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Het zonnetje begint zich steeds meer te 
laten zien. De dagen worden langer en  
de temperaturen beginnen te stijgen. Als 
ik naar buiten kijk beginnen er blaadjes 
op de bomen te komen, graslandschap-
pen worden groener en bloempjes begin-
nen voorzichtig uit de grond te schieten.
Toch hebben we in de afgelopen periode 
ook nog enkele forse voorjaarsstormen 
gehad. Het hele land raakte hierdoor 
ontregeld.
Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met 
diabetes, het kan met momenten precies 
zo gaan zoals je graag zou willen. Maar de 
kleinste verandering kan ook je hele dag 
ontregelen.
In deze editie van de diabetescourant hebben wij weer een aantal ervaringsdeskundigen aan het woord. 
Daarnaast brengen wij u op de hoogte van nieuwe medische ontwikkelingen op het gebied van diabetes 
mellitus.
Om dit voorjaar te kunnen genieten van een heerlijke brunch met uw familie hebben onze diëtisten weer 
lekkere en feestelijke recepten voor u geselecteerd. 

Wij wensen u veel leesplezier en uw suggesties voor de volgende courant zien we graag tegemoet via 
diabetescourant.endocrinologie@mumc.nl !



In september 2018 ben ik afgestudeerd als verpleegkundig specialist. Een van de eindopdrachten 
voor de opleiding was het opzetten en uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek. 
In dit onderzoek heb ik mij gericht op maag-darmklachten bij mensen met type 1 diabetes. Een 
deel van de mensen die op de diabetespoli komen hebben hieraan deelgenomen. Waarvoor 
dank. In de volgende samenvatting leg ik verder uit wat het doel van dit onderzoek was en 
welke resultaten dit heeft opgeleverd.

Masterthesis J. Pinxt, verpleegkundig specialist Diabetes

Zorgverlener aan het woord

Gastro-intestinale klachten bij diabetes mellitus type 1 patiënten:
mate van ernst en impact op de kwaliteit van leven

Diabetes mellitus wordt gekenmerkt door een verhoogd 
bloedsuikergehalte en het risico op het ontwikkelen van ernstige 
complicaties. De mate waarin schade optreedt, is afhankelijk van 
de duur van de diabetes en de mate van de bloedsuikerregulatie. 
Complicaties op lange termijn zijn macrovasculaire (grote 
bloedvaten) beschadigingen aan het hart, hersenen en perifere 
bloedvaten en microvasculaire (kleine vaten) complicaties die 
kunnen leiden tot retinopathie (ogen), nefropathie (nieren) en 
perifere en/of autonome neuropathie (zenuwen).
Een belangrijke uitingsvorm van autonome neuropathie 
(beschadiging van een bepaald deel van het zenuwstelsel) is de 
diabetische gastroparese (maagontledigings probleem). Uit eerder 
onderzoek  blijkt dat bij 30-50% van de mensen met een langdurige 

type 1 diabetes sprake is van een bewezen gastroparese. Uit 
onderzoek blijkt ook dat mensen met een bewezen gastroparese 
lang niet allemaal maag-darmklachten hebben. Omgekeerd 
hebben mensen met maag-darmklachten lang niet allemaal een 
gastroparese.
Ik was benieuwd hoe het met de klachten was binnen de 
patiëntengroep die op de diabetespoli komen in het MUMC+.
Vraagstelling: in welke mate komen maag-darmklachten voor 
bij mensen met type 1 diabetes en welke invloed hebben deze 
klachten op de algehele kwaliteit van leven?
Het doel van mijn onderzoek was om op basis van de bevindingen 
een aanbeveling te doen over vroegtijdige herkenning van 
symptomen van gastroparese om verdere complicaties te 
voorkomen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Methode
Voor het onderzoek zijn twee vragenlijsten afgenomen. De ene 
lijst bracht de ernst van de maag-darmklachten in beeld en de 
andere lijst de invloed van deze klachten op de kwaliteit van 
leven. Daarnaast zijn er patiëntenkenmerken geïnventariseerd , 
inclusief gegevens met betrekking tot de ziekteduur, complicaties, 
risicofactoren en Hba1c.

Resultaten
Van de 256 benaderde patiënten op de brugpoli hebben 
94 personen ingestemd met deelname.

Kenmerken van de deelnemers
Geslacht 38 vrouwen- 56 mannen
Leeftijd; gemiddeld in jaren 47,6
Diabetesduur; gemiddeld in jaren 25,8
Actief roken; aantal 13
Hba1c; gemiddeld in % 7,8

Maagdarmklachten; 
lage score - weinig klachten; 
hoge score - veel klachten
Totaalscore; gemiddeld schaal 0-5 0,66

Vrouwen scoren gemiddeld hoger (0,87) dan mannen (0,52) op de 
totaalscore. Dit verschil is niet statistisch significant* (p=0.08).



Nieuw werk is voor iedereen wennen, maar mét diabetes stiekem 
extra spannend.  Wat vinden mijn suikers ervan… ik ga mijn ritme 
omgooien,  ik gooi er een portie stress bij en een flinke dosis zenu-
wen in het begin. Slaat de balans door naar waardering of weer-
stand?
Wat zullen mijn nieuwe collega’s ervan vinden? Ik wil mensen niet 
afschrikken met een chronische ziekte. Hoeveel mensen met diabe-
tes vertellen hun collega’s in hun eerste werkweek wat er gedaan 
moet worden als ze een keer in een hypo terecht komen? Ik heb echt 
geen idee. Ik doe het niet. Ben ik dan toch niet zo open over mijn 
diabetes als ik zelf denk?
Diabetes levert het nodige werk en vooral de nodige chaos op. 
Desondanks bepaalt het maar een relatief klein deel van mijn leven. 
Want ja, ik ben diabeet maar voel me voornamelijk nog gewoon, nou 
ja, mezelf. Diabetes doe ik ‘ook’ en niet ‘voornamelijk’. Ik ben niet 
Kim, de diabeet. Ik ben Kim, (bijna) echtgenote, moeder, dochter, 
vriendin, HR adviseur, columniste, vrouw, mens, die toevallig ook 
nog diabetes heeft. 
Ondanks de dagtaak die diabetes is, doe ik dit dus ‘erbij’. Dat klinkt 
misschien vreemd maar het betekent geenszins dat diabetes geen 
hoge prioriteit heeft. Het is slechts een van de vele dingen die ik ‘doe’ 
en die van mij, mij maken. Vanuit deze overtuiging ben ik op mijn 
eigen manier open over mijn diabetes. Hartstikke open zelfs. Ik heb 
het geluk dat ik er bevlogen over kan vertellen en de ambitie heb om 
mijn ervaringen te delen. Ongegeneerd tover ik mijn insulinepomp 
onder mijn kleding vandaan en prik ik een bloedsuiker als ik dat no-
dig acht. Ja, ook in een vergadering, belangrijk gesprek of spannende 
presentatie. Diabetes hoort ten slotte bij mij.
Mijn nieuwe collega’s zijn aardig, tonen begrip, en stellen niet eens 
de gebruikelijke voorspelbare vragen (die ik uiteraard met liefde 
en geduld altijd weerleg en uitleg maar liever is dat niet nodig). Ze 
tonen oprecht interesse in mij én daarmee in mijn diabetes. Voor-
oordelen ingefluisterd door media & reclame heb ik nog niet voorbij 
horen komen. 
Lieve collega’s, blijf alsjeblieft al jullie vragen stellen. En mocht het 
een keer misgaan: in mijn tas zit altijd een pakje sap (met veel sui-
ker) en voor het echte rampscenario ligt er in de koelkast een oranje 
(glucagon) spuit. Mijn hang naar zelfmanagement en regie fluiste-
ren me tijdens het tikken van deze woorden in dat jullie deze nooit 
nodig hebben maar het geeft wel een veilig gevoel.

Co
lu

m
n

Patiënten jonger dan 47 jaar hebben gemiddeld meer klachten 
(0,90) dan de patiënten die ouder zijn dan 47 jaar (0,43). Dit 
verschil is statistisch significant (p=0,01).
Patiënten met een diabetesduur van korter of gelijk aan 15 jaar 
hebben gemiddeld meer klachten (1,14) dan de groep met een 
diabetesduur langer dan 15 jaar (0,49). Dit verschil is statistisch 
significant (p=0,02). 

Algehele levenskwaliteit en welzijn; lage score staat voor een 
goede levenskwaliteit en welzijn
Totaalscore; gemiddeld schaal 0-5 0,60

Conclusies: 
- Binnen de onderzochte groep mensen komen weinig maag-

darmklachten voor en is de kwaliteit van leven en welzijn 
over het algemeen goed. Patiënten met diabetes mellitus 
type 1 die gemiddeld korter diabetes hebben en/of jonger 
zijn, hebben de meeste maag-darmklachten. 

- Of er al dan niet sprake is van een vastgestelde gastroparese 
kan geen uitspraak worden gedaan omdat geen nadere 
diagnostiek heeft plaatsgevonden.

- Bij patiënten die maag-darmklachten aangeven is het zinvol 
om verdere diagnostiek te doen om vast te stellen of sprake 
is van een gastroparese. Uit ervaring is namelijk gebleken 
dat patiënten met matig tot ernstige maag-darmklachten 
in de praktijk vaak moeite hebben om hun bloedsuiker goed 
gereguleerd te krijgen.

Nieuw werk



Patiënt verhaal

Karin van Gils  
Voortschrijdende inzichten….

Mijn internist vroeg of ik mijn ervaringen als patiënt met diabetes 
type I, mijn opgedane expertise en jawel, de impact van de 
overgang wilde toevertrouwen aan de Diabetescourant. Dat wilde 
ik zeker doen maar waar moest ik beginnen? Bij de stalen spuit, 
die elke drie dagen door mijn vader in de azijn werd uitgekookt? 
Of bij de overstap naar bergen wegwerpspuiten en naalden? Of 
bij de overstap naar de insulinepen? Of bij de volgende overstap 
naar de insulinepomp? U raadt t al, ik loop al een tijdje mee in 
“diabetenland”. Op mijn zevende constateerde de schoolarts 
suikerziekte. Inmiddels ben ik 51 en kan ik terugkijken op veel 
opgedane ervaringen en bovenal voortschrijdende inzichten. 
Vooral voortschrijdende inzichten op het gebied van voeding, 
hulpmiddelen, digitale tools en bewustwording van de vele 
triggers die invloed hebben op je diabetes. Voortschrijdende 
inzichten laten zien dat diabetes eigenlijk een hele complexe ziekte 
is. Toen en nu is niet meer met elkaar te vergelijken. Gelukkig!
Mijn jonge jeugdjaren als diabeet beperkten zich tot één 
injectie per dag, een koolhydraatrijk dieet, geen suikerhoudende 
frisdranken, alleen jus d’orange en appelsap(?), bij voorkeur 
ketchup en geen mayonaise en een gebakje was een doodzonde. 
Een hypo eindigde vaak in een ziekenhuisopname en zelfcontrole 
was nog niet aan de orde. Tijdens de puberteit deed ik m’n 
diabetes erbij of eigenlijk bestond het maar amper. Met twee maal 
daags een injectie was ’t, met de kennis van nu, bijna niet aan te 
sturen. In mijn studententijd startte ik met de insulinepen en werd 
ik wijzer maar vanaf mijn dertigste ging de knop pas echt om. Voor 
een eventuele zwangerschap moest mijn HbA1c een paar puntjes 
omlaag.  Dat wordt topsport zei mijn internist destijds met als 
toevoeging “dat gaat je zeker lukken” Het was inderdaad topsport. 
Met een HbA1c van 5,6 kregen we groen licht. Ik gebruikte destijds 
nog geen pomp (dat raad ik nu echt iedereen af), hypo’s lagen 
continu op de loer maar we gingen ervoor en het lukte! We zijn de 
trotse ouders van een gezonde zoon van inmiddels 17 jaar.  

Acht jaar geleden stapte ik over op de insulinepomp. Het was 
zeker geen slechte regulatie die de oorzaak van mijn overstap was, 
maar ik was gewoon “spuit”-moe. Wat een goede beslissing, mede 
met dank aan de begeleiding van mijn diabetesverpleegkundige! 
Inmiddels ben ik aan mijn derde pomp toe. Sinds de pomp krijg 
ik regelmatig de opmerking dat “t zo fijn is dat het nu allemaal 
vanzelf gaat”. Helaas, zo werkt het niet. Elke stap, elke hap, sport, 
stress, werk, weekend, hormonen, een dagje ziek, vakantie, 
shoppen, echt alles heeft, (althans bij mij), invloed op mijn 
bloedsuikerwaarden. Het managen van diabetes kost energie, 
vereist veel inzicht en geduld en je moet altijd zelf aan de knoppen 
draaien. Er gaat niets vanzelf. Toch heeft de overstap van de pen 
naar de pomp mijn leven een absolute boost gegeven. Door 
activiteiten een beetje te plannen, kan ik vooraf anticiperen op 
situaties. Ik kan mijn pomp uitzetten, de basaal standen tijdelijk 
aanpassen, een snelle of een verlengde bolus geven. Alles voor 
stabielere bloedsuikers en dus een gelijkmatiger energieniveau. 
Niet dat het altijd goed gaat hoor. Bij de aankoop van een nieuwe 
tas, word ik zeker weten op een hypo getrakteerd. Enfin, dat heb ik 
er graag voor over….
En toen belandde ik in de overgang. Ik ben echt overvallen 
door de impact hiervan. En dan heb ik het niet over opvliegers, 
waaiers, slecht slapen etc. maar over de effecten hiervan op mijn 
bloedsuikers. Ik stuiterde van hypo’s in hypers en visa versa; een 
ontregelde schildklier deed daar nog een schepje bovenop. Ik leefde 
(te)lang in de reservestand en was doodop. Na overleg met mijn 
internist, ging ik naar mijn huisarts voor een hormoonpreparaat. 
Ik heb alle voor en tegens tegen elkaar afgewogen. De kwaliteit 
van leven nu gaf voor mij de doorslag. Vanaf de eerste dag merkte 
ik al verschil. Mijn suikerwaarden reageerden direct en ook de 
schildklier lijkt tot rust te komen. Onbegrijpelijk trouwens dat 
dames in de overgang niet in aanmerking komen voor vergoeding 
van een CGM. Net zoals patiënten met een “te goed” HbA1c. 
Met name de trendpijlen zijn goud waard bij het instellen van 
je diabetes. Volgens mij moeten niet de kosten op dit moment 
leidend zijn, maar de besparingen in de toekomst door een betere 
regulatie en dus minder complicaties. Misschien nog even wachten 
op de volgende voortschrijdende inzichten…
Mocht u wellicht na het lezen van mijn verhaal de indruk krijgen 
dat ik alleen met diabetes bezig ben, dat is zeker niet zo. Ik doe 
mijn ding. Op advies van mijn man heb ik een e-bike aangeschaft. 
Drie, vier keer per week fiets ik naar mij werk. De dagen dat ik niet 
fiets maak ik een wandeling. Ik noem het geen sporten, maar wel 
bewegen; mijn bloedsuikers reageren goed en ik blijf meestal weg 
van de hypogrens. Verder leef en werk ik met veel plezier, maak ik 
leuke tripjes met mijn gezin, geniet dagelijks van een glas goede 
wijn en ondertussen heb ik ook diabetes want diabetes kun je nu 
eenmaal nooit uitzetten!



Advanced Technologies en Treatments for 
Diabetes - ATTD congres van 21-23 februari 2019 in Berlijn

Nieuwe ontwikkelingen

Namens het diabetesteam waren dr. M. Kars en VS J Pinxt 
aanwezig om de laatste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
diabetesbehandeling te horen. 

Kernboodschappen van het congres:

Time in range (TIR), waarde binnen streefbereik.
• Bloedglucosewaarden tussen 3,9-10 mmol/l nastreven in plaats 

van HbA1c. We noemen dit time in range (TIR), waarden binnen 
streefbereik

• Indien men 65% of meer tussen de 3.9-10 mmol/l zit, komt dat 
overeen met een HbA1c van rond de 7%

• 10% verandering van de TIR is 0.8% verandering  in HbA1c
• Hoe meer de bloedglucose binnen het streefbereik valt des te 

lager de kans op complicaties
• Doel is met name om minder hypo’s te krijgen
• Meer bloedglucose binnen TIR leidt tot minder 

gewichtstoename

Ontwikkelingen op het gebied van de insulinepomp en sensor
• Momenteel is al een pomp op de markt waarbij sprake is van het 

zogenaamde closed loop systeem. De insulinepomp reageert op 
de bloedglucose die gemeten wordt door de glucose-sensor. 

• In de toekomst zal de informatie leesbaar zijn op een gsm en 
niet alleen op de pomp zelf

• Ultieme doel is het ontwikkelen van een pomp die ook 
automatisch een correctie bolus geeft en automatisch bolust bij 
de maaltijden

• Ander doel is om het aantal vingerprikken te minimaliseren of 
zelfs te elimineren

Voeding en koolhydraten
Uit onderzoek is gebleken dat bij het berekenen van koolhydraten 
tot 30% wordt misrekend en bij zelfbereid voedsel tot 50%

Het aanhouden van een dieet bij mensen met type 2 diabetes, 
heeft absoluut zin.
Gebruik van voedings-apps heeft voordelen zoals
• zoekmogelijkheden
• favoriete voedingsproducten opslaan
• gebruik van barcode scanner
• herinnerings boodschappen of pop ups kunnen gebruik 

stimuleren
• mogelijkheid om te synchroniseren met glucosemeters of 

smart-watches
• Combinatie van mySugr App, gekoppelde bloedglucosemeter 

en mySugr Coach leidt tot een verbetering van de bloedglucose, 
HbA1c en time in range

Instellen van de diabetesregulatie met behulp van insuline
• Hypo’s tijdens het instellen/ ophogen van de insuline is een 

belangrijke reden voor niet therapie trouw te zijn of het niet 
gebruiken van insuline

• Indien binnen 12 weken een goede instelling is bereikt, is dat een 
goede voorspeller voor een goede diabetesregulatie op lange 
termijn

Hypoglykemie/ hyperglykemie
• Indien iemand een hypo heeft duurt het circa 45 minuten om weer 

op het niveau te komen van voor de hypo
• Een hypo beïnvloedt het cognitief functioneren, met name het 

werkgeheugen en het uitvoerende deel van de hersenen
• Langdurig hoge bloedglucose heeft een veel groter effect op het 

cognitief functioneren op lange termijn 

Medicatie
• Veel onderzoek naar tabletten of een andere therapievorm dan 

insuline
• Veelbelovende studies, ook voor tabletten bij mensen met type 1 

diabetes
• Hiervoor is echter nog geen goedkeuring in Europa
• FIASP insulinewerkt nog sneller dan de Novorapid/ Apidra/ 

Humalog
• heeft 20 minuten eerder effect
• na 2 uur is de bloedglucose 1 mmol/l lager
• bij gebruik in de insulinepomp vooral voordeel wat betreft de 

postprandiale waarde (glucose gemeten 1,5-2 uur na de maaltijd)
• bij sporten en insulinepomp is het voordeel van FIASP dat deze 

sneller is uitgewerkt. Mogelijk leidt dit tot minder hypo’ s na het 
sporten

Vroegtijdig ontdekken van diabetes
Prikken van een HbA1c en een nuchtere bloedglucose bij mensen met 

een vergroot cardiovasculair risico toonde aan dat 22% van deze 
mensen diabetes had

Psychologie Reden - beslissing - actie
• Over het algemeen als we een beslissing nemen, hebben we 

hiervoor een reden 
• Deze reden is gebaseerd op kennis, vaardigheden, overtuigingen, 

emoties, verlangens en gevoelens zoals pijn en plezier
• dit kan een belangrijke reden zijn om geen vingerprik te doen
• daarom is de Free Style Libre zo favoriet maar ook hier zitten 

nadelen aan zoals allergische reacties, pijn
• We doen ook dingen gewoonweg omdat we dit gewend zijn - het is 

routine

Transplantatie van de eilandjes van Langerhans
• Een succesvolle transplantatie leidt tot meer dan 90% herstel van 

ernstige hypo’s
• Voornaamste reden voor transplantatie is dan ook een ernstige 

hypo-unawareness (niet voelen van (ernstige) hypo’s)



Kerstdiner

FreeStyle libre
In editie 8 van de diabetescourant, juli 2018, werd aandacht besteed 
aan het besluit van het Zorginstituut Nederland  met betrekking 
tot de vergoeding van de FreeStyle Libre voor een aantal specifi eke 
doelgroepen.
In de periode sinds dit bericht  hebben er enkele wijzigingen 
plaatsgevonden op het gebied van de FreeStyle Libre.

Ten eerste verloopt de bestelling van de Freestyle Libre niet meer 
direct via Abbot maar wordt hiervoor gebruik gemaakt van de 
leveranciers Mediq Direct Diabetes en Onemed. Zorgverleners 
kunnen via de online portals van deze leveranciers de beslisboom 
doorlopen waarmee wordt aangetoond dat er wordt voldaan aan de 
door het Zorginstituut Nederland gestelde criteria voor vergoeding. 
Daarna zal levering via de leverancier plaatsvinden en deze zal de 
FreeStyle Libre rechtstreeks bij de zorgverzekering declareren. U 
hoeft dus niet meer voor te schieten.

Daarnaast is er bij de reeds bestaande criteria een toevoeging 
gedaan. Zorgverzekeringen stellen dat patiënten die de FreeStyle 
Libre vergoed krijgen een scholing dienen te volgen om zo optimaal 
mogelijk gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die 
de FreeStyle Libre biedt. Wij als MUMC+ bieden deze scholingen 
periodiek aan. Indien u in aanmerking komt voor vergoeding van de 
FreeStyle Libre zal uw zorgverlener u hierover inlichten.

Wij  (diabetesteam MUMC+) blijven in contact met onze 
contactpersoon van Abbott om op de hoogte te blijven van 
de situatie met betrekking tot de FreeStyle Libre en mogelijke 
veranderingen.

Vernieuwde website DIEP
In de afgelopen maanden heeft er een complete herziening 
plaatsgevonden van de website DIEP. Wij willen de volledige redactie 
bedanken voor alle tijd en inspanningen die zij hierin hebben 
geïnvesteerd. Bent u benieuwd hoe onze nieuwe website eruit ziet 
kijk dan op: www.diep.info

Pilot beeldbellen
In editie 8 van de diabetescourant, juli 2018, hebben wij u 
geïnformeerd over onze ervaringen na het deelnemen aan de pilot 
beeldbellen.
Vanwege de positieve ervaring bestond er toen reeds binnen het 
diabetesteam de behoefte om deze vorm van consultvoering op 
termijn te implementeren. Dit als aanvulling of ter vervanging van
poliklinische of  telefonische consulten. 

Nieuwsfl its

Wij hebben beloofd u op de hoogte te houden van mogelijke 
ontwikkelingen. Op dit moment is er reeds op hoger niveau 
besproken dat wij meer gebruik willen gaan maken van 
beeldbellen en worden de mogelijkheden in kaart gebracht. Indien 
wij deze vorm van consultvoering verder gaan invoeren zal uw 
zorgverlener u hier over informeren.

PPEP4ALL binnen de 
diabeteszorg
In de periode januari 2019 – februari 2019 heeft de eerste PPEP4ALL 
cursus plaatsgevonden binnen de diabeteszorg van het MUMC+. 
Janine Claessens-Kleinen en Angelique Hugens zijn vanuit de 
diabeteszorg gecertifi ceerde PPEP4ALL trainers die de cursus 
verzorgen.
PPEP4ALL is een patiënt-partner-educatie-programma voor alle 
chronisch zieken. Het PPEP4ALL programma is een zelfmanagement 
educatie programma voor mensen met een (chronische) ziekte 
‘de patiënt’, en/of zijn haar partner/mantelzorger. Het PPEP4ALL 
stelt zowel de patiënt als de partner/mantelzorger in staat om te 
leren gaan met de psychische en psychosociale gevolgen die het 
leven met een chronische ziekte met zich meebrengen. De focus 
in de PPEP4ALL ligt op mogelijkheden en niet op beperkingen, 
op acceptatie en op het bevorderen van de autonomie en 
zelfredzaamheid van zowel de patiënt als de partner/mantelzorger.
De eerste patiëntengroep heeft 28 februari de cursus afgerond 
en ze gaven aan een meerwaarde te zien in het volgen van de 
PPEP4ALL.

Enkele reacties van deelnemers zijn o.a.:
- Ik heb tijdens de PPEP4ALL geleerd mijn hulpvragen naar 

professionals toe te formuleren en formuleer deze voordat ik 
naar de afspraak ga zodat ik niets vergeet.

- Ik durf, dankzij de PPEP4ALL, op te komen voor mijn eigen 
wensen en behoeften.



- Mijn partner is meer op de hoogte van wat er speelt en wat de 
chronische ziekte met mij doet. Mijn partner heeft meer inzicht 
en ondersteunt mij nu meer.

- De PPEP4ALL heeft me laten zien en horen dat ik niet de enige 
ben die geconfronteerd wordt met de problemen die mijn 
chronische ziekte met zich meebrengt.

- Tijdens de PPEP4ALL ben ik mezelf tegengekomen en ik 
onderneem nu meer activiteiten in het dagelijks leven. De 
PPEP4ALL heeft mij geleerd dat ik er ook mag zijn en dat ik goed 
ben zoals ik ben!

- Het is mooi om te zien wat de cursus met mij maar ook met de 
groepsgenoten heeft gedaan. Ik heb groepsgenoten zien groeien 
gedurende de 8 bijeenkomsten.

Voor meer informatie over de PPEP4ALL vraag erheen bij uw 
behandelaar of neem alvast een kijkje via www.ppep4all.nl 

MijnMUMC+
U kunt uw medische gegevens eenvoudig thuis inzien via 
MijnMUMC+. Op dit moment kunt u de volgende gegevens vinden:
• uw persoonlijke gegevens zoals deze bij ons bekend zijn (zoals  
 naam, adres, huisarts en zorgverzekering);
• uw medische gegevens (denk aan allergieën, risicofactoren, etc.);
• uw documenten (waaronder brieven van medisch specialisten  
 naar uw huisarts);
• uw afspraken;
• uitslagen van onderzoeken. Op dit moment alleen nog van:
• Algemene Klinische Chemie, Klinische Neurofysiologie,   
 Hematologie, Medische Microbiologie en Pathologie. U ziet   
 deze uitslagen met vertraging, zodat uw zorgverlener de kans  
 krijgt om de uitslagen eerst met u te bespreken. De uitslagen die  
 u ziet, worden namelijk niet in MijnMUMC+ uitgelegd. Dat doet  
 uw zorgverlener.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de MijnMUMC+balie. Deze 
vindt u bij de Poli op Maat, op het Poliplein. Volg route 6, niveau 1. 
Ook te bereiken via 043-387 56 00 of mailen via mijnmumc@mumc.
nl
MijnMUMC+ is nog niet klaar. Er worden in de toekomst steeds 
nieuwe mogelijkheden toegevoegd. Als u gebruik maakt van 
MijnMUMC+ merkt u wijzigingen vanzelf: nieuwe functies ziet u 
direct na het inloggen.

Maastricht Sport
Maastricht Sport en gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden. 
In samenwerking met o.a. fysiotherapeuten, gezondheidscentra en 
MUMC+ zijn er diverse beweegprogramma's opgesteld. De sport- en 
beweegprogramma's worden ingezet om de gezondheid en algehele 
fysieke en mentale gesteldheid van inwoners van Maastricht te 
verbeteren. Hiervoor wordt dagelijks nauw samengewerkt met 
huisartsen, fysiotherapeuten, gezondheidscentra, MUMC+ en 
maatschappelijke organisaties.
Deelnemers ontdekken dankzij de beweegprogramma’s van 
Maastricht Sport, dat sporten en bewegen een heel belangrijke 
invloed heeft op de gezondheid. Dit inzicht biedt de stimulans om 
een leven lang te blijven.
Voor meer informatie kijkt u op: https://www.maastrichtsport.nl of 
informeert u aan de balie op de brugpoli.



Recepten

Appelkoek
Bereidingstijd: 80 minuten, Aantal personen: 12 

Ingrediënten
• 100 g lichtbruine basterdsuiker
• 100 g zelfrijzend bakmeel
• 75 g magere kwark
• 2 kleine appels
• 2 eieren
• 2 eetlepels vloeibare margarine
• 1 theelepel kaneel
• mespunt kardemom

Bereiding
Roer de margarine met de kwark,  basterdsuiker,  kaneel en 
kardemom  zacht.
Voeg één voor één de eieren toe.
Zeef het bakmeel er boven en spatel het er luchtig door.
Warm de oven voor op 160° C.
Bestrijk een kleine springvorm met een doorsnee van 15 cm dun met 
margarine en bestuif hem met wat bloem.
Schil de appels en snijd ze in parten.
Doe het deeg over in de springvorm en druk de parten appel met de 
bolle kant naar boven erin.
Bak de appelkoek in de oven in ca. 1 uur gaar en lichtbruin. Snijd de 
koek in 12 puntjes.

Voedingswaarden per persoon
Koolhydraten 16,7 g
waarvan suikers 10,5 g
Vet 2,9 g
waarvan verzadigd 0,5 g
Eiwit 2,6 g
Vezels 0,5 g
Groente - g
Kcal 105
Zout 0,19 g

Bron: Diabetesfonds

Relevante websites:
www.diep.info
www.endocrinologie.mumc.nl
www.jdrf.nl

www.dvn.nl
www.diabetesfederatie.nl
www.diabetesfonds.nl

Hartige courgette-cake
Bereidingstijd: 45 minuten, Aantal personen: 15 

Ingrediënten
• 100 g cherrytomaatjes
• 2 tenen knoflook
• ½ courgette
• 150 g amandelmeel
• 1 eetlepel bakpoeder
• 2 eieren
• 2 eetlepels pesto
• handje ongebrande pecannoten
• 100 g zachte geitenkaas
• olijfolie

Bereiding
Verwarm de oven voor op 175 graden.
Vet de cakevorm in met wat olijfolie.
Snijd de cherrytomaatjes én knoflooktenen door de helft. Bak dit 
samen in een pan zo’n 5 tot 10 minuten en zet het tomaatmengsel 
even weg.
Rasp vervolgens de courgette fijn en voeg hier de eieren, 
amandelmeel, bakpoeder en pesto aan toe.
Meng dit geheel en voeg vervolgens ook de pecannoten toe aan het 
beslag.
Doe het beslag in de cakevorm en verdeel de stukjes geitenkaas 
en het tomaatmengsel over het beslag. Bak de hartige cake in de 
voorverwarmde oven in 30 minuten gaar.
Check of de cake klaar is door er met een satéprikker in te prikken. 
Als hij er droog uit komt dan is de cake klaar. Laat de cake goed 
afkoelen buiten de oven. Eet smakelijk!

Voedingswaarden per persoon
Koolhydraten 2,2 g
waarvan suikers 1,3 g
Vet 10,1 g
waarvan verzadigd 1,8 g
Eiwit 4,4 g
Vezels 1,4 g
Groente 17 g
Kcal 115
Zout 0,27 g

Bron: Diabetesfonds 


