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Kwaliteit van leven voor mensen 
met diabetes verbeteren door 
middel van sport en bewegen



0 % van de geneesmiddelen geneest diabetes type 2
42 % van de leefstijlinterventies ‘geneest’ diabetes type 2

(Lean et al, Lancet 2017)



20 weken wandelen

3 daagse afsluiting (5, 10, 15 of 20 km)

1 grote finale

Wat?       Hoe?       Wie?       Waarom?

Breng beweging in de praktijk



Wat?       Hoe?       Wie?       Waarom?

Zaterdag

28 september 2019



Wandelen door de duinen en 
over het strand

3 + 5 km = rollator vriendelijk

Wat?       Hoe?       Wie?       Waarom?



Autoriteit

Warme introductie

Team

Het is leuk!

Wat?       Hoe?       Wie?       Waarom?



Huisarts
Diabetesverpleegkundige 

Praktijkondersteuner
Fysiotherapeut

Diëtist
Podotherapeut
Hele Eerstelijn

en ook de Tweedelijn
Buurtsportcoaches

Leefstijlcoaches
Wandelverenigingen

Diabetes type 2
Diabetes type 1
Pre-diabetes
Obesitas
COPD
Eenzaam
Hart- & vaatziekten
Depressief

Iedereen die in ons shirt past
We gaan tot 5XL

Wat?       Hoe?       Wie? Waarom?



Het gemiddelde BMI van alle deelnemers was 31,2 kg/m2
De gemiddelde leeftijd is 62 jaar
74% van de deelnemers heeft meer dan 1 chronische aandoening

63% van de deelnemers is niet (meer) werkzaam
Vooraf had 23% van de deelnemers een indicatie voor depressie
Na deelname was dat nog maar 13%

88% van de deelnemers zegt te blijven wandelen
66% doet dat in dezelfde groep
72% van de deelnemers heeft meer sociale contacten

65% van de deelnemers zit beter in zijn vel
79% van de deelnemers beweegt meer dan voorheen
Het HBa1c van mensen met een waarde van meer dan 75 daalt gemiddeld met 21 punten 

Wat?       Hoe?       Wie?       Waarom?



Belemmeringen om te gaan bewegen

- Gebrek aan financiële ruimte

- Gebrek aan plezier in bewegen

- Behoefte aan professionele begeleiding

- Slechte lichamelijke conditie

- Gebrek aan vertrouwen (in lichaam)

- Multiproblematiek

Wat?       Hoe?       Wie?       Waarom?



Wat?       Hoe?       Wie?       Waarom?

Oplossingen van de NDC

- Sociale support

- Professionele begeleiding met persoonlijke aandacht

- Motivatie

- Succes behalen

- Positieve ervaringen met bewegen

- Fun factor  E/V > 1



Geweldige sportieve 
prestatie

Maakt enorm trots

Geeft veel energie

Zo’n medaille nog 
nooit gehad 
(Sir Steve wel 😉)

Wat?       Hoe?       Wie?       Waarom?



Wat?       Hoe?       Wie?       Waarom?



Welke patiënt 
wordt 

de volgende 
ambassadeur?

'Wandelen is behandelen’



Disclaimer!
Sport en bewegen hebben een aantal bijwerkingen:
Je zult:
• beter slapen
• niet aankomen
• minder ziek zijn, je hebt een hogere weerstand
• een beter spijsvertering hebben
• meer zelfdiscipline en zelfvertrouwen hebben
• minder stress hebben
• meer energie hebben
• productiever zijn op je werk of op school
• makkelijker relaxt zijn
• minder kans hebben om diabetes, hartkwalen en
• kanker te ontwikkelen
• nieuwe vriend(inn)en maken

www.nationalediabeteschallenge.nl


