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Brengt mensen met diabetes 
in beweging naar een 

betere kwaliteit van leven



Diabetes in Nederland SES in Nederland







Bloedglucose

oogte
emperatuur

● = >3,9 & <7,8mmol/ml(               )(              )
HT

Sport x Insuline x Alcohol

Koolhydraten x Stress x Ziekte

Soort inspanning
Duur, kracht, explosief
Tijdsduur inspanning
(Ultra) kort, (ultra) lang
Wedstrijd of training

Pen: spelen met langwerkende en kortwerkende insuline
Pomp: spelen met (tijdelijk) basaal en (tijdelijke) streefwaarde

Pure alcohol 
stopt de 
glucosetoevoer 
vanuit de lever naar 
het bloed.

Ziekte verhoogt de 
insulinebehoefte door 
insulineresistentie. 

Stresshormonen zetten 
aminozuren om in glucose.

Glycemische index bepaalt de snelheid 
waarin koolhydraten en suikers worden 
opgenomen in de cellen.
Vetten vertragen deze opname.

#247diabetes formule
Hoge temperatuur verandert 
insuline behoefte. 
Vrieskou maakt insuline onklaar.

Boven de 4000m 
verandert insuline 
behoefte

(Ook voor type 2)
Medicatie: Afbouwen naar geen medicatie is mogelijk  

Insuline: Afbouwen naar medicatie is mogelijk













Bas van de Goor

100% van de mensen wil gezond oud worden.

Als we weten dat een gezonde leefstijl daarbij helpt, 
waarom doet niet iedereen dat?

Kennis & gedragsverandering



Bas van de Goor

Hoe coach ik nu mensen om in beweging te komen?

Hoe coach ik mensen om vol te houden?

Sport- en beweeg advies



Bas van de Goor

Hoe coach ik nu mensen om in beweging te komen?
• Zorg dat mensen een motivatie vinden om te beginnen
• Maak het niet te moeilijk
• Zoek iets dat bij je past

Hoe coach ik mensen om vol te houden?
• Besef dat het lastig is om vol te houden
• Val een keer terug en begin opnieuw
• Maak een plan voor als je terugvalt

Sport- en beweeg advies
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20 weken wandelen
1x per week
3 daagse afsluiting
1 grote finale



Succesfactoren

Samen werken aan een laagdrempelig aanbod
Onder deskundige begeleiding -> nieuwe inzichten
Incentive / doorverwijzing -> loket in de wijk
Stap voor stap de positieve effecten ervaren
Breder dan bewegen alleen
Samen brengen we beweging in de wijk
Positieve en snelle resultaten



Stappen van gem. 2.500 naar 9.565 per dag

Somatische significante verschillen

Indicatie voor depressie neemt af

Zelfmanagementvaardigheden verbeteren sign.

Tot 1,5 jaar effect op HbA1c, BMI & medicatie

KvL neemt toe van 6,6 naar 7,7

SROI: iedere € 1 levert € 5,4 op



Sinds 2016 hebben 17.000 mensen de stap gezet



Pas op de plaats
Thuis in beweging kaart
NDC Light (10 weken)
Online beweegprogramma
Virtuele afsluiting 14-11
Bewegen als nieuwe normaal

COVID-19 aanpassingen

Armen omhoog

Nek rekken

Voeten omhoog
en omlaag

Knie heffen

Boksen

Elleboog naar knie

Appels plukken

Hielen tikken Roeien 

Armen draaien

Tenen tikken

Schouders draaien

Op de tenen

Bovenlichaam 
draaien

Zitten en opstaan

Evenwicht

Alle oefeningen 10x per arm of been 

Deel jouw beweegmoment!

Samen thuis bewegen!

via ndc@bvdgf.org of Facebook 
en tag de Bas van de Goor Foundationwww.bvdgf.org
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Wat is er voor nodig om bewegen het nieuwe 
normaal te maken?



Regionale aanpak op preventie en gezondheid
Preventie- en sportakkoord
Integrale samenwerking 

2 pakketten van samenwerking
3 jaar lang aanpak interventieaanbod 
Aansluiten bij lokaal aanbod (kapstok)

Onderzoek op impact en effectiviteit
Multi-disciplinaire aanpak van 20 weken
Regionaal follow-up programma 
Inclusieve interventie

Regio

Op naar een vitale regio!

Informatie voor gemeenten

Bas van de Goor Foundation
Papendallaan 7
6816 VD Arnhem

DE NATIONALE 
DIABETES  
CHALLENGE
Opstap naar een vitale regio!

De BvdGF brengt mensen met diabetes in beweging naar een betere kwaliteit van 
leven. Wilt u meer weten over ons en onze activiteiten? Neem dan eens een kijkje op: 
www.bvdgf.org. 

BAS VAN DE GOOR FOUNDATION   EDITIE 2020

Regie op 
preventie



20 weken wandelen 
April t/m September
Afsluitend festival

Deelnemersbijdrage: € 5,50
Ticket festival, medaille en shirt

Landelijke NDC Festival als afsluiting (indien mogelijk)
Virtuele challenge op WDD (14 nov)
Kosten per locatie €242 incl. BTW

Additioneel follow-up programma

Wijk



Online wandelinterventie
6 maanden programma
Trainingsschema’s (tot) 5-10-15-20 km
Tips over gezonde leefstijl
Feestelijke evenement op 14 november

Eventueel ook lokaal in te zetten als verlengstuk van 
het zorg- en sportaanbod.

Tot 1 oktober gratis aanmelden

www.jouwwandeluitdaging.nl

Individu

http://www.jouwwandeluitdaging.nl/


Doe je met ons mee?

Wereld Diabetes Dag op 14 november
Jouw Wandeluitdaging vanaf 15 november
Vanaf 5 januari launch wijkinterventie NDC 2021



Welke patiënt 
wordt 

de volgende 
ambassadeur?

'Wandelen is behandelen’



Disclaimer!

Sport heeft een aantal bijwerkingen
Je zult:
• beter slapen
• niet aankomen
• minder ziek zijn, je hebt een hogere weerstand
• een beter spijsvertering hebben
• meer zelfdiscipline en zelfvertrouwen hebben
• minder stress hebben
• meer energie hebben
• productiever zijn op je werk of op school
• makkelijker relaxt zijn
• minder kans hebben om diabetes, hartkwalen en kanker te 

ontwikkelen
• nieuwe vrienden maken



Nutrifit Plus: beweging en voeding op 
maat, voor duurzaam resultaat

Volgend webinar wo 28/10 a.s. 
Aanmelden via:

https://www.fitsurance.nl/webinar-nutrifitplus/

Madelon Bracke Jack StroekenTommie Koppens


