
Van de redactie
Met trots presenteren wij u de vierde editie van deze  Diabetescourant. 
Brainstormsessies hebben wederom geleid tot interessante literatuur 
waarmee wij uw kennis over diabetes graag willen verrijken. In deze 
uitgave vindt u o.a. smakelijke recepten voor het voorjaar, hebben we 
het over de veranderingen die op de brugpoli plaatsvonden,  vertellen 
we over de LEADER-studie en het Bas van der Goor  symposium.  
Oh en… noteer het alvast in de agenda; 14  november 2017 is Wereld 
diabetesdag!

Redactie actie: Dhr. J. Machiels en mevr. J. Morales Belmar (patiënten-
groep), mevr. M. Graal (internist-endocrinoloog), mevr. S. Paulussen 
en mevr. C. Heijnens (diabetesverpleegkundigen)

Glutenvrij, lactosevrij én veganistisch: 
dit knapperige bijgerecht kun je iedereen voorzetten.

Bijgerecht
4 personen
270 kcal
8 gram koolhydraten
10 min. bereiden
20 min. oventijd

Ingrediënten
(op basis van 4 personen)
700 g groene asperges
1 teen knoflook
100 ml olijfolie
3 trostomaten
1 groene peper (of rode peper)
1 kleine rode ui
2 el kappertjes

Keukenspullen
ovenschaal (18 x 28 cm)

Bereiden
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de houtachtige
 onderkant van de asperges. Snijd de knoflook in dunne 

plakjes. Leg de asperges in de ovenschaal en verdeel de 
knoflook erover. Breng op smaak met peper en  eventueel 
zout. Sprenkel de olie erover en bak ca. 20 min. in het 
midden van de oven. Schep halverwege om.

2. Snijd ondertussen de tomaten in kwarten, verwijder 
de zaadlijsten. Snijd het vruchtvlees in blokjes en doe 
in een kom. Halveer de peper in de lengte, verwijder de 
 zaadlijsten en snijd het vruchtvlees fijn. Snipper de ui. 
Doe met de ui en kappertjes bij de tomaat.

3. Neem de asperges uit de oven en schep 4 el van de olie 
bij de tomatensalsa. Schep om. Schep de tomatensalsa 
op de asperges.

Hoofdgerecht
6 personen
520 kcal
1 gram koolhydraten
55 min. bereiden

Ingrediënten
2 eieren
1 teentje knoflook
1 sjalot
2 zakjes verse munt
1 zakje verse peterselie
1 eetlepel grove mosterd
2 eetlepels kappertjes
1 eetlepel azijn
1 dl (olijf)olie
4 lamsracks (ca. 350 g)
peper
zout

Keukenspullen
keukenmachine
ovenschaal

Bereiden
1. Eieren in ruim water aan de kook brengen en in ca. 8 mi-

nuten hard koken. Vervolgens onder koud water  spoelen 
en pellen. Knoflook en sjalot pellen en grof snijden. 
 Munt- en peterselieblaadjes van steeltjes plukken, enkele 
 blaadjes achterhouden voor garnering. Kruiden met 
 knoflook, sjalot, mosterd, kappertjes, azijn en 5 eetlepels 
olie in keukenmachine fijn malen, zonodig meer olie 
toevoegen als mengsel te dik is. Vervolgens ei fijn snijden 
en door salsa roeren. Salsa op smaak brengen met peper 
en zout.

2. Oven voorverwarmen op 200 °C of gasovenstand 4. 
Lamsracks bestrooien met peper en zout. In ruime koe-
kenpan rest van olie verhitten en lamsracks per 2 stuks in 
ca. 5 minuten rondom bruinbakken. Vervolgens vlees in 
braadslede zetten, bakvet erbij schenken, en in midden 
van oven in 15 à 20 minuten rosé braden. Vlees uit oven 
nemen en enkele minuten laten staan. Vervolgens in 
plakken snijden en op warme borden serveren met salsa. 
Garneren met achtergehouden kruiden. Serveren met 
gebakken krielaardappeltjes en gemengde groene sla.
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Relevante websites:
www.diep.info
www.endocrinologie.mumc.nl
www.jdrf.nl

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

Jaarlijkse controle 
van uw glucosemeter 
wordt aanbevolen.

Een betrouwbare  glucosemeter  is een essentieel onderdeel in de 
 behandeling  van uw diabetes. Zelfcontrole is een goede manier om na 
te gaan hoe uw glucosewaarden reageren op  factoren zoals  voeding, 
 beweging, stress enz. Daarom is het noodzakelijk dat uw meter 
 minstens één keer per jaar wordt gecontroleerd door een  gecertificeerd 
 laboratorium. In het MUMC werken de diabeteszorg en het Centraal 
 Diagnostisch Laboratorium  samen om dit voor u als patiënt mogelijk te 
maken. Vanaf nu kunt u uw polibezoek bij de diabetesverpleegkundige 
combineren met de  glucosemetercontrole.  Ook als u de uitslag van uw 
meter niet vertrouwt, kunt u na overleg met uw  diabetesverpleegkundig 
een afspraak maken voor de metercontrole. Met behulp van een 
 vingerprik controleren we binnen enkele minuten uw  glucosemeter  en 
vergelijken deze met een glucosemeter van het Centraal Diagnostisch 
Laboratorium. Behalve een technische controle van uw meter, kijken we 
ook  met u mee of u de meting goed uitvoert, en zo nodig helpen we u 
hierbij en geven we tips. U krijgt ter plekke een certificaat waarin de  meter 
goedgekeurd wordt, of bij twijfel het advies om een  uitgebreide meter-
controle te laten uitvoeren op het Centraal Diagnostisch  Laboratorium. 

Dr. S.J.R. Meex, klinisch chemicus

Heeft u na het lezen van dit artikel nog de behoefte aan meer  informatie 
over de glucosemeting? Kijk dan op http://www.diep.info (hoofdstuk 
‘Zelfcontrole’)

Groene asperges met 
salsa van tomaat, ui  
en kappertjes

Lamsrack met  
salsa verde

Meer informatie volgt te zijner tijd op: endocrinologie.mumc.nl

Wereld diabetesdag 2017
14 november 2017



LEADER: liraglutide gunstig effect 
op hart- en vaatziekten bij hoog 
risico patiënten met DM2

Deelnemen aan wetenschappelijk  
onderzoek. Wat betekent dat voor  
u als patient?

BrugpoliWie gaat de uitdaging aan?

Mogelijk bent u  al eens  benaderd met de vraag of u deel wilt nemen aan 
een onderzoek. Als Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) 
hebben wij de taak om, naast het verlenen van excellente patiënten-
zorg,  voorop te lopen in nieuwe ontwikkelingen en  wetenschappelijk 
onderzoek.
Tussen 2010 en 2016 hebben wij als MUMC+ deelgenomen aan de 
 LEADER-studie, een wereldwijd onderzoek naar de lange termijn 
 effecten van het nieuwe diabetes middel liraglutide op het ontstaan en 
beloop van hart- en vaatziekten.
In deze uitgave van de Diabetescourant vindt u een uitgebreidere uitleg 
over de LEADER-studie beschreven door Dr. Landewé.
Voor u als patiënt is het interessant om de ervaringen te horen van een 
deelnemer aan een studie.  
Onderstaand leest u het verhaal van dhr. Raadschilders die bereid was 
om zijn ervaringen met ons te delen.

Hoe bent u in aanraking gekomen met de LEADER-studie?
Voor de behandeling van zijn diabetes komt dhr. Raadschilders bij 
de  diabetesverpleegkundige en de endocrinoloog in het MUMC+. 
 Tijdens een periodiek consult heeft zijn diabetesverpleegkundige 
hem  gevraagd of hij interesse had om deel te nemen aan deze studie.  
 Daarna heeft Jeanine Pinxt (Diabetesverpleegkundige LEADER-studie) 
hem benaderd en uitgebreidere informatie gegeven.  Dhr. ging akkoord 
omdat hij op langere termijn andere mensen wil helpen.

Ervaringen met deelnamen aan de LEADER-studie
Over de organisatie van deze studie kan dhr. enkel goede ervaringen 
 delen.  Hij heeft het als zeer prettig ervaren dat de begeleiding altijd door 
dezelfde persoon plaatsvond.  Hij heeft de begeleiding door  Jeanine 
als professioneel en erg prettig ervaren. Door gezondheids problemen 
heeft dhr. Raadschilders tijdelijk de studie moeten  onderbreken. Hij 
vond dit erg jammer en was blij toen hij weer mocht herstarten. Al 
met al heeft dhr. het als zeer positief ervaren  en staat hij open voor 
 deelname aan een nieuwe studie.

Tijdsbesteding
Gedurende de studie vinden er verschillende bezoeken plaats. De 
 tijdsduur van de bezoeken is wisselend, afhankelijk van de  onderzoeken 
die moeten gebeuren. Dhr. was hier vooraf van op de hoogte.

Conclusie
De deelnemers zijn vrij snel na het einde van de studie op de hoogte 
gebracht of ze een placebo of het echte medicijn hebben gehad. De 
resultaten zullen op korte termijn worden teruggekoppeld. Dhr. hoopt 
dat hij door zijn deelname een positieve bijdrage heeft kunnen leveren 
aan de nieuwe ontwikkelingen binnen de diabeteszorg.
Aan het einde van ons gesprek gaf dhr. aan het team van de 
 LEADER-studie te willen bedanken voor hun professionele en patiënt-
gerichte begeleiding.

Even voorstellen......
Wij zijn een  klein team van 7 dames die u van dienst zijn op de brugpoli.
Wat maakt het werken op de Brugpoli nu zo speciaal? We ondersteunen 
verschillende specialisten, vandaar de diversiteit van werkzaamheden. 
Het ene moment zijn wij afspraken aan het maken voor een controle bij 
de diabeteszorg Maastricht en het andere moment zijn wij een coloscopie 
aan het plannen naar aanleiding van het darmkanker-onderzoek. Naast 
het ondersteunen aan de balie, zorgen wij ook voor de afhandeling van 
de telefoontjes die in eerste instantie door ons callcenter geregistreerd 
worden, bereiden wij het spreekuur voor (checken van de uitslagen van de 
aangevraagde onderzoeken), plannen wij nieuwe afspraken in, etc.  

Hoe werken wij?
Wij  trachten zo klantgericht mogelijk te werken.   U als patiënt staat 
 hierbij centraal. Dat wil zeggen dat wij proberen om zo veel mogelijk 
 rekening te houden met uw persoonlijke wensen, want ons richten op u 
is wel het minste wat wij kunnen doen. U zult begrijpen dat wij soms te 
maken hebben met interne en externe beperkingen en daarom niet altijd 
met AL uw wensen rekening kunnen houden. Toch proberen wij na overleg 
met u naar een passende oplossing te zoeken. Indien u dit anders beleeft 
dan horen wij dit graag. Wij zijn immers een team dat continue leert en 
dat kan alleen maar met behulp van uw feedback!

Tot slot
De afgelopen periode merken wij steeds vaker dat patiënten niet op hun 
afspraak komen zonder af te bellen. Uiteraard realiseren wij ons dat er plots 
iets kan gebeuren waardoor een patiënt niet de afspraak kan  nakomen. 

Toch zorgt dit voor overlast op de polikliniek en is dit de hoofdoorzaak voor 
het ontstaan van onnodige wachtlijsten. 
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn vragen wij u vriendelijk om dit tijdig, 
doch uiterlijk 24 uur voor uw afspraak, telefonisch aan ons door te geven.

Een laatste tip
Om diverse redenen kunnen spreekuren uitlopen.  Als u zich aanmeldt 
zullen wij u informeren over de te verwachte uitlooptijd en proberen wij 
de wachttijd zo aangenaam mogelijk te maken  door te zorgen voor in-
teressante lectuur, een kopje koffie ect. Uiteraard zal de behandelaar ook 
voor u de nodige tijd uittrekken indien noodzakelijk. Wij wensen u een zo 
aangenaam mogelijk bezoek aan onze brugpoli!

Monique, Sandra, Sally, Jacqueline, Marina, Astrid en Christianne.

Sportief met diabetes.
In november 2016 gingen een aantal diabetesverpleegkundigen van 
het MUMC+ naar het congres van de Bas Van de Goor Foundation. De 
missie en de visie van de Foundation sprak ons erg aan.

Bas Van de Goor is een  ex-topsporter. Hij heeft een succesvolle 
 loopbaan als volleybalspeler achter de rug, met als hoogtepunt een 
gouden  medaille op de Olympische Spelen van 1996. In 2003 werd bij 
hem  diabetes  mellitus type 1 vastgesteld. Nu is hij een inspirator voor 
veel mensen met diabetes. Met zijn Foundation wil hij aantonen dat je 
 leven niet stopt met en door diabetes, maar dat je MET diabetes zelfs 
aan  topsport kan doen. GEEN UITDAGING IS TE GROOT.

De missie van de Bas Van de Goor Foundation is de kwaliteit van 
 leven van mensen met diabetes verbeteren door middel van sport en 
 bewegen.  De Foundation organiseert  sportkampen, sportdagen en 
 natuurlijk “ Challenges ”.  Het gaat van kleine  tot grote uitdagingen,  
zoals  wandelen  tot het beklimmen van de Kilimanjaro of het lopen van 
de Marathon van New York.

Diabetes mellitus type  2 ontwikkelt zich vaak in een latere levensfase.  
Patiënten met type 2 DM hebben de erfelijke aanleg om diabetes te 
ontwikkelen.  Mensen met  een ongezonde levensstijl  krijgen de ziekte 
vaak eerder  dan degenen die gezond leven. Het zou dus goed zijn als er 
iets zou veranderen aan onze huidige levensgewoontes. 

De projecten van de Bas Van de Goor Foundation hebben aangetoond 
dat wanneer mensen bewuster gaan leven en meer bewegen dit een 
positieve invloed heeft op  hun gezondheid en algemeen welbevinden.  
Het leidt tot gewichtsreductie, betere conditie, betere regulatie van de 
diabetes, verbetering van de bloeddruk, etc.….

Dus... ga de CHALLENGE aan en surf voor meer informatie naar de 
 website van de Bas Van de Goor Foundation (https://www.bvdgf.org) 
en meld je aan voor een sportieve activiteit of start zelf een wandel- of 
loopgroepje met lotgenoten.

Succes!! 
Danielle Moens, diabetesverpleegkundige

In september 2016 werden op het Europese Diabetescongres 
(de EASD) te München de resultaten van de LEADER-studie 
 gepresenteerd. In de LEADER-studie werd het effect van liraglutide 
 bestudeerd bij patiënten  met diabetes mellitus type 2 (DM2) op het 
ontstaan van hart- en vaatziekten. Deze uitkomsten werden tevens 
 gepubliceerd in het gezaghebbende medische tijdschrift the New 
England Journal of Medicine. Ook de onderafdeling endocrinologie 
van het MUMC+ heeft deelgenomen aan deze studie.

Liraglutide is een zogenaamd GLP-1 mimeticum dat de glucose-
waarden in het bloed verlaagt. Het wordt toegediend  middels 
één onderhuidse injectie 1x per dag. Dat liraglutide effectief 
de  glucosewaarden verlaagt en in veel gevallen zorgt voor een 
 (beperkte)  gewichtsreductie is reeds bekend.

Het doel van de LEADER-studie was om aan te tonen of dit middel de 
kans op hart- en vaatziekten bij een specifieke groep van patiënten 
zou verminderen.

Wereldwijd namen 9340 patiënten, waarvan 13 uit het MUMC+, deel 
aan deze studie. Het betrof patiënten met DM2 en minimaal één 
 hart-of vaatziekte (patiënten boven de 50 jaar) of een risicofactor 
voor een hart-of vaatziekte (patiënten boven de 60 jaar). De helft 
van de patiënten kreeg het werkzame medicament toegediend, de 
 andere helft een placebo (zelfde wijze van toediening maar zonder de 
 werkzame stof). De patiënten werden gemiddeld 3.5 jaar behandeld. 
De belangrijkste conclusie van het onderzoek luidt dat liraglutide:
• de kans op het optreden van een hart-of vaatziekte vermindert bij 

patiënten met DM2 die een verhoogd risico hierop hebben
• de kans op overlijden aan een hart-of vaatziekte vermindert bij 

diezelfde patiëntengroep 
• de kans op overlijden door andere (dan hart-en vaatziekten) 

 vermindert  bij deze groep

De onderafdeling endocrinologie van het MUMC+ wil de  deelnemers 
aan de LEADER-studie hartelijk bedanken voor hun deelname aan 
deze belangrijke studie!

Dr. S. Landewé, internist-endocrinoloog


