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Voorwoord

Graag kijken we positief terug op het afgelopen 
jaar. Dankzij succesvolle acties en donaties 
 konden we in 2021 opnieuw investeren in veel
belovend onderzoek dat een betere kwaliteit 
van leven met diabetes mogelijk maakt. Zes 
talentvolle diabetesonderzoekers ontvingen 
een ‘Diabetes Fonds Fellowship’ voor weten
schappelijk onderzoek naar diabetes. Zij gaan 
aan de slag met belangrijke onderwerpen rond
om diabetes type 1, type 2 en/of complicaties. 
Het is een ontwikkeling die ons niet alleen met 
trots vervuld, maar die ook past binnen ons 
meerjarenbeleidsplan ‘Iedereen vrij van diabetes’. 

Het afgelopen jaar was het tweede coronajaar 
dat werd gekenmerkt door wennen en omgaan 
met het nieuwe normaal. De traditionele acties 
en evenementen stonden door alle maatregelen 
zwaar onder druk. Mooi om te zien dat een 
 creatieve aanpak veel – zo niet meer – mogelijk 
maakt. Bijzonder was de fietstocht van Len 
naar China; tussen alle covidbeperkingen door 
was hij een lichtend voorbeeld dat anderen tot 
acties inspireerde.

De type1 bijeenkomsten zijn online georgani
seerd. Deelnemers zijn bijgepraat over actuele 
onderzoeksresultaten en innovatieve ideeën 
zoals Het Beste Diabetesidee. 
Met de collecte konden we gelukkig weer als 

 vanouds van deur tot deur. Maar ook digitaal 
trokken we erop uit, zodat nog meer mensen ons 
werk kunnen steunen. Met informatieve mailingen 
is de aandacht op diabetes gevestigd. Nieuwe 
donateurs wisten ons te vinden, die samen met 
ons onze droom van een wereld zonder diabetes 
willen realiseren. Het Diabetes Fonds is hen die 
door middel van een nalatenschap bijdragen aan 
onze inspanningen dankbaar. 

Deze uitzonderlijke coronaperiode maakte nog 
duidelijker hoe belangrijk een gezond en gelukkig 
leven is. Gezonde leefstijl en het makkelijk kunnen 
maken van de gezonde keuze zijn daarbij altijd 
voor iedereen van belang. Dit onderstreept én 
motiveert de inzet van het Diabetes Fonds extra. 
Onze grote uitdaging wordt alleen maar groter: 
steeds meer mensen met diabetes type 2. Dat 
kunnen en willen we niet alleen aanpakken en 
daarom werken we o.a. samen in de Gezonde 
Generatie met de Samenwerkende Gezondheids
fondsen en in Lifestyle4Health met TNO en 
LUMC om tot concrete verbeteringen en meer 
inzicht te komen. Daarvoor zetten we ons ook 
achter de schermen hard in en die lobby is 
 inmiddels effectief gebleken want de suikertaks 
is opgenomen in het regeerakkoord.

Eind december nam Etelka Ubbens afscheid als 
algemeen directeur van het Diabetes Fonds. Op 

deze plaats willen we haar bedanken voor haar 
zeer waardevolle bijdrage aan de organisatie.

De uitdagingen die in 2021 op ons pad kwamen, 
zijn mede overwonnen door de enorme inzet, 
flexibiliteit en niet te vergeten de grenzeloze 
 positiviteit van vrijwilligers, donateurs, actieve 
leden op de online communities en medewerkers. 
Een groot woord van dank is op z’n plaats.

Diena Halbertsma, algemeen directeur en  
Rens Vandeberg adjunct-directeur
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1. Wat hebben we bereikt

Binnen ons meerjarenbeleidsplan ‘Iedereen vrij van diabetes’ zet 
het Diabetes Fonds in op drie pijlers:

1. Genezing en betere kwaliteit van leven 
2. Helpen gezonder te leven
3. Investeren in innovaties

1.1 Genezing en betere kwaliteit van leven 

Dit wilden we bereiken in 2021:

Onderzoek:
•  Investeren in talentvolle diabetesonderzoekers zodat zij hun eigen 

diabetes onderzoekslijn kunnen opzetten of verder ontwikkelen om 
genezing en een betere kwaliteit van leven dichterbij te brengen.

Community diabetes type 1:
•  De techniek van de website krijgt een flinke upgrade. De winst: een 

betere ervaring voor gebruikers, en een betere en flexibelere organisatie 
van de content. 

•  Communityleden gaan de community zelf mee draaiende houden 
en worden daarin getraind. Ze kunnen een subcommunity starten, 
bijvoorbeeld voor ouders van kinderen met diabetes, of voor CGM
gebruikers die onderling kennis en ervaring uitwisselen.

•  Diabetesinformatiebijeenkomsten organiseren waar we samen met 
onderzoekers onze achterban bijpraten over de huidige stand van 
zaken en ontwikkelingen.

Zo is het gegaan:

Onderzoek

Diabetes Fonds Fellowships

Zes talentvolle diabetesonderzoekers ontvingen een ‘Diabetes Fonds 
Fellowship’ voor wetenschappelijk onderzoek naar diabetes. De 
onderzoekers gaan aan de slag met verschillende belangrijke 
onderwerpen rond diabetes type 1, type 2 en/of complicaties:

Passende diabeteszorg voor jongvolwassenen met diabetes type 1
Jongvolwassenen met diabetes type 1 hebben gemiddeld minder goede 
bloedsuikers dan oudere mensen. Dit kan komen doordat de diabeteszorg 
niet goed past bij hun dagelijkse leven. Dr. Marleen Kunneman (LUMC) 
brengt de problemen in kaart. En ze ontwikkelt praktische manieren om 
de diabeteszorg beter te laten aansluiten bij jongvolwassenen.

Grip op gedachten en emoties bij gebruik van technologie  
bij diabetes type 1
Moderne diabeteshulpmiddelen hebben voordelen, maar leiden soms ook 
tot zorgen of verkeerde verwachtingen. Dr. Giesje Nefs (Radboud UMC) 
bekijkt hoe gedachten en emoties van invloed zijn op het gebruik van een 
sensor en insulinepomp bepalen. Ze ontwikkelt informatie die mensen 
helpt om een keuze te maken in die technologie. Daarbij richt zij zich op 
jongeren en volwassenen met type 1 diabetes, maar ook op familieleden 
en zorgverleners.

Bloedvaatjes in de hersenen bij mensen met diabetes type 2
Door diabetes kunnen de kleine bloedvaten in de hersenen slechter gaan 
werken. Dr. Thomas van Sloten (Universiteit Maastricht) onderzoekt of 
dat gevolgen heeft voor de hersenen bij diabetes type 2. Ook maakt hij 
speciale scans van de hersenen en ogen, om te zien of veranderingen in 



5Publieksverslag 2021 |

deze bloedvaatjes vaker voorkomen bij mensen met een beroerte, 
depressie of dementie. Hij hoopt hierdoor deze bijkomende ziekten 
al eerder op te sporen.

Het stofje MGO en de gevoeligheid voor insuline
Mensen met overgewicht en diabetes type 2 zijn ongevoeliger voor 
insuline. Dr. Philippe Vangrieken (MUMC+) onderzoekt of methylglyoxaal 
(MGO) in ons lichaam daar iets te maken mee heeft, doordat deze stof 
zich vaak ophoopt bij mensen met diabetes type 2. Ook kijkt Vangrieken 
of het stofje hesperidine de gevoeligheid voor insuline bij diabetes type 2 
kan verbeteren, doordat het ervoor zorgt dat MGO sneller afgebroken 
wordt.

Suikeraanmaak in de lever zichtbaar maken en verlagen
Dr. Kay Roumans (Universiteit Maastricht) wil een techniek ontwikkelen om 
van buitenaf te meten hoeveel suiker de lever aanmaakt. Het vermoeden is 
dat mensen met prediabetes ’s nachts meer suikers aanmaken, waardoor 
het lichaam niet overschakelt naar vetverbranding. Dit speelt mogelijk een 
rol bij het ontstaan van diabetes type 2. 

Zuurstoftekort in de nieren van mensen met diabetes
Dr. Daniël van Raalte (Amsterdam UMC) wil iets doen tegen vroege 
diabetische nierziekten bij mensen met diabetes en overgewicht. Daarvoor 
onderzoekt hij of zuurstoftekort in de nieren een rol speelt, en gaat hij 
verder in op het verband tussen buikvet en nierschade. Van Raalte gaat 
op zoek naar stoffen in het bloed die deze problemen kunnen voorspellen. 
En hij test ook of die stoffen bruikbaar zijn voor toekomstige nieuwe 
behandelingen van diabetische nierziekte, die zijn afgestemd op de 
verschillen tussen mannen en vrouwen.

MODY en een juiste diagnose van diabetes

MODY is een erfelijke vorm van diabetes. Vaak wordt MODY verward 

met diabetes type 1 of type 2. Dat is erg vervelend, want mensen met 
MODY hebben een andere behandeling nodig. Zowel zorgverleners als 
mensen met diabetes herkennen MODY niet altijd. We hebben in kaart 
gebracht hoe MODY én andere zeldzame soorten diabetes beter en 
tijdig gediagnosticeerd kunnen worden. Samen met de Nederlandse 
Diabetesfederatie (NDF) gaan we een leidraad ontwikkelen voor 
zorgverleners, zodat zij een juiste en tijdige diagnose kunnen stellen 
van zeldzame soorten diabetes zoals MODY, maar ook LADA en MIDD. 
Daarnaast ontwikkelen we samen met het Erfocentrum een online MODY 
test zodat mensen met diabetes makkelijker na kunnen gaan of zij wellicht 
MODY hebben. Ook zullen we in samenwerking met het Erfocentrum een 
MODY brochure voor familie en naasten ontwikkelen, zodat er ook voor 
deze doelgroep goede informatie is over erfelijkheid en kans op MODY. 

Do-It-Yourself closed looping

Het Diabetes Fonds heeft de maatschappelijke discussie over DoItYourself 
(DIY) closed looping aangezwengeld, door de organisatie van een 
interactieve sessie over dit onderwerp op de Nationale Diabetes Dag 
in 2020. Dit heeft mede geleid tot de totstandkoming van het NDF 
standpunt ‘DoItYourself closed loopsystemen voor mensen met 
Diabetes Mellitus Type 1’. Dit standpunt bevat handvatten voor de rol 
en verantwoorde lijkheid van zorgverleners wanneer mensen met diabetes 
type 1 zelfgemaakte loopsystemen hanteren. 

RegMedXB

In het samenwerkingsverband RegMedXB wordt een behandeling 
ontwikkeld voor diabetes type 1 waarbij nieuwe insulineproducerende 
cellen worden gemaakt en geïmplanteerd. De productie van deze nieuwe 
cellen is verder ontwikkeld en voldoet aan de gestelde veiligheidseisen. 
Met dit veiligheidskeurmerk komen de eerste onderzoeken voor toepassing 
van deze cellen bij de mens binnen handbereik. Ook de verpakking van 
de cellen en de implantatieprotocollen zijn doorontwikkeld.
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Met het online platform DiabetesType1.nl zorgen we inmiddels al vier jaar 
voor een betrouwbare bron aan informatie en ervaringen om die kwaliteit 
van leven zo veel mogelijk te verbeteren.

Community diabetes type 1

Technische basis

Met de uitbreiding van het bestaande online platform kan een nog groter 
publiek worden bereikt. In het afgelopen jaar lag de focus op het neer
zetten van een stevige technische basis om de gewenste uitbreiding te 
realiseren. Hierdoor is het intensiever betrekken van de achterban, in de 
rol van bijvoorbeeld een moderator, in het gedrang gekomen De techniek 
is gebaseerd op een open source oplossing, waarmee we in potentie 
flexibeler zijn om relevante content voor de gebruikers te presenteren. Ook 
zijn we met diverse partners in gesprek gegaan om samen op te trekken.

Communityleden

Om beter in kaart te brengen wat er leeft bij mensen met diabetes type 1, 
zijn we gestart om het traject van een patient journey vast te leggen. Zo 
creëren we een duidelijk kader hoe we mensen met diabetes type 1 zowel 
online als offline beter kunnen informeren. 

Veel geïnteresseerden hebben diabetestype1.nl ook in 2021 weer weten te 
vinden. Meer dan 300.000 bezoekers bekeken in totaal meer dan 1 miljoen 
keer een pagina. Diabetestype1.nl voorziet daarmee duidelijk in een 
behoefte.

Ook inhoudelijk passeerde een grote variatie aan onderwerpen de revue. 
In 2020 was de kans en de ernst van corona in combinatie met diabetes 
type 1 een belangrijk thema. Het afgelopen jaar zat de zorg vooral bij de 
vaccinatie. Antwoorden op vragen als wat veroorzaakt diabetes type 1, 
wat is hba1c, wat is ketoacidose, blijven veel bezoekers trekken. In het 

omgaan met diabetes type 1 gaat er nog steeds veel aandacht uit naar 
de techniek. ‘Glucose meten zonder prikken’, was het best bezochte 
nieuwe artikel. 

Het onderdeel Blogs blijft een populaire plek voor mooie persoonlijke 
verhalen, die voor veel mensen herkenbaar zijn.

Online type 1- bijeenkomsten

In 2021 organiseerde het Diabetes Fonds twee digitale bijeenkomsten over 
diabetes type 1, onder leiding van onze adjunctdirecteur en hoofd Kennis 
& Innovatie Rens Vandeberg. 

In april werden online bezoekers bijgepraat door onderzoekers van het 
LUMC (dr. Arnaud Zaldumbide, Lonneke Gaykema en Fransje Boot) over 
de mysteries van de insuline producerende betàcellen. In november 
vertelde prof. dr. Eelco de Koning over zijn onderzoek naar nieuwe 

Dr. Arnaud Zaldumbide 
onderzoekers van het 
LUMC
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1.2 Helpen gezonder te leven

Dit wilden we bereiken in 2021:

Onderzoek:
Met cofinanciers onderzoek stimuleren naar het ontstaan van 
diabetes type 2 en de rol van leefstijl onderzoeken om diabetes  
type 2 te voorkomen of om te keren.

Campagnes:
•  We verminderen de suikerinname in Nederland door mensen 

bewust te maken en te helpen gezonder te eten en te drinken.
•  We maken de gezonde keuze makkelijker door, waar mogelijk in 

samenwerking met andere gezondheidsfondsen, te zorgen voor 
een sterke lobby richting de overheid en de voedingsindustrie.

•  We helpen mensen met diabetes type 2 om gezonde keuzes te  
maken en dit vol te houden. Dit doen we door op diabetesfonds.nl 
objectieve informatie, praktische handvatten, hulpmiddelen en tips op 
maat te bieden. Waar mogelijk vragen we een financiële bijdrage voor 
deze content, die we besteden aan belangrijk diabetesonderzoek.

Zo is het gegaan:

Onderzoek

De opmars van diabetes type 2 stoppen: 2diabeat

VitaValley en BeBright hebben het initiatief 2diabeat opgestart, in 
samenwerking met het Diabetes Fonds, de NDF en DVN. Dit initiatief 
vormt een meerjarig landelijk programma waarin burgers, patiënten, 
zorgverleners, onderzoekers, zorgverzekeraars, gemeentes, GGD
organisaties en bedrijven gezamenlijk de opmars van diabetes type 2 
op lokaal niveau willen stoppen. Het Diabetes Fonds werkt in 2diabeat 

insuline producerende cellen en besprak dr. Sarah Siegelaar nieuwe 
sensor technologie. Ook ging ze in op haar onderzoek naar de variatie 
in glucosewaarden in het bloed. Daarnaast zijn de winnaars van het 
Beste Diabetes Idee 2021 bekend gemaakt.

Vooraf en tijdens de online bijeenkomsten konden de bezoekers vragen 
insturen. De sprekers hebben een selectie daarvan live behandeld. In 
totaal ontvingen we ruim 4.600 aanmeldingen, bezoekers beoordeelden 
de bijeenkomsten met een 8,4.

Diabetes.nl

In 2021 is een verkenning gestart om diabetes.nl neer te zetten, samen met 
vier andere diabetesorganisaties: Diabetesvereniging Nederland (DVN), 
Bas van der Goor Foundation, Stichting DON en JDRF. Diabetes.nl is een 
centraal, betrouwbaar en onafhankelijk informatieplatform waar mensen 
met diabetes en hun naasten terechtkunnen. De bouw van het platform 
gaat plaatsvinden in 2022.

Dr. Eelco de Koning, Rens Vandeberg en dr. Sarah Siegelaar bij de online type 1 bijeenkomst 
november 2021
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onder andere mee aan een platform voor lokale professionals met 
informatie over leefstijlinterventies en tools. Dit platform is gereed, en 
op zes regionale locaties gestart met de implementatie van de 2diabeat 
aanpak. Met circa 20 locaties worden oriënterende gesprekken gevoerd 
om de 2diabeat aanpak te implementeren.

Onderzoek naar gezondere leefstijl in samenwerking met lifestyle4Health

Het Diabetes Fonds is partner van Lifestyle4Health, dat is opgericht door 
TNO en het LUMC. Lifestyle4Health wil de komende tien jaar de impact en 
kosten beperken van ziekten die voor een groot deel veroorzaakt worden 
door een ongezonde leefstijl, zoals diabetes type 2. De focus ligt op een 
persoonlijke benadering waarin gedragsverandering naar een gezonde 
leefstijl centraal staat, in combinatie met medicatie. Door investeringen 
van het Diabetes Fonds in Lifestyle4Health zijn vier projecten gestart: 

1) een onderzoeksproject naar hoe mensen met diabetes type 2 hun 
gezondere leefstijl lang vol kunnen houden met ondersteuning van 
digitale apps, 
2) een onderwijsproject om zorgverleners mensen met diabetes beter 
te ondersteunen met gezonder leven en het eventueel afbouwen van 
medicatie, 
3) een onderzoeksproject waarin mensen met lage gezondheids
vaardigheden en/of migratieachtergrond online en offline 
gepersonaliseerde informatie ontvangen over omgaan met hun 
diabetes; via een handboek zorg en aanvullende ondersteuning, en 
4) ontwikkelen van een online (overkoepelend) platform waar diverse 
online communityplatformen met onder andere mensen met diabetes 
type 2 elkaar ondersteunen om gezonder te leven.

Vroege opsporing van diabetes type 2

Met de Nierstichting, Hartstichting en de Dutch CardioVascular Alliance 
hebben we de krachten gebundeld om de eerste stappen te zetten richting 

een landelijke aanpak om hart, vaat en nierziekten en diabetes in een 
vroeg stadium op te sporen. Zo kan vroegtijdig de juiste behandeling 
worden ingezet.

2021 stond in het teken van het makkelijker maken van de gezonde keuze. 
In onze campagnes brachten we dat onder de aandacht. Het doel: de 
groei van het aantal mensen met diabetes type 2 afvlakken en mensen 
met diabetes type 2 meer grip geven op hun ziekte. Want dankzij de juiste 
informatie, hulpmiddelen en begeleiding kunnen veel mensen met diabetes 
type 2 hun bloedsuikerwaardes verbeteren, de kans op complicaties 
verkleinen en soms zelfs stoppen met medicijnen. Dit geeft meer vrijheid 
en zorgt voor een betere kwaliteit van leven.

Campagnes

•  Vierde editie Nationale Suiker Challenge 

Meer dan 52.000 Nederlanders gingen in juni de uitdaging aan: zeven 
dagen gezond eten en drinken zonder toegevoegde suikers. Een week lang 
ontvingen deelnemers iedere dag handige tips, informatie en recepten om 
ongezonde verleidingen te weerstaan en gezond te koken. En niet alleen 
consumenten, ook bedrijven committeerden zich aan de Nationale Suiker 
Challenge. Zo ‘kickten’ honderden medewerkers van onder andere KPN en 
de gemeente Rotterdam een week lang ‘af’ van suiker. Meer dan 5.000 
verkochte Suiker Challenge magazines betekende een opbrengst van 
ruim € 70.000 voor diabetesonderzoek.

•  Campagne ‘Het is tijd voor gezonde voeding’: nieuw kabinet  

kiest voor gezond

Met de online petitiecampagne vroeg de Alliantie Voeding voor de 
Gezonde Generatie, bestaande uit onder andere het Diabetes Fonds, 
Hartstichting, Nierstichting en Maag Lever Darm Stichting, aandacht voor 
gezonder eten en drinken. Met succes: in het coalitieakkoord van het 
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1.3 Investeren in innovaties

Dit wilden we bereiken in 2021:

Onderzoek:
•  Investeren in goede ideeën waar mensen met diabetes op korte 

termijn van profiteren.

Zo is het gegaan:

Onderzoek

Het Beste Diabetesidee

Iedereen met een goed idee of praktische oplossing voor mensen 
met diabetes kon zich aanmelden voor Het Beste Diabetesidee. 
Vier winnaars zullen hun ideeën met steun van het Diabetes Fonds 
gaan uitvoeren:

‘DiaTechExpect’ kaart
Wie diabetes heeft, gaat op zoek naar hulpmiddelen die helpen 
om de bloedsuiker binnen gezonde waarden te houden. Daarbij is 
keuze uit diverse insulinepompen, sensoren of closed loop systemen. 
Maar welk hulpmiddel past het best bij iemands leven? Met de 
‘DiaTechExpect’ kaart stel je de juiste vragen om tot een goede 
keuze te komen.

Serious Escaperoom: ‘Hyper Control’
Veel jongeren hebben tijdens de puberteit moeite met diabetes en 
ervaren niet de juiste steun uit hun omgeving. In de online Serious 
Escaperoom ‘Hyper Control’ ervaren jongeren hoe het is om diabetes 
te hebben. Zo wordt de diabetes van bijvoorbeeld een klasgenoot 
bespreekbaar in de groep.

nieuwe kabinet wordt gehoor gegeven aan de breed gesteunde oproep 
(bijna 16.000 handtekeningen) voor gezonde voeding. Het kabinet geeft 
aan dat er serieuze stappen worden gezet om te zorgen voor een Gezonde 
Generatie in 2040. Zo komt er een belasting op teveel suiker in frisdrank, 
gaat de hoeveelheid zout, suiker en ongezond vet in producten omlaag en 
worden kinderen extra beschermd tegen kindermarketing op ongezonde 
producten.

Met name de resultaten op het thema Minder Suiker voelen voor het 
Diabetes Fonds als een grote overwinning. Want wat in 2015 begon met 
actieve campagnevoering in de vorm van de Suikerafkickkliniek, heeft 
inmiddels geresulteerd in populaire publiekscampagnes als de Nationale 
Suiker Challenge. Ook is er een online achterban van ruim 150.000 
mensen. Daarnaast zorgen intensieve lobby en succesvolle petitie
campagnes nu eindelijk voor beleidsverandering én, misschien nog 
wel belangrijker, zien we een veranderde visie in politiek Den Haag als 
het gaat om gezonde voeding. Reden genoeg om onze activiteiten op 
het thema Minder Suiker en gezonde leefstijl de komende jaren voort 
te zetten.

Alliantie Voeding 
voor de Gezonde 
Generatie biedt 
de petitie aan
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Slechte darmbacteriën in de alvleesklier?
In de alvleesklier wordt onder andere insuline aangemaakt. Mogelijk 
komen soms ‘slechte’ darmbacteriën in de alvleesklier terecht. Daar 
veroorzaken ze een ontsteking, die zou kunnen leiden tot diabetes type 2. 
Dr. Daniël van Raalte vond dat bij mensen met diabetes type 2 een 
specifieke slechte darmbacterie meer voorkwam dan bij mensen zonder 
diabetes. Ook zag hij dat deze bacterie insulineproducerende cellen in 
de alvleesklier kan beïnvloeden, zodat ze minder insuline maken. Vooral 
de staart van de bacterie (de flagellum) bleek de veroorzaker van alle 
problemen. Deze staartdeeltjes kunnen na een maaltijd vanuit de darm 
via het bloed bij de alvleesklier komen, wat de aanmaak van insuline 
vermindert. Dit draagt bij aan het ontstaan van diabetes type 2. Het 
onderzoek van Van Raalte kan aanknopingspunten geven om op de 
lange termijn tot nieuwe therapieën voor de preventie en behandeling 
van diabetes type 2 te komen. 

Behandeling van diabetes op maat
In principe krijgt iedereen met diabetes type 2 dezelfde zorg, zoals 
jaarlijkse controles voor complicaties aan ogen en voeten. Maar niet 
iedereen met diabetes is hetzelfde. Prof. dr. Giel Nijpels werkt in zijn 
onderzoek toe naar zorgopmaat. 

Nijpels gebruikt rekenmodellen om de zorg voor mensen met diabetes 
type 2 efficiënter in te richten. Op basis van individuele kenmerken kan 
nauwkeurig het risico op complicaties aan ogen, voeten en nieren worden 
ingeschat. Op deze manier kan voor iedere persoon met diabetes worden 
bepaald hoeveel screening er nodig is, wat kan variëren van jaarlijks tot 
eenmaal per vijf jaar. Deze diabetes zorgopmaat is in de regio West
Friesland inmiddels ingevoerd en er is serieuze belangstelling in andere 
regio’s en diabetes zorggroepen. 

Koolhydraten: kijken als het kan, rekenen als het moet
Koolhydraten tellen is voor sommige mensen met diabetes lastig. En 
helemaal als de informatie alleen beschikbaar is in het Nederlands. 
Daarom komt er een videoserie in meerdere talen met duidelijke 
informatie over hoe je koolhydraten telt. 

Let’s Do-It-Yourself Together!
Steeds meer mensen met diabetes bouwen zélf een systeem om hun 
insulinepomp en sensor aan elkaar te koppelen. Dit heet DoItYourself 
(DIY) closed loop. Daarbij zorgt de pomp deels automatisch dat de 
bloedsuiker onder controle blijft. Via een training leren zorgprofessionals 
hoe DIY closed loop werkt. Zo kunnen ze erop toezien dat mensen met 
diabetes het systeem veilig gebruiken.

Cijfers over diabetes in Nederland in kaart gebracht

Het Nivel heeft samen met CBS en RIVM in opdracht van het Diabetes 
Fonds data opgeleverd over diabetes in Nederland. Het betreft 
gevarieerde cijfers over trends, levensverwachting en sterftekans van 
diabetes type 1, type 2 en zwangerschapsdiabetes. Daarnaast zijn 
gegevens in kaart gebracht over medicatiegebruik en diabetes in 
relatie tot besteedbaar inkomen en migratieachtergrond. Deze gegevens 
geven een beter beeld van de problematiek van diabetes in Nederland 
en helpen dit duidelijk te maken voor het algemeen publiek. Daarnaast 
geven deze cijfers handvatten voor de koers van het Diabetes Fonds om 
diabetes en complicaties tegen te gaan. 

Resultaten van door het Diabetes Fonds gefinancierd onderzoek

In 2021 zijn 19 door het Diabetes Fonds gefinancierde onderzoeksprojecten 
afgerond. Van al deze en nog lopende projecten is online een uitgebreide 
samenvatting beschikbaar op www.diabetesfonds.nl/onderzoek. Enkele 
voorbeelden van interessante resultaten staan hieronder vermeld:
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1.4 Communicatie

In onze corporate communicatie zetten we in op voorlichting over de 
impact van diabetes, zowel diabetes type 1 als type 2, en op meer 
zichtbaarheid van het Diabetes Fonds. We blijven richting onze achterban 
en het algemene Nederlandse publiek altijd transparant over de besteding 
van gelden/fondsen en over de onderzoeksresultaten op het vlak van 
genezing van diabetes type 1, het behandelen van diabetes type 2 en 
het voorkomen van complicaties. 

Dit wilden we bereiken in 2021:

•  Meer landelijke aandacht voor de impact van diabetes met onze 
mediacampagne.

•  Doorlopende communicatie over diabetes type 1, diabetes type 2 
en resultaten van onderzoek via onze website, social media, 
enieuwsbrieven, bijeenkomsten etc.

•  Aantal bezoekers website op 3,5 miljoen.
•  Groei in gemiddelde spontane naamsbekendheid behouden op 

8 procent.

Zo is het gegaan:

Campagne
Gedurende het jaar zijn we zichtbaar geweest op tv met een commercial 
waarmee we de impact van diabetes zichtbaar hebben gemaakt met de 
letters diabetes die als het ware als een ‘zware last’ worden gedragen 
door mensen met diabetes. Het doel van de tvspot is om de dagelijkse 
impact van de ziekte weer te geven. In het najaar, rondom de jaarlijkse 
collecteperiode, zijn er ook radiocommercials ingezet. De kickoff van 
de campagne was op 24 mei op het Museumplein voor het Rijksmuseum: 
met de letters diabetes die ook zichtbaar zijn in de commercial.  

De kickoff genereerde veel aandacht op verschillende nieuwssites en 
in het Parool. De reacties op de campagne zijn positief, mensen met 
diabetes herkennen zich hierin en vinden het goed dat er aandacht is 
voor de impact van diabetes.

Voor de collectecampagne hebben we een kickoff georganiseerd  
op het Stationsplein in Amersfoort, ook met de letters diabetes.  
We hebben dit jaar de term ‘collectebushokje’ invulling gegeven;  
waarom niet geven aan de collecte als je toch in het bushokje staat  
te wachten op de bus. In de bushokjes op het Stationsplein kon via  
een grote QRcode op abri’s met campagnebeeld een gift worden 
gedaan.

Onderzoek
In 2021 werkten we samen met verschillende fondsen, wetenschappers, 
universiteiten, bedrijven en provincies, zoals stichting DON en de 
Samenwerkende Gezondheidsfondsen. Onze onderzoeken en 
samenwerkingen haalden verschillende keren de media. De subsidie
toekenning aan prof. dr. Max Nieuwdorp stond bijvoorbeeld centraal 
tijdens een fondsenwervende uitzending van Tijd voor Max. 

Website Diabetes Fonds
De website van het Diabetes Fonds had in 2021 3,7 miljoen bezoekers. Het 
aantal donaties via de website steeg naar 6.600. Dit zijn zowel structurele 
als eenmalige giften. Met name de uitzending van Tijd voor Max en de 
verkoop van onze Suiker Challenge Magazine zorgden voor giften.

Naamsbekendheid
Onze spontane bekendheid was het afgelopen jaar gemiddeld 6 procent. 
Het Nederlands publiek is goed bekend met het Diabetes Fonds; de totale 
bekendheid staat gemiddeld op 85 procent. Er is sprake van een lichte 
afname in vergelijking met de afgelopen jaren.
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Beelden van de corporate campagne 2021
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De mening van onze achterban
Het online Diabetes Fondspanel bestaat uit circa 1.700 leden, mensen 
met diabetes en naasten van patiënten. Hun representatieve mening op 
diverse thema’s geeft waardevolle input voor onze activiteiten, zodat we 
deze kunnen aanpassen of aanscherpen. Zo bekeek het panel het concept 
van onze tvcommercial van de corporate campagne en kregen we input 
rondom het onderwerp nalaten aan het Diabetes Fonds.

Covid-19
Op onze websites diabetesfonds.nl en diabetestype1.nl plaatsten we 
rondom covid19 (corona) relevante informatie, actuele ontwikkelingen 
rondom de coronavaccinatie voor mensen met diabetes. 



14Publieksverslag 2021 |

2. Inkomsten
2.1 Fondsenwerving

De doelstelling voor inkomsten 2021 is ruimschoots behaald, er is een 
mooie groei gerealiseerd. De collecteopbrengst is het hoogst in vijf jaar, 
wat een geweldig resultaat is. Opvallend was dat de gemiddelde giften 
van structurele donateurs hoger waren in vergelijking met 2020.
De fondsenwervende tvuitzending van Tijd voor Max waarin het 
onderzoek van prof. dr. Max Nieuwdorp centraal stond, zorgde voor 
veel nieuwe donateurs. 

2.2 Collecte

Dit wilden we bereiken in 2021:

•   Inkomsten uit collecte: € 800.000 

Zo is het gegaan:

In 2021 hebben we voortgebouwd op de ervaring rondom corona. 
Belangrijkste uitdaging dit jaar was om organisatoren en collectanten 
weer te stimuleren om in actie te komen, velen hadden in 2020 geen 
actieve bijdrage kunnen leveren en dat zorgde voor uitstroom. Daarom 
is er in 2021 ingezet op het werven van nieuwe organisatoren en 
collectanten. 

Naast de organisatie van de fysieke collecte is er wederom geïnvesteerd in 
de digitale collecte. Het digitale collecteteam heeft een grote bijdrage 
geleverd aan de groei van inkomsten en er is veel geleerd waar in 2022 
weer op verder gebouwd kan worden.

De collecteopbrengst van € 1.284.537 is een geweldig resultaat en de 
hoogste opbrengst van de afgelopen vijf jaar. We zijn onze vrijwilligers 
ontzettend dankbaar voor hun inzet. Voor 2022 hopen we wederom weer 
te mogen rekenen op inzet van onze vrijwilligers en het verder uitbouwen 
van de digitale collecte. 

2.3 Donateurs, giften en schenkingen

Onze donateurs zijn essentieel om onze missie te kunnen volbrengen. 
Vanwege de steun die wij van velen hebben ontvangen, zijn er 
veelbelovende onderzoeken toegekend en kunnen wij voorlichting 
blijven geven.

Dit wilden we bereiken in 2021:

•  Inkomsten uit donaties en periodiek schenken € 3.150.000

Zo is het gegaan:

Er is in 2021 een toename van bijna 20 procent gerealiseerd. De totale 
inkomsten zijn uitgekomen op € 3.747.086 en er zijn vele nieuwe 
structurele donateurs bijgekomen. Het tvprogramma Tijd voor Max 
heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. 

Periodiek schenken blijft in toenemende mate voor veel donateurs een 
geschikte manier om bij te dragen. Een specifiek programma hiervoor 
leverde een groei van 19 procent op. Ook in 2022 blijven we inzetten 
op groei van periodieke schenkingen en het verlengen van aflopende 
schenkingen. 
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2.5 Acties van derden: VriendenLoterij en 
Nederlandse Loterij

Dit wilden we bereiken in 2021:

•  Inkomsten uit acties van derden/loterijen: € 1.400.000

Zo is het gegaan:

Postcode Loterij en VriendenLoterij

Per 1 januari 2021 zijn de gezondheidsfondsen 
die beneficiant waren van de VriendenLoterij 
voor hun ongeoormerkte bijdrage overgegaan 
naar de Postcode Loterij. Daarnaast blijven 
we bij de VriendenLoterij deelnemen met geoormerkte loten. Ook dit jaar 
zijn geoormerkte loten geworven. We zijn blij met de vele spelers die 
specifiek kiezen om te spelen voor het Diabetes Fonds. De helft van hun 
lot gaat direct naar het fonds. De Postcode Loterij en VriendenLoterij 
leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan onze doelstellingen. Hun 
afdracht wordt ingezet voor onderzoek naar het genezen en voorkomen 
van diabetes, en het voorkomen van complicaties. 

Nederlandse Loterij

Het Diabetes Fonds ontving ook inkomsten van 
de Nederlandse Loterij (Lotto en Krasloterij), 
via Stichting Loterijacties Volksgezondheid. 
Deze inkomsten bedroegen € 407.873.

De totale inkomsten uit ‘acties van derden’ komen op € 1.409.526.

2.4 Grotere gevers en nalatenschappen

Dit wilden we bereiken in 2021:

•  Inkomsten uit Fondsen op Naam: € 500.000
•  Stabilisatie van inkomsten uit nalatenschappen naar € 1.500.000

Zo is het gegaan:

De inkomsten uit nalatenschappen waren in 2021 hoger dan verwacht. In 
het najaar van 2021 zijn we gestart met een bewustwordingscampagne 
over nalaten. Er worden brochures opgevraagd en diverse persoonlijke 
gesprekken gepland.

De publiekscampagne Toegift.nl, waarmee mensen worden opgeroepen 
om hun wensen met familie en vrienden te delen, is ook in 2021 
voortgezet.

De inkomsten uit Fondsen op Naam waren ook in 2021 belangrijk voor het 
Diabetes Fonds. Een groot deel hiervan vloeit voort uit de samenwerking 
met stichting DON, waarmee we gezamenlijk projecten financieren.
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bedrijven om de community www.diabetestype1.nl mogelijk te maken. 
Naast de bijdragen van Abbott, Mediq Direct Diabetes, Onemed en Roche 
heeft ook Medtronic dit platform gesteund. 

Uiteraard liep onze samenwerking met Sweet Collections 
(sweetcollections.com) door in 2021. Sweet Collections maakt trendy 
diabetes accessoires en doneert sinds 2018 10 procent van de opbrengst 
aan het Diabetes Fonds.

De samenwerking met RondOm Podotherapeuten is uitgebreid. RondOm 
ontwikkelde Tudo Volta, een nieuwe modieuze én betaalbare schoenenlijn 
speciaal voor mensen met diabetes. Hiermee is de eerdere collectie – de 
Diabetesschoen – flink opgefrist. Ook is onze samenwerking formeel 
uitgebreid met de deelname van Scapino. Vanaf het voorjaar 2022 zijn 
de nieuwe schoenen verkrijgbaar via de verkooppunten van RondOm 
en vanaf medio 2022 liggen ze in de winkels van Scapino. Van ieder 
verkocht paar zal een deel van de opbrengst worden gedoneerd aan 
het Diabetes Fonds. 

Samen werken aan impact - Helpen gezonder te leven 

Samen met Ekomenu is het online programma Voel je lekker energiek 
gelanceerd, waar ruim 200 betalende deelnemers aan hebben 
meegedaan. Ekomenu heeft in september op basis van de geleerde 
lessen van de eerste editie het programma verrijkt en geschikt gemaakt 
voor werkgevers. 

In juni vond de vierde editie van de Nationale Suiker Challenge plaats, 
dit keer aangevuld met een betaalde versie voor werkgevers. Honderden 
medewerkers van gemeente Rotterdam, gemeente Zoetermeer en 
KPN deden mee. Daarnaast is het bereik van de Nationale Suiker 
Challenge aanzienlijk vergroot, doordat we via het Samen Gezond 
platform van Menzis ruim 4.000 deelnemers konden registreren. Onze 

2.6 Samenwerking strategische partners

Het Diabetes Fonds zet in op langdurige samenwerkingsverbanden met 
strategische partners, waaronder onder andere het bedrijfsleven. Daarbij 
gaat het niet enkel om  fondsenwerving, maar ook om optimaal gebruik 
te maken van weder   zijdse expertise, communicatiekanalen, netwerk en 
bereik. Waar mogelijk verbinden wij particuliere initiatieven (bijvoorbeeld 
medewerkersbetrokkenheidsacties) aan het maatschappelijk verant  
woord ondernemen beleid van bedrijven om zo samen nog meer  
impact te maken. 

Dit wilden we bereiken:

•  Het Diabetes Fonds kan al jaren rekenen op steun van bedrijven uit 
uiteenlopende sectoren. Behoud van deze partners is belangrijk voor ons 
en samen met bestaande partners onderzochten we de mogelijkheden 
om bestaande samenwerkingen verder uit te breiden.

•  Het Diabetes Fonds is er trots op dat we ook in 2021 konden rekenen op 
financiële én nietfinanciële bijdragen van onze partners. Ook is ingezet 
op verkenning van nieuwe partnerschappen die kunnen bijdragen aan 
het bereiken van onze resultaten, hetzij via acties en donaties, hetzij via 
specifieke projecten.

•  Bedrijven actief betrekken bij onze grootste campagne, de Nationale 
Suiker Challenge, om zo het bereik van de campagne te vergroten.

Zo is het gegaan:

Ondanks dat corona opnieuw veel invloed had op de bedrijfsvoering van 
onze partners, hebben we mogen rekenen op hun aanhoudende steun. 

Samen werken aan impact – Genezing en betere kwaliteit van leven

Ook in 2021 kon het Diabetes Fonds rekenen op de steun van verschillende 
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partner Philips droeg bij met recepten van de Philips Chef en een 
fondsenwervende actie op bol.com. De werkgeversversie is goed 
ontvangen en door betrokken medewerkers hoog gewaardeerd. 
Daarom zal in 2022 ingezet worden op verdere uitbreiding van 
deze propositie.

2.7 Acties vrijwilligers en evenementen

Naast doneren en collecteren, kunnen particulieren hun inzet bij 
uiteenlopende activiteiten laten sponsoren. Ondanks de coronasituatie 
en de diverse uitdagingen voor actievoerders en eventorganisatie is er 
in 2021 op het gebied van particuliere acties veel gebeurd.

Dit wilden we bereiken in 2021:

•  Nieuwe en bekende actievoerders enthousiasmeren en betrokken houden 
en meer acties stimuleren waardoor € 100.000 kon worden opgehaald.

•  De derde editie van de New York Mini Marathon organiseren met een 
beoogde opbrengst van € 100.000.

•  Bestaande activiteiten voor het Diabetes Fonds ondersteunen en helpen 
groeien, en nieuwe mogelijkheden onderzoeken om aan te sluiten bij 
evenementen van derden.

Zo is het gegaan:

Evenementen 

Op 2 oktober was de derde editie van ons hardloopevenement, de 
New York Mini Marathon. Door corona werd het de NYMM  Digital Edition. 
Bijna 300 hardlopers deden door het hele land mee vanuit huis. Bij team 
Juul in Vlaardingen maakten wij het eindbedrag van € 61.864 bekend, 
mogelijk gemaakt door de bijzondere inzet van alle deelnemers en vele 
sponsors.

Campagnebeeld Nationale 
Suiker Challenge

Nationale Suiker Challenge 
magazine 2021
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Bij Team Juul in Vlaardingen werd het eindbedrag van 61.864 euro bekend gemaakt

Bijna 300 hardlopers deden mee aan de de New York Mini Marathon

Daarnaast hebben twee van de drie Waterlinie Wandeltochten 
plaatsgevonden: in juli aan de Zuiderzee en medio oktober in Utrecht. 
Wandelaars konden een vrijwillige donatie doen en hun inzet laten 
sponsoren voor het Diabetes Fonds: prachtige events, enthousiaste lopers 
en een mooie samenwerking en opbrengst van € 10.861.

Vrijwilligers in actie 

2021 stond vooral in het teken van zeer gemotiveerde en vaak sportieve 
actievoerders. Zo kwam onder andere Wesley in actie voor zijn 
tweelingzus door een marathon te lopen (€ 4.323), liep leraar Vincent 
voor zijn leerling Pepijn (€ 1.479). Tjietse supte urenlang achter elkaar  
(€ 2.093) en Rutger rende voor de derde keer mee met een halve 
marathon, maar dit jaar voor het eerst sinds zijn diabetes type 1diagnose 
(€ 1.675). 
Ook verspreidde zich een heuse fietskoorts onder de actievoerders. 
Zo fietste de 24jarige Colin 600 kilometer naar Frankrijk (€ 3.136), 
fietste Laura driemaal 25 kilometer 
op één dag in het weekend van 
haar 25e verjaardag (€ 945) en 
de 10jarige Willem fietste met 
zijn vader bijna 250 kilometer in 
twee dagen (€ 2.045). Ook de 
twee grootste acties van 2021 
zijn fietsacties: een groep 
actievoerders, onder leiding van 
Sam (19), ging in februari sportief 
op pad. Sam fietste 200 kilometer 
op zijn eerste ‘diabetesverjaardag’. 
Het eindresultaat van de Samen 
met Samactie: € 25.400 voor 
type 1onderzoek. Enkele weken 
later vertrok Lennart (29) op zijn Sam en Dennis
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fiets richting China. Hij legde 
onderweg zijn (diabetes)
avonturen vast, waardoor 
iedereen een beetje mee op reis 
kon. Het eindresultaat: 7.569 
kilometer, 0 lekke banden, veel 
aandacht voor diabetes type 1 
en € 30.267 ter behoeve van 
onderzoek.

In 2021 werd er ook flink 
geknutseld. Zo verkocht onder 
andere Aletta (€ 580) 
zelfgemaakte kaartjes, Mirjam  
(€ 700) armbandjes en Britt  
(€ 377) verkocht kaartjes én 
armbandjes! En er werden weer 
stevig kroonkurken gespaard 
door vrijwilligers: de tin uit de 
gerecyclede dopjes leverde weer 
veel geld op voor het Diabetes 
Fonds. In 2021 waren er maar 
liefst 70 doppeninzamelpunten 
over het hele land.

Het eindresultaat van de Samen met Sam-actie: € 25.400 voor type 1-onderzoek

Lennart op zijn fiets richting China

Mirjam verkocht armbandjes

Willem en Martijn op de fiets Colin met vrienden
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Financiële resultaten3. 

 onderzoek en voorlichting

  wervingskosten

  kosten beheer en 

administratie

 donateurs en giften

 nalatenschappen

 loterijen

  collecte

 particuliere acties

 samenwerking bedrijven

Hier kwam het vandaan:

Totale bestedingen: € 9.628.273,00

Hier ging het naar toe:

CBF Erkenning
Het Diabetes Fonds is een CBFErkend Goed 
Doel en houdt zich aan de normen die in de 
Erkenningsregeling zijn opge nomen. In 2021 
heeft het Diabetes Fonds een percentage 
doelbesteding ten opzichte van de totale lasten 
van 74,8 procent. Dit percentage was 74,22% in 
2020 en 74,8% in 2019. Het gemiddelde van de 
afgelopen drie jaar is 74,6 procent, ruim boven 
de CBFnorm van tenminste 70 procent.

23,1%

14,6%

13,3%

1,8%3,0%

44,1%
16,1%

9,1%

74,8%
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Bijlagen
Toekenningen
In 2021 hebben we de volgende toekenningen gedaan voor diabetesonderzoek (zie ook diabetesfonds.nl/onderzoeken).

Diabetes Fonds Junior Fellowships €

2021.81.003 The hepatic glycogen switch: finding the key to restore metabolic inertia K.H.M. Roumans, MSc. Universiteit Maastricht, NUTRIM 275.000

2021.81.004 A microvascular imaging approach to understand brain diseases in type 2 diabetes T.T. Van Sloten, MD, PhD Universiteit Maastricht, CARIM 275.000

2021.81.005 Methylglyoxal as a mediator of insulin resistance: novel mechanism and unique target. Dr. P. Vangrieken Universiteit Maastricht, CARIM 275.000

2021.81.023 Making care fit in the lives of young adults with type 1 diabetes Dr. M. Kunneman LUMC 275.000

Diabetes Fonds Senior Fellowships

2021.82.010 The diabetic kidney in obesity has run out of oxygen: focus on sex differences Dr. D.H. van Raalte

Amsterdam UMC (VUMC) 325.000

2021.82.013 High tech, high touch? Understanding and addressing psychological barriers in type 1 diabetes 
device use

Dr. G.M. Nefs Radboudumc 325.000

Het Beste Diabetes Idee

2021.30.028 Serious Escaperoom ‘Hyper Control’ Tim Micklinghoff Raccoon Serious Games 49.926

2021.30.031 “Let’s DIY Together!” Minou van Os Radboud University Medical 
Center

50.000

2021.30.045 Koolhydraten: Kijken als het kan, rekenen als het moet Corien Maljaars Maljaars Diëtistenpraktijk 25.792

2021.30.046 De ‘DiaTechExpect’ kaart Sasja Huisman LUMC, Diabetes Centrum Leiden 25.950

2020.20.001 Kwartiermaken landelijke aanpak vroege opsporing van hart, vaat en nierziekten en diabetes mw. I. Nederend Nederlandse Hartstichting 20.159

Partner projecten

2020.18.002 Project DiabetesSchool online mw. IJ. Colet DVN 25.000

2020.18.001 Ontwikkeling van een Request for Proposals als eerste fase van de implementatie van de NDF 
Voedingsrichtlijn bij diabetes

mevr. L. Piepers NDF 18.552

2020.07.001 Bijdrage aan de NDF Professor Lambertsprijs mw. C. Brinkman NDF 1.667

Business development programma

2020.23.001 Klinische studie naar de veiligheid en bacteriële reductie van de ‘Plasmacure toepassing’ dhr. W.B. Zeper Plasmacure BV 75.000
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Afgeronde onderzoeken
In 2021 zijn de volgende door het Diabetes Fonds gefinancierde diabetesonderzoeken afgerond: 

Diabetes Fonds Projectsubsidies €

2014.00.1758 Lysosomal stress induced MITF activation drives the metabolically challenged adipose and hepatic 
macrophage phenotype.

Dr. M.C. van Eijk Amsterdam UMC (AMC) 250.000

2014.00.1753 Tailoring care for type 2 diabetes patients using innovative methods to decrease patient burden, 
health care use and costs.

Prof. dr. M.G.A.A.M. Nijpels Amsterdam UMC (VUMC) 250.000

Fellowships

2015.82.1818 Intermittent hypoxia exposure: a novel strategy to improve insulin sensitivity in humans Dr. G.H. Goossens Maastricht UMC+ 325.000

2015.81.1845 Application of GLP1R imaging in diabetes: can beta cell mass measurement with radiolabeled 
exendin further improve T1D phenotyping?

Dr. M. Brom Radboudumc 215.610

2013.81.1673 EndocrineDisrupting Chemicals and type 2 diabetes: what is their relationship? Dr. J.V. van VlietOstaptchouk UMC Groningen 275.000

2015.81.1840 The role of small intestine microbiota in betacell inflammation in type 2 diabetes: target for 
therapy

Dr. D.H. van Raalte Amsterdam UMC (VUMC) 275.000

2015.81.1808 Pharmacological activation of brown adipose tissue as a novel strategy to combat obesity and 
prevent the development of type 2 diabetes

Dr. M.R. Boon LUMC 275.000

2017.81.005 Do methylglyoxal spikes cause diabetic complications? Dr. N.M.J. Hanssen Maastricht UMC+ 275.000

PTO diabetesprojecten i.s.m. Health~Holland en ZonMw

2016.00.1875 Carnitine supplementation as a therapy to improve insulin sensitivity in Type 2 diabetic patients 
with low carnitine status.

Dr. V.B. SchrauwenHinderling Maastricht UMC+ 150.000

Diabetes II Doorbraakprojecten

2018.11.107 Conditioning of insulin responses: A high risk – high gain intervention for diabetes type 2 Prof. dr. A.W.M. Evers Universiteit Leiden 100.000

2018.11.112 Pillow or Pills? The role of sleep in the progression of T2DM Dr. F. Rutters Amsterdam UMC (VUmc) 99.935

2018.11.114 Targeting a novel, insulinindependent pathway to improve skeletal muscle glucose uptake in 
humans

Dr. J. Hoeks Maastricht UMC+ 100.000

2018.11.119 Imaging individual drug response: A breakthrough to personalized medicine in diabetes Prof. dr. H.J. Lambers
Heerspink

UMC Groningen 100.000

2018.11.139 Bacteriophages as regulators of glucose metobolism Dr. H.J. Herrema Amsterdam UMC (AMC) 96.090

2018.11.151 When the shopping gets tough, the tough train in virtual reality: a virtual reality approach to 
promote healthy grocery shopping

Dr. G.J. de Bruijn Universiteit van Amsterdam 99.665

2018.11.162 Is the awakening brain a novel therapeutic target in the treatment of Diabetes Mellitus type 2? Dr. M.J.M. Serlie Amsterdam UMC (AMC) 100.000
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Projecten diabetespartner organisaties

2019.18.002 Actualisatie Voedingsrichtlijn voor diabetes type 1 en 2 Mevr. G.J.C. Bruggers  van Dijk NDF 38.500

2020.18.002 Project DiabetesSchool online Mevr. IJ. Colet DVN 25.000

2020.18.001 Ontwikkeling van een Request for Proposals als eerste fase van de implementatie van de NDF 
Voedingsrichtlijn bij diabetes.

Mevr. L. Piepers, Msc NDF 18.552
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Vormgeving def., Amsterdam
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