
AFRIKAANS



1

LINDIWE SE  
STORIE

Hierdie storie wys hoe Lindiwe 
uitgevind het dat sy diabetes het 

en hoe sy geleer het om haar 
toestand te beheer.

By Lindiwe se huis...

LATER...

BY DIE KLINIEK...

Ek voel heeltyd s  moeg en 
ek’s gedurig s  dors.

Ons oom het ook so 
gevoel. Hy het  
diabetes gehad.

Dink jy 
regtig so?

Ek’s seker dis niks  
nie. Ek sal binnekort 
beter voel. Ek het net 

baie hard gewerk.

My suster dink ek het iets 
wat diabetes genoem word.

Meisie, hoe voel jy 
die afgelope tyd?

Jou suster is dalk reg. 
Daar is suiker in jou 

urine. Ek sal jou na die 
verpleegster neem.

Ek wil graag h  dat 
jy na die kliniek toe 
moet gaan. Dit kan 
iets ernstig wees.

Ek is altyd dors en 
moet gereeld toilet 
toe gaan - selfs 

gedurende die nag!

Het enigiemand 
anders in jou familie 

diabetes gehad?

Mmmm...  
Kom ons 
kyk...

Ja, my oom.
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Jou bloedsuiker is hoog. 
Jy het dalk diabetes.

Maar ek’s te moeg om 
enige oefening te doen.

Gewigsverlies 
sal jou met jou 
diabetes help.

Jy sal gesonde kos 
moet eet... 

groente, vrugte, hoender, 
vis, mieliemeel, rys... in klein, 

gereelde maaltye. 

Eet jy drie 
maaltye per dag?

Ek verstaan dat dit vir jou moeilik 
is. Jy kan dalk die vorige aand al 

vir jou ’n bietjie pap maak.
Maar ek’s al baie vroeg in die 

oggend uit die huis en het dus nie 
tyd om nog ontbyt te maak nie.

Jy moet probeer om ten minste  
drie maaltye per dag te eet - ontbyt,  

middagete en aandete.

Nie gedurende die week nie  
en ek eet ook nie ontbyt nie.

Nee, diabetes is ’n ernstige 
toestand, maar as jy dit 

goed beheer, kan jy steeds 
’n aktiewe lewe lei.

Een van my pasi nte het met net ’n bietjie oefening begin. Sy het 
twee keer per dag vinnig op en af met die trappe geloop. Sy het 

gou beter begin voel en het ook al hoe meer begin oefen.

Een manier waarop jy jou bloedsuiker 
kan verlaag, is om te oefen.

Ek sal vir jou verduidelik wat jy kan 
doen om jou bloedsuiker teen ’n 

normale vlak te hou. Ons sal dit weer 
toets as jy volgende week terugkom. 

Agge nee! 
Moet ek nou 
ophou werk?
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Jy het miskien as gevolg van 
jou diabetes van die gevoel 

in jou voete verloor. Jy moet 
jou voete baie mooi oppas.

Een van my pasi nte het 
in ’n spyker getrap en 
dit nie eers agtergekom 
totdat sy voet besmet 

was nie.

Nie noodwendig nie. Jou sig mag 
dalk oor ’n paar dae duideliker  
   word sodra jou bloedsuiker 

gedaal het.

Wat kan jy op die 
muur sien?

Dis nogal dof. Ek 
kan nie veel sien nie.

Sal ek ’n bril 
moet dra?

Maar jy sal elke jaar 
jou o  by ’n oogarts 

moet laat toets.

Jy sal jou bloedsuiker  
gereeld moet toets om te help 
om jou diabetes te beheer.

Hoe doen 
ek dit?

My oom moes inspuitings kry. Sal 
ek ook inspuitings moet kry?

Ek kan sien dat jy hieroor 
bekommerd is. Nee, jy sal 
nie inspuitings op hierdie 

stadium nodig h  nie.

Probeer eers om oefening te doen 
en gesond te eet. Ons sal weer jou 
bloedsuiker toets as jy terugkom   
   kliniek toe. Ons sal dalk vir  
   jou ’n paar pille moet gee. 

Ek kan nie my voete sien nie. 
Ek sal vir my kleindogter 
moet vra om vir my te kyk.  

...is genoeg om ’n 
bietjie bloed te kry.

DIE MASJIEN DUI ’N HO  
BLOEDSUIKERTELLING 

AAN.

Moenie bekommerd 
wees nie. Ek sal jou 
wys hoe. Net ’n ligte 

prikkie...
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Wat het toe 
by die kliniek 

gebeur?

Jy was reg. Dit is toe 
diabetes. Ek moet oefening 
doen en meer gesond eet. 
Gewigsverlies sal ook help.

Ek is bekommerd. Wat sal 
Thabo s  as ek ewe skielik 

anders begin kook?

Jy moet vir almal in die familie vertel, 
sodat hulle jou kan ondersteun.

Jy moet vir hom van jou 
diabetes vertel.

TERUG BY DIE HUIS...

Lindiwe het by ’n Diabetes  
Suid-Afrika-ondersteuningsgroep  

by haar plaaslike kliniek aangesluit. 
Hulle het haar ook gehelp. 

Jy sal meer omtrent diabetes 
in hierdie boekie uitvind.
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TEKENS VAN DIABETES
Hier volg sommige van die gesondheidsprobleme wat deur diabetes veroorsaak 
kan word. Indien jy enige van hierdie probleme het, besoek jou kliniek of dokter 
en vra om vir diabetes getoets te word.

As diabetes nie behandel word nie, kan dit tot ernstiger probleme soos die volgende lei:

As jy weet wat om te doen en die regte behandeling kry, kan hierdie probleme vermy word! 

• blindheid
• nierversaking

• hartaanvalle en beroertes   
• amputasie van bene en voete

Party mense is meer geneig om diabetes te kry as ander. Laat doen ’n diabetes-toets  
as jy ouer as 40 is, oorgewig is en nie oefening doen nie. As jy familielede met  

diabetes het, moet jy elke jaar ’n diabetes-toets laat doen.

• Gaan gereeld toilet toe

• Voel altyd moeg
• Sien nie goed nie
• Gewigsverlies, selfs al eet jy goed
• Jeukerigheid van geslagsdele
• Stryd om ‘n ereksie te verkry of behou• Voel baie, baie dors

• Sere en pitsere wat nie gesond word nie



6

WAT IS DIABETES?
Ons het energie nodig om te lewe. Ons liggaam kry energie uit die kos wat 
ons eet. Mense wat diabetes het, kan nie die kos reg gebruik om vir hulle die 
nodige energie te gee nie.

Insulien is soos ‘n sleutel
wat ’n deur oopmaak
sodat glukose wat in die
bloed aanwesig is, in die
liggaamselle kan inkom.

Sommige van die kos wat ons eet 
word afgebreek tot ’n soort suiker 
wat as glukose bekend staan. 

Glukose gee die liggaam energie 
om te werk, te dink en te speel.

Glukose word uit ons ingewande 
geneem en in ons bloed na alle 
dele van ons liggaam vervoer.  
Glukose word vir energie binne ons 
liggaamselle gebruik.

Ons het insulien nodig sodat ons 
liggaam glukose kan gebruik.  Insulien 
word in die pankreas vervaardig. 

’n Persoon met diabetes het te min 
insulien óf die insulien werk dalk nie 
behoorlik nie. 

Bloedvat

Bloedvate

Bloedvate vervoer 
glukose en insulien.

Glukose

Insulien

Liggaamsel

As daar nie genoeg insulien is 
nie, bly die glukose in die bloed.

Dit beteken dat die liggaamselle 
nie energie kry nie.

HOE INSULIEN WERK
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HOE OM DIABETES TE BEHEER
As jy dink dat jy diabetes het, moet jy seker maak dat daar nie té veel of té min 
glukose in jou bloed is nie. Om dit te doen, moet jy gereeld oefen en gesond eet. 
Jy sal dalk ook pille moet neem of insulieninspuitings moet kry.  

Oefen gereeld

Eet klein, gereelde en gesonde maaltye

As jy dink dat jy diabetes het, moet jy:

• na ’n kliniek of hospitaal gaan om jouself vir diabetes te toets

• enige pille of insulien neem wat jou dokter jou gee

• terug na die kliniek of hospitaal gaan vir gereelde roetine-ondersoeke.

Neem pille of insulieninspuitings 
as jou dokter dit voorskryf

Oefening 
en gesonde 

eetgewoontes 
sal jou help  
om gewig te 

verloor

Gereelde bloedtoetse sal help om 
te wys of jy jou diabetes reg beheer

Moenie rook as jy diabetes 
het nie
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OEFENING
Gereelde oefening is goed vir almal. Dit is veral belangrik vir mense  
met diabetes.

Probeer om ten minste drie keer per week vir 30 minute op ’n slag te oefen. Enige 
soort oefening help. Jy hoef nie ’n gim of enige spesiale toerusting te hê om te 
oefen nie. Hier volg ’n paar idees: 

Klim by die ’n vroeër bushalte af en stap die laaste paar blokke huis toe

Sluit aan by die TV-oefeningklas!
Gebruik musiek om jou te 

help om jou huiswerk ’n 
bietjie vinniger te doen

Stap elke dag om jou huis

• Oefening help dat jou insulien beter funksioneer
• Oefening kan jou help om ongesonde gewig (vet) te verloor
• Oefening maak jou fiks en sterk
• Oefening verlaag stres en veroorsaak dat jy goed voel

1
2

3
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GESONDE EETGEWOONTES
As jy eet, word glukose in jou bloed vervaardig. Jy moet versigtig wees wat 
jy eet, hoeveel jy eet én wanneer jy eet, as jy diabetes het. 

Wat om te eet
Ons moet die regte hoeveelheid van verskillende kosse eet om gesond te bly. 
Daar is geen slegte of goeie kosse nie, maar ons moet die kosse wat ons eet net 
versigtig kombineer.  

WAT OM TE DRINK
Water:   Drink heelwat suiwer, veilige water
Alkohol:    As jy alkohol drink, moenie meer as een of twee standaarddrankies per 

dag saam met maaltye drink nie
Koeldranke: Drink eerder water of dieetkoeldranke as versoete koeldranke of  
   vrugtesappe wat baie suiker bevat
Warm drankies: Gebruik eerder versoeterpilletjies as suiker in warm drankies. As jy  
   versoeterpilletjies gebruik, gebruik dit spaarsamig.

Maak styselkosse 
die basis van 

meeste maaltye.

Eet elke dag baie 
groente en vrugte.

VRUGTE

Hoender, vis, vleis, 
eiers of melk kan elke 

dag geëet word. 

     
    GROENTE   

STYSEL/G
RAAN/BROOD

PROTE

ÏEN
E

SUIWEL

Melk/jogurt =
1 koppie

Kaas/eiers =
½ koppie
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Hoeveel om te eet en wanneer om te eet
Maak maaltye min of meer dieselfde grootte. As jy oorgewig is, eet kleiner maaltye. 
Baie groot maaltye kan dalk té veel glukose op een slag in jou bloed veroorsaak.  

Eet vette spaarsamig
Eet klein hoeveelhede vet. Te veel vet kan veroorsaak dat jy 
vinnig gewig optel. Eet baie min diepgebraaide kosse.

• Kies laevetkosse
• Verwyder enige vet vanaf die vleis en die vel van  

die hoender voordat jy dit kook
• Rooster, bak of stoom eerder jou kos as om dit diep te braai
• Moenie olie of margarien by enige kos voeg nie

Versoet jou dieet
Mense met diabetes kan ’n bietjie suiker in gemengde 
maaltye gebruik.

• Eet suiker op sagte pap
• Smeer konfyt dun op bruinbrood
• Eet kosse wat klein hoeveelhede suiker bevat, soos byvoorbeeld:
 Ingemaakte sousboontjies in tamatiesous
 Grondboontjiebotter
 Versoete laevetjogurt

SOMMIGE VERSOETE KOSSE KAN TYDENS SPESIALE GELEENTHEDE GEËET WORD!
Sommige kosse soos koeke, koekies en lekkers word van suiker en vet gemaak.
Hierdie kosse kan spaarsamig en tydens spesiale geleenthede geëet word.

VINNIGE
WENK

Deel jou maaltye eweredig gedurende die dag op. Eet elke dag op dieselfde tyd, indien moontlik.  

Gebruik sout spaarsamig. Gebruik eerder 
kruie, knoffel en rissie om jou kos te geur.

Eet ontbyt Eet middagete Eet aandete
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MEDIKASIE
Gesonde eetgewoontes, gereelde oefening en gewigsverlies is dalk al wat jy 
nodig het om jou diabetes te beheer. Maar baie mense moet ook nog pille neem 
of insulieninspuitings kry.

Indien jy diabetesmedisyne neem, onthou die volgende:
• Neem die diabetesmedisyne presies soos wat jou dokter of kliniekverpleegster dit vir jou voorskryf

• Moenie ophou om die diabetesmedisyne te neem nie, tensy jou dokter vir jou sê om dit te staak

• Maak altyd seker dat jy genoeg diabetesmedisyne het om te gebruik tot jy weer die kliniek besoek

TOETSING
Meting van die glukose in  
jou bloed
Wanneer jy die kliniek besoek, sal die verpleegster ’n 
bloedtoets doen om uit te vind hoeveel glukose in jou 
bloed is. Jy kan leer hoe om jou eie bloed vir glukose 
te toets. Maak seker dat jou gesondheidswerker jou 
wys hoe om dit te doen en vra vrae as iets onduidelik 
is. Vra vir ’n familielid of vriend om jou te help met die 
toetse as jy sukkel. Skryf jou toetsuitslae in ’n boek.  

Neem die boek saam met jou as jy die kliniek besoek.

As daar té veel of té min glukose in jou bloed is, moet jy dalk 
jou dieet verander of begin oefen. Jy moet dalk ook pille neem, 
indien jy nog nie neem nie, óf insulieninspuitings kry.

VINNIGE
WENK

Bloedtoetsstrokies word in ’n meter geplaas.
Strokies word gratis by ’n kliniek voorsien.

TOETSSTROKIES
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LET OP NA HIERDIE TEKENS
Leer ken jou liggaam se waarskuwingstekens van té veel of té min glukose in  
jou bloed. 

Al hierdie onderstaande tekens is waarskuwings van té veel glukose in jou bloed:

Indien jy diabetestablette gebruik of insulien-inspuitings ontvang, moet jy 
let op hierdie tekens. Dit is waarskuwings dat jy té min glukose in jou bloed 
het. Mens noem dit hipoglisemie (hipo).

Indien jy diabetestablette gebruik of insulien-inspuitings ontvang, onthou altyd die 
volgende:
• hou altyd suikerlekkers by jou; kunsmatige versoetmiddels en lekkers met kunsmatige 

versoeters sal nie werk nie
• dra ’n MedicAlert-armband met ‘Diabeet - gee suiker indien verward’ wat daarop geskryf is.

sweet voel verward voel flou of swak

voel bewerig, senuweeagtig of geïrriteerd     gehamer van die hart
voel dronk

gaan te gereeld  
toilet toe

voel baie moeg  
en swak

voel baie dors sien nie goed nie

Sodra jy enige van hierdie tekens ervaar, eet ’n lekkertjie of drink ’n 
soet drankie en eet dan ’n toebroodjie. 

EEN TWEE DRIE VIER

As jy diabetes het en hierdie tekens ervaar, kyk of jy gesond eet, 
oefening doen en jou medikasie neem soos jy moet. As jy al 
hierdie dinge reg doen, gaan besoek eerder die kliniek vir raad.  

VINNIGE
WENK
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VERSORG JOUSELF
As jy diabetes het, kan jou liggaam maklik infeksies opdoen. Ligte beserings 
kan tot probleme lei as dit nie op ’n vroeë stadium behandel word nie.

Versorg jou voete
Diabetes kan die bloedvloei na jou voete verlaag en hulle koud maak. Dit kan ook 
veroorsaak dat jy gevoel in jou voete verloor. 

Versorg jou oë
Hoë bloeddruk kan dalk jou sig beïnvloed. As
jy enige veranderinge in jou sig opmerk, gaan 
besoek ’n dokter by die kliniek. Gaan elke jaar vir 
’n oogtoets, selfs al het jou sig nie verander nie.

Moenie 
kaalvoet  
loop nie.

Wees versigtig vir 
verwarmers en 
warmwatersakke  
(jy mag dalk jou voete 
hiermee verbrand en 
dit nie eers voel nie). 

Versorg jou mond
Borsel jou tande ten minste twee keer per 
dag. Besoek jou tandarts gereeld en lig 
hom in omtrent jou diabetes.  

Kontroleer elke dag jou 
voete sorgvuldig (besoek die 
kliniek as jy sere het wat nie 

gesond wil word nie). 

Was jou voete elke 
dag in warm (nie te 

warm nie) water.

Droog jou voete goed af, 
veral tussen jou tone. 

Smeer room aan jou 
voete (nie tussen jou 

tone nie) om hulle 
sag te hou.

Knip jou 
toonnaels reguit.

Dra gemaklike skoene 
of sandale (nie plastiek 

nie) wat goed pas.

Kontroleer skoene 
elke dag vir spykers 

en klippies.

Hou jou voete warm 
en droog in die winter.
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LEEF MET DIABETES

HET JY GEWEET...?
Baie suksesvolle mense leef met diabetes

Lillian DubeNick Jonas Morgan Freeman Halle Berry

Dit kan moeilik wees om die behandeling vir jou diabetes vol te hou. Dit help 
om die ondersteuning van jou gesin, vriende en medewerkers te hê.

Bespreek met jou gesin en vriende oor hoe hulle jou kan ondersteun. Sluit aan 
by Diabetes Suid-Afrika om toegang tot diabetiese ondersteuningsgroepe in jou 
area te verkry. As deel van ’n ondersteuningsgroep sal jy idees kan uitruil oor ’n 
leefwyse met diabetes. Jy hoef nie slegs op jou gesondheidswerkers staat te maak 
nie – jy kan nou ook staatmaak op jouself en die ander mense in jou groep.



Nasionale kantoor: Posbus 604, Fontainebleau 2032
Tel: 011 886 3765/21
Faks: 011 886 2735
E-pos: national@diabetessa.org.za
Webwerf: www.diabetessa.co.za

Diabetes Suid-Afrika poog om mense met diabetes te help om hulle toestand te verstaan 
sodat hulle hulself kan versorg en ’n gesonde en aktiewe lewe kan lei. Die Vereniging verskaf 
inligtingspamflette en organiseer praatjies en kursusse oor diabetes en gee ’n tydskrif, Diabetes 
Focus, uit. 

Diabetes SA het ’n netwerk van takke en ondersteuningsgroepe regoor die land om mense in 
hulle eie gemeenskappe te help. Die meeste van die werk wat in die Vereniging gedoen word, 
word deur vrywilligers gedoen – mense wat sélf diabetes het en weer ander help. Waarom 
begin jy nie ’n Diabetes SA-ondersteuningsgroep in jou area nie? Diabetes Suid-Afrika staan vir 
alle mense met diabetes. Sluit by ons aan en wees ’n stem vir diabetes.

Diabetes SA-takkantore

Durban    0861 222 717
Oos-Londen   082 327 1571
Kimberley   082 923 4620
Lenasia    011 852 5773
Pietermaritzburg   033 346 0934
Port Elizabeth   082 579 9059
Pretoria    083 574 0959
Wes-Kaap    021 425 4440

Nelspruit / Mbombela 072 247 3264
Phalaborwa 015 781 1759
Pietersburg / Polokwane 015 291 1598
Potchefstroom/ Tlokwe 018 293 2089
Thohoyandou (Malumele) 084 416 2725
Uitenhage  041 995 9070
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Diabetes SA-plaaslike kontakte

Bloemfontein  083 312 9137
Elim Hospitaal (Venda) 015 556 3157
George   082 494 3447
Graaff-Reinet   049 891 0102
Margate    039 312 7470


