
 

---Persbericht--- 

 

Discussies over diabetes verdrievoudigd 
Maatschappelijke kosten en psychologische problemen vormen aanleiding   

 

Van een ondergeschoven kindje tot een volwassen en veel besproken onderwerp; dat is het online 

verhaal van diabetes. Niet alleen onder de bevolking, ook in de politiek en de medische wereld. Het 

social media onderzoeksbureau Buzzcapture voerde een analyse uit en concludeerde dat er 

tegenwoordig niet alleen veel meer over diabetes gesproken wordt, maar ook op een andere manier 

dan drie jaar geleden.  

 

Diabetes is de meest voorkomende ziekte van Nederland. Zo’n één miljoen mensen hebben suikerziekte 

en dit aantal is sinds 2000 met meer dan de helft gegroeid. Buzzcapture concludeerde uit een analyse 

dat deze groei hand in hand gaat met het aantal berichten dat online geplaatst wordt over diabetes. In 

2010 werden nog 45.000 online berichten gevonden over diabetes, in 2012 waren dit er al 101.760. De 

verwachting is dat eind 2013 het aantal online berichten over diabetes ongeveer 120.000 zal zijn.   

 

In 2013: nadruk op psychologische oorzaak 

Het onderwerp diabetes heeft zich ontwikkeld van een online onderbelichte ziekte die voornamelijk in 

verband werd gebracht met obesitas en eten, naar een maatschappelijk probleem. Hierbij wordt niet 

alleen maar gekeken naar eetgewoonten, maar ook naar de psychologische oorzaken en de minder voor 

de hand liggende manieren om diabetes te voorkomen. Omdat uit onderzoek is gebleken dat het aantal 

patiënten met diabetes zal blijven groeien tot 1,3 miljoen in 2025, is de verwachting dat de groei van het 

aantal online berichten en informatie over diabetes zich zal blijven voortzetten.  

 

Over Buzzcapture                                                                                                                                        

Buzzcapture is een social media monitoring bureau dat online discussies analyseert op blogs, fora, 

sociale netwerken, nieuwssites en andere plaatsen waar meningen te vinden zijn.  Via eigen technologie 

en rapportages worden online reputatie management oplossingen aangeboden. Buzzcapture werkt voor 

organisaties als ING, KPN, Vodafone, Procter & Gamble en Ikea.  
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