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Meer energie
& minder
medicatie

...een bewezen effectieve aanpak!
Leefstijl als medicijn: waarom?
Meer dan 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes type 21. Medicatie helpt mensen met
diabetes type 2 maar geneest de ziekte niet. Maar er is goed nieuws! Wetenschappelijk
onderzoek toont aan dat de meeste mensen met insulineresistentie hun diabetes type 2
kunnen omkeren2. Dit betekent dat iemand minder medicatie gebruikt en/of gezondere
bloedwaarden heeft3. Keer Diabetes2 Om is een bewezen effectieve behandeling die
daarbij helpt.

Keer Diabetes2 Om werkt bij 9 op de
10 deelnemers met insulineresistentie
op de lange termijn2

•••

Volledig omgekeerd (minder medicatie en gezondere bloedwaarden)
Deels omgekeerd (minder medicatie of gezondere bloedwaarden)
Niet omgekeerd

Ondersteund door:

Wetenschappelijke resultaten na 2 jaar
gebruikt 28% geen diabetes
medicatie meer

kan het merendeel stoppen
met insuline en SU-derivaten

2

Han deed in
2016 mee aan Keer
Diabetes2 Om
‘Door Keer Diabetes2
Om sta ik anders in het
leven. Ik ben 16 kg kwijt,
gebruik al 5 jaar geen
diabetesmedicatie meer
en voel me een jonge,
gezonde vent!’

zijn deelnemers gemiddeld
7 kg afgevallen

is de kwaliteit van leven verbeterd

Wat is Keer Diabetes2 Om?
Keer Diabetes2 Om is een curatieve leefstijlbehandeling voor mensen met diabetes type 2.
Deelnemers werken samen met 20 anderen aan een duurzame leefstijlverandering aan de hand
van de pijlers voeding, beweging, slaap en ontspanning. Zij worden hierbij begeleid door een
multidisciplinair team. Het tweejarig programma bestaat uit een intensief deel van 6 maanden gevolgd
door een 18 maanden durend inspiratietraject. Deelnemers waarderen het programma met een 8,8.
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