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Diabetes+ zet zich in voor een 
betere kwaliteit van leven voor 
mensen met type 1 diabetes en 
alle schillen eromheen. Maar ook 
voor het milieu. Doe mee met de 
#plasticdiabetessoep actie.



Stichting Diabetes+ zet zich in voor een betere kwaliteit van leven voor 
mensen met type 1 diabetes en alle schillen eromheen. Het beste uit een 
leven met type 1 halen, dat is onze missie.  Dat doen we vooral samen. 

Met elkaar maken we het verschil. Zo heeft Diabetes+ al heel wat moois 
ontwikkeld voor jou en jouw patiënten.

Educatie:
Veel van jouw werk bestaat uit het geven van educatie. 
Diabetes+ heeft al veel ontwikkeld. Jouw patiënt kan thuis 
de informatie die jij hebt gegeven nog eens nalezen, 
bekijken of naluisteren. Zo blijft jouw educatie ook beter 
hangen. 
Verwijs vooral naar Diabetes+ zo blijft er meer tijd over in 
de spreekkamer voor het maatwerk dat type 1 diabetes is. 

Op www.diabetesplus.nl/plasticdiabetessoep lichten 
we alles veel verder toe. 

Sluit je aan:
Kijk samen met je collega’s hoe jullie zorg groener en dus 
duurzamer kan. Veel collega’s doen al mee! Kijk op onze 
website, daar vind je ook een link naar de Rijksoverheid 
en meer tips.

Aandacht:
Besteed in je contact met jouw patiënten aandacht aan 
#plasticdiabetessoep en aan afvalscheiding van alle 
diabetes producten: zoals naalden altijd in de 
naaldencontainer en plastic bij plastic.

Digitale zorg:
Online consulten zorgen voor minder kilometers op de 
weg én zijn vaak minder belastend voor jouw patiënt.

Tips voor meer 
duurzaamheid

Beste zorgverlener!
 
Mogen wij ons even aan jou voorstellen? Wij zijn Stichting Diabetes+, een 
100% patiënt gedreven initiatief dat zich 100% inzet voor mensen met type 
1 diabetes en alle schillen eromheen. 

Opgericht in 2020 en zichtbaar vanaf 2021, wonnen wij eind vorig jaar 
meteen al de Publieksprijs voor het Meest Duurzame Zorg Initiatief van de 
Green Deal Duurzame Zorg van VWS. Dat deden we met onze 
bewustwordingsactie #plasticdiabetessoep. Onze achterban gaf aan zich 
enorm te storen aan de berg afval die het hebben van type 1 diabetes met 
zich meebrengt en daar hebben we grootschalig aandacht voor gevraagd. 
Als resultaat hiervan zijn we op dit moment o.a. in gesprek met fabrikanten 
van al dat plastic om te zoeken naar oplossingen. 

En graag gaan wij ook met jou in gesprek. Duurzaamheid is een thema dat 
niet meer weg te denken is uit het zorglandschap en zit heus niet alleen 
verpakt in plastic. Lees snel verder hoe wij samen met jou het verschil kunnen 
maken in de type 1 diabeteszorg.
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Samen met jou 
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Academy

Uitleg, tips, onderzoek, 
antwoorden op veelgestelde 
vragen, interessante boeken, 

podcasts, video’s en meer 
over type 1 diabetes. 

Wat kan Diabetes+    
voor jou betekenen?

Diabetes   Praat

Elke Instagram live, wanneer we 
met de industrie, onderzoekers  
of mede type 1-ers in gesprek 

gaan, is terug te luisteren in 
Diabetes+ Praat. 

De mentale impact van type 1 
diabetes mag niet worden 

onderschat. In samenwerking met 
MyDiaMate geven wij webinars in 

diverse thema’s waar iedereen met 
type 1 bij kan aansluiten en er in 

een veilige omgeving over gepraat 
kan worden. 

Mentale Impact

“ Ik hoop dat jullie weten dat de Academy, 
PompBuddy en al het andere, ons zorg-

verleners ook heel erg helpt in het verlenen 
van goede zorg aan onze patiënten. ”

Marieke, diabetesverpleegkundige 

Wat is het dageraad fenomeen? 
Hoe zit het nu met ketonen? En alles 

over insuline, hypo’s en hypers. 
Dertien belangrijke diabetes-

begrippen worden in korte 
audiofragmenten uitgelegd.

13 begrippen

Starten met een nieuwe insuline-
pomp met of zonder CGM levert 

veel vragen op. Gebruikers hebben 
de antwoorden. Dus neem contact 

op met een PompBuddy.

PompBuddy

Stichting Diabetes+

Ps. De achterzijde is een poster, hang 
hem op in de spreekkamer! 

Winnaar publieksprijs 

Samen een plus zijn?
Bijvoorbeeld door (klassikaal) een 
patiëntenavond te organiseren in jouw 
ziekenhuis. We kiezen samen een thema 
zoals ‘Gebruik van technologie, hoe kom je 
tot de juiste keuze?’ Diabetes+ kan het 
programma aanbieden en hosten. 

Het kan bestaan uit:
- Een arts uit ziekenhuis vertelt iets 
   over zijn/haar ervaringen met techniek
- Video D+ wat doet technologie of we 
   vertellen er live over
- PompBuddy’s aan het woord over   
   zijn/haar ervaringen met techniek
- Tijd voor vragen en interactie

Samen plussen? 
Neem contact met ons op:
info@diabetesplus.nl. 

Kijk op www.diabetesplus.nl/plasticdiabetessoep. Deze pagina hebben we 
speciaal voor jou als zorgverlener gemaakt. Lees er tips en hoe we jou kunnen 
helpen, download er posters, een boekenlijst, kalender en nog veel meer! 
En deel Diabetes+ ook vooral met mensen met type 1 diabetes.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief 
en blijf op de hoogte!
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Speciaal voor jou

Meest Duurzame 
Zorg Initiatief 
2021 — 
Green Deal 
Programma VWS

“ Wat geweldig!!! Ik weet nu wat ik 
onderweg naar mijn werk kan doen! ”

Angelien, kinderarts n.a.v. het luisteren naar Diabetes+ Praat via Spotify

“ Mentale �theid 
verdient meer aandacht ”

Prof. dr. Frank Snoek

“ Ik ontdek net jullie mooie 
initiatief en website. Goed gedaan 

en nuttige clips waar jullie 
doelgroep veel aan kan hebben. ”

Prof. dr. Bart Roep


