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Geachte collega, 

Dit jaar is het precies een eeuw geleden dat de behandeling van diabetes een reuzesprong vooruit 
maakte. In 1921 lukte het de Canadese arts-onderzoeker Frederick Banting (1891-1941) en diens assistent 
Charles Best (1899-1978) als eerste insuline te isoleren. In januari 1922 dienen zij de insuline toe aan de 
doodzieke, 14-jarige Leonard Thompson die hierdoor de eerste diabetespatiënt wordt die dankzij insuline 
in leven blijft. Hij overlijdt in 1935 aan een longontsteking. 

Sindsdien hebben de ontwikkelingen in het diabetesveld uiteraard niet stilgestaan. Ter ere van het 
eeuwfeest van insuline organiseren we op 3 november een (online) debat over de huidige diabeteszorg 
en de uitdagingen daarin voor de nabije toekomst.

Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn onder andere de toegang tot nieuwe technologieën 
(wie, wanneer, en wat levert het op?), de plaats van ‘diabeteszorg op afstand’ (wie bepaalt of, wanneer  
en hoe er controle nodig is?) en de vraag welke rol insuline zal spelen in de toekomst?

Bij elk onderwerp gaan deskundigen uit diverse disciplines (huisarts, diabetoloog, verzekeraar,  
diabetesverpleegkundige, patiëntvertegenwoordiger, enz.) met elkaar in discussie waarbij u als 
toehoorder natuurlijk ook uw mening kunt laten horen. Ook kunt u zelf een onderwerp aandragen voor 
de discussie. Het debat wordt geleid door Peter van der Geer (oprichter van Debat.nl).

Kortom, een mooie gelegenheid om niet alleen stil te staan bij de verworvenheden in de diabeteszorg  
van de afgelopen honderd jaar maar vooral een gelegenheid om samen kritisch naar de  
ontwikkelingen van de (nabije) toekomst te kijken. 

We hopen u te mogen begroeten op 3 november.

Met vriendelijke groeten,

Monique de Brabander
Cursus Manager Mark Two Academy
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