
Het Roche Diabetes team wil je graag ondersteunen in je gezondheid tijdens de heilige Ramadan maand.

Moslims met diabetes dienen speciale
maatregelen te nemen tijdens Ramadan 
om hun bloedglucosewaarden onder 
controle te houden en hypoglycemieën 
tijdens de dag en nachtelijke 
hyperglycemieën te voorkomen. 
Mensen met diabetes wordt daarom 
aangeraden om eerst een arts te 
raadplegen wanneer ze willen vasten.

Tijdens het vasten is het risico dat je 
bloedglucosewaarden lager dan 
normaal zijn hoger dan op andere 
dagen. Wanneer je een hypo hebt, 
overweeg om het vasten te breken, 
drink een glas sap of neem wat suiker. 
Controleer je bloedglucose als het 
vasten gebroken is. Ga naar je huisarts 
als je je ziek of vermoeid voelt.

Je kunt het risico op hypo's gedurende 
de dag verminderen door:  
- te ontbijten (Sahur) voor het vasten 
- gebalanceerde maaltijden te eten en 
geen maaltijd over te slaan
- veel water te drinken
- in overleg met je arts of je diëtist je 
medicijnen en/of je dieet aan te passen

Na Iftar kan je bloedglucose sneller 
dan normaal stijgen. Eet gezonde  
maaltijden met de juiste balans tussen 
vetten en koolhydraten om het risico 
van een hyper te verminderen. Start 
Iftar met een door een diëtist op maat 
gemaakt maaltijdplan en neem je 
medicijnen volgens voorschrift van je 
arts of diabetes zorgverlener.

Het regelmatig controleren van je 
bloedglucosewaarden is verplicht 
tijdens de Ramadan. Het advies is om 
vroeg in de morgen, voor het vasten, 
te meten, na Iftar en na Sahur. Het 
wordt sterk aangeraden het vasten te 
breken wanneer de glucosewaarden 
beneden de streefwaarden zijn.

Moslims met diabetes type 2 die geen 
insuline gebruiken kunnen doorgaans 
zonder problemen vasten tijdens 
Ramadan. En diegenen die eenmaal 
daags insuline spuiten ondervinden 
doorgaans ook geen grote problemen. 
Wel is het verstandig om je arts te 
raadplegen of je het juiste type insuline 
gebruikt.

Tijdens het vasten is het belangrijk 
om de signalen van een hypo of hyper 
te herkennen en te weten wat je in 
dat geval moet doen. Controleer je 
bloedglucose, drink veel water en 
neem een klein beetje gebalanceerd 
eten. Het is belangrijk om de 
symptomen van een keto-acidose te 
herkennen om levensbedreigende 
situaties door een tekort aan insuline 
te voorkomen.

Bepaalde groepen mensen met diabetes 
wordt sterk afgeraden mee te doen aan 
het vasten:
- mensen met diabetes type 2 die 
meerdere malen per dag insuline spuiten 
- mensen met diabetes type 1
- zwangere vrouwen met diabetes
- mensen die ziek zijn, in het ziekenhuis 
liggen of  die medicijnen tegen hart- en 
vaatziekten gebruiken.

Onthoud: De Heilige Koran biedt
uitzonderingen die je samen 
met je Imam kunt overwegen.


