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Doorbraak onderzoek 
Op 15 september werd voor de eerste keer een patiënt 
geïnjecteerd met behandelde afweercellen (betacellen) 
om het afweersysteem te corrigeren en diabetes te 
genezen. Tijdens dit onderzoek zullen 9 mensen 
gedurende 18 maanden meedoen om de 
veiligheid van de behandeling te testen. Het onderzoek 
is onder meer gefinancierd door het Diabetes Fonds. 

Community 
Diabetes Type 1  
In 2016 ging de speciale 
website voor 100.000 
mensen met diabetes type 
1 van start met als doel in-
formatie te delen en elkaar 
digitaal te ontmoeten. Al 
5.000 mensen hebben 
de nieuwsbrief ontvangen. 
diabetestype1.nl

Minder zitten   
30 minuten minder zitten 
tijdens het werk verkleint 
het risico op diabetes 
type 2 aanzienlijk. 
In 2016 vergaderde de 
Vaste commissie voor 
Volksgezondheid staand - 
een tip van het 
Diabetes Fonds.

Geld voor 
onderzoek  
Onderzoek naar genezing 
van diabetes type 1 en 2 
voor ruim 1.200.000 
Nederlanders.
Toekenningen: 21
Afgeronde projecten: 8
Dankzij cofinanciering was 
er € 3.600.000 voor onder-
zoek - bijna een verdubbe-
ling van de onderzoekseuro! 

17 teams liepen in 
estafette 84 km van 
Rotterdam naar 
Amsterdam voor 
onderzoek 
naar diabetes. 

€ 185.000
met  acties & events, 
onder andere met de 
DiaBeatit Run

Diabetes Moonshot  
Vervolgonderzoek op de ontwikkeling 
en toepassing van nieuwe eilandjes van 
Langerhans binnen RegMed XB draagt 
bij aan de Diabetes Moonshot: een 
nieuwe, lichaamseigen pancreas. Na 
transplantatie kan deze de insulineproductie 
weer volledig herstellen. Doel is om de eerste 
toepassing bij een patiënt binnen 5 jaar te realiseren, 
waarna hij nooit meer hoeft te prikken of spuiten.

Onze focus lag op drie pijlers: Onderzoek  • Community diabetes type 1 • Gezonder leven: minder suiker en minder zitten

Een selectie van hoogtepunten 

In november opende het  
Diabetes Fonds in Amster-
dam de eerste Suiker  
Afkickkliniek ter wereld. 
Doel was om mensen be-
wust te maken van de hoge 
suikerinname in Nederland 
en de gevolgen ervan op  
de gezondheid. 

7500 
 
bezoekers 
in één week

Suiker Afkickkliniek

Dit jaar was de tiende editie van 

het Handwerkfestijn. De 
afgelopen 10 jaar heeft bijna 
€ 100.000 opgebracht. In 2016
was de recordopbrengst 

€ 15.361


