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Inleiding
Deze werkmap bevat informatie en handige documenten voor zorgverleners in de
huisartsenpraktijk die enthousiast zijn over Leefstijl als Medicijn bij patiënten met
diabetes mellitus type 2. Leefstijl als Medicijn is een overkoepelende term waar
onderwerpen als gezonde voeding, meer bewegen, niet roken, stressreductie,
ontspanning en slaap onder vallen. De werkmap is op dit moment gevuld met informatie
over de toepassing van koolhydraatbeperkte voeding en het aanpassen van
diabetesmedicatie. Op een later moment zullen we zorgen voor meer inhoud over de
andere leefstijl gerelateerde onderwerpen.
Voor nu hopen we dat de informatie in deze werkmap helpt bij het structureel inzetten
van een koolhydraatbeperking bij patiënten met diabetes. Suggesties over het uitbreiden
van de informatie ontvangen we graag via scholing@hzd.nu.
Succes!
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Protocol

KOOLHYDRAATBEPERKTE VOEDING EN AANPASSING DIABETESMEDICATIE IN DE EERSTE LIJN
Inleiding
HZD heeft als missie om mensen met (pre)diabetes te ondersteunen bij een gezonde
leefstijl. Het doel is dat patiënten deze leefstijl ook vol houden, waardoor de patiënt zich
blijvend fitter en energieker gaat voelen en meer controle gaat ervaren over de eigen
gezondheid en het eigen lijf. Een groot deel van mensen met diabetes kan door de
leefstijl aan te passen met minder medicatie toe of zelfs zonder. Deze leefstijlaspecten
bestaan uit: gezonde voeding (waaronder koolhydraat-beperkt eten), meer bewegen,
niet roken, stressreductie, ontspanning en slaap.
Dit document beschrijft een begeleidingstraject voor huisartsenpraktijken en diëtisten
gericht op het toepassen van een koolhydraatbeperkte voeding.
Het aanpassen van de hoeveelheid koolhydraten vraagt in alle gevallen om aanpassing
van, of kritisch kijken naar, de dosering van de medicatie. Eenheid in advisering
bevordert het effect van de behandeling, de patiëntveiligheid en eenduidigheid naar de
patiënt. Op dit moment zijn er geen studies bekend over hoe de aanpassingen precies
gedaan moeten worden. De uitvoering en toepassing vraagt dus om goede afstemming
tussen de verschillende disciplines.

Doel van het protocol
•

•
•

Eénduidige benadering door alle betrokken disciplines bij de behandeling van
patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) en/of overgewicht die
koolhydraatbeperkte voeding gebruiken.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokken disciplines zijn
vastgelegd.
Streven naar optimale glucoseregulering waarbij insulineresistentie verminderd of
doorbroken wordt en waarbij hypoglykemie voorkomen dient te worden.

Indicaties en contra-indicaties Koolhydraatbeperking
Indicaties
• Insulineresistentie bij diabetes mellitus type 2 met of zonder medicatiegebruik.
• Overgewicht (BMI >-25).
• Gestoorde glucosetolerantie (valt niet onder de DM-ketenzorg, dus vergoeding
voor diëtist gaat af van eigen bijdrage, indien men niet is opgenomen in de CVRMketen).
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Contra-indicaties
• Niet starten met een laag koolhydraatdieet in de eerste lijn:
o Levercirrose
o Recent myocardinfarct (<3 maanden); na 6 maanden stabiele situatie kan
wel worden gestart met interventie.
o Eetstoornis
o SGLT2-remmers i.v.m. verhoogde kans op normoglycemische ketoacidose
o Nierfunctiestoornissen met een GFR <30
• Beperkte interventie:
o Hartfalen groter of gelijk NYHA2: max. 25% van de koolhydraten beperken
in verband met mogelijke vochtretentie.
Relatieve contra-indicaties
• Diabetische retinopathie: overleggen met de hoofdbehandelaar.
Is het fundusonderzoek >-1 jaar geleden, herhalen van dit onderzoek.
• Diabetes Mellitus type 1 (koolhydraatbeperkt eten heeft meerwaarde, maar het
medicatie-afbouwprotocol is gericht op DM-2)

Aanpassing van de voeding en medicatie
De mate van koolhydraatbeperking kan zeer verschillend zijn. Voor welke mate van
beperking gekozen wordt, is afhankelijk van onder andere eetgewoontes, persoonlijke
omstandigheden en motivatie om te veranderen.
Stoppen met de koolhydraatbeperkte voeding of verruimen van de hoeveelheid
koolhydraten vraagt om overleg met de patiënt. Tevens zal dit met de POH/arts
besproken moeten worden om de bloedglucosewaarden te monitoren.
De aanpassing van de hoeveelheid insuline en tabletten is afhankelijk van meerdere
factoren:
• Mate van de koolhydraatbeperking
o Licht beperkt (150-200 gram per dag)
o Matig beperkt (70-150 gram per dag)
o Sterk beperkt (<-70 gram per dag)
• Hoogte van de glucosewaarden
o Goed (HBA1c <-53 mmol/mol)
o Matig (HBA1c 53-86 mmol/mol)
o Slecht (HBA1c >-86 mmol/mol)
• Andere leefstijlaanpassingen zoals beweging, stressreductie en slaap
Aanpassingen en bijstellen vragen om overleg en het verkrijgen van ervaring. De in de
richtlijn gegeven adviezen zijn gebaseerd op practice-based ervaringen van verschillende
organisaties.
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Starten
•

•

•

•

•

Indien een patiënt voldoende gemotiveerd is om met dit traject te starten volgt
verwijzing naar de diëtist via VIP Samenwerken met daarbij de melding dat
patiënt wil starten met het beperken van de koolhydraatinname van de voeding.
Er is een recente HBA1c bepaling gedaan (<3 maanden).
De POH vraagt de patiënt om voorafgaand aan de intake bij de diëtist gedurende
2 dagen een eetverslag en een dagcurve te maken. De POH verstrekt het
formulier (bijlage):
o bij insulinegebruik een 7-punts dagcurve
o bij (meerdere soorten) orale antidiabetica overweeg een 4-punts dagcurve
preprandiaal. Het is aan te raden dat de patiënt de beschikking heeft over
een glucosemeter en bekwaam is in het uitoefenen van zelfcontrole. Leen
eventueel een glucosemeter van de praktijk.
De diëtist beoordeelt het eetverslag en maakt op basis hiervan een voorstel voor
de aanpassingen van het eetpatroon. Dit wordt met de patiënt besproken tijdens
de intake.
De diëtist geeft de afgesproken wijzigingen in koolhydraatinname van de patiënt
door aan de hoofdbehandelaar (telefonisch/face to face/VIP Samenwerken).
- gebruikelijke koolhydraatintake
- geadviseerde koolhydraatintake bij koolhydraatbeperking (bij voorkeur per
maaltijd).
Start de laag koolhydraatbeperkte voeding bij voorkeur op maandag of dinsdag.

Let op: De patiënt mag pas starten met de verandering in het voedingspatroon
als de POH/diabetesverpleegkundige (DVK) contact met hem/haar heeft
opgenomen over aanpassing van de medicatie, indien van toepassing.
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Protocol aanpassing medicatie
Alleen orale diabetesmedicatie
Metformine, Acarbose,
DPP4-remmers en TZD:

Handhaven (geven een zeer gering hypo-risico). Bij
HbA1c <48 afbouwen/stoppen

SGLT2-remmers

Medicatie stoppen (i.v.m. verhoogd risico op
normoglycemische ketoacidose)

SU-derivaat

•
•
•

Licht beperkt (150-200 gr/dag): halveer SUderivaat, in tweede instantie staken
Matig beperkt (70-150 gr/dag): halveer SUderivaat, in tweede instantie staken
Sterk beperkt (<70 gr/dag): SU-derivaat staken bij
start van de interventie

Stappenplan
• Indien wenselijk: maak 2 x 4-punts pre-prandiale dagcurve vóór koolhydraatbeperking en zorg dat HBA1c recent is bepaald (<3-maanden). Zorg dat patiënt in
dat geval de beschikking heeft over een eigen glucosemeter of leen een
glucosemeter van de praktijk.
o Medicatie-aanpassing is mede afhankelijk van de mate van
koolhydraatbeperking per maaltijd en het gebruik van koolhydraten
tussendoor.
o 3 dagen na het starten contact met POH/DVK om te horen hoe het gaat.
Vraag naar klachten van hypoglykemie.
o 1 x per 2 weken contact POH/DVK/diëtist, vaker indien nodig. Na start van
de koolhydraatbeperking 1 x per week 2 dagen eetverslag en (zo nodig)
4-punts pre-prandiale dagcurve maken. Het eetverslag en dagcurve ter
beoordeling sturen naar POH/DVK en diëtist via VIP Samenwerken.
o Iedere 3 maanden HBA1c laten bepalen.
Insuline
Langwerkend/
middellangwerkend

•
•
•

Licht beperkt (150-200 gr/dag): verlagen met 25%
Matig beperkt (70-150 gr/dag): verlagen met 50%
Sterk beperkt (<70 gr/dag): verlagen met 75%

Basaal Bolus regime

•

Licht beperkt (150-200 gr/dag): langwerkende
insuline verlagen met 25%, snelwerkende insuline
verlagen met 50%
Matig beperkt (70-150 gr/dag): langwerkende
insuline verlagen met 50%, snelwerkende insuline
stoppen
Sterk beperkt (<70 gr/dag): langwerkende insuline
verlagen met 75%, snelwerkende insuline stoppen

•
•

Analoge mix regime

•

Voor start interventie overzetten op langwerkende
insuline met een kortwerkende insuline erbij indien
nodig (op basis van dagcurve)

Stappenplan
• Maak 7-puntsdagcurve vóór koolhydraatbeperking en zorg dat HBA1c recent is
bepaald (<3 maanden). Zorg dat patiënt de beschikking heeft over een eigen
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•
•
•

•

glucosemeter.
Medicatieaanpassing is mede afhankelijk van de mate van koolhydraatbeperking
per maaltijd en het gebruik van koolhydraten tussendoor.
3 dagen na het starten contact met POH/DVK om te horen hoe het gaat. Vraag
naar klachten van hypoglykemie.
1 x per 2 weken contact POH/DVK/diëtist, vaker indien nodig. Na start van de
koolhydraatbeperking 1 x per week 2 dagen eetverslag en (zo nodig)
7-punts dagcurve maken. Het eetverslag en dagcurve ter
beoordeling sturen naar POH/DVK en diëtist via VIP Samenwerken.
Iedere 3 maanden HBA1c laten bepalen.

GLP-1 analoog
GLP-1 handhaven. Bij verbetering HbA1c stoppen
Combinaties van middelen
Volg de adviezen voor elk middel apart op zoals hierboven beschreven.

Aandachtspunten
•
•
•

•

•

Glucose nuchter <7 mmol/l: medicatie verder afbouwen
Glucose nuchter 7-10 mmol/l: effect langer afwachten
Glucose nuchter 10-15 mmol/l: tijdelijk accepteren zolang er sprake is van
verandering in buikomvang of gewichtsreductie
Wanneer een patiënt geen klachten heeft is het accepteren van hogere glucosewaarden (tot 15 mmol/l) gedurende 2 weken geen probleem. Daarna kan eventueel
medicatie worden toegevoegd. Wees alert op (pseudo) hypo-gevoel bij normale
bloedsuikerwaardes
Glucose nuchter >15 mmol/l: onacceptabel, neem leefstijlanamnese af en bespreek
het ophogen of herstarten van de medicatie
Meten is weten en niet standaard eten
o Bepaal elke 3 maanden het HBA1c. De nuchtere glucosewaarde
(vermoedelijk door insulineresistentie in de lever) kan relatief hoog blijven
terwijl de glucosewaarde overdag (en daarmee het HBA1c) wel daalt.
o Let op mogelijke daling van de bloeddruk en pas de medicatie tijdig aan.
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Samenvatting stappenplan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

POH/DVK/HA verwijst de patiënt via VIP Samenwerken naar de diëtist.
POH/DVK regelt glucosemeter voor de patiënt (eventueel leenmeter van de
praktijk) en toetst of patiënt bekwaam is in het uitvoeren van zelfcontrole.
POH/DVK verstrekt formulier eetverslag (bijlage).
Diëtist beoordeelt eetverslag en maakt voorbeeld-dagmenu.
Voor de start informeert diëtist de POH/DVK telefonisch of face-to-face of via
VIP Samenwerken.
POH/DVK/HA bespreekt zo nodig de aanpassing van de medicatie met patiënt.
POH/DVK informeert apotheek zo nodig.
Start de laag koolhydraatbeperkte voeding bij voorkeur op maandag of
dinsdag.
3 dagen na de start contact met de POH/DVK.
1x per 2 weken contact POH/DVK/diëtist, vaker indien nodig. Na de start van
de koolhydraatbeperking 1x per week 2 dagen eetverslag/7-punts-dagcurve
maken bij insuline gebruik en zo nodig 4 punts-dagcurve pre-prandiaal bij
orale antidiabetica.
Het eetverslag en/of dagcurve ter beoordeling sturen naar POH en diëtist via
VIP Samenwerken.
Uitleg voor de patiënt vind je hier Op geleide van dagcurve en nuchtere
glucosewaarden verder aanpassen van medicatie.
Na 1 maand 2-wekelijks of 1x per maand contact.
Elke 3 maanden HBA1c bepaling.
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Handleiding voor de diëtist
Doel
•
•
Start
•
•

Verbetering insulineresistentie/insulinegevoeligheid
Gewichtsreductie indien nodig (in elk geval -10% van het begingewicht)

Diëtist ziet patiënt binnen 1 maand na verwijzing
Patiënt maakt ter voorbereiding op de intake van 2 dagen eetverslagen in
combinatie met 7-punts dagcurve bij insulinegebruik of 4-punts-dagcurve bij antiorale diabetica indien nodig.

Intake
• Uitleg koolhydraten/vetten/eiwitten ➔ fysiologie ➔ beeldmateriaal (zie werkmap)
• Beoordelen eetdagboek, samen met de POH (afhankelijk van de werkafspraken in
de praktijk)
• In overleg met patiënt komen tot een voorbeeld-dagmenu
• Uitwerken voorbeeld-dagmenu en versturen naar patiënt
• Maken van vervolgconsult (2-3 weken na intake)
• Rapporteren naar POH/HA via VIP Samenwerken (nul-meting en verandering van
koolhydraat-inname, L/M/S).
Methodiek
Áltijd maatwerk ➔ afhankelijk van de mogelijkheden/motivatie van de patiënt
Uitgangspunten koolhydraatbeperking:
• Licht beperkt (150-200 gram per dag)
• Matig beperkt (70-150 gram per dag)
• Sterk beperkt (< 70 gram per dag).

➢

Totaal % koolhydraten verlagen
In elk geval geen:
• Suiker, honing of siroop in koffie en thee
• Frisdrank, limonade
• vruchtensap
• gezoete zuivel: toetjes, yoghurtdrink, chocolademelk, milk&fruit, ijskoffie
etc.
• snoep, koek, gebak, chocola
• zoet beleg
• gezoete ontbijtgranen: cruesli, cornflakes, chocopops etc.

➢
•

Zo onbewerkt mogelijk:
In elk geval geen:
- geraffineerde brood-, rijst-, pasta- en couscoussoorten, wraps, taco’s
mie(hoen), patat, pizza etc.

•

Indien wenselijk alleen (hoe vaak, hoeveel en waarom):
- volkoren brood of koolhydraatbeperkt brood, koolhydraatbeperkte
vezelcrackers, havermout
- zilvervliesrijst, volkoren couscous, volkorenpasta.
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•

➢

Probeer bij voorkeur onderstaande te verwerken in een dagmenu:
- in elk geval 250 gram groente:, gekookt, gewokt, rauw, diepvries (zonder
toevoegingen). Hoe meer, hoe beter!
- 2 porties zuivel: (half)vol, onbewerkt/ongezoet, gefermenteerd.
- 20 gram kaas
- Vis/kip/vlees/ei
- 40 gram olie/(vloeibare/dieet)margarine/boter
- 40 gram ongezouten noten
- 1 portie (bij voorkeur laag- koolhydraat) fruit
3-maaltijden per dag
• Leg uit dat 3 maaltijden per dag, zonder tussendoortjes, de voorkeur heeft.
(vasten geeft direct een verbetering op de insulinegevoeligheid). Zorg voor
voldoende eiwit en vet in het dagmenu, zodat er voldoende verzadiging
optreedt
• Stimuleer bewegen, indien mogelijk nuchter, (bijv. hond uitlaten voor het
ontbijt).

Vervolgconsult
• Met patiënt voorbeeld-dagmenu evalueren en waar nodig aanpassen
• Patiënt vragen opnieuw gedurende twee dagen eetverslagen te maken en
7-, of 4-punts dagcurve na eerste vervolgconsult.
• Samen met POH glucosewaarden evalueren indien mogelijk
• In de vervolgconsulten aandacht voor:
Warenkennis
Etiketten lezen
Kosten van de voeding
Feestjes en bijzondere gelegenheden
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Dagverslag

label
Naam________________________________
Geboortedatum________________________
Datum
Bloedglucose
NU - Ontbijt
(glucose nuchter
meten)

NO Tussendoor
(glucose 1½ uur
na het ontbijt)
VL - Lunch
(glucose voor de
lunch)

NL - Tussendoor
(glucose 1½ uur
na de lunch)
VA - Avondeten
(glucose voor
het avondeten)

NA
Tussendoor
(glucose 1½ uur
na het
avondeten)
VS
Voor het slapen

N
‘s Nachts
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Eten / drinken (evt. tijd)

kh

Opmerkingen

Leefstijlanamnese
Datum:

Meting

Meting

Meting

Meting

Meting

Meting

Meting

nuchter

1,5-2 uur na
ontbijt

voor lunch

1,5-2 uur na
lunch

voor diner

1,5-2 uur na
diner

voor het
slapen

Meting
ontbijt:

tussendoor:

lunch:

tussendoor:

diner:

tussendoor:

Eten &
Drinken

voor/na maaltijd*

voor/na de maaltijd*

voor/na de maaltijd*

Beweging

Slaap

van:

Diabetesmedicatie:

tot:

Tijdstip:

Kwaliteit: goed/slecht en waardoor

Medicatie:
Reflectie: wat denk je zelf dat er anders kan om je doelen
te bereiken

Cijfer 0 -10 (0 is geen stress, 10 is heel veel stress) :
Waardoor:

Stress

Stressfactoren: ziekte/omgeving/werk/familie
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Recepten ontbijt
Groenten eimuffins, breed inzetbaar!
Maaltijdgang: Ontbijt
Aantal of hoeveelheid: 12 stuks
Koolhydraten: 1,8 gr. gemiddeld per stuk (12 stuks uit recept)
Voorbereiding: 20 minuten
Kooktijd: 20 minuten
Klaar in: 40 minuten
Ingrediënten
1/4 groene paprika
1/4 rode paprika
1 sjalot
1 flinke hand spinazie
handje tuinbonen (vers of diepvries)
veel verse kruiden citroentijm, koriander, munt, peterselie, dille etc.
5 eieren
4 eetlepels amandelmeel
flinke scheut (amandel)melk
peper en zout
reepjes (vega) ham, spek, kip of zalm
blokjes kaas
Bereiding
1. Was en snijd je groente zoals te doen gebruikelijk, de stukjes paprika mogen een
beetje klein, dan garen ze snel en voor dit doel ook lekkerder. Het sjalotje sneed ik
in ringen.
2. Bak/gaar de groente stuk voor stuk en houd alles apart: Ui, paprika, tuinboontjes en
spinazie. Spinazie even grof hakken en de tuinboontjes dubbeldoppen.
3. Was, droog en hak de kruiden fijn.
Verwarm nu de oven voor op 200 graden (180 graden hetelucht) en vet je
muffinvorm in of gebruik inzetvormpjes, ik geef daar zelf de voorkeur aan want ei
plakt heel erg...
4. Klop in een schenkkan de eieren goed los met een flinke scheut (amandel)melk en
roer er amandelmeel door en zout en peper.
5. Leg eerst een reepje zalm of ham over de bodem van een paar vormpjes. Daarop
komt de groente, dan de kruiden en de kaas. Als laatste schenk je het eimengsel
over de groente.
6. Bak de groenten eimuffins in ongeveer 20 minuten mooi lichtbruin. Eet smakelijk.
Recept: Koolhydraatarmrecept.nl
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Ontbijtpannenkoekjes, stoer & smakelijk
Als je koolhydraatarm eet, ga je dan het brood missen? Stoere ontbijtpannenkoekjes,
uitstekende koolhydraatarme broodvervanger een verrukkelijke traktatie!
Maaltijdgang: Ontbijt
Aantal of hoeveelheid: 2 porties
Koolhydraten: 2 gr. khd pp excl. beleg (2 porties uit recept)
Voorbereiding: 5 minuten
Kooktijd: 10 minuten
Klaar in: 15 minuten
Ingrediënten
2 eieren
3 eetlepels (amandel)melk
½ theelepel paprikapoeder naar smaak
peper en zout
50 gram amandelmeel
1 eetlepel kokosmeel
1 theelepel bakpoeder (wijnsteen)
1-2 eetlepels water
olie om in te bakken
30 gram geraspte kaas
Bereiding
1. Klop de eieren los met (amandel)melk, paprikapoeder en peper & zout. Kan ook
prima voor zoete pannenkoekjes als je niet te veel gebruikt.
2. Meng amandelmeel, kokosmeel en bakpoeder goed door elkaar. Dit doe je om te
voorkomen dat het bakpoeder teveel op één plek gaat zitten.
3. Meng alles tot een -redelijk dik- vloeibaar beslag. Doe er wat water bij als je het te
dik vindt of een klein beetje meel als het te dun is.
4. Verhit olie of boter in een koekenpan en schep met een lepel bergjes in een
koekenpan. Bak de pannenkoeken zachtjes ong. 2-3 minuten. Draai ze om als ze
daar stevig genoeg voor zijn en de onderkant begint te bruinen. Rasp desgewenst
kaas over de reeds gebakken kant.
5. Beleg met wat je maar wilt en geniet...
6. TIP: (Amandel)melk is te vervangen door slagroom, kokosmelk of iets dergelijks
eventueel aangelengd met wat water.
7. TIP: Warm en versgebakken opeten is het lekkerst, maar bewaren voor een later
tijdstip kan uitstekend. Meenemen in je lunchbox dus ook, je collega's willen vast het
recept!
Recept: Koolhydraatarmrecept.nl
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Griekse yoghurt met blauwe bessen, mandarijn en pitten
Maaltijdgang: Ontbijt
Koolhydraten: 13 gram
Ingrediënten
400 g Griekse yoghurt
2 eetlepels gebroken lijnzaad
2 eetlepels zonnebloem- en pompoenpitten
2 kleine handjes blauwe bessen, gewassen
1 mandarijntje, gepeld en dwars doorgesneden
Bereiding
1. Roer de pitten en zaden door de Griekse yoghurt
2. Leg het fruit er boven op
Recept: Janet Noome
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Granola met noten, pitten en zaden
Maaltijdgang: Ontbijt
Aantal of hoeveelheid: 15 porties
Voorbereiding: 10 minuten
Kooktijd: 30-40 minuten in de oven
Ingrediënten
50 g extra vierge kokosolie
2 el extra vierge olijfolie
250 g havermoutvlokken
100 g ongebrande noten (bijvoorbeeld hazelnoot,
amandel, walnoten)
50 g zaden & pitten (bijvoorbeeld maanzaad,
sesamzaad, lijnzaad, pompoenpitten,
zonnebloempitten)
30 g kokosschaafsel
1 el kaneel
Extra nodig
Bakplaat
Bakpapier
Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 160 graden Celsius en bekleed de bakplaat met
bakpapier.
2. Smelt de kokosolie op laag vuur in een steelpan. Voeg de olijfolie toe.
3. Roer de olie en de overige ingrediënten door elkaar totdat alles bedekt is met een
laagje olie. Verdeel het granola mengsel gelijkmatig over het bakpapier.
4. Rooster de granola 30-40 minuten in het midden van de oven. Schep iedere 10
minuten alles om.
5. Laat de granola afkoelen. Bewaar in een goed afgesloten weckpot of trommel.
Recept: Eet Beter – Tamara de Weijer
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Recepten lunch
Geroosterde aubergine met yoghurt
Verrukkelijke geroosterde aubergine met yoghurt, 2 verschillende sausjes eigenlijk.
Makkelijk om te maken en heel toegankelijke smaken. Perfect bijgerecht, bij de bbq of
lunchgerecht!
Maaltijdgang: Bijgerecht, Lunch
Aantal of hoeveelheid: 4 helften
Voorbereiding: 10 minuten
Kooktijd: 30 minuten
Klaar in: 60 minuten
Ingrediënten
2 kleine / 250 gr aubergine
Kruidenolie, zie onder yoghurt Muntsaus
2 el Griekse yoghurt
10 blaadjes verse munt
peper en zout
zoetstof
Yoghurt kurkumasaus
2 el Griekse yoghurt
1 tl kurkuma
scheutje olijfolie
zwarte peper en zout
snufje gemberpoeder
Garneren
4 el granaatappelpitjes
Bereiding
1. Verwarm de heteluchtoven op 180 graden. Was de aubergine en snijd ze in de lengte
doormidden. Snijd de aubergine op het snijvlak kruislings in, pas op dat niet de schil
raakt.
2. Plet, maal of vijzel ½ tl anijszaad, ½ tl harissa, ½ tl komijn, ½ tl gerookt
paprikapoeder, ½ tl korianderblad en ½ tl venkelzaad met een flinke snuf kaneel.
Maak er kruidenolie van met een flinke scheut olijfolie. Besmeer de ingesneden
snijvlakken van de aubergine met de kruidenolie.
3. Rooster de aubergine helften 30 minuten of tot ze gaar zijn. Houd het zelf even in de
gaten. Aubergines zijn nu eenmaal niet allemaal even groot en de ene oven is sneller
dan de ander. Laat even afkoelen buiten de oven. Je kunt de aubergine lauw-warm
of koud serveren.
4. Maak een stapeltje van de muntblaadjes, rol ze op en snijd in ragfijne reepjes. Houd
wat achter voor de garnering. Meng de ingrediënten voor de twee sauzen in twee
bakjes door elkaar. Proef en breng de sauzen naar eigen wens op smaak.
5. Verdeel de sauzen over de aubergine en garneer met munt en granaatappelpitjes.
Als je niet teveel koolhydraten wilt neem dan wat minder granaatappelpitjes.
Recept: Koolhydraatarmrecept.nl
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Spinazie muffins met tomaat
Maaltijdgang: Lunch
Aantal of hoeveelheid: 16 muffins
Koolhydraten: ca. 1 gr. khd per stuk (16 muffins uit recept)
Voorbereiding: 15 minuten
Kooktijd: 30 minuten
Klaar in: 55 minuten
Ingrediënten
450 gram verse spinazie
olie om spinazie te roerbakken
snufje knoflookpoeder
4 eieren
100 ml slagroom
100 gram kruidenroomkaas
50 gram amandelmeel
10 gram kokosmeel
chilipoeder
Italiaanse kruiden
peper en zout
3 x 12 kleine blokjes feta
12 plakjes tomaten en/of cherrytomaatjes
Bereiding
1. Roerbak de spinazie tot het geslonken in wat olie met knoflookpoeder of verse
knoflook, laat uitlekken in een bolzeef, druk al het overtollige vocht eruit!
2. Verwarm de oven voor op 175 graden (160 graden hetelucht) en vet een muffinvorm
in of gebruik siliconenvormpjes.
3. Doe eieren, slagroom, kruidenkaas, amandelmeel en kokosmeel samen met de
spinazie in de keukenmachine en laat draaien tot een mooie egale groene schuimige
massa. Breng op smaak met chili en de kruiden of gebruik specerijen die je zelf
lekker vindt en meng goed door elkaar.
4. Snijd minstens 3 x 12 blokjes feta van ong. 60 gram feta. Doe 3 blokjes in elke holte
en schenk het ei/spinaziemengsel tot een eindje onder de rand van je vormpjes en
dek af met een plakje tomaat of leg er voorzichtig een cherrytomaatje in. Strooi er
nog wat Italiaanse kruiden over en wat peper uit de molen.
5. Bak de muffins in 30-40 minuten gaar. Controleer de gaarheid met een houten
prikker (die moet er schoon en droog uitkomen). Laat 10 minuten in de oven staan
met de deur dicht om inzakken te voorkomen.
6. Haal de spinazie muffins daarna direct voorzichtig uit de vormpjes en serveer ze of
laat verder uitdampen op een rooster. Eet smakelijk!
Recept: Koolhydraatarmrecept.nl
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Paprikasoep, zijdezacht en romig
Rode paprikasoep van rode en gele paprika's. Samen met karwijzaad en crème fraîche
levert dat een waanzinnig zijdezacht maar kruidig soepje op.
Maaltijdgang: Lunch
Aantal of hoeveelheid: 4 flinke kommen
Koolhydraten: 6,2 gr. khd per kom (4 flinke kommen uit recept)
Voorbereiding: 10 minuten
Kooktijd: 25 minuten
Klaar in: 35 minuten
Ingrediënten
1 kleine ui
knoflook fijn gehakt
2 stengels bleekselderij
4 rode en/of gele paprika in stukjes
olijfolie
mespunt chilipoeder
paprikapoeder (gerookt) pimentón
kummel (karwij) tijm is ook lekker
1 liter groentebouillon
4 eetlepels crème fraîche losgeroerd
handje verse peterselie fijn gehakt
peper
Bereiding
1. Snijd ui, knoflook, bleekselderij en paprika zoals aangegeven. Fruit ui en knoflook in
wat olie met chilipoeder, paprikapoeder en kummel (karwijzaad) op matig vuur ca. 5
minuten.
2. Voeg de stukjes paprika en bleekselderij toe, roer om doe het deksel op de pan en
laat 5 minuten zachtjes garen (zweten) op laag vuur. Voeg bouillon toe, breng de
soep aan de kook en laat 15 minuten op zachtjes pruttelen.
3. Pureer de soep, schep in kommen en garneer met een lepel crème fraîche, kummel,
peterselie en gemalen peper. Gewoon heel erg lekker!
Recept: Koolhydraatarmrecept.nl
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Recepten diner
7. ecepten diner

Zuurkool pompoen ovenschotel
Maaltijdgang: Hoofdgerecht - diner
Aantal of hoeveelheid: 4 porties
Koolhydraten: 6,9 gr. pp (4 porties uit recept)
Voorbereiding: 10 minuten
Kooktijd: 40 minuten
Klaar in: 50 minuten
Ingrediënten
750 gram zuurkool
900 gram pompoen
1 ui
175 gr. (vega) spekblokjes
1 theelepel paprikapoeder (gerookt)
125 ml crème fraîche
naar smaak groentebouillon poeder
peper
naar smaak dille
naar smaak tijm
150 gram geraspte kaas
75 gram rucola
Bereiding
1. Kook de zuurkool ong. 20 minuten in een bodem water.
Was ondertussen de pompoen, schraap met een lepel de pitten eruit en snijd in
grove stukken. (schillen hoeft niet bij de Hokkaido, lekker veel vezels!) Zet de
pompoen net onder water en kook ong. 10-15 minuten tot hij zacht is. Tip: je kunt
bij de supermarkt ook al gesneden pompoen kopen, of uit de diepvries
2. Snipper de ui grof en bak in wat kokosolie in 2 minuten samen met gerookt
paprikapoeder. Bak de spekjes mee, vega spek is al gaar, dat is zo klaar.
Rasp de kaas en vet alvast een ovenschaal in.
3. Laat de zuurkool uitlekken in een vergiet of zeef. Controleer of de pompoen gaar
genoeg is en giet af. Stamp de pompoen tot een mooie gladde puree, dat kan met
een stamper of staafmixer. Roer de crème fraîche door de pompoenpuree.
4. Leg eerst een dun laagje zuurkool op de bodem van de ovenschaal, strooi daar dille
en tijm overheen. Meng de rest van de zuurkool door de pompoenpuree. Proef de
zuurkool pompoenstamppot en breng op smaak met wat bouillonpoeder en peper.
5. Verdeel de helft van de puree over het laagje zuurkool, dan het ui-spek-mengsel en
vervolgens de rest van de puree. Als laatste verdeel je de geraspte kaas erover. Kan
afgedekt met huishoudfolie in de koelkast tot later gebruik.
6. Bak de zuurkool pompoen ovenschotel 20 minuten in een voorverwarmde oven van
200 graden (hete lucht 180 graden), tot de kaas mooi goudgeel is. Als de schotel uit
de koelkast komt iets langer.
7. Verdeel de rucola over 4 borden en serveer een stuk van de prachtig oranje
ovenschotel daarboven op. En nu heerlijk smullen weer, eet smakelijk!
8. Tip: ook lekker met uitgebakken chorizoworst
Recept: Koolhydraatarmrecept.nl
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Pompoensoep met kokos en gember
Wie vindt dat pompoensoep wee of melig smaakt moet deze pompoensoep met kokos en
gember eens proberen. Echt een fantastische frisse en romige combinatie
Maaltijdgang: Hoofdgerecht - diner
Aantal of hoeveelheid: 4 grote kommen
Koolhydraten: 4 gr. khd per kom (4 grote kommen uit recept)
Voorbereiding: 10 minuten
Kooktijd: 15 minuten
Klaar in: 25 minuten
Ingrediënten
olie of vloeibare margarine
2 sjalot
1 theelepel sambal
3-4 cm verse gember geraspt
1 theelepel gemalen citroengras (sereh)
2 teentjes knoflook
750 ml groentebouillon
200 ml kokosmelk
½ = ca. 350-400 gr. pompoen
handje peterselie gehakt vers of koriander
100 gram garnalen OPTIONEEL
handje amandelschaafsel en pistachenoten OPTIONEEL
Bereiding
1. Fruit de ui glazig in wat olie. Voeg sambal, geraspte gember en citroengras toe en
bak even mee, pers de knoflook erboven uit. Dit koekt een beetje aan op de bodem
dat is niet erg, maar laat het niet verbranden.
2. Voeg bouillon, kokosmelk en de stukjes pompoen toe en breng aan de kook. Laat
10-12 minuten zachtjes pruttelen tot de pompoen zacht is.
3. Pureer de soep met een staafmixer zo grof als je zelf wilt.
Dien op met gehakte platte peterselie of koriander. Wil je een gevulde soep? Doe er dan
nog een handje garnalen door of amandel of pistache ook lekker. Eet smakelijk en geniet
ervan!
Recept: Koolhydraatarmrecept.nl
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Romige bloemkoolsoep met kerrie
Deze geweldig lekkere romige bloemkoolsoep heeft een beetje oosterse smaken, het
gouden trio kokosmelk, kurkuma en kerrie is erin verwerkt.
Maaltijdgang: Hoofdgerecht - diner
Aantal of hoeveelheid: 6 kommen
Koolhydraten: 4 gr. khd per kom (6 kommen uit recept)
Voorbereiding: 10 minuten
Kooktijd: 20 minuten
Klaar in: 30 minuten
Ingrediënten
1 ui
olie of vloeibare margarine
2 stengels bleekselderij
600 gram bloemkool
3 tl kerrie
2 tl kurkuma
sambal naar eigen smaak
1 liter groentebouillon
270 ml (dikke) kokosmelk
peper en zout
1 handje verse koriander of peterselie
snufje paprikapoeder (gerookt)
Bereiding
1. Snipper de ui. Bak deze in kokosolie op middelhoog glazig in ongeveer 3 minuten.
2. Snijd ondertussen de bleekselderij in stukjes. Breek de bloemkool in roosjes en spoel
ze af. Voeg beide groente toe aan de ui. Bestrooi de groente met de kerrie en
kurkuma en bak gedurende 5 minuten op laag vuur, blijf omscheppen.
3. Voeg de bouillon toe en breng de soep aan de kook. Laat de soep 10 minuten
zachtjes koken met een deksel op de pan totdat de bloemkool en bleekselderij zacht
zijn.
4. Schep de helft van de groente eruit met een schuimspaan en pureer de rest van de
soep glad met een staafmixer. Blenderen kan ook.
5. Doe de stukjes groente weer terug en roer de kokosmelk door de soep. Warm de
soep helemaal door maar laat niet koken. Proef en breng de soep op smaak met
sambal, peper en zout.
6. Hak ondertussen een handje koriander(of peterselie) voor de garnering. Schep de
soep in kommen en bestrooi met een snufje paprikapoeder en koriander. Eet
smakelijk!

Recept: Koolhydraatarmrecept.nl
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Snert zonder erwt – koolhydraatarme erwtensoep
Dit smaakt gewoon naar erwtensoep! Inderdaad deze heerlijk geurende koolhydraatarme
erwtensoep, snert zonder erwt, lijkt behoorlijk op 'the real thing'!!
Maaltijdgang: Hoofdgerecht - diner
Aantal of hoeveelheid: ruim 6 kommen
Koolhydraten: 7,5 gr. per kom (ruim 6 kommen uit recept)
Voorbereiding: 15 minuten
Kooktijd: 45 minuten
Klaar in: 60 minuten
Ingrediënten
1 ui grof gesneden
2 teentjes gerookte knoflook gehakt
250 gram / 1 stuks prei in ringen
150 gram/ 1 stuks wortel in plakjes
175 gram / 3 stengels bleekselderij in kleine stukjes, houd het groen apart voor garnering
350 gram / 1 kleine knolselderij geschild in blokjes
3 stuks laurierblad
500-750 ml van een stukje groentebouillon tablet groenten, kruiden en/of
bospaddenstoelen
400 gram broccoli in roosjes
peper en zout
150 gram spekblokjes
rookworst naar keuze
Bereiding
1. Bak dan eerst de spekjes uit
2. Snipper de ui, snijd en was de prei, wortel en bleekselderij. Bak de ui eerst even aan
in een ruime soeppan in wat olie (of het spekvet) en pers knoflook erboven (laat niet
verbranden). Doe dan de prei, wortel en bleekselderij erbij en bak 5 minuten mee
schep af en toe even om. Tip: je kunt ook een zak gesneden erwtensoepgroente
gebruiken
3. Snijd ondertussen van de knolselderij eerst de wortels en het onderkantje af. Dan de
knol in plakken snijden zo kan je elke plak gemakkelijk schillen. Snijd de plakken
vervolgens in blokjes en voeg ze bij de andere groenten. Bak ook de knolselderij
weer een paar minuutjes mee. (zie tip hierboven, dan hoef je de knolselderij dus niet
te doen, zit al in het mengsel)
4. Voeg laurierblaadjes toe (haal ze eruit voordat je de soep pureert!) en giet 500-750
ml. bouillon bij de groenten. Voor deze -lekkere dikke- snert gebruikte ik 500 ml
water en 1-2 groentebouillonblokjes. Breng de soep aan de kook.
5. Laat de soep minstens 30 minuten zachtjes pruttelen. Tot zover kan je het makkelijk
een dag van te voren maken. Wel gekoeld bewaren.
6. SOEP AFMAKEN. Kook broccoli in 15 minuten in een apart pannetje, giet af en pureer
fijn, dit werkt uitstekend als bindmiddel voor je soep! Warm de soep langzaam op en
warm de worst in de soep mee of bereid volgens verpakking.
7. Haal de worst en de 3 laurierblaadjes uit de warme snert en stamp de soep grof met
een pureestamper (of pureer als je een gladde soep wilt). Snijd de warme worst in
plakjes. Roer de broccolipuree, spek en plakjes worst door de snert (houd wat
garnering apart van de worst en spekjes). Warm alles nog even goed door, proef en
voeg zonodig peper en/of kruiden naar smaak toe.
8. Schep de stevige snert zonder erwt in kommen en serveer met plakjes worst en
spekjes en strooi er vers gesneden bleekselderijgroen over. En nu maar hopen op
sneeuw en ijs.
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Bloemkool nasi
400 gr bloemkool rijst
3-4 eieren
1 ui
2 tenen knoflook
1 rode peper
200 gr kip
250 gr Chinese roerbakmix
Snuf komijn
Scheut ketjap
2 bosuien
Bereiding
1. Je kunt bloemkoolrijst kant en klaar kopen bij de meeste grotere supermarkten of
zelf maken door een aantal roosjes bloemkool fijn hakken in een keukenmachine tot
de grootte van rijst.
2. Snipper de ui, rode peper en knoflook fijn. Fruit deze aan in een pan met een beetje
olie. Voeg de komijn en ketjap toe. Voeg de kip in kleine stukjes toe en bak een paar
minuten mee tot hij bijna gaar is. Schep dan de roerbakgroenten, bosui er door en
de bloemkoolrijst.
3. Serveer met gebakken eitje, seroendeng en gebakken uitjes
Recept: Leukerecepten.nl
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Stamppot boerenkool
Maaltijdgang: Hoofdgerecht - diner
Koolhydraten: 16 gram
Extra nodig: staafmixer
Ingrediënten (voor 2 personen)
300 gram boerenkool, gesneden
300 gram bloemkool in grove stukken
200 gram knolselderij in stukken
1 eetlepel mosterd
75 gram gerookte spekblokjes
2 Kleintjes Gelderse rookworst
Bereiding
1. Kook de bloemkool en knolselderij samen in 1 pan beetgaar in 10 - 15 minuten
2. Kook in een andere pan de boerenkool in 15 minuten gaar en giet af (eventueel door
een zeef)
3. Giet bloemkool en knolselderij af en pureer goed met de staafmixer
4. Roer de eetlepel mosterd er door
5. Roer de boerenkool door de bloemkoolpuree.
6. Bak spekblokjes uit en verhit de rookworst
7. Giet naar behoefte het spekvet uit de pan over de stamppot
Recept: Janet Noome
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Bloemkoolpizza
Maaltijdgang: Hoofdgerecht - diner
Aantal of hoeveelheid: 2 personen
Voorbereiding: 15 minuten
Kooktijd: 20 minuten in de oven
Ingrediënten
1 grote bloemkool
1 ei
100 g Parmezaanse kaas, grof geraspt
3 teentjes knoflook, geperst
4 takjes rozemarijn, blaadjes
Peper en zout
Extra nodig
Bakplaat
Bakpapier
Keukenmachine
Schone theedoek
Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius en bekleed een bakplaat met
bakpapier.
2. Snij de bloemkool in roosjes en maal ze met de keukenmachine tot kruim. Schep
de helft van het kruim op het midden van een schone theedoek en knijp het vocht
er stevig uit. Herhaal dit met de overige bloemkool.
3. Meng het bloemkoolkruim in een kom met het ei, de kaas, de knoflook en de
rozemarijn. Breng op smaak met peper en zout.
4. Verdeel 2 keer 1/6 deel van het mengsel op het bakpapier. Gebruik de bolle kant
van een lepel om ronde vorm en een dunne egale bodem te krijgen.
5. Bak de pizzabodems 15-20 minuten in het midden van de oven, tot de bovenkant
goudbruin is.
Recept: Eet Beter – Tamara de Weijer

Versie: November 2018

Uitleg insulineresistentie
In dit hoofdstuk staan een aantal afbeeldingen die gebruikt kunnen worden om op een
eenvoudige manier uit te leggen wat de werking is van insuline en wat insulineresistentie
inhoudt.

Figuur 1 Bron: dr. Jason Fung - The Obesity Code
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Tips en trucs
Enkele handige tips
1)

Tel géén calorieën maar let wel op de kwaliteit van wat je eet;

2)

Eet vers en geen bewerkte ‘rommel’: vermijd verpakkingen tenzij je zelf een zak om de
bloemkool doet;

3)

Koop slim in en zorg dat de basisvoorraden in jouw keuken goed op orde zijn;

4)

Maak lijstjes van wat je elke week vers koopt maar ook wat je altijd in huis moet
hebben. Breng structuur aan;

5)

Eet 3 maaltijden per dag en geen tussendoortjes (wel drinken: koffie, thee, water,
bouillon). Het went echt;

6)

Neem de tijd voor je maaltijden en eet rustig: je verzadigingsgevoel ontstaat pas na 15
minuten eten;

7)

Eet tot je verzadigd bent: leer duidelijk je maaggevoel te herkennen. Stop bij
verzadiging;

8)

Bereid meer groente dan het recept aangeeft: het is ideaal om restjes de volgende dag
te verwerken. Met een paar eieren en wat gare groente tover je snel een heerlijk
lunchgerecht op tafel;

9)

Koop extra afsluitbare koelkastdozen. Van deze eenmalige investering heb je jarenlang
plezier;

10) Maak gerechten op voorraad: soepen, stamppot en groentepuree lenen zich uitstekend
voor invriezen;
11) Laat je niet afleiden wat andere mensen van jouw manier van eten vinden. Trek je
eigen plan!
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Aan te raden koolhydraatarme kookboeken
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Recepten links:
https://www.koolhydraatarmrecept.nl/wp-content/cache/all//index.html
http://oanhskitchen.nl/CategorieIndex/recepten/lunch/
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Meetwaarden
Wat zijn de effecten? Meten is weten!
Voor onderzoek willen we je vragen om op 3 meetmomenten gegevens vast te leggen. Als
een patiënt start, na 6 maanden en na 1 jaar. Vul het protocol in je His zo volledig mogelijk
in. Onderstaande gegevens kunnen we via VIPLive uit het His halen.
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Wat zijn de effecten op medicatie?
Om het verloop op medicatie te monitoren willen we je vragen onderstaand Excel bestand
bij te houden.
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Toestemmingsverklaring deelname ‘Leefstijl als medicijn bij DM2’
Uw huisarts doet mee met het programma Leefstijl als medicijn bij Diabetes Mellitus type 2.
Dit programma heeft als doel om mensen met (pre)diabetes te ondersteunen bij een
gezonde leefstijl. Een onderdeel van dit programma is het Koolhydraatbeperkte
voedingspatroon. Een groot deel van mensen met diabetes kan door het verminderen van
de hoeveelheid koolhydraten in de voeding met minder medicatie toe of zelfs zonder. Door
de huisarts of praktijkondersteuner bent u geïnformeerd over het toepassen van deze
koolhydraatbeperkte wijze van eten/drinken en wat dit voor u betekent.
We willen u vragen of we een aantal gegevens van u mogen gebruiken om onderzoek te
doen. We gaan onderzoeken of het eten van minder koolhydraten op de lange termijn
ervoor zorgt dat iemand gezonder wordt en minder of helemaal geen medicijnen voor de
diabetes hoeft te gebruiken.
We verzamelen de volgende gegevens bij de start van de koolhydraatbeperking, na 6
maanden en na een jaar:
• Gewicht en buikomvang
• Bloedwaarden als glucose nuchter, HbA1c, cholesterol, nierfunctie
• Bloeddruk
• De hoeveelheid koolhydraten die u gewend was te eten en de hoeveelheid die u gaat
eten
• De medicijnen die u gebruikt en de doseringen
Natuurlijk zullen we uw gegevens anoniem gebruiken. Er is bij de onderzoekers niet bekend
dat het om uw gegevens gaat.
Door ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met het delen van uw
medische gegevens voor onderzoek.
JA
Ik geef toestemming aan mijn huisarts dat mijn gegevens anoniem gebruikt kunnen
worden voor (wetenschappelijk) onderzoek naar Leefstijl als medicijn bij DM2.
NEE
Ik geef geen toestemming aan mijn huisarts om mijn medische gegevens
beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar Leefstijl als medicijn bij DM2.

Datum:

………………………………………………………………………

Naam:

………………………………………………………………………

Handtekening:
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Versie: November 2018

Toestemmingsverklaring deelname ‘Leefstijl als medicijn bij DM2’
Uw huisarts doet mee met het programma Leefstijl als medicijn bij Diabetes Mellitus type 2.
Dit programma heeft als doel om mensen met (pre)diabetes te ondersteunen bij een
gezonde leefstijl. Een onderdeel van dit programma is het Koolhydraatbeperkte
voedingspatroon. Een groot deel van mensen met diabetes kan door het verminderen van
de hoeveelheid koolhydraten in de voeding met minder medicatie toe of zelfs zonder. Door
de huisarts of praktijkondersteuner bent u geïnformeerd over het toepassen van deze
koolhydraatbeperkte wijze van eten/drinken en wat dit voor u betekent.
We willen u vragen of we een aantal gegevens van u mogen gebruiken om onderzoek te
doen. We gaan onderzoeken of het eten van minder koolhydraten op de lange termijn
ervoor zorgt dat iemand gezonder wordt en minder of helemaal geen medicijnen voor de
diabetes hoeft te gebruiken.
We verzamelen de volgende gegevens bij de start van de koolhydraatbeperking, na 6
maanden en na een jaar:
• Gewicht en buikomvang
• Bloedwaarden als glucose nuchter, HbA1c, cholesterol, nierfunctie
• Bloeddruk
• De hoeveelheid koolhydraten die u gewend was te eten en de hoeveelheid die u gaat
eten
• De medicijnen die u gebruikt en de doseringen
Natuurlijk zullen we uw gegevens anoniem gebruiken. Er is bij de onderzoekers niet bekend
dat het om uw gegevens gaat.
Door ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met het delen van uw
medische gegevens voor onderzoek.
JA
Ik geef toestemming aan mijn huisarts dat mijn gegevens anoniem gebruikt kunnen
worden voor (wetenschappelijk) onderzoek naar Leefstijl als medicijn bij DM2.
NEE
Ik geef geen toestemming aan mijn huisarts om mijn medische gegevens
beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar Leefstijl als medicijn bij DM2.

Datum:

………………………………………………………………………

Naam:

………………………………………………………………………

Handtekening:

………………………………………………………………………

Versie: November 2018

Toestemmingsverklaring deelname ‘Leefstijl als medicijn bij DM2’
Uw huisarts doet mee met het programma Leefstijl als medicijn bij Diabetes Mellitus type 2.
Dit programma heeft als doel om mensen met (pre)diabetes te ondersteunen bij een
gezonde leefstijl. Een onderdeel van dit programma is het Koolhydraatbeperkte
voedingspatroon. Een groot deel van mensen met diabetes kan door het verminderen van
de hoeveelheid koolhydraten in de voeding met minder medicatie toe of zelfs zonder. Door
de huisarts of praktijkondersteuner bent u geïnformeerd over het toepassen van deze
koolhydraatbeperkte wijze van eten/drinken en wat dit voor u betekent.
We willen u vragen of we een aantal gegevens van u mogen gebruiken om onderzoek te
doen. We gaan onderzoeken of het eten van minder koolhydraten op de lange termijn
ervoor zorgt dat iemand gezonder wordt en minder of helemaal geen medicijnen voor de
diabetes hoeft te gebruiken.
We verzamelen de volgende gegevens bij de start van de koolhydraatbeperking, na 6
maanden en na een jaar:
• Gewicht en buikomvang
• Bloedwaarden als glucose nuchter, HbA1c, cholesterol, nierfunctie
• Bloeddruk
• De hoeveelheid koolhydraten die u gewend was te eten en de hoeveelheid die u gaat
eten
• De medicijnen die u gebruikt en de doseringen
Natuurlijk zullen we uw gegevens anoniem gebruiken. Er is bij de onderzoekers niet bekend
dat het om uw gegevens gaat.
Door ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met het delen van uw
medische gegevens voor onderzoek.
JA
Ik geef toestemming aan mijn huisarts dat mijn gegevens anoniem gebruikt kunnen
worden voor (wetenschappelijk) onderzoek naar Leefstijl als medicijn bij DM2.
NEE
Ik geef geen toestemming aan mijn huisarts om mijn medische gegevens
beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar Leefstijl als medicijn bij DM2.

Datum:

………………………………………………………………………

Naam:

………………………………………………………………………

Handtekening:

………………………………………………………………………

Versie: November 2018

Toestemmingsverklaring deelname ‘Leefstijl als medicijn bij DM2’
Uw huisarts doet mee met het programma Leefstijl als medicijn bij Diabetes Mellitus type 2.
Dit programma heeft als doel om mensen met (pre)diabetes te ondersteunen bij een
gezonde leefstijl. Een onderdeel van dit programma is het Koolhydraatbeperkte
voedingspatroon. Een groot deel van mensen met diabetes kan door het verminderen van
de hoeveelheid koolhydraten in de voeding met minder medicatie toe of zelfs zonder. Door
de huisarts of praktijkondersteuner bent u geïnformeerd over het toepassen van deze
koolhydraatbeperkte wijze van eten/drinken en wat dit voor u betekent.
We willen u vragen of we een aantal gegevens van u mogen gebruiken om onderzoek te
doen. We gaan onderzoeken of het eten van minder koolhydraten op de lange termijn
ervoor zorgt dat iemand gezonder wordt en minder of helemaal geen medicijnen voor de
diabetes hoeft te gebruiken.
We verzamelen de volgende gegevens bij de start van de koolhydraatbeperking, na 6
maanden en na een jaar:
• Gewicht en buikomvang
• Bloedwaarden als glucose nuchter, HbA1c, cholesterol, nierfunctie
• Bloeddruk
• De hoeveelheid koolhydraten die u gewend was te eten en de hoeveelheid die u gaat
eten
• De medicijnen die u gebruikt en de doseringen
Natuurlijk zullen we uw gegevens anoniem gebruiken. Er is bij de onderzoekers niet bekend
dat het om uw gegevens gaat.
Door ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met het delen van uw
medische gegevens voor onderzoek.
JA
Ik geef toestemming aan mijn huisarts dat mijn gegevens anoniem gebruikt kunnen
worden voor (wetenschappelijk) onderzoek naar Leefstijl als medicijn bij DM2.
NEE
Ik geef geen toestemming aan mijn huisarts om mijn medische gegevens
beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar Leefstijl als medicijn bij DM2.

Datum:

………………………………………………………………………

Naam:

………………………………………………………………………

Handtekening:

………………………………………………………………………

Versie: November 2018

Toestemmingsverklaring deelname ‘Leefstijl als medicijn bij DM2’
Uw huisarts doet mee met het programma Leefstijl als medicijn bij Diabetes Mellitus type 2.
Dit programma heeft als doel om mensen met (pre)diabetes te ondersteunen bij een
gezonde leefstijl. Een onderdeel van dit programma is het Koolhydraatbeperkte
voedingspatroon. Een groot deel van mensen met diabetes kan door het verminderen van
de hoeveelheid koolhydraten in de voeding met minder medicatie toe of zelfs zonder. Door
de huisarts of praktijkondersteuner bent u geïnformeerd over het toepassen van deze
koolhydraatbeperkte wijze van eten/drinken en wat dit voor u betekent.
We willen u vragen of we een aantal gegevens van u mogen gebruiken om onderzoek te
doen. We gaan onderzoeken of het eten van minder koolhydraten op de lange termijn
ervoor zorgt dat iemand gezonder wordt en minder of helemaal geen medicijnen voor de
diabetes hoeft te gebruiken.
We verzamelen de volgende gegevens bij de start van de koolhydraatbeperking, na 6
maanden en na een jaar:
• Gewicht en buikomvang
• Bloedwaarden als glucose nuchter, HbA1c, cholesterol, nierfunctie
• Bloeddruk
• De hoeveelheid koolhydraten die u gewend was te eten en de hoeveelheid die u gaat
eten
• De medicijnen die u gebruikt en de doseringen
Natuurlijk zullen we uw gegevens anoniem gebruiken. Er is bij de onderzoekers niet bekend
dat het om uw gegevens gaat.
Door ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met het delen van uw
medische gegevens voor onderzoek.
JA
Ik geef toestemming aan mijn huisarts dat mijn gegevens anoniem gebruikt kunnen
worden voor (wetenschappelijk) onderzoek naar Leefstijl als medicijn bij DM2.
NEE
Ik geef geen toestemming aan mijn huisarts om mijn medische gegevens
beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar Leefstijl als medicijn bij DM2.

Datum:

………………………………………………………………………

Naam:

………………………………………………………………………

Handtekening:

………………………………………………………………………

Versie: November 2018

Toestemmingsverklaring deelname ‘Leefstijl als medicijn bij DM2’
Uw huisarts doet mee met het programma Leefstijl als medicijn bij Diabetes Mellitus type 2.
Dit programma heeft als doel om mensen met (pre)diabetes te ondersteunen bij een
gezonde leefstijl. Een onderdeel van dit programma is het Koolhydraatbeperkte
voedingspatroon. Een groot deel van mensen met diabetes kan door het verminderen van
de hoeveelheid koolhydraten in de voeding met minder medicatie toe of zelfs zonder. Door
de huisarts of praktijkondersteuner bent u geïnformeerd over het toepassen van deze
koolhydraatbeperkte wijze van eten/drinken en wat dit voor u betekent.
We willen u vragen of we een aantal gegevens van u mogen gebruiken om onderzoek te
doen. We gaan onderzoeken of het eten van minder koolhydraten op de lange termijn
ervoor zorgt dat iemand gezonder wordt en minder of helemaal geen medicijnen voor de
diabetes hoeft te gebruiken.
We verzamelen de volgende gegevens bij de start van de koolhydraatbeperking, na 6
maanden en na een jaar:
• Gewicht en buikomvang
• Bloedwaarden als glucose nuchter, HbA1c, cholesterol, nierfunctie
• Bloeddruk
• De hoeveelheid koolhydraten die u gewend was te eten en de hoeveelheid die u gaat
eten
• De medicijnen die u gebruikt en de doseringen
Natuurlijk zullen we uw gegevens anoniem gebruiken. Er is bij de onderzoekers niet bekend
dat het om uw gegevens gaat.
Door ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met het delen van uw
medische gegevens voor onderzoek.
JA
Ik geef toestemming aan mijn huisarts dat mijn gegevens anoniem gebruikt kunnen
worden voor (wetenschappelijk) onderzoek naar Leefstijl als medicijn bij DM2.
NEE
Ik geef geen toestemming aan mijn huisarts om mijn medische gegevens
beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar Leefstijl als medicijn bij DM2.

Datum:

………………………………………………………………………

Naam:

………………………………………………………………………

Handtekening:

………………………………………………………………………

Versie: November 2018

Toestemmingsverklaring deelname ‘Leefstijl als medicijn bij DM2’
Uw huisarts doet mee met het programma Leefstijl als medicijn bij Diabetes Mellitus type 2.
Dit programma heeft als doel om mensen met (pre)diabetes te ondersteunen bij een
gezonde leefstijl. Een onderdeel van dit programma is het Koolhydraatbeperkte
voedingspatroon. Een groot deel van mensen met diabetes kan door het verminderen van
de hoeveelheid koolhydraten in de voeding met minder medicatie toe of zelfs zonder. Door
de huisarts of praktijkondersteuner bent u geïnformeerd over het toepassen van deze
koolhydraatbeperkte wijze van eten/drinken en wat dit voor u betekent.
We willen u vragen of we een aantal gegevens van u mogen gebruiken om onderzoek te
doen. We gaan onderzoeken of het eten van minder koolhydraten op de lange termijn
ervoor zorgt dat iemand gezonder wordt en minder of helemaal geen medicijnen voor de
diabetes hoeft te gebruiken.
We verzamelen de volgende gegevens bij de start van de koolhydraatbeperking, na 6
maanden en na een jaar:
• Gewicht en buikomvang
• Bloedwaarden als glucose nuchter, HbA1c, cholesterol, nierfunctie
• Bloeddruk
• De hoeveelheid koolhydraten die u gewend was te eten en de hoeveelheid die u gaat
eten
• De medicijnen die u gebruikt en de doseringen
Natuurlijk zullen we uw gegevens anoniem gebruiken. Er is bij de onderzoekers niet bekend
dat het om uw gegevens gaat.
Door ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met het delen van uw
medische gegevens voor onderzoek.
JA
Ik geef toestemming aan mijn huisarts dat mijn gegevens anoniem gebruikt kunnen
worden voor (wetenschappelijk) onderzoek naar Leefstijl als medicijn bij DM2.
NEE
Ik geef geen toestemming aan mijn huisarts om mijn medische gegevens
beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar Leefstijl als medicijn bij DM2.

Datum:

………………………………………………………………………

Naam:

………………………………………………………………………

Handtekening:

………………………………………………………………………

Versie: November 2018

Toestemmingsverklaring deelname ‘Leefstijl als medicijn bij DM2’
Uw huisarts doet mee met het programma Leefstijl als medicijn bij Diabetes Mellitus type 2.
Dit programma heeft als doel om mensen met (pre)diabetes te ondersteunen bij een
gezonde leefstijl. Een onderdeel van dit programma is het Koolhydraatbeperkte
voedingspatroon. Een groot deel van mensen met diabetes kan door het verminderen van
de hoeveelheid koolhydraten in de voeding met minder medicatie toe of zelfs zonder. Door
de huisarts of praktijkondersteuner bent u geïnformeerd over het toepassen van deze
koolhydraatbeperkte wijze van eten/drinken en wat dit voor u betekent.
We willen u vragen of we een aantal gegevens van u mogen gebruiken om onderzoek te
doen. We gaan onderzoeken of het eten van minder koolhydraten op de lange termijn
ervoor zorgt dat iemand gezonder wordt en minder of helemaal geen medicijnen voor de
diabetes hoeft te gebruiken.
We verzamelen de volgende gegevens bij de start van de koolhydraatbeperking, na 6
maanden en na een jaar:
• Gewicht en buikomvang
• Bloedwaarden als glucose nuchter, HbA1c, cholesterol, nierfunctie
• Bloeddruk
• De hoeveelheid koolhydraten die u gewend was te eten en de hoeveelheid die u gaat
eten
• De medicijnen die u gebruikt en de doseringen
Natuurlijk zullen we uw gegevens anoniem gebruiken. Er is bij de onderzoekers niet bekend
dat het om uw gegevens gaat.
Door ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met het delen van uw
medische gegevens voor onderzoek.
JA
Ik geef toestemming aan mijn huisarts dat mijn gegevens anoniem gebruikt kunnen
worden voor (wetenschappelijk) onderzoek naar Leefstijl als medicijn bij DM2.
NEE
Ik geef geen toestemming aan mijn huisarts om mijn medische gegevens
beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar Leefstijl als medicijn bij DM2.

Datum:

………………………………………………………………………

Naam:

………………………………………………………………………

Handtekening:

………………………………………………………………………

Versie: November 2018

Toestemmingsverklaring deelname ‘Leefstijl als medicijn bij DM2’
Uw huisarts doet mee met het programma Leefstijl als medicijn bij Diabetes Mellitus type 2.
Dit programma heeft als doel om mensen met (pre)diabetes te ondersteunen bij een
gezonde leefstijl. Een onderdeel van dit programma is het Koolhydraatbeperkte
voedingspatroon. Een groot deel van mensen met diabetes kan door het verminderen van
de hoeveelheid koolhydraten in de voeding met minder medicatie toe of zelfs zonder. Door
de huisarts of praktijkondersteuner bent u geïnformeerd over het toepassen van deze
koolhydraatbeperkte wijze van eten/drinken en wat dit voor u betekent.
We willen u vragen of we een aantal gegevens van u mogen gebruiken om onderzoek te
doen. We gaan onderzoeken of het eten van minder koolhydraten op de lange termijn
ervoor zorgt dat iemand gezonder wordt en minder of helemaal geen medicijnen voor de
diabetes hoeft te gebruiken.
We verzamelen de volgende gegevens bij de start van de koolhydraatbeperking, na 6
maanden en na een jaar:
• Gewicht en buikomvang
• Bloedwaarden als glucose nuchter, HbA1c, cholesterol, nierfunctie
• Bloeddruk
• De hoeveelheid koolhydraten die u gewend was te eten en de hoeveelheid die u gaat
eten
• De medicijnen die u gebruikt en de doseringen
Natuurlijk zullen we uw gegevens anoniem gebruiken. Er is bij de onderzoekers niet bekend
dat het om uw gegevens gaat.
Door ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met het delen van uw
medische gegevens voor onderzoek.
JA
Ik geef toestemming aan mijn huisarts dat mijn gegevens anoniem gebruikt kunnen
worden voor (wetenschappelijk) onderzoek naar Leefstijl als medicijn bij DM2.
NEE
Ik geef geen toestemming aan mijn huisarts om mijn medische gegevens
beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar Leefstijl als medicijn bij DM2.

Datum:

………………………………………………………………………

Naam:

………………………………………………………………………

Handtekening:

………………………………………………………………………

Versie: November 2018

Toestemmingsverklaring deelname ‘Leefstijl als medicijn bij DM2’
Uw huisarts doet mee met het programma Leefstijl als medicijn bij Diabetes Mellitus type 2.
Dit programma heeft als doel om mensen met (pre)diabetes te ondersteunen bij een
gezonde leefstijl. Een onderdeel van dit programma is het Koolhydraatbeperkte
voedingspatroon. Een groot deel van mensen met diabetes kan door het verminderen van
de hoeveelheid koolhydraten in de voeding met minder medicatie toe of zelfs zonder. Door
de huisarts of praktijkondersteuner bent u geïnformeerd over het toepassen van deze
koolhydraatbeperkte wijze van eten/drinken en wat dit voor u betekent.
We willen u vragen of we een aantal gegevens van u mogen gebruiken om onderzoek te
doen. We gaan onderzoeken of het eten van minder koolhydraten op de lange termijn
ervoor zorgt dat iemand gezonder wordt en minder of helemaal geen medicijnen voor de
diabetes hoeft te gebruiken.
We verzamelen de volgende gegevens bij de start van de koolhydraatbeperking, na 6
maanden en na een jaar:
• Gewicht en buikomvang
• Bloedwaarden als glucose nuchter, HbA1c, cholesterol, nierfunctie
• Bloeddruk
• De hoeveelheid koolhydraten die u gewend was te eten en de hoeveelheid die u gaat
eten
• De medicijnen die u gebruikt en de doseringen
Natuurlijk zullen we uw gegevens anoniem gebruiken. Er is bij de onderzoekers niet bekend
dat het om uw gegevens gaat.
Door ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met het delen van uw
medische gegevens voor onderzoek.
JA
Ik geef toestemming aan mijn huisarts dat mijn gegevens anoniem gebruikt kunnen
worden voor (wetenschappelijk) onderzoek naar Leefstijl als medicijn bij DM2.
NEE
Ik geef geen toestemming aan mijn huisarts om mijn medische gegevens
beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar Leefstijl als medicijn bij DM2.

Datum:

………………………………………………………………………

Naam:

………………………………………………………………………

Handtekening:

………………………………………………………………………

Versie: November 2018

Contactgegevens docenten
Irma Zwartjens | praktijkconsulent HZD
E | i.zwartjens@hzd.nu
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