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Dit verslag is goedgekeurd en wordt ondersteund door Prof. dr. Hanno Pijl (LUMC) en Prof. dr. Renger 
Witkamp (WUR).  
 
Inleiding  
Dit is de eindrapportage van de pilot van het ‘Keer Diabetes2 Om Groepsprogramma’ van Stichting Voeding 
Leeft. Inmiddels hebben vier groepen het programma geheel doorlopen. Deze rapportage betreft de 
resultaten van het programma bij deze vier groepen. 
 
Het belangrijke resultaat van dit rapport is dat twee derde van de deelnemers zijn diabetes terug brengt. De 
doelstelling van dit programma was minimaal 30%. Belangrijk om te vermelden is dat normaliter het HbA1C 
stijgt bij het afbouwen van medicatie. In dit groepsprogramma gebeurt als gevolg van de leefstijlinterventie 
precies het omgekeerde.  
 
Onder omkering van diabetes verstaan we in dit rapport het omkeren van het ziekteproces. Oftewel het 
omkeren van de ‘medicatie spiraal’ en het progressieve karakter van de ziekte. Het omkeren heeft als doel dat 
(deelnemende) diabetespatiënten uiteindelijk geen of veel minder medicatie hoeven te gebruiken. Deze 
dynamische definitie wordt in 2017 nader gedefinieerd aan de hand van hardere, kwantificeerbare 
eindpunten, mede op basis van de resultaten uit deze rapportage. In dit rapport is de aanvankelijke definitie 
aangehouden; Omkeren wordt hier gedefinieerd als het bereiken van een ‘gezond’ HbA1c bij gelijk blijvende 
(of vrijwel altijd zelfs dalende) diabetes-medicatie. 
 
 
Studiepopulatie en onderzoeksmethode 
Dit is een observationele, exploratieve studie. Vier groepen met in totaal 74 deelnemers hebben zich voor het 
Keer Diabetes2 Om - Groepsprogramma aangemeld. De aantallen en startdata per groep zijn weergegeven in 
tabel 1. 
 
Tabel 1. Aantal deelnemers per groep 
Groep Aantal Start Financiering 
1 15 April 2015 VGZ 
2 20 Oktober 2015 VGZ 
3 19 Januari 2016 VGZ 
4 19 Maart 2016 VGZ 
 
Op één persoon uit groep 3 na die na de tweede bijeenkomst is uitgevallen, hebben alle deelnemers het 
gehele programma doorlopen. Het programma bestond uit een startweekend van twee dagen, een eerste 
terugkomdag (TKD1) na een maand, een tweede terugkomdag (TKD2) na drie maanden en een derde 
terugkomdag (TKD3) een half jaar na het startweekend.   
 
In de week voorafgaand aan alle bijeenkomsten hebben de deelnemers per e-mail een uitnodiging voor een 
online vragenlijst ontvangen. Niet alle deelnemers hebben de vragenlijst voorafgaand aan elke bijeenkomst 
ingevuld. Eén deelnemer uit groep 3 heeft geen van de vragenlijsten na de voormeting ingevuld. Er zijn 
daarom in totaal 72 deelnemers in de analyses meegenomen, waarvan bij zowel de voormeting als de 
nametingen data over HbA1c en medicatie beschikbaar was. Hiervan hebben sommige deelnemers vragen in 
de vragenlijst overgeslagen (bijvoorbeeld omdat er geen recente labwaarden beschikbaar waren) of verkeerd 
ingevuld (bijvoorbeeld een waarde opgegeven die onmogelijk is). Behalve voor HbA1c en medicatie missen er 
bij een aantal paramteres daarom enkele personen.  
 
De analyses tussen de voormeting en het eind van het programma zijn als leidend genomen, met in sommige 
gevallen de analyses tussen start en tussenmetingen als illustratie voor het verloop van de verandering op een 
uitkomstmaat gedurende de zes maanden van het programma. Voor de analyses op Hba1c en medicatie 
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tussen de start en het einde van het programma (zes maanden na de start) konden alle 72 deelnemers 
meegenomen worden in de analyses. HbA1c en medicatie zijn ook, zoals al genoemd in de inleiding van dit 
rapport, de belangrijkste uitkomstmaten van dit rapport. Voor de andere uitkomstmaten waren, door 
missende waarden, de gegevens van minder deelnemers beschikbaar. 
 
Het analyseren van de data is uitgevoerd met het statistisch programma SPSS, versie 23. Eerst zijn per meting 
descriptieve analyses uitgevoerd om gemiddeldes met standaarddeviaties (SD: gemiddelde afwijking van het 
gemiddelde, een maat voor de spreiding in de groep) of aantallen met percentages te berekenen. Vervolgens 
zijn de verschillen tussen start en eind van het programma zijn geanalyseerd door middel van gepaarde t-
toetsen. P-waardes <0,05 zijn geïnterpreteerd als statistisch significant. 
 
 
Demografische gegevens 
In de voormetingsvragenlijst is een aantal vragen opgenomen naar de achtergrondkenmerken van de 
deelnemers. Deze zijn weergegeven in tabel 2. Deelnemers aan het groepsprogramma zijn tussen de 30 en 70 
jaar oud. Merendeel van hen is hoger opgeleid en woont samen met of zonder kinderen.  
 
Tabel 2. De demografische kenmerken van de deelnemers 
Kenmerk Aantal Gemiddelde 

(SD) of %  
Geslacht 72  
 - man 32 44 % 
 - vrouw 40 56 % 
Leeftijd (in jaren) 72 57 (8) 
Opleidingsniveau 64  
 - t/m MBO 24 38 % 
 - HBO/WO 40 62 % 
Gezinssituatie 69  
 - Samenwonend met kinderen thuis 24 35 % 
 - Samenwonend zonder kinderen (thuis) 34 46 %  
 - Alleenstaand met kinderen thuis 4   6 % 
 - Alleenstaand zonder kinderen (thuis) 9 13 % 
 
 
Medicatiegebruik  
De deelnemers zijn in de vragenlijst gevraagd hun diabetesmedicatie op te geven, in dosis en frequentie per 
type medicijn. Voor de analyses is het medicatiegebruik van de deelnemers ingedeeld in een medicatieschaal. 
De medicatieschaal is in samenwerking met het LUMC opgesteld, door drs. Tamara de Weijer, huisarts en 
promovenda LUMC en Prof. Dr. Hanno Pijl, diabetoloog.  
 
De schaal laat zien hoe de onderverdeling is in vier groepen, te weten:  

0. geen medicatie 
1. metforminegebruik 
2. additionele orale therapie (SU derivaten) 
3. insulinegebruik 

 
Deze schaalverdeling is opgesteld om inzichtelijk te maken in welke mate medicatie wordt aangepast.  
 
Daarnaast is medicatie nog verder uitgesplitst op een bredere schaal, met een onderverdeling in acht groepen: 

0 geen medicatie 
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1. metforminegebruik tot 1500 mg per dag 
2. metforminegebruik tot 3000 mg per dag 
3. additionele orale therapie (SU derivaten) in de laagste dosering (30mg glicazide, 1mg glimepiride, 

1000mg tolbutamide) 
4. additionele orale therapie (SU derivaten) meer dan de laagste dosering 
5. insulinegebruik tot 0.5 IE per kilogram lichaamsgewicht per dag 
6. Insulinegebruik >0.5 IU per kilogram lichaamsgewicht per dag 

 
Uit de resultaten blijkt dat 42 van de 65 deelnemers die medicatie gebruikten bij de start (65%), aan het eind 
van het programma minder medicijnen zijn gaan gebruiken (tabel 3, 4 en 5). Hiervan zijn 9 personen (14%) 
helemaal gestopt met alle diabetes medicatie, zijn 33 personen (51%) in medicatieschaal gedaald, zijn 21 
personen (32%) hetzelfde gebleven in schaal en zijn twee personen (3%) meer medicatie gaan gebruiken. De 7 
deelnemers die geen medicatie gebruikten bij de start van het programma, gebruikten na zes maanden nog 
steeds geen medicatie.  
 
Uit analyses van de medicatiegebruikers aan de start van het programma, bleek dat een maand na de start van 
het programma (TKD1; gegevens van 64 deelnemers beschikbaar waarvan 57 medicatiegebruikers) 4 personen 
(7%) gestopt waren met hun medicatie en 27 deelnemers (47%) minder medicatie waren gebruiken. 
 
Tabel 3. Verandering op de medicatieschaal tussen de start en het eind van het programma.  
 Alle deelnemers  

(N=72) 
Medicatiegebruikers bij de start 
(N=65) 

Geen medicatie aan de start: 7 10% - - 
Gestopt met medicatie: 9 13% 9 14% 
Minder medicatie: 33 46% 33 51% 
Meer medicatie: 2 3% 2 3% 
Gelijke medicatie: 21 29% 21 32% 
 
Tabel 4. Verandering van de deelnemers in hun medicatiegebruik, weergegeven op een medicatieschaal met vier groepen. 

  Na 6  maanden Totaal 

 
Geen 
medicatie Metformine SU-derivaat Insuline  

Start 

Geen medicatie 7 0 0 0 7 

Metformine 2 11 0 0 13 

SU-derivaat 5 17 7 1 30 

Insuline 2 8 1 11 22 

Totaal 16 36 8 12 72 
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In figuur 1 is te zien waar de grootste ‘winst’ zit in de medicatie vermindering. De resultaten laten zien dat met 
name in de deelnemers die aanvullende orale medicatie en/of insuline gebruiken duidelijk omkeren in het 
proces. 
 

 
Figuur 1. Verandering in medicatieschaal gedurende het programma, gesplitst op metformine, SU-derivaten en insuline gebruikers bij 
de start van het programma. 
 
Tabel 5. Verandering van de deelnemers in hun medicatiegebruik, weergegeven op een medicatieschaal met acht groepen. 
  Na 6  maanden Totaal 

 
Geen 
medicatie 

Metformine 
laag 

Metformine 
hoog 

SU-
derivaat 
laag 

SU-
derivaat 
hoog 

Insuline 
laag 

Insuline 
hoog  

Start 

Geen 
 medicatie 7 0 0 0 0 0 0 7 

Metformine 
laag 2 6 0 0 0 0 0 8 

Metformine 
hoog 0 4 2 0 0 0 0 6 

SU-derivaat 
laag 4 7 2 1 1 0 0 15 

SU-derivaat 
hoog 1 1 7 1 4 1 0 15 

Insuline laag 2 1 4 0 1 5 0 13 
Insuline hoog 0 2 0 0 0 3 3 8 

Totaal 16 21 15 2 6 9 3 72 

 
Van de medicatiegebruikers is bekeken in hoeverre zij gemiddeld op de medicatieschaal zijn verschoven (tabel 
6). De gemiddelde waarde op de eenvoudige medicatieschaal (van 0 -geen medicatie- tot 3 -insulinegebruik-) is 
significant afgenomen met bijna één punt in score. Op de uitgebreidere schaal is het gemiddelde van 3,3 
(gemiddeld metformine met een SU-derivaat in de lage dosering) afgenomen naar 2,1 (enkel metformine in de 
lage of hoge dosering). Dit betekent dat de deelnemers gemiddeld hun medicatie hebben weten terug te 
brengen van metformine met aanvullende orale therapie en/of insuline naar gemiddeld enkel metformine 
gebruik. 
 
Tabel 6. Gemiddelde verschuiving op de twee gebruikte medicatieschalen.  

 Aantal Start 6 maanden Verschil Significantie 
  Gemiddelde 

(SD) 
Gemiddelde 

(SD) 
Gemiddelde 

(SD) 
P-waarde 

Medicatieschaal 
(0-3) 

72 1,9 (1,0) 1,3 (1,0) -0,7 (0,9) 0,000 

Medicatieschaal 
(0-6) 

72 3,3 (1,8) 2,1 (1,8) -1,3 (1,5) 0,000 

 
 

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00

Start 1 maand 3 maanden 6 maanden

Metformine (n=13)

SU-derivaten (n=30)

Insuline (n=22)
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HbA1c-waarden 
Voor de resultaten van de HbA1c-waarden (veneus gemeten via de huisarts en gerapporteerd door de 
deelnemers in de vragenlijst) maken we gebruik van de waarden bij de start en aan het einde van het 
programma. De resultaten laten zien dat de HbA1c waarde van gemiddeld 58 bij de start significant met 5 
punten daalt naar een gemiddelde van 53 aan het eind van het programma (tabel 7).  
 
Tabel 7. Effecten op HbA1c-waarde (in mmol/l) 
  Aantal 

personen 
Start 6 maanden Verschil Significantie 

  Gemiddelde (SD) Gemiddelde (SD) Gemiddelde (SD) P-waarde 
HbA1c-
waarde 

72 58,3 (11,9) 53,2 (12,5) -5,2 (10,1) 0,000 

 
De gemiddelde waarde van 53 aan het eind van het programma is ook de streefwaarde voor personen met 
diabetes. In figuur 2 is te zien dat de HbA1c na drie maanden al met 5 punten is gezakt en dat dit effect stabiel 
blijft tot aan het eind van het programma. Bij de voormeting hebben 46 deelnemers (64% van de 72 
deelnemers) een waarde van 53 of hoger. Aan het eind van het programma (6 maanden na de start) is dit 
gedaald naar 29 deelnemers (40% van de 72 deelnemers). 
 

 
Figuur 2. Verloop van de gemiddelde HbA1c waarde van de deelnemers (n=72) bij de start, na drie maanden en aan het eind van het 
programma. 
 
Bij uitsplitsing van deelnemers die aan het begin een waarde van 53 of hoger hebben of een waarde lager dan 
53 hebben, blijkt dat vooral de “hoge” starters een daling laten zien (figuur 3). In de groep die met 53 of hoger 
start (dat zijn er 46), neemt de waarde af met 8,8 punten (range 53-100 bij de voormeting en range 39-98 bij 
tkd3) terwijl er geen verandering te zien is in de “lage” starters (range 43-51 en range 34-61 met op beide 
tijdpunten een gemiddelde van 48). 
 

 
Figuur 3. Verloop van de gemiddelde HbA1c waarde van de deelnemers (n=72) tussen de start, na drie maanden en aan het eind van 
het programma, gesplitst op deelnemers die starten met een HbA1c hoger dan 53 (n=46) en deelnemers die starten met een waarde 
lager dan 53 (n=26). 
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Tenslotte hebben we gekeken of de deelnemers tussen de voormeting en het eind van het programma zijn 
gestegen, gelijk gebleven of gedaald in waarde (tabel 8). Hierbij hebben we een verschil van meer dan 5 
punten (dus range -5 tot 5, dat is ongeveer 10% verschil van een gemiddelde waarde van 58 bij de voormeting) 
gecategoriseerd als gelijk gebleven. Hieruit blijkt bijna de helft van de deelnemers in waarde is gedaald. Bij de 
hoge starters is dit zelfs bijna 70%. Een andere helft van de totale groep is gelijk gebleven en 10% van de 
deelnemers is gestegen, voornamelijk bestaand uit deelnemers die  zijn gestart met een lage waarde.  
 
Tabel 8. Aantal deelnemers dat is gedaald, gestegen of ongeveer gelijk gebleven (range -5 tot 5) in HbA1c-waarde tussen de start en het 
eind van het programma, gesplitst en samen voor deelnemer met een hogere of lagere startwaarde.  
 Totaal  

N=72 
Start<53 
N=26 

Start>53 
N=46 

Omhoog 7 10% 5 19% 2 4% 
Omlaag 32 44% 3 12% 29 63% 
Gelijk 33 46% 18 69% 15 33% 
 
 
Andere fysieke parameters 
Naast HbA1c is ook verandering gemeten in nuchtere bloedglucose, gewicht, taille en het lipidenprofiel van de 
deelnemers. Net als HbA1c zijn nuchtere glucose en lipidenprofiel waarden van de laatste meting bij de 
huisarts. Deelnemers gaven deze zelf door. Gewicht en taille zijn gemeten bij de huisarts of zelf gemeten thuis. 
De resultaten van het verschil tussen de start en het einde van het programma zijn weergegeven in tabel 9. 
Deze resultaten laten zien dat nuchtere bloedglucose, triglyceriden, gewicht en taille significant gedaald zijn 
met gemiddeld 1,2 mmol/l in nuchtere glucose, 0,4 mmol/l in triglyceriden, 5 kilogram in gewicht en 9 
centimeter in buikomtrek minder. Behalve op triglyceriden, zijn er binnen het lipidenprofiel geen significante 
effecten te zien. Voor deze analyses waren wel de gegevens van maar ongeveer de helft van  de deelnemers 
beschikbaar.  
 
Tabel 9. Effecten op nuchtere glucose (in mmol/l), cholesterolhuishouding (mmol/l), gewicht (kg)en taille (cm). 

 Aantal Start 6 maanden Verschil Significantie 
  Gemiddelde 

(SD) 
Gemiddelde 

(SD) 
Gemiddelde 

(SD) 
P-waarde 

Nuchtere glucose 57 8,9 (2,4) 7,7 (1,9) -1,2 (2,6) 0,001 
Totaal cholesterol 39 4,9 (1,2) 4,8 (1,3) -0,2 (0,7) 0,235 
HDL 34 1,2 (0,3) 1,2 (0,3) 0,1 (0,2) 0,106 
LDL 41 3,0 (1,1) 2,9 (1,2) -0,1 (0,8) 0,697 
T-Chol./HDL ratio 34 4,3 (1,6) 4,0 (1,7) -0,3 (1,4) 0,201 
Triglyceriden 38 1,9 (0,9) 1,5 (0,7) -0,4 (1,0) 0,016 
Gewicht 65 93,2 (14,3) 88,3 (14,9)    -4,9 (5,1) 0,000 
Taille 60 107,7 (9,8) 98,9 (9,2) -8,8 (6,3) 0,000 

 
 
Gezondheid en kwaliteit van leven 
Naast fysieke parameters hebbende deelnemers ook vragen over hun gezondheid en welzijn beantwoord. 
Vanwege enkele wijzigingen in de vragenlijsten (waaronder het toevoegen van bepaalde domeinen van 
Positieve Gezondheid op verzoek van VGZ) na het starten met groep 1, hebben we geen informatie 
beschikbaar van groep 1. Hieronder zijn de resultaten weergegeven van groep 2-4.  
 
Allereest hebben de deelnemers zelf aangegeven hoe zij hun algemene gezondheid en kwaliteit van leven 
scoorden, op een schaal van 1-10).De resultaten laten zien dat gezondheid en kwaliteit van leven beide met 
een gemiddelde van respectievelijk 6,7 en 7,0 bij de voormeting significant vooruit gaan naar een gemiddelde 
van respectievelijk 7,6 en 7,5 bij zes maanden na de voormeting (tabel 10).  
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Tabel 10. Effect op ervaren gezondheid en kwaliteit van leven (schaal 1-10) 

 Aantal Start 6 maanden Verschil Significantie 
  Gemiddelde 

(SD) 
Gemiddelde 

(SD) 
Gemiddelde 

(SD) 
P-waarde 

Gezondheid  
(1-10) 

54 6,7 (1,5) 7,6 (1,5) 0,9 (1,8) 0,001 

Kwaliteit van 
leven (1-10) 

54 7,0 (1,5) 7,5 (1,6) 0,5 (1,6) 0,018 

 
Naast gezondheid en kwaliteit van leven met een enkele vraag direct door de deelnemers te laten scoren, zijn 
deze twee concepten ook gemeten met de Checklist Individuele Spankracht (CIS) en vragen omtrent Positieve 
Gezondheid. 
 
De Checklist Individuele Spankracht (CIS) meet subjectieve vermoeidheid van personen. De vragenlijst bestaat 
uit 20 uitspraken over vermoeidheid in de afgelopen twee weken. De uitspraken hebben betrekking op vier 
vermoeidheidsaspecten: ernst van de vermoeidheid (8 uitspraken, bijvoorbeeld "ik voel me moe"), 
concentratie (5 uitspraken, bijvoorbeeld "het kost me moeite om ergens mijn aandacht bij te houden"), 
motivatie (4 uitspraken, bijvoorbeeld "ik heb zin om allerlei leuke dingen te gaan doen") en lichamelijke 
activiteit (3 uitspraken, bijvoorbeeld ik vind dat ik weinig doe op een dag"). Met de antwoorden wordt een 
score berekend. Een hogere score staat gelijk aan hogere vermoeidheid.  
 
De resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel 11. Bij de start van het programma scoorden de 
deelnemers gemiddeld 67 op schaal 20-140. Na deelname aan het programma is er een significante afname te 
zien van 15 punten op de totale CIS score (13% op de schaal. Aan het eind van het programma voelen de 
deelnemers zich dus minder vermoeid, meer gemotiveerd om dingen te ondernemen en hebben ze een betere 
concentratie. Subjectieve vermoeidheid is na een maand al significant afgenomen. Concentratie en motivatie 
zijn alleen aan het einde van het programma significant verbeterd. Gedurende het programma is steeds een 
beetje meer verbetering in alle schalen te zien. In fysieke activiteit, ofwel hoeveel dingen de deelnemers op 
een dag ondernemen, is de minste vooruitgang in geboekt. Deze vooruitgang is ook niet significant.  
 
Tabel 11. Effect op de CIS: individuele spankracht 

 Aantal Start 6 maanden Verschil Significantie 
  Gemiddelde 

(SD) 
Gemiddelde 

(SD) 
Gemiddelde 

(SD) 
P-waarde 

Vermoeidheid  54 29,4 (10,4) 20,6 (10,9) -8,8 (10,2) 0,000 
Concentratie 54 14,7 (7,1) 12,7 (7,1) -2,0 (5,4) 0,008 
Motivatie 54 12,2 (5,4) 9,2 (4,2) -3,0 (5,1) 0,000 
Lichamelijke 
activiteit 

54 11,0 (4,0) 10,0 (3,5) -1,0 (4,0) 0,067 

Totaal 54 67,3 (21,0) 52,5 (21,1) -14,8 (19,5) 0,000 
 
Daarnaast is in de vragenlijst de gezondheid van de deelnemers gemeten op de volgende domeinen van 
Positieve Gezondheid, gemeten op schaal 1-7: lichaamsfuncties (1 vraag, over lichamelijke klachten), mentaal 
welbevinden (1 vraag, over grip op het leven), spiritueel welbevinden (2 vragen, over idealen hebben en waar 
kunnen maken), kwaliteit van leven (3 vragen, over genieten, balans en lekker in je vel voelen), sociaal- en 
maatschappelijke participatie (2 vragen, over vriendschap en betrokkenheid) en dagelijks functioneren (2 
vragen, over voor jezelf kunnen zorgen en gezondheidsinformatie kunnen begrijpen). Per aspect is een 
gemiddelde score berekend. Hierbij is het wel belangrijk om te noemen dat dit concept nog in ontwikkeling is 
meer omvat dan is gemeten in dit huidige onderzoek. 
 



9 
 

De resultaten van de vragen omtrent de verschillende domeinen van Positieve Gezondheid, zijn samengevat in 
figuur 4. De deelnemers scoorden bij de start van het programma hoog op dagelijks functioneren en sociaal- 
en maatschappelijke participatie en bleven gedurende het programma hier hoog op scoren. De scores op 
mentaal en spiritueel welbevinden waren aan de start beide ook redelijk hoog maar liggen aan het eind van 
het programma significant nog een beetje hoger. De deelnemers beoordeelden zichzelf bij de start van het 
programma het laagst op kwaliteit van leven en lichaamsfuncties. Op deze twee gebieden is een duidelijke en 
significante stijging waargenomen .  
 

 
Figuur 4. Score bij de start en het eind van het programma op de verschillende domeinen van Positieve Gezondheid. 
 
 
Fysieke activiteit 
De deelnemers zijn in elke vragenlijst gevraagd aan te geven hoeveel  zij in de afgelopen twee weken aan lichte 
en intensieve activiteit hebben gedaan, op een schaal van 1 (niet) tot 5 (veel). Uit de resultaten blijkt dat de 
lichte fysieke activiteit van de deelnemers significant is gestegen, maar intensieve activiteit niet (tabel  13).    
 
Tabel 13. Effect op fysieke activiteit 

 Aantal Start 6 maanden Verschil Significantie 
  Gemiddelde 

(SD) 
Gemiddelde 

(SD) 
Gemiddelde 

(SD) 
P-waarde 

Afgelopen twee 
weken licht 
actief bewogen 

55 3,6 (1,2) 4,0 (1,1) 0,4 (1,3) 0,018 

Afgelopen twee 
weken intensief 
actief bewogen 

55 2,0 (1,3) 2,1 (1,4) 0,2 (1,5) 
 

0,459 

 
 
Uitgangspunten van Voeding Leeft 
In de vragenlijst is gevraagd in hoeverre de deelnemers zich hebben gehouden aan de uitgangspunten van 
Voeding Leeft voor ontbijt, lunch, diner, tussendoortjes en dranken, gevraagd op schaal 1 (helemaal niet) tot 5 
(helemaal). In tabel 12 is per aspect het percentage van deelnemers genoemd dat heeft geantwoord dat ze 
(bijna) helemaal zich aan de richtlijn hebben gehouden. Uit de resultaten blijkt dat na de eerste maand van het 
programma 83-97% van de deelnemers zich (bijna) geheel aan de richtlijnen hebben gehouden. Aan het eind 
van het programma, is dit (iets) gedaald, naar 69-91%. Uit de open antwoorden van de vragenlijst blijkt dat de 
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deelnemers de hoofdmaaltijden goed te doen vonden, maar het laten staan van de tussendoortjes (vooral een 
handje nootjes en soms kaas/worst aan het einde van de middag of in de avond) en de dranken (het laten 
staan van een wijntje) lastiger vonden.  
 
 
 
 
 
 
Tabel 12. Het percentage deelnemers dat zich heeft gehouden aan de uitgangspunten van het programma 
 TKD1 TKD2 TKD3 
Ontbijt 97% 92% 91% 
Lunch 94% 88% 89% 
Diner 95% 91% 87% 
Tussendoortjes 83% 73% 69% 
Drinken 91% 94% 80% 
Gemiddeld 92% 88% 83% 
 
 
Beoordeling Groepsprogramma door de deelnemers  
Van de deelnemers heeft per groep 60-100% na de start- en terugkomdagen een evaluatieformulier ingevuld 
waarin onder andere een rapportcijfer voor desbetreffende dag wordt gegeven (tabel 13). Het programma 
wordt zeer positief beoordeeld (range 7-10).  
 
Tabel 13. Beoordeling van het programma 
Groep Aantal Gemiddeld cijfer  
Start-2 daagse 50 van de 75 personen 8,5 
TKD 1 50 van de 75 personen 8,4 
TKD 2 55 van de 75 personen 8,4 
TKD 3 60 van de 75 personen 8,5 
Gehele programma 60 van de 75 personen 9,0 
 
 
Conclusie: 
 
Dit verslag is goedgekeurd en wordt ondersteund door Prof. dr. Hanno Pijl (LUMC) en Prof. dr. Renger 
Witkamp (WUR). 
 
De evaluatie van het Keer Diabetes2 Om – Groepsprogramma laat het volgende zien: 

1) Deelnemers aan het groepsprogramma zijn tussen de 30 en 70 jaar oud. De meeste deelnemers zijn 
hoger opgeleid en wonen samen met of zonder kinderen. 

2) Medicatiegebruik is aan het einde van het programma significant gedaald.  Op de zevenpuntsschaal 
gemeten van gemiddeld 3,3 (gemiddeld metformine met een SU-derivaat in de lage dosering) 
afgenomen naar 2,1 (enkel metformine). Dit betekent dat de deelnemers gemiddeld van metformine 
met aanvullende orale therapie en/of insuline terug zijn gegaan naar gemiddeld enkel metformine 
gebruik. De resultaten laten met name zien dat de deelnemers die aanvullende orale medicatie en/of 
insuline gebruiken het sterkst omkeren in het proces. 

a. Enkele kanttekeningen: 
i. Het team van professionals tijdens de groepsdagen heeft ervaren dat de behandelaars 

(snel) teruggrijpen naar medicatie als er over een periode van drie maanden weinig tot 
mogelijk een lichte stijging van bv HbA1C waarde is, na de initiële daling door 
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deelname aan het programma. Hierdoor kan de effectieve medicatie daling 
onderschat worden. Dit in het licht dat er gedurende de periode ervoor (soms jaren) 
geen enkele verbetering van deze waarde gemeten was. 

ii. Tevens ervaart het team dat het afbouwen van met name metformine een lastige stap 
is voor de behandelaars. 

3) De HbA1c waarde is aan het eind van het programma met gemiddeld 5 punten significant gedaald.  
a. Deze HbA1C daling vindt dus plaats terwijl de medicatie sterk afgebouwd wordt. Afbouwen 

van medicatie zou normaal gesproken leiden tot een verhoging van onder andere de HbA1C 
waarde. Het Keer Diabetes2 Om-Groepsprogramma zorgt dus voor een significante 
verbetering van de glucose-huishouding onafhankelijk van de medicatie.  

b. Een sub-analyse laat zien dat deelnemers met een hoge start HbA1C een veel sterkere 
verbetering ervaren van hun glucose-huishouding; hun HbA1C waarde daalt effectiever. Dit 
impliceert dat bij een ontregelde type 2 diabetes (HbA1C > 58) het KeerDiabetes2Om 
programma effectiever is dan de huidige medicatieve behandeling die die deelnemers 
ontvangen. 

4) Gewicht en taille dalen significant  met gemiddeld 5 kilogram en 9 centimeter buikomtrek in 6 
maanden.  

5) Op de nuchtere glucose zien wij een significantie verlaging optreden.  
6) De cholesterolhuishouding is niet veranderd, maar er is wel een significante daling in het triglyceriden 

gehalte waargenomen, welke het cardiovasculair risico doet dalen. 
a. Tijdens het KeerDiabetes2Om-groepsprogramma zou het lipidenprofiel niet mogen 

‘verslechteren’ gezien de toegenomen vetinname. Wat we zien is dat het lipiden profiel juist 
verbetert. De triglyceride waarde daalt terwijl de cholesterol parameters niet veranderen 
‘ondanks’ de verhoogde vetinname. 

b. De HDL-C waarde lijkt zich in gunstige zin te verhogen maar bereikt geen statistische 
significantie. Mogelijk was het aantal beschikbare gegevens voor deze analyses te laag (van 
enkel de helft van de deelnemers waren er waardes van hun cholesterolhuishouding 
beschikbaar)  om een werkelijk verschil statistisch aan te kunnen tonen. 

c. Hierbij hebben wij niet gemeten of er een aanpassing in de lipiden-medicatie is. 
7) Naast de fysieke parameters, is er in ervaren gezondheid en kwaliteit van leven een significante 

vooruitgang gemeten. Deelnemers ervoeren aan het eind van het programma minder lichamelijke 
klachten, waren minder vermoeid en zaten beter in hun vel. Ook stegen de deelnemers significant in 
lichte fysieke activiteit.  

 
 


