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Epidemiologie

• 1 op 11 volwassen (20-79 jaar) heeft diabetes mellitus

• 24% van de wereldbevolking is Moslim

• België: Moslims +/- 7% van de bevolking

• 93% van alle Moslims neemt deel aan de Ramadan

• DAR Global Survey (2020)

• 71 % type 1 diabetes patiënten  

• 83,6% type 2 diabetes patiënten



1. Ramadan

• 1 van de 5 zuilen 

• Dichter bij God komen

• Gevoel van samen zijn

• Het spirituele is meer aanwezig

• Begint in de negende maand van de islamitische kalender

• Vasten van Sahur tot Iftar (van zonsopgang tot zonsondergang)

• 2022: 2 april tot 1 mei





Diabetes en toch vasten

Hoe aanpakken?

• Begin zelf over het onderwerp als zorgverlener 

• Vraag actief of de patiënt van plan is om te vasten 

• Vraag naar de eerdere ervaringen met vasten

• Hou rekening met de noden van de patiënt

• Probeer de familie te betrekken bij het gesprek

• Geef voorlichting over de acute en chronische complicaties

• Pas de medicatiedosis en de tijdstippen tijdelijk aan (tijdens de 
vastenperiode)



• Maak concrete afspraken

• Leg het belang uit van een goede zelfcontrole 

• Plan, indien haalbaar, controle afspraak tijdens de Ramadan

• Bespreek tijdens het contactmoment samen met de arts of het 
aangepaste medicatiebeleid kan behouden worden of 
aangepast moet worden:
• Informeer naar het voedingspatroon

• Informeer naar de tijd van medicatiegebruik

• Informeer naar eventuele hypoglycemies



Acute complicaties bij 
diabetespatiënten

Adviseer het vasten te staken bij complicaties: 

• Hypoglycemie

• Hypoglycemisch coma

• Hyperglycemie

• Diabetische Ketoacidose ( bij type 1 DM)

• Dehydratatie



Hoe verloopt een dag tijdens de 
Ramadan?

• Van zonsopgang tot zonsondergang is het NIET toegestaan om 
te eten of te drinken en te roken

• Geduld hebben voor elkaar/ geen zondig gedrag vertonen ( bv: 
niet vloeken)

• Respectvol omgaan met de anderen

• Geen seksuele betrekking hebben

• Geen medicatie innemen



• Opgelet:  vingerprikken en bloed geven zijn wel toegestaan !

Extra belangrijk tijdens Ramadan omdat de 
veranderingen in dieet en levenstijl het risico 
op hypoglycemie en hyperglycemie doet 
toenemen



https://www.diabetes.be/sites/default/files/2021-04/IDF-DAR-Diabetes%20Liga%20Nederlands.pdf



Voedingsgewoonten

• Sociale aangelegenheid

• Onregelmatig voedingspatroon (vaak twee keer per dag en 
grote calorie inname op 1 tijdstip)

• Gastvrijheid zeer groot (gewoonte om ook eten naast 
(fris)drank te serveren)

• Ramadan kan leiden tot gewichtstoename 



Aanbevelingen voor mensen met 
diabetes tijdens de Ramadan

• Verdeel de calorieën over de maaltijden van zonsondergang en zonsopgang

• Zorg ervoor dat de maaltijden een goede verhouding hebben (45-50% KH, 20-30% 
proteine en <35% vet)

• Zorg voor voeding met een laag glycemische index en veel vezels die traag vrijkomen

• Zorg voor voldoende groenten en salades, fruit beperken (geen gedroogd)

• Vermijd gesuikerde desserts

• Zorg voor voldoende vochtinname

• Vermijd gezoete dranken



2. Voedingsgewoonten

• Zwarte/ Munt theesoorten worden vaak gedronken na elke maaltijd

o Adviseer om ongesuikerde dranken te drinken

bv. zwarte thee met zoetstof

o Geen klontjes suikers en ook geen honing toevoegen!

• Soepgerechten bevatten meestal veel KH en worden vaak met brood gegeten

o Adviseer ongebonden soep te kiezen

bv. meer groenten in de groetensoep ipv een bindmiddel te gebruiken

• Volkoren producten zoals volkoren pasta, volkorenbrood, bulgur ipv witte rijst

• Vaak suikerrijke dessert bv. Baklava, dadels vervangen door dessert gebaseerd op een 
melkbereiding bv. Kazandibi

• 3 dadels is gelijk aan 1 snede brood qua koolhydraten



Iftar tijdens de Ramadan

• Dadels om de vasten te breken

• Glas water

• Linzensoep + brood (speciaal Ramadanbrood)

• deegwaren

• Broodjes met fetakaas, al dan niet gefrituurd

• Witte rijst, vlees, stoofpotjes, aardappelen, groenten

• Salades, gezouten, olijfolie

• Desserten (baklava)

Vaak worden ze uitgenodigd bij familie, vrienden en nee zeggen 
is geen optie.





3. Taalbarrière

Diabetes bij allochtonen: communicatie problemen

• Taalbarrière:
• lagere ‘patient information recall’

• Begrijpt info niet

• lager ‘patient question-asking behavior
• Stellen geen vragen 

• Gevolg:
• Lagere compliance

• Begrijpen geen nuances in de voorlichtings-boodschap

• Stellen weinig vragen



Taalbarrière

• Minder ziekte inzicht: vaak pas ziekte-inzicht bij complicaties

• Analfabeten   

• Educatie van familie ≠ professional

• Mantelzorgers: hoe wordt de patiënt ondersteund?

• Infobrochures
• Ramadan

• Project zoet zwanger

• Diabetes liga



4. Sociaal netwerk

• Bij de moslims vallen de bovengemiddelde frequenties van 
de sociale contacten op. 

• Daar staat tegenover dat ze minder vaak informele hulp 
verlenen, een lager aandeel vrijwilligers kennen en minder 
dikwijls deelnemen aan politieke activiteiten

• Vooral springen de contacten met buren er uit 

• Vaker geneigd naar hun eigen sociaal netwerk te luisteren ipv
naar professionals



5. Beweging

• De Koran beveelt werk en activiteit aan en keurt passiviteit af. 
De Profeet bad tot Allah om hem tegen luiheid te beschermen. 
Hij sportte zelf regelmatig. 

• Aan de andere kant mag lichaamsbeweging geen doel op zich 
worden in de Islam. Het lichaam behoort in conditie gehouden 
te worden uit oogpunt van gezondheid, niet uit cosmetisch 
oogpunt.

De Profeet zei:
‘Allah kijkt niet naar jullie lichaam en jullie uiterlijk, maar
naar jullie harten en naar jullie daden.’



Kun je sporten tijdens de Ramadan?

• Als je vast, heb je minder energie en nemen je conditie, fitheid en concentratie af. De 
kans op blessures wordt hiermee groter. In de zomer heeft dat de meeste impact: 
wanneer de dagen langer zijn, is de periode waarin je kunt eten kort. Soms betekent dat 
wel een vastentijd van zo’n 16 uur.

• Maar sporten is zeker mogelijk! Doe het echter rustig aan en train bij voorkeur vlak 
voordat je weer mag eten. Zorg ook voor volwaardige voeding en voldoende slaap en 
probeer zo min mogelijk vocht te verliezen.

• Moet ik op een ander tijdstip gaan sporten?

• Train ’s avonds net voordat je mag eten, dan kun je energie en vocht snel aanvullen.

• Train je ‘s ochtends, train dan niet te intensief: je mag pas ’s avonds weer eten en 
drinken. Doe eventueel een middagdutje.

• Train je in teamverband, overleg dan met je trainer wat mogelijk is.



6. Voetverzorging

• Rituele wassing voor gebed (5x/d),Het wassen van de voeten tot aan de enkels drie keer. 

• Na de rituele wassing worden de voeten niet goed en vooral tussen de tenen niet goed 
gedroogd met als gevolg tot:

• Tinea pedis= schimmelinfectie tussen de tenen

• Onychomycose= schimmelnagel



Bv: dag 1: 2 APRIL 2022

• Nuchter vanaf zonsopgang tot zonsondergang

• Nuchter vanaf 05.35u tot 20.18u

• In de zomermaanden dus langer nuchter, in de winter korter

• Elk jaar schuift de Ramadan 10à11 dagen op naar voor



CASUS 1

• Vrouw, 28 jaar, type 1 DM ( diabetes sinds 4 jarige leeftijd)

• BMI 23-VG: nihil, beroep: administratief bediende.

• Behandeling: bolus basaal injectieschema Apidra en Toujeo

• Ze heeft haar meter (doet enkel vingerprikken) en notitieboekje bij.

• Komt bij u op consultatie en vertelt dat ze al enkele dagen geleden gestart is met vasten. 
Zij vertelt ook dat ze enkel traagwerkende insuline spuit tijdens de vastenperiode omdat 
ze overdag nuchter is.

• Gemiddelde glycemie na de Iftar ( na de maaltijd) blijft hoog. Ze maakt zich zorgen.

Wat is je advies? 



• Educatie- chronische patiënten- permanente vrijstelling

• Snelwerkende insuline TOCH toedienen juist voor de maaltijden (cave
ketonen bij hyperglycemie, type 1 diabeet)

• Tijdens de vastenperiode, de tijdstippen van insuline toedieningen 
aanpassen

• Vragen naar de voedingsgewoonten tijdens de Ramadan (KH rijke 
maaltijden beperken)

• Eventueel doorverwijzen naar de diëtiste om een aangepast 
voedingsschema op te stellen

• Telefonisch follow up plannen

• Na de Ramadan, liefst na het Suikerfeest, controle afspraak plannen



CASUS 2

• Vrouw 58 jaar, type 2 DM, 

• Lengte 150cm- Gewicht 75 kg

• Behandeling: Metformine 850 mg 3x/d en Uni Diamicron 120 mg 1x/d

• HbA1c 6,9%

• Beroep: huisvrouw, zorgt voor haar 2 kleinkinderen

• Ze vertelt dat ze ook mee doet met de Ramadan en wil blijven meedoen

• Ze houdt zich niet altijd aan haar diabetesdieet

• Ze heeft geen meter. 

• Hoe kunnen we dit aanpakken?



▪ Aanpak idem als vorige casus: educatie/voorlichting/acute complicaties eventueel 
medicatie aanpassen tijdens de vastenperiode

▪ De patiënt heeft geen meter

▪ Educatie hypoglycemie

▪ Wat te doen bij een hypo stapsgewijs uitleggen

▪ De symptomen bij een hypo zoals wazig zicht, beven, hongergevoel,…herhalen

▪ Medicatie aanpassen tijdens de Ramadan:

▪ Bij de Sahur (voor de zonsopgang):  Metformine 850 mg 1 co + dosisverlaging Uni 
Diamicron naar 60 mg ipv 120 mg

▪ Bij de Iftar  (na de zonsondergang): geen dosisaanpassing, Metformine 850 mg 1 co



CASUS 3

• Man, 48 jaar, dakwerker, BMI 28, type 2 DM

• VG COPD, ongezond leefpatroon, PTCA

• Behandeling: Novomix 30: 10E-10E en Forxiga 10mg 1x/d 
(overgevoelig voor Metformine)+ DZT

• HbA1c 7,9%

• Soms last van duizeligheid, wazig zicht dit ten gevolge van 
hypo’s

• Heeft wel meter maar meet weinig 

• Wil ook meedoen met de Ramadan 



• Vasten absoluut afraden!

• Voorlichting geven over de risico’s

• Ook omwille van zijn beroep en risico’s tot hypo’s !

• Probeer familie te betrekken

• Motiveren om meer te meten

• Indien de pt toch wil vasten→

➢Medicatie aanpassen tijdens de Ramadan:

Bij de Sahur (voor de zonsopgang):  dosis verminderen (25 – 50%) van Novomix

Bij de Iftar  (na de zonsondergang): oorspronkelijke dosis Novomix en Forxiga 10 mg 

• Follow up voorzien

• De meetcijfers van de patiënt opvolgen





• Fatma, 53 jaar, is ingesteld op een bolus basaal insulineschema. 
’s Avonds spuit zij  30 E Lantus en bij de maaltijden spuit zij 
snelwerkend insuline Novorapid.

• De huisarts adviseert Fatma tijdens Ramadan geen snelwerkend 
insuline te spuiten.

❑ Juist

❑ Onjuist



• De heer Ali, 67 jaar, gebruikt als diabetesmedicatie Uni 
Diamicron 1x/d 60 mg en Metformine 500 mg 2x/d met een 
HbA1c van 7,2%.

• De heer Ali kan tijdens ramadan zijn medicatie ongewijzigd 
continueren.

❑ Juist

❑ Onjuist



• Aïcha, 50 jaar, type 2 DM, DZT, BMI 40

• Behandeling: Metformine max dosis, Uni Diamicron 60mg 2 co, 
Ozempic max dosis 1 keer per week

• Komt bij u op de raadpleging en vertelt dat ze wilt vasten.

• Uw advies : de thuismedicatie mag idem verder enkel de 
tijdstippen worden aangepast tijdens de vastenperiode

❑ Juist

❑ Onjuist



• Ahmed, 28j, BMI 22

• Diabeet sinds zijn 5 jaar

• Bureaujob, geen kinderen, sport niet

• Spuit bolus-basaal Fiasp en Toujeo

• HbA1C 6,9%

• Heeft een Libre sensor

• Doet vastberaden mee met de vasten

Pt belt met de mededeling dat hij soms hypo’s heeft in de 
voormiddag. Wat adviseer je als eerst in zijn geval?



• 1) tussendoortjes eten tijdens zijn werk

• 2) minder Toujeo spuiten

• 3) vasten verbreken

• 4) minder Fiasp bij de ochtendmaaltijd



Vragen?
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Extra informatie

• Educatietools voor zorgverleners en patiëntenfolders over 
Ramadan:https://www.diabetes.be/nl/ramadan. 

• Algemene pagina diverse culturen met oplijsting verschillende 
materialen: https://www.diabetes.be/nl/diverse-culturen. 

• https://www.diabetes.be/nl/ramadan.

• Educatiemap diabetes en ramadan 
https://webshare.iprova.be/5tov0pp31ry4g6mo/Document.aspx
?websharedocumentid=bf17290b-7b66-4cfe-ad10-
f210c4319215

https://www.diabetes.be/nl/ramadan
https://www.diabetes.be/nl/diverse-culturen
https://www.diabetes.be/nl/ramadan
https://webshare.iprova.be/5tov0pp31ry4g6mo/Document.aspx?websharedocumentid=bf17290b-7b66-4cfe-ad10-f210c4319215





