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Inleiding
Ook als je diabetes hebt, kan je genieten van een glaasje alcohol. Niet overdrijven is echter de boodschap!
Alcohol wordt verwerkt in de lever (ongeveer 6-9g alcohol/u). Op het moment dat alcohol wordt ingenomen, krijgt 
de afbraak van alcohol voorrang en wordt de eigen suikeraanmaak in de lever stilgelegd. Hierdoor kan er tot enkele 
uren na de alcoholinname een onverwachte hypoglycemie ontstaan.

Advies
Advies is om de consumptie van alcohol te beperken tot dagelijks maximaal:
• 20g voor mannen = 2 consumpties
• 10g voor vrouwen = 1 consumptie

Richtlijn van Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs 
(VAD):
 De aanbevelingen van de VAD zijn:
• Maximum 10 eenheden alcohol/week gebruiken, zowel voor mannen als vrouwen
• Verspreiden over meerdere dagen
• Inname bij voorkeur niet alle dagen

Alcohol levert enkel energie (7kcal/g) en geen voedingsstoffen.
Een standaardglas komt overeen met 10g alcohol (=12,7 ml)

Advies in de praktijk:
• Combineer een glaasje alcohol met een snack of maaltijd die koolhydraten bevat.
• Hou altijd koolhydraten bij de hand om een hypoglycemie op te vangen.
• Kies niet voor zoete alcoholische dranken, maar voor dranken met laag koolhydraatgehalte zoals bvb. droge 

champagne, droge schuimwijnen, droge witte of rode wijn, een pintje bier
• Jenever, whisky, rum, cognac enz…. hebben een hoog alcoholgehalte. Heel belangrijk is de hoeveelheid van 3,5 cl 

(= standaardglas) niet te overschrijden!
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• Alcoholpops en cocktails zijn te vermijden owv het mengen met vruchtensappen of frisdranken, waardoor ze een 
hoger koolhydraatgehalte hebben,  vb. gin tonic.

• Let op met alcoholarme bieren. Ze bevatten minder alcohol dan gewone bieren, maar ze bevatten ook 
koolhydraten en zijn dus niet vrij te gebruiken!

• Controleer steeds voor het slapengaan de glycemie.
• Neem indien nodig een koolhydraathoudende snack.
• Wees voorzichtig met het bijspuiten van insuline bij een hogere glycemie, aangezien alcohol een laattijdig 

bloedsuikerverlagend effect kan hebben.
• Meet de volgende morgen opnieuw en corrigeer indien nodig aan de hand van je bijspuitschema!

 Overzicht koolhydraten per alcoholische drank
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