
HET DIABETESSPEL
HELPT JE FITTER TE

VOELEN

Speel het spel

Wanneer je wilt

Laat zien wat je weet.

Leer steeds meer.

Kies eenvoudiger!

I N  H E T  K O R T

www.robinhealthgames.com

Via het DiabetesSpel kom je te weten wat je het beste kan eten en drinken

om je bloedglucose stabiel te houden. Het DiabetesSpel is een app die je kan

downloaden op je tablet of mobiel. Je kan het overal en altijd spelen, thuis

op de bank of wachtend op de bus. 

W A A R O M  S P E L E N ?

G E E N  S A A I E  F O L D E R S  M E E R !

Met stabiele bloedsuikers ben je gezonder,

minder slaperig en mentaal fitter. Dat wil

iedereen natuurlijk, maar hoe? Wat je kan eten

leer je met het DiabetesSpel!

M I N D E R  M E D I C A T I E
Bijna iedereen met diabetes type 2 kan minder

medicatie slikken door gezonder te eten. Maar er is

zoveel om te onthouden en niemand wil de hele

dag bezig zijn met meten en opzoeken. Het

DiabetesSpel hebben we gemaakt om

voedingskennis opdoen leuker en makkelijker te

maken.

"Bij Diabetes is er veel te onthouden, over verschillende
soorten koolhydraten, het samenstellen van maaltijden en
informatie over producten. Fijn als dat via een spel kan."

Handig!

"Uit onderzoek van de hersenen is bekend dat als je iets via
een game leert dat veel beter werkt dan wanneer je dat uit
een boekje doet."

Het werkt beter

W A A R O M  E E N  S P E L ?



Wat leer je in het DiabetesSpel?

Het spel begint met basiskennis over diabetes en
koolhydraten.  Je krijgt antwoord op vragen als: 'Wat
gebeurt er met koolhydraten als je diabetes hebt en in
welke producten is het aanwezig?'  
Zo kan je zien wat je al weet. Het spel geeft steeds
meer verdieping naarmate je verder komt.

Met allerlei verschillende vraagtypen, wordt in elk level
iets nieuws geleerd. Dit maakt het afwisselend en leuk.

Op dit plaatje, bijvoorbeeld, kies je welk product 96
gram koolhydraten bevat. Klinkt misschien moeilijk,

maar is wel handig om uit je hoofd te weten!

Weet je het antwoord niet? 
Dat maakt niet uit!  Uitleg, tussen levels en vragen door,
helpt je de informatie te begrijpen. Speel eventueel het
level nog een keer, voor een beter resultaat.
Het spel is leuk om te spelen, met veel foto's. 
Daardoor onthoud je de informatie beter. 
De kennis helpt je om aanpassingen te maken die
passen in jouw leven. 
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