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Zwangerschapsdiabetes 

In het gesprek met uw zorgverlener is besproken of u baat heeft bij extra controle op 

zwangerschapsdiabetes: wat houdt dit in? 

Diabetes mellitus betekent suikerziekte. Hierbij is de regeling van de bloedsuikerspiegel 

(glucose in het bloed) verstoord. Als er tijdens de zwangerschap suikerziekte ontstaat, dan 

gaat het meestal om zwangerschapsdiabetes. Deze vorm van diabetes verdwijnt meestal 

weer na de zwangerschap. Het kan wel gezien worden als een waarschuwing voor de 

toekomst. Vrouwen die tijdens de zwangerschap diabetes hebben gehad, krijgen vaker nog 

een keer diabetes tijdens een volgende zwangerschap, of op latere leeftijd. 

Gevolgen van zwangerschapsdiabetes 

U ervaart zelf op korte termijn meestal geen klachten van een (lichte) verhoging van de 

bloedsuikerspiegel. Het meest voorkomende probleem is dat de baby te snel groeit met als 

gevolg een moeilijke bevalling of keizersnede. Daarom is het belangrijk om 

zwangerschapsdiabetes op tijd vast te stellen en op tijd te behandelen zodat de groei zo 

normaal mogelijk verloopt. 

Diagnose van zwangerschapsdiabetes 

Er is sprake van diabetes wanneer in het laboratorium is vastgesteld dat de 

bloedsuikerspiegel te hoog is. Momenteel is een suikerbelastingstest (OGTT) de beste 

methode om dit vast te stellen. Deze test vindt plaats in een diagnostisch centrum of 

ziekenhuis. Voor deze test moet u nuchter zijn. Vervolgens krijgt u een heel zoet 

suikerhoudend drankje te drinken. In de twee uur daarna wordt er op verschillende 

tijdstippen bloed afgenomen.  

http://www.zwangerinlimburg.nl/


 
 
 
 
 

 
 
 
 

Behandeling van zwangerschapsdiabetes 

Als er zwangerschapsdiabetes is vastgesteld, is de eerste stap meestal aanpassing van uw 

voeding. Vaak heeft zo’n aanpassing al voldoende effect. Tevens zal de groei van de baby 

extra worden gecontroleerd met een extra echo. Indien voedingsadviezen onvoldoende 

effect hebben kan de bloedsuikerspiegel met behulp van medicijnen verder onder controle 

gebracht worden. 

Wat kunt u zelf doen? 

Overleg met uw zorgverlener of u een suikerbelastingstest (OGTT) wilt laten uitvoeren. 

Daarnaast kan de groei van de baby met een extra echo worden gecontroleerd. 


