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Wat doen we en waarom?
De behandeling van diabetes kan bestaan uit aanpassing van het
eet- en/of beweegpatroon en gebruik van medicijnen. Het is
belangrijk dat de keuze van de behandeling wordt afgestemd op de
behoeften en mogelijkheden van mensen met diabetes. Om hier
beter inzicht in te krijgen, voeren wij een wetenschappelijk
onderzoek uit. Voor dit onderzoek zoeken wij mensen met type 2
diabetes, die een vragenlijst willen invullen.

Waarom deelnemen?
Sommige mensen doen mee aan het onderzoek omdat ze dat
belangrijk vinden voor hun eigen toekomst en die van anderen.
Anderen vinden het leerzaam of leuk om deel te nemen. Ongeacht
de reden, met uw deelname draagt u bij aan een beter begrip van
de wensen en behoeften van mensen met betrekking tot diabetes
behandeling. Zo helpt u ons om hulpmiddelen te ontwikkelen
waarmee de best passende behandeling kan worden gekozen.

Wie kan meedoen?
U kunt meedoen als u:
• 18 jaar of ouder bent en nog niet
zo lang geleden gehoord heeft
dat u type 2 diabetes heeft,
• Nederlands kunt lezen en
schrijven,
• toegang tot het internet heeft
om een vragenlijst in te kunnen
vullen,
• het goed vindt dat uw e-mailadres naar de onderzoekers
wordt gestuurd.

Wilt u ons helpen?
U kunt de vragenlijst op de
volgende link vinden:
https://redcap.link/WILMAT2D_NL
De vragen gaan over wat u zelf doet
en vindt van de behandeling van
diabetes. Het invullen duurt
ongeveer 25 tot 40 minuten. Als
dank voor het invullen kunt u
deelnemen aan een loting met kans
op een cadeaubon.

Als u vragen heeft, aarzel dan
niet om contact op te nemen
met de onderzoekster
Martina Ambrož, via
m.ambroz@umcg.nl.

Hartelijk dank voor
uw hulp bij de
WILMA-T2D studie
De studie wordt uitgevoerd door
het Universitair Medisch
Centrum Groningen (UMCG)
samen met de onderstaande
personen.
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