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Contact 
centrum endocrinologie/diabetologie 
 
secretariaat:  
t. 056 63 31 80 
campus kennedylaan, route E021  
 
diabetesverpleegkundigen-educatoren: 
t. 056 63 31 85 
 
diëtisten-educatoren:    
t. 056 63 31 87 
 

 
 

 

Diabetes en  
sport / beweging  

 
 



 Waarom bewegen/sporten? 
Enkele goede redenen om te bewegen: 
• Sporten verbetert de insulinegevoeligheid.    
• Sporten helpt je om je lichaamsgewicht 

onder controle te houden. 
• Sporten heeft een gunstige invloed op je 

cholesterol en vetgehalte. 
• Sporten is goed tegen stress en depressies. 
• Sporten verbetert het psychisch welzijn. 
• Sporten stimuleert de bloedsomloop. 
• Sporten versterkt de spieren en de botten. 
 
Een dagelijkse beweging van 30minuten draagt 
ertoe bij dat: 
• de bloeddruk lager is en de kans op 

hartaandoeningen daalt;  
• het gewicht daalt; 
• het HbA1c daalt; 
• de spiermassa toeneemt en het vetgehalte 

daalt.  
 

Algemene tips bij diabetes en 
sport: 
• Indien je wil sporten, bespreek je dit best 

vooraf met je behandelende arts.  
• Je leeftijd, conditie en eventuele 

beperkingen zullen mee bepalen welke 
sport voor jou geschikt is.  

• De duur, intensiteit en frequentie van de 
sport worden best langzaam opgebouwd. 

 
Met welke glycemies mag ik wel of niet 
sporten?  
- 150-200 mg/dl = ok 
- < 150 mg/dl = eerst trage KH (afhankelijk 

van soort, duur en intensiteit van de sport) 
- < 70 mg/dl = hypo ---eerst snelle KH, dan 

trage KH, pas sport zo glycemie ok 
- 200-250 mg/dl = ok, maar zeker meten na 

1uur + zo nodig dan corrigeren 
- > 250 mg/dl = niet sporten , corrigeren en 

pas sport zo < 250 mg/dl 
- ketonen = niet sporten 

Enkele tips: 
• Neem steeds druivensuiker of andere 

snelle suikers mee tijdens het sporten. 
• Zorg voor voldoende vochtinname. 
• Controleer steeds de glycemie voor het 

sporten. 
• Voor de geplande sportactiviteit verminder 

je je insulinedosis (indien sport binnen de 
2u na eten) en/of neem je meer 
koolhydraten in.  

• Zorg voor goede sportschoenen en 
controleer je voeten. 

• Breng je medesporters op de hoogte van je 
diabetes en vertel hen wat men best doet in 
geval van een hypoglycemie.  

• Indien je alleen gaat sporten, breng steeds 
iemand op de hoogte van je route, tijdstip 
van vertrek en geplande duur van de 
activiteit (bv. door een nota thuis achter te 
laten). 

• Meet de glycemie na het sporten. Was 
hiervoor je handen, transpiratie kan een 
vals verlaagde glycemiemeting opleveren. 

• Onmiddellijk na het sporten kan de 
glycemie verhoogd zijn. Dit komt door 
verhoging van de stresshormonen in je 
bloed. Dien enkel de helft van de 
correctiebolus toe. De spieren moeten 
immers hun glucosevoorraad terug 
aanvullen en halen glucose weg uit het 
bloed.  

• Na het sporten kan je glycemie dus nog 
sterk dalen.  

• Sla geen maaltijd over na het sporten. De 
maaltijdbolus kan je eventueel ook nog wat 
verminderen.  

• Al doende leert men, geef jezelf wat tijd. 
• En het allerbelangrijkste: Zorg dat je plezier 

beleeft aan je sportactiviteit! 
 
 
 
 
 
 
 

 Wanneer mag je niet sporten? 
• Indien je glycemie > 250mg/dl; 
• Indien je ketonen hebt; 
• Indien je ziek bent; 
• Indien je tijdens de inspanning pijn of een 

beklemmende gevoel thv de borst voelt; 
• Indien je kortademing bent; 
• Indien je arts je het sporten afraadt.  
 

 
 
 


