
Keer Diabetes2 Om  
 
Zorggroep West- Brabant is een samenwerking aangegaan met Voeding Leeft.  
Voeding Leeft werkt samen met zorgverleners. In deze samenwerking helpt Voeding Leeft de 
huisartsen om invulling te geven aan de stap ‘leefstijladvies’ in de NHG-standaard voor Diabetes 
type 2.  
 

1. Inventariseren deelname 
Zorggroep West-Brabant staat achter het initiatief Keer Diabetes2 Om. Concreet betekent dit 
dat de zorggroep  inventariseert welke huisartspraktijken meedoen aan Keer Diabetes2 Om. 
Meedoen betekent voor de huisarts dat u de patiënten middels een uitnodigingsbrief 
informeert over de gratis informatiebijeenkomst over Keer Diabetes2 Om in de regio. 
 

2. Selectie door huisartsen 
De huisarts selecteert de juiste patiënten op basis van de in- en exclusiecriteria van Keer 
Diabetes2 Om. Zijn dit de mensen die u wil informeren over Keer Diabetes2 Om? De huisarts 
geeft aan de zorggroep aan hoeveel patiënten brieven zij nodig hebben via info@zgwb.nl. 
 

3. Voeding Leeft maakt uitnodigingen 
Voeding Leeft maakt uitnodigingsbrieven voor die patiënten die voldoen aan de in- en 
exclusiecriteria. De brief is een uitnodiging om naar een informatiebijeenkomst te gaan in de 
regio. Naast de brief levert Voeding Leeft de juiste hoeveelheid gefrankeerde enveloppen. De 
huisarts doet de uitnodigingen op de post.  
 

4. Informatiebijeenkomsten in de regio 
In samenspraak met de zorggroep organiseert Voeding Leeft een informatiebijeenkomst over 
Keer Diabetes2 Om. Patiënten beslissen zelf of ze naar een informatiebijeenkomst gaan. En ze 
beslissen zelf of ze deelnemen aan het groepsprogramma. Zorgverleners van praktijken zijn 
welkom om aanwezig te zijn op de bijeenkomst. 
 

5. Patiënten die deel willen nemen 
Patiënten die deel willen nemen, ontvangen een inschrijfformulier. Die vullen ze in en daarmee 
gaan ze naar hun eigen huisarts. De eigen huisarts geeft akkoord voor deelname.  
 
Communicatie tijdens-en na het programma 
De huisarts blijft hoofdbehandelaar van de patiënt die deelneemt. Tijdens het programma vindt 
er afstemming plaats tussen het behandelteam van Keer Diabetes2 Om en de huisartsenpraktijk 
van de deelnemer. De intensiteit hiervan verschilt. Dat is gebaseerd op wat nodig is. Gemiddeld 
vergt dit een half uur tot 2 uur extra werk gedurende de looptijd van het programma op het 
moment dat een zorgverlener voor het eerst te maken krijgt met een patiënt die deelneemt 
aan Keer Diabetes2 Om.  
Bij aanvang en bij afronding van het programma vindt communicatie plaatst tussen de 
zorgverleners van Keer Diabetes2 Om en de eigen zorgverleners. 



 
Meer informatie? 
De bijgevoegde praktijkwijzer geeft informatie over het tijdspad waarbinnen u de gegevens kan 
aanleveren. 
Algemene informatie vindt u op www.keerdiabetes2om.nl. 
 
 

http://www.keerdiabetes2om.nl/

