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Inleiding

Diabetes is een ernstige chronische aandoening waarbij het bloedsuikergehalte te hoog is. Als dit niet
tijdig ontdekt wordt is dit erg schadelijk voor de gezondheid. Zo heeft iemand met diabetes een hoger
risico op hart- en vaatlijden.
Men schat dat momenteel 1 op 12 volwassen Belgen diabetes heeft. Vermoedelijk zal dit verder
oplopen tot 1 op 10 tegen 2030.
Type 2 diabetes komt het vaakst voor, namelijk in meer dan 90% van de gevallen, en treedt vooral op
vanaf de leeftijd van 40 jaar. Naast leeftijd en erfelijke aanleg spelen ook overgewicht en ongezonde
leefstijl een belangrijke rol in het ontstaan van type 2 diabetes.
In tegenstelling tot bij type 1 diabetes, waar je niets aan kan doen, zijn er bij type 2 diabetes specifieke
risicofactoren aan te duiden. Aan sommige risicofactoren kan men niets veranderen, andere heeft
men echter wel in de hand. Het goede nieuws is dat men door gezond te leven het risico op type
2 diabetes minstens kan halveren!
De sterke toename van type 2 diabetes heeft ervoor gezorgd dat er internationaal heel wat beweegt
op het vlak van preventie. Ook de Diabetes Liga is recent actiever gaan inzetten op de preventie van
diabetes bij hoogrisicopersonen (personen met diabetes in de familie, personen met overgewicht,
65plussers, …).
In de strijd tegen type 2 diabetes is het belangrijk om diabetes bespreekbaar te maken, om mensen
bewust te maken van een eventueel verhoogd risico op type 2 diabetes en te informeren over hoe dit
risico aan te pakken. Zorgverleners uit verschillende disciplines maar ook gemeente- en OCWM
besturen, organisaties en bedrijven spelen hierin een belangrijke rol.
Omdat het opzetten van sensibiliseringsacties in kader van diabetespreventie niet altijd eenvoudig is,
helpt deze brochure u door het aanreiken van heel wat ideeën, basisdocumenten, praktijkvoorbeelden
en richtlijnen. Deze inspiratiebundel biedt een antwoord op onderstaande vragen:





Hoe communiceer je op de juiste manier over diabetes en de preventie ervan?
Wat zijn de beste tools die hierbij kunnen worden aangewend?
Wie zijn belangrijke actoren die moeten worden betrokken?
Hoe maak je mensen warm om deel te nemen?

U bent gemeente- of OCMW bestuur?
Ook in uw stad of gemeente is er een sterke toename van het aantal
burgers met type 2 diabetes. Als gemeente- en OCMW bestuur kan u
meehelpen om diabetes bespreekbaar te maken en te voorkomen.
Samen met zorgverleners, middenveldorganisaties en bedrijven zet u
sensibiliserende activiteiten op voor de algemene bevolking en voor
hoogrisicopersonen in het bijzonder.
U doet er ook goed aan om uw diabetespreventie-acties te kaderen in
uw breder lokaal gezondheidsbeleid. Het project gezonde gemeente
(www.gezondegemeente.be) helpt u hierbij. U leert er bijvoorbeeld
naast sensibilisering ook oog te hebben voor structurele maatregelen, regelgeving … en wordt
gestimuleerd om verschillende gezondheidsthema’s aan elkaar te koppelen.
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Over de Diabetes Liga vzw
De Diabetes Liga streeft als onafhankelijke vereniging naar de beste zorg en omkadering voor
iedereen die met diabetes wordt geconfronteerd. Zowel mensen met diabetes en hun omgeving als
iedereen die professioneel betrokken is, maken deel uit van de 500 vrijwilligers en meer dan 22.000
leden. De werking richt zich op het verspreiden van kwalitatieve informatie over diabetes, de
behartiging van de belangen van mensen met diabetes, het creëren van een netwerk rond diabetes,
en, in opdracht van de Vlaamse overheid, de preventie van type 2 diabetes.
In 2009 werd het project Zoet Zwanger gelanceerd dat vrouwen met zwangerschapsdiabetes helpt
om na de zwangerschap de nodige stappen te zetten ter preventie van type 2 diabetes. In 2012 ging
de Diabetes Liga nog een stapje verder en werd een Beheersovereenkomst afgesloten met de
Vlaamse overheid, over de preventie van en bij diabetes. De Diabetes Liga wordt hiermee
gesubsidieerd als partnerorganisatie van de Vlaamse overheid voor de periode 2012-2016. De
Diabetes Liga adviseert het beleid, informeert en zet activiteiten op die nodig zijn om de preventie van
type 2 diabetes verder vorm te geven.

Deze inspiratiebundel en de hieronder vermelde tools en documenten zijn een initiatief van de
Diabetes Liga en kwamen tot stand met de steun van de Vlaamse overheid en in samenwerking met
Domus Medica, VIGeZ en Eetexpert.
Meer info: www.diabetes.be
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1. Basisdocumenten bij het organiseren van sensibilisatie-acties voor
diabetespreventie
1.1 Wetenschappelijk dossier diabetespreventie van de Diabetes Liga
Omschrijving:
In kader van de beheersovereenkomst ‘Preventie van en bij diabetes’ met de Vlaamse overheid heeft
de Diabetes Liga een overzicht gemaakt van de belangrijkste wetenschappelijke evidentie over de
preventie van type 2 diabetes.

Inhoud:





Wetenschappelijk dossier diabetespreventie:
o Risicofactoren voor type 2 diabetes
o Het belang van een gezonde leefstijl om type 2 diabetes te voorkomen of uit te
stellen:
 Voldoende lichaamsbeweging en het beperken van sedentair gedrag
 Een dagelijkse gezonde en evenwichtige voeding
 Een gezond lichaamsgewicht
 Stoppen met roken
o Screening en vroegdetectie van type 2 diabetes
Addendum I. Diabetes becijferd.
Addendum II. Terminologie bij de kernboodschappen diabetespreventie.

Ontwikkelaar:
Stuurgroep Diabetespreventie van de Diabetes Liga in samenwerking met Domus Medica, Eetexpert
en VIGeZ.

Hoe raadplegen of aanvragen:
Gratis te downloaden op www.diabetespreventie.be

Meer info:
Diabetes Liga vzw
Ottergemsesteenweg 456, 9000 Gent
Tel: 09/220 05 20
www.diabetespreventie.be – preventie@diabetes.be
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1.2 Kernboodschappen diabetespreventie van de Diabetes Liga
Omschrijving:
Op basis van het ‘Wetenschappelijk dossier diabetespreventie’ heeft de Diabetes Liga de belangrijkste
kernboodschappen verzameld. Deze werden geformuleerd in een begrijpbare taal, bruikbaar voor
iedereen die aan (communicatie over) diabetespreventie wil doen.

Inhoud:





Wat is diabetes mellitus
Risicofactoren voor type 2 diabetes
Type 2 diabetes voorkomen
Type 2 diabetes opsporen

Ontwikkelaar:
Stuurgroep Diabetespreventie van de Diabetes Liga in samenwerking met Domus Medica, Eetexpert
en VIGeZ.

Hoe raadplegen of aanvragen:
Gratis te downloaden op www.diabetespreventie.be

Meer info:
Diabetes Liga vzw
Ottergemsesteenweg 456, 9000 Gent
Tel: 09/220 05 20
www.diabetespreventie.be – preventie@diabetes.be
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1.3 Standpunt van Diabetes Liga betreffende het gebruik van de bloedglucosemeter
voor screening/diagnose van diabetes
Omschrijving:
De Diabetes Liga staat niet achter het gebruik van de bloedglucosemeter als screeningsmiddel. Het
testen met een bloedglucosemeter is bedoeld voor mensen met diabetes als middel om aan zelfzorg
te doen. Er is geen evidentie dat het bijdraagt tot de preventie en vroegtijdige detectie van type 2
diabetes en kan dus ook niet als dusdanig worden voorgesteld.
Naar aanleiding van ‘prik-acties’ die in het verleden door uiteenlopende organisaties werden
georganiseerd in kader van sensibilisering over diabetes, nam de Stuurgroep Diabetespreventie van
de Diabetes Liga hier een duidelijk standpunt over in.

Inhoud:




Standpunt van de Diabetes Liga vzw betreffende het gebruik van de bloedglucosemeter voor
screening/diagnose van diabetes.
Addendum I. Ministerieel besluit betreffende het verlenen van een toestemming voor een
pilootproject bevolkingsonderzoek naar diabetes type II HALT2Diabetes.
Artikel ‘Zin en onzin van publieke screening met de bloedglucosemeter’ - Lampaert A, Muylle
F, Buyse L, Van Pottelbergh I. Vlaams tĳdschrift voor Diabetologie 2014 nr. 2, 28-29.

Ontwikkelaar:
Stuurgroep Diabetespreventie van de Diabetes Liga.

Hoe raadplegen of aanvragen:
Gratis te downloaden op www.diabetespreventie.be

Meer info:
Diabetes Liga vzw
Ottergemsesteenweg 456, 9000 Gent
Tel: 09/220 05 20
www.diabetespreventie.be – preventie@diabetes.be
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2. Tools bij het organiseren van sensibilisatie-acties voor diabetespreventie
2.1 Affiches
Omschrijving:
Twee soorten affiches om te gebruiken binnen acties ter preventie van type 2 diabetes (A3). Er is witruimte voorzien voor het plaatsen van eigen logo of contactinformatie.

Inhoud:



Begrijp type 2 diabetes, verminder uw risico (beweging).
Begrijp type 2 diabetes, hoe groot is uw risico.

Ontwikkelaar:
International Diabetes Federation, aangepast voor gebruik in Vlaanderen door de Diabetes Liga.

Hoe raadplegen of aanvragen:




Te bestellen in kleine oplagen (< 5) via preventie@diabetes.be, verzendingskosten te betalen
Voor grotere oplagen te bestellen in hoge resolutie via preventie@diabetes.be (witruimte voor
eigen logo is voorzien)
Verschillende versies te raadplegen op www.diabetespreventie.be

Meer info:
Diabetes Liga vzw
Ottergemsesteenweg 456, 9000 Gent
Tel: 09/220 05 20
www.diabetespreventie.be – preventie@diabetes.be
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2.2 Artikels
Omschrijving:


6 misverstanden over diabetes ontkracht.
Een artikel dat zes grote misverstanden over diabetes en diabetespreventie ontkracht en
nader toelicht op een verstaanbare manier.



Voldoende lichaamsbeweging in de preventie en behandeling van diabetes is een
haalbare kaart.
Een artikel dat informeert over het belang van voldoende lichaamsbeweging en de preventie
en behandeling van diabetes. Door het geven van zeer concrete en laagdrempelige
boodschappen wordt gesensibiliseerd om onmiddellijk tot actie te komen en de levensstijl te
veranderen.

Inhoud:


6 misverstanden over diabetes ontkracht (6 thema’s, 2 pagina’s):
o Diabetes is een zeldzame aandoening.
o Er bestaat ‘erge’ en ‘minder erge’ diabetes.
o Je krijgt diabetes van teveel suiker te eten.
o Een pilletje is voldoende om diabetes te behandelen.
o Diabetes is niet te vermijden.
o Mensen met diabetes mogen geen suiker meer eten.



Voldoende lichaamsbeweging in de preventie en behandeling van diabetes is een
haalbare kaart (4 thema’s in vraag- en antwoordvorm, 1 pagina):
o Wist je dat … 30 minuten lichaamsbeweging per dag je risico op type 2 diabetes
vermindert met 30%?
o Wist je dat … je op een eenvoudige manier voldoende lichaamsbeweging kan
inbouwen in je dagelijks leefpatroon?
o Wist je dat … je zittende momenten verminderen nog een extra daling geeft van je
diabetesrisico met 10%?
o En, wat als je al diabetes hebt?

Ontwikkelaar:
Diabetes Liga

Hoe raadplegen of aanvragen – meer info:
Aanvragen via Diabetes Liga vzw
Ottergemsesteenweg 456, 9000 Gent
Tel: 09/220 05 20
www.diabetespreventie.be – preventie@diabetes.be
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2.3 Diabetesstand

Omschrijving:
Een display met toonbankje om een stand op te zetten i.k.v. sensibilisatie-acties voor
diabetespreventie. De stand wordt bij voorkeur gecombineerd met andere materialen zoals folders,
affiches, plasmascherm met slides, …

Inhoud:





Display
Toonbankje
o Fungeert tevens als trolley waar het materiaal in kan worden opgeborgen.
Handleiding om de stand op te zetten en af te breken
Wordt in een pakket aangeboden met 4 affiches en 150 folders

Ontwikkelaar:
Diabetes Liga

Hoe raadplegen of aanvragen:
Prijs en reservatie aanvragen via preventie@diabetes.be

Meer info:
Diabetes Liga vzw
Ottergemsesteenweg 456, 9000 Gent
Tel: 09/220 05 20
www.diabetespreventie.be – preventie@diabetes.be
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2.4 Evaluatiedocumenten
Omschrijving:
Het evalueren van sensibilisatie-acties levert belangrijke feedback. Afhankelijk van de resultaten en
bevindingen kan de actie worden bijgestuurd in functie van eventuele volgende edities. Het bepalen
van de manier hoe de actie zal worden geëvalueerd dient reeds te gebeuren tijdens de voorbereiding
ervan. De evaluatiedocumenten kunnen kant-en-klaar gebruikt worden of kunnen een inspiratiebron
zijn.

Inhoud:



Vragenlijst voor het nagaan van het profiel en de tevredenheid van de deelnemers over de
actie.
Registratiedocument om de actie in kaart te brengen en te evalueren. Kan online worden
geregistreerd op www.diabetespreventie.be om de actie in de kijker te plaatsen.

Ontwikkelaar:
Diabetes Liga, gevalideerd door VIGeZ.

Hoe raadplegen of aanvragen – meer info:
Aanvragen via Diabetes Liga vzw
Ottergemsesteenweg 456, 9000 Gent
Tel: 09/220 05 20
www.diabetespreventie.be – preventie@diabetes.be
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2.5 Folders “Diabetes, besteed er op tijd aandacht aan”
Omschrijving:
Sensibiliserende folders die informeren over de verschillende aspecten van diabetes(preventie)
gericht naar diverse doelgroepen:
•
Algemene folder
•
Diabetes in je familie? (erfelijkheid)
•
Overgewicht of een te dikke buik? (overgewicht)
•
Verhoogde bloedsuikerwaarden of prediabetes? (prediabetes)
•
65-plusser? (leeftijd)

Inhoud:
Volgende zaken worden in de folders (4-luik) besproken, eventueel met extra aandacht voor een
bepaalde risicofactor:
•
Wat is diabetes
•
Risicofactoren voor diabetes
•
Type 2 diabetes voorkomen
•
Diabetes opsporen
•
Wat als je toch diabetes krijgt
•
Over de Diabetes Liga

Ontwikkelaar:
Diabetes Liga

Hoe raadplegen of aanvragen:
•
•
•

Te bestellen in kleine oplagen (algemene folder <100, specifieke folders <25) via
preventie@diabetes.be, verzendingskosten te betalen.
Voor grotere oplagen of digitaal in hoge resolutie, gelieve contact op te nemen via
preventie@diabetes.be (witruimte voor drukken van eigen logo is voorzien).
Verschillende versies te raadplegen op www.diabetespreventie.be.

Meer info:
Diabetes Liga vzw
Ottergemsesteenweg 456, 9000 Gent
Tel: 09/220 05 20
www.diabetespreventie.be – preventie@diabetes.be
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2.6 Lintmeters voor het nagaan van de buikomtrek
Omschrijving:
Lintmeter om de buikomtrek na te gaan en te sensibiliseren over risicofactoren voor type 2 diabetes
(te grote buikomtrek). Deze lintmeters zijn ontwikkeld in kader van de jaarlijkse Wereld Diabetes Dag
(14 november).

Inhoud:
10 lintmeters per pakket

Ontwikkelaar:
International Diabetes Federation

Hoe raadplegen of aanvragen?
Te bestellen op http://shop.idf.org/catalog/product_info.php?products_id=165
10 lintmeters).

(€ 6,05 per pakket van

Meer info:
Diabetes Liga vzw
Ottergemsesteenweg 456, 9000 Gent
Tel: 09/220 05 20
www.diabetespreventie.be – preventie@diabetes.be
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2.7 Kennistest over diabetes
Omschrijving:
Kennistest waarbij verschillende mythes en (on)waarheden over diabetes(preventie) worden
aangehaald. Dit vorm de ideale inleiding op een infosessie over diabetespreventie of om mensen te
triggeren om meer te weten te komen over diabetes(preventie) in kader van een sensibilisatie-actie.
Wordt bij voorkeur gecombineerd met andere tools (folders, slides, …).

Inhoud:
10 vragen waarbij verschillende thema’s aan bod komen:
• Wat is diabetes
• Risicofactoren voor diabetes
• Type 2 diabetes voorkomen
• Diabetes behandelen

Ontwikkelaar:
Diabetes Liga

Hoe raadplegen of aanvragen – meer info:
Aanvragen via Diabetes Liga vzw
Ottergemsesteenweg 456, 9000 Gent
Tel: 09/220 05 20
www.diabetespreventie.be – preventie@diabetes.be
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2.8 Slides
Omschrijving:
Slides met belangrijke basisboodschappen over diabetespreventie. Te gebruiken voor:



(plasma)schermen: 4 of 6 slides
presentaties (bijv. voor het geven van infosessies of workshops): 19 of 51 slides

Inhoud:






Wat is diabetes
Risicofactoren voor diabetes
Type 2 diabetes voorkomen
Diabetes opsporen
Wat als je toch diabetes krijgt

Ontwikkelaar:
Diabetes Liga

Hoe raadplegen of aanvragen – meer info:
Aanvragen via Diabetes Liga vzw
Ottergemsesteenweg 456, 9000 Gent
Tel: 09/220 05 20
www.diabetespreventie.be – preventie@diabetes.be
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2.9 Toneelvoorstelling ‘En nu zegt hij lieveke’
Omschrijving:
‘Alice en Pierre kennen elkaar 31 jaar. Net als het leven iets gemakkelijker zou moeten lopen, krijgt
Jean-Pierre gezondheidsproblemen. Enkele doktersbezoeken en een reeks tests geven uitsluitsel:
diabetes. Ze zoeken samen naar een nieuwe balans in hun leven …’
‘En nu zegt hij lieveke’ is een geestig toneelstuk, van ongeveer 1 uur, over hoe het was en hoe het nu
is. Hoe het nu moet en niet meer kan. Het toneelstuk is geschreven en geregisseerd door Robin David
na contact en gesprekken met enkele diabetespatiënten en partners. Het is een monoloog gespeeld
door Marleen Maes. Nabespreking met het publiek en vraagstelling is mogelijk.

Inhoud:
Monoloog van 1 uur en nabespreking met het publiek (afsluiting door voorzitter
vertegenwoordiger van de plaatselijke afdeling van de Diabetes Liga).

of medisch

Ontwikkelaar:
Route 33 (Robin David) i.s.m. de Diabetes Liga.

Hoe aanvragen:
Aan te vragen via Sandrijn.laureys@diabetes.be.

Meer info:
Diabetes Liga vzw
Ottergemsesteenweg 456, 9000 Gent
Tel: 09/220 05 20
www.diabetespreventie.be – preventie@diabetes.be
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3. Sensibilisatie-acties voor diabetespreventie in de praktijk
3.1 Mogelijk scenario
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3.2 Praktijkvoorbeelden

Informatienamiddag omtrent diabetes – foodsteps, diabetes in beweging

Korte beschrijving van de actie
“FoodSteps-diabetes in beweging; alles
wat je moet weten over diabetes” (18-032012)
was
een
niet-commerciële
(inter)actieve informatienamiddag die in de
eerste
plaats
gericht
was
naar
diabetespatiënten en hun begeleiders, maar
die toegankelijk was voor alle zorgverleners
en geïnteresseerden.
Het is een uniek concept waarbij de
informatie
aangebracht
wordt
door
professionele zorgverleners.
De bezoekers werden ontvangen door
verpleegkundigen / educatoren, die hen
langs de verschillende standen leidden.
Huisartsen
informeerden
over
de
diabetesbehandeling, diëtisten legden de
nadruk op gezonde voeding, podologen hadden het over het belang van voetverzorging en geschikt
schoeisel, apothekers over therapietrouw. Ook de VDV en het SEL Zuid-West-Vlaanderen waren
aanwezig.
Een rode loper, de rode draad doorheen de wereld van diabetes en tevens het symbool voor een
gezonde bloedcirculatie, zorgde ervoor dat iedereen het traject doorliep langs de verschillende
standen die opgesteld stonden in een ovaal. Elke stand werd opgebouwd met een aantal grote
affiches opgemaakt in samenspraak met de verschillende disciplines.
Na dit grote succes (500 bezoekers en een grote vraag tot herhaling) werd FoodSteps geregistreerd
als merk binnen de Benelux. FoodSteps® is een initiatief van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk
Zuid-West-Vlaanderen. Het is een door huisartsen gestuurde groep van deskundigen die de kennis en
de zorg i.k.v. diabetes wil optimaliseren. De werking van FoodSteps® is gebaseerd op wetenschap en
deskundigheid. Één van de doelstelling van FoodSteps® is het organiseren van informatieoverdracht
naar het grote publiek. Het eerste event kadert hier in.
Er werd reeds een tweede gelijkaardig event georganiseerd op 17-11-2013: “FoodSteps laat u
proeven”. In deze editie stond voeding centraal. Het concept uit 2012 werd overgenomen, maar de
stand van de diëtisten stond centraal, met daarrond de standen van de andere disciplines. Op deze
stand werd praktische uitleg gegeven per laag van de voedingsdriehoek (workshops).
Een groep allochtonen heeft met ‘Open School’ FoodSteps bezocht. Zij werden in groep begeleid door
een begeleider van de school. Voorafgaand werd door Open School in het kader van de lessen
Nederlands een folder samengesteld en nadien werd hier verder op ingegaan tijdens de lessen.
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Organisatie




Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Zuid-West-Vlaanderen
Voor het event op 18-03-2012 werd er samengewerkt met KATHO Kortrijk; 2 studenten
Bachelor Event Management hielpen als jaaropdracht mee aan dit event.
Voor het event op 17-11-2013 werd er samengewerkt met Leielandscholen Campus SintNiklaas (opleiding Gemeenschapsrestauratie) en Guldensporencollege Harelbeke (opleiding
Onthaal en Public Relations).

Doelgroep
Diabetespatiënten en hun omgeving, algemene populatie

Evaluatie en resultaten
De eerste editie (18-03-2012) kreeg 500 bezoekers over de vloer. Op 17-11-2013 mochten we 250
bezoekers verwelkomen. De reclamevoering kon beter. Een groot artikel in de krant of een reportage
op TV of radio werd niet gehaald.
Bij beide edities werd een quiz samengesteld in de vorm van een actief zoekprogramma. Een
schiftingsvraag werd hieraan gekoppeld om een winnaar te bepalen. De winnaars kregen een
kookboek (Het vegetarisch kookboek voor diabetes van Dimitri Declercq). Op de achterzijde van deze
vragenlijst werden 3 evaluatievragen gesteld. Enkel de bezoekers die ook deze vragen
beantwoordden maakten kans op de prijs:




“Wat vindt u van de organisatie van FoodSteps?”
“Wat vindt u van deze manier van informatie geven?”
“Via welk medium kwam u in contact met FoodSteps?”

Op 26 maart 2012 werd een evaluatievergadering georganiseerd. Uit de verwerking van de
evaluatievragen bleek dat de bezoekers de organisatie en de manier van informatie aanbrengen heel
goed vonden. Positieve ervaringen van de verschillende disciplines:









Kenbaarheid verhoogt
Grote belangstelling, veel interesse in het thema
Uniek event
Mensen gingen voldaan naar huis
Veel onwetendheid
Veel voorbeeldmateriaal
Grote ruime stand, duidelijke affiches
Bezoekers kwamen soms meermaals terug naar de stand

De meeste verbeterpunten zijn gerelateerd aan de hoge opkomst; niemand had rekening gehouden
met 500 bezoekers. Het doel werd vooraf vastgelegd op 300 bezoekers (1 op 1000 inwoners binnen
het LMN). De ervaring heeft ons geleerd dat de pers een heel krachtig medium is om publiciteit te
maken. Zo is bij de evaluatie van het event op 17-11-2013 duidelijk geworden dat een event in het
kader van werelddiabetesdag best georganiseerd wordt voor de dag aangezien er na 14-11-2013 nog
weinig in de pers verschijnt over diabetes (pers is verzadigd).
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Tips van de organisatie











Betrek de professionele zorgverleners vanaf het begin bij de organisatie van een dergelijk event.
Vaak zijn deze mensen vrijwilligers en moeten ze zich van bij het begin betrokken en gesteund
voelen.
Zorg er voor dat de verschillende standhouders weten welke informatie er bij welke stand wordt
gegeven.
Begin tijdig aan de reclamevoering. Probeer de media (krant, TV, radio) te bereiken om reclame te
maken. Een BV lokt aandacht.
Maak in de reclamevoering duidelijk of het gaat om preventie, type 1 of type 2 diabetes.
Demomateriaal kan getoond worden bij de verschillende standen, maar er wordt niets getest. Er
worden geen diagnoses gesteld en er wordt niet gesproken over individuele pathologieën of
behandelingen, maar er wordt gewerkt aan bewustmaking. Het is belangrijk dat mensen tijdens
deze namiddag ervaringen opdoen en directe eenvoudige informatie krijgen (geen moeilijke
wetenschappelijke info, maar slagzinnen die blijven plakken) en waarbij de boodschap is dat de
bezoeker contact dient op te nemen met zijn/haar huisarts bij klachten/problemen.
Een belangrijk uitgangspunt is dat de mensen zo veel mogelijk gelijk benaderd wordt met de
gezonde begeleider. Vandaar dat er in het kader van FoodSteps niet gesproken wordt over “de
patiënt”, maar wel over “de bezoeker”.
Geef speciale aandacht aan de groep allochtonen. Benader hen niet zoals de doorsnee bezoeker,
maar laat hen komen onder begeleiding. Voorzie eventueel een tolk.

Contact:
Lokaal Multidisciplinair Netwerk Zuid-West-Vlaanderen
Stefanie Desmet
Zorgtrajectpromotor
Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen vzw
President Kennedypark 24 bus 1
8500 Kortrijk
Tel.: 056 31 30 22 - Gsm: 0474 58 55 06 - ztp@lmn-zwv.be
www.lmn-zwv.be

www.foodsteps.be
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Sensibilisatie-acties i.k.v. HALT2Diabetes - Lokale dienstencentra Gent
Korte beschrijving van de actie
Op donderdag 8 mei 2014 ging op 13 locaties in Gent een gezond ontbijt door. Deelnemers konden
aan den lijve ondervinden dat gezond, lekker en niet duur perfect samen kunnen gaan. Daarnaast
konden ze nagaan of ze een verhoogd risico lopen om type 2 diabetes te ontwikkelen.
In de week van Wereld Diabetes Dag 2014 (10-14/11/2015) vond hierop een vervolg plaats, maar
werden de acties breder gekaderd. Het afnemen van de risicotest werd gekoppeld aan diverse acties
i.k.v. een gezonde leefstijl: beweeglessen, kookworkshop rond gezonde voeding, gezond ontbijt,
Infosessie over diabetespreventie, affiches en folders verspreiden over diabetespreventie, …
Deelnemers aan de sessies konden hun risico op type 2 diabetes inschatten door, onder begeleiding
of individueel, een aantal eenvoudige vragen in te vullen. Wanneer bleek dat de persoon in kwestie
een licht verhoogd risico op type 2 diabetes had, kreeg hij of zij het advies om gezond te eten en
voldoende te bewegen, samen met een folder met handige tips. Mensen met een sterk verhoogd
risico (score vanaf 12) werden doorverwezen naar de huisarts om de test opnieuw te overlopen en
eventueel hun nuchtere glycemie en cardiovasculair risico te laten bepalen.

Organisatie
Het gezond ontbijt was een initiatief van de Gentse Lokale dienstencentra, de wijkgezondheidscentra,
de Diabetes Liga vzw en het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Gent-Merelbeke naar aanleiding van het
HALT2Diabetes project.

Doelgroep
Bezoekers van de activiteiten lokale dienstencentra (meestal 55-plussers)

Evaluatie en resultaten
In totaal namen 13 lokale dienstencentra / antennes in de Gentse regio deel aan de sensibilisatieacties, met een gemiddelde van 20-30 deelnemers per actie.

Tips van de organisatie







Hapklare informatie en tools voor de begeleider zijn handig (in geval dat het geen deskundige
inzake diabetespreventie is die de sessies begeleidt): slidekits, folders, artikels, aanbevelingen, …
Voor het afnemen van de risicotest is het belangrijk een lintmeter en een weegschaal te voorzien.
Aangezien sommige mensen hun resultaten niet in groep willen delen, is het handig een aparte
ruimte te voorzien voor het invullen van de risicotest.
Voorzie voldoende tijd voor interactie en vraagstelling.
Het koppelen van educatie / afnemen van de risicotest aan de praktijk is een aanrader
(beweegsessie, kooksessie, gezond ontbijt, …).
Herhaal voldoende dergelijke acties i.k.v. deze thematiek om effect te bereiken.

Contact:
OCMW Gent - LDC De Horzion
Sylvie Van De Putte, Ferdinand Lousbergkaai 12, 9000 Gent
Sylvie.VanDePutte@ocmwgent.be
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Infosessie ‘Diabetes in de moskee’ - Diabeteswerkgroep Halle
Korte beschrijving van de actie
Een infosessie van anderhalf uur over diabetes in het algemeen en het belang van voeding en
beweging die plaatsvond in de moskee te Halle. De infosessie werd gegeven door een diëtist en
diabeteseducator. Er vond telkens een simultane vertaling plaats naar het Arabisch en Berbers. Aan
het begin van de infosessie werd een diabetes vragenlijst gegeven aan de aanwezigen. De juiste
oplossingen van deze vragenlijst werden doorheen de presentatie gegeven. Tijdens de pauze werd er
een gezonde hap en thee aangeboden. Er werd ook kort een fragment uit een film getoond.

Organisatie
Diabeteswerkgroep Halle (Lokaal Multidisciplinair Netwerk Halle en omgeving) in samenwerking met
De Foyer vzw

Doelgroep
Personen van allochtone origine met en zonder diabetes.

Partners en samenwerking





De Foyer vzw
Imam moskee Halle
PRIC – provincie Vlaams-Brabant
PIN vzw

Evaluatie en resultaten











1 algemene sessie in 2009 in de moskee met diabeteseducator die Berbers sprak: 25
deelnemers.
1 algemene sessie in 2012 met diëtist en diabeteseducator, simultane vertaling door interculturele
bemiddelaars (Berbers en Arabisch): 23 deelnemers en 5 kinderen.
De presentatie werd in het Nederlands gegeven en simultaan vertaald, dit was soms wat
vermoeiend.
De verantwoordelijke van de Foyer stond erop om een film te laten zien. Helaas kon de film
wegens technische problemen in het begin niet getoond worden. Na de pauze werkte het wel
maar de film werd niet heel lang getoond. Dit vertraagde alles.
Zowel de aanwezigen als de sprekers hebben iets bijgeleerd.
De cake zonder suiker werd gretig opgegeten. De aanwezigen waren hier zeer blij mee.
De vrouwen waren zeer geïnteresseerd. Na de presentatie waren ze zeer enthousiast en stelden
ze vragen.
De culturele bemiddelaars van De Foyer waren ook zeer tevreden met de infosessie.
Een evaluatie met de vrouwen werd later door de docent gedaan (maar wij hebben geen reacties
meer ontvangen.).

Inspiratiebundel sensibilisatie-acties diabetespreventie

24

Tips van de organisatie




Werken met interculturele bemiddelaars is een must. Zij kennen de taal en de leefwereld van de
aanwezigen. Wanneer de presentatie gegeven wordt door een diabeteseducator die
Berbers/Arabisch spreekt is dit nog beter (verloopt vlotter).
Een pauze met hapje en thee is altijd leuk.

Contact
Zorgtrajectpromotor LMN Halle en omgeving
Alsembergsesteenweg 89
1501 Buizingen
zorgtrajecten@arstenkring.be – 0474/20 58 40 – www.diabeteswerkgroep.be
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Diabetes Liga vzw
Ottergemsesteenweg 456 • 9000 Gent
t 09 220 05 20 • f 09 221 00 82
Diabetes Infolijn 0800 96 333
liga@diabetes.be • www.diabetes.be

