
WAT KAN DE DIAMETER VOOR MIJ DOEN?

• U kunt uw glucosewaarden (met een Freestyle Libre sensor), 

voeding en beweging meten en bijhouden

• U leert wat het effect van bewegen en eten op uw 

glucosewaarden is

• U krijgt de eerste 10 weken elke dag 2 korte berichten met 

informatie en advies over bewegen en/of gezond eten 

• U kunt aangeven hoe u gezonder wilt leven, bijvoorbeeld 

vaker wandelen of minder snoepen. Dit doet u door zelf een 

doel te stellen.

• U kunt elke week een korte oefening doen die u helpt om uw 

doelen te halen.

De uitkomsten van de metingen bespreekt u met een 

onderzoeker of zorgverlener. Zo kunt u nog meer te weten 

komen over uw manier van leven en uw glucosewaarden.

WAT IS DE DIAMETER?

Wilt u leren wat de invloed van bewegen en eten op uw 

glucosewaarden? Vindt u het moeilijk om gezond te eten of om 

genoeg te bewegen? Dan zou de Diameter u kunnen helpen. De 

Diameter is een nieuwe app op een Android telefoon voor mensen 

met diabetes type 2. Tijdens een studie wordt gekeken naar wat 

mensen van de Diameter vinden en of de Diameter mensen kan 

helpen om leefstijl en glucosewaarden te verbeteren.

BENT U NIEUWSGIERIG NAAR DE  
INVLOED VAN LICHAAMSBEWEGING EN 
VOEDING OP UW GLUCOSEWAARDEN?

WIJ ZOEKEN DEELNEMERS VOOR EEN WETENSCHAPPELIJKE STUDIE
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MEEDOEN?

Bij interesse of vragen kunt u contact opnemen met: diameterstudie@zgt.nl, 

of geef aan bij uw diabetesverpleegkundige of arts dat u interesse hebt in 

deze studie en meer informatie zou willen ontvangen.

KRIJG IK EEN VERGOEDING ALS IK MEEDOE?

• Deelname aan de studie is gratis

• Als u uitsluitend voor de studie naar het ziekenhuis moet komen, worden uw reis- en parkeerkosten vergoed

• Bij de start van de studie krijgt u een Fitbit. U mag deze houden als de studie is afgelopen.

• Heeft u geen Freestyle Libre? Dan krijgt u deze tijdens de studie. 

WAAR VINDT DE STUDIE PLAATS?

ZGT locatie Almelo, route 0.16 of ZGT locatie Hengelo, route 0.13.

BEN IK GESCHIKT OM MEE TE DOEN?

• U heeft diabetes type 2

• U bent 18 jaar of ouder

• U heeft een Android smartphone met minimaal versie 5.0 (te vinden in de instellingen van de telefoon)

• U beheerst en begrijpt de Nederlandse taal.

WAT HOUDT DE STUDIE IN?

De studie duurt 6 maanden en bestaat uit 3 bezoeken aan het ziekenhuis, metingen thuis en het gebruik van de Diameter. 

• Bezoeken aan het ziekenhuis: U komt in totaal 3 keer naar het ziekenhuis. Deze bezoeken worden zoveel mogelijk 

gecombineerd met andere afspraken in het ziekenhuis. De eerste afspraak duurt 1 uur en 30 minuten. Dan wordt de 

studie uitgelegd. Ook worden een paar metingen gedaan, zoals uw gewicht en uw bloeddruk. De twee andere afspraken 

duren ongeveer 30 minuten. De uitkomsten van de thuismetingen worden dan met u besproken en er worden nieuwe 

metingen gedaan. 

• Metingen thuis: Na iedere visite doet u enkele metingen thuis:

1. U vult een paar korte vragenlijsten in

2. U draagt de Fitbit voor het meten van uw beweging

3. U scant de Freestyle Libre glucosesensor

4. U houdt uw voeding 6 dagen bij via de Diameter.

• Gebruik van de Diameter: 

1.  U stelt een leefstijldoel. Daarin geeft u aan hoe u gezonder wilt leven

2.  U krijgt de eerste 10 weken elke dag korte berichten met informatie of advies

3.  U krijgt wekelijks een korte oefening die u helpt uw leefstijldoel te halen

4.  U houdt uw voeding af en toe bij via de Diameter.


