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Belang van diabetespreventie
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9,5% van de zwangere 
vrouwen
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330.000 Vlamingen 
met prediabetes (5%)

3.163.000 Vlamingen met 
overgewicht (48%)

990.000 Vlamingen met 
obesitas (15%)
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Vroegopsporing en preventie 
van diabetes type 2



8

Doelgroep



9

Doelgroep

1. 45-75 jarigen

2. Personen met een reeds gekend hoog risico:

• Personen met prediabetes

• Personen met een voorgeschiedenis van verhoogde glycemiewaarden

bijv. zwangerschapsdiabetes, stresshyperglycemie …

• Personen met een cardiovasculaire voorgeschiedenis

• Personen met micro-albuminurie

! Personen van allochtone origine
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Aanpak
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Via (lokale) campagnes, in 
wachtruimte, systematische en 
opportunistische screening …

https://www.diabetes.be/sites/default/files/2020-10/HALT2Diabetes_FlowChart.pdf
https://www.diabetes.be/nl/preventie-en-sensibilisering/halt2diabetes-voor-professionelen/ga-aan-de-slag-met-halt2diabetes-1


FINDRISC test
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https://www.diabetes.be/sites/default/files/2020-10/HALT2Diabetes_FINDRISC.pdf


FINDRISC test

op papier en via www.gezondheidskompas.be
13

http://www.gezondheidskompas.be/
https://www.diabetes.be/sites/default/files/2020-10/HALT2Diabetes_FINDRISC.pdf
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950.000 Vlamingen met 
FINDRISC 12
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En andere personen met een reeds 
gekend hoog diabetesrisico

Personen van allochtone origine? 
Vanaf 25 jaar

https://www.diabetes.be/sites/default/files/2020-10/HALT2Diabetes_FINDRISC.pdf
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Wat na zwangerschapsdiabetes?

• Zwangerschapsdiabetes wordt gedefinieerd als ‘elke vorm van glucose intolerantie met ontstaan of eerste vaststelling 
tijdens de zwangerschap’.

• Belangrijk alarmsignaal van het lichaam:

• 30-50% van de vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad, ontwikkelt binnen 10 jaar diabetes type 2;

• risico ligt 7x hoger versus de vrouwen zonder zwangerschapsdiabetes;

• ook aanwijzingen dat ze meer kans hebben op cardiovasculaire aandoeningen op jongere leeftijd.

• Een gezonde leefstijl kan bij personen met een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes het risico met 50-60% 
doen dalen binnen 3 jaren.

➢ Vrouwen met een voorgeschiedenis van ZWDM vormen een belangrijke doelgroep ter preventie en vroegtijdige 
opsporing van diabetes type 2.

➢ Te weinig vrouwen krijgen deze opvolging, waardoor belangrijke kansen voor preventie gemist worden.

➢ Projecten Zoet Zwanger en HALT2Diabetes bieden hier een antwoord op.

https://www.diabetes.be/nl/preventie-en-sensibilisering/zoet-zwanger-voor-professionelen/over-zoet-zwanger
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Project Zoet Zwanger

• Initiatief van de Diabetes Liga vzw gestart in 2009, gesteund door de Vlaamse Overheid

• Doelstelling: het bevorderen van de postnatale opvolging bij vrouwen die 
zwangerschapsdiabetes hebben gehad, gezien hun verhoogd risico om verder te evolueren 
naar diabetes type 2.

• Concrete opdrachten:

• Het promoten van leefstijlaanpassingen om diabetes te voorkomen.

• Het adviseren van een jaarlijkse screening bij de huisarts om diabetes vroegtijdig 
op te sporen.

➢ via een sensibilisatiecampagne en een registratiesysteem met jaarlijkse herinneringen

➢ 2019 – 2020: stapsgewijze integratie met HALT2Diabetes

https://www.diabetes.be/system/files/2020-10/LR%20ZZ%20INFOBROCHURE%20ZOET%20ZWANGER%20print.pdf
https://www.diabetes.be/nl/preventie-en-sensibilisering/zoet-zwanger-voor-professionelen/over-zoet-zwanger
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Registratiesysteem

• Vrijwillige registratie

• Vrouwen met zwangerschapsdiabetes kunnen zich registreren via een 
zorgverlener die hen het registratieformulier overhandigt.

• Geregistreerde vrouwen ontvangen jaarlijks een brief/mail met het advies 
langs te gaan bij de huisarts voor een nuchtere glycemiecontrole.

• Geregistreerde vrouwen ontvangen via een preventiefolder en 
nieuwsbrieven leefstijltips ter preventie van diabetes type 2

https://www.diabetes.be/nl/preventie-en-sensibilisering/zoet-zwanger-voor-professionelen/over-zoet-zwanger
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Algemeen besluit project Zoet Zwanger

• N registraties op 25/11/2020 = 14.010

• Zoet zwanger is breed geïmplementeerd in 1ste en 2de lijn in Vlaanderen

• Meer vrouwen worden gesensibiliseerd, gescreend en opgevolgd bij de 

huisarts in kader van hun diabetesrisico.

• Het blijft een grote uitdaging om alle vrouwen te stimuleren zich regelmatig te 

laten screenen en het belang te doen inzien van een gezonde leefstijl ter 

preventie van type 2 diabetes ➔ Hierbij hebben we jouw hulp nodig

• Meer info en alle resultaten: www.zoetzwanger.be 

https://www.diabetes.be/nl/preventie-en-sensibilisering/zoet-zwanger-voor-professionelen/over-zoet-zwanger
https://www.diabetes.be/nl/preventie-en-sensibilisering/zoet-zwanger-voor-professionelen/over-zoet-zwanger
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https://www.diabetes.be/system/files/2020-10/LR%20ZZ%20INFOBROCHURE%20ZOET%20ZWANGER%20print.pdf
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Onderzoeken bij de huisarts

• Herevalueren risicofactoren FINDRISC

• Nuchtere bloedafname: glycemie + lipiden

- <110mg/dl: normale nuchtere glycemie

- 110 – 125,9 mg/dl: gestoorde nuchtere glycemie

- ≥ 126 mg/dl: diabetes (bij licht verhoogd resultaat bevestigen met 2e 

test of HbA1c)

• Opstellen cardiovasculair risicoprofiel
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• Stel de diagnose van diabetes 
mellitus na twee nuchtere 
glycemiebepalingen op verschillende 
dagen met een waarde van ≥126 
mg/dl. (Grade 1A)

• Indien nuchtere glycemie niet 
haalbaar, is tweemaal een HbA1c 
≥6,5%(48 mmol/mol) een (minder 
gevoelige) andere diagnose-
mogelijkheid. (Grade 2A)

• Een random glycemie ≥200 mg/dl bij 
een patiënt met de klassieke 
symptomen van hyperglycemie is ook 
een voldoende criterium voor de 
diagnose. (GPP)

• Info en materialen? Diabetes Liga

https://www.diabetes.be/system/files/2020-10/LR%20ZZ%20INFOBROCHURE%20ZOET%20ZWANGER%20print.pdf
https://www.diabetes.be/nl/wie-zijn-we-wat-doen-we/kenniscentrum/publicaties/halt2diabetes-visuals
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Consultatie bij de huisarts

• Risicocommunicatie 

• Acties (o.a. leefstijladvies) bespreken met patiënt

• Leefstijladvies 

• Doorverwijzing naar initiatieven zoals diëtiste, groepssessies 
Gezonde Voeding op Verwijzing, BOV, rookstop, voor- of 
zorgtraject

• www.diabetes.be

http://www.diabetes.be/
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! NIEUW: Groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing

• 5 tweewekelijkse gratis groepssessies van anderhalf uur + 1 boostsessie

• Begeleid door opgeleid diëtist(educator)

• Voor mensen met FINDRISC ≥ 12 of een reeds gekend hoog risico (bijv. vrouwen met 
voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes), maar geen diabetes 

• Op doorverwijzing van de huisarts

• Enkel in HALT2Diabetes regio’s, stapsgewijs in gans Vlaanderen
• Menen, Wervik, Wevelgem

• Mechelen – Heist-op-den-Berg

• Pelt

• Knokke-Heist

• Antwerpen

• Kempenland

• …

• www.HALT2Diabetes.be 

https://www.diabetes.be/nl/preventie-en-sensibilisering/halt2diabetes-voor-professionelen/groepssessies-gezonde-voeding-op
https://www.diabetes.be/nl/preventie-en-sensibilisering/halt2diabetes-voor-professionelen/ga-aan-de-slag-met-halt2diabetes-1
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Ondersteuning
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E-Learning en educatiematerialen

• E-Learning HALT2Diabetes

• E-Learning Diabetespreventie

• E-Learning Diabetespreventie – Gezonde Voeding

• E-learning Diabetische Voet

• Presentaties HALT2Diabetes & Zoet Zwanger

• Wetenschappelijk dossier diabetespreventie

• Flowchart HALT2Diabetes

• Checklist screening

• Informatiebrochures diabetes (zorgsystemen – rijbewijs - …)

• Info of bestellen? preventie@diabetes.be

https://www.diabetes.be/nl/preventie-en-sensibilisering/halt2diabetes-voor-professionelen/ga-aan-de-slag-met-halt2diabetes-1
https://www.diabetes.be/nl/preventie-en-sensibilisering/halt2diabetes-voor-professionelen/ga-aan-de-slag-met-halt2diabetes-1
https://www.diabetes.be/nl/preventie-en-sensibilisering/halt2diabetes-voor-professionelen/ga-aan-de-slag-met-halt2diabetes-1
https://www.diabetes.be/nl/professionelen/e-learning-voor-professionelen
https://www.diabetes.be/nl/preventie-en-sensibilisering/zoet-zwanger-voor-professionelen/materiaal-bestellen
https://www.diabetes.be/sites/default/files/2020-10/WETENSCHAPPELIJKDOSSIER_DiabetespreventieSept2020.pdf
https://www.diabetes.be/sites/default/files/2020-10/HALT2Diabetes_FlowChart.pdf
https://www.diabetes.be/sites/default/files/2020-10/HALT2Diabetes_Checklist_Screenen.pdf
https://www.diabetes.be/nl/wie-zijn-we-wat-doen-we/kenniscentrum/publicaties/halt2diabetes-visuals
mailto:preventie@diabetes.be
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Sensibilisatiematerialen voor patiënten

• FINDRISC test

• HALT2Diabetes brochures – affiches – postkaarten – roll-ups

• HALT2Diabetes visuals (voor plasmaschermen – website – social media)

• HALT2Diabetes animatie video (voor plasmaschermen – website – social media)

• HALT2Diabetes getuigenis (voor plasmaschermen – website – social media)

• Infobrochures diabetes

• Info of bestellen? preventie@diabetes.be

https://www.diabetes.be/sites/default/files/2020-10/HALT2Diabetes_FINDRISC.pdf
https://www.diabetes.be/nl/wie-zijn-we-wat-doen-we/kenniscentrum/publicaties?tags=47&field_documenten_target_id=All&field_doelpubliek_target_id=All
https://www.diabetes.be/nl/wie-zijn-we-wat-doen-we/kenniscentrum/publicaties/halt2diabetes-visuals
https://www.diabetes.be/nl/wie-zijn-we-wat-doen-we/kenniscentrum/publicaties/animatievideo-preventie-van-diabetes-type-2
https://www.diabetes.be/nl/wie-zijn-we-wat-doen-we/kenniscentrum/publicaties/getuigenis-jan-preventie-diabetes-type-2
https://www.diabetes.be/nl/wie-zijn-we-wat-doen-we/kenniscentrum/publicaties/getuigenis-jan-preventie-diabetes-type-2
mailto:preventie@diabetes.be
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Aan de slag
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Aan de slag

1. Sensibiliseer 

2. Screen via een 2stapsmethode

1. FINDRISC test bij 45plussers

2. FINDRISC test ≥12? Nuchtere glycemie + Cardiovasculair risico

Personen met een reeds gekend hoog diabetesrisico - Personen van allochtone origine

3. Communiceer – behandel – geef leefstijladvies 

4. Verwijs door

• Diëtist, tabakoloog, sportclub of beweeginitiatieven

• Indien aanwezig in de regio: Bewegen op Verwijzing – groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing

• Bij diagnose van diabetes: voortraject – zorgtraject

5. Volg op

• FINDRISC <12: neem de risico test om de drie jaar opnieuw af

• FINDRISC ≥ 12 en Personen met een reeds gekend hoog diabetesrisico: jaarlijkse screening (stap 2)

6.  Raadpleeg Diabetes Liga voor materialen, opleidingen, informatie en advies
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Inschrijven op onze nieuwsbrief?
HALT2Diabetes nieuwsbrief
Zoet Zwanger nieuwsbrief

https://www.diabetes.be/nl/preventie-en-sensibilisering/halt2diabetes-voor-professionelen/registreren-nieuwsbrief
https://www.diabetes.be/nl/preventie-en-sensibilisering/zoet-zwanger-voor-professionelen/registreren-nieuwsbrief-zoet-zwanger
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