
Het e� ect van
Keer Diabetes2 Om

Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes type 2. Elk jaar worden 
er door huisartsen zo’n 55.000 nieuwe patiënten gediagnosticeerd

1
. 

Medicatie helpt mensen met diabetes type 2, 

maar geneest de ziekte niet. Er is steeds meer 

wetenschappelijk bewijs dat mensen wel beter 

kunnen worden van leefstijlinterventies2. Keer 

Diabetes2 Om is een curatief programma voor 

mensen met diabetes type 2, ontwikkeld door 

stichting Voeding Leeft. Met voeding, beweging, 

slaap en ontspanning als eerste therapiekeuze 

wordt gestreefd naar vermindering van 

medicatie, verbetering van de bloedwaarden 

en een betere kwaliteit van leven. Deelnemers 

waarderen het programma met een 8,8.
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• Volledig omgekeerd (minder medicatie en gezondere bloedwaarden)3

•  Deels omgekeerd (minder medicatie of gezondere bloedwaarden)

• Niet omgekeerd

Na 12 maanden 
is 92% van 

de deelnemers4

geheel of gedeeltelijk 
omgekeerd
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Voor meer informatie www.keerdiabetesom.nl

72% gebruikt minder of geen 
diabetes medicatie meer (n=108)

HbA1c daling 
bij 71% (n=108)

Gemiddelde gewichts-
afname 8,4 kg (n=135)

Triglyceriden daling met 24% 
van 2,17 naar 1,65 (n=67)

Ervaren gezondheid 
gestegen van 6,9 naar 7,5 (n=161)

30% gebruikt geen diabetes 
medicatie meer (n=108)
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Deze zorgverzekeraars vergoeden Keer Diabetes2 Om:

Wetenschappelijke resultaten na 12 maanden 4

• Multidisciplinaire behandeling die zich richt op voeding, beweging, slaap en ontspanning • Combinatie 

van 5 programmadagen en online begeleiding • Groepsprogramma met 20 deelnemers per groep •

Professionele begeleiding door ervaren verpleegkundige, diëtist, coach, huisarts en internist • Het team 

werkt samen met de huisarts (die hoofdbehandelaar blijft) en praktijkondersteuner van de deelnemer •

HbA1c daling 
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