
Wil jij de scholing ‘Leefstijlinterventies en medicatieafbouw bij 
diabetes type 2’ aanbieden bij je zorggroep? Al elf zorggroepen 
ging je voor!

De scholing wordt verzorgd door huisartsen en apothekers die 
vooroplopen in het toepassen van leefstijl in de praktijk. Welke 
leefstijladviezen kun je het beste geven aan mensen met dia-
betes? En hoe bereik je na de start van een interventie veilige 
medicatieafbouw? Hierover bouw je waardevolle kennis op, die 
je meteen verdiept door het toepassen van casuïstiek.

Gratis scholing
‘Leefstijlinterventies en medicatieafbouw 
bij diabetes type 2’
Door Vereniging Arts en Leefstijl met ondersteuning van het Diabetes Fonds

De scholing is gebaseerd op de handleiding ‘Afbouwen van 
medicatie bij  diabetes mellitus type 2’. Deze geeft antwoord op 
alle mogelijke vragen rond de mate van koolhydraatbeperking, 
de diabetesinstelling en medicatiegebruik. 

Er is plaats voor 25 zorggroepen dus wees er snel bij!

Programma

1.
Leefstijl en afbouw 
medicatie bij diabetes 
type 2.

Duur: 1,5 uur

2.
Hoe pak je het aan in 
de praktijk - casuïstiek  
(te volgen na 
deelname aan deel 1). 

Duur: 1,5 uur

Geïnteresseerd? 
Mail dan naar mverbeek@artsenleefstijl.nl

Voor wie en hoe?
Deze scholing wordt per zorggroep aangeboden voor 
huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkun-
digen, verpleegkundig specialisten, doktersassistenten, 
leefstijlcoaches, diëtisten. Afhankelijk van behoeften 
en wensen van de zorggroep kunnen we de scholing 
online of fysiek verzorgen. Als zorggroep bepaal je zelf 
wie je wilt laten aansluiten. Want leefstijlverandering 
doe je samen! 

Samenwerking
Door de steun van het Diabetes Fonds kunnen we deze 
scholing gratis aanbieden. Om het effect van deze 
scholing te meten zullen er voorafgaand en achteraf 
korte vragenlijsten worden getoond. Deelname is 
uiteraard geheel vrijwillig en anoniem.

Accreditatie en kosten
• Geaccrediteerd met 3 punten voor KNMG, NVvPO,  
 ADAP, V&VN, VSR, KABIZ, BLCN en OA

• De scholing is gratis (uitgezonderd minimale  
 overheadkosten voor bijvoorbeeld gezonde  
 catering en/of materialen)


