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Alles is nog rustig op de diabetesafdeling, 
wanneer Karolien zich aanmeldt. Het 
is donderdagochtend en buiten schijnt 
een zwak lentezonnetje. Karolien is 26 
weken zwanger van haar eerste kindje, 
en tot nu toe verliep alles prima. Twee 
dagen geleden onderging ze echter een 
‘lange suikertest’ nadat eerder de ‘korte 
suikertest’ een afwijkend resultaat gaf. 
’s Avonds kreeg ze van haar gynaecoloog 
het resultaat: “Eén waarde van de 
suikertest is afwijkend,” klonk het, “dus 
je hebt zwangerschapsdiabetes”. Een 
donderslag bij heldere hemel. “Je wordt 
donderdagvoormiddag verwacht bij het 
diabetesteam op route 47”. Die avond 
had ze net een etentje gepland met 
vriendinnen. Beduusd had ze een slaatje 
besteld en sloeg het dessert over. 

“Een hele hoop vragen spookten sindsdien door haar 
hoofd”, vertelt ze ons. “Wat met de rest van de zwan-
gerschap? Mag ik geen suiker meer eten? Moet ik gaan 
spuiten? Heeft mijn kindje hierdoor schade opgelopen? 
Moet ik nu een keizersnede krijgen?”

Met een bang hartje neemt ze plaats in de wachtzaal. 
Ze is niet alleen. Er zitten nog twee andere zwangere 
vrouwen. Twee verpleegsters komen lachend binnen. 
Ze wenken hen: “Jullie mogen alle drie met ons mee-
komen. Wij zijn Ann en Dana en zullen jullie vanaf nu 
begeleiden”. 

Ann legt hen uit hoe deze begeleiding verloopt. Eerst 
krijgen ze in groep een presentatie over zwanger-
schapsdiabetes, wat het betekent voor de zwanger-
schap en de baby, gevolgd door hoe de opvolging en 
behandeling kan gebeuren. Ze zullen ook leren hoe ze 
hun bloedsuikerspiegel kunnen bepalen met een vin-
gerprik en welke waarden hierbij worden nagestreefd. 
Vervolgens worden ze verwacht bij dokter Lee voor 
een individueel gesprek, een lichamelijk onderzoek 
en een kleine bloedafname. Samen met de arts wordt 
daarbij een plan opgesteld voor het verdere verloop 
van de zwangerschap. Daarna volgt nog een ontmoe-
ting met één van de diëtisten, Anneleen of Marianne.

Het zijn twee intensieve uren, maar Karolien voelt zich 
toch al veel geruster wanneer ze uiteindelijk de deur 
van de diabetesafdeling terug achter zich dichttrekt.

ZWANGERSCHAPSDIABETES 
OPSPOREN
Dana en Ann zwaaien haar uit. Nu hebben ze even tijd 
voor wat meer uitleg aan ons. “We zijn vroedvrouwen 
van opleiding én diabeteseducatoren. Bij de begelei-
ding van vrouwen met zwangerschapsdiabetes komen 
onze interesses dus mooi samen.” Ann komt helemaal 
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op dreef wanneer ze verder vertelt. “Een verhoogde 
bloedsuikerspiegel tijdens de zwangerschap komt vaak 
voor, in gemiddeld zo’n 10% van de zwangerschappen. 
Verhoogde bloedsuikerspiegels bij de moeder kunnen 
aanleiding geven tot een hoog geboortegewicht van 
het kindje (“macrosomie”), waardoor er verwikkelin-
gen bij de bevalling kunnen optreden. Daarom gebeurt 
er tussen week 24 en 28 van de zwangerschap een 
screeningstest. In Vlaanderen gebeurt deze screenings-
test in twee stappen. Eerst is er de “korte suikertest” 
(“de glucose challenge test”), waarbij de bloedsuiker-
spiegel 1 uur na inname van 50 gram suiker wordt 
bepaald. Indien deze test afwijkend is (een bloedsuiker-
spiegel > 130 mg/dL) volgt daarop de “lange suikertest”: 
de Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT). Hierbij wordt 
de bloedsuikerspiegel gemeten bij aanvang, 1 en 2 uur 
na inname van 75 gram suiker. Eén te hoge waarde vol-
staat voor de diagnose zwangerschapsdiabetes.” 

BEHANDELING
“Gelukkig kunnen we dit goed behandelen”, gaat Dana 
verder. “Het belangrijkste is een aanpassing van de 
levensstijl: aandacht voor gezonde voeding met mijden 
van snelle suikers, en proberen regelmatig te bewegen. 
Slechts een minderheid van de vrouwen (zo’n 15%) dient 
uiteindelijk insuline te gaan spuiten. We vragen hen op 

vaste tijdstippen met een vingerprik de bloedsuiker-
spiegel te meten, en hierbij aan te geven wat ze voor-
dien gegeten hebben. Deze gegevens worden via een 
beveiligde app doorgezonden naar ons team. Zo kun-
nen we hen tijdens het verdere verloop van de zwan-
gerschap opvolgen, en de behandeling zo nodig bijstu-
ren. Met deze begeleiding slagen we erin de risico’s op 
verwikkelingen tijdens de zwangerschap belangrijk te 
verminderen.” 

Ondertussen is ook dokter Lee erbij komen zitten. Ze 
maakt sinds februari deel uit van het diabetesteam, 
nadat ze haar studies in de endocrinologie afrondde 
te UZ Leuven. Ook voor dokter Lee is zwangerschaps-
diabetes een domein dat verschillende van haar inte-
resses bundelt. Ze doctoreerde op een experimentele 
behandeling voor diabetes, namelijk het transplanteren 
van insulineproducerende cellen (“eilandjestransplanta-
tie”), maar volgde ook een extra opleiding in Toronto 
(Canada) over internistische problemen tijdens de 
zwangerschap. Vol enthousiasme haakt ze dan ook in 
op ons gesprek.

RISICO OP DIABETES
“De zwangerschap is eigenlijk een soort stresstest 
voor hoe het lichaam met suiker omgaat”, vertelt ze. 

VOOR  
MEER INFO

zoetzwanger.diabetes.be 
melindaproject.be
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“Vrouwen met zwangerschapsdiabetes blijken dan ook 
later meer diabetes te krijgen: ongeveer de helft zal dia-
betes ontwikkelen binnen de 10 jaar na de bevalling. 
Daarom bestaat er al enkele jaren een overheidspro-
ject om deze vrouwen jaarlijks te stimuleren hun bloed-
suikerspiegel te laten testen via de huisarts: het “Zoet 
Zwanger-project”.”

“Het hoogste risico zien we bij die vrouwen die na de 
bevalling nog steeds een gestoorde OGTT (zogenaamde 
“prediabetes”) hebben. Daarbij zal de helft binnen de 
5 jaar diabetes krijgen. Dit is dus een groep vrouwen 
die goed moet worden begeleid. Vooral een gezonde 
levensstijl aanhouden is hierbij cruciaal. Een gezonde 
en evenwichtige voeding, regelmatig bewegen en het 
nastreven van een normaal gewicht, halveert immers 
de kans op diabetes. Voor jonge moeders is dit echter 

niet eenvoudig en goede voornemens verdwijnen soms 
snel met slapeloze nachten, het gevoel er altijd te moe-
ten zijn voor de baby, het hervatten van de beroepsac-
tiviteit, enzovoort. Het ontbreekt hen vaak ook aan tijd 
om zich intensief te laten begeleiden. We zijn daarom 
op zoek naar een goede manier om deze vrouwen te 
coachen, zodat we het ontstaan van diabetes kunnen 
voorkomen.”

MELINDA-PROJECT
“Daarom werd het Melinda-project opgestart, een 
samenwerking van 7 Vlaamse ziekenhuizen, waaronder 
het Imeldaziekenhuis.” 

“Eerst willen we evalueren hoe vaak het voorkomt dat 
de bloedsuikerspiegel gestoord blijft bij suikerinname na 
de bevalling bij vrouwen met een voorgeschiedenis 
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van zwangerschapsdiabetes. Dit gebeurt opnieuw met 
behulp van een OGTT, die we zullen afnemen in de 
periode van 6 tot 16 weken na de bevalling. Er wordt 
geschat dat ongeveer 30% van de deelnemende vrou-
wen ook na de bevalling nog een afwijkende OGTT 
(prediabetes) zullen hebben.”

“Vervolgens zullen we bij die vrouwen met prediabetes 
nagaan of een intensievere ondersteuning van levens-
stijlaanpassing mogelijk is door middel van een mobiele 
app en telefonische coaching. Op die manier hoeven 
deze vrouwen zich niet te verplaatsen naar het zieken-
huis. De helft van de vrouwen met prediabetes zal wille-
keurig worden geselecteerd om deel te nemen aan deze 
interventie, de andere helft wordt verwezen naar de 
huisarts. De mobiele app (de “Melinda app”) werd spe-
ciaal voor de studie ontwikkeld. Via deze app worden 
aan de deelnemers doelen vooropgesteld die ze moe-
ten proberen te bereiken, bv. 150 minuten per week 
bewegen. Er worden tips aangereikt hoe deze doelen 
te behalen, en de app geeft toegang tot een bibliotheek 
met bijkomende info over levensstijlaanpassingen. De 

deelnemers krijgen ook een stappenteller die in verbin-
ding staat met de app en die toelaat hun progressie te 
volgen. Daarnaast voorzien we ook een maandelijkse 
telefonische coaching.”  

“Deze coaching zal door Dana en mij gebeuren”, zegt 
Ann enthousiast. “Na 1 jaar wordt dan bekeken of deze 
ondersteuning een verschil gemaakt heeft in vergelij-
king met de andere helft vrouwen, die niet intens door 
ons werden begeleid. Hierbij kijken we naar parameters 
zoals: gewichtsevolutie, de bloedsuikerspiegel en de 
hoeveelheid behaalde beweging.”

“Dit project is toch wel uniek voor Vlaanderen, dus we 
kijken uit naar de resultaten”, besluit dokter Lee. 

En zo zit ons gesprek erop. Enkele weken later bots ik 
in de gang op Karolien. Ze straalt. “Alles gaat prima, ik 
kom net van de gynaecoloog”. En de suiker? “De voe-
ding aanpassen was wat wennen, maar ik heb snel mijn 
draai gevonden. Ze knipoogt, “en mijn man, die moet 
meedoen!” 
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