
 

Aantal discussies over diabetes in drie jaar verdrievoudigd 
 

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 online analyse uit en concludeerde dat er 

tegenwoordig niet alleen 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.  

 

2010: Oorzaken: voeding en obesitas domineren 

In 2010 worden online ruim 45.000 berichten geplaatst over diabetes. Opvallend is dat na Twitter het 

meest over diabetes gesproken wordt op fora en blog als Gezonderworden.nl , het Diabetesforum en 

het forum van Viva. In andere branches is het aa   ndeel van nieuwspagina’s en overige social media 

relatief groter. Hieruit kan enerzijds geconcludeerd worden dat mensen graag online over dit onderwerp 

discussiëren en dat anderzijds het aantal nieuwsberichten over diabetes in verhouding achterblijft. Uit 

de analyse van Buzzcapture blijkt dat in 2010 de thema’s rondom eten het meest besproken worden. 

Vooral obesitas wordt vaak genoemd in combinatie met diabetes. De noodzaak van afvallen wordt 

besproken en mensen blijken online op zoek te gaan naar een verantwoorde manier van eten. Woorden 

als vegetariërsbond (N=1.352), vegetarisme (N= 857) en vrees (kip, het meest veelzijdige stukje vrees, 

N=815), zijn trending topics op het gebied van diabetes dit jaar. Uit de geanalyseerde berichten blijkt dat 

 



er aannames worden gedaan over vlees als een mogelijke veroorzaker van diabetes, die niet of 

nauwelijks zijn bewezen.  

 

2011: Diabetes als maatschappelijke kostenpost 

In 2011 stijgt de groei van het aantal berichten (N=78.757) over diabetes met 47%. Het feit dat er steeds 

meer mensen zijn met overgewicht en dat er steeds meer mensen als indirect of direct gevolg hiervan 

sterven aan diabetes, lijkt de online community wakker geschud te hebben1. Diabetes wordt online een 

sluipmoordenaar genoemd, een serieus onderwerp dat serieuze aandacht verdient.  

 

Nieuw thema in de online discussie  is geld. Dit wordt veroorzaakt door een onderzoek van Booz & 

Company in opdracht van Ab Klink, de toenmalige minister van Volksgezondheid, waaruit blijkt dat 

diabetes de Nederlandse samenleving miljarden kost2. De publicatie hiervan zorgt voor een stijging in 

het aantal berichten over diabetes in november (N=10.059). De woorden miljarden (N=238) en 

kostenexplosie (N=183) zijn dan ook trending topic deze maand. Diabetes raakt, door de benoeming van 

de hoge kosten, vanaf nu iedereen, en kan als ziekte niet meer genegeerd worden. Hierdoor verstevigt 

diabetes haar positie op de maatschappelijke agenda en is een mogelijke verklaring voor de toename in 

het aantal berichten dat online over diabetes geplaatst wordt.  

 

2012: Aandacht voor psychologische factoren 

In 2012 groeit het aantal online berichten over diabetes 

opnieuw flink (N=101.760). Daarbij wordt er niet alleen 

gesproken over de al bekende oorzaken van diabetes. Dit jaar 

worden ook psychologische factoren bediscussieerd en de voor 

de hand liggende koppeling tussen obesitas en diabetes wordt 

niet altijd meer gemaakt. Woorden als innerlijke (N=2.827), 

ptss (N=2.876) en bipolaire (N=2.910) zijn dan ook trending 

topic in 2012 en de eerste helft van 2013.  

 

2013: Preventie is belangrijk 

In 2013 blijkt vooralsnog dat de meeste online geplaatste berichten gaan over de mogelijke preventie 

van diabetes en over leven met diabetes. Opvallend is dat preventie van diabetes ook meer in minder 

voor de hand liggende richtingen wordt gezocht. In de maand mei wordt er bijvoorbeeld gesproken over 

een  onderzoek waarin cannabis genoemd wordt als preventief middel tegen diabetes (N=358). Ook 

worden er veel berichten gevonden over visolie en de mogelijke verlaagde kans op diabetes (N=166).  
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Conclusie 

De online emancipatie van diabetes lijkt voltooid. Het onderwerp diabetes heeft zich ontwikkeld van een 

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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