruik
• Ongezonde voeding
• Overgewicht

• Deze versterken elkaar

Complicaties van diabetes mellitus 
type 2

• Risicofactoren geven verhoogde kans slagaderverkalking
• De bloedvaten dikker en stugger

• Er blijft sneller vet en eiwit uit het bloed aan de wanden kleven

• De bloedvaten vernauwen en slibben dicht

• De organen krijgen minder bloed en zuurstof 

• Dit leidt tot aan pijn in de benen (etalagebenen) of pijn op de 
borst (angina pectoris)

Cardiovasculaire aandoeningen
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Cardiovasculaire aandoeningen De bloed aan- en afvoer

• Bloed aan – en afvoer 
wordt geregeld door 
arteriën en venen

• Bij insufficiënte functie 
ontstaat er een scala aan 
klachten

• Bij zware insufficiëntie 
ontstaan er ulcera

De bloedtoevoer aan de voeten De bloedafvoer aan de voeten 

Cardiovasculaire aandoeningen

• Te veel cholesterol zorgt slagaderverkalking
• Eten van veel verzadigd vet

• Overgewicht 

• Erfelijke aanleg 

Cardiovasculaire aandoeningen

• De mortaliteit als gevolg van coronaire hartziekten is bij 
personen met type-2 diabetes mellitus hoger
• Slagaderverkalking

• Te hoog cholesterol

• Te hoge bloeddruk

• Te hoge bloedglucose waarden
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Chronische nierschade

• De nieren spelen een belangrijke rol 
• Het filteren van de afvalstoffen uit het bloed

• Het behoud van nuttige stoffen in het lichaam 

• Het regelen van de bloeddruk

Chronische nierschade

• De kans op nierschade is groter 
• De duur van de diabetes langer is

• De bloed glucose waarden slechter geregeld zijn

• Aanwezigheid van andere complicaties 

• Bij een hoge bloedruk 

• Roken

• Regelmatige blaasontstekingen

Chronische nierschade

• Diabetische nefropathie
• Verlies van eiwitten in de urine

• Onvoldoende filtratie van afvalstoffen uit het bloed

• Hoge bloeddruk 

• Een sluipende complicaties: pas in een vergevorderd 
stadium klachten 

• Jaarlijkse controle van de nierfunctie is belangrijk
• Albuminurie 

• Serum concentratie kreatinine 

• Meten van de bloeddruk

Chronische nierschade

• Bij nierfunctie stoornissen: voorkomen van een 
nierdialyse of niertransplantatie

• Behandeling nodig

• Leefstijl aanpassingen

Chronische nierschade

• In 2005 was van alle patiënten die een nierdialyse of 
transplantatie ondergingen 18% een diabeet

• Chronische nierschade vaker zal optreden
• Diabetes mellitus type 2 ontstaat op steeds jongere leeftijd 

• De levensverwachting van patiënten met diabetes mellitus type 
2 neemt toe doordat de cardiovasculaire risicofactoren beter 
behandeld worden
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Neuropathie

• De zenuwen sturen boodschappen van de hersenen 
naar de spieren, huid en andere organen en weer terug. 
Zo kan men spieren gebruiken en kan men warmte, kou 
of pijn voelen

Het zenuwstelsel Neuropathie

• Als een zenuw is beschadigd, kan hij signalen niet meer 
goed doorgeven

• De zenuwen van de armen en de benen zijn het langst 
en daardoor het meest kwetsbaar

• Oorzaak is nog onbekend
• Hoge bloed glucose waarden
• Roken
• Te veel alcohol
• Te veel verzadigd vet
• Overgewicht
• Onvoldoende beweging

Neuropathie

• Diabetische neuropathie is een onbegrepen complicatie

• Ongeveer 50 % van alle diabetes krijgt diabetische 
neuropathie

• Schade aan één zenuw heet mononeuropathie

• Schade aan meerdere zenuwen heet polyneuropathie

• Schade aan ‘autonome zenuwen’, die van en naar 
organen lopen, heet autonome neuropathie

Perifere polyneuropathie

• Aantasting van meerdere zenuwen in de armen en de 
benen of de voeten 

• Ontstaat na 10-15 jaar te hoge of sterk wisselende 
bloed glucose waarden

• De impact van perifere polyneuropathie is zeer groot
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Perifere polyneuropathie

• Aantasting van de gevoelszenuwen in de voet
• Minder gevoel in de voeten
• Alsof men op watten loopt
• Men staat anders op de voeten
• Eeltvorming

• Wonden

• Stekende of brandende pijn
• Tintelingen
• Kramp 
• Krachtverlies
• Ernstige pijn (neuropatische pijn) 
• Voetulcera

De bezenuwing van de voeten 

Het gevoel in de voeten Huid receptoren

Fysiologische 
sensoren
Nociceptoren

Huidpijn: soorten

• Nociceptieve pijn
• Pijn meestal veroorzaakt door 

een verwonding

• Neuropathische pijn
• Pijn als een gevolg van een 

laesie of een ziekte die het 
somatosensorische systeem 
aantast

• Beide soorten pijn moeten 
onderscheiden worden omdat 
ze op verschillende wijze 
moeten worden bestreden

Autonome neuropathie

Bezenuwing 

• Spijsverteringsorganen

• Blaas

• Hart

• Bloedvaten

• Huid
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Autonome neuropathie

• Vage klachten
• Extreem zweten
• Helemaal niet zweten
• Incontinentie
• Moeite hebben met plassen
• Diarree
• Obstipatie
• Misselijkheid
• Een vol gevoel
• Hartritmestoornissen
• Dubbelzien
• Erectiestoornissen
• Moeilijk lopen
• Duizeligheid

Neuropathie

• Een goede bloed glucose waard vertraagt en voorkomt 
soms het ernstiger worden van de neuropathie

• Een goede glucose regulatie is echter geen garantie

Neuropathie

• De behandeling van neuropatische pijn
• Gericht op het verminderen van pijn door
• Medicijnen zoals antidepressiva en anti-epileptica

• De hersenen lijken een rol te spelen bij pijnbeleving

• Cannabis of opiaatachtige middelen

• Crèmes of pleister met capsaïsine 

• Capsaïsine verhindert dat pijn- of gevoelsprikkels worden doorgegeven 

• De pleister met capsaïsine wordt in het ziekenhuis aangebracht en blijft 
maximaal een uur zitten

• Dit moet om de drie maanden herhaald worden

• Stimulatie van de zenuwen via TENS of PENS

• Stimulatie van de zenuwen via ruggenmergstimulatie 

Neuropathie

• Stimulatie van de zenuwen via TENS
• Kleine stroomstootjes via plakkertjes op de huid

• Dit beïnvloedt de zenuwen en kan de pijn verminderen

• Men moet dit wel regelmatig herhalen

Neuropathie

• Stimulatie van de zenuwen via PENS
• Kleine stroomstootjes via dunne metalen elektroden die door 

de huid gestoken worden

• Dit beïnvloedt de zenuwen en kan de pijn verminderen

• Men moet dit wel regelmatig herhalen

Neuropathie

• Stimulatie van de zenuwen via ruggenmergstimulatie 
• Implantatie van een elektrode in het ruggenmerg die de 

pijnsignalen blokkeert voordat ze de hersenen bereiken
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Perifeer arterieel vaatlijden

Perifeer arterieel vaatlijden

Dichtslibben van de slagaderen 
(atherosclerose) of het ontstaan 
van vettige ophopingen 
(plaques) in de benen

Het wordt ook wel 
macroangiopathie genoemd 

Leidt tot een verminderde 
doorbloeding van de benen en 
de voeten

Perifeer arterieel vaatlijden

• De huid wordt dun
• Pijnklachten in en vooral onder de voet geven

• De huid wordt extra kwetsbaar voor mechanische stress 
waardoor eerder wonden ontstaan

• Een slechte doorbloeding resulteert in een slechte 
wondgenezing

• Een slechte doorbloeding leidt tot een hoger risico op 
infecties

Perifeer arterieel vaatlijden Perifeer arterieel vaatlijden
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Retinopathie

• Bij patiënten met diabetes 
mellitus type 2 heeft 14% 
retinopathie

• Retinopathie kan al 
aanwezig zijn wanneer de 
diagnose diabetes mellitus 
wordt gesteld

Depressie

• Depressie komt twee keer zo vaak voor bij mensen met 
diabetes mellitus dan bij mensen zonder diabetes 
mellitus

• Vermindert de kwaliteit van leven 

• Verhoogt de kans op een slechte glykemische regulatie

• Verhoogt het risico op complicaties, zoals hart- en 
vaatziekten, nierziekten, oogziekten 

• Verhoogt het risico op overlijden

Cognitieve stoornissen

• Bij diabetes mellitus type-2 ontstaan al in de eerste 
jaren geringe cognitieve beperkingen

• De achteruitgang van cognitieve functies is in het 
algemeen niet sterker dan bij mensen zonder diabetes 
mellitus

• De kans op de ziekte van Alzheimer is duidelijk 
verhoogd

Schizofrenie

• Onder schizofreniepatiënten is het voorkomen van type-
2-diabetes mellitus hoger dan in de algemene bevolking

Seksuele dysfunctie

• 50% van de mannen met type-2 diabetes mellitus 
hebben erectie stoornissen
• Leeftijd

• Hart- en vaatziekten

• Medicatie
• Statines

• Angiotensine-converting enzym (ACE)-remmers 

• Bètablokkers

• Bij vrouwelijke diabetespatiënten 
• Verminderde lubricatie

• Aan depressie gerelateerde seksuele problematiek
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Infecties

• 25 tot 45% hoger risico op lage luchtweginfecties

• 25 tot 45% hoger risico op urineweginfecties

• 25 tot 45% hoger risico op bacteriële huidinfecties

• 25 tot 45% hoger risico op slijmvliesinfecties 

• 25 tot 45% hoger risico op schimmelinfecties

• De risico’s op recidieven nog hoger

Kanker

• Het voorkomen van kanker is hoger bij 
diabetespatiënten dan in de algemene bevolking (20 tot 
25%)

• Vooral kanker aan de lever, alvleesklier, dikke darm, 
nieren, blaas, borst en de baarmoederwand

• Een verbeterde glykemische controle verlaagt het risico 
op het ontstaan van kanker bij diabetespatiënten niet

Limited joint mobility

• Voornamelijk bij hoge of sterk wisselende bloed glucose 
waarden

• De gewrichten worden stijf

• De flexibiliteit van de voet vermindert

• Lopen is niet meer soepel

• Sommige plaatsen onder de voet worden overbelast
• Het gevolg is eeltvorming
• Onopgemerkte eeltvorming zorgt voor problemen
• Meer eeltvorming

• Stuggere eeltvorming
• Tijdens het lopen schuift de voet in de schoen en wordt door het eelt geremd. Het 

weefsel onder het eelt wordt  kapotgetrokken en zo kan er een wond ontstaan

Charcot voet

• Komt minder vaak voor

• Bij patiënten die al langer dan tien jaar diabetes 
mellitus hebben

• Een ernstige complicatie die door vaatschade en 
zenuwschade kan ontstaan

• Afwijkingen aan de botten en gewrichten van de voet

• Warme huid 

Mondproblemen

• Slecht gereguleerde bloed glucose waarden leiden tot 
gebitsproblemen

• Gebitsproblemen leiden tot slecht gereguleerde bloed 
glucose waarden 

• Diabetes leidt tot een slechte doorbloeding
• Ontstekingen ontstaan 

• Leidt tot slecht genezende wondjes
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Mondproblemen

• Droge mond

• Cariës

• Tandvleesontstekingen

• Kaakbotontstekingen

• 2 maal per jaar controle bij de tandarts en de 
mondhygiëniste 

• Goede mondhygiëne
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