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Persbericht 
 

Miljoenen te besparen op medicijnen door andere aanpak diabetes 
type 2 behandeling 
De huidige behandeling van diabetes type 2 (DM2) kost onze maatschappij jaarlijks ruim 86 miljoen 
euro te veel. Door een andere behandeling kan 80% van de patiënten stoppen met insuline! 
 
De focus bij de diabeteszorg ligt op symptoombestrijding, namelijk verlaging van verhoogde 
bloedsuikerwaarden door het geven van tabletten en insuline injecties. Dit houdt het overgewicht in 
stand terwijl het overgewicht nou juist de oorzaak is. De huidige diabeteszorg maakt daarmee de 
mensen eigenlijk juist zieker.  
 
Eindelijk goed nieuws voor diabeteszorgkosten 
 
De nieuwe organisatie ‘khbw, koolhydraatbeperkt werkt’ waarin zich onder andere Harriët 
Verkoelen, diëtist en diabetesverpleegkundige en huisarts Kees Jan Sluijters uit Leusden verenigd 
hebben, heeft een behandelmethode ontwikkeld met als resultaat dat 80% van de patiënten binnen 
zeer korte tijd kan stoppen met het toedienen van insuline! en 100% van de patiënten minder 
medicijnen (tabletten) kan gaan gebruiken terwijl de bloedsuikers juist verbeteren en ze afvallen! 
 
Khbw weet zich inmiddels gesteund door TNO en verschillende internisten en huisartsen zijn positief. 
 
Khbw wil de behandelmethode uitrollen in Nederland door huisartspraktijken , praktijkondersteuners 
en diëtisten de methode te leren en hen het ‘khbw kwaliteitslabel’ geven, zodat diabetespatiënten 
kunnen zien welke praktijken de methode succesvol toepassen. Zo wordt maatschappelijk de 
grootste impact bereikt, en dat is de inzet. Een berekening laat zien dat er op deze manier minimaal 
86 miljoen per jaar aan medicijnen te besparen is in de zorg van diabetes type 2, nog los van het feit 
dat er veel gevolgziekten van diabetes (ogen, nieren, adres enz.) uitblijven en de methode daarmee 
ook nog een enorme besparing (indicatief op langere termijn 142 miljoen per jaar) voor de zorg op 
zal leveren. 
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Voor meer informatie en de onderbouwing kunt u contact opnemen met Harriët Verkoelen. 
 
Harriët Verkoelen, 
06-28883691 
www.harrietverkoelen.nl 
www.khbw.nl 
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