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• 750.000 mensen met prediabetes

• Hoog risico op type 2 diabetes

Prediabetes in Nederland



Gewichtsverlies , maar hoe?

Sterke focus op 
kcal en vet

Goedbedoelde ‘magere’ 
keuzes

…die rijk zijn aan 
koolhydraten

Gewichtsverlies, maar hoe?
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Gewichtsverlies , maar hoe?
Juist koolhydraten doen ertoe

Glycemische index
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Gewichtsverlies , maar hoe?
GI – welke keuze?



Gewichtsverlies , maar hoe?
Nederlands voedingsstoffenbestand (NEVO)



Gewichtsverlies , maar hoe?
Wetenschappelijke artikelen + expert input



De PiekFit App

Geen dieet!



METC toetsing: E-informed consent?

• Ja, mits:

• De mogelijkheid om de onderzoeker te spreken moet duidelijk onder de aandacht 
gebracht worden

• De proefpersoneninformatie moet begrijpelijk geformuleerd en aangepast aan het 
medium/de studiepopulatie worden gepresenteerd;

• De onderzoeker moet zich er, ook zonder rechtstreeks contact met de proefpersoon (mocht 
deze geen mondelinge toelichting wensen), van vergewissen dat de proefpersoon heeft 
begrepen wat het onderzoek inhoudt en wat van hem of haar wordt verwacht 
(bijvoorbeeld door middel van een korte vragenlijst met open vragen over het onderzoek 
aan het einde van de informatietekst)

• De proefpersoon dient voldoende bedenktijd te krijgen



Pilot studie: in- en exclusiecriteria

Inclusie

• Leeftijd >18 jr;

• Wonend in NL, kunnen communiceren in NLs;

• Bekend met (verhoogd risico op ontwikkelen) 

T2DM*;

• iPhone 5s of nieuwer;

≥2 van deze risicofactoren

• Overgewicht;

• Verhoogd cholesterol;

• Hypertensie;

• Zwangerschapsdiabetes in VG;

• Nuchtere glucose 6,1-6,9 mmol/l;

• Positieve familieanamnese



Exclusie
• Andere typen diabetes;

o Type 1

o MODY;

o LADA;

o Zwangerschapsdiabetes.

• T2DM-patient die insulin of SU-derivaten gebruiken;

• Patiënten die een strikt dieet volgen (bv NF-patiënt) 

• Alles ter interpretatie van de zorgverlener!



Preliminary results

• In-app navigatie kan nog worden verbeterd;

• Het kiezen van een alternatief voor een ontbrekend product in 
de catalogus lijkt lastig;

• “Wat is nou precies goed? Moeten alle bolletjes groen zijn?”;

• App-technische aanpassingen.



• “Ik vind dit dus wel handig..!”

• “Ik kan dus beter meergranen brood eten dus.”

• “Aardappelen zijn dus eigenlijk helemaal niet zo goed..”

• Geboden alternatieven worden als verrassend en verhelderend
gezien.

• “In het begin was het even puzzelen, maar na twee keer gebruiken
is het een bekeken zaak.”



• Aanpassingen app + uitgebreidere pilot studie

• Implementatie
o Zorgverleners

o Appstore

o Diabetesfonds

Vervolg



Vragen?


