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Trots vertelde hij erover, aan tafel bij RTL Late Night. Terecht ook. Het was hem door meer te bewegen 

al binnen een maand gelukt om van zijn dagelijkse insulinemedicatie af te komen! Een vrolijke meneer, 

ergens halverwege de 50, fors van postuur. Sinds een jaar behept met diabetes type 2, de niet-aangebo-

ren variant van suikerziekte die steeds meer Nederlanders treft. Vaak als gevolg van overgewicht, de 

optelsom van eetgewoonten (veel verstopte suikers) en bewegingsarmoede. Per week neemt het aantal 

patiënten met diabetes in Nederland met 1.200 toe; diabetes wordt straks de nationale ziekte.

Tekst: Sandra van Maanen

SPORT EN BEWEGING ALS AANJAGER SAMENWERKING EERSTELIJNSZORG

Animo voor 
Nationale Diabetes 
Challenge groeit
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DIABETES CHALLENGE

De meneer op tv vertelde hoe gelukkig hij 

nu was, zonder medicatie. Want insuline 

maakte hem nog zwaarder, pafferiger en 

afhankelijk. Hij legde uit dat zijn inspanning 

geen streng regime van topsport vereist, 

maar simpelweg meer beweging. Wat extra 

lopen, verpakt in zijn dagelijkse routine. “Ik 

heb een hekel aan de sportschool, maar had 

er geen idee van dat wat meer lopen zo’n 

groot effect zou hebben.”

Logisch wandelwerk
Op eigen kracht gezonder en fitter worden 

kan, daar weet de Bas van de Goor Founda-

tion (BvdGF) alles van. De BvdGF maakt zich 

in steeds meer Nederlandse gemeenten 

sterk voor toegankelijk beweegaanbod; het 

logische wandelwerk dus. Dat doet de Foun-

dation door in samenwerking met de eer-

stelijnsgezondheidszorg inwoners te bena-

deren en in beweging te brengen. Hier zie je 

hoe je met sport en bewegen samenwerking 

met de eerstelijnszorg vormgeeft. De Natio-

nale Diabetes Challenge (NDC) is een overal 

toepasbaar concept om – vaak – chronisch 

zieke inwoners te helpen beter voor zich-

zelf te zorgen. Het effect hiervan verschijnt 

binnenkort in een rapportage, maar Jeroen 

Flim, Programma manager NDC van de 

BvdGF, kan op basis van de resultaten uit 

2016 al toelichten wat de effecten zijn. 

“Met sport en bewegen verbetert de kwa-

liteit van leven van mensen met diabetes 

(type 1 en 2) significant. Voor alle patiënten 

die in beweging komen wordt het makkelij-

ker de bloedsuikerspiegel te reguleren”, legt 

hij uit. “Patiënten voelen zich snel veel beter 

en krijgen met minder complicaties als 

gevolg van de ziekte te maken. Direct, maar 

ook op latere leeftijd. Deelnemers ervaren 

een trots gevoel dat ze iets gepresteerd 

hebben. En het wandelen heeft alleen maar 

positieve bijeffecten. Sommigen vallen af 

en hebben minder medicatie nodig. En de 

bloedsuikers dalen, waardoor je ook meer 

energie krijgt.” 

Na een pilot met een klein aantal zorg-

praktijken werd in samenwerking met 

oud-schaatser en oud-directeur van 

gezondheidscentrum De Nije Veste Carl Ver-

heijen een wijkgerichte aanpak ontwikkeld. 

Het vormde de start van de Nationale Diabe-

tes Challenge. Op vijftien plekken in Neder-

land – vooral wijken met een lage SES en 

veel inwoners met chronische gezondheids-

problemen – gingen wandelgroepjes van 

start. Deelnemers werden benaderd van-

uit het lokale gezondheidscentrum. “Want 

daar komen ze voor hun behandeling”, zegt 

Flim. “De lat werd bewust laag gelegd. Geen 

intensief programma, maar een uitnodiging 

van de lokale zorg- en sportprofessional om 

een stukje te wandelen. Een eindje, vanuit 

bijvoorbeeld het zorgcentrum in de wijk. 

Zelfs de meest ongetrainde, immobiele wijk-

bewoners nemen deel.”

Verbluffend
Het werd zo’n succes dat er vorig jaar al op 

120 locaties wandelgroepjes startten. Soms 

georganiseerd vanuit de zorggroep, een 

individuele praktijk, het sportservicecen-

trum of een andere lokale aanbieder. Ruim 

2.500 patiënten (met een gemiddeld BMI van 

31 en van wie 25 procent bovendien de indi-

catie voor een depressie had) liepen een of 

meerdere keren per week mee; en werden 

onderzocht. De uitslag was verbluffend: het 

medicijngebruik liep fors terug, het gewicht 

daalde en het welbevinden (lekker in je 

vel, meer sociale contacten) groeide sterk. 

Kortom: de deelnemers werden gezonder 

en gelukkiger.

Maar wat als de Challenge erop zit? Vervalt 

de doelgroep weer in oude patronen? Ook 

dat is onderzocht. Flim: “Nu al blijkt dat 92 

procent van de deelnemers blijft wandelen 

en dat de helft van hen zelfs met dezelfde 

groep actief blijft.” Vreemd is het daarom 

niet dat ook dit jaar het aantal locaties – 

buurthuizen, praktijken, et cetera – waar 

loopgroepjes startten groeide. Het waren 

er 160, met 3.000 deelnemers die wekelijks 

in beweging kwamen. Flim spreekt van een 

mooie, domeinoverstijgende interventie, 

“Ik heb een hekel aan de 

sportschool, maar had 

er geen idee van dat wat 

meer lopen zo’n groot 

effect zou hebben”

Jeroen Flim, Programma manager Nationale 

Diabetes Challenge bij de Bas van de Goor 

Foundation

“Met sport en bewegen 

verbetert de kwaliteit 

van leven van mensen 

met diabetes significant”
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DIABETES CHALLENGE

“Nu al blijkt dat 92 procent van de deelnemers blijft wandelen,  

de helft zelfs met dezelfde groep”

Apeldoorn

Dilemma: de gemeente Apeldoorn zet 

via Accres Apeldoorn (maatschappelijk 

vastgoed en recreatieve voorzienin-

gen) buurtsportcoaches in. Maar voor 

Accres is het lastig om deze buurt-

sportcoaches exclusief vrij te maken 

voor de Challenge: het budget voor 

de inzet van buurtsportcoaches is 

namelijk geoormerkt. En uit potjes die 

bijvoorbeeld voor beweegonderwijs 

op basisscholen zijn gereserveerd 

kun je niet zomaar putten. Twee jaar 

maakte de gemeente extra geld vrij 

voor buurtsportcoaches die zich 

bezighielden met preventie, maar dit 

is weer stopgezet. Accres wil dolgraag 

meer buurtsportcoaches inzetten voor 

sportstimulering van ouderen, mensen 

met een chronische aandoening (zoals 

diabetes) en inwoners met een lage 

SES. Apeldoorn werkt aan een nieuwe 

sportnota waar Accres feedback op 

kan geven., in de hoop dat er uitein-

delijk meer financiële mogelijkheden 

ontstaan. Ambitie is om met Accres in 

ieder geval op twee nieuwe locaties 

in Apeldoorn te starten met wandel-

groepen, op dezelfde manier als Accres 

al twee wandelgroepen op andere 

locaties faciliteert. Deze wandelgroe-

pen worden overigens gedragen door 

vrijwilligers. Accres onderzoekt of er 

mogelijkheden zijn personele en finan-

ciële ondersteuning te bieden.

Gorinchem

Echt ingebed is de Challenge nog niet 

in Gorinchem, maar in het Sportplan 

Zo pakken gemeenten diabetes aan

‘De Kracht van Sport’ van de gemeente 

is de inzet voor kwetsbare doelgroe-

pen wel omschreven. Gorinchem initi-

eert, motiveert, stimuleert en onder-

steunt de organisatie van activiteiten, 

met als achterliggende gedachte dat 

in Gorinchem vervolgens voldoende 

aanbieders en experts zijn die hier 

structureel een rol in oppakken. Huis-

artsen en zorgverleners moeten vanaf 

2018 de Challenge zelf gaan draaien, 

op basis van alle ervaring die ze dit 

jaar hebben opgedaan.

Amsterdam

In 2016 en 2017 werd de Diabetes Chal-

lenge door Sportservice Nederland 

gecoördineerd. Buurtsportcoach Petra 

Oldenkamp regelde wandelcoaches, 

op verzoek van de werkgroepen ROA 

(eerstelijnsgezondheidszorg) en Dia-

betesvereniging Nederland. Het eerste 

jaar gingen twee groepen met in 

totaal 25 deelnemers van start, dit jaar 

waren het er vijf met in totaal vijftig 

voornamelijk oudere deelnemers. 

Duidelijk is dat Amsterdam behoefte 

heeft aan georganiseerd wandelaan-

bod voor de doelgroep. De gemeente 

besloot de Diabetes Challenge te adop-

teren en hoopt zelfs het landelijke 

slotevent van volgend jaar naar de 

hoofdstad te krijgen. Oldenkamp: “Dat 

bewijst dat de Challenge door steeds 

meer gemeenten wordt gedragen. 

Vanaf 2018 is het een vast onderdeel 

binnen het hoofdstedelijk programma 

voor sportstimulering. Dat is goed 

nieuws, want ook hier worden deelne-

mers uit hun isolement gehaald. De 

meeste deelnemers blijven wandelen, 

met hun eigen coach en binnen het 

groepje waarin ze van start gingen.”

Utrecht

In de sportnota (2017-2020) Utrecht 

Sportief en Gezond is een heldere 

paragraaf opgenomen over de relatie 

tussen sport en gezondheid. Daarin is 

expliciet ook de Diabetes Challenge 

meegenomen. Overvecht is een van 

de wijken waar wekelijks gewandeld 

wordt. Onder de trouwe deelnemers 

is een Marokkaans echtpaar bij wie de 

Challenge zijn meerwaarde op diverse 

vlakken bewijst. De vrouw heeft dia-

betes en heeft haar bloedsuikerwaar-

den én medicijngebruik zien dalen. 

Een fysiek succes! Haar man lijdt aan 

een ernstige geheugenstoornis. Door 

de zorg voor hem was zij jarenlang 

aan huis gekluisterd. Ze lopen samen 

met veel plezier mee. Door de contac-

ten met andere deelnemers zien ze 

hun sociale wereld groter worden.

De Utrechtse raad nam, gekoppeld 

aan de sportnota, een motie aan 

waarbij het college wordt verzocht 

‘synergie tussen de portefeuilles 

sport en volksgezondheid te orga-

niseren als het gaat om stimulering 

van bewegen en sport’. Betrokken 

ambtenaren betrekken dit op organi-

satievormen (Gezonde Wijk-construc-

ties) en programma’s (zoals Welzijn op 

Recept en de Diabetes Challenge). 
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Verder lezen…
Op het Visie & Beleidsplein op  

www.sportengemeenten.nl kunt u de  

volgende documenten downloaden:

Diabetesfonds (z.j.). Diabetes in cijfers, 

bij Sport en Maatschappij

Wageningen Universiteit (2016).  

Slimmer diabetes voorkomen bij Sport 

en Beweegstimulering

Mulier Instituut & VU Medisch Centrum 

(2016). Stats & stories - mensen met 

diabetes type 2 bij Sport en  

Beweegstimulering

programma veel breder goede resultaten 

oplevert. Bewegen is voor iedereen, ook pre-

ventief, belangrijk. Dus ook mensen met bij-

voorbeeld COPD die meewandelden lieten 

goede resultaten zien.”

De Bas van de Goor Foundation is ambiti-

eus. De gretigheid waarmee de interventie 

de afgelopen jaren op veel plekken is opge-

pakt moet als het kan een structureel ver-

volg krijgen. “Daarvoor zijn we nu in overleg 

met de zorgverzekeraars om de inzet van 

de zorgprofessionals vanuit de bestaande 

financiering te bekostigen. Budget hoeft 

geen probleem te vormen. Wij bieden een 

kant-en-klaar concept: een organisatiemo-

dule waarmee je direct aan de slag kunt en 

die veel werk uit handen neemt. Zelfs inclu-

sief website, ondersteunende communica-

tiemiddelen en een onderzoeksprogramma 

om resultaten te meten.”   

waar de zorg, het sociale domein en sport 

samen optrekken. “Het initiatief ligt bij de 

zorgverlener, omdat deze de mensen in de 

wijk al kent en zich niet hoeft ‘in te vechten’ 

om bij de doelgroep binnen te komen. Dat 

de organisatie van het beweegaanbod uit-

eindelijk in veel gevallen via de buurtsport-

coach loopt is voor alle partijen praktisch.” 

Preventief
Zulke wandelconsulten zullen iedere 

gemeente aanspreken. Ze passen tenslotte 

binnen de doelstelling die gemeenten heb-

ben om de leefstijl van inwoners te verbete-

ren. “Daar waar het via sport soms lastig is 

om inwoners te bereiken lukt het hier wel. 

Mooi is dat hiermee niet alleen inwoners 

met diabetes (de groep beslaat inmiddels 

1,3 miljoen Nederlanders, red.) een hand 

wordt toegestoken, maar het beweeg-
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