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Deze kwis werd georganiseerd in het kader van Werelddiabetesdag.   

Het diabetescentrum is multidisciplinair en omvat behandeling, opvolging en verzorging 

door endocrinologen, educatoren, diëtisten en verpleegkundigen van de voetkliniek en 

verblijfsafdeling.  Al deze disciplines hebben 2 kwisvragen opgesteld.   

VEEL SUCCES ! 

ENDOCRINOLOGEN 

 

1. In 2015 waren er wereldwijd 415 miljoen mensen met diabetes.  Hoeveel mensen zullen in 2040 

deze ziekte hebben? 

□ 642 miljoen 

□ 568 miljoen 

□ 702 miljoen 

 

 

2. Type 2 diabetes wordt veroorzaakt door een auto-immune reactie waarbij de insuline- 

producerende bètacel in de pancreas vernietigd wordt.   

 

□ juist 

 

□ fout 

 

 

 

 



 

EDUCATOREN 

 

3. Iedere persoon die 4x per dag insuline spuit is een type 1 patiënt. 

□ waar 

□ niet waar 

 

4. Mag je insuline spuiten in harde plekken ter hoogte van de buik? 

□ ja, want is minder pijnlijk 

□ neen, want insuline wordt hier niet goed meer geabsorbeerd 

 

 

 

 

 

 

DIETISTEN 

 

5. Olijfolie bevat minder vet dan echte boerenboter? 

□ waar 

□ niet waar 

 

6. Ongezoet  sinaasappelsap bevat bijna evenveel suiker als cola? 

□ waar 

□ niet waar 

 

  



 
 
 
 
 

VOETKLINIEK 

 
7. Een podologische verzorging is: 
 
□ 2x/jaar terugbetaald voor personen met diabetes mits voorschrift van de (huis)arts 

□ er is altijd terugbetaling 

 
 
8. Slecht geregelde bloedsuikerwaarden kunnen gevolgen hebben aan de voeten. Duid aan welke: 

□ meer vorming van eelt 

□ verminderd of veranderd gevoel 

□ verminderde doorbloeding 

□ verhoogd risico op infectie en  schimmel 

□ kloofvorming 

 

 
 

VERBLIJFSAFDELING 

9. Kan je met je insulinepennen door de check- in op de vlieghaven en in het vliegtuig? 

 □ neen, mag niet in handbagage 

 □ ja, mag in handbagage 

 □ ja, zit best in handbagage, altijd een medisch reisattest kunnen voorleggen 

 

10. Geneest diabetes eenmaal de diagnose gesteld is? 

 □ ja, mits correcte levenswijze 

 □ neen, maar kan wel stabiel blijven door correcte levenswijze 

 □ ja, mits medicatie te nemen 



Over Wereld Diabetes Dag 

 

 

Elk jaar wordt op Wereld Diabetes Dag 14 november wereldwijd extra 

aandacht besteed aan diabetes. 

 

Waarom Wereld Diabetes Dag? 

De Wereld Diabetes Dag (WDD) werd in 1991 door de Internationale Diabetes Federatie (IDF) en de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in het leven geroepen als reactie op de alarmerende toename 
van diabetes over de hele wereld. 

Het doel is om de brede bevolking te informeren en sensibiliseren over de groei, oorzaken, 
symptomen, complicaties en behandeling van deze chronische aandoening. Dit blijft meer dan ooit 
nodig, want ondanks te toename van diabetes leven er nog heel wat misverstanden. 

  

Waarom 14 november? 

14 november is niet toevallig gekozen: het is de geboortedag van Frederick Banting, die in 1922 
samen met zijn collega Charles Best insuline ontdekte. Dit was de belangrijkste ontdekking in de 
geschiedenis van de diabetesbehandeling. 

  

Officiële VN-dag 

Eén van de belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis van Wereld Diabetes Dag is de goedkeuring van 
een Resolutie over diabetes en de internationale erkenning door de Verenigde Naties in 2007. 
Sindsdien is Wereld Diabetes Dag een officiële VN-dag. De herkenbare blauwe kleur en de blauwe 
cirkel zijn een universeel symbool geworden voor diabetes. Wereld Diabetes Dag is uitgegroeid tot 
een wereldwijde campagne met tal van acties in meer dan 100 landen. 

 

 

 

 


