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PELGRIMSTOCHT 
MET DIABETES

Een pelgrimstocht lopen is op zich al een flinke 
uitdaging. Maar hoe werkt dat als je diabetes hebt
en je 24 uur per dag suikerwaarden in de gaten
moet houden? Journalist Dana Ploeger overwon
haar angst en ging op weg naar Santiago. 
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Door de dikke mist rijdt de mini-
bus via kronkelende weggetjes
naar de top van de berg bij Saint-
Jean-Pied-de Port. Zo nu en dan
passeert de bus enkele wande-
laars, die ineengedoken in re-
genjassen voetje voor voetje
dezelfde route afleggen als de
bus. Enigszins beschaamd kijk ik
naar deze échte pelgrims, die de
eerste zware etappe zelf lopen.
Bij een Mariabeeld boven op de
1500 meter hoge berg in de
Franse Pyreneeën word ik afge-
zet en begint míjn Camino. 

Vandaag geen vergezichten,
alles is gehuld in mist. Via een
spookachtig pad zet ik mijn eer-
ste pelgrimsstappen richting
Santiago de Compostela. Die
voelen magisch met links en
rechts loslopende paarden die
kort met me oplopen. Ik ben
deze wandelweek sowieso nooit
alleen, want ik onderneem de
pelgrimage met twintig Neder-
landers die, net als ik, diabetes
type 1, en sommige type 2 heb-

ben. We wandelen in zes dagen
ruim 150 kilometer van de eeu-
wenoude Sint Jacobsroute door
Frankrijk en Noord-Spanje. 

Eigenlijk ben ik geen langeaf-
standswandelaar,maar toen ik
enkele maanden geleden een be-
richt las over deze challenge, ge-
organiseerd door de Bas van de
Goor Foundation, gaf ik me spon-
taan op. Het leek me wel wat:
een doel stellen, stevig trainen
en dan kijken of het positief zou
uitwerken op mijn diabetes. Als
een soort instant-motivator. In
de vijf maanden voorbereidings-
tijd liep ik hele dagen door Ne-
derland, soms vergezeld door een
vriendin, meestal alleen. Ik
merkte dat mijn lichaam enorm
moest schakelen, 20 kilometer
wandelen is echt wat anders dan
een yoga-uurtje. Ik kreeg allerlei
pijntjes en was na zo’n dag lopen
soms zo moe dat ik thuis meteen
op de bank in slaap viel. 

Eenmaal in Spanje wandelen

we elke dag 25 kilometer – door
de bergen. Ik ben best nerveus,
ga ik het wel halen? Als ik de eer-
ste dag tijdens een plaspauze een

beetje onhandig van een talud op
een rots val, baal ik helemaal. Nu
wandel ik ook nog met een
blauwe bil en pijnlijke rug. Het

helpt enorm dat ik ’t niet alleen
doe; als het tegenzit, is er altijd
wel iemand die vraagt: ‘Gaat
het?’ We zitten allemaal in het-
zelfde suikerschuitje en letten
scherp op wat deze inspanning
doet met de glucosewaarden.
Ieder uur stoppen we even om te
checken hoe hoog ieders suiker-
waarde is.

Soms zit een medewandelaar te
laag: een hypo!Na wat druiven-
suiker, een paar dadels of wat
vruchtensap kunnen we weer
verder. De hekkensluiter van 
de groep is gepensioneerd inter-
nist Henk Bilo, hij geeft medisch
advies, vangt uitvallers op en be-
handelt blaren. Ook oud-volley-
baller Bas van de Goor (diabetes
type 1), initiatiefnemer van deze
tocht, loopt mee. Hun aanwezig-
heid geeft me een veilig gevoel.
Het krijgen van een hypo vind ik
spannend, zeker omdat ik men-
sen ken die er weleens door in
coma zijn geraakt. Dan is wande-

De derde dag
hike ik stoer
mee met de

koplopers en
moet dat ’s

avonds flink
bezuren
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