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JDRF  
One Walk / 2017

VOOR EEN WERELD ZONDER TYPE 1 DIABETES



  
Coöperatieve groothandel in biologische levensmiddelen

De Nieuwe Band:   
♥ Coöperatieve groothandel 
♥ Biologis vanuit het hart
♥ Faire producten voor iedereen
♥ Minder voedselkilometers
♥ ♥ Kwaliteit die je proe!

   www.nieuweband.nl
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PROGRAMMA
17 JUNI 2017

12.00 tot 12.30 uur    –
12.00 tot 13.00 uur    –

12.30 tot 13.00 uur    –
13.00 uur    –

13.00 tot 14.00 uur    –
13.15 tot 13.45 uur    –

13.45 tot 14.15 uur    –
14.30 uur    –

14.45 uur     ––
15.45 uur    –

16.30 uur    –

Aanmelden Walkteams (Registratie)
dvk Workshop (Nassau Odijkzaal)

 → Sport en Type 1 Diabetes door dr. Per Winterdijk
Voetbalclinic door Ronald de Boer (Clinic Arena)

Opening JDRF One Walk door Philip van Lookeren Campagne (Podium)
dvk Workshop (Nassau Odijkzaal)
 → Mindfulness voor zorgprofessionals door Nu-n-Nu mindfulness

Voetbalclinic (Clinic Arena)
Vragensessie met wetenschappers (Theater)

Groepsfoto en dankwoord door Maarten de Groot  (Podium)
Startschot JDRF One Walk 2017

Wandelen van Type één naar Type géén!
Slotceremonie met prijsuitreiking en bekendmaking opbrengst
Einde

Gedurende de hele middag is er een T1D informatiemarkt, catering, sport en spel, 
een schmink station en live muziek.



Toffe acties van 2017
Forza Enzo

Team Forza Enzo is al enkele jaren actief 
voor JDRF Nederland. Enzo zelf, maar 
ook zijn moeder Diana en de rest van de 
familie doen hun best om geld in te zamelen 
voor Type 1 Diabetes onderzoek. Dit jaar 
droeg Oma Cil flink bij via een evenement 

van haar oud werkgever. Het event was 
gekoppeld aan een goed doel en dankzij 
oma Cil werd JDRF het goede doel naar 
keuze. Dat leverde maar liefst 1.400 euro 
op voor team Forza Enzo, JDRF Neder-
land en onderzoek naar Type 1 Diabetes!

Jasmijn van Schalm
Onder het mom van ‘ik ben niet van 
suiker’, heeft de 12-jarige Jasmijn flink geld 
ingezameld voor JDRF. Op 2 januari 2017 
kreeg zij de diagnose Type 1 Diabetes en 
nu al is ze vastbesloten om bij te dragen 
aan een wereld zonder Type 1 Diabetes.  
Vrienden en familie steunen Jasmijn en 
haar actie, en laten zien dat vele handen 
licht werk maken: met veel kleine donaties 
leveren zij een fantastiche bijdrage aan 
onze missie. Van Type één naar Type géén. Jasmijn  4



Statiegeld en lokale bedrijven

Marcel is een betrokken vrijwilliger 
van JDRF en heeft zelf al 35 jaar Type 
1 Diabetes. Hij vindt dat kinderen 
met Type 1 Diabetes horen te spelen 

in plaats van de hele dag glucose te 
meten, eten af te wegen of koolhydra-
ten te tellen. Daarom vraagt hij lokale 
ondernemers om hem te steunen en 
zet hij statiegeldacties op door het 
hele land. Na 35 jaar vindt Marcel 

het welletjes en kan hij niet wachten 
tot JDRF haar missie volbrengt: een 
wereld zonder Type 1 Diabetes.

Cil en Ward

Workshop hoppen

De dochter van Petra, Hannah, heeft 
enkele jaren Type 1 Diabetes. Op 8 
april organiseerde Petra een uitgebreide 
workshopmarathon waar mensen zich 
konden aanmelden voor workshops 
lachyoga, jembé, samen balanceren, fo-

tograferen, knutselen, massage en nog 
veel meer. Ruim 120 mensen namen 
deel aan de verschillende workshops 
en droegen hun steentje bij aan een 
wereld zonder Type 1 Diabetes.

Team Beers
In het Brabantse Middelbeers heeft JDRF 
inmiddels een vaste plek bij veel dorpsbe-
woners. Lars (7), Cil (8), Isa (11), Janneke 
(16), Ward (19), Fleur (19), Timo (24), Bart 
(25) en Ted (26) hebben Type 1 Diabetes 
en daarom komt het hele dorp in actie 
om geld in te zamelen voor onderzoek. 
Dankzij verzekeraar NH1816 en verschil-
lende lokale acties haalde Team Beers ook 
dit jaar weer een prachtig bedrag op voor 
onderzoek naar Type 1 Diabetes. 5



Dr. Henk-Jan Aanstoot  
– Diabeter
Iedereen met Type 1 Dia-
betes is anders, ook als het 
aankomt op de behandeling 

van de ziekte: de hoeveelheid insuline die 
je nodig hebt, hoe je lichaam reageert bij 
beweging of hormonen, de kans op com-
plicaties enzovoorts. Maar hoe iedereen 
van elkaar verschilt, dat weten we eigenlijk 
niet. Daar doet dr. Aanstoot onderzoek 
naar: in samenwerking met prof. dr. Bruce 
Wolffenbuttel van het UMCG ontwikkelt 
hij een biobank over Type 1 Diabetes. 

Door onder andere bloed en urine af te 
nemen probeert hij zo de verscheidenheid 
van Type 1 Diabetes in beeld te brengen. 

Zijn er bepaalde bloedwaarden, 
hormonen of andere dingen waardoor 
we verschillende groepen mensen met 
Type 1 Diabetes van elkaar kunnen 
onderscheiden? Als dat zo is, kunnen we 
op basis daarvan de behandeling van 
de ziekte verbeteren, en afstemmen op 
de juiste persoon. Hetzelfde geldt voor 
een mogelijke genezing die voor de ene 
groep misschien wel werkt, maar voor 
een andere groep niet. We werken toe 

JDRF Onderzoek
Waar gaat het geld naartoe?

Bedankt! Dankzij jouw inspanning kunnen wij onderzoek blijven finan-
cieren naar een wereld zonder Type 1 Diabetes. Onderzoek over de hele 
wereld, maar natuurlijk ook in Nederland. Onderstaande Nederlandse 
onderzoekers kunnen mede dankzij JDRF, en dus dankzij jou, hun 
enorm belangrijke werk continueren.
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naar therapieën die afgestemd zijn op het 
individu, zowel voor de behandeling nu, 
als voor genezing in de toekomst.

Dr. Aart van Apeldoorn  
– Maastricht University
In 2013 ontving dr. Aart van 
Apeldoorn voor het eerst 
financiering van JDRF voor 

zijn onderzoek. De missie? Een inkapse-
lingssysteem ontwikkelen dat de bèta-
cellen kan beschermen. Inkapseling is één 
van de veelbelovende oplossingspaden 
van JDRF waarbij werkende bètacellen 
in een omhulsel in het lichaam worden 
geplaatst. Deze cellen zijn bijvoorbeeld 
cellen uit het eigen lichaam die door  
behandelingen in een laboratorium de 
functie van bètacellen kunnen over nemen, 
en nemen in het lichaam de rol over van 
de vernietigde cellen in de alvleesklier. 
Het omhulsel moet ervoor zorgen dat de 
nieuwe bètacellen niet opnieuw vernietigd 
worden door het immuunsysteem.

Dr. Aart van Apeldoorn werkt aan het 
perfecte omhulsel voor de bètacellen. 
Met een heel dun polymeer ontwikkelt  
dr. van Apeldoorn kleine bakjes waarin 
de bètacellen worden geplaatst. Het 
polymeer beschermt de cellen tegen de 
auto-immuunreactie, terwijl de cellen wel 
insuline produceren die in de bloedbaan 
kan komen en daarmee de bloedsuiker-
spiegel op peil houdt. Essentieel in deze 
aanpak is het goed in leven houden van 
de cellen. Hiervoor moeten zuurstof 
en nutriënten voortdurend beschikbaar 
blijven. De nieuwe polymere omhulsels 
moeten dit vooral mogelijk maken. Zo 
wordt de bloedsuikerspiegel op natuur- 
lijke wijze onder controle gehouden.

Dr. Françoise Carlotti   
– Leids Universitair 
Medisch Centrum
Dr. Françoise Carlotti werkt 
samen in een onderzoeks-

team met onder anderen prof. dr. Eelco 

de Koning aan een wel heel bijzonder  
pro ject. In een eerder onderzoek ontdekte 
het team van dr. Carlotti dat ze werken-
de bètacellen uit de alvleesklier kunnen 
veranderen in werkende alfacellen. Dat 
betekent dat ze insulineproducerende 
cellen kunnen veranderen in glucagon-
producerende cellen. Aan de hand van die 
ontdekking werd dr. Carlotti door JDRF 
benaderd of ze wilde onderzoeken of dit 
ook andersom mogelijk is.

In 2015 startte dr. Carlotti met het 
onderzoek hiernaar. Het doel is om een  
zo groot mogelijke bron van bètacellen  
te kunnen maken, die op verschillende 
manieren gebruikt kan worden. Zo kunnen 
ze gebruikt worden voor inkapseling, om 
bijvoorbeeld in het omhulsel van dr. Van 
Apeldoorn te stoppen. Ook voor regene-
ratie zou het onderzoek van dr. Carlotti 
een bijdrage kunnen leveren.
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eiwit wordt geproduceerd. Het immuun-
systeem reageert hierop door de bèta-
cellen in slaap te brengen zodat ze dit 
eiwit niet langer kunnen produceren. 
Deze ontdekking heeft implicaties voor 
toekomstige therapieën en behandel-
methoden.

Een ander belangrijk onderzoek  
van prof. dr. Roep richt zich op het  
effect van vitamine D3 bij Type 1 Dia-
betes. Op dit moment wordt op hele 
kleine schaal in Nederland getest of met 
vitamine D3 behandelde afweercellen 
de auto-immuunreactie kunnen stoppen. 
Door de afweercellen uit het lichaam van 
iemand met Type 1 Diabetes te halen, op 
een bepaalde manier met vitamine D3 te 
behandelen, en de afweercellen daarna 
terug te plaatsen hoopt prof. dr. Roep de 
cellen af te leren om de bètacellen aan te 
vallen. Dit onderzoek wordt binnenkort 
ook in Amerika gestart.

bètacellen te kunnen meten. Als duidelijk 
is hoeveel bètacellen iemand nog heeft, 
kan op basis daarvan een therapie worden 
ontwikkeld. Bij mensen met veel bètacel-
len zou bijvoorbeeld een manier ontwik-
keld kunnen worden om de cellen weer 
wakker te schudden. 

Prof. dr. Bart Roep  
– Leids Universitair 
Medisch Centrum
In Leiden, en inmiddels ook 
in Los Angeles, werkt prof. 

dr. Roep aan het genezen van Type 1 Dia-
betes. JDRF financiert al tientallen jaren 
diverse onderzoeken van prof. dr. Roep op 
het gebied van immunologie. In februari 
2017 deed de toponderzoeker samen  
met dr. Arnaud Zaldumbide een nieuwe 
ontdekking uit de doeken: de immuun-
reactie die Type 1 Diabetes veroorzaakt  
is geen fout van het immuunsysteem.  
Die reactie komt doordat de bètacellen 
een fout maken, waardoor een verkeerd 

Prof. dr. Martin Gotthardt  
– Radboudumc
Nog niet zo heel lang gele-
den gingen we er van uit dat 
iemand met Type 1 Diabetes 

geen bètacellen meer had. We hadden 
namelijk geen manier om te meten of er 
nog bètacellen in het lichaam waren.  
Prof. dr. Martin Gotthardt ontving van 
JDRF financiering om een manier te 
ontwikkelen om de bètacellen in beeld  
te brengen.

Prof. dr. Gotthardt ontwikkelde met 
behulp van het Exendin-4 en röntgen-
straling een manier om de bètacellen van 
mensen met Type 1 Diabetes te kunnen 
laten zien op een röntgenfoto. Daaruit 
bleek dat de bètacellen bij veel mensen 
met Type 1 Diabetes niet vernietigd zijn, 
maar in een soort slaapstand verkeren. 
De bètacellen zijn er nog wel, hoewel de 
hoeveelheid per persoon verschilt. Op 
basis hiervan wordt in Nijmegen nu een 
methodiek ontwikkeld om op grote schaal 



D e z e  b r o c h u r e  i s  v o r m g e g e v e n  d o o r

&

A l  b i j n a  20  j a a r  we r ke n  w i j  s a m e n a a n  k w a l i t i t a t i e f 

h o o g s t a a n d e  p r i n t-  e n  o n l i n e  p ro d u c te n ,  zo a l s :

m a g a z i n e s ,  a d ve r te nt i e s ,  we b s i te s ,  b ro c h u re s ,  b a n n e r s , 

h u i s s t i j l e n ,  v i s i te k a a r t j e s ,  l a n d i n g s p a g i n a ’s . 

N o e m h et  e n  w i j  b e d e n ke n  é n  m a ke n  h et !

Websites, banners en meer...
www.net4web.nl
info@net4web.nl

[net4web]
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Vragen voor tijdens de wandeling: 

4. Welke insulinefabrikanten zijn er? 

5. Wat is géén fondsenwervings- 
evenement van JDRF Nederland? 

o New York Marathon
o Joop Zoetemelk Classic
o JDRF One Walk
o Dam tot Damloop, fietsclassic 
 en wandeltocht

Speurtocht
Tijdens de JDRF One Walk kun je mee doen aan deze toffe speurtocht. Deze 
bestaat uit een aantal vragen die je tijdens de wandeling kunt beantwoorden. Let 
hiervoor goed op de bordjes langs de route! Het andere deel van de speurtocht 
bestaat uit een stempelkaart. Bij allerlei verschillende kraampjes op de JDRF 
One Walk markt kun je een stempel krijgen door een opdracht te doen.

1. Hoeveel bochten naar rechts maak je 
vanaf het moment dat je de brug bij Slot 
Zeist uit was, tot je op het bordes staat? 

2. Bij welk ziekenhuis werkt prof. dr. 
Martin Gotthardt?

3. Stelling: mensen zonder diabetes 
kunnen ook hypo’s krijgen

Ben je klaar met de speurtocht? Maak er een foto van en stuur deze vóór 25 juni 
via email of Whatsapp naar Veerle Huigen (vhuigen@jdrf.nl of 06 50634971). 
In juli wordt de prijswinnaar bekend gemaakt.
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Stempelkaart

Zorgeloos 
met Diabetes 
naar School

Berendokter Mediq

Diabetes Feel 
Goods Ypsomed Roche

DVN Medtronic Zkope



 140 
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Kortingsbonnen!

Diabetes is niet leuk. Dat weten we allemaal! Maar waarom zouden we het niet 
een klein beetje leuker en mooier proberen te maken? 
Daarom vind je op www.DiabetesFeelGoods.com de mooiste en handigste 
producten voor iedereen met diabetes. 

  diabetes isn’t fun 

Gebruik code “JDRFWALK2017” en krijg 15% korting 

   but we can have some fun with
 it 

Abbott Diabetes Care
Wegalaan 9
2132 JD Hoofddorp

Voor informatie en bestellen met 
de code: www.freestylelibre.nl

GRATIS  
VERZENDING BIJ 
TWEE OF MEER 
FREESTYLE LIBRE 
SENSOREN*
De verzendkosten bedragen 
normaal € 5,95 per bestelling
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JDRF One Walk 2016
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Tot ziens en tot volgend jaar!
Bedankt dat je er was! Dankzij jou kunnen wij nog meer 

onderzoek financieren naar Type 1 Diabetes. Zet je de datum 
van volgend jaar alvast in je agenda? Want op 16 juni 2018 

lopen we opnieuw van Type één naar Type géén!




