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Inleiding 
 

De moslimbevolking is een belangrijke risicogroep voor diabetes mellitus en de complicaties van 

deze aandoening. Wanneer deze patiënten wensen te vasten tijdens de ramadan vormt dit een 

aanzienlijke uitdaging voor zowel patiënt als zorgverlener. Aangezien moslims een steeds groter 

deel van de Belgische samenleving vormen, is het aangewezen dat artsen vertrouwd zijn met 

deze problematiek. Dit artikel heeft als doel de kennis van de zorgverlener te vergroten wat 

betreft de ramadan en het belang ervan voor moslims. Er wordt dieper ingegaan op de 

(patho)fysiologie van het vasten en de risico’s van vasten bij patiënten met diabetes. Uitgaande 

van de literatuur wordt er een aanpak van patiënten met diabetes tijdens de ramadan 

voorgesteld. In het bijzonder wordt er ingegaan op het medicamenteus beleid. 

 

Methode 
 

Relevante Engels- en Nederlandstalige artikels werden gezocht via Pubmed gebruik makend van 

de zoektermen ramadan, fasting, diabetes mellitus, hypoglycemia. Verder werd gebruik gemaakt 

van relevante informatie uit een aantal naslagwerken. 

 

Epidemiologie 
 

In België wonen naar schatting tussen 350 000 en 380 000 moslims (1), waarvan de 

meerderheid van Marokkaanse, Turkse of Algerijnse afkomst (2). Wanneer we kijken naar het 

voorkomen van diabetes in deze populatie zien we dat die veel hoger is dan bij de autochtone 

westerse patiëntenpopulatie. Uit een Nederlandse studie blijkt dat de prevalentie van diabetes 

(ongeacht het type) bij autochtone Nederlanders 3,0% bedraagt tegenover 12,3% en 12,4% bij 

patiënten van respectievelijk Turkse en Marrokaanse origine (3). De verklaring hiervan kan 

gezocht worden in het feit dat er in deze migrantengroepen meer overgewicht voorkomt en dat 

zij meestal een lage socio-economische positie innemen. Verder is de prevalentie van diabetes 

Abstract 
Diabetes mellitus heeft een hoge prevalentie onder moslims in onze westerse samenleving. 

Patiënten met diabetes die wensen deel te nemen aan de ramadan vormen een uitdaging voor 

patiënt en zorgverlener.  In principe moet hen worden afgeraden om actief deel te nemen aan 

de ramadan. Dit geldt in het bijzonder voor patiënten met een hoog risico op complicaties.   

Patiënten met diabetes kunnen, volgens de Koran, een vrijstelling krijgen voor de ramadan.  

Tijdens de ramadan hebben zij een verhoogd risico op acute complicaties : hypoglycemie, 

hyperglycemie, diabetische ketoacidose, dehydratatie en trombose. De begeleiding van 

diabetespatiënten is daarom van essentieel belang, zowel voor, tijdens als na de ramadan.  

Glucoseverlagende medicatie dient (individueel) aangepast te worden om de kans op 

hypoglycemie zo laag mogelijk te houden.  Tijdens de ramadan is een nauwgezette opvolging 

van de glycemie van belang, vooral bij patiënten die insuline gebruiken. 
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mellitus type 2 bij Turkse en Marrokaanse immigranten in een westerse omgeving beduidend 

hoger dan in hun respectievelijk land van herkomst (prevalentie diabetes type 2 Turkije 5,4%, 

Marokko 2-5% (4)). Dit benadrukt verder de rol van het aannemen van een westerse levensstijl 

(dieet, sedentair leven) na migratie. 

 

 

Ramadan 
 

Het vasten tijdens de ramadan is één van de vijf pijlers van de islam. Moslims die vasten tijdens 

de ramadan moeten zich onthouden van eten, drinken, gebruik van orale en parenterale 

medicatie, roken en geslachtsgemeenschap vanaf de dageraad tot zonsondergang. Tussen 

zonsondergang en dageraad zijn er daarentegen geen restricties wat betreft eten of drinken. 

Meestal heeft men tijdens de ramadan twee maaltijden per dag, één na zonsondergang (Iftar) en 

één voor dageraad (Suhur). Deze maaltijden bevatten meestal aanzienlijke hoeveelheden 

koolhydraten. “Ramadan” is de 9e maand van de islamitisch maankalender (Hijra). De Hijra 

rekent met 12 maanmaanden van ieder 29 of 30 dagen en een jaar van 354 dagen. Hierdoor valt 

de ramadanmaand elk jaar op een ander moment in de westerse zonnekalender en bijgevolg op 

een ander moment ten opzichte van de seizoenen. Hierdoor kan de duur van het vasten bij 

moslims in België variëren tussen 8 en 16,5 uren per dag. Het vasten wordt afgesloten met het 

Suikerfeest, waarop overvloedig gegeten wordt. 

 

Iedere moslim is verplicht deel te nemen aan de ramadan vanaf het begin van de puberteit. De 

Koran laat in een aantal gevallen vrijstelling om te vasten toe (7). Er wordt onderscheid gemaakt 

tussen tijdelijke en permanente vrijstelling. Tabel 1 toont de verschillende vrijgestelde groepen 

en de compensatie die van hen verwacht wordt (5). Aan de hand hiervan kan de zorgverlener de 

patiënt informeren van de mogelijkheid van vrijstelling van vasten.  

 

Hoewel patiënten met diabetes dus een mogelijkheid tot vrijstelling hebben, blijkt uit de 

EPIDIAR studie (uitgevoerd bij 12243 diabetespatiënten in 13 moslimlanden) (6), dat 43% van 

de patiënten met diabetes type 1 en 79% van de patiënten met diabetes type 2 toch besluiten te 

vasten tijdens de ramadan. Het is daarom belangrijk dat ook artsen in West-Europa zich bewust 

zijn van de eventuele gevaren verbonden met vasten tijdens de ramadan. 

 
 

 

Tabel 1: Vrijstelling van vasten 

Tijdelijke vrijstelling 

• vrouwen die menstrueren, zwanger zijn of borstvoeding geven 

• mensen die op reis zijn 

• mensen die tijdelijk ziek zijn (bijvoorbeeld gastro-enteritis) 

  

Compensatie: 

Zij dienen de niet-gevaste 

dagen op een later moment 

(vóór de eerstvolgende 

ramadan) in te inhalen  

 

Permanente vrijstelling 

• chronisch zieke patiënten (met bijvoorbeeld diabetes mellitus, 

chronische luchtwegproblemen, hart- of nierfalen) 

• ouderen die te zwak zijn om te vasten 

• patiënten met een psychiatrische aandoening, een geestelijke 

handicap of dementie 

 

Compensatie: 

Zij moeten iedere niet-gevaste 

dag compenseren door één 

arme te voeden of financieel te 

ondersteunen 
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Fysiologie van vasten en glucosehomeostase 
 

Glucose is, onder fysiologische omstandigheden, de obligate brandstof voor hersenen. De 

glycemie wordt daarom gedurende de dag zo constant mogelijk gehouden. Normale 

glycemiewaarden liggen tussen 60 en 140 mg/dl. Bij het eten wordt de insulinesecretie 

gestimuleerd. Insuline simuleert de opslag van glucose als glycogeen in lever en spier. Bij vasten 

zal de glycemie de neiging hebben om te dalen. In normale omstandigheden zal er geen 

hypoglycemie optreden doordat er beschermingsmechanismen in werk treden om de hersenen 

te beschermen tegen een gebrek aan glucose (Tabel 2). In eerste instantie zal hierbij de 

insulinesecretie dalen (vanaf een glycemie van 80-85 mg/dl), waardoor de glucoseproductie 

door lever en nier worden verhoogd en het glucoseverbruik door insuline-gevoelige weefsels, 

zoals de spieren, daalt. Wanneer de glycemie verder daalt tot 65-70 mg/dl zullen een aantal 

tegenregulerende hormonen (counterregulatory  hormones) ervoor zorgen dat deze daling wordt 

tegengewerkt. Glucagon is het eerste en belangrijkste van deze hormonen. Het stimuleert verder 

glycogenolyse en gluconeogenese. Adrenaline kan ook een belangrijke rol spelen in het acute 

antwoord op hypoglycemie, voornamelijk wanneer de glucagonsecretie niet volstaat. Het zal 

eveneens glycogenolyse en gluconeogenese 

stimuleren en glucoseverbruik door insuline-

gevoelige weefsels verminderen. Ook cortisol en 

groeihormoonconcentraties zullen stijgen maar 

spelen geen kritische rol. Wanneer de 

glycemiewaarden gedaald zijn tot 50–55 mg/dl 

zullen autonome en neuroglycopene symptomen 

optreden. Autonome symptomen zijn onder 

andere: zweten, beven, palpitaties en 

hongergevoel. Neuroglycopene verschijnselen zijn 

het directe gevolg van glucosetekort in de 

hersenen. Het gaat hier om duizeligheid, 

concentratiestoornissen, visusstoornissen en 

hoofdpijn. Bij verder dalen van de glycemie 

ontstaan ook cognitieve functiestoornissen 

waardoor een adequate reactie verder zal 

uitblijven. Uiteindelijk kan hypoglycemie tot 

epileptische insulten, coma en zelfs de dood leiden. 

(22)  

 

Bij de meeste mensen zal de glycogeen uit de lever volstaan om de glycemie gedurende 8 tot 12u 

op peil te houden. Wanneer het vasten aanhoudt wanneer deze glycogeenreserve is uitgeput, zal 

door de lage insulinemie meer vetzuur worden vrijgezet uit de vetcellen. Oxidatie van deze 

vetzuren genereert ketonen die als brandstof kunnen dienen voor gestreepte spieren, hartspier, 

lever, nieren en vetweefsel. Hierdoor wordt glucose gespaard voor hersenen en rode bloedcellen 

(9). 

 

 

Pathofysiologie van de tegenregulatie bij diabetes  
 

Bij diabetespatiënten kan de glucosehomeostase gestoord zijn. Een aantal mechanismes die 

hierin een rol spelen zullen hier worden besproken (8). 

 

Tabel 2: Fysiologische antwoorden 

op dalende glycemie 

 

 

Antwoord 

Glycemiedrempel 

(mg/dl) 

  
↓ Insuline 80-85 
↑ Glucagon 65-70 
↑ Adrenaline 65-70 

↑ Cortisol en GH 65-70 

Symptomen 50-55 
↓ Cognitie < 50 

 
Aangepast uit Cryer (22) 
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Diabetes type 1  

 

Bij diabetes type 1 is er sprake van een absolute insulinedeficiëntie. Bijgevolg is de insulinemie 

enkel afhankelijk van de toegediende exogene insuline en zijn farmacokinetica. Wanneer de 

glycemie daalt, zullen de insulineconcentraties dus niet dalen. Het eerste 

beschermingsmechanisme tegen hypoglycemie is dus afwezig (Tabel 2). Daarenboven neemt ook 

de glucagonrespons (tweede beschermingsmechanisme) af. Deze patiënten hangen dus voor een 

groter deel af van het derde beschermingsmechanisme, de toename van adrenalinesecretie. De 

adrenalinesecretierespons is bij diabetes type 1 echter verminderd. De glycemiedrempel voor 

het optreden van de adrenalinesecretierespons is verschoven naar lagere plasma 

glucoseconcentraties. Dit is grotendeels het resultaat van recente voorafgaande hypoglycemieën 

en van autonome neuropathie ten gevolge van diabetes. Ook de volgende verdedigingslinie is bij 

grote groepen patiënten met diabetes type 1 verstoord. Ten gevolge van herhaalde episodes van 

hypoglycemie ontstaat er een unawareness voor hypoglycemie, wat inhoudt dat de symptomen 

die de patiënten waarschuwen van het optreden van een hypoglycemie en hem zullen aanzetten 

om te eten, verdwijnen (8)(22).  

 

Anderzijds kan bij patiënten met absolute insulinedeficiëntie langdurig vasten in afwezigheid 

van voldoende insulinetoediening leiden tot overmatige glycogenolyse en toename van 

gluconeogenesis en ketogenese. Dit kan leiden tot hyperglycemie en ketoacidose (9). 

 

Diabetes type 2  

 

Glucose tegenregulatiemechanismes zijn in het algemeen intact in het vroege verloop van 

diabetes type 2. Dit verklaart de lage frequentie van hypoglycemieën. Gezien de progressieve 

insulinedeficiëntie neemt het probleem van iatrogeen geïnduceerde hypoglycemie toe. Patiënten 

met gevorderde diabetes type 2 ontwikkelen dan ook stoornissen van de glucose tegenregulatie 

vergelijkbaar met deze bij type 1 diabetes: de glucagon respons verdwijnt nagenoeg volledig, en 

de drempelwaarden voor autonome en symptomatische reacties verschuiven naar lagere 

plasmaglucosewaarden na recent opgetreden hypoglycemieën. 

 

 

Risico’s van vasten bij patiënten met diabetes 

 

Wanneer we kijken naar de weerslag van vasten tijdens de ramadan op de biochemische 

parameters, blijkt uit de meeste studies bij personen met diabetes dat er geen verschil gevonden 

werd in de HbA1c-waarde (maat voor de gemiddelde glycemie over de voorbije 3 maanden) of 

de fructosamineconcentratie (maat voor de gemiddelde glycemie over de voorbije 1-2 weken) 

bepaald vóór en na afloop van de ramadan (14). Het belangrijkste probleem voor 

diabetespatiënten tijdens de ramadan zijn de acute complicaties: hypoglycemie, hyperglycemie, 

diabetische ketoacidose, dehydratatie en trombose (6). 

 

Hypoglycemie 

 

Hypoglycemie is verantwoordelijk voor 2-4% mortaliteit bij diabetes type 1 (10). Bij type 2 zijn 

er geen cijfers bekend maar is het waarschijnlijk niet frequent. Het aantal episodes van 

hypoglycemie ligt bij patiënten met type 1 ook verschillende malen hoger dan bij type 2 (6). Uit 

de EPIDIAR studie blijkt dat bij patiënten met type 1 het risico op een ernstige hypoglycemie 4,7 

maal hoger wordt door vasten tijdens de ramadan. Bij diabetes type 2 wordt het risico op 
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ernstige hypoglycemie 7,5 maal hoger. Redenen hiervoor zijn: verminderde voedselinname en 

wijzigen van levensstijl, onaangepast orale medicatie- of insulineregime en stoornissen in de 

tegenregulerende hormonen (zoals hierboven besproken). Deze cijfers onderschatten 

vermoedelijk het probleem doordat in deze studie de definitie van ernstige hypoglycemie wordt 

beperkt tot hypoglycemie leidend tot hospitalizatie (6). 

 

Hyperglycemie en diabetische ketoacidose 

 

Er is bij diabetespatiënten een duidelijk verband aangetoond tussen aanhoudende 

hyperglycemie, microvasculaire complicaties en mogelijk ook macrovasculaire complicaties op 

lange termijn (15)(16). Op korte termijn is diabetische ketoacidose een directe complicatie van 

hyperglycemie. Over het verband tussen jaarlijks korte episodes van hyperglycemie en 

complicaties bestaat er geen informatie. Het risico op ernstige hyperglycemie (waarbij 

hospitalisatie nodig is) is bij diabetes type 1 en type 2 door vasten tijdens de ramadan 

respectievelijk 5 en 7,5 maal hoger (6). Dit kan men toeschrijven aan het feit dat de maaltijden 

tijdens de ramadan groter zijn en meer koolhydraten en vetten bevatten, eventueel in 

combinatie met een overmatige vermindering van de insulinedosis (11).  

 

Dehydratatie en trombose 

 

Tijdens de ramadan is er sprake van een (langdurig) beperking van vochtinname, vooral bij 

personen die aan zware fysieke arbeid doen. Daarenboven zal er bij een glycemie hoger dan 180 

mg/dl ook osmotische diurese optreden, die zorgt voor verlies van vocht en elektrolieten. Dit 

kan door het gedaald intravasculair volume leiden tot orthostatische hypotensie. In het kader 

van diabetische neuropathie kan dit leiden tot syncopes en de bijhorende ernstige gevolgen (12). 

Bij diabetes is er ook sprake van een hypercoagulatie-toestand (meer stollingsfactoren, minder 

endogene anticoagulans, gestoorde fybrinolyse) (9). De gestegen bloedviscositeit door 

dehydratie kan deze hypercoagulatie-toestand nog verergeren. Deze factoren zouden het risico 

op trombose kunnen verhogen (9). In één studie heeft men een hoger incidentie vastgesteld van 

occlusie van de vena centralis van de retina maar het aantal hospitalisaties omwille van  

coronaire events of CVA was bij diabetici tijdens de ramadan niet verhoogd (9). 

 

 

Aanpak 

 

De begeleiding van diabetespatiënten gedurende de ramadan is van essentieel belang. Het gaat 

niet alleen om begeleiding tijdens de ramadan, maar ook voor en na de ramadan.  

 

Advies om niet te vasten 

 

In principe moet aan diabetespatiënten altijd geadviseerd worden om niet te vasten. Al dan niet 

deelnemen aan het vasten is echter een persoonlijke beslissing die ook afhankelijk is van 

religieuze en sociale motieven. De ramadan is een belangrijke gebeurtenis voor de familie en de 

Islamitische gemeenschap. Het gevoel van verbondenheid met de gemeenschap, schuldgevoelens 

tegenover vastende familieleden en angst voor verlies aan respect van de familie en omgeving 

kunnen een rol spelen in de beslissing om deel te nemen aan het vasten (5). Hierbij komen ook 

vaak een matig ziektebesef en ziekteinzicht die maken dat het van groot belang is om als 

behandelaar zelf het initiatief te nemen om het onderwerp diabetes en ramadan bespreekbaar te 

maken. Ook kan het nuttig zijn om hierin familieleden van de patiënt te betrekken. De patiënt 
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moet op de hoogte zijn van de 

mogelijkheid tot vrijstelling (Tabel 1) en 

de risico’s verbonden aan vasten. In 

verschillende aanbevelingen wordt 

aangeraden om de groepen van 

diabetespatiënten uit Tabel 3 absoluut af 

te raden om te vasten gezien het hoge 

risico op complicaties. 

 

Pre-ramadan consultatie 

 

Men dient 1 à 2 maanden voor het begin 

van het vasten een consultatie te plannen 

voor diabetespatiënten die wensen deel 

te nemen aan de ramadan (5)(9)(11). 

Tijdens deze consultatie plant men een 

volledig klinisch onderzoek, een metabole 

controle, een bespreking van dieet- en 

medicatiewijzigingen. Ook dient er 

aandacht besteed te worden aan educatie 

van de patiënt. In Tabel 4 wordt een 

gedetailleerd overzicht gegeven van de 

mogelijke inhoud van deze consultatie. 

Het is aangewezen om een goede glycemiecontrole te bereiken vóór de start van de ramadan. Dit 

maakt het eenvoudiger om deze te behouden tijdens de ramadan (21). 

 

Tijdens de ramadan 

 

Er wordt aanbevolen om 4 à 5 dagen na de start van het vasten een evaluatieafspraak te plannen 

(5), enerzijds voor evaluatie van het voedingspatroon en het gebruik van de medicatie, 

anderzijds om aan de hand van glucosemetingen en met aandacht voor tijdstip en verloop van 

hypoglycemieën eventueel het medicatiebeleid aan te passen. In de eerste dagen van de ramadan 

merkt men immers hoe het lichaam op het vasten reageert. Laat patiënten die insuline gebruiken 

gedurende de ramadan 1 maal per week een glycemie dagcurve doen en doorbellen om te 

beoordelen. Eventueel kan men 15 dagen na het begin van het vasten nog een  

evaluatieconsultatie plannen. 

 

Na de ramadan 

 

Drie à vier dagen na het suikerfeest dient de patiënt opnieuw een glycemie dagcurve te doen. 

Aan de hand hier van zal het medicatiebeleid stapsgewijs worden aangepast. Na afloop dient 

men ook het gewicht te vergelijken met gewicht bij aanvang van de ramadan alsook de 

resultaten van een bloedname vergelijken met resultaten voor de ramadan. 

 

 

 

 

Tabel 3: Contra-indicaties om te vasten (9)(11) 
 

o Diabetes mellitus type 1 

o Diabetes mellitus type 2 

� Met diabetische complicaties 

� Met slechte glycemiecontrole 

� Ontregeling tijdens eerdere vastenperiode of 

tijdens de voorbije 3 maanden (ernstige 

hypoglycemie, hyperglycemie, diabetische 

ketoacidose, hyperosmolaire 

hyperglycemische coma) 

o Aanwezigheid van comorbiditeit zoals 

onstabiele angor, ongecontroleerde 

hypertensie, gevorderde macrovasculaire 

complicaties, infecties, nierinsufficiëntie 

o Zwanger 

o Patiënten die niet therapie- of dieettrouw zijn 

o Intensieve fysieke arbeid 

o Mentale handicap of psychiatrische 

aandoening door ziekte of medicatie 

o Ouderen of zorgafhankelijke patiënten 

 



 7 

Tabel 4: Pre-ramadan consultatie 
 

Volledig klinisch 

onderzoek 

o Bloeddruk 

o Gewicht 

o ... 

 

   

Metabool profiel 
 

o Nuchtere glycemie 

 

 o HbA1c  

 o Lipidenprofiel  

 o Urine Aceton  

 o Urine stick voor microalbumine en creatinine  

   

Dieet controle 
 

o Gebalanceerd, gezond dieet 

 

 o Maaltijden met grote hoeveelheden suiker en 

vet vermijden 

 

 o Maaltijden rijk aan vezels (volkoren granen, 

fruit en groenten) en lage glycemische index 

(zoals bonen en peulvruchten) (21) 

 

 o Overeten en maaltijden overslaan vermijden  

 o Voldoende drinken tijdens de uren dat er niet 

gevast wordt 

 

 o Ev. verwijzen naar dietist   

   

Medicatie 

aanpassen 

 

o Aanpassen dosis en/of tijdstip van inname (zie 

tekst) 

 

   

Educatie 

 

o Leren herkennen van tekens van hypo- en 

hyperglycemie 

o Uitleg over wat te doen bij hypoglycemie en 

aanraden om voorbereid zijn (bvb. steeds 

dextrose- of glucosetabletten bij zich hebben) 

 

 Wanneer glycemie bepalen?  

o vóór het ontbijt  

o circa 2u na ontbijt  

o na middaggebed  

o vóór verbreken van het 

vasten  

o vóór het slapengaan 

  

 

o Frequent glycemiebepalingen (vooral van 

belang bij gebruik van insuline of 

langwerkende glucoseverlagende middelen) 

(5) en advies over wanneer te stoppen met 

vasten en de noodzaak hiervan 

Wanneer vasten onderbreken?  

o glycemie < 60 mg/dl 

o glycemie < 70 mg/dl in de 

eerste uren van het vasten, 

zeker indien ’s ochtends 

insuline of sulfonylurea 

genomen 

o glycemie > 300 mg/dl (9) 

 

o Lichte fysieke activiteit (vooral tijdens de uren 

dat er gevast wordt) 

 

Aangepast uit Kobeissy et al. (11) 
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Medicatie tijdens de ramadan 

 

Dieetgecontroleerde patiënten 

 

Bij patiënten met diabetes type 2 die onder goede controle staan met enkel dieet is het risico bij 

vasten vrij laag. Er bestaat wel mogelijk een risico op postprandiale hyperglycemie als patiënt 

zich overeet. Daarom adviseert men om de maaltijden te spreiden over 2 à 3 maaltijden tijdens 

het deel van de dag dat men niet vast (9). Om hypoglycemie te vermijden dient de patiënt zijn 

dagelijkse lichaamsbeweging te matigen. Men raadt ook aan de lichaamsbeweging te plannen 

ongeveer 2 uur na avondmaal (9). De patiënt dient verder te zorgen voor voldoende 

vochtinname.  

 

Orale antidiabetica 

 

De keuze van het orale antidiabeticum is in elk geval individueel. In het algemeen geldt dat orale 

antidiabetica die de insulinesensitiviteit verhogen (bvb. metformine), zorgen voor een veel lager 

risico op hypoglycemie dan middelen die de insulinesecretie verhogen (bvb. sulfonylurea)(9). 

Ook wordt geadviseerd om medicatie met een korte werkingsduur voor te schrijven aangezien 

men slecht twee maaltijden per dag heeft (5). In Tabel 5 wordt getracht een overzicht te geven 

van de aanbevolen aanpassing per geneesmiddel. Veel studies en aanbevelingen over het gebruik 

van orale antidiabetica tijdens de ramadan spreken elkaar tegen. Het gegeven overzicht is 

daardoor ook slechts een voorstel gebaseerd op een aantal aanbevelingen (5)(9)(21)(23). Men 

dient niet te vergeten dat er risico’s verbonden zijn aan het overstappen naar een ander 

geneesmiddel dat de patiënt nog niet kent.  

 

Insuline 

 

Patiënten met diabetes type 1 hebben een zeer hoog risico om ernstige complicaties te 

ontwikkelen tijdens het vasten. Zij dienen daarom nadrukkelijk te worden aangeraden om niet 

deel te nemen aan de ramadan. Vooral in de genoemde risicogroepen (Tabel 3) dient vasten 

absoluut vermeden te worden. Om optimale glycemiecontrole te bereiken zijn er bij diabetes 

type 1 meerdere insuline injecties per dag vereist of een continue subcutane pomp. Verder zijn 

ook nauwgezette monitoring van glycemie en eventuele insulinedosisaanpassingen belangrijk. 

Bij patiënten met diabetes type 2 die insuline gebruiken worden gelijkaardige problemen gezien 

als bij diabetes type 1, behalve dat het voorkomen van hypoglycemie veel kleiner is.  

 

Gebruik van insuline-analogen met intermediaire of lange werkingsduur plus een 

(ultra)kortwerkende insuline voor elke maaltijd is een effectieve strategie tijdens de ramadan. 

De insulinedosis dient wel aangepast te worden. Eén aanbeveling (11) raadt aan om te starten 

met 70% van de totale pre-ramadan insulinedosis, waarvan 60% als langwerkende insuline 

(bvb. insuline glargine) ’s avonds en 40% als ultrakortwerkende insuline (bvb. insuline lispro of 

aspart). Het gebruik van ultrakortwerkende insuline (bvb. insuline lispro) geeft een betere 

postprandiale glycose na de ochtendmaaltijd en een lagere kans op hypoglycemie na het begin 

van het vasten in vergelijking met het gebruik van kortwerkende insuline (18). Indien de patiënt 

nog een snack eet na de avondmaaltijd (Iftar) raadt men wel aan om bij de avondmaaltijd 

kortwerkende insuline (bvb. regular insuline) te gebruiken in plaats van ultrakortwerkende 

insuline.  Bij patiënten die gebruik maken van 2 injecties per dag van een combinatiepreparaat 

wordt aangeraden om de insuline met intermediaire werkingsduur (bvb. NPH insuline) te 
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combineren met een ultrakortwerkende insuline. Dit geeft een beduidend lagere kans op 

hypoglycemie dan een combinatie met een kortwerkende insuline (11). In de aanbevelingen 

raadt men aan om de dosissen als volgt aan te passen: de oorspronkelijke ochtenddosis wordt bij 

de avondmaaltijd (Iftar) gebruikt en de helft van de oorspronkelijke avonddosis wordt bij de 

ochtendmaaltijd (Suhur) gebruikt (9). Een voorbeeld: vóór de ramadan Novo Mix 30 (d.i. 30E  

ultrakortwerkende insuline en 70E insuline met intermediaire werkingsduur per ml), 30E ‘s 

ochtends en 20E ’s avonds wordt tijdens de ramadan 10E ‘s ochtends en 30E ’s avonds. De reden 

van deze gereduceerde ochtenddosis is dat insuline met intermediaire werkingsduur een 

piekwerking heeft op 6 – 10u na injectie. Hierdoor zou tijdens de uren dat er gevast wordt een 

hypoglycemie kunnen ontstaan.  

 

Wanneer bij een patiënt met diabetes type 2 er gebruik wordt gemaakt van één injectie met 

langwerkende insuline per dag, raadt men aan om deze injectie ’s avonds te gebruiken en een 

preparaat te gebruiken met een stabiel werkingsprofiel, bvb. insuline glargine (5). Bij patiënten 

Tabel 5: Aanpassing van orale antidiabetica tijdens de ramadan 

 

Medicatie: Vóór de ramadan Tijdens de ramadan  
 

BIGUANIDE 

 

Metformine 

 

Ochtend (bvb. 500 mg) 

Middag (idem) 

Avond (idem) 

 

 

Ochtend: 1/3 van dagdosis (bvb. 500 mg) 

Middag: geen 

Avond: 2/3 van dagdosis (bvb. 1000 mg)(9) 

 
 

GLITAZONEN 

 

Pioglitazon (Actos) of 

Rosiglitazon (Avandia) 

 

 

Ochtend 

 

Ochtend: geen verandering van tijdstip of 

dosis vereist 

 

 Opmerking: Het gebruik van rosiglitazon wordt niet langer aanbevolen (19) 
 

SULFONYLUREA 

   

Glimepiride (Amarylle)(21) 

 

Ochtend 

 

Avondmaaltijd: dosis aanpassen op geleide 

van glycemiemetingen 

   

Glibenclamide (Daonil) of 

Gliclazide (Diamicron)(21) 

Ochtend 

Avond 

Ochtend: halve dosis  

Avond: normale dosis 

   

 Opmerking: • Overweeg overstappen naar glimepiride (23) of repaglinide (9) 

• Bij nierfunctiestoornissen overwegen om de ochtenddosis van  

       glibenclamide weg te laten (5) 
 

GLINIDEN 

 

Repaglinide (Novonorm) 

 

Maaltijdgebonden Maaltijdgebonden 

 
Opmerking: Repaglinide heeft een snellere en kortere werking dan sulfonylurea en daardoor een 

lagere kans op langdurige hypoglycemie (24)(25) 

 

Aangepast uit Ahdi et al. (5) 
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met een redelijke basale insulinesecretie kan één injectie met een insuline met intermediaire 

werkingsduur ’s avonds voldoende zijn, aangezien de piekwerking dan samenvalt met de 

ochtendmaaltijd. Veel patiënten zullen echter ook een kortwerkende insuline nodig hebben om 

de glucoselading van het avondmaal op te vangen. Daarenboven zullen veel patiënten nog een 

kortwerkende insuline nodig hebben voor de ochtendmaaltijd (9). 

 

In het algemeen geldt dat men aan de hand van regelmatige glycemiebepalingen (en het 

voorkomen van hypoglycemie) de insulinedosering en eventueel de mixverhouding dient aan te 

passen. 

 

 

Samenvatting 
 

Diabetes mellitus heeft een hoge prevalentie onder moslims in onze westerse samenleving. 

Patiënten met diabetes die wensen deel te nemen aan de ramadan vormen een uitdaging voor 

patiënt en zorgverlener.  In principe moet hen worden afgeraden om actief deel te nemen aan de 

ramadan. Dit geldt in het bijzonder voor patiënten met een hoog risico op complicaties.  

Zorgverleners dienen zich echter bewust te zijn van het dilemma dat dit met zich meebrengt.  

Patiënten met diabetes kunnen, volgens de Koran, een vrijstelling krijgen voor de ramadan.  

Onder andere het gewijzigd eetpatroon, de veranderingen in medicatie en stoornissen in de 

tegenregulerende hormonen bij diabetici, zorgen tijdens de ramadan voor een verhoogd risico 

op acute complicaties : hypoglycemie, hyperglycemie, diabetische ketoacidose, dehydratatie en 

trombose. De begeleiding van diabetespatiënten gedurende de ramadan is daarom van 

essentieel belang. Het gaat niet alleen om begeleiding tijdens de ramadan, maar ook voor en na 

de ramadan.  Glucoseverlagende medicatie dient (individueel) aangepast te worden om de kans 

op hypoglycemie zo laag mogelijk te houden.  Tijdens de ramadan is een nauwgezette opvolging 

van de glycemie van belang, vooral bij patiënten die insuline gebruiken.  
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