
  
 
 

Beste huisarts, 

 

De eerste editie van HALT2Diabetes in Wilrijk en Berchem is een feit en we willen jullie van harte 

bedanken voor jullie interesse, engagement en medewerking. 

 

HALT2Diabetes in Wilrijk en Berchem 

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

opgespoord en begeleid naar leefstijlaanbod. In Wilrijk en Berchem gebeurde dit vanaf maart: 

• Via allerhande kanalen en partners werden de inwoners van deze districten 

opgeroepen om hun risico te bepalen aan de hand van de papieren of digitale 

vragenlijst FINDRISC. Meer dan 1200 papieren vragenlijsten zijn verspreid en meer 

dan 400 personen vulden de vragenlijst in via www.gezondheidskompas.be.  

• 72 huisartsen en andere zorgverleners toonden hun enthousiasme tijdens de 2 

webinars ‘Diabetes preventie via de methodiek HALT2Diabetes’ en konden 

vervolgens direct aan de slag met HALT2Diabetes voor hun patiënten en cliënten. 

• Het nieuwe leefstijlaanbod Gezonde Voeding op Verwijzing werd digitaal, en 

volledig corona-proof, georganiseerd voor personen met een verhoogd risico op 

diabetes type 2 (FINDRISC-score > 12). Tijdens de online sessies werden zij, onder 

leiding van een diëtist, begeleid naar gezonde eetgewoonten en een algemeen 

gezonde(re) levensstijl om zo de kans op diabetes type 2 te verkleinen.  

Op 16 juli start ook een 2de reeks die fysiek zal plaatsvinden (6 sessies). U kan hier 

nog steeds patiënten naar doorverwijzen. Meer informatie vindt u op 

HALT2Diabetes groepssessie Gezonde Voeding op Verwijzing - Antwerpen | 

Diabetes Liga 

Tips zijn welkom! 

Een gezonde levensstijl en het voorkomen van diabetes type 2 blijft belangrijk, en daarom willen we 

HALT2Diabetes herhaaldelijk organiseren in Wilrijk en Berchem. Om dit optimaal te kunnen doen en 

zoveel mogelijk mensen te bereiken en te begeleiden naar de huisarts en het leefstijlaanbod, zijn we 

benieuwd hoe u HALT2Diabetes heeft ervaren. Geef uw feedback via deze link en maak kans op 3 

gratis maaltijdboxen voor 2 personen! 

Patiënten doorverwijzen 

Ook wanneer één welbepaalde reeks van groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing is afgerond, 

is het mogelijk om patiënten hier naar door te verwijzen. Via het doorverwijzingsplatform Zipster 

verwijst u een patiënt met een verhoogd risico op diabetes type 2 (FINDRISC-score >12) op een 

beveiligde manier door. De patiënt zal worden gecontacteerd zodra er een nieuwe reeks 

groepssessies wordt georganiseerd. Zo krijgt iedereen die er nood aan heeft toegang tot de gratis 

sessies Gezonde voeding op verwijzing. Bekijk het document in bijlage om te zien hoe u Zipster kunt 

gebruiken! Vergeet ook niet de doorverwijsbrief mee te geven aan uw patiënt. Als alternatief voor 

Zipster kan uw patiënt ook zijn/haar contactgegevens doormailen naar 

halt2diabetes@logoantwerpen.be (onbeveiligde manier). 

http://www.gezondheidskompas.be/
https://www.diabetes.be/nl/activiteiten/halt2diabetes-groepssessie-gezonde-voeding-op-verwijzing-antwerpen
https://www.diabetes.be/nl/activiteiten/halt2diabetes-groepssessie-gezonde-voeding-op-verwijzing-antwerpen
https://s.chkmkt.com/?e=235784&d=e&h=AF371E46B3F7673&l=nl
mailto:halt2diabetes@logoantwerpen.be


 
 
 

HALT2Diabetes voor kwetsbare groepen 

Diabetes type 2 komt steeds vaker voor en we zien dat sommige mensen vaker diabetes type 2 

ontwikkelen en/of minder snel de weg vinden naar gepaste zorg. Sociaaleconomische status, een 

migratie-achtergrond en lage gezondheidsvaardigheden zijn hierbij belangrijke factoren. Eind 2021 

wordt een laagdrempelige versie van HALT2Diabetes georganiseerd voor kwetsbare groepen in Kiel 

en Linkeroever. Nadien zal dit ook gebeuren in Borgerhout en Luchtbal, om zo de ontwikkeling van 

diabetes type 2 een halt toe te roepen. 

 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over HALT2Diabetes? Kijk op www.halt2diabetes.be.  

Heeft u vragen of opmerkingen over HALT2Diabetes in Antwerpen? Mail naar 

halt2diabetes@logoantwerpen.be.  

 

Met vriendelijke groeten,  
  

  
Stad Antwerpen,  
Els van Doesburg, Schepen voor gezondheidszorg  
  
Logo Antwerpen vzw,  
Karina Hans, Voorzitter  
  
Diabetes Liga vzw,  
Dr. Luk Buyse, Voorzitter  
Aurélie Lampaert, Projectcoördinator  
 

 

http://www.halt2diabetes.be/
mailto:halt2diabetes@logoantwerpen.be

