
  
  

 
Geachte dokter, 
 
Zoals u wellicht in een eerdere brief heeft gelezen, zal het project HALT2Diabetes 
(www.HALT2Diabetes.be) in maart 2021 starten in Wilrijk en Berchem. Dit project van de Diabetes Liga 
en met de steun van de Vlaamse overheid wordt georganiseerd door Logo Antwerpen in opdracht van 
stad Antwerpen. In de komende jaren zal HALT2Diabetes tevens worden uitgerold in andere delen van 
Antwerpen, om het zo op lange termijn te verankeren.  
 
In HALT2Diabetes worden risicopersonen voor diabetes type 2 en cardiovasculaire aandoeningen 
opgespoord via een screeningscampagne en toegeleid naar de nodige (leefstijl)begeleiding. De huisarts 
speelt hierin een essentiële rol. 
 
Daarom willen wij u graag uitnodigen voor een webinar ‘Diabetespreventie via de methodiek 
HALT2Diabetes’ op woensdag 17 maart 2021 om 20u.  
 
PROGRAMMA: 

  
 

20u 
 

 

Inleiding 
 

 

20u05 
 

 

Toelichting Diabetes Liga 
Mevr. Aurélie Lampaert, Projectcoördinator diabetespreventie, Diabetes Liga 
 

 

20u15 

 

 

Diabetespreventie aan de hand van HALT2Diabetes  
Dr. Luc Schoutens, Huisarts in solopraktijk te Wilrijk 
 

 

20u35 
 

Leefstijlaanbod: groepssessies Gezonde voeding op verwijzing, Bewegen op 
verwijzing en rookstopbegeleiding 
Mevr. Nina van de Kraats, Intergemeentelijk Preventiewerker Gezondheid, Logo 
Antwerpen  
 

 

20u45 
 

Casuïstiek. Meerwaarde van HALT2Diabetes voor de huisarts. Take home 
messages. 
Dr. Bart Van Balen, Huisarts in Groepspraktijk Fruithof te Berchem 
 

 

21u10 
 

 

Q&A 
 

 

21u30 
 

Einde 
 

 
Deelname aan de webinar is gratis. Accreditatie (punten ethiek) zijn in aanvraag via huisartsenkring 
Minerva. 

 

Schrijf u in via deze link:: https://diabetesliga1.typeform.com/to/F0GZTdfY 
U ontvangt een bevestigingsmail met alle praktische informatie en de link naar de webinar. 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

Fons Duchateau      Karina Hans            Aurélie Lampaert 

Schepen voor gezondheidszorg      Voorzitter            Projectcoördinator diabetespreventie 

Stad Antwerpen        Logo Antwerpen vzw            Diabetes Liga vzw 

 
  

http://www.halt2diabetes.be/
https://diabetesliga1.typeform.com/to/F0GZTdfY


 
Bijlage: Extra informatie HALT2Diabetes 
 
Naar schatting 1 op 10 van de volwassen Belgen heeft diabetes. In meer dan 90% van de gevallen gaat 

het om type 2 diabetes. 50 tot 60% van de gevallen zijn te voorkomen met een gezonde leefstijl.  

 

Met het project HALT2Diabetes worden personen met een verhoogd risico op type 2 diabetes en 

cardiovasculaire aandoeningen gesensibiliseerd, opgespoord en begeleid naar een gezonde leefstijl 

om dit risico gericht aan te pakken.  

 
Hoe kan u helpen? 

1. Screen 45plussers aan de hand van www.gezondheidskompas.be of via de papieren 

FINDRISC 

• Er zal een lokale screenings- en sensibilisatiecampagne worden gehouden in Wilrijk 

tussen 15 maart en 9 april 2021 in samenwerking met lokale organisaties. 

• Personen kunnen zich dus ook aanmelden op de consultatie met een reeds ingevulde 

(online) risicotest. Belangrijk is om dan de resultaten te herevalueren. Indien een 

online risicotest werd ingevuld, kunnen de gegevens aangevuld worden via de code op 

www.gezondheidskompas.be  

 

2. FINDRISC ≥12? 

• Bepaal de nuchtere glycemie en het cardiovasculaire risico als dit het laatste jaar nog 

niet was gebeurd. 

• Verwijs de patiënt door voor leefstijlbegeleiding indien er geen diabetes wordt 

vastgesteld:  

− Groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing:  

□ Gebruik als doorverwijsbrief de template op www.halt2diabetes.be  

(klik door op ‘Halt2Diabetes voor professionelen’, vervolgens op ‘Ga 

aan de slag’ en tot slot op ‘Deelnemen als huisarts’. U kan ook uw 

eigen doorverwijsbrief gebruiken. Noteer hier dan duidelijk 

"HALT2Diabetes - Groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing" op.  

□ Een overzicht van alle reeksen in Wilrijk volgt zo snel mogelijk op 

www.halt2diabetes.be.  

− Bewegen op Verwijzing: www.bewegenopverwijzing.be   

− Rookstopbegeleiding: www.tabakstop.be    

− of ander leefstijlaanbod in de buurt 

• Herevalueer jaarlijks de FINDRISC en individuele risicofactoren. 

 

3. FINDRISC <12 

• Geef algemeen leefstijladvies (gezonde voeding, bewegen, gezond gewicht, rookstop). 

Gebruik hiervoor de brochure (op de webpagina voor huisartsen vindt u onderaan een 

link naar de sensibilisatiematerialen). Voor meer info raadpleeg www.gezondleven.be   

• Neem de FINDRISC om de 3 jaar opnieuw af. 

 

http://www.gezondheidskompas.be/
http://www.halt2diabetes.be/
https://www.diabetes.be/nl/preventie-en-sensibilisering/halt2diabetes-voor-professionelen
http://www.halt2diabetes.be/
http://www.bewegenopverwijzing.be/
http://www.tabakstop.be/
http://www.gezondleven.be/


Meer info en HALT2Diabetes materialen? 

• Schrijf je in voor de HALT2Diabetes nieuwsbrief via preventie@diabetes.be   

• Vraag onderstaande extra materialen aan via preventie@diabetes.be: 

o Papieren FINDRISC 

o HALT2Diabetes brochure 

o HALT2Diabetes affiches 

o HALT2Diabetes lintmeters 

o Visuals, video’s, getuigenissen voor op plasmaschermen, website en social media 

o E-Learning om meer over het project te weten te komen 

• Contact:  

o Algemene info over HALT2Diabetes: preventie@diabetes.be  – 09/242 85 32 

o Informatie over HALT2Diabetes in Wilrijk: nina.vandekraats@logoantwerpen.be   
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