
Lifestyle magazine voor mensen met diabetes
Diactueel

Nr. 1, 2019, jaargang 12

Sugarfam geeft kleur  
aan de OmniPod: 
‘Hier kun je trots op zijn’

Van internationaal  
model naar  
burn-out expert

Bouw aan  
een sterk  
gezin
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‘ We moesten ons bedrijf 
presenteren en onze ideeën 
pitchen. Ineens wisten meer 
mensen van mijn diabetes.  
Dat was best spannend’ 



KLEURRIJK IDEE

In een knus, rommelig kantoortje op de boulevard 
in Vlissingen zien de vier studenten elkaar bijna 

iedere vrijdag. Het is een gezellige chaos. Aan het 
plafond hangen slingers in rood, groen en blauw en 
verspreid door de ruimte liggen overal hun zelf-
ontworpen covers voor de OmniPod insulinepomp. 
Van het eerste prototype tot de definitieve versie in 
verschillende kleuren: ze zijn allemaal onderdeel 
van het ontwikkelingsproces van de Sugarfam 
Cover. Hier op de boulevard begon het een paar 
maanden geleden met zeven studenten, afkomstig 
van verschillende opleidingen, en een opdracht van 
de HZ University of Applied Sciences om een eigen 
onderneming op te zetten. Het eerste idee was een 
manier vinden om avocado’s sneller te laten rijpen, 
maar toen dit nét iets te scheikundig bleek, stapten 
ze over op een nieuw plan: herbruikbare covers 
voor de OmniPod.

Energie en dynamiek - Die change of plans heeft 
goed uitgepakt. Wat begon met een school- 
project, is nu Sugarfam: een bedrijf dat, als we  
de enthousiaste studenten moeten geloven, aan 
de start staat van een grote, kleurrijke toekomst. 
Met vier veelzijdige studenten gaan ze door met 
Sugarfam. Marketingbrein Jesse (23), creatief 
vormgever Amber (26), strategische kracht  
Jari (22) en ervaringsdeskundige én artdirector 
Eyenalem vertellen graag over de toffe, soms 
hobbelige, weg die ze hebben bewandeld. Het 
uitgangspunt? Heel veel enthousiasme, energie  
en passie om iets meer kleur te brengen in het 
leven van mensen met diabetes. Waar veel 
ondernemingen vaak beginnen met een idee,  
met brainstormen en met vergaderen, gaat  
het bij Sugarfam iets anders. Vergaderen?  
Dat hebben ze nooit echt gedaan. TE
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Sugarfam geeft kleur aan de OmniPod: 

‘Hier kun je trots op zijn’

Zo’n insulinepompje op je arm, dat moet toch leuker kunnen?’ Die gedachte legde 
in september 2018 de basis voor de jonge, dynamische Student Company 
Sugarfam. De 19-jarige Eyenalem, die zelf diabetes heeft vanaf dat ze zes maanden 
oud was én sinds een jaar de OmniPod gebruikt, gooide het idee in de groep. Wat 
klein begon is inmiddels uitgegroeid tot de kleurrijke Sugarfam Cover, want, vertelt 
Eyenalem: ‘Diabetes kan nog niet worden genezen, maar op deze manier wordt het 
wel een stuk leuker.’

‘
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Jesse: ‘Het is hier vooral een ruimte vol energie en 
dynamiek. Iedereen is altijd bezig en het was, 
zeker de eerste weken, alleen maar enthousiasme  
en een komen en gaan van ideeën.’ 

Gat in de markt - Op een van die dagen op-
perde Eyenalem het idee van de OmniPod 
Cover. ‘Ik kreeg zo vaak de vraag: wat heb je 
nou eigenlijk op je arm?’, vertelt Eyenalem. ‘Ik 
dacht: ik wil het leuker maken, zodat je er echt 
trots op kunt zijn.’ Ze ging op zoek, maar vond 
niet wat ze zocht. ‘Er waren wel stickers,  
maar omdat je de OmniPod iedere drie dagen 
vervangt, gooi je die elke keer weer weg.’  
Ze wilde iets herbruikbaars, zoals een telefoon-
hoesje, dat je eromheen klikt en eraf kan halen 
wanneer je wilt. ‘Maar ik kon het niet vinden.’ 
Precies op dat moment begon op school het 
project Student Company. ‘Ik dacht gelijk: hier 
kunnen we wat mee. Terwijl we nog bezig waren 
met het rijpen van avocado’s en het brain- 
stormen over andere plannen, legde ik het voor 
aan de groep: dit was echt een gat in de markt.’ 

Verbergen - Jesse begint te lachen, zodra het 
over de avocado’s gaat. ‘Daar zijn we twee, drie 
dagen mee bezig geweest. Ik denk nog steeds 
dat het kan, maar het was wel echt ingewikkeld.’ 
Toen Eyenalem opperde iets leukers te maken 
van de OmniPod, was de groep dan ook snel 

om. Jesse: ‘Het was ideaal: hiervoor hadden we 
de perfecte ervaringsdeskundige in huis.’ De 
andere studenten wisten tot dat moment 
eigenlijk niet dat Eyenalem diabetes heeft. Ze 
was er zelf nooit echt open over. Eyenalem: ‘Ik 
probeerde het altijd een beetje te verbergen. 
Ook dat is veranderd door dit project.’ Want 
door het idee te opperen, gooide ze haar 
persoonlijke verhaal ook op tafel. ‘We moesten 
ons bedrijf presenteren en onze ideeën pitchen. 
Ineens wisten meer mensen van mijn diabetes. 
Dat was best spannend.’

Aandeelhouders - Gaandeweg kwam iedereen 
steeds meer te weten over Eyenalem én over 
diabetes. ‘We waren bezig met doelgroep-
onderzoek, we zochten uit hoe we het bedrijf 
moesten draaien. Toen we ons volledig op de 
covers voor de OmniPod stortten, dompelden 
we ons onder in de wereld van diabetes’, vertelt 
Jesse. ‘Ik denk dat we Eyenalem best wat 
vragen hebben gesteld.’ Maar met alleen het 
idee en kennis over de doelgroep ben je er nog 
niet. De Sugarfam Cover moest er daadwerkelijk 
komen. De studenten onderzochten welk 
materiaal geschikt was en waar ze de cover 
konden laten maken. Ze verzamelden aandeel-
houders om geld bij elkaar te krijgen voor een 
mal. Na weken van onderzoeken, bellen en 
mailen, was het plan rond: een cover, gemaakt 

THEMA KLEURRIJK Sugarfam geeft kleur aan de OmniPod: ‘Hier kun je trots op zijn’



Diactueel NR1 - 2019 9

‘ We dompelden ons volledig onder 
in de wereld van diabetes’

TROTS

van een zachte plasticsoort die in grotere 
aantallen gespuitgiet kon worden in iedere kleur 
die ze maar zouden willen. De Sugarfam Cover 
was een feit.

Trots - Hoofdtester tijdens het proces was 
natuurlijk Eyenalem: ‘Ik kon bij ieder proefmodel 
controleren of de cover echt prettig was. Bleef hij 
goed vast zitten? Stoorde het niet de verbinding 
met de ontvanger? Dat soort dingen probeerde 
ik met plezier uit.’ Toen de eerste covers geleverd 
waren, besloot iedereen een paar dagen een 
OmniPod te gaan dragen. Jari: ‘Gewoon om eens 
te ervaren hoe het is om zo’n ding op je arm te 
hebben.’ Ze merkten hoe het is als er altijd iets 
vastzit aan je lijf. ‘Het was wel apart en soms 
lastig, bijvoorbeeld met douchen’, vertelt Jari. 
Amber vond het ook bijzonder om te ervaren 
hoe het is om zo’n apparaatje op je arm te 
hebben. ‘Onze eigen ontworpen covers gaven 
me wel het gevoel iets speciaals op mijn arm te 
hebben, iets waar je een beetje trots op kunt 
zijn.’ Het doet haar denken aan een moeder van 
een kindje met diabetes, die vertelde heel blij te 
zijn met de komst van de Sugarfam Cover. ‘Zij 
vertelde dat haar dochtertje op verjaardagen 
vaak met haar hand op haar OmniPod liep, 
omdat ze het niet leuk vond als anderen de 
insulinepomp zagen.’ Jari vult aan: ‘Voor haar 
zou een cover net als een mooie pleister kunnen 

zijn: iets waar ze trots op kan zijn en wat  
ze graag wil laten zien aan vriendjes en  
vriendinnetjes.’

Matchen met je outfit - Dat is wat de Sugarfam-
oprichters door willen zetten: van een diabetes-
hulpmiddel iets moois maken. Door per 
verkochte Sugarfam Cover een bedrag te 
schenken aan het Diabetes Fonds, dragen ze ook 
nog hun steentje bij aan de belangrijkste wens 
van Eyenalem: genezing van diabetes. Voor  
het bedrijf zelf ligt de focus nu vooral op de 
toekomst. ‘We willen graag ook ontwerpen 
maken voor andere insulinepompen en de 
kleuren die we nu hebben uitbreiden naar covers 
met panterprint of donutprint erop, of een 
Disney-figuurtje… of avocado’s misschien’, lacht 
Eyenalem. ‘Dat het er echt tof uitziet en dat je het 
ook kan matchen met je outfit: dat zou fantas-
tisch zijn.’ ‘Ja, we willen de breedte in’, vult Jesse 
aan. ‘We hebben nu zes kleuren, maar dat kunnen 
er gemakkelijk vijftig worden. Er zijn honderd 
verschillende tinten paars en als we willen kunnen 
wij honderd verschillende printjes maken.  
We hebben echt nog heel veel mogelijkheden.’


