
 
 

Opstart diabetes groepseducaties  
AZ Damiaan 



Diabetesteam AZ Damiaan 

 



• Meerwaarde van groepseducaties via Conversation Maps 

 

 

 
• Wat? In kleine groepjes met de Lilly conversation maps als leidraad praten   

we over diabetes, over de gevolgen van diabetes en de belasting ervan 
voor patiënt, partner en het ganse gezin, enz… 

 

 

 



Buitenland - België 

Buitenland :  

Nederland: Prisma   

  

 

Engeland :Desmond    

 

 

Denemarken: Steno Diabetes center  

 



Buitenland - België 

Nederland: 
PRISMA : ‘PRo-actieve Interdisciplinaire Self 
MAnagement educatie’. 
Pro- actief :betekent dat het niet een saai verhaal is wat men moet aanhoren, maar 
dat men zelf actief betrokken wordt. ( hoe meer zelf aan het woord , hoe meer 
verbanden men legt :grotere impact op kennis en gedrag) 

 

Interdisciplinair staat voor de verschillende hulpverleners die samen werken om deze 
sessies te geven.  

 

Self-management staat ervoor dat we de patiënt zelf het heft in eigen hand willen 
geven voor de behandeling en omgang met diabetes  type 2. ( interne motivatie 

verhogen) 



Resultaat Prisma 

 

• Kosten effectief  

• Efficiënt 

• Minder herhaling voor de educator. 

• Tevredenheid van patiënt 



AZ Damiaan 

 

• Groepstraining (max 12 personen) 

• Basis: Prisma concept 

• Eigen aanvulling:  ervaringsgerichte praktijktraining in ontspannen kader 

 





Wie ? 

Personen met diabetes Type 2 (diabetes conventie: 
concreet: 3 of 4 insuline injecties) 
 
Praktijktraining voor pas opgestarte personen op basaal 
bolus schema . 
 

Op termijn ook uitbreiding naar personen met diabetes T1 
 
               
  
 

 



Wat ? 

                   - Opfrissing van de diabeteseducatie. ( techniek ,  
                 werking insuline , … )     
     -  Opfrissing van de koolhydraatkennis en  
                 combinatie koolhydraat insuline. 
 -  Stimuleren naar meer beweging. 
 -  Ervaringsuitwisseling met anderen met diabetes. 
 
  



Programma 

• Ontbijt in ziekenhuis met begeleiding door de diëtiste 

      (uitleg gezond kiezen + afwegen KH) 

• Workshop gezonde voeding en koolhydraten 

 



Bewegingsactiviteit : Smovey 



Smovey 



 
Bewegingsactiviteit : Smovey 

  
SMOVEY EFFECT  

 - Activeert 97% van alle spieren = vetverbranding 

 - Vitaliseert meer dan 100 miljoen lichaamscellen 

 - Verstevigt het bindweefsel 

 - Mobiliseert het spijsverteringsstelsel 

 - Versnelt de stofwisseling 

 - Versterkt het hart- en vaatstelsel. 

  

SMOVEY WALK 

Smovey Walk is een gezonde, sportieve wandeling van 1uur 15min.  

Tijdens de wandeling maakt kennis met de 10 belangrijke Smovey Swings, de basis 
voor een deugddoende fitness in open lucht! 

 

 



Programma 

• Lunch in Koninginnehof begeleiding diëtiste 

• Leven met diabetes: groepsgesprek 

• Theorie over gezond bewegen + opstellen actieplan 

 



Actieplan 

 Opstellen Actieplan ( SMART)  : 
 
 

Actieplan ivm je eigen behandeling en inzichten 
 
1/ Voeding 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2/ Beweging 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3/ Medicatie 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4/ Zelfcontrole 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  



Doel 
                    -  Inzicht in ziektebeeld verhogen 
                    -  Kennis over gezonde voeding optimaliseren en implementeren ervan in het  dagelijks leven 
     
                            ‘’De resultaten bij mezelf overtreffen de verwachtingen want de 
                              suikerspiegel is bij mij tot een goede middelmaat en  
                              balans gedaald.   Dit alleen door de raadgevingen te volgen 
                              en dieet op mij toe  te passen …..’ ‘( C.P  ) 
                            
                      
  - Aanleren van bewegings - oefeningen  en opstellen van een concreet actieplan  
                          voor de  thuissituatie 
 
                      -  Preventie van complicaties door beter zelfmanagement   

 
                      -  Comfortabeler omgaan met de ziekte door meer praktische kennis te verwerven en via  
                            ervaringsuitwisseling in een groep van diabetespatiënten het psychologisch welzijn  
                            van de deelnemers verhogen. 
 
 
                      - Het effect van kennisvergaring in dit concept nagaan (praktijktraining in groep) 

 
 

 
 
 

   
 



Studie 

 Effect van diabetes praktijktraining in groep  op 
diabetes outcome. 

      - Studie met Prof Dr Nobels, Dr Winne, 

         Dr Roef, Fabienne Vermote 

      -  Onderzoek naar parameters , complicaties, 

        ,levenskwaliteit. 




