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De nachten lengen, de dagen korten. ’s Ochtens in het don-
ker vertrek ik naar het werk en keer ’s avonds in het donker 
huiswaarts. Kortom, in deze periode lukt het mij amper om 
op werkdagen de 10.000  stappen te halen die ik mijzelf 
met behulp van de gezondheidsapp ten doel heb gesteld. 
Terwijl ik weet dat bewegen, liefst in de buitenlucht, voor 
lichaam en geest erg belangrijk is. Vol bewondering en res-
pect lees ik dan ook het stukje van Nicole over de Ironman. 
Wat een topprestatie! Chapeau!  Ik neem mij toch weer 
voor om ‘s avonds als ik thuiskom de wandelschoenen 
aan te trekken.  Wat zal onze hond “Joep”, een Duitse 
Staande Langhaar blij zijn! Toch heeft deze periode van 
het jaar ook een gezellige kant. We verwelkomen de Sint, 
de Kerstman slijpt zijn arrenslee en de skilatten wor-
den ingevet, ook besteden we meer tijd aan familie en 
vrienden.

In deze courant hebben we aandacht voor de psycholo-
gische impact van diabetes. Verder gaan we wederom 
in op de digitale 
en medische ontwikkelingen. Ook staan we stil bij het 
feit dat 
Diabetes nooit stopt, dat je er altijd rekening mee 
moet houden. Voor dit item danken we onze vaste columniste Kim. 

Voor u ligt alweer de laatste courant van 2018!

De nachten lengen, de dagen korten. ’s Ochtens in het don-
ker vertrek ik naar het werk en keer ’s avonds in het donker 
huiswaarts. Kortom, in deze periode lukt het mij amper om 
op werkdagen de 10.000  stappen te halen die ik mijzelf 
met behulp van de gezondheidsapp ten doel heb gesteld. 
Terwijl ik weet dat bewegen, liefst in de buitenlucht, voor 
lichaam en geest erg belangrijk is. Vol bewondering en res-
pect lees ik dan ook het stukje van Nicole over de Ironman. 
Wat een topprestatie! Chapeau!  Ik neem mij toch weer 

het jaar ook een gezellige kant. We verwelkomen de Sint, 

moet houden. Voor dit item danken we onze vaste columniste Kim. 

Redactie: Mevr. J. Morales Belmar, Mevr. K. Kreuwels (patiëntengroep), mevr. S. Landewe  (internist-endocrinoloog), 
mevr. S. Paulussen en mevr. C. Heijnens (diabetesverpleegkundigen)

Veel leesplezier en uw suggesties voor de volgende courant zien we graag tegemoet via diabetescourant.endocrinologie@mumc.nl

Rest ons nog om u fi jne feestdagen en een goed 2019 te wensen!



Nieuwe ontwikkelingen

Sinterklaas. Kerst. Oud & nieuw. De decembermaand staat weer 
voor de deur. Misschien zitten we er tijdens het uitkomen van deze 
column wel al midden in. Voor mij voelt de laatste maand van het 
jaar regelmatig als een soort van Russisch roulette. Een maand met 
gemengde gevoelens. Mijn ritme is anders, net als mijn eetpatroon.
Natuurlijk, ik kan het allemaal berekenen. Ik weet hoeveel koolhy-
draten er in pepernoten, chocola, speculaas, wafels en oliebollen 
zitten. Daar kan ik netjes voor bolussen. Tijdens het viergangendi-
ner of een gezellige gourmetavond ben ik echter sneller de draad 
kwijt. Alles in veelvoud, veel gangen, verschillende gerechten. De 
verraderlijke combinatie van al die sneaky koolhydraten en vetten. 
Ik lust nog wel een stukje stokbrood, of twee. Misschien een wijntje.
Tja, het blijft lastig als diabeet. Meestal wil ik het gedoe met 
verlengde bolussen en correcties uit gezond verstand vermijden. 
Soms wil ik me daar lekker niks van aantrekken. Alles eten wat 
los en vast zit en er een insulinetsunami tegenaan gooien (al heb 
ik toch meestal spijt in dat laatste geval). Hetgeen erin resulteert 
dat ik in december constant wissel tussen ‘wel speculaas’, ‘geen 
oliebol’, ‘wel mijn favoriete drankje’, ‘geen koekjes’, ‘wel chocola’, 
‘geen friet’.
Want hoezeer ik ook vind dat het best even iets ‘losser’ mag tijdens 
de feestdagen, trek ik het me toch aan als ik misselijk, moe en koud 
in een hoekje op de bank zit met suikers van boven de twintig. Dat 
is absoluut geen fijne kerstgedachte en ook niet de beste manier 
om het nieuwe jaar in te luiden.
Dus wat doe je dan? Minder eten, geen of minder koolhydraten? 
Gezonde variaties bedenken? Of neem je het allemaal voor lief en 
bolus je er, op gevoel, vrolijk op los? 
Mijn decembertactiek luidt dit jaar: ‘met mate’. Met mate chocola, 
met mate pepernoten en met mate speculaas. En dan niet met 
mate EN chocola EN pepernoten EN speculaas natuurlijk. Maar of- 
of in plaats van en-en. En geldt dat eigenlijk niet voor alles?
Alles met mate. Behalve genieten. Genieten van het gezelschap, 
genieten van de sfeer en genieten ondanks mijn diabetes. 
Fijne feestdagen!

Column

Decembertactiek

Smartphones en smartphonegebruik zijn de afgelopen jaren een 
steeds groter onderdeel van onze dagelijkse bezigheden geworden, 
de mogelijkheden zijn in principe ook eindeloos.
Ook in de ondersteuning van chronische ziekten als diabetes biedt 
dit mogelijkheden, al is het vinden van bruikbare apps, door een 
overdaad aan apps in de Apple Appstore of Google Play Store, niet 
altijd even makkelijk. Daarom lichten we er nu een aantal uit. 

Diabetes Care
 
De Diabetes care app is een met veel mogelijkheden. 
• Achtergrond informatie t.a.v. diabetes
• Symptomen bij diabetes. 
• Behandeling bij diabetes. 
• Preventie van diabetes. 
• Dieet bij diabetes.
• Omgaan met diabetes bij reizen, vasten, feesten, zwangerschap  
 etc.
Voordelen 
• Zeer volledig 
• Mooi overzichtelijk 
• Gratis app 
• Weinig tot geen reclame        
Nadelen
• Op de amerikaanse markt gericht
• Enkel engelstalig
* Alleen beschikbaar voor google play

Diabetes: M
             
De Diabetes:M app is een digitaal diabeteslogboek. 
• Eenvoudige gebruiksinterface
• Logboek
• Geïntegreerde boluscalculator
• Veel koppelingen mogelijk
• Geïntegreerde nieuwsfeed
Voordelen 
• Veel koppelingen mogelijk met andere app’s
• Geïntegreerde boluscalculator
• Ondersteuning voor Smartwatches
• Volledig in het nederlands
• Beschikbaar voor App Store en Google Play 
Nadelen
• Koppelen aan email account
• Gratis en betaalde versie
• Gratis app heeft niet alle mogelijkheden beschikbaar
• Niet voor Microsoft

Handige Apps bij diabetes.



zo is, is eigenlijk nog steeds een mysterie, maar er lijkt dus sprake 
te zijn van een zogenaamd “stofwisselings karma”. 
Een van de belangrijkste presentaties voor de dagelijkse praktijk 
vond plaats op 4 october, waarop de resultaten van de CARMELINA 
studie werden gedeeld (waaraan ook patiënten onder behandeling 
in het MUMC deelgenomen hebben). In de CARMELINA studie 
werd het medicijn linagliptine vergeleken met placebo in 
mensen met type 2 diabetes met hart- en vaatziekten en/of 
nierfunctiestoornissen hadden. Hoewel linagliptine veilig bleek,  
werd er geen duidelijke afname in cardiovasculaire- of nierziekten 
gevonden. De waarde van linagliptine zal duidelijk worden in de 
nabije toekomst, maar zal waarschijnlijk kleiner blijven dan andere 
nieuwe middelen voor type 2 diabetes, zoals de SGLT2 remmers of 
GLP1 analogen. 
Een heel interessante presentatie richtte zich op de nieuwe GLP1 
analoog semaglitude, welke in tabletvorm kan worden toegediend 
(in plaats van te injecteren zoals bij de andere GLP1 analoga)  (de 
PIONEER Study).  De definitieve resultaten van deze studie volgen 
maar lijken veelbelovend. 
Natuurlijk was er op de EASD ook aandacht voor type 1 diabetes. 
Er werden tal van innovaties getoond op het gebied van glucose 
monitoring en insuline-pompen, waarbij de droom van een 
zelfregulerende insulinepomp (de “bionische” pancreas) nog 
in het verschiet ligt. Er wordt ook hard gewerkt aan eilandjes-
transplantatie, maar het is vooralsnog wachten op de grote 
doorbraak in  klinische studies.
Al en met al liet de EASD 2018 weer zien dat er hard wordt 
gewerkt om de behandeling van zowel type 1 en type 2 diabetes 
te verbeteren, maar dat er nog belangrijke uitdagingen in het 
verschiet liggen om van diabetes een minder ingrijpende ziekte te 
maken.

EASD 2018, Het glas is half-leeg én half-vol. 

Nordin Hanssen en Sabine Landewé

Ook dit jaar vond van 2-10-2018 tot 5-10-2018 weer de jaarlijkse 
bijeenkomst van de European Association for the Study of 
Diabetes (EASD) plaats, in Berlijn. De EASD is een groot congres, 
met meer dan 15.000 deelnemers uit 130 landen, waar artsen, 
diabetesverpleegkundigen, diëtisten en onderzoekers worden 
voorgelicht over de laatste ontwikkelingen rondom alles wat met 
diabetes te maken heeft. 
De toon werd gezet bij de opening van het congres. Prof. Dr. 
Tuomilehto ontving de Claude Bernard prijs voor zijn inspanningen 
op het gebied van leefstijlinterventies en preventie van type 2 
diabetes. De titel van zijn presentatie luidde: “Prevention of type 
2 diabetes, the dream that came true”.  Helaas blijkt de praktijk 
weerbarstig en werden  ook minder optimistische resultaten 
besproken.
Ook Prof. Dr.  Nawroth deelde bij de acceptatie van de Golgi prijs 
zijn inzicht dat zowel goed, als minder goed nieuws te melden is. 
Nawroth zei het treffend: in de ochtend is het glas half-vol, en ziet 
hij als arts de successen die zijn geboekt bij de behandeling van 
diabetes met nieuwe medicijnen. Helaas is in de middag is het glas 
half-leeg, want dan ziet hij als onderzoeker dat er nog steeds grote 
problemen zijn waarmee mensen met diabetes dagelijks worden 
geconfronteerd die nog moeten worden opgelost.
Tevens werden er resultaten van langlopende studies getoond, 
zoals de beroemde UKPDS studie, waarin mensen met type 2 
diabetes al 40 jaar worden opgevolgd. Mensen die in het verleden 
goed ingestelde bloedsuikers hebben gehad, hebben daar niet 
alleen op korte termijn baat bij, maar ook op langere termijn wat 
betreft het optreden van minder diabetescomplicaties. Waarom dit 

Fatsecret
 
De Fatsecret app is een hulpmiddel in het 
berekenen van de hoeveelheid koolhydraten.
• Digitaal eetdagboek
• Veel merkproducten in bestand
• Geïntegreerde gewichtsmonitor
Voordelen 
• Gratis
• Geen reclame
• Veel merkproducten te selecteren
• Logboek, waarin diverse voedingsstoffen te selecteren zijn

• Gewichtsmonitor
• Rapportages zijn naar mail door te sturen
• Beschikbaar voor App Store ,Google Play en Microsoft
Nadelen
• Inloggen is noodzakelijk voor gebruik van meeste functies en   
 gepersonaliseerd advies
• Internetverbinding noodzakelijk om de meeste mogelijkheden te  
 gebruiken



Zorgverlener aan het woord

Esther Goltstein, GZ-Psycholoog

Diabetes heeft verregaande consequenties voor je dagelijks leven 
en elke dag weer, doet de ziekte een beroep op het zelfregulerend 
vermogen van de patiënt. Mede daarom  is het een ingrijpende en 
psychisch zwaar belastende chronische ziekte. 
De problemen in het omgaan met diabetes zien we terug in 
verschillende fasen van de ziekte. Zo wordt de periode kort 
nadat de diagnose is gesteld en de periode waarin (dreigende) 
confrontatie met een (chronische) complicatie, vaak als zeer zwaar 
en belastend ervaren. De honderden vragen die je als patiënt 
hebt over de eventuele gevolgen van de ziekte, over de gevolgen  
voor de relatie of het werk, over de altijd aanwezige leefregels en 
behandelroutines,  kunnen aanleiding zijn voor vele zorgen. Het 
vele piekeren en zorgen kan vervolgens leiden tot somberheid en 
angstklachten. 
Andere problemen die veel voorkomen zijn:  angst voor hypo’s, 
angst voor spuiten en naalden, moeite om je aan de leefregels 
te houden (o.a. dieetregels), moeite om je eigen grenzen aan te 
geven, moeite met het lijf dat niet meer functioneert zoals je dat 
wilt.
Medische hulpverleners en patiënten benaderen de regulatie 
problemen bij diabetes vaak als “onvoldoende acceptatie” of 
“ontkenning”. De psycholoog kan de zelfregulatieproblemen  juist 
benaderen vanuit een andere invalshoek,  gericht op hoe je leven 
aan te passen en te leren “dansen” met de ziekte.  Met begrip voor 
de zwaarte van het dragen van deze ziekte en met begrip voor 
de ervaren ambivalente keuzes die in het leven gemaakt moeten 
worden.  Als psycholoog richt je je erop samen met de patiënt 
een beter evenwicht te creëren tussen optimale regulatie van de 
diabetes én kwaliteit van leven. 
Als mens (en als patiënt)  zoek je verschillende wegen om de 
dagelijkse last van ziekte en de daarbij behorende frustraties te 
minimaliseren, zonder dat je daarbij teveel gezondheidsrisico’s 
oploopt.  De acute last bij diabetes kan merkbaar gereduceerd 
worden door bijvoorbeeld frequente zelfcontrole achterwege te 
laten, het niet zo nauw te nemen met voedingsadviezen en de 
frequentie van insuline toediening laag te houden. Het ervaren van 
hypoglykemiën zorgt vaak voor veel meer onaangename gevoelens 

dan het ervaren van een hyperglykemie. Dus voor de korte termijn 
en de huidige kwaliteit van leven hebben de hyperglykemiën de 
“voorkeur”, voor de lange termijn leveren de hyperglykemiën  juist 
de meeste complicaties.
Diabetes patiënten ervaren vaak schuldgevoelens of schaamte 
over het niet goed gereguleerd zijn van hun diabetes. Het gevoel 
steeds weer te falen in de zelfregulatie triggert een negatieve 
zelfevaluatie en daarmee gevoelens van frustratie en somberheid 
met uiteindelijk een toestand van aangeleerde hulpeloosheid met 
apathie, burn-out en depressie.

Omgaan met life-events en stress is bij diabetes extra 
moeilijk in verband met het ontregelde effect dat stress op 
de bloedglucosewaarden kan hebben. Dit kan enerzijds door 
gedragsveranderingen (ontregeling leefwijze, overmatig gebruik 
van alcohol, minder nauwkeurige zelfcontrole etc) ontstaan of 
door het directe gevolg van stresshormonen. De ontregeling op 
zichzelf kan vervolgens weer een bron worden van zorgen en stress 
waardoor de vicieuze cirkel rond is.
Al met al is het elke dag hard werken als je een chronische ziekte 
als diabetes hebt, hard werken en “rouwen” om datgene wat je 
verloren hebt... verlies van een gezond lijf.
Binnen de diabetszorg in het MUMC streven we ernaar om de 
drempel naar de psycholoog zo laag mogelijk te houden. Belangrijk 
om te weten is dat de psycholoog patiënten vaak met een paar 
gesprekken weer een beetje op weg kan helpen. Door het bieden 
van onder andere een objectief luisterend oor en eventueel tips 
en adviezen over (niet helpende) gedachten, gedrag en emoties. 
Het belangrijkste is dat je als patiënt  weer grip krijgt op je eigen 
leven, met een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven (een 
“waardegericht” leven). Dat is waar we naar streven en waar we 
samen voor gaan. 

Ik ben Esther Goltstein, GZ-Psycholoog en sinds 1 jaar voor één dagdeel per week  
verbonden aan de  diabeteszorg/diabetespoli  in het MUMC.  Sinds 1992 ben ik 
werkzaam in het MUMC. De eerste 15 jaar ben ik werkzaam geweest in de functie van 
diëtist en de laatste 11 jaar ben ik, na een carrière switch, werkzaam als GZ-psycholoog 
bij de afdeling Medische Psychologie van het MUMC.  Vanuit deze achtergrond ben 
ik zeer geïnteresseerd in de interactie tussen de psyche van de mens, zijn sociale 
omgeving en het functioneren van het lichaam bij chronische ziekten. 



Patiënt aan het woord

Zondagochtend 5 augustus 2018 om 5.30 uur gingen de wekkers in 
huize Wijckmans af. Het zou een spannende dag worden voor mijn 
zoon Jelle, mijzelf en mijn schoonbroer Roger, want wij gingen de 
Ironman in Maastricht in een relay-team (naam: Diabetes team 
Eijsden-Margraten) doen. Vorig jaar, toen mijn man de hele Ironman 
heeft gedaan, ben ik gegrepen door het Ironman-virus; wat een 
prachtig evenement voor de stad Maastricht, zoveel mensen op 
de been (al om 7 uur ’s ochtends), 61 verschillende nationaliteiten 
die hieraan meededen en een sfeer in de stad: ik was verkocht! 
Hier wilde ik ook aan meedoen. Na enkele weken broeden op dit 
ei heb ik mijn zoon Jelle en schoonbroer Roger gevraagd of zij deze 
uitdaging samen met mij aan zouden durven. Gelukkig hebben ze 
“ja” gezegd. Mijn zoon, Jelle (19 jaar), heeft 3,8 km gezwommen, 
ikzelf, Nicole (51 jaar), heb 180 km gefi etst en mijn schoonbroer, 
Roger (53 jaar), heeft de marathon gelopen (42,3 km hardlopen).
Het was een extra spannende dag omdat wij alledrie, al 
respectievelijk 17, 34 en 28 jaar diabetes type 1 hebben.

Dit verslag gaat over mijn ervaringen op de wielrenfi ets, voor 
en tijdens de Ironman. Het parcours van 180 km en bijna 1200 

hoogtemeters bestond uit 2 identieke rondes van 90 km door 
Nederland en België.
Buiten heel veel trainingen, vraagt zo’n rit als deze uiteraard extra 
aandacht en veel voorbereidingen om mijn bloedsuikers een beetje 
onder controle te houden tijdens zo’n extreme inspanning. Ik 
merkte al heel snel dat mijn bloedsuikers erg snel daalden tijdens 
het fi etsen. Dat betekende dus dat ik mijn bloedsuiker bij de start 
van een training niet te laag moest hebben. Meestal startte ik met 
een bloedsuiker van 10-12 mmol/L en begon al na ca. 30 minuten 
met het drinken van sportdrank om mijn bloedsuikers op peil te 
houden. Dat ging meestal goed, maar ik heb ook weleens hypo’s 
gehad tijdens het fi etsen. Dat was echt niet fi jn, mijn prestaties 
kelderden dramatisch tijdens zo’n hypo, kwam niet meer vooruit. 
Ik was dan altijd blij dat ik niet alleen was. De meeste trainingen 
heb ik namelijk met mijn man en/of vrienden gedaan. Zo stond ik 
er niet helemaal alleen voor en had ik altijd iemand bij me om op 
terug te vallen. Voor mij was dat onmisbaar! 
Gaandeweg de trainingen merkte ik dat mijn conditie beter werd, 
ik steeds verder en harder kon fi etsen en dat ik me daar heel fi t 
bij voelde. Dat gaf natuurlijk nog meer power om door te zetten. 
Hoewel ik natuurlijk ook momenten heb gehad dat ik het bijltje 
erbij neer wilde gooien, als het allemaal niet ging zoals ik wilde. 
Ook merkte ik dat ik minder insuline nodig had, ik denk dat ik ca. 
25% minder insuline nodig had, zowel de langwerkende als de 
kortwerkende insuline. Ik kreeg ook steeds meer vertrouwen in 
mijn lijf. Ik wist hoeveel ik moest eten (heel veel) en spuiten (heel 
weinig) om deze krachtsinspanning tot een goed einde te brengen. 
Tijdens de Ironman heb ik gebruik gemaakt van het Free style Libre 
systeem om mijn bloedsuiker met een sensor continue te meten. 
Dat was een enorm voordeel, omdat ik mijn bloedsuiker kon 
scannen onder het fi etsen (zonder af te hoeven stappen). 
Ik spuit langwerkende insuline Tresiba en Novo Rapid bij de 
maaltijden. Van de langwerkende insuline, Tresiba, heb ik 4 IE 
minder gespoten de avond voor de Ironman. Bij het ontbijt heb ik 
alleen 2 crackers met vlees gegeten en hiervoor 3 IE Novo Rapid 
gespoten. 
Een half uur voor de start van het fi etsonderdeel heb ik de rest van 
mijn normale ontbijt gegeten: een schaaltje met een mengsel volle 
kwark en volle yoghurt, granola, blauwe bessen en witte druiven. 
Hiervoor heb ik nog eens 3 IE. gespoten. Inmiddels was mijn 
bloedsuiker al fl ink opgelopen (ook van de spanning waarschijnlijk) 
tot 20 mmol/L. Ik heb toen besloten om dit niet meteen weg 
te gaan spuiten omdat het fi etsen snel zou starten en ik wist 
uit ervaring dat mijn bloedsuiker dan fl ink zou zakken. Tijdens 
trainingen kwam het vaker voor dat ik startte met een bloedsuiker 
van rond de 13 mmol/L, en na drie kwartier fi etsen, sportdrank en 
een energiereep nodig had om mijn bloedsuiker op peil te houden 
en niet in een hypo te schieten. 
Om 09.25 uur ben ik gestart met fi etsen. Na de eerste kilometers 
waarin het leek alsof ik over de weg zweefde zoveel adrenaline 
had ik volgens mij in mijn lijf, begon het serieuze werk. De eerste 
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drankpost (op ca. 10 km) heb ik even gelaten voor wat het was. Ik 
had nog mijn eigen sportdrank en water in de bidons.
Bij de tweede drankpost (ca. 25 km) ben ik wel begonnen met 
sportdrank drinken. Mijn bloedsuiker was toen nog steeds 20 
mmol/L en ik heb toen besloten toch 2 IE. extra Novo Rapid te 
spuiten. Daarna heb ik geen extra insuline meer gespoten omdat 
mijn bloedsuiker toen goed is gaan zakken. Wel ben ik gewoon 
sportdrank en water blijven drinken, 2 keer een halve banaan 
gegeten en een energiereep gehad gedurende de hele rit. 
Mijn bloedsuiker is zo gezakt tot ca. 9 mmol/L en deze bloedsuiker 
heb ik tot het eind vrij constant kunnen houden. Wellicht iets te 
hoog maar ik wilde per se een hypo vermijden, want ik wist dat 
een hypo mijn prestaties sterk zou beïnvloeden/verslechteren. 
Ik vind het nog steeds ongelofelijk dat ik met zó weinig insuline 
zóveel koolhydraten over de dag heb weggewerkt. Het was die 
dag behoorlijk warm (29 graden in de middag) en ik heb in totaal 

ca. 5 liter sportdrank (= 275 gram koolhydraten) en 4 liter water 
gedronken. Samen met mijn ontbijt, de bananen en de energiereep 
heb ik die dag ruim 350 gram koolhydraten gegeten en slechts 6 
eenheden insuline nodig gehad! Wat intensief sporten dus doet......
Tot ca. 140 km. ging het fietsen erg goed, ik zat goed op snelheid, 
kon mijn tempo goed volhouden en had erg veel aan de 
toeschouwers langs de kant van de weg. Als er bekenden stonden 
kreeg ik steeds "vleugeltjes". Heerlijk!!
De laatste 40 km werden wel heel zwaar. Ik had steeds het gevoel 
krampen te krijgen in mijn benen en kuiten. Het zat er steeds 
tegenaan. Gelukkig is het niet tot een echte kramp gekomen. Ik 
kon het op een of andere manier (veel blijven drinken) toch steeds 
weer voorkomen dat de kramp erin schoot. Wel werd het moeilijker 
omdat de wind inmiddels was komen opzetten en we langs het 
kanaal flink wind tegen hadden. Kon ik er tijdens de eerste ronde 
nog ca. 30 km/h fietsen, viel de snelheid nu terug tot nog geen 
25 km/h. Dat was heel zwaar. Ook de aanmoedigingen vanuit het 
publiek werden minder, omdat er minder mensen langs de kant 
stonden.  Kilometers fietsen zonder dat er iemand langs de kant 
staat om je aan te moedigen......
Maar op een gegeven moment ben je dan toch 10 km voor de finish 
en krijg je weer wat energie. De laatste loodjes wegen het zwaarst, 
is een bekend spreekwoord, maar dat is ook echt zo. Op ca. 2 km 
voor de finish, toen ik Maastricht weer binnenreed, stonden er 
een paar collega's die me werkelijk dat laatste duwtje gaven. Op 
de Markt stond het zwart van de mensen, die allemaal stonden te 
roepen en aan te moedigen. Fantastisch was dat!! Kippenvel!! Een 
super sfeer!!
Ik weet nog dat ik over de finish kwam en meteen moest afstappen 
en verder moest lopen naar de wisselzone. Ik heb eerst mijn 
schoenen uitgetrapt (HEERLIJK) en ben strompelend verder gerend 
om het “stokje” over te dragen aan Roger. Ik had het gehaald! Had 
nog nooit zover gefietst, en ook nog de snelheid die ik zo graag 
wilde halen (25 km/h gemiddeld). 7 uur en 13 minuten heb ik erover 
gedaan. Echt geen toptijd, maar dat hindert niet. Ik vond het een 
fantastische ervaring en had het volbracht.



Zalmtartaar met rucola olie
Voorgerecht,  4 personen
Per portie 500 kcal; 2 gram  koolhydraten  
15 min. bereiden

Ingrediënten:
• 20 g rucola 
• 100 ml extra vierge olijfolie
• 1 verse zalmhaas
• 200 g gerookte zalmfilet
• 1 citroen
• 10 g verse bieslook
• 100 g crème fraîche

Keukenspullen:
• staafmixer met hoge beker
• vershoudfolie
• portioneerring (Ø 7 cm)

Bereiden:
1. Doe de rucola en olie in een hoge beker en pureer met de 
staafmixer.  Snijd het zalmhaasje en de gerookte zalm in blokjes. 
Halveer de citroen en pers de helft uit. Snijd de rest in partjes.  Snijd 
de bieslook fijn. 
2. Meng de zalm met ½ el citroensap (per 4 personen), de crème 
fraîche en ¾ van de bieslook.
3. Zet de portioneerring op een bord of bekleed de binnenkant van 
een kommetje met vershoudfolie. Schep er ¼ van de zalmtartaar in 
en druk gelijkmatig aan. 
4. Verwijder de ring of leg een bord waarop je het gerecht wilt 
serveren ondersteboven op het kommetje. Keer in zijn geheel om 
waardoor de zalmtartaar op het bord belandt en verwijder het 
kommetje.   Besprenkel met rucola olie, leg er een partje citroen op 
en bestrooi met de rest van de bieslook. Maak zo ook de rest van de 
borden.
Bewaartip:
Je kunt de rucola olie 1 dag van tevoren maken. Bewaar afgedekt 
in de koelkast en laat 1 uur voor serveren op kamertemperatuur 
komen. Je kunt de zalmtartaar 4 uur van tevoren maken en alvast op 
de borden opmaken zonder de rucola olie. Dek af met vershoudfolie 
en neem 15 min. voor het serveren uit de koelkast.

¬ ¬ ¬

Kerstdiner

Gevulde rosbief met 
kastanjechampignons
Hoofdgerecht, 6 personen
Per portie: 215 kcal en 4 gram koolhydraten
35 minuten bereiden, 20 minuten oventijd

Ingrediënten:
• 500 g kastanjechampignons 
• 2 rode uien 
• 2 tenen knoflook 
• 20 g koelverse Italiaanse kruidenmix (bakje) 
• 50 g ongezouten roomboter 
• 600 g rosbief (stuk, op kamertemperatuur) 
• 2 tl Euroma Original spices by Jonnie Boer 
 lemon pepper (blikje à 75 g) 
• 190 ml vleesfond (pot à 380 ml)

Keukenspullen:
• keukentouw
• vleesthermometer
• ovale ovenschaal (20 x 30 cm)



Kerstdiner

Meringuetaart met mascarpone en fruit
Nagerecht, 8 porties P
er portie: 480 kcal en 41 gram koolhydraten
20 min bereiden, 1 uur en 30 minuten oventijd

Ingrediënten:
• 250 g diepvries frambozen 
• 50 ml mousserende rosé 
• 250 g kristalsuiker 
• 5 middelgrote eieren 
• 500 g mascarpone (bakje à 250 g) 
• 16 g vanillesuiker (zakje à 8 g) 
• 3 takjes verse munt
Keukenspullen:
• bakpapier

Bereiding:
1. Schep het bevroren fruit, rosé en 50 g suiker om en laat het geheel 
op kamertemperatuur ontdooien; schep regelmatig om. Verwarm de 
oven voor op 100 °C.
2. Splits de eieren (je gebruikt alleen de eiwitten). Mix de eiwitten 
tot stevige pieken. Voeg de rest van de suiker in 2-3 gedeelten toe en 
klop tot het eiwit glanst en helemaal stijf is; test dit door de kom op 
z’n kop te houden, het eiwit valt er niet uit. Verdeel het eiwit op een 
vel bakpapier in cirkels, één van 20 en één van 24 cm doorsnede. Bak 
het eiwit 90 min.; buitenkant krokant en binnenkant zacht en taai. 
Zet de oven uit en laat meringues in de oven met de deur op een kier, 
afkoelen.
3. Mix ondertussen mascarpone met vanillesuiker met een 
handmixer zacht en luchtig. Verdeel de vanillemascarpone over de 
bovenkant van beide meringues. Leg de grote meringue op een schaal 
en verdeel er twee derde van het fruit over. Leg de kleine meringue 
erop en verdeel de rest van het fruit erover. Garneer met de takjes 
munt. Snijd de taart aan tafel met een scherp mes in punten en 
serveer de rest van de rosé erbij.

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

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

Bereiden: 
1. Verwarm de oven voor op 150 °C. Snijd de kastanjechampignons 
in kwarten. Snipper de uien. Snijd de knoflook fijn. Ris de blaadjes 
van de kruiden en snijd fijn.
2. Verhit de helft van de boter in een koekenpan en bak de 
champignons, ui en knoflook 2 min. Voeg de kruiden toe en bak 3 
min. mee tot al het vocht is verdampt. Neem de helft uit de pan en 
laat afkoelen op een bord. Zet het vuur uit en bewaar de rest in de 
pan.
3. Snijd de rosbief in de lengte in tot 2/3. Klap het vlees open 
en snijd aan beide zijden voor de helft in. Nu kun je het vlees 
uitleggen tot een lange lap. Bestrooi met de helft van de lemon 
pepper en eventueel zout. Verdeel het paddenstoelenmengsel over 
het vlees en rol stevig op. Bind vast met 5 stukjes keukentouw. 
Bestrooi de buitenkant met de rest van de lemon pepper en 
eventueel zout. Verhit de rest van de boter in een koekenpan en 
bak de rollade in 3 min. rondom bruin.
4. Neem het vlees uit de pan en leg in de ovenschaal, steek de 
vleesthermometer in het midden van het vlees en stel in op 50°C 
(rood). Bak het vlees in ca. 20 min. in de oven tot het vlees de 
ingestelde kerntemperatuur heeft bereikt.
5. Neem het vlees uit de oven en laat afgedekt onder 
aluminiumfolie 10 min. rusten. Voeg ondertussen de fond toe aan 
de koekenpan met champignons en breng aan de kook. Laat de 
saus 5 min. zachtjes koken. Snijd het vlees in plakken en serveer 
met de saus.

Combineer dit gerecht met risotto rijst (ca. 57 gram koolhydraten 
per portie van 75 gram ongekookte risotto rijst) en een groene 
salade.

¬ ¬ ¬


