
Eind augustus beklommen 100 sporters met diabetes type 1 

een aantal hellingen in de Vogezen, inclusief de ‘Planche 

des Belles Filles’. Bedoeling was hen te laten ervaren 

dat sport en diabetes perfect kunnen samengaan. Van het 

diabetescentrum van het ZOL namen elf patiënten, drie 

endocrinologen, twee diabetesverpleegkundigen en een 

diëtiste deel.

DiaT1op-project 
voor sporters met 
diabetes type 1
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DiaT1op werd vijf jaar geleden voor de eerste keer 
georganiseerd door het diabetescentrum van KU 
Leuven. Dit jaar namen ook zeven andere centra 

deel, waaronder het diabetescentrum van het ZOL.

Endocrinoloog dr. Yves Kockaerts: “Veel mensen met 
diabetes type 1 hebben ooit in hun traject wel eens de 
boodschap gekregen dat ‘uitdagend’ bewegen voor hen 
niet meer mogelijk is. Wij wilden deze mensen over-
tuigen en laten ervaren dat sporten wel nog kan, mits 
een goede discipline en het vermijden van valkuilen.”

Om patiënten uit te nodigen aan het educatieve sport-
traject deel te nemen, werd een info-avond georgani-
seerd. Dr. Yves Kockaerts: “Veel mensen hebben vragen 
over diabetes 1 en sport. We gingen met de geïnte-
resseerden aan de slag en organiseerden praktische 
infosessies over voeding, insuline-opvolging en –aan-
passingen tijdens het sporten, conditie-opbouw en het 
belang van een gezonde levensstijl. Daarnaast hebben 
we samen op regelmatige basis getraind. Dr. Kirsten 
Stinkens begeleidde de wandelaars, dr. Ine Lowyck de 
lopers en ikzelf de fietsers.”

Climbing for life
Het sluitstuk van het educatieve jaarprogramma was het 
evenement Climbing for Life, een tweedaagse tocht in 
de Vogezen die plaatshad eind augustus. Dr. Kockaerts: 
“Wij hebben deelgenomen met een groep van 11 
sporters. Ik denk dat dit project onze deelnemers veel 
zelfvertrouwen gegeven heeft. Het was mooi om te 
zien hoeveel vreugde deze mensen beleefden toen ze 
uiteindelijk hun doel bereikten. Velen zijn in een positieve 
flow terecht gekomen. Door meer aandacht te hebben 
voor hun suikerspiegels en te kiezen voor een gezonde 
levensstijl, voelen ze zich ook veel beter. En ook het 
contact met lotgenoten waarmee ze ervaringen konden 
delen en advies uitwisselen, was zeer waardevol.”

Dr. Kockaerts: “Deze sessie van DiaT1op hebben wij 
in het ZOL gerealiseerd onder begeleiding van het 
diabetescentrum van UZ Leuven. Nu onze zorgverle-
ners de opleiding achter de rug hebben, zijn we klaar 
om het programma zelfstandig aan te bieden. We zijn 
inmiddels al bezig om onze strategie voor de toekomst 
verder te bepalen.” 

diaTop.sv is een project met steun van Sport Vlaan-
deren, #sportersbelevenmeer, waarbij acht diabe-
tescentra samenwerken: UZ Leuven, AZ Groeninge 
Kortrijk, Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst, UZA, 
Sint-Dimpnaziekenhuis Geel, UZ Brussel, Zieken-
huis Maas en Kempen in Maaseik en het ZOL Genk. 
Er werd ook samengewerkt met de Diabetesliga.
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V.l.n.r. (onder) dr. Jan Matheï (Mariaziekenhuis Noord-Limburg), 
prof. dr. Gregory Sergeant (Jessa), dr. Dennis Wicherts (ZOL); (bo-
ven) prof. dr. Kurt Van der Speeten (ZOL), dr. Bart Appeltans (Jessa)       
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