
MyDiaMate: zelfhulp app voor volwassenen 
met diabetes type 1



MyDiaMate

• ‘Beste Diabetes idee’, subsidie Diabetes Fonds

• Voor iedereen met diabetes type 1 die behoefte heeft aan mentale versterking.

• Bij milde klachten zoals spanning, stress, vermoeidheid, onzekerheid..

• Bewustwording van klachten

• Laagdrempelig, toegankelijk, onbegeleid, en gratis



MyDiaMate
Bestaat uit 2 basismodules:
• Diabetes in Balans: over zorgen om hypers of hypo’s, stress en ontspanning.
• Mijn Omgeving: over sociale steun, communicatie en assertiviteit.

En 2 verdiepingsmodules:
• Mijn Stemming: met onderwerpen als ‘helpend’ leren denken, piekeren, activiteiten ondernemen en mindfulness
• Mijn Energie: over het opbouwen van activiteiten en het verbeteren van de slaap-waakritme.

3 tools die verder worden aangeboden:
• Mijn Doelen als hulpmiddel om concrete doelen op te stellen.
• Een Stemmingsdagboek voor het bijhouden van stemming, stress en bloedglucosewaardes.
• Een Energiedagboek als hulpmiddel voor het bijhouden en opbouwen van de energie en van activiteiten.



Content
• Gebaseerd op eerder bestaande interventies:

• DiaFit
• HypoBewust
• Betergestemd met diabetes
• Diabetes de Baas
• Elke dag diabetes

• Vorm van de app:
• Informatie, tips en oefeningen

Betergestemd met Diabetes

Menting et al, Lancet DE 2017; Rondags et al, Diabetes Care 2016; Van Bastelaar et al, Diabetes 
Care 2011; Van der Ven et al, Diabet Med 2005; Snoek, Teleac/NOT 2001 



Opbouw van programma (lineair)
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Pilot onderzoek
2019

Muijs L.et al, under review

1. Gebruik en waardering?

2. Effecten op welzijn, distress, vermoeidheid?



Conclusie pilot onderzoek
• Voornamelijk hoger opgeleiden (66%), vrouwen (71%), type 1 diabetes (67%) zijn 

geïnteresseerd.

• Meerdere gebruikersprofielen
• Support-zoekers (al dan niet aanvullend)
• Informatie-zoekers (nieuwsgierigen)
• Behoefte aan personalisatie (‘voor mij’)

• Nog geen duidelijk beeld van ‘effect’ op welbevinden



Landelijk implementatie
Project 2021 - 2023

Lancering 1 maart 2021



Implementatie en gebruikersonderzoek

• Subsidie van Novo Nordisk voor 2-jarig project: landelijk aanbod voor volwassenen met 
diabetes type 1

• Aangeboden via het Minddistrict platform

• Met support van (belangen)organisaties

• Ambitie om de app door te ontwikkelen, o.m.
• Videomateriaal
• Animaties
• Verder kunnen personaliseren



Vragen implementatie onderzoek
1. Bereik: Wie zijn de gebruikers van MyDiaMate?

• Hoe is de gebruiker geïnformeerd over MyDiaMate?
• Wat is het demografisch profiel 
• Wat is de status van emotioneel welbevinden, diabetes-distress en 

vermoeidheid?

2. Gebruik: Hoe wordt MyDiaMate gebruikt?
• Activiteit: Duur, keuze van verdiepingsmodules, herhaald gebruik

3. Waardering: hoe wordt MyDiaMate gewaardeerd?
• Gebruikersevaluatie  en suggesties voor verdere ontwikkeling



Rol professionals?
• Aanbevelen van MyDiaMate, b.v. naar aanleiding van gesprek over welbevinden.
• Belangstelling tonen en terughoren van patiënt (evt. doorverwijzen wanneer de 

patiënt hier toch behoefte aan heeft)

Eerst zelf uitproberen?
• Oefenplatform: stuur een mail naar mydiamate@vumc.nl
BIG nummer vereist.

mailto:mydiamate@vumc.nl


Meer informatie

www.mydiamate.nl
Voor meer informatie
en instructies bij het
downloaden.

http://www.mydiamate.nl/
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