
De uitdaging van diabetes type 2 aangaan

Diabetes is een groeiende pandemie in Europa...

…met ernstige gevolgen als de aandoening niet effectief wordt behandeld

De behandelbehoeften bij diabetes T2 veranderen naarmate de aandoening vordert…

Diabetes T2

Niet gediagnosticeerd

Prediabetes

Meer dan 61 miljoen 
mensen1 leven met 
diabetes en het aantal 
neemt toe

Een hoger risico op ernstige 
complicaties, zoals hart- en 
vaatproblemen, blindheid, nierfalen en 
amputaties van de onderste ledematen3 

Diabetes type 2 (T2) is 
verantwoordelijk voor 
meer dan 90% van de 
gevallen

Meer dan 1 op de 3 
volwassenen11 is niet 
gediagnosticeerd en krijgt 
niet de juiste zorg

…en meer ziekenhuisopnames, die 
zorgen voor meer dan de helft van de 
totale zorgkosten44 van diabetes T2, 
waardoor de zorgstelsels verder onder 
druk komen te staan


Insulineafhankelijk

(~20%)

Met medicatie (~80%)

Doel: voorkomen dat 
diabetes T2 ontstaat

Doel: de progressie vertragen 
en complicaties voorkomen

Doel: levensbedreigende 
complicaties voorkomen

… en ondersteuning met 
medische technologie 
gedurende het hele 
beheertraject

Beter T2-beheer betekent...

Behandeling: 
veranderingen in levensstijl 

en soms medicatie
Behandeling: medicatie 


(oraal of injecteerbaar) en 
glucosemonitoring

Medische apps  
coachen, informeren 
en tonen trends in 
gezondheidsgegevens


Glucosemonitoringsystemen 
volgen, voorspellen en 
waarschuwen regelmatig 
voor veranderingen in 
glucosewaarden

Insulinetoedieningssystemen, 
zoals pompen en pennen, 
berekenen en volgen 
doseringsgegevens om 
automatisch insuline te 
injecteren of aan te zetten 

tot actie via meldingen
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Betere gezondheidsresultaten5 en hogere kwaliteit van leven6 voor mensen met diabetes


Minder gezondheidsnoodgevallen en ernstige complicaties7, zoals hart- en vaatproblemen


Betere ondersteuning bij het nemen van beslissingen8 voor zorgteams en gezondheidsprofessionals


Minder belasting9 van individuen, zorgteams, zorgstelsels en de samenleving

Behandeling: insulinetherapie, 
glucosemonitoring en andere 

medicatie
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