Editorial
Diabetes type 2 integraal
aanpakken

Reportages
11 Resultaten GfKonderzoek

GfK vroeg 578 diabetes type 2patiënten naar de verandering in
hun leefstijl na de diagnose. Kregen
zij voldoende advies. En wie van
hen vond het moeilijk en waarom.

16 Diabetesduimpjes
Voor de ‘Diabetesduimpjes’ zijn
zowel de Richtlijnen goede voeding
en de achtergronddocumenten
geraadpleegd als de Voedings
richtlijn Diabetes.

19 FAQ voor professionals
Alle antwoorden van de Nederlandse
Diabetes Federatie op veel gestelde
vragen over de Voedingsrichtlijn
Diabetes 2015.

11

In Nederland krijgen elke dag meer dan 150 mensen de
diagnose diabetes type 2: een indrukwekkend aantal.
Deze Voeding Magazine is geheel gewijd aan diabetes
type 2. Voor deze ziekte geldt als bij geen andere het
adagium ‘beter voorkomen dan genezen’.
Want een gezonde leefstijl, met de nadruk op gezonde
voeding, kan diabetes type 2 enorm helpen voorkomen.
Volgens prof. Hanno Pijl kan de ziekte er zelfs mee worden omgekeerd. In het interview met Pijl wordt duidelijk
dat een deel van zijn patiënten van hun medicijnen af zijn
geraakt. Dat is mede te danken aan de extreem intensieve
patiëntbegeleiding bij de methode ‘Keerdiabetes2 om’.
Gelukkig is ook de diëtist daarin gespecialiseerd: het
1-op-1 contact, het inlevingsvermogen, het op maat
meedenken en samen met de patiënt aan de slag gaan.
Om diëtisten te helpen bij de behandeling van diabetes
type 2-patiënten heeft de NDF de Voedingsrichtlijn
Diabetes 2015 opgesteld. Onlangs verscheen een annex
waarin de NDF antwoord geeft op frequently asked
questions over die Voedingsrichtlijn. Deze FAQ’s zijn
integraal in deze Voeding Magazine opgenomen.
Handig als naslagwerk.
Wat nog interessanter is om te weten als diëtist, is hoe
patiënten zelf over hun ziekte denken. GfK heeft dit
onder 578 diabetes type 2-patiënten onderzocht. Een
op de drie van hen blijkt de leefstijl niet te veranderen
na de diagnose. Het lijkt wel alsof de ernst van de ziekte
wordt onderschat. Omgaan met diabetes is meer dan
alleen pillen slikken. Daarom pleit ik voor een integrale
aanpak van diabetes type 2, waarbij een belangrijke rol
is weggelegd voor de diëtist. Maar die aanpak begint bij
de patiënt, want die speelt de centrale rol in zijn eigen
behandeling.

Stephan Peters
Hoofdredacteur Voeding Magazine
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