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‘Als een diabeet moet kiezen, doe dan krachttraining’ 

Het verhaal van Linda Borst over haar leven met diabetes type 2. 

Door: Mirjam Stuij 

Voorjaar 2015 

 

Inleiding 

‘Linda Borst’ (een pseudoniem) is een 46-jarige kwaliteitsmanager. Ze 

woont in een kleine stad in het midden van het land. Op 1 oktober vorig 

jaar kreeg ze te horen dat ze diabetes type 2 heeft. Niet veel later las ze 

op de website www.stzverhalen.nl de oproep gericht aan vrouwen met type 2 diabetes om hun 

verhaal te vertellen. Ze wilde graag een bijdrage aan het onderzoek leveren en meldde zich aan.  

Linda wil met het vertellen van haar verhaal vooral een boodschap doorgeven. De kern van 

haar verhaal is dat ze na haar diagnose teleurgesteld was in de zorgverlening van haar huisarts en 

praktijkondersteuner, op zoek ging naar alternatieven via het internet en in haar sportschool en 

vervolgens samen met haar sportschoolmanager op basis van een wetenschappelijk onderzoek een 

specifiek programma voor krachttraining ontwikkelde waardoor ze, in combinatie met het aanpassen 

van haar dieet, al vrij snel medicijnen kon minderen en inmiddels weer medicijnvrij is: 

 

‘Voor mij zouden meer mensen dat moeten weten, in ieder geval zorgverleners zouden moeten 

weten dat krachttraining de beste keuze is en dan is het aan de patiënt zelf of die het dan wel of 

niet doet. (…) Maar zorg dat ze geïnformeerd zijn. Nu moest ik heel erg zoeken en had ik toevallig 

mazzel dat [iemand] hier op mijn sportschool ervaring mee had.’ 

 

Vandaar dat hieronder haar verhaal volgt over haar leven met diabetes, de rol van sport en bewegen 

daarin en haar ervaringen met de zorgverlening op dit gebied. 

 

Over de diagnose en de zorgverlening 

In de periode voordat Linda naar de huisarts ging, voelde ze zich heel erg ziek. Ze had last van 

duizeligheid, flauwvallen, misselijkheid en buiten adem zijn. Ze sportte veel, maar merkte dat ze 

minder ver kon hardlopen, meer pauzes nodig had en de weerstand tijdens haar uurtje spinnen 

moest terugdraaien. Haar conditie ging heel snel achteruit, veel te snel om ‘een leeftijdsdingetje’ te 

zijn. Ze ging naar de huisarts en die stelde de diagnose diabetes type 2. Haar HbA1c was op dat 

moment zo hoog dat ze het al een geruime tijd gehad zou moeten hebben. Mogelijk merkte ze dat 

niet doordat ze zoveel sportte.  
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De diagnose was ‘even schrikken’ en een flinke teleurstelling: 

 

‘Ik trainde vijf keer in de week (…): drie keer vijf kilometer hardlopen in de week, twee keer 

spinnen en één of twee keer yoga erbij, dus ja, je denkt “ik ben goed bezig”. Ik hield me ook nog 

redelijk aan het voedingsvoorschrift van het Voedingscentrum. Ik snoepte wel te veel, dat is een 

feit, maar het was niet heel erg extreem. Ik had ook wel licht overgewicht, een BMI van 27, dus 

net te veel, maar niet zoveel dat je kunt verwachten op je 46
ste

 al een diagnose van diabetes te 

krijgen.’ 

 

Ze was vervolgens ook erg teleurgesteld in de ‘officiële zorgverlening’ en kreeg het idee dat haar 

huisarts ‘wat lui’ is geworden in de kennis over diabetes: zij wist nog wat een goede bloedwaarde zou 

moeten zijn, maar verwees verder door naar de praktijkondersteuner. Die praktijkondersteuner was 

‘het type van “medicijnen, dat is het beste”’. Ze kreeg allemaal gesponsord materiaal van de 

insulineleverancier als informatie en het scenario dat ze alleen maar meer medicatie en op termijn 

ook insuline nodig zou hebben: ‘want je bent erfelijk belast van twee kanten (…) dus het zal wel niet 

anders kunnen’. Linda zegt daarover:  

 

‘Ik vond het heel jammer. Maar goed, gelukkig ben ik dan zelf actief aan de gang gegaan. Maar er 

zijn voldoende patiënten, denk ik, die dat gewoon dan maar aannemen. Gewoon alleen maar 

medicijnen opbouwen. Want dat was hun scenario: je begint (…) en vervolgens gaan we naar de 

volgende stap, de volgende en dan komen we uit op insuline spuiten. Dan denk ik: “ja, dat is niet 

mijn scenario”.’  

 

Toen Linda de POH iets later in het traject vertelde over de krachttraining waar ze mee bezig was en 

opmerkte dat ze het niet prettig vond dat ze zo veel medicijnen voorgeschreven kreeg, bleek dat ze 

‘een verschil van inzicht’ hadden. Inmiddels is er een nieuwe POH in de praktijk waar ze het wel mee 

kan vinden, omdat die er naar streeft dat het met Linda goed gaat en zag wat het effect van de 

training op haar suiker was. Momenteel hebben ze de afspraak dat Linda twee keer per jaar komt en 

tussendoor per e-mail de POH op de hoogte houdt. 

 

Trainingsprogramma gericht op IGF-1 

Omdat ze in de periode rondom de diagnose niet meer haar oude programma in de sportschool vol 

kon houden, zocht ze contact met haar sportschoolmanager. Die kwam met een specifiek 

programma gericht op krachttraining: ‘dan blijkt dus dat je voor een goeie beheersing van diabetes 

en ook voor het voorkomen daarvan, je gewoon krachttraining moet doen’. Het programma dat ze 

vervolgens ontwikkelden bestaat uit drie keer in de week krachttraining waardoor het IGF-1, een 
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groeihormoon, toeneemt. Dat hormoon vervangt de insuline een beetje, waardoor het ‘prima werkt 

op het stabiliseren van je suiker’. Ze is er meteen mee aan de slag gegaan en had de eerste dag gelijk 

al succes: voordat ze ging sporten was haar suiker veel te hoog, maar na de training was die goed en 

dat was ook de volgende vierentwintig uur zo. Ze heeft de resultaten van haar metingen bijgehouden 

met een metertje dat ze de eerste keer bij de huisarts meekreeg en laat op papier zien dat ze door 

een training haar waarden ‘meteen van het rood in het groen’ tilde. Haar nuchtere waarde bleef een 

tijdje lastig, maar die heeft ze onder controle gekregen door één keer in de twee weken nuchter te 

trainen, om haar lever te reinigen: 

 

‘Want bij mij, als ik begin met bewegen ’s morgens, dan gaat m’n lever suiker dumpen. Dus dan 

gaat je suiker omhoog. En als je dan een nuchtere training wegwerkt, dan is de rest van de week 

je lever een beetje schoongemaakt. Dus dat werkt ook wel lekker. (…) Ik kwam daar een keer een 

artikel over tegen bij iemand die dat gedaan had, dus ik dacht “laat ik gewoon proberen, of dat 

werkt bij mij”. Want ja, voor hetzelfde geld werkt het niet, want iedereen is weer anders en ook 

niet iedere diabeet heeft er last van dat de suiker ’s morgens omhoog gaat.’ 

 

Krachttraining werkt goed om suikers te verbranden, maar cardio is daar niet geschikt voor omdat je 

daarmee alleen je hartspier echt belast, maar je benen bijvoorbeeld niet, heeft Linda ervaren: 

 

‘Cardio is leuk voor het uithoudingsvermogen en dat doe ik dan ook regelmatig, 

intervaltrainingen, gewoon omdat ik het leuk vind. Maar als ik (…) als een diabeet moet kiezen, 

en die heeft maar drie keer in de week, of twee keer, doe dan krachttraining. Dat is het meest 

effectieve, vind ik, voor het beheersen van de suikerziekte. (…) Er zijn heel veel mensen [in de 

sportschool] die het gewoon niet weten. Die gewoon een uur lang op zo’n crosstrainer staan, drie 

keer in de week en denken dat ze goed bezig zijn. Net zoals ik dacht dat ik goed bezig was, maar 

toch uiteindelijk heel erg ziek werd. (…) Voor mij [is het] sport als medicijn geworden. In plaats 

van die medicatie met bijwerkingen, doe ik drie keer een training.’ 

 

Linda heeft een beetje geëxperimenteerd met verschillende typen training en is er achter gekomen 

dat ze echt een intensieve training moet doen van een uur, drie keer in de week. Dat is voor haar 

‘een kleine moeite’ om te doen. Wel merkte ze dat haar lichaam gewend raakte aan 

trainingsimpulsen en dat het nodig was om elke vier weken het programma aan te passen. Door 

tegenoverliggende spieren te trainen en met een andere snelheid, worden haar spieren weer anders 

aangesproken en blijft haar suiker beter stabiel. Inmiddels heeft ze ook haar trainingsprogramma op 

papier uitgewerkt. En sinds ze met de training is begonnen is haar suiker nooit meer echt boven de 

10 geweest.  
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Geen vage voorschriften, wees concreet 

Linda is eigenlijk ‘altijd actief’ geweest, ook omdat ze ‘toch de aanleg heeft om een beetje dik te 

worden’. Tijdens vakanties ging ze bijvoorbeeld ook ergens heen waar een sportschool was of ze 

plande een wandelvakantie. De laatste jaren is ze wel wat actiever geworden. Vanwege de erfelijke 

belasting hield ze er rekening mee dat ze diabetes zou kunnen krijgen, maar ze had niet gedacht dat 

dat ook echt zou gebeuren: 

 

‘Als je dan kijkt [op internet naar wat je het beste kunt doen] dan staat er: bewegen, 30 minuten 

per dag. Dan denk ik: “Ja, dat deed ik! Het dubbele!” En dat is niet voldoende voor heel veel 

mensen. Ja, als je geen aanleg voor diabetes hebt is dat misschien zat, maar ja, ik was eigenlijk 

heel erg teleurgesteld daarin. Dat dat zo vaag is. Het is gewoon niet voldoende, 30 minuutjes 

wandelen per dag.’ 

 

Iets later in het gesprek vertelt Linda dat haar oma vroeger diabetes had en dat het beeld dat ze 

daarvan heeft overgehouden dat van een smakeloos leven is, een leven waarin je tegen alles nee 

moet zeggen en niet gezellig mee kunt eten. Tegenwoordig is haar ervaring dan weer dat ze zeggen 

dat juist alles mag, alleen ‘met mate’.  

 

‘Dat vind ik zo’n vaag begrip. Zeg dan “je mag drie dropjes op een dag”, dan weet ik waar ik aan 

toe ben. Maar dat met mate principe, dat is voor mij dan een halve zak drop. Dan heb ik niet die 

hele zak drop opgegeten. Voor mij is het wel fijner als er wat duidelijker informatie is en niet van 

die vage begrippen. “Voldoende bewegen”. Ja, voldoende. “Met mate suiker”. Ja, wat is met 

mate? Dat is voor iedereen wat anders en bij de meeste mensen ligt de grens toch echt veel 

verder dan wat gezond is.’ 

 

Ze geeft aan dat haar motivatie om mee te doen aan dit onderzoek is dat haar ervaringen bij de 

zorgverleners terecht komen. Zodat zij duidelijke informatie verschaffen en hun patiënten goed 

kunnen informeren. Ze heeft bijvoorbeeld een keer een presentatie voor trainers gezien: 

 

‘Dat begint met zo’n foto van iemand die heel erg obees is, zo van “nou ja, dat is je patiënt”. Dan 

denk ik van “ja, diabeten die ik ken die zijn zo’n beetje als ik: niet licht maar ook niet 

supermoddervet of zo. Het zijn gewoon gemiddelde Nederlanders en die zijn gewoon ziek en die 

moeten hulp hebben. En ja, als je ze goed informeert, dan zijn de meeste patiënten denk ik wel 

geïnteresseerd om [krachttraining] te doen. Ik doe het redelijk intensief (…) maar als je dat 

onderzoek leest, dan is het voldoende (…) als je dat drie keer in de week [een half uurtje] doet. 
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Ja, om dan medicijnvrij te zijn, dat lijkt het mij wel waard moet ik zeggen. Maar ja, de meeste 

mensen vinden het toch nog makkelijker om een pil te slikken.’ 

 

De broer van Linda heeft ook diabetes, maar wil geen krachttraining doen, omdat hij in de tuin werkt 

en dat soort dingen voldoende vindt. Haar zus is pre-diabetes en inmiddels wel begonnen met de 

krachttraining. Maar Linda vindt dat iemand goed geïnformeerd moet zijn over de mogelijkheden en 

dan is het verder de keuze van de persoon zelf wat die ermee doet. 

 

Ook aanpassing van voeding 

Ongeveer dertien jaar geleden had Linda schildklierproblemen – ‘óók erfelijk belast van twee kanten’ 

– waardoor ze binnen zes weken ineens 10 kilo aankwam:  

 

‘Sinds die tijd ben ik wel heel bewust bezig geweest met voedsel en met sporten. Dus dan 

verwacht je niet dat je er nog eentje bij krijgt, dat je er nog een stofwisselingsziekte bij krijgt. 

Maar dat heeft dan toch te maken met én de verkeerde training én toch het verkeerde voedsel. 

Dat je toch te veel suikers binnenkrijgt bij alle voor geproduceerde producten.’ 

 

Inmiddels heeft ze haar dieet aangepast door maximaal 130 gram koolhydraten per dag te eten. Door 

dat standaard te doen, is het makkelijk vol te houden. Het is ook prima te doen ‘als je gewoon lekker 

gezond eet en zelf kookt’. Dat geeft haar de ruimte om bijvoorbeeld op een verjaardag ‘ook een keer 

een stuk gebak weg te werken en toastjes te nemen’. Ze heeft nu een routine opgebouwd, met hulp 

van een app op haar telefoon waarin ze bijhoudt hoeveel ze eet en hoeveel ze sport: ‘door alleen al 

te registreren word je heel erg bewust van wat waar in zit’. Daardoor merkte ze al heel snel dat 

overal veel suiker en ook veel zout in zit.  

In het begin was dat wel heel erg zoeken, maar inmiddels heeft ze het eigenlijk niet meer in de 

gaten, omdat ze er nieuwe gewoontes van heeft gemaakt. Vroeger nam ze een stoommaaltijd of een 

kant-en-klare maaltijd, maar ze kan net zo goed zelf iets maken binnen tien minuten waar niet te veel 

zout, niet de suiker en niet de slechte koolhydraten inzitten. 

 

‘Verder heb ik er helemaal geen last meer van, ook omdat ik én geen rekening hoef te houden 

met medicijnen én niet hoef te kijken van hoe hoog is m’n suiker. Want in het begin moest je 

vaak meten. Ik voel me slecht, wat is er aan de hand? O ja, dat. En dan is de suiker veel te hoog. 

Maar ja, als je het onder controle hebt, dan is het alleen maar “ik heb diabetes, maar ik heb het 

onder controle”. Dus in principe, zolang ik deze gewoonten vol kan houden, heb ik er geen last 

van.’ 
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Ze heeft ook meegedaan aan Keer Diabetes Om van de stichting Voeding Leeft 

(http://keerdiabetesom.nl/), een programma waarbij mensen een dieet volgen met lichte beweging 

waardoor ze minder of geen medicijnen meer hoeven te gebruiken. Het voorschrift was om drie keer 

per dag te eten, maar dat werkte voor Linda niet zo goed omdat ze heel snel meer ging 

compenseren: al wat meer eten bij het ontbijt en bij de lunch. Dat mocht ook in het dieet, je hoefde 

alleen maar op de hoeveelheid koolhydraten te letten. Maar Linda merkte dat met haar methode – 

letten op de koolhydraten én de calorieën en zes kleine maaltijden per dag – haar suiker net wat 

stabieler bleef. 

 

Afsluiting van het gesprek 

(1) Hoe ziet je leven er nu uit? “Je hebt geen cirkel klein genoeg 

voor de diabetes, dus ik zeg maar een stukje ervan. Ik wil dat 

het echt zo klein mogelijk is en daar streef ik ook naar. Ik wil 

gewoon een goed leven en toevallig heb ik diabetes en moet ik 

daar een bepaald levenspatroon voor volgen. Maar ik maak wel 

keuzes die bij mij passen en die ik leuk vind. (…) Ik doe 

oefeningen die ik leuk vind. Dus sporten en bewegen, dat is best wel veel, denk ik. Ja, zou zomaar 

kunnen als je het iedere dag doet. Zijn er nog andere dingen? Vast wel. Werk en zo, hè? Beetje werk 

en een beetje vakantie, dat soort dingetjes.” 

 

(2) En als je dit nou moet weergeven voor net na de diagnose? 

“O. Ja, dan was [diabetes] wat groter. Dit moest ook kleiner, de 

vakantieachtige dingen, want ik kon niet op vakantie. Dat was 

gewoon weg, ik was zo beroerd dat ik niet alleen op vakantie 

durfde. Ik deed m’n best, maar daar bleef het ook wel bij.” En je 

werk? “Ik heb niet zoveel gedaan toen in die periode, het was eind van het jaar. Het denken is niet zo 

heel erg aangetast, maar je bent gewoon minder actief. Je neemt wat meer vrij en ook gewoon een 

beetje tussenperiodes even bij te trekken, maar ja, dat is inmiddels weer voorbij. Maar ja, het heeft 

wel invloed, gewoon op alles wat je doet, als je constant moe bent en niet veel meer kunt. Van de 

minste of geringste inspanning raak je gewoon vermoeid. Dus dan heeft het heel veel invloed, in 

eerste instantie.” 

 

Vlak voordat de diagnose werd gesteld, was er wel iets, maar nog niet duidelijk wat. Hoewel de 

diagnose een teleurstelling was, had Linda wel ‘zoiets van, dan weet ik in ieder geval wat er aan de 

hand is’. De overgang van (2) naar (1) ging heel snel. Omdat Linda onderweg steeds succes had met 

( 2 ) 

( 1 ) 
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haar trainingsprogramma, werkte dat heel motiverend. Toen ze merkte dat het begon te werken, 

heeft ze voor zichzelf een zorgplan geschreven, ‘nogal uitgebreid van 36 pagina’s’. Zodat ze 

tenminste een idee had welke kant ze op moest. Dat er vanuit de zorgverlening niet echt een 

concreet plan van aanpak kwam, was jammer: 

 

‘maar ja, dan heb je tegenwoordig zelf voldoende mogelijkheden, denk ik, om op onderzoek te 

gaan. En dan haal je overal een beetje informatie vandaan en je komt toevallig mensen tegen die 

je op je weg helpen. Maar je kunt wel zelf een pad kiezen dat bij je past en dat je ook een leven 

lang kan volhouden.’ 

 

Tot slot 

Het verhaal van Linda vanaf het moment dat ze de diagnose diabetes type 2 kreeg, past eigenlijk al 

heel snel bij wat wetenschapper Arthur Frank (1995) het restitutieverhaal noemt. Dit is het type 

ziekteverhaal waarin mensen zich vooral richten op het leiden van een zo normaal mogelijk leven, 

ondanks hun ziekte. In dit type verhaal staat restitutie (herstel) centraal, wat bij diabetes – een 

chronische aandoening – is te vertalen naar het onder controle houden van de bloedsuiker. Linda en 

haar zorgverleners (huisarts en POH) zijn beiden vanaf het begin gericht op restitutie, maar wel op 

een andere manier. Haar zorgverleners focussen meteen op medicatie, en geven zelf aan dat dit 

‘restitutie’ brengt voor de korte termijn: hun verwachting is dat de medicatie steeds zal moeten 

worden opgehoogd en uiteindelijk vervangen moet worden door insuline. Linda wil graag op zoek 

naar alternatieven, maar ervaart daar van haar zorgverleners geen hulp bij.  

Dat wat medisch filosoof Annemarie Mol (2006) omschrijft als ‘dokteren’ – samen zoeken naar 

de zorg die het beste past bij iemands manier van leven – heeft Linda uiteindelijk niet samen met 

haar zorgverleners gedaan, maar met een contact uit haar eigen netwerk. Haar sportschoolmanager 

was toevallig op de hoogte van een studie over krachttraining bij diabetes en samen hebben ze een 

programma ontwikkeld waarmee Linda haar suiker onder controle kan houden, zonder medicijnen. 

Dat ‘dokteren’ komt in haar verhaal duidelijk naar voren en pakt ze vrij systematisch en 

wetenschappelijk aan: uitproberen en bijhouden hoe haar bloedsuiker reageert op welke 

oefeningen, naar aanleiding van een ander onderzoek een keer nuchter trainen om te testen wat dat 

met haar nuchtere suiker doet en ontdekken dat haar lichaam verschillende trainingsimpulsen nodig 

heeft zodat het steeds wordt uitgedaagd. Ook wat voeding betreft heeft ze wat dingen 

uitgeprobeerd en uiteindelijk is ze uitgekomen op het programma dat ze nu volgt: drie keer in de 

week een intensieve krachttraining, afwisselen van trainingsprogramma, af en toe ook nuchter 

trainen en per dag maximaal 130 gram koolhydraten. De bloedsuikermeter en de app waarin ze haar 

voedings- en beweeggedrag bijhoudt, zijn technieken die haar helpen om dit programma precies op 
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de behoeften van haar lichaam af te stemmen. Die passen in wat filosoof Marli Huijer (2013) het 

uitbesteden van discipline aan apparaten noemt: ze zorgen dat Linda haar gedrag bijstelt als haar 

bloedsuiker of calorie-inname buiten de grenzen komt. Daarnaast heeft de bloedsuikermeter haar 

geholpen om te leren voelen hoe een hoge suiker voelt en inmiddels heeft ze dat meten veel minder 

nodig. 

Het programma dat Linda volgt, vraagt om een tijdsinvestering en ze geeft zelf aan dat ze een 

intensieve training moet doen. Dat het voor haar ‘een kleine moeite’ is om dit vol te houden, komt 

waarschijnlijk doordat ze al ruim voor haar diagnose bezig was met een gezonde leefstijl: veel 

sporten en ‘redelijk’ gezond eten deed ze al. Daaruit komt een sterke zelfdiscipline naar voren, mede 

aangewakkerd of versterkt doordat ze diabetes via familieleden kent – met het beeld van een 

‘smakeloos leven’ op haar netvlies – en de schildklierproblemen die ze eerder had. Uit haar verhaal 

komt niet echt naar voren of er sprake was van een duidelijk omslagpunt of dat het meer een 

geleidelijk proces is geweest, waarbij ze haar eet- en beweeggedrag steeds iets heeft aangepast en 

zo is uitgekomen bij haar huidige leefgewoonten. 

Daarbij heeft ze wel een sterke behoefte aan concrete adviezen over hoeveel ze mag eten en 

hoeveel ze moet bewegen. Inmiddels is ze dat voor haarzelf duidelijk geworden. Maar dat ‘voldoende 

bewegen’ in de vorm van het behalen van de beweegnorm voor haar niet voldoende bleek te zijn om 

diabetes te voorkomen, leidde zeer begrijpelijk tot een teleurstelling. Deze ‘algemene waarheid’ ging 

voor haar in ieder geval niet op. Zij is daardoor – terecht – zeer kritisch op de berichtgeving omtrent 

voldoende bewegen en gezond eten en pleit voor heldere en duidelijke informatieverstrekking: men 

moet in ieder geval de juiste informatie krijgen. Daar zit mogelijk ook meteen een knelpunt en dat 

komt ook in het verhaal van Linda naar voren: enerzijds geeft ze aan dat krachttraining de beste keus 

is bij diabetes, maar anderzijds nuanceert ze dat op verschillende momenten door aan te geven dat 

niet iedereen hetzelfde reageert. Bijvoorbeeld bij het uitproberen van nuchter trainen (‘iedereen is 

weer anders’) en dat voldoen aan de beweegnorm misschien wel voldoende is als je geen aanleg 

voor diabetes hebt. Ook geeft ze aan dat zij echt een intensieve training nodig heeft van drie keer per 

week een uur, terwijl volgens het artikel drie keer een half uur voldoende zou moeten zijn. Daaruit 

komt een onzekerheid naar voren over wat ‘de’ juiste informatie is.   

Desalniettemin kan Linda’s ervaringsverhaal voor andere mensen met diabetes wel een 

inspiratiebron zijn. Als anderen op de hoogte zijn van dit krachttrainingsprogramma, vindt Linda het 

aan diegene zelf om er wel of niet iets mee te doen. Daaruit komt naar voren dat ze vindt dat 

mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun gezondheid en ze neemt ook duidelijk zelf 

die verantwoordelijkheid op zich. Dat neemt niet weg dat ze daar graag de juiste ondersteuning van 

haar zorgverleners bij had gehad. Misschien had ze net pech, met haar nieuwe POH zit ze immers wel 
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op één lijn, maar door haar verhaal te vertellen, hoopt ze anderen – patiënten en zorgverleners –  

hierbij te helpen. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

De schriftelijke reactie van Linda: 

Prima verslag. Bijgevoegd een kopie waarin ik een paar kleine wijzigingen heb aangebracht. Ik vind 

het prima dat je het ervaringsverhaal op de website zet. Wellicht helpt het een collega patiënt om 

beter controle op deze ziekte te krijgen. 

 

De wijzigingen zijn in het bestand doorgevoerd. 


