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Personalized Diabetes Care 

Update December 2015 

 

Santé 

Het gaat goed met het NDF innovatieproject Personalized Diabetes Care. Dat betekent ook  

dat steeds meer personen en partijen worden aangesloten. Met deze informele project update  

willen we iedereen van tijd tot tijd informeren over de stand en gang van zaken. Want we  

houden u graag aangehaakt. Immers, dit is een baanbrekende innovatie die alleen maar kan slagen als u 

er in de praktijk een succes van maakt!  

 

              

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om iedereen fijne feestdagen toe te 

wensen, ook namens de andere leden van de stuurgroep, prof. dr. Eelco de Koning, 

prof. dr. Guy Rutten en dr. Inge de Weerdt.  Santé, op een mooi nieuw jaar, op een 

succesvolle samenwerking, 

 

  Dr. Heidi van Vugt, PDC projectleider  

 

 

 

 
 

 

Nederlandse Diabetes Federatie begint grootschalig onderzoek 

Van jaarcontrole naar jaargesprek 

Deze maand start een grootschalig onderzoek naar het diabetesjaargesprek, als opvolger van de 

gebruikelijke jaarcontrole. Centraal in het onderzoek staat een nieuw gespreksmodel dat arts en patiënt 

moet helpen om bij de afstemming van de behandeling meer rekening te houden met de complexe 

context van iemands leven met diabetes.  

 

Aldus kop en opening van het persbericht dat de NDF begin november verstuurde.  

Het hele bericht kun je nalezen op de NDF website. 

http://www.diabetesfederatie.nl/nieuwsberichten/485-van-jaarcontrole-naar-jaargesprek
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Goed begin!  

Vijfentwintighonderd! Dat is het aantal patiënten dat we uiteindelijk willen includeren in ons PDC 

onderzoek. Dat is pas over zoveel maanden maar het voelt goed dat het begin is gemaakt! Inmiddels 

hebben enkele tientallen patiënten kennisgemaakt met het diabetesjaargesprek. Veel te vroeg om  

iets te concluderen over hoe men het waardeert maar een quote als volgende vind ik wel veelzeggend:  

 

 

“Ik heb al heel wat jaarcontroles achter de rug. Dit is de eerste keer dat ik het gevoel had dat 

het niet over mijn diabetes maar over mij ging. Dat betekent best veel voor me.”  

 

 

 

 

Gangmakers  

Lang was het PDC project toch vooral ook denk- en papierwerk. Maar in oktober werd het opeens heel 

concreet. Zo’n 25 huisartsen namen deel aan de training voor toepassing van het gespreksmodel voor 

het diabetesjaargesprek. Zoals NDF directeur Inge de Weerdt het verwoordde: “De eerste studenten van 

een nieuwe zorg-aanpak. Gangmakers van een beweging die de komende jaren school gaat maken, dat 

is zeker. Heel bijzonder.” 

 Deze gangmakers zijn afkomstig van twee zorggroepen. 

 

Ketenzorg NU 

 

Omgeving: Ketenzorg NU is de zorggroep van het 

plassengebied in het noordwesten van de provincie 

Utrecht. Met onder andere de gemeenten Loenen 

aan de Vecht, Vleuten, Breukelen.  

 

Aantal huisartsen: ruim 70 

HOZL 

Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg 

 

Omgeving: Zoals de naam al zegt bestrijkt de 

zorggroep het oostelijk deel van de provincie Zuid-

Limburg. Met onder andere de gemeenten Heerlen, 

Kerkrade en Landgraaf 

 

Aantal huisartsen: ruim 130 
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Voor het project is het uiterst belangrijk dat deze twee zorggroepen het ‘aandurfden’ om als eerste in te 

stappen en de rol van gangmaker op zich te nemen. Wat is hun motivatie. We stellen de vraag aan 

Marian Verkerk, Kwaliteitsmanager bij Ketenzorg NU en aan Samira Guerrouj, Coördinator Ketenzorg bij 

HOZL  

 

 

Samira Guerrouj  

 

HuisartsenOZL is één van de coalitiepartners van de VWS proeftuin 

MijnZorg. De visie van MijnZorg en de visie van Expeditie Duurzame Zorg 

hebben dezelfde uitgangspunten. Beide initiatieven streven naar een 

betere kwaliteit van zorg in een gezondere populatie tegen minder 

kosten (Triple Aim).  

 

De keuze om als gangmaker te participeren in het innovatieproject 

Personalized Diabetes Care was dan ook een logische. De implementatie 

van de Personalized Diabetescare methode en zelfmanagement (ondersteuning) staat centraal binnen  

het deelproject PlusPraktijken van Mijn Zorg. Inmiddels zijn vier potentiële PlusPraktijken van 

HuisartsenOZL reeds geschoold en per 1 november jl. van start gegaan met het project. 

 

Dit gezamenlijke project heeft als doel om toe te werken naar een situatie waarbij een persoon met 

diabetes in staat is om een zo goed mogelijke compromis te vinden tussen de eisen van de ziekte en de 

eisen van het leven. Mensen voeren de eigen regie zolang ze dat willen en kunnen en bepalen zelf de 

persoonlijke streefdoelen ten aanzien van gezondheid, leefstijl en gedrag.  

 

De mate en vorm van ondersteuning door de zorgprofessionals (vaak de huisarts en de POH) is 

aangepast aan de draaglast en draagkracht van het individu. Op maat en passend bij het 

zelfmanagementvermogen van de patiënt en de complexiteit van de aandoening(en). Gezamenlijke 

besluitvorming oftewel shared decision-making staat hierbij centraal. 

 

Op termijn moet deze aanpak bijdragen aan meer gezondheidswinst en verbeterde zorguitkomsten voor 

de patiënt, doelmatiger inzet van zorg door minder over-en onderbehandeling. Dit draagt tevens bij aan 

een betere betaalbaarheid van de zorg. 

 



Stationsplein 139 | 3818 LE Amersfoort  | T 033 448 08 45 | info@diabetesfederatie.nl | www.diabetesfederatie.nl | www.expeditieduurzamezorg.nl 

 

 

 

 

Marian Verkerk  

 

Er lopen op dit moment meerdere pilots vanuit verschillende 

invalshoeken met hetzelfde doel: De zorg van morgen nu 

voorbereiden. 

 

Als je als behandelteam zicht krijgt op de context waarin de patiënt zich 

beweegt maakt dit de besluiten die je samen met de patiënt neemt 

doelgerichter. Deze meer coachende benadering vraagt om een 

andere insteek tijdens de spreekuurcontacten en eHealthcontacten. 

Binnen Ketenzorg NU noemen we dit “het nieuwe zorgwerken”. Het 

PDC project past hier uitstekend in en de pilotpraktijken geven hiermee een nieuwe impuls aan de zorg 

voor diabetespatiënten.   

 

Er zijn nu 6 praktijken van ketenzorg Nu ingestapt. Ze zijn zeer positief over de pilot. De huisartsen van 

de pilot praktijken zijn getraind om het gespreksmodel met daarin de 5 dimensies van de leefwereld van 

de patiënt toe te passen in het jaargesprek. De ervaring is dat in de spreekkamer zo een completer beeld 

van de patiënt ontstaat. 

 

 

 

 

PDC bij NDD  

 

 Nationale Diabetes Dag is hét platformcongres van het diabetesveld. 

NDD2016 vindt plaats op vrijdag 18 maart in De Rijtuigenloods in 

Amersfoort. In de themalijn Diabeteszorg op maat, zal ook een sessie 

gewijd zijn aan ons project Personalized Diabetes Care. Veel meer 

informatie over NDD2016, het congres, de 5 themalijnen, de ruim 25 

sessies en meer dan 50 sprekers: op www.nationalediabetesdag.nl   

http://www.nationalediabetesdag.nl/
http://www.nationalediabetesdag.nl/

