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VOORWOORD

De eerste editie getiteld « Gids van de Jonge Diabetici », met een voorwoord van wijlen
professor Henri Lestradet, werd in 1973 gepubliceerd en omvatte een twaalftal “lessen”
voor kinderen en adolescenten met diabetes en hun ouders. Deze lessen werden effectief
gegeven aan jonge diabetespatiënten tijdens jaarlijkse vakantiekampen in augustus in
Sint-Idesbald en weerspiegelden de kennis van het team. Een blik op dit nog vrij recente
verleden is zeer leerrijk.
In 1969, toen een interuniversitair pediatrisch team de eerste “vakantiekolonie voor
jonge diabetespatiënten” organiseerde, werd slechts een minderheid van die patiënten
gevolgd door gekwalificeerde pediaters of diabetologen die zowel volwassenen als
jongeren behandelden. Vooral om daaraan te verhelpen, kwamen pediaters uit diverse
universiteiten van het land in Sint-Idesbald ervaring opdoen met diabetes bij jongeren
om zo vakbekwaam een snel stijgend aantal patiënten beter te kunnen opvangen.
De organisatie van deze vakantiekampen was dan ook een keerpunt in de geschiedenis
van de diabetologie bij kinderen in ons land: jonge pediaters legden zich alsmaar meer
toe op diabetes en er werden gespecialiseerde sociale verpleegkundigen opgeleid die
huisbezoeken aflegden of de scholen bezochten. Die kampen zijn inderdaad voor artsen,
verpleegkundigen en diëtisten een ideale gelegenheid om beter kennis te nemen van de
realiteit van de moeilijkheden en de gedwongenheden (o.a. hypoglycemie) waarmee
jonge diabetespatiënten en hun omgeving dagelijks worden geconfronteerd.
Vroeger werd de graad van diabetescontrole uitsluitend beoordeeld op basis van de
resultaten van de urineonderzoeken. De insulinepreparaten waren onvoldoende
gezuiverd en werden één- of tweemaal daags geïnjecteerd. Het dieet was fel omstreden
en om één glycemiemeting uit te voeren moest men beschikken over een ambulant
minilaboratorium.
In 1987 publiceerde de interuniversitaire groep, die ondertussen sterk was uitgebreid,
een tweede editie: « Suikerziekte bij Jongeren – Het dagelijks Leven ». De nieuwe
aanwinsten werden in 19 hoofdstukken beschreven, meer bepaald:
• een betere kennis van de oorzaken van de diabetes;
• thuiszelfmonitoring van de glycemie met behulp van glucosemeters;
• evaluatie van de diabetescontrole aan de hand van het geglycosyleerde
hemoglobinegehalte;
• de ontwikkeling van de zgn. 'humane' insulinepreparaten;
• frequentere insuline-injecties met nieuwe instrumenten, waardoor de
insulinetherapie kan worden aangepast aan de voeding in plaats van
omgekeerd;
• eindelijk een consensus over de voeding;
• aantonen van het gunstige effect van lichamelijke inspanning;
• opsporing van beginnende complicaties en een beter inzicht in de correlatie
tussen het optreden van die complicaties en de graad van controle van
de glycemie.
Deze derde editie kreeg als titel « Nieuwe Gids voor Jongeren met Diabetes » en telt
opnieuw een 20-tal hoofdstukken. Zeer veel problemen die in de vorige uitgaven werden
aangesneden, meer bepaald over het gebruik van bloedcontroles en de bevestiging van
de relatie glycemie-complicaties, werden bijgewerkt. In deze brochure wordt ook veel
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belang gehecht aan de adolescentie, de school en de medische en sociale aspecten van
de ziekte (na 25 jaar strijd met de verschillende betrokken instanties werd eindelijk een
specifieke RIZIV-conventie voor jongeren tot 18 jaar verkregen).
Deze brochure ligt volledig in de lijn van de vorige. Het interdisciplinair team dat de
teksten heeft geschreven, werd nog aangevuld met vertegenwoordigers van andere
specialismen, met name voor het hoofdstuk “Oorzaken en vroegtijdige diagnose van
diabetes” en voor het hoofdstuk “Contraceptie, zwangerschap en moederschap bij jonge
vrouwen met diabetes”.
Het einddoel blijft uiteraard ervoor te zorgen dat jonge diabetespatiënten en hun familie
zouden kunnen genieten van een optimale medische en psychosociale omkadering.
Deze omkadering vinden ze in de pediatrische centra die de laatste 30 jaar werden
opgericht in de context die we hier kort hebben besproken.
Met hun bijdrage aan deze “nieuwe” gids trachten de auteurs de jongeren met diabetes
een goede levenskwaliteit - ondanks de verplichtingen van de behandeling - en een
langere levensverwachting als resultaat van de verplichtingen, te bezorgen.

Emeritus Hoogleraar H. LOEB
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INLEIDING

Een jongen, een meisje, een adolescent(e) of zelfs een baby, blijkt bij een onderzoek
diabetes te hebben.
De familie is bedroefd en vaak ontredderd, maar komt er stilaan bovenop dankzij de
steun, het begrip en de aanmoedigingen van de hulpverleners van de
Geconventioneerde Centra voor Pediatrische Diabetologie en ook dankzij de contacten
met ouders die actief zijn in Verenigingen die hulp bieden aan families die worden
getroffen door diabetes.
Door deze steun zullen het kind en zijn ouders meer open staan voor de raad die door
de hulpverleners wordt verstrekt. Het gezin zal inderdaad merken dat diabetes een vrij
complexe aandoening is die toch bepaalde vaardigheden vereist. Er zal een overdracht van
kennen en kunnen moeten plaatsvinden: de hulpverleners zullen hun theoretische en
praktische kennis progressief overdragen op het kind en diens omgeving.
Dankzij gesprekken met de arts, de verpleegkundige, de diëtist(e), de psycholoog(oge) en
de maatschappelijk werk(st)er, zal de familie stilaan leren omgaan met de ziekte.
Er valt echter veel te zeggen over diabetes en vóór de terugkeer naar huis moeten ook
heel wat schikkingen worden getroffen. Dit kan het dagelijkse leven overhoop halen en
kan de duurzaamheid en de degelijkheid van de nieuwe vaardigheden op de helling
zetten.
Hoewel de opleiding hoofdzakelijk berust op een mondelinge dialoog, zijn
gedetailleerde, duidelijke en zo volledig mogelijke schriftelijke documenten, die op elk
ogenblik kunnen worden geraadpleegd, noodzakelijk.
Vroegere uitgaven (« Gids van de Jonge Diabetici », 1973; « Jongeren en Diabetes – Hoe
diabetes integreren in het dagelijks leven ? », 1987) zijn achterhaald en in 1998 hebben
de verantwoordelijken van Geconventioneerde Centra voor Pediatrische Diabetologie
dan ook beslist een nieuwe Gids op te stellen. Ze werden hierbij geholpen door interne
of externe medewerkers die bekend staan voor hun specifieke expertise.
De tekst van elke auteur werd voorgelegd aan het kritische oordeel van de co-auteurs.
Dankzij constructieve analyses zijn de hoofdstukken inhoudelijk nog beter en
explicieter geworden.
We hebben de gezinnen maximaal tegemoet willen komen. Daarom hebben we
de auteurs soms gevraagd bepaalde passages te schrappen als die enkel gebaseerd waren
op gewoonten. Dat doel werd grotendeels bereikt. Elke auteur blijft echter
verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar bijdrage.
De tekeningen verhogen nog de didactische waarde van het boek en maken ze ook
minder zwaar.
Zoals elk werk gemaakt door mensen, heeft ook deze Gids niet de pretentie de "waarheid" in
pacht te hebben: de inhoud kan worden aangepast naargelang de eigen gevoeligheden en
percepties van de hulpverleners.
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De Gids is op de eerste plaats bestemd voor de betrokken gezinnen en – naargelang de
leeftijd en de materie – voor het kind, de adolescent(e), diens ouders.
Maar net zoals de vroegere uitgaven, zal de Gids ongetwijfeld een breder publiek kunnen
interesseren van verpleegkundigen, diëtisten, psychologen, artsen en studenten in die
verschillende richtingen.
De hoofdstukken volgen elkaar in een logische volgorde op. Maar naargelang de
noodzaak van het moment kan men de Gids eender waar openslaan: elk hoofdstuk zou
op zich voldoende duidelijk moeten zijn. Wel verwijzen de auteurs hier en daar naar
andere hoofdstukken om de lezer toe te laten zich te oriënteren.
Bepaalde informatie zou vragen kunnen oproepen en onzekerheid kunnen teweegbrengen vooral als men vrij recent geconfronteerd werd met diabetes. Het is dan ook
belangrijk dat de lezers zich op dergelijke momenten niet isoleren, maar zich richten tot
één van de hulpverleners om hun problemen voor te leggen en hun ontreddering te
uiten. De Gids kan het hulpverlenend team niet vervangen, maar is er enkel een welkome
aanvulling en verlengstuk van. De nuances die eigen zijn aan de behandeling van elke
patiënt, kunnen enkel door een dialoog worden gepreciseerd.
Tot ongeveer 30 jaar geleden – maar helaas gebeurt het nog – werden jongeren met
diabetes onderworpen aan de voorschriften en de richtlijnen (en zelfs "uitdrukkelijke
bevelen") van de arts (en diens medewerkers). Maar die afhankelijkheid is niet meer van
deze tijd. De nieuwe educatieve strategie is evenwel geen modeverschijnsel of een
demagogische optie. Het is de enige manier om een lange weg af te leggen met diabetes.
Want men kan oud worden met diabetes dankzij een goede behandeling, dag na dag,
waardoor complicaties op middellange en lange termijn kunnen worden voorkomen.
Jonge diabetespatiënten van wie de ziekte goed onder controle wordt gehouden, zullen
als volwassenen ideaal voorbereid zijn om – als het zo ver is – te kunnen genieten van
therapeutische aanwinsten zoals transplantatie en in een nog verdere toekomst
gentherapie.
Dat is een ambitieus maar realistisch project. Voorwaarde is evenwel dat de patiënt zijn
diabetes zelf in handen neemt. De « Gids voor Jongeren met Diabetes » wil bijdragen
tot het verhogen van de competentie en de autonomie van de diabetespatiënt.

CHRISTIAN ERNOULD
Coördinator
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Het is noodzakelijk enkele functies van het menselijk lichaam te verduidelijken om te
kunnen begrijpen wat er precies gebeurt als men diabetes heeft. Een aantal begrippen
van wat men de fysiologie noemt, worden in dit hoofdstuk uitgelegd om zodoende een
idee te krijgen van wat er bij diabetes ontregeld is.

1.

ENERGIE: OORSPRONG, BESTEMMING
Net zoals een auto niet kan rijden zonder brandstof, kunnen ook wij niet leven zonder
energie. Het zijn de voedingsmiddelen die na een hele reeks transformaties – die we later
nader zullen bespreken – de energie aan ons lichaam leveren die nodig is om goed te
kunnen functioneren. Behalve water, mineralen en vitaminen, vormen suikers
(koolhydraten of gluciden), lipiden (of vetten) en proteïnen (of eiwitten) de
bestanddelen van onze voeding (zie hoofdstuk 8).

A. Van voedingsmiddel tot energie
Als we eten, worden de voedingsmiddelen in onze mond afgebroken tot kleine
bestanddelen door het kauwen (de tanden) en vermengd met speeksel. Hier worden ze al
omgezet door een enzym aanwezig in het speeksel (eerste stap van de spijsvertering). Daarna
worden de voedingselementen ingeslikt en stapelen ze zich op in de maag. Daar wordt
vertering voortgezet door kneden en vermengen met het zuur van het maagsap. Vervolgens
gaat de voedselbrij naar de twaalfvingerige darm (duodenum: bovenste deel van de dunne
darm) waar zeer krachtige enzymen vooral afkomstig van de alvleesklier (pancreas) gaan
inwerken. De complexe bestanddelen van de voeding worden door dit verteringsproces
omgezet in eenvoudige elementen. De “suikers” (gluciden of koolhydraten) worden
omgezet in enkelvoudige suikers of monosacchariden (glucose, fructose, galactose) en
vormen de hoofdbron van onze energie. De glucose is de belangrijkste van deze
enkelvoudige suikers. De eiwitten worden omgezet in aminozuren en de vetten in fijne
vetdeeltjes of vetzuren. Die enkelvoudige bestanddelen worden vervolgens vanuit de darm
in de bloedsomloop verspreid over het hele lichaam. De overgang van de voedingsmiddelen
vanuit de maag naar de twaalfvingerige darm is een belangrijke fase. De snelheid waarmee
dit gebeurt, bepaalt hoe snel de enkelvoudige elementen in het bloed zullen worden
opgenomen. Vloeistof zal bijvoorbeeld snel uit de maag worden verwijderd, terwijl de
lediging trager zal gebeuren in het geval van een vetrijke maaltijd.
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Ons lichaam bestaat uit verschillende organen (hart, longen, hersenen, enz ...) en uit weefsels
(spieren, botten, huid, enz ...). Elk orgaan en elk weefsel is opgebouwd uit duizenden cellen die
een zeer specifieke rol vervullen in het lichaam. Wat een werk moet er door ons lichaam
verricht worden om op te groeien van baby tot volwassene ! Om dit mogelijk te maken,
gebruiken de cellen van al onze organen en weefsels enkelvoudige elementen om energie en
nieuwe substanties aan te maken. Die enkelvoudige elementen (enkelvoudige suikers,
aminozuren en vetzuren) worden via het bloed vervoerd. We kunnen de bloedsomloop
vergelijken met een verkeersnetwerk van een land (autowegen, nationale banen, secundaire
wegen, straten,...) waarmee men elke stad, elk dorp en elk huis kan bereiken. Het bloed brengt
niet alleen voedsel naar de cellen, maar zorgt er ook voor dat afvalstoffen of
overschotten verwijderd worden via de urine na filtratie door de nieren.
Marie-Christine LEBRETHON, Danièle ROCOUR-BRUMIOUL

Hoofdstuk 1 : FYSIOLOGIE VAN DE GLYCEMIEREGELING OF
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B. Verdeling van de energie

Samengevat kunnen we zeggen dat de voedingsmiddelen door het spijsverteringssysteem worden omgezet in enkelvoudige bestanddelen om op die manier in het
bloed terecht te komen en energie naar onze cellen te brengen waardoor ons lichaam
goed kan functioneren (groeien, lopen, zich herstellen, denken,..) (figuur 1.1).

HOE FUNCTIONEERT HET LICHAAM ?
HET FUNCTIONEERT DANKZIJ DE VOEDINGSMIDDELEN

DIE VERTEERD WORDEN (maag, darmstelsel)
OM DAN VIA DE BLOEDVATEN TE WORDEN OVERGEBRACHT

NAAR ALLE CELLEN VAN ALLE LICHAAMSDELEN

Beendergestel

hart

longen

spieren

hersenen

nieren

enz.

EN DE ENERGIE TE VERSCHAFFEN DIE NODIG IS OM TE KUNNEN
NADENKEN

GROEIEN
BEWEGEN
ZICH
HERSTELLEN
Fig. 1.1
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Normale voorziening van het lichaam van voeding en insuline.
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INSULINE EN REGELING VAN DE BLOEDGLUCOSE
A. Normale voorziening aan het lichaam van voeding en insuline (figuur 1.2)
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2.

Bekijken we nu eens in detail welke weg de enkelvoudige suikers en meer bepaald glucose
afleggen. Na de vertering komt glucose in het bloed terecht en bereikt eerst de lever waar een
groot deel ervan wordt bijgehouden en opgeslagen als glycogeen. Dit is een reserve van
energie die gebruikt kan worden buiten de maaltijden, bijvoorbeeld ’s nachts, om een
constante toevoer van glucose naar de cellen te verzekeren. Die reserve is nochtans niet
onuitputtelijk: zij kan een vastenperiode van 24 uur overbruggen bij een volwassene en een
periode van 12 uur bij een kind. De spieren kunnen eveneens een grote hoeveelheid
glycogeen opslaan, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden in geval van een lichamelijke
inspanning (zie hoofdstuk 9). De glucose die niet moet opgeslagen worden in de lever, wordt
dan vervoerd naar de andere cellen. De hoeveelheid glucose die in het bloed aanwezig is, kan
worden gemeten: dit is de glycemie. De hoeveelheid daarvan schommelt tussen bepaalde
grenzen, met name tussen 70 en 140 mg/dl en dat is dankzij de werking van insuline.
Insuline is een hormoon. Een hormoon is een stof die aangemaakt en afgescheiden wordt
door cellen van een orgaan. Dat orgaan scheidt het hormoon af in de bloedbaan zodat het
kan inwerken op andere organen. Insuline wordt geproduceerd door gespecialiseerde cellen
van de alvleesklier, de zogenaamde bètacellen van de eilandjes van Langerhans die amper
1% van de alvleesklier uitmaken (zie hoofdstukken 2 en 3). Insuline wordt dan in het bloed
afgescheiden. De alvleesklier maakt ook nog andere stoffen aan zoals enzymen voor de
spijsvertering.
Insuline dient om glucose in de cellen te laten binnendringen. Het is een soort sleutel die
de deur van de cellen opent om dan glucose binnen te laten. Van zodra glucose in het bloed
komt (op het einde van de maaltijd kan de glycemie een waarde bereiken van 140 mg/dl),
gaan de bètacellen automatisch meer insuline produceren en afscheiden, die alzo in
voldoende mate in het bloed aanwezig is om glucose in de cellen binnen te laten stromen.
Een tijdje na de maaltijd daalt de glycemie en verminderen de bètacellen automatisch hun
productie van insuline om de glycemie binnen normale perken te houden. Er bestaat
dus een evenwicht tussen de hoeveelheid glucose in het bloed en de hoeveelheid insuline.
In de loop van de nacht of enkele uren na een maaltijd wordt het glycogeen van de lever
omgezet in glucose, dat vrijgezet wordt in het bloed om de cellen ononderbroken van de
nodige voeding te voorzien.
Binnenin de cel wordt glucose dan omgezet in energie. Indien er teveel glucose wordt
aangevoerd (suikerrijke voeding), zal door insuline een deel van de glucose worden omgezet
in vet. Dat kan gedeeltelijk een verklaring bieden voor de gewichtstoename die vastgesteld
wordt bij mensen die veel zoetigheden eten.
Insuline dient er dus voor om de glycemie op een min of meer constant peil te houden: de
bètacellen passen voortdurend de aanmaak en afgifte van insuline aan in functie van het
glucosegehalte in het bloed: dat is een automatische regeling : een zelf-regulatie.
Terwijl insuline (de sleutel) noodzakelijk is om “de deur te openen”, kunnen sommige cellen
van belangrijke organen glucose zonder insuline opnemen. Hiertoe behoren de zenuwcellen
(hersenen). Zo kan het weinige glucose dat nog overblijft na een lange periode van vasten
nog gebruikt worden om de meest gevoelige organen van energie te voorzien, ondanks het
feit dat er geen insuline meer aangemaakt wordt door de beschreven zelf-regulatie.

B. Bij afwezigheid van voeding (figuur 1.3)
Als iemand vast, zal de glucose niet meer aangevuld worden door de voeding en gaat het
glucosegehalte dalen in het bloed (zie hierboven en ook in hoofdstuk 10). De bètacellen
worden ingelicht over deze toestand en zullen automatisch de productie en afgifte van
insuline verminderen. Andere cellen van de alvleesklier, de alfacellen, zullen dan een
ander hormoon aanmaken en vrijgeven in het bloed: het glucagon. Glucagon verwittigt
in dit geval de levercellen dat het nodig is glucose vrij te stellen vanuit de reserve glycogeen
om op die manier de glycemie te doen stijgen. Indien men verder blijft vasten, zullen de
vetten van het vetweefsel gebruikt worden als mogelijke energiebron door omzetting
ervan in twee bestanddelen, het glycerol, dat op zijn beurt omgezet wordt in glucose en
de vetzuren, die op hun beurt omgezet worden in ketonlichamen in de lever. De vetzuren
kunnen als zodanig gebruikt worden door de cellen (uitgezonderd de hersencellen)
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In een dergelijke toestand, die we later meer uitgebreid zullen uitleggen (zie hoofdstuk
2), krijgen de cellen - met uitzondering van de hersencellen in zekere mate - geen
glucose meer vanwege het insulinegebrek. De cellen vatten deze toestand op als een
vastentoestand, die we hierboven beschreven hebben. De alfacellen worden verwittigd
van de afwezigheid van glucose binnenin de cellen en maken glucagon aan om de
productie van glucose door de lever te verhogen. De adrenaline die als reactie op deze
stresstoestand aangemaakt wordt zal de glycemie nog meer doen stijgen. Bij gebrek aan
insuline om de deuren te openen, lijden de cellen min of meer voortdurend aan een
glucosetekort ondanks het feit dat de glucose in het bloed stijgt. Men spreekt in dit geval
van hyperglycemie. De andere mechanismen treden dan in werking: omzetting van
vetten en van eiwitten in glucose, waardoor de glycemie nog meer gaat stijgen. De
overmaat glucose (de nierdrempel ligt op ongeveer 180 mg/dl) wordt dan niet meer
tegengehouden door de nieren en komt in de urine terecht: We spreken dan van
glycosurie of van glucosurie. Bij hyperglycemie met glucosurie, zoals hierboven
beschreven, kan logischerwijze een ketonurie optreden. Dit getuigt van een
“noodherstelling” van de energie. Indien deze ketose ernstig is, leidt ze naar acidose
(zie hoofdstuk 2).

Samengevat kunnen we zeggen dat een gebrek aan insuline door de cellen
wordt opgevat als een vastentoestand. De hormonen van de tegen-regulatie
gaan dan inwerken om de glycemie opnieuw te doen stijgen, ook al is de
glycemie al hoog.

3.

BESLUIT
Er bestaat bij de mens (zoals ook bij vele diersoorten) een opmerkelijk evenwicht tussen
de aanvoer van voeding, de vertering van de voedingselementen en het gebruik ervan
door de cellen. Insuline speelt een sleutelrol in dat proces; het maakt het mogelijk dat
glucose in de cellen binnendringt om hen van energie te voorzien. De afgifte en
vrijstelling van insuline in het bloed door de cellen van de eilandjes van Langerhans
wordt automatisch geregeld door de glycemie. Bij onvoldoende aanvoer via de voeding
worden de hormonen van de tegen-regulatie vrijgesteld om er mee voor te zorgen dat de
glycemie opnieuw stijgt.
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C. Bij afwezigheid van insuline (figuur 1.4)
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als mogelijke energiebron. De hersenen van hun kant kunnen gebruik maken van de
ketonlichamen. De eiwitten, bijvoorbeeld de spiereiwitten, kunnen eveneens benut
worden om glucose aan te maken. Het gebruik van vetten, en later van eiwitten, leiden tot
vermagering die we zien in dergelijke situatie.
Het functioneren van al die mechanismen is afhankelijk van de inwerking van vier
hormonen die vrijgesteld worden als antwoord op de verminderde aanvoer van glucose
in de cellen. Die hormonen worden eveneens hormonen van de tegen-regulatie
genoemd omdat ze in zekere mate tegengesteld werken aan insuline en ervoor zorgen dat
de glycemie weer stijgt. We hebben het hier over glucagon en over adrenaline (stresshormoon) die op een snelle manier inwerken door de vrijzetting van glucose te verhogen
vanuit de glycogeenreserve in de lever. Deze twee hormonen kunnen, net zoals cortisol
en groeihormoon, daarna de vetten en de eiwitten gebruiken om op die manier de cellen
van energie te voorzien.
In een toestand van vasten worden de geproduceerde ketonlichamen opgenomen door
de nieren en kunnen we ze aantreffen in de urine: we spreken dan van ketonurie.

H o o f d s t u k

02
Fysiopathologie
of

De ontregeling van het systeem
Dominique BECKERS

Fysiopathologie

H o o f d s t u k

02

of

De ontregeling van het systeem
Dominique BECKERS

1.

WERKING VAN INSULINE IN EEN NORMALE SITUATIE (HERHALING)

2.

FYSIOPATHOLOGIE OF ONTREGELING VAN HET SYSTEEM

3.

TEKENS VAN DIABETES VERSCHILLEND VAN KIND TOT KIND

4.

REMISSIE

H o o f d s t u k

02

Fysiopathologie
of

De ontregeling van het systeem
Dominique BECKERS

1.

WERKING VAN INSULINE IN EEN NORMALE SITUATIE (HERHALING)
In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat insuline een hormoon is, aangemaakt door de
bètacellen van de eilandjes van Langerhans in de pancreas. Insuline doet de glycemie
dalen. Op elk ogenblik van de dag grijpt een automatische regeling plaats tussen de
afgifte van insuline in het bloed en de hoeveelheid glucose die zich in het bloed bevindt.
De bedoeling daarvan is de glycemie binnen normale grenzen te houden.

2.

FYSIOPATHOLOGIE OF ONTREGELING VAN HET SYSTEEM
In dit hoofdstuk leggen we uit wat er gebeurt in het lichaam van een kind of van een
adolescent met diabetes die niet meer voldoende insuline kan aanmaken.
De ß-cellen van de eilandjes van Langerhans, die de insuline produceren, worden
geleidelijk aan vernietigd. Daardoor ontstaat er een tekort aan insuline en gaat de
hoeveelheid glucose in het bloed stijgen. Dat teveel aan glucose in het bloed wordt
hyperglycemie genoemd en veroorzaakt nu eens weinig duidelijke dan weer heel
uitgesproken symptomen al naargelang de graad en de duur van de ontregeling.
Als de glycemie te hoog wordt (>180 mg/dl), dan komt een deel van de glucose in de urine
terecht. We spreken dan van glucosurie. Glucose of suiker in de urine “trekt water aan”
en daardoor produceert de diabetespatiënt meer urine in de loop van een dag (polyurie).
Daarnaast krijgt hij grote dorst (polydipsie) die gepaard gaat met dehydratatie en een al
dan niet uitgesproken vermagering.
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Door het gebrek aan insuline kunnen de cellen de hoofdbron van energie, met name
glucose, niet meer gebruiken en dienen ze een beroep te doen op andere bronnen zoals
vetten (zie hoofdstuk 1). De cellen gaan dan vetten “verbranden”. Ze zetten die vetten
om in vetzuren en ketonlichamen waarvan een deel in de urine terechtkomt
(ketonurie). De energie die door de vetten wordt geleverd is echter van slechte kwaliteit
zodat de diabetespatiënt zich alsmaar vermoeider gaat voelen en gaat vermageren,
aangezien de cellen onvoldoende worden gevoed.

Als er te veel ketonen in het bloed terechtkomen, kan er buikpijn, braken en later
geleidelijk bewustzijnsverlies optreden. De ademhaling kan versnellen en de adem krijgt
een “acetongeur” of “geur van renet-appelen”. Door de opstapeling van ketonlichamen
wordt het bloed zuurder. Dat kan leiden tot een hyperglycemisch coma met
ketoacidose. Dat proces van ketoacidose, dat verband houdt met de hyperglycemie,
neemt verschillende uren of zelfs dagen in beslag in tegenstelling tot de problemen die in
verband staan met hypoglycemie die plots kunnen optreden (zie hoofdstuk 10).
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POLYURIE :

overvloedig plassen, tijdens de
dag en ’s nachts, opnieuw
nachtelijk bedwateren

DORST :

te wijten aan het vochtverlies
in de urine

POLYDIPSIE :

overvloedig drinken

DEHYDRATATIE :

droge slijmvliezen door het
onvoldoende gecompenseerde
vochtverlies

GEWICHTSVERLIES, VERMAGERING :

te wijten aan het vochtverlies
en de gebrekkige voeding van
de lichaamscellen, ondanks
een meestal nog bevredigende
eetlust

VERMOEIDHEID, LUSTELOOSHEID,
GEBREK AAN FUT EN VOORTVARENDHEID :

te wijten aan het tekort aan
energie in de cellen

ADEM RUIKEND NAAR “RENET-APPEL” :

door de aceton

MISSELIJKHEID, BUIKPIJN, GEVOLGD DOOR BRAKEN : te wijten aan de aanwezigheid
van steeds meer ketonlichamen
STEEDS GROTERE SLAPERIGHEID :

te wijten aan het hoge
zuurgehalte van het bloed

DIEPERE ADEMHALING :

zonder koorts, want het
lichaam vecht tegen de acidose

GELEIDELIJK VERLIES VAN HET BEWUSTZIJN,
GEVOLGD DOOR COMA :

tengevolge van het
verslechteren van de acidose

Een kind met diabetes kan op het ogenblik van de diagnose en van opname in het
ziekenhuis ofwel alle beschreven tekens vertonen ofwel slechts enkele ervan of zelfs geen
enkel buiten een te hoog glucosegehalte in bloed en/of urine.

Het is belangrijk de tekens van hyperglycemie in gedachten te houden, want
ze kunnen terugkeren in de loop van de behandeling indien de therapie niet
adequaat is.

Voor kinderen en adolescenten met diabetes die met insuline worden behandeld en die
te hoge glycemiewaarden vertonen (>250 mg/dl), is het erg belangrijk om de
aanwezigheid van ketonlichamen op te sporen door middel van een urineteststrookje
(hoofdstuk 5). Die ketonlichamen zijn immers alarmsignalen die erop wijzen dat er een
risico bestaat om naar ketoacidose te evolueren, zodat insulinesupplementen toegediend
moeten worden (hoofdstuk 6).
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TEKENS VAN HYPERGLYCEMIE

Hoofdstuk 2 : FYSIOPATHOLOGIE OF DE ONTREGELING VAN HET SYSTEEM

De meest voorkomende tekens die verband houden met een gebrek aan insuline, staan
vermeld in onderstaande tabel.

Een minder duidelijk teken dat kan wijzen op een chronisch insulinegebrek, en dus op te
vaak voorkomende hyperglycemieën, is vermagering. Daarom moet er voldoende belang
worden gehecht aan de evolutie van het gewicht van het kind en van de adolescent. Zo
kan ook het opnieuw optreden van nachtelijk bedplassen bij een diabetespatiënt op
insuline een teken zijn van een tijdelijke ontregeling van zijn diabetes.
Het is daarom erg belangrijk eraan te denken dat het terug opduiken van één of
meerdere tekens van hyperglycemie bij een diabetespatiënt behandeld met insuline
een signaal kan zijn van ontregeling van de diabetes. In dat geval dient men na te gaan
of het gaat om een insulinetekort, om een inadequate aanpassing van insuline, om een
onaangepaste voeding, om een ziekte, enzovoort (zie hoofdstukken 6, 8 en 11).

3.

TEKENS VAN DIABETES VERSCHILLEND VAN KIND TOT KIND
De symptomen die een kind of adolescent vertoont op het ogenblik van de diagnose zijn
afhankelijk van de evolutie van de diabetes: aanvankelijk onopgemerkt, doch daarna
steeds duidelijker merkbaar; de toestand kan dan snel verslechteren.
Naargelang de mate van insulinetekort, de graad van hyperglycemie en de mate van
ketonurie, zal de patiënt verschillende symptomen kunnen vertonen:

Dominique BECKERS
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Zo moeten we de diabetespatiënt er ook voor waarschuwen zijn insuline-inspuitingen
niet te vergeten, want een dergelijke vergetelheid zou binnen de volgende uren een
uitgesproken hyperglycemie kunnen teweegbrengen met eventueel ketoacidose.

a. Uitstekende algemene toestand, geen klachten, maar toevallig ontdekte hyperglycemie
of glucosurie (voorbeeld: preoperatief onderzoek of schoolonderzoek). Op dat ogenblik
zal het kind of de adolescent verwezen worden naar een kinderarts-diabetoloog om
aanvullende onderzoeken te laten uitvoeren, die de aanwezigheid van diabetes al dan
niet bevestigen.
b. Matig verslechterde algemene toestand, veel drinken en veel plassen (soms opnieuw
bedwateren), lichte vermagering, soms braken en buikpijn als gevolg van
ketonlichamen. Die symptomen zijn een duidelijke aanwijzing en maken de
diagnose gemakkelijk zonder gespecialiseerde onderzoeken te moeten uitvoeren,
behalve een meting van de glycemie en nagaan of er glucosurie en acetonurie
optreedt. Deze onderzoeken kunnen uitgevoerd worden door middel van twee
teststrookjes: één voor de glycemie en een ander voor de glucosurie-acetonurie.
c. Erg verslechterde algemene toestand met voordien beschreven symptomen, maar
dan in ernstigere mate, die kunnen leiden tot ademhalingsmoeilijkheden en/of
geleidelijk veranderen van het bewustzijn zelfs tot ketoacidotisch coma. In het laatste
geval lijdt de diagnose geen twijfel en moet er dringend insuline worden toegediend,
met name in het ziekenhuis.
Idealiter zal de jonge diabetespatiënt worden verwezen naar een kinderarts-diabetoloog
die werkzaam is in een Centrum voor diabetologie dat erkend is door het RIZIV in het
kader van de Conventies (zie hoofdstuk 18). Hij zal dan zo vlug mogelijk met insuline
moeten worden behandeld (binnen enkele uren, maximum 24 uur na de diagnose).
Immers, een dringende tussenkomst is nodig, niet alleen omdat het gaat om een
urgentie, maar ook – zoals in studies werd aangetoond – omdat de remissie (zie verder)
langer zal aanhouden naarmate de therapie met insuline vroeger gestart werd.

4.

REMISSIE
Enkele dagen tot enkele weken na het instellen van de insulinetherapie stellen we bij
sommige diabetespatiënten gedurende enkele weken tot enkele maanden een
gedeeltelijke en voorbijgaande recuperatie vast van de functie van de bètacellen van de
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pancreas. Die cellen beginnen dan opnieuw in min of meer belangrijke mate insuline
aan te maken. De patiënten of hun omgeving merken dat op omdat ze de dosissen
insuline moeten verminderen wegens herhaalde hypoglycemieën.
Deze evolutie zou kunnen doen denken aan het herstel van de werking van de
bètacellen, wat aanleiding geeft tot hoop op een genezing. In werkelijkheid betreft het
slechts een overgangsfenomeen, remissie genoemd.
Soms is die vermindering van de insulinedosis zó uitgesproken, dat er aan gedacht
wordt om één van de dagelijkse insuline-inspuitingen af te schaffen. Het is nochtans
aangewezen tijdens de remissie de dagelijkse injectie van kleine insulinedosissen te
behouden, aangezien zij het langer aanhouden van de remissieperiode in de hand werken.
Ook vanuit psychologisch oogpunt wordt over het algemeen afgeraden de inspuitingen
te stoppen, aangezien ze toch vroeg of laat - na enkele weken of maanden - hervat
moeten worden.
Tijdens deze remissieperiode (ook nog door sommige artsen “honeymoon” of “wittebroodsweken” genoemd !) krijgt de alvleesklier gedeeltelijk haar functie terug van
regeling van de glycemie en draagt ze aldus bij tot een makkelijkere controle van de
diabetes.
Maar in geen geval is remissie synoniem van genezing en op één of ander ogenblik,
afhankelijk van de patiënt, zullen de insulinedosissen opnieuw verhoogd moeten
worden. Onderzoeksteams hebben het remissiefenomeen bestudeerd om dit proces beter
te begrijpen en te pogen het langer te doen aanhouden. Er werden verschillende
behandelingen uitgeprobeerd maar voorlopig nog zonder succes. Toch blijven de
wetenschappers verder zoeken naar een therapie waardoor het overleven van de
bètacellen van de pancreas verlengd zou kunnen worden.
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De diagnose van diabetes berust op de aanwezigheid van verschillende verschijnselen die
door de persoon, bij wie diabetes in ontwikkeling is, worden aangevoeld en door de
omgeving worden opgemerkt. Deze verschijnselen worden klinische tekens genoemd (zie
hoofdstuk 2) en zijn het gevolg van een toename van het gehalte van glucose in het
bloed, hyperglycemie genaamd. Deze toename kan veroorzaakt worden door verschillende
mechanismen die verantwoordelijk zijn voor een min of meer belangrijke stijging van de
glycemie en voor de verschillende klinische tekens. De ernst van de tekens hangt niet
noodzakelijk af van de onderliggende oorzaak van de diabetes, maar bepaalt wel de aard en
de intensiteit van de behandeling waaraan de patiënt behoefte zal hebben. Diabetes is dus
niet één enkele aandoening maar er zijn verschillende vormen van diabetes, afhankelijk
van de oorzaak, de wijze van voorkomen en de behandeling.

1.

SOORTEN DIABETES
Een groot aantal oorzaken voor het ontstaan van diabetes werden reeds geïdentificeerd. Deze
oorzaken vormen de basis voor een betere classificatie van de verschillende vormen van
diabetes (tabel 3.1). Zo zijn er een hele reeks zeldzame oorzaken evenals gevallen van diabetes secundair aan het nemen
van bepaalde geneesmiddelen, ziekten van weefsels zoals de exocriene pancreas1 (bv. mucoviscidose) evenals diabetes tijdens
de zwangerschap, de zogenaamde zwangerschapsdiabetes. Deze gevallen zullen hier niet verder besproken worden.

Het overgrote deel van de patiënten ontwikkelt de ziekte echter als gevolg van een
rechtstreekse aandoening van het endocriene pancreasweefsel2 (figuur 3.1), primaire
diabetes genaamd. Men onderscheidt type 1 diabetes en type 2 diabetes (tabel 3.1).

Fig. 3.1

De pancreas bevindt zich achter de maag, links van het duodenum. De endocriene pancreas
bestaat uit talrijke hoopjes cellen (eilandjes van Langerhans) die verspreid liggen in de veel grotere
exocriene pancreas. Elk eilandje bevat een kern van bètacellen die insuline produceren; de
bètacellen zijn omgeven door alfacellen die glucagon produceren.

1

Exocriene pancreas: abdominale klier die bij de mens achter de maag is gelegen; ongeveer 99% van het pancreasweefsel produceert digestieve sappen die via een
afvoerbuis in het duodenum (een gedeelte van de darm) worden afgescheiden.

2

Endocriene pancreas: verspreid doorheen de pancreas liggen kleine celklompjes (eilandjes van Langerhans genaamd) die rechtstreeks in het bloed chemische substanties
(hormonen) afscheiden. De meeste van deze cellen produceren en scheiden insuline af.
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Classificatie van diabetes
1. Type 1 diabetes
aanval van eigen immuunsysteem op insulineproducerende cellen met vernietiging ervan
en tekort aan insuline (auto-immune diabetes)
2. Type 2 diabetes
combinatie van onvoldoende afgifte van insuline bij stijging van de glycemie en
onvoldoende activiteit van insuline op doelweefsels (spieren, vetweefsel, lever), ook
insulineresistentie genaamd.
3. Zeldzame vormen of vormen secundair aan medicatie of ziekte van andere organen
4. Zwangerschapsdiabetes
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Tabel 3.1.

Zogenaamde “diabetesregisters” bestaan in verschillende landen, waaronder België, en
verzamelen wetenschappelijke gegevens over het voorkomen van diabetes en de
kenmerken van de patiënten binnen een welbepaalde streek. Het verwerken van deze
gegevens en de onderlinge vergelijking tussen landen zal het mogelijk maken de
oorzaken van de ziekte beter te begrijpen en ze bijgevolg beter te behandelen. Zo heeft
de analyse van deze gegevens reeds geleid tot de vaststelling dat de grote meerderheid
van de gevallen van primaire diabetes (meer dan 80%) van het type 2 zijn. Het betreft
hoofdzakelijk (maar niet uitsluitend) volwassenen die vaak zwaarlijvig zijn en die op
het ogenblik van de diagnose maar zelden met insuline moeten worden behandeld.
Daarentegen gaat het bij kinderen en adolescenten in de overgrote meerderheid van de
gevallen om een type 1 diabetes.

A. Type 1 diabetes
Type 1 diabetes kan op elke leeftijd ontstaan. Uit het Belgische Diabetes Register blijkt
dat ongeveer 0,5% van de bevolking de ziekte vóór de leeftijd van 40 jaar ontwikkelt met
de hoogste frequentie van optreden rond de puberteit. Waarschijnlijk treft de ziekte
vroeg of laat tenminste 1% van de bevolking aangezien bij oudere volwassenen een
tweede piek in het optreden werd beschreven. Vóór de leeftijd van 15 jaar hebben
evenveel jongens als meisjes de ziekte, terwijl tussen 15 en 40 jaar er bijna tweemaal
meer mannelijke dan vrouwelijke patiënten zijn.
In tegenstelling tot patiënten met een type 2 diabetes zijn patiënten met een type 1
diabetes zelden obees en worden zij bijna altijd (behalve uitzonderlijk in geval van een
diagnose op volwassen leeftijd), van bij de eerste klinische tekens met insuline
behandeld. Bij een type 1 diabetes worden de eigen insulineproducerende cellen om
tot dusver onbekende redenen per vergissing aangevallen door afweercellen van het
individu zelf (immuunsysteem) (tabel 3.2). Deze zogenaamde “auto-immune” aanval
gaat jarenlang door zonder enig klinisch teken en leidt uiteindelijk tot de stille
vernietiging van een groot deel van de insulineproducerende cellen. Als stille getuigen
van deze aanval kunnen in het bloed van patiënten met type 1 diabetes afweerstoffen
(auto-antistoffen) tegen de eigen insulinecellen worden aangetoond. Wanneer de
productie van insuline onder een bepaalde drempelwaarde zakt, zal de glucosespiegel
in het bloed min of meer brutaal gaan stijgen en tot het optreden van klinische tekens
leiden op enkele dagen of weken tijd (zie hoofdstuk 2).

B. Type 2 diabetes
In tegenstelling tot een type 1 diabetes, is er bij een type 2 diabetes geen vermindering
van de productie van insuline of van het aantal insulineproducerende cellen. Deze
laatsten lijken echter langzamer insuline vrij te stellen als de glycemie stijgt (tabel 3.2).
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Kenmerk
Ontstaansmechanisme

Type 1
Vernietiging van
insulineproducerende
cellen door cellen van
eigen immuunsysteem

Type 2
Onvoldoende afgifte en
activiteit van insuline in
vergelijking met verhoogde
behoeften

Afgifte van insuline

Gedaald

Niet gedaald in absolute
waarde maar onvoldoende
ten opzichte van de
bloedglucosespiegels

Aanwezigheid van autoantistoffen tegen
insulineproducerende
cellen

Ja

Neen

Leeftijd bij diagnose

Kinderen en volwassenen

Vooral volwassenen

Zwaarlijvigheid

Zelden

Vaak

Behandeling met insuline

Vaak bij de volwassene
Altijd bij de jonge patiënt

Zelden

Zowel voor type 1- als voor type 2 diabetes is men tot het inzicht gekomen dat het
onderliggende ziekteproces in de pancreas al jaren aanwezig was vóór het begin van de
zichtbare, zogenaamd klinische fase van diabetes. De ziekte is dus al vele jaren aanwezig
vooraleer de patiënt in de spreekkamer van zijn dokter belandt.

2.

TYPE 1 DIABETES :
DE MEEST FREQUENTE VORM BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN
A. Oorzaken
Bij kinderen en adolescenten is type 1 diabetes de meest frequente vorm van diabetes.
Zoals hoger aangegeven, is er een lange fase van aantasting en vernietiging van de
insulineproducerende cellen door het eigen afweersysteem van de patiënt, vooraleer de
tekens van de ziekte min of meer plots optreden. Men denkt dat deze aanval van het
immuunsysteem uitgelokt wordt door - tot op heden niet geïdentificeerde - factoren uit
de omgeving waaronder mogelijks bepaalde virussen en eiwitten of toxische bestanddelen
uit de voeding (figuur 3.2). Ongeacht de uitlokkende factoren, ontstaat de ziekte echter bij
voorkeur bij personen met een genetische of erfelijke aanleg voor de aandoening. Deze
personen erven niet de ziekte als dusdanig, maar wel de vatbaarheid ervoor. Deze erfelijke
component verklaart ook waarom verwanten in de eerste graad (broers, zussen,
kinderen, ouders) van patiënten met diabetes een grotere kans lopen om de aandoening
te krijgen dan personen zonder gekende gevallen van diabetes in de familie.
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Tabel 3.2. Kenmerken van type 1- en type 2- diabetes
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De afgescheiden insuline is ook minder actief op de spieren, het vetweefsel en de lever,
die de organen zijn waarop insuline normaal het meest inwerkt. Men zegt dan ook dat de
organen insuline-resistent zijn geworden. In deze vorm van diabetes kunnen geen autoantistoffen aangetoond worden. De stijging van de bloedglucosespiegels en het
verschijnen van klinische tekens gebeurt geleidelijker dan bij een type 1 diabetes en bij de
meeste patiënten wordt de diagnose pas lang na de stijging van de bloedglucosespiegels
gesteld. De oorzaken van de ziekte zijn in de grote meerderheid van de gevallen van
type 2 diabetes nog onbekend. Men weet evenwel dat zwaarlijvigheid, een overdreven
inname van calorieën en een zittend bestaan de ziekte bevorderen.

STADIUM

MECHANISME

Risico
• normale glycemie
• geen tekens
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De vernietiging van de insulineproducerende cellen door de aanval van het
immuunsysteem leidt tot een geleidelijke vermindering van de afgifte van insuline en
tot een min of meer plotse stijging van de bloedglucose, evenals tot het optreden op
enkele dagen of weken van de kenmerkende klinische tekens van de aandoening. Het is
niet bekend of de cellen geleidelijk afgebroken worden, dan wel of zij na een lange fase
van voorbereiding plots vernietigd worden. De symptomen doen zich hoe dan ook
slechts laattijdig in het ziekteproces voor zodat de vernietiging op dat ogenblik al ver
gevorderd is en de ziekte enkel behandeld maar niet genezen kan worden.

omgevingsfactoren
onbekend

erfelijke
aanleg

virussen ?
voeding ?
toxinen ?

Preklinische fase :
• stil ziekteproces
• normale glycemie
• geen tekens

Klinische tekens
• gestegen glycemie
• gevaar voor chronische
verwikkelingen

Fig. 3.2

DNAonderzoek

> 15 genen
vooral HLA DQ

aanval van
immuunsysteem
tegen
insulineproducerende
cellen

jaren

MERKERS IN
HET BLOED

vernietiging van
insulineproducerende
cellen

klinische diabetes

antistoffen
tegen de insulineproducerende
cellen

tekort aan insuline

gestegen
glycemie

Ontstaansmechanismen, stadia en vroegtijdige biologische merkers van type 1 diabetes.
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Meer dan 15 genen lijken een rol te spelen bij de vatbaarheid voor type 1 diabetes. Een gen
is een chemische molecule in onze chromosomen die de code voor de aanmaak van een eiwit
bevat; de mens bezit 2 kopies van ongeveer 100.000 genen. Veruit de belangrijkste rol wordt
gespeeld door zogenaamde HLA-genen (figuur 3.3). Deze genen staan in voor de aanmaak van
eiwitten aan de oppervlakte van de meeste cellen van ons lichaam. Door deze eiwitten dragen de cellen een unieke
identiteitskaart waardoor zij door het immuunsysteem herkend kunnen worden en niet verward worden met cellen
van vreemde organismen. Er is een grote variëteit van deze eiwitten (en van de genen die voor de aanmaak zorgen),
wat verklaart dat het zeer moeilijk is buiten eeneiige tweelingen twee personen te vinden met dezelfde HLA-eiwitten.
Dit is ook de reden waarom in geval van een transplantatie, de weefselent door het immuunsysteem van de persoon
die het weefsel ontvangt, als vreemd wordt beschouwd. Het getransplanteerde orgaan zal dan ook vernietigd worden
tenzij het afweersysteem van de ontvanger verzwakt wordt door een toediening van geneesmiddelen die
immunosuppressiva worden genoemd en waarvan het meest gekende het ciclosporine is. Bepaalde HLA’s (bv. HLA
DQ) zijn uitsluitend aanwezig aan de oppervlakte van cellen van het immuunsysteem. Hun samenstelling zou een
verklaring zijn voor de verschillende gevoeligheid van personen tegenover infecties, evenals voor de min of meer
grotere neiging van het immuunsysteem om de eigen cellen van het individu aan te vallen, d.w.z. een autoimmuunreactie uit te lokken. In geval van een type 1 diabetes werden bepaalde vormen van HLA DQ vaker
aangetroffen, met een groter risico voor het uitlokken van een auto-immune aanval tegen de insulineproducerende
cellen en dus voor het ontstaan van diabetes. Het hoogste gevaar doet zich voor bij de combinatie HLA DQ2/DQ8
die aanwezig is bij ±30% van de Belgische diabetespatiënten met type 1 diabetes en bij slechts 1 tot 2% van de
algemene bevolking. Uit deze gegevens van het Belgisch Diabetes Register blijkt dus dat iemand die drager is van
deze HLA-combinatie, 20 tot 30 maal meer gevaar loopt om voor de leeftijd van 40 jaar type 1 diabetes te
ontwikkelen dan een persoon die deze combinatie niet heeft. Ter herinnering: het risico om type 1 diabetes te
ontwikkelen vóór de leeftijd van 40 jaar bedraagt 1 op 200 in België. Voor een persoon met de combinatie HLA
DQ2/DQ8 is dit gevaar 5 tot 10 op 100. Het absolute risico blijft dus laag, ook al is het verhoogd ten opzichte van
personen met andere HLA-combinaties. Elke persoon met de combinatie HLA DQ2/DQ8 zal niet noodzakelijk de
ziekte krijgen, aangezien slechts een minderheid van deze personen (5 tot 10%) uiteindelijk vóór de leeftijd van
40 jaar diabetes zal vertonen. Het is dan ook duidelijk dat de aanwezigheid van een sterke genetische factor op zich
nog geen voldoende voorwaarde is om een type 1 diabetes te ontwikkelen. Men weet overigens ook dat bepaalde
combinaties van HLA DQ bescherming bieden tegen het optreden van een type 1 diabetes.

CEL

KERN

CHROMOSOOM 6

HLA DQ

Fig. 3.3

*

De korte arm van chromosoom 6 bevat het gebied van de HLA-genen (onder andere HLA DQ)
die de belangrijkste genetische bepalers van type 1 diabetes uitmaken.

Zij worden “diabetesmerkers” genoemd, naar het Engelse “marker” : bakenstokkenuitzetter, merktekenzetter, en vandaar, de baken, het merkteken, …
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B. Erfelijke of genetische factoren

Hoofdstuk 3 : OORZAKEN EN VROEGTIJDIGE DIAGNOSE VAN DIABETES

De factoren van genetische voorbestemdheid, de getuigen van de auto-immune aanval en
de verminderde functie van de insulineproducerende cellen gaan vooraf aan en vergezellen
de zichtbare of klinische fase van de diabetes. Aan de hand van een bloedonderzoek
kunnen deze biologische merkers* bepaald worden, waardoor de aard van de diabetes kan
gedefinieerd worden en de meest geschikte behandeling kan worden ingesteld. Door het
opzoeken van deze “merkers” bij verwanten van patiënten met diabetes kunnen personen
met een grotere vatbaarheid voor de ziekte opgespoord worden en kunnen personen
geïdentificeerd worden die de ziekte reeds in een klinisch stilzwijgend stadium vertonen.

Tabel 3.3. Risico voor type 1 diabetes naargelang van de soort verwantschap
met een kind of adolescent met de ziekte*

Frans GORUS, Marc MAES, Frederic WINNOCK

Hoofdstuk 3 : OORZAKEN EN VROEGTIJDIGE DIAGNOSE VAN DIABETES

Eerstegraadsverwanten van patiënten met diabetes hebben een hoger risico voor type 1
diabetes dan de algemene bevolking omdat ze meer kans lopen om dezelfde
vatbaarheidsgenen (HLA DQ en andere) te dragen dan het aangetaste familielid. Dit
risico wisselt ook naargelang van het type van verwantschap (Tabel 3.3). Ongeacht dit
type, zullen de meeste eerstegraadsverwanten evenwel geen HLA DQ-genen dragen die
voorbeschikken tot het ontstaan van een type 1 diabetes: het gevaar voor het ontstaan
van diabetes is bij hen dus niet hoger dan bij een persoon zonder familieleden met een
gekende diabetes. Daarentegen zal een minderheid van de eerstegraadsverwanten een
vorm van HLA DQ-genen dragen die voorbeschikken tot diabetes en zullen derhalve een
duidelijk hoger genetisch risico vertonen dan personen in de algemene bevolking.

Verwantschap met diabetespatiënt
Geen
Broer of zus
Eeneiige tweeling
Nakomelingen van
• vader met diabetes
• moeder met diabetes

Risico voor type 1 diabetes
1 op 300
1 op 15
1 op 2 tot 3
1 op 15
1 op 30

* Volgens een Amerikaanse studie.

C. Vroegtijdige diagnose van type 1 diabetes
Als bij erfelijk voorbestemde personen antistoffen tegen insulineproducerende cellen
kunnen worden aangetoond en vooral als een bijzonder soort antistoffen (gericht
tegen de proteïne IA-2) aanwezig is, dan kan de kans voor het ontstaan van klinische
diabetes in de volgende 5 tot 10 jaar 50 tot 100 % bereiken. Het Belgisch Diabetes
Register heeft vastgesteld dat de frequentie van verschillende HLA DQ-vormen en van
verschillende soorten antilichamen varieert met de leeftijd van de patiënt op het
ogenblik van de diagnose. Op dit ogenblik is nog niet bekend of deze verschillen
gebonden zijn aan verschillende oorzaken naargelang van de leeftijd of wijzen op een
verschillende snelheid van de vernietiging van de insulineproducerende cellen
naargelang van de leeftijd. Deze verschillen illustreren nogmaals dat een type 1 diabetes
niet als één ziekte mag worden beschouwd maar eerder als een verzameling van ziekten
die naar eenzelfde eindpunt evolueren.
Door het opzoeken van auto-antistoffen en het bepalen van HLA DQ bij eerstegraadsverwanten van patiënten met diabetes – en meer recent ook in de algemene bevolking –
kan op dit ogenblik een kleine minderheid van personen geïdentificeerd worden die met
grote waarschijnlijkheid een type 1 diabetes zullen ontwikkelen. Bij de grote meerderheid
van de verwanten in de eerste graad zal men evenwel kunnen vaststellen dat het risico
niet groter is dan dat bij personen zonder verwanten met diabetes in de familie.

D. Preventie van type 1 diabetes
Aangezien een type 1 diabetes op dit ogenblik niet genezen kan worden eens de
klinische fase is aangebroken, is het vroegtijdig opsporen van de aandoening de enige
mogelijkheid om na te gaan of geneesmiddelen (met weinig of geen schadelijke
gevolgen) in staat zijn het stille ziekteproces af te remmen of te stoppen. Hierdoor zou
het optreden van hoge bloedglucosespiegels en dus van de invaliderende chronische
verwikkelingen van diabetes voorkomen kunnen worden.
Recent werd een grote internationale studie gestart in de Verenigde Staten (Diabetes
Prevention Trial 1 of DPT-1), evenals een kleinere Europese studie (European
SubCutaneous Insulin Trial of ESCIT) om na te gaan of een tijdelijke behandeling met
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3.

HET BELGISCH DIABETES REGISTER
Zoals in andere Europese landen bestaat er in België een diabetesregister. Het is het
resultaat van de samenwerking tussen meer dan 100 internisten, pediaters, diabetologen
of endocrinologen en onderzoekers uit 69 instellingen waaronder alle Belgische
universiteiten en de meeste niet-universitaire centra. Dit multicentrisch initiatief
registreert – na uitdrukkelijke instemming door de patiënt of door een lid van de familie,
en zonder kosten – de persoonlijke gegevens en de bloedmonsters van zoveel mogelijk
nieuwe gevallen van diabetes die zich vóór de leeftijd van 40 jaar hebben voorgedaan en
bij eerstegraadsverwanten jonger dan 40 jaar. Het register wordt geleid door een
stuurgroep met vertegenwoordigers uit verschillende Centra en beschikt over een eigen
comité voor Medische Ethiek. Deze twee instanties waken over de bescherming van de
ingezamelde gegevens en beslissen over het wetenschappelijk gebruik ervan.
Op dit ogenblik bevat het Belgische register gegevens van ongeveer 3.000 patiënten en
5.000 verwanten. Dergelijke registers vervullen een dubbele rol: enerzijds zijn ze een
belangrijk instrument voor de volksgezondheid en anderzijds zijn zij een onmisbaar
onderzoeksinstrument voor een betere kennis van de ziekte. Voor het
gezondheidsbeleid is het belangrijk de lokale omvang van het probleem “diabetes” te
kennen. Zo hebben de registers kunnen vaststellen dat de frequentie van het optreden
(de incidentie) van type 1 diabetes sterk verschilt van land tot land. De incidentie
bedraagt bijvoorbeeld meer dan 40 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners per jaar in
Finland, dit wil zeggen ten minste 40 maal hoger dan in Japan. In België bedraagt de
incidentie ongeveer 10 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners per jaar (gegevens van
het Belgisch Diabetes Register), dit is 4 maal lager dan in het Europese land met de
hoogste incidentie (Finland), maar 4 maal hoger dan in het Europese land met de laagste
waarde (Macedonië). Verschillende registers hebben ook gewezen op een recente
toename van type 1 diabetes, vooral bij kinderen jonger dan 5 jaar.
Deze grote schommelingen in incidentie wijzen op verschillende oorzaken naargelang
van het land (verschillen in omgevingsfactoren en genetische verschillen) evenals in de
tijd (wisselende omgeving). Registers zijn belangrijke onderzoeksinstrumenten om
studies uit te voeren, bijvoorbeeld het zoeken naar mogelijke virussen of toxinen die een
diabetes kunnen uitlokken. Zij bieden ook de mogelijkheid bij patiënten en verwanten
vroegtijdig biologische merkers van de aandoening op te sporen met behulp van
gestandaardiseerde methodes. Dit kan tot nieuwe inzichten inzake de verbanden tussen
oorzaken van de ziekte en de merkers in het bloed leiden. Deze inzichten zijn
noodzakelijk om de classificatie, de vroegtijdige diagnose en de behandeling van de
ziekte te verbeteren. Door het identificeren van verwanten in de preklinische fase van
de aandoening kan aan deze personen voorgesteld worden deel te nemen aan nieuwe
preventiestudies. Het Belgische Diabetes Register heeft het reeds mogelijk gemaakt
voldoende recent gediagnosticeerde patiënten en verwanten met een hoog risico te
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Een andere grote internationale studie (European Nicotinamide Diabetes
Intervention Trial of ENDIT) onderzoekt de werkzaamheid van hoge dosissen van een
oraal toegediende wateroplosbare vitamine (nicotinamide of vitamine B3) om de
insulineproducerende cellen beter tegen de aanvallen van het immuunsysteem te
beschermen. Beide studies zullen pas binnen enkele jaren definitieve resultaten
opleveren en vereisen de voorafgaandelijke identificatie van honderden antistoffenpositieve eerstegraadsverwanten van diabetespatiënten. Zij zijn enkel uitvoerbaar
door een nauwe samenwerking tussen diabetesregisters die hiervoor voorafgaandelijk
het risico op diabetes bij duizenden verwanten moeten bepalen.

Hoofdstuk 3 : OORZAKEN EN VROEGTIJDIGE DIAGNOSE VAN DIABETES

zeer lage dosissen insuline bij verwanten met een hoog risico een gunstig effect zou
kunnen hebben. De hypothese is dat toediening van insuline de eigen
insulineproducerende cellen tijdelijk op rust zou stellen, waardoor ze minder kwetsbaar
zouden zijn voor de aanval van het immuunsysteem. Bovendien zou insuline de
agressiviteit van het immuunsysteem tegen de insulineproducerende cellen kunnen
verminderen.

Frans GORUS, Marc MAES, Frederic WINNOCK
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identificeren om klinische studies op te zetten om na te gaan of bepaalde weinig of niet
schadelijke geneesmiddelen in staat zijn vóór of na het ogenblik van de diagnose de
vernietiging van de insulineproducerende cellen te vertragen of te voorkomen. Op dit
ogenblik zijn er in België verschillende preventiestudies begonnen. Een eerste studie
(voorlopig enkel met betrekking tot de volwassen diabetespatiënt) bestudeert de
mogelijkheid om bij het stellen van de diagnose de vernietiging van de
insulineproducerende cellen te stoppen; hierbij wordt gepoogd de werking van de
afweercellen te remmen door injectie van een geneesmiddel gedurende enkele dagen.
Een tweede studie probeert de ziekte te voorkomen bij de naaste verwanten met een
hoog risico (volwassenen en kinderen met specifieke antilichamen) door de tijdelijke
toediening van kleine dosissen insuline, en dit volgens een behandelingsschema dat
verschilt van dat van de Amerikaanse studie DPT-1. Het zal evenwel nog jaren van
intensief onderzoek vergen vooraleer dergelijke interventies deel zullen uitmaken van de
dagelijkse medische praktijk. Nationale en internationale samenwerking is evenwel de
enige weg om langzaam maar zeker tot een doeltreffende preventie van diabetes en zijn
verwikkelingen te komen.
De diabetesregisters zullen dan ook het uitgelezen instrument zijn om de verhoopte
daling van het aantal nieuwe gevallen van diabetes te evalueren.

Nuttig adres:
Belgisch Diabetes Register
Coördinatie: Dr. I. Weets
Laarbeeklaan 101
1090 Brussel
Tel.: 02 477 45 46
Fax: 02 477 45 63
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DE EERSTE DAGEN NA DE DIAGNOSE VAN DIABETES
Diabetes wordt vastgesteld bij een kind of een tiener in een familie. De ontreddering is
onloochenbaar en begrijpelijk; vrees en hoop wisselen elkaar af. Beetje bij beetje worden de
jongere en zijn ouders zich bewust van de onverwachte situatie. Ze moeten ermee leren leven
en – positiever – het leren aanvaarden.
De diagnose is één zaak maar de prognose is nog wat anders, en die is vaak nog van meer
belang voor ons allen. “Wel, ga je me nu genezen ?”
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw zou het hypocriet zijn om op die vraag
ongenuanceerd “ja” te antwoorden. We kunnen wel bevestigen: “Later is dat niet onmogelijk”.

2.

WAT KUNNEN WE DOEN ?
In hoofdstukken 1, 2 en 3 hebben we gelezen dat de ontregeling is gelegen in de alvleesklier,
waar de eilandjes (van Langerhans) geen of te weinig insuline aanmaken.
“Geef mij dan maar insuline, dokter.”
We geven inderdaad al insuline sinds ... 1922 ! Daarvoor zijn wel inspuitingen nodig, omdat
insuline anders vernietigd wordt in het spijsverteringsstelsel en dus ondoeltreffend is (zie
hoofdstuk 7). Aanvankelijk werd insuline van varkens en runderen gebruikt; tegenwoordig
wordt insuline op synthetische manier verkregen en de structuur ervan is gelijk aan die van
menselijke insuline. We beschikken nu over insuline die snel of langzamer werkt (zie
hoofdstuk 6).
Er blijft echter een kernprobleem dat nog altijd niet is opgelost: het automatisch leveren van
insuline aan de jonge diabetespatiënt; dat wil zeggen dat hij automatisch veel of weinig
insuline krijgt al naargelang de noodzaak. We herinneren eraan (zie hoofdstuk 1) dat bij een
normaal functionerende alvleesklier van nature uit insuline wordt afgegeven in de bloedbaan
op een bijzonder nauwkeurig geregelde manier, afhankelijk van het glycemieniveau
(bloedglucosegehalte) van minuut tot minuut, dag en nacht, vóór, tijdens en na de maaltijden.
Die automatische functie herstellen staat gelijk met een genezing, aangezien het zou
betekenen dat de alvleesklier opnieuw normaal functioneert. Dat is één van de doelstellingen
van de onderzoeksteams waarvan het onderzoekwerk wordt beschreven in hoofdstuk 20.
Voorlopig kunnen we niets anders doen dan wachten en hopen dat de concrete resultaten die
voortvloeien uit dit onderzoek snel ter beschikking zullen zijn. We kunnen dus stellen dat
heden ten dage diabetes wel verzorgd kan worden, maar nog niet genezen kan worden.
Ook al kunnen we nog niet zorgen voor een automatische afgifte van insuline, toch benaderen
we die ideale aanvoer van insuline al door rekening te houden met verschillende gegevens en
parameters: de gewaarwordingen die men heeft, de glycemiewaarden, de keuze van voeding,
de variaties in lichaamsactiviteiten en de momenten van spanning en ontspanning.
Dat lijkt misschien een ingewikkelde bedoening, maar toch is het mogelijk. Wie zich daarin
geleidelijk wil inwerken met de hulp van het verzorgingsteam, moet deze gids doornemen.
Vooral hoofdstukken 5 tot 17 werden speciaal geschreven om iedereen voldoende in te lichten
hoe zijn diabetes te beheren.
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3.

MOET JE DAT ALLEMAAL WETEN ?

Als we een jonge diabetespatiënt op die manier behandelen, keren we 40 jaar in de tijd terug,
naar een tijdperk waar de dokter vaak op basis van de glycemiewaarde van één ochtend, de
dosissen insuline dikwijls voor een hele maand (!) vastlegde.
In dergelijke omstandigheden werd er aan de grote ongemakken van diabetes - het
dorstgevoel, de behoefte om veel te plassen en de uitgesproken vermoeidheid - wel verholpen.
Maar de diabetes tastte op een sluipende manier het lichaam verder aan en veroorzaakte
verwikkelingen op middellange en op lange termijn. Dat was des te meer het geval omdat in
die tijd de voeding die werd voorgeschreven onevenwichtig was, namelijk koolhydraatarm en
vetrijk (zie hoofdstuk 8). De hoeveelheden insuline die aan de patiënt werden voorgeschreven
waren bovendien zo laag mogelijk. Hierbij werd eigenlijk de oorzaak zelf van de diabetes bij
het kind en bij de adolescent miskend (meestal diabetes type 1 genoemd).

Christian ERNOULD, Danièle ROCOUR-BRUMIOUL
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Kun je niet aan de dokter vragen dat hij aangeeft – voorschrijft dus – welke dosis(sen) insuline
je dagelijks één of twee keer per dag of zo nodig nog vaker moet inspuiten, en dan liefst voor
eens en altijd ?

Gelukkig werd het, dankzij scherpzinnige en moedige mensen (zoals Henri LESTRADET), na
verloop van tijd duidelijk dat een diabetescontrole verschillende keren per dag onontbeerlijk
was. Eerst werden de controles uitgevoerd met behulp van urineanalyses en later door middel
van glycemiecontroles, toen de glycemiemeters beschikbaar werden. Op die manier werd de
werkelijkheid dichter benaderd en konden veranderingen van de diabetes van de ene dag op
de andere van het ene tijdstip van de dag t.o.v. het andere worden vastgesteld. Zo konden de
betrokkenen (patiënten, ouders, dokters, verzorgers) rekening houden met verschillende
bepalende factoren en kreeg de voeding haar gerechtigde plaats (zie hoofdstuk 8).
Dankzij de betere bewaking kon de diabetes beter onder controle worden gehouden, dat wil
zeggen beter worden beheerst. De verbetering voor jonge patiënten is opmerkelijk: vroeger
streefde men er simpelweg naar de ongemakken van de hyperglycemie te onderdrukken, terwijl
men nu tracht de glycemiewaarden te normaliseren. Daardoor is enerzijds het sociaal leven
duidelijk verbeterd (spel, studie, sportactiviteiten en vrijetijdsbesteding) en zijn anderzijds de
verwikkelingen op middellange en lange termijn sterk verminderd (zie hoofdstuk 19).

4.

EEN VERBETERD COMFORT IS GEEN VOLDOENDE BEWIJS
VAN EEN GOEDE DIABETESCONTROLE
We zijn zo tot het inzicht gekomen dat als we de diabetes regelden op basis van gemiddelde
glycemiewaarden rond 200 mg/dl bijvoorbeeld, men vrij comfortabel kon leven, maar dat
men nog altijd een veel te groot risico liep op latere verwikkelingen. Men stelde vast dat risico’s
duidelijk hoger lagen dan wanneer men erin slaagde het gemiddelde van de glycemieën te
doen dalen naar bijvoorbeeld 140 - 150 mg/dl (zie ook hoofstuk 17).
Natuurlijk is streven naar gemiddelde glycemiewaarden van 150-140 of zelfs 130 mg/dl niet
gevrijwaard van risico’s, aangezien er dan een hogere kans bestaat voor hypoglycemie dan bij
concentraties van 200 mg/dl. Dat is vanzelfsprekend.

5.

INDIVIDUELE AANPASSINGEN
Ook al beschikken we nog niet over een automatische insuline-afgifte, toch kunnen we nu
inderdaad al interessante gemiddelde glycemiewaarden benaderen, waarbij verwikkelingen
kunnen worden voorkomen op voorwaarde dat men, samen met de verzorgers, zorgvuldig alle
parameters analyseert die de abnormaal lage en abnormaal hoge glycemiewaarden konden
beïnvloeden. We willen hierbij wel benadrukken dat het zo laag mogelijke gemiddelde
glycemieniveau dat we zullen kunnen nastreven, varieert van persoon tot persoon.
Men kan niet aanvaarden dat iedereen zijn diabetes regelt op 200 mg/dl, maar sommigen
zullen een gemiddelde rond de 130 kunnen nastreven en anderen rond de
150 mg/dl. Het aantal hypoglycemiëen alsook hun omvang zijn over het algemeen de
beperkende factoren.
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Met dergelijke controleniveaus zal de jonge diabetespatiënt zich niet alleen fit voelen, maar zal
hij opnieuw, net als vóór zijn diabetes, kunnen genieten van spel, studie, sport (wat trouwens
erg gunstig is voor het evenwicht van de diabetes), beroepsactiviteit en sociale relaties.

Goeiedag, mijn
naam is rood bloedlichaampje. Wanneer ik
glucose vang, hou ik
hem (voor altijd)

Goeiedag,
mijn naam
is glucose
hemoglobine
Fig. 4.1

We beschikken sinds 1977 over een algemene indicator van het gemiddelde glycemieniveau.
Die geeft als het ware het gemiddelde weer van alle glycemieën van een bepaalde patiënt (kind
of volwassene) op een retrospectieve manier (terugkijkend in de tijd) over een periode van
ongeveer 2 maanden. Deze indicator wordt geglycosyleerde hemoglobine of beter nog
geglyceerde hemoglobine genoemd. Op de analysebladzijden van het laboratorium vinden
we hem terug als HbA1C (soms ook als HbA1). Hb staat voor hemoglobine en A1C voor dat deel
van de hemoglobine dat glucose in het bloed heeft “gevangen”.
De totale hemoglobine bevindt zich binnenin de rode bloedlichaampjes die ronddrijven in
het bloed. De A1C-fractie ervan heeft de capaciteit glucose uit het bloed op te vangen en dit
verhoudingsgewijs met de hoeveelheid glucose die aanwezig is in het bloed. Zodra glucose
gevangen is, zal de hemoglobine (figuur 4.1) deze heel zijn leven lang, dat wil zeggen
gedurende ongeveer 120 dagen, bewaren. Gezien de aanwezigheid van “jonge”, “middelbare”
en “oude” rode bloedlichaampjes (figuur 4.2) bij iedereen, is men van mening dat
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Fig. 4.2

Geboortedatums van een staal van rode bloedlichaampjes teruggevonden in een bloedafname
van 5 mei.
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6.

Gemiddelde glycemieën
van de 60 voorbije dagen

HbA1c =
hemoglobine + glucose
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Fig. 4.3

het HbA1c-resultaat retrospectief de gemiddelde glycemie van de laatste 2 maanden voorstelt.
Dus hoe vaker de glycemie hoog was in de loop van de voorbije 2 maanden, des te hoger het
gehalte HbA1C zal zijn.
In cijfers wordt HbA1C uitgedrukt in % (percentage) van de totale hemoglobine.
Het referentiepercentage komt overeen met wat men vaststelt bij de doorsnee niet-diabetische
bevolking. Dat percentage kan wat verschillen naargelang de techniek die het laboratorium
toepast; bij de meeste labo’s liggen de referentiewaarden tussen 3 en 6 %, terwijl sommige labo’s
4 tot 7 % (soms 7,5) voorstellen of ook tussen 3 en 5 %.
Het is dus altijd noodzakelijk de labo-referenties te kennen om de resultaten van een HbA1Canalyse te kunnen interpreteren. Zo kan een waarde 7,5 % in een labo met maximale
referentiewaarde 6 niet vergeleken worden met 7,5 % in een labo met als bovengrenswaarde
7 of 5 %.
Om goede vergelijkingen te kunnen maken, zou idealiter het resultaat van de HbA1C moeten
worden uitgedrukt in deviaties (afwijkingen) in verhouding tot het gemiddelde van de
referentie of in verhouding tot de hoogste waarde van die referentie, maar dat gebeurt meestal
niet.
De informatie die door het resultaat van een HbA1C wordt verschaft, komt overeen met de
gemiddelde glycemie in de loop van de voorbije 2 maanden in de grote meerderheid van de
gevallen, aangezien ze afhangt van de levensduur van de rode bloedlichaampjes. Maar als om
een reden die geen verband houdt met diabetes, de levensduur van de rode bloedlichaampjes
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De glycemie op het ogenblik van de bloedafname voor de HbA1C mag geen invloed meer
hebben op het resultaat van de geglyceerde hemoglobine daar de labo’s – nu al zo’n 15 jaar –
niet langer de zogenaamde labiele vorm doseren.
Door om de twee maanden de HbA1C te doseren, beschikken de jonge diabetespatiënt, zijn
ouders, de dokter en diens medewerkers dus over een nauwkeurig * meetinstrument dat het
gemiddelde van de glycemieën weerspiegelt (al dan niet waargenomen met de glycemiemeter)
van de vorige 2 maanden. Het is enigszins zoals op school: de dagelijkse glycemieën geven de
“punten” van het ogenblik, de gemiddelden onderaan de agenda (zie hoofdstuk 5) de
resultaten van de week of van de veertien dagen en het HbA1C het tweemaandelijks rapport
(met Allerheiligen, op het einde van het jaar, met carnaval, enzovoort...).

7.

GEMIDDELDE GLYCEMIEËN (WEERGEGEVEN DOOR DE HBA1C)
EN RISICO OP VERWIKKELINGEN
De relatie tussen de gemiddelde glycemiewaarden – met behulp van HbA1C – en het risico op
verwikkelingen staat vast en werd regelmatig aangetoond. Een uiterst belangrijke
Amerikaanse studie in 1993 heeft het verband tussen de gemiddelde glycemiewaarden – dus
de HbA1C – en het risico op complicaties duidelijk aangetoond en bevestigd.
Er bestonden vroeger al andere studies, waaronder een Belgische (PIRART, 1977) die
overtuigend waren. De resultaten van deze studies liggen aan de basis van de ontwikkeling van
de verzorgingpolitiek door bepaalde teams in de pediatrische diabetologie.
De Amerikaanse studie, waarvan de eerste resultaten gepubliceerd werden in 1993, draagt de
initialen D.C.C.T. (Diabetes Control and Complications Trial). Die studie heeft heel wat
informatie van diverse aard verschaft. Onder andere het feit dat bij het verlagen van de HbA1C
met 2 % - waardoor men gaat van 9 % naar 7 % (normale bovenste referentiewaarde: 6 %) de oogaantasting vermindert met 76 %, de zenuwaantasting met 60 % en de nieraantasting
met 54 %. Ook al hadden de personen in die studie een leeftijd tussen 13 en 39 jaar, toch zijn
de resultaten indrukwekkend en dienen ze gekend te zijn. Die besluiten (zowel van de oudere
als van de meest recente studies) rechtvaardigen het streven naar een zo laag mogelijke HbA1Cconcentratie om verwikkelingen op middellange en op lange termijn zoveel mogelijk te
vermijden (voor details zie hoofdstuk 19).
Het gebied waarin we beschermd zijn tegen die verwikkelingen is logischerwijze zo dicht
mogelijk bij de referentiezone van de analyse uitgedrukt in % gelegen. Indien dit gebied gelegen
is tussen 4 en 6 %, dan zou het ideaal zijn om deze waarden te bekomen, maar dat is vaak enkel
mogelijk in een remissieperiode (zie hoofdstuk 2). Als we nochtans in de buurt van die zone
komen en trachten de waarde van 7 % niet te overschrijden, dan biedt dat een zeer stevige
waarborg tegen complicaties. Bij hogere waarden neemt het risico progressief toe. 7 % is als doel
erg geruststellend, terwijl 7,5 al wat minder goed is, maar natuurlijk toch nog beter dan 8 % of
meer. Elke inspanning is lovenswaardig en elke daling van de HbA1C is gunstig.

*

Het nauwe verband tussen het gehalte HbA1C en de gemiddelde glycemieën van de voorbije 2 maanden is een algemene regel die toegepast kan
worden bij meer dan 90 % van de diabetespatiënten.
Toch bestaat er bij enkele zeldzame patiënten een discordantie tussen het gehalte HbA1C en de gemiddelde glycemieën van de voorbije 2 maanden.
Het kan dan zijn dat de concentratie HbA1C te laag is voor de overeenkomstige glycemieën, maar ook het omgekeerde is mogelijk. Het dient dan
natuurlijk wel te gaan om zorgvuldig uitgevoerde glycemiebepalingen (zie hoofdstukken 6 en 7) en om betrouwbare doseringen van HbA1C.
Bij die zeldzame patiënten dient de toestand met de diabetoloog te worden besproken om tot de meest waarschijnlijke verklaringen te kunnen
komen. Het doseren van fructosamine (een stof in het bloed die eveneens glucose vasthoudt) die de gemiddelde glycemie van de voorbije 15 dagen
weergeeft, zou moeten helpen om die zeldzame gevallen van discordantie beter te kunnen interpreteren.
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We moeten er ons ook goed van bewust zijn dat we na een periode van hyperglycemie (wat
vaak voorkomt bij het begin van diabetes) binnen enkele dagen de glycemieën in het
algemeen kunnen corrigeren (zie hoofdstuk 6) dankzij de toediening van insuline. Het is
echter niet na die enkele dagen dat de sterk gestegen geglyceerde hemoglobine zal dalen naar
een beter niveau, aangezien de “erg glucoserijke” rode bloedlichaampjes pas twee maanden
later vernietigd zullen worden. Er kan dus een verschuiving optreden tussen de dagelijks
gecontroleerde glycemieën en de waarde van de geglyceerde hemoglobine over 2 volle
maanden.

Hoofdstuk 4 : DOELSTELLINGEN VAN DE BEHANDELING

verkort is (bijvoorbeeld bij sommige vormen van overvloedig bloedverlies), dan zal het HbA1C
een kortere periode weerspiegelen.

8.

HOE KUNNEN WE DE KANSEN VERBETEREN
OM ONZE DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN ?

Christian ERNOULD, Danièle ROCOUR-BRUMIOUL
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Bij behandeling van de diabetes van een kind worden zowel de onmiddellijke verbetering van
zijn gezondheid als deze voor zijn verdere leven nagestreefd (figuur 4.4).
Het is als een “investering”, waarvan wordt gehoopt dat ze flink zal renderen.
Voorwaarde voor het bereiken van het verhoopte resultaat is glycemieën te hebben die zo
dicht mogelijk de referentiewaarden benaderen, en dit idealiter tijdens het ganse leven.

Fig. 4.4

Het onder controle houden van diabetes vergt dus niet alleen een aantal “technische”
vaardigheden maar evenzeer een aantal “psychologische”. Deze worden in andere
hoofdstukken van deze Gids besproken (zie hoofdstuk 16 en 17).
Niemand kan beweren de wijsheid in pacht te hebben. Daarom is het belangrijk dat de mensen
die al ervaren zijn in het controleren van diabetes, hun kennis doorgeven aan degenen die het
nog niet kunnen. Per slot van rekening (en dat is geen overdrijving of vleierij) zullen de patiënt
en zijn familie de competentie van hun “opleider” verwerven (en soms nog in grotere mate
dan hijzelf).
Het gaat hier inderdaad wel degelijk om een opleiding of opvoeding in de pedagogische zin
van het woord. Zo’n opleiding maakt integraal deel uit van de behandeling. Met andere
woorden: alleen maar de verschillende aspecten van de behandeling voorstellen (die in
hoofdstuk 6 worden uitgelegd) zonder de patiënt en zijn omgeving op te leiden om ze ook te
kunnen toepassen, is gedoemd om te mislukken.
Die opleiding kan enkel gebeuren als het verzorgingsteam bestaat uit gespecialiseerde en
competente mensen en als er voldoende tijd wordt voorzien, geprogrammeerd en besteed aan
de opleiding van de jonge diabetespatiënt en zijn ouders (initiatie en aanvullende opleiding).
Ook de wetgever heeft dat begrepen: geconventioneerde Centra worden enkel erkend op
voorwaarde dat ze voldoende “uitgebouwd” zijn om de verschillende fasen van de opleiding
te verzekeren. Ze dienen dan ook aan de volgende criteria te beantwoorden:
• minstens 40 kinderen en adolescenten van minder dan 18 jaar volgen (om over
voldoende praktijkervaring te beschikken);
• beschikken over een multidisciplinair team voor opleiding tot zelfcontrole en
zelfbehandeling (zie hoofdstuk 18) met minstens een kinderarts-diabetoloog, een
verpleegkundige voor de opleiding en een diëtist(e) en liefst ook nog een sociaal
assistent(e) en een psycholo(o)g(e).
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Samengevat kunnen we stellen dat de doelstellingen van de behandeling op
verschillende niveaus te situeren zijn:
1. Door het toedienen van insuline de ongemakken van de hyperglycemie doen
verdwijnen zonder al te frequente of te ernstige hypoglycemieën uit te lokken.
2. Dankzij het bereiken van een waarde nabij de normale glycemie
(aangetoond door waarden van de HbA1C die regelmatig laag zijn),
• zorgen voor een normale groei;
• een goede algemene gezondheidstoestand behouden in het dagelijks
leven, op school, bij spel en sport, enzovoort;
• het risico op verwikkelingen op middellange en op lange termijn tot
een minimum beperken;
• zich ervan bewust zijn dat we diabetes almaar beter kunnen behandelen
waardoor de mentale en affectieve ontwikkeling in grote mate zal verbeteren;
3. De glycemiewaarden zo dicht mogelijk bij het ideale houden om later
eventueel te kunnen genieten van een diabetestherapie waarbij de
automatische insuline-afgifte wordt hersteld.
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Het is alleszins geen utopie te hopen dat in de toekomst de automatische regeling van de
insuline-afgifte mogelijk zal zijn (bijvoorbeeld door transplantatie van eilandjes van
Langerhans; zie hoofdstuk 20). Ideaal zou zijn dat we zover kunnen komen zonder dat er
onomkeerbare verwikkelingen zijn opgetreden of dat die complicaties in ieder geval minimaal
zouden zijn, zodat we van alle voordelen kunnen genieten van wat dan een quasi-genezing
zou zijn van de diabetes.

Hoofdstuk 4 : DOELSTELLINGEN VAN DE BEHANDELING

Zonder in details te willen treden vermelden we nog dat het reglement van die conventie ook
voorziet in een regelmatige opvolging met minstens 4 doseringen van de HbA1C per jaar, een
jaarlijkse controle op complicaties na een bepaalde periode (zie hoofdstuk 19). Het bepaalt
bovendien dat het opleidingsprogramma individueel dient aangepast te worden en betrekking
dient te hebben op de insulinetherapie, de voeding, de lichamelijke activiteit en de opvoeding
als dusdanig. Die verschillende onderzoeken worden voor een groot deel betaald door de
Sociale Zekerheid, en bij inschrijving in een erkend Centrum krijgen de patiënten gratis het
nodige materiaal voor zelfcontrole van de glycemie en van de urine (zie hoofdstuk 18 voor
meer inlichtingen).
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1.

ZELFMONITORING, ZELFCONTROLE OF ZELFMANAGEMENT ?
« KEN UZELF »
Zelfmonitoring van de hoeveelheid glucose in het bloed (glycemie) en/of in de urine
(glucosurie) bestaat uit een regelmatige controle van het glucosegehalte in het bloed
en/of het controleren van de aanwezigheid van glucose of aceton in de urine.
Als dit door de jongere zelf of door één van zijn naaste familieleden wordt uitgevoerd,
spreekt men van “zelfmonitoring”.
Zelfmonitoring is geen doel op zich, maar een manier voor de patiënt of een
naastbestaande om de diabetes dagdagelijks te controleren, d.w.z. te “managen”. Dat is
wat doorgaans “zelfcontrole” van de diabetes genoemd wordt.
Dit concept van “controle” betekent dus niet een controle zoals door een politieman of
een douanier wordt uitgevoerd, maar is afgeleid van de Angelsaksische term “control” die
“beheersing” betekent. Dit ligt in de buurt van het concept van management, maar de
term “controle” zal verder behouden worden omdat dit gebruikelijk is, zowel verbaal als
in de medische literatuur.
In duidelijke taal is het met zelfmonitoring mogelijk de toestand van de patiënt verschillende
keren per dag na te gaan om het evenwicht van de diabetes te evalueren. De bloedglucose kan
immers niet alleen van uur tot uur, maar ook van dag tot dag op hetzelfde uur
schommelen, zodat de glucoseconcentratie in het bloed of in de urine meerdere malen
per dag bepaald moet worden om de doeltreffendheid van de ingestelde behandeling te
kunnen beoordelen.
Eens de fluctuaties bekend zijn, wordt het mogelijk de behandeling met insuline aan
te passen om hypoglycemische episoden te vermijden en zowel de bloedglucose als de
hoeveelheid geglycosyleerde hemoglobine binnen zo normaal mogelijke waarden te
houden. Dit alles is bedoeld om het gevaar voor verwikkelingen op middellange en lange
termijn te beperken.
De verschillende inlichtingen die door zelfmonitoring worden verkregen, samen met de
gebeurtenissen in het dagelijkse leven die ermee kunnen interfereren, - zoals fysieke
activiteit, voeding of andere ziekten - maken het mogelijk de doelstelling van de
behandeling te bereiken, met name een betere gezondheid in het heden en in de
toekomst door een goede zelfcontrole van de diabetes.
Het is thans duidelijk dat de bepaling van de bloedglucose het urine-onderzoek heeft
verdrongen (betrouwbare toestellen, snelle en eenvoudige procedure, enz.). Een meting
van de glucosurie blijft evenwel belangrijk omdat ze een onrechtstreeks idee geeft van de
waarde van de glycemie over verschillende uren, op een minder invasieve en dure wijze
dan een rechtstreekse meting van de bloedglucose op capillair bloed (zie hoofdstuk 6).
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2.

BLOEDGLUCOSE, GLUCOSURIE OF BEIDEN ?

De glucosurie is de hoeveelheid glucose (suiker) in de urine die zich sinds de laatste
urinelozing (of mictie) in de blaas heeft verzameld.
Personen zonder suikerziekte hebben normaal geen glucose in de urine.
Bij diabetespatiënten gebeurt het volgende: eens het glucosegehalte in het bloed hoger
wordt dan 180 mg/dl, loopt de glucose over de nierdempel (figuur 5.1), en komen er
sporen van het teveel aan glucose in de urine terecht.
De bloedglucoseconcentratie vanaf dewelke glucose in de urine verschijnt (“renale
glucosedrempel”), kan van patiënt tot patiënt enigszins verschillen, maar kan bv. ook
verschillen bij patiënten met nierproblemen en tijdens de zwangerschap.
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A. Glucosurie
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Fig. 5.1

Als glucose in de urine wordt aangetroffen, kan men dan ook besluiten dat de
bloedglucoseconcentratie in de uren vóór de urinelozing hoger dan 180 mg/dl is
geweest, hoewel niet duidelijk is op welk precies ogenblik zich dat heeft voorgedaan.
Men kan dus niet precies zeggen wanneer en hoe lang er een toestand van
hyperglycemie is geweest. Het zou zowel kunnen gaan om een lichte hyperglycemie
gedurende een langere tijd als om een ernstige hyperglycemie gedurende een relatief
korte tijd.
Dat verklaart ook waarom een patiënt op een bepaald ogenblik een hypoglycemie en
tegelijk een positieve glucosurie kan vertonen (zie hoofdstuk 6).

Conclusie: een bepaling van de glucosurie volstaat niet om de controle van de
diabetes te beoordelen, maar deze informatie geeft ons wel een globaal idee
over de “glycemiepieken” die zich eventueel tussen twee urinelozingen hebben
voorgedaan. Zo zal men ‘s ochtends bv. een nachtelijke hyperglycemie kunnen
aantonen.
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B. Glycemie
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Fig. 5.2

De glucosurie geeft dus informatie over een voorbije periode terwijl de glycemie
informatie geeft over de situatie op het ogenblik van het uitvoeren van de test. Door het
bepalen van de glycemie kan een hypoglycemie opgespoord worden, kan een
onpasselijkheid verklaard worden of kan de ernst van een hyperglycemie geëvalueerd
worden en de behandeling zo nodig aangepast worden.

Conclusie: beide onderzoekingen geven complementaire inlichtingen (zie
hoofdstuk 6 voor meer details).

3.

KETONURIE (OF ACETONURIE)
Naast het opzoeken van suiker in de urine (glucosurie) is het ook mogelijk de
aanwezigheid van ketonlichamen (ketonurie) – waaronder aceton – na te gaan.
Waar komen deze ketonlichamen vandaan?
Ketonlichamen ontstaan als het organisme vetten als energiebron gebruikt in plaats van
glucose (zie hoofdstukken 1 en 2).
De aanwezigheid van ketonlichamen in de urine samen met een hoge glucosurie, wijst
dus op een ontregeling van de diabetes en/of een ernstig insulinetekort.
De aanwezigheid van ketonlichamen, samen met een afwezige glucosurie, wijst dikwijls
op een voedingsfout (langdurig vasten) of op een nachtelijke hypoglycemie bv.
In geval van een glycemie hoger dan 300 mg/dl en/of als het kind klaagt over
misselijkheid, braken of buikpijn, zou systematisch de ketonurie bepaald moeten worden.

Sinds 2001 is er in België een methode voor de opsporing van ketonlichamen
in het bloed beschikbaar. Het betreft de meter Medisense® XtraTM, voor
het meten van de glycemie en één der ketonlichamen (namelijk
ß-hydroxybutiraat) in het bloed dankzij twee verschillende teststrookjes.
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Een bepaling van de glycemie geeft een momentopname, zoals een foto in vergelijking met
een film, terwijl de glucosurie net zoals een lichtelijk wazige film de toestand gedurende
verschillende voorbije uren weergeeft (figuur 5.2).
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De glycemie is de concentratie van glucose in het bloed. Deze varieert in de loop van
de dag. De normale waarden liggen tussen 70 en 150 mg/dl.

TECHNIEKEN VAN URINEONDERZOEK
In dit hoofdstuk zullen alleen teststrookjes vermeld worden. Teststrookjes worden
immers veel meer gebruikt (en zijn gemakkelijker) dan testtabletten.
Teststrookjes bevatten 1 of 2 reactieve zones (glucose en/of ketonlichamen).
Teststrookjes, evenals tabletten, moeten altijd beschermd worden tegen vocht, warmte
en licht. Als u een teststrookje neemt, moet u de flacon achteraf dus weer zorgvuldig
sluiten.
Ook de vervaldatum die op de flacon vermeld staat, moet geregeld gecontroleerd worden.
Keto-Diabur-Test 5000®: Rechtstreeks op het teststrookje urineren en vervolgens licht
schudden om het teveel aan urine te verwijderen. Na één minuut de kleur van de testzone
voor ketonen vergelijken met de ijkkleuren op het buisje (lichtroze tot donkerpaars).
De reactie verloopt langzaam zodat het zeer belangrijk is werkelijk gedurende de
voorgeschreven tijd te wachten en dit op een horloge met secondenwijzer te
controleren.
Na nogmaals een minuut vergelijkt u de kleur van de testzone voor glucose (witgeel tot
donkerblauw-groen).

Urine
2 min.

Glucose

Ketonen

1 min.
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Fig. 5.3
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Kleurenschaal die op de flacon Keto-Diabur-Test 5000® is afgebeeld.

Ketodiastix®: Rechtstreeks op het teststrookje urineren en vervolgens licht schudden
om het teveel aan urine te verwijderen. Na 15 seconden de acetonurie en na 30
seconden de glucosurie aflezen door telkens de kleur te vergelijken met de
kleurenschaal op de flacon.

Glucose: aflezen na precies 30 seconden.
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Ketonlichamen: aflezen na precies 15 seconden.
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Kleurenschaal die op de flacon Ketodiastix® is afgebeeld.
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Kleurenschaal die op de flacon Gluketur-Test® is afgebeeld.
Opmerking:
De hierboven afgebeelde kleuren zijn enkel ter informatie. Deze kleuren kunnen variëren van
produktiepartij tot produktiepartij. De patiënt moet steeds de kleurenschaal afgebeeld op
iedere flacon als basis nemen; deze kleuren zijn immers specifiek en uitsluitend toepasbaar op
de teststrookjes die deze flacon bevat.

Er bestaan ook teststrookjes om aceton en glucose afzonderlijk te bepalen. De techniek
en de gebruiksvoorzorgen (afleestijd, bewaring, enz.) zijn dezelfde.

5.

TECHNIEKEN VAN BLOEDONDERZOEK
Glucosemeters geven alleen een correct resultaat als ze correct worden gebruikt. Daarom is het
zeer belangrijk de gebruiksaanwijzing van het betreffende toestel strikt in acht te nemen.
De volgende aanbevelingen zijn dan ook van algemene aard en gelden voor alle
glucosemeters.

1

De glucosemeter moet geijkt worden telkens u een nieuwe doos teststrips begint.

2

De vervaldatum van de teststrips moet in acht worden genomen.

3

Het toestel en de teststrookjes moeten op de juiste manier bewaard worden,
in gesloten doosje of in individuele verpakking, beschermd tegen licht,
warmte en vocht.

4

De glucosemeter moet onderhouden worden en moet regelmatig gecontroleerd
worden met controleteststrookjes, als deze bestaan.

5

Vóór elke test moeten de handen met lauw water en zeep gewassen worden,
enerzijds om etensresten te verwijderen en anderzijds om de haarvaten
(capillairen) te verwijden, zodat gemakkelijker een druppel bloed kan worden
verkregen. Handen laten drogen.

6

Gebruik vooral geen alcohol wegens het gevaar voor onjuiste resultaten te
wijten aan de verdunning van het bloed.

Prik aan de zijkant van
de vingers, niet in
het midden van de vingertop
en bij voorkeur niet
in de duim en de wijsvinger.
Bij de allerkleinsten kan ook
bloed op de zijkant van
de hiel worden afgenomen.

7
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Gluketur-Test®: Rechtstreeks op het teststrookje urineren en vervolgens licht schudden
om het teveel aan urine te verwijderen. Na 60 seconden de glucosurie en de acetonurie
aflezen.

Zorg voor een voldoende
grote druppel bloed,
maar vermijd de vingertop
te krachtig samen te drukken.
Daardoor zou het bloed immers
verdund kunnen worden met
lymfe, wat tot te lage
bloedglucoseconcentraties
zou leiden. Zo nodig kan
een lichte druk vanaf de basis
van de vinger naar het uiteinde
worden uitgeoefend om
de bloedstroom te verbeteren.
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8

Belangrijk detail: het resultaat dat met de glucosemeter wordt verkregen,
weerspiegelt de glucoseconcentratie in totaal bloed (capillaire bloedafname).
Het is dan ook normaal dat de resultaten soms lager zijn dan de waarden die
in het laboratorium worden bepaald (totaal veneus bloed of plasma).

6.

MATERIAAL
A. Glucosemeters: zie tabel hieronder

FIRMA’S

Modellen

BAYER

Elite XL

20-600 mg/dl

30”

± 2 microliter

120

0

0

Dex

10-600 mg/dl

30”

3 tot 4 microliter

100

0

0

MENARINI

Glucocard
Memory PC

20-600 mg/dl

30”

± 3 microliter

120

0

MEDISENSE
(Abbott Lab.)

Card

20-600 mg/dl

20”

± 3,5 microliter

10
(125 via PC)

0

Pen

20-600 mg/dl

20”

± 3,5 microliter

10
(125 via PC)

0

Precision QID

20-600 mg/dl

20”

± 3,5 microliter

10
(125 via PC)

0

Precision Xtra

20-600 mg/dl

20”

± 3,5 microliter

450

Accutrend Sensor

10-600 mg/dl

± 40”

4 microliter

100

Complete

10-600 mg/dl

± 40”

4 microliter 1000 waarden

OneTouch Profile

0-600 mg/dl

45”

Glucotouch

0-500 mg/dl

ROCHE Diagn.

LIFESCAN

EuroFlash

Afleesbereik

20-600 mg/dl

Afleestijd

Volume
bloedmonster

Geheugen Verbinding Datum /
met een
Uur
computer

IJking

Geluidssignaal

Afmetingen

Gewicht

Code
op teststrookje
Automatisch

Uitschakelbaar
N

97,8 x 56 x 14,5 mm

60 g

± 79 x 63 x 23 mm

68 g
(zonder batterij)

0

Code
op teststrookje

Uitschakelbaar

97,8 x 56 x 14,5 mm

60 g

Code
op teststrookje

N

92,7 x 54,6 x 9,5 mm

40 g

Code
op teststrookje

N

136 x 10,5 mm diam.

30 g

Code
op teststrookje

N

97 x 48 x 14,5 mm

40 g

0

N
(behalve
via de PC)
N
(behalve
via de PC)
N
(behalve
via de PC)
0

Code
op teststrookje

N

99 x 56 x 22 mm

79 g
(zonder batterij)

0

0

Chip

90,4 x 16,7 x 59,5 mm

0

0

Chip

Uitschakelbaar
Uitschakelbaar

60 g
(zonder batterij)
125 g
(zonder batterij)

Uitschakelbaar
Uitschakelbaar

109 x 66 x 30 mm

N

79,3 x 57,2 x 19,1 mm

10 microliter

250

0

0

Code

± 30” 7 tot 10 microliter

10

0

0

Code

150

0

0

Code

15”

±2,5 microliter

121,7 x 72 x 27 mm

89 x 61 x 20 mm

Dit zijn de meest recente meettoestellen; er zijn nog andere glucosemeters verkrijgbaar. Sommigen hiervan
zullen na verloop van tijd verdwijnen, terwijl andere – nog betere, snellere en minder bloed benodigende
modellen - op de markt zullen komen.
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127,5
(met batterij)
108 g
(met batterij)
45,36 g
(met batterij)

Priktoestellen of “zelfpriktoestellen” zijn toestelletjes waarin een naald wordt gebracht.
Het naaldje wordt door een veer snel in de vinger geschoten. Door de snelheid en de
precisie van de beweging wordt zonder veel pijn een druppel bloed verkregen.
Vanwege het gevaar voor besmetting via het bloed is een zelfprikker strikt persoonlijk en
mag dus slechts door één enkele persoon worden gebruikt.
Bij sommige modellen kan men de diepte van indringing van de prik “doseren”
naargelang van de dikte van de huid.
De meeste naalden passen op de meeste priktoestellen. Er is slechts één model dat alleen
met eigen naalden werkt: Softclix®‚ van de laboratoria Roche Diagnostics.
Ook hier moet u weer een keuze maken. Sommige prikkers zijn praktischer, andere
zachter of gemakkelijker te laden of gemakkelijker om ermee te werken.

7.

OORZAKEN VAN FOUTEN
Een meting van de bloedglucose met teststrips kan bij elke stap aanleiding geven tot
fouten.
Hoewel de hedendaagse glucosemeters nauwkeuriger zijn dan de oudere modellen, zijn
zij ook gevoeliger (reden van de grotere nauwkeurigheid) en derhalve meer veeleisend
ten aanzien van het strikte opvolgen van de gebruiksaanwijzingen.
Sommige zeldzame glucosemeters bieden de mogelijkheid van een colorimetrische
aflezing of een visuele controle van het resultaat. Dat kan een alternatief zijn in geval
van technische problemen met het elektronische apparaat.
Een regelmatige controle van de kwaliteit van de glucosemeter is wenselijk, bv. ter
gelegenheid van een raadpleging of bij de minste twijfel over de goede werking (schok,
beschadiging, symptomen die niet overeenstemmen met de weergegeven resultaten,
enz.).
Wat zijn de mogelijke fouten bij de meting van de bloedglucoseconcentratie?

A. Problemen inherent aan de glucosemeter of aan het gebruik ervan
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlekken op het afleesvenster of op de elektronische circuits
Niet-naleven van de ijkprocedure
Niet-naleven van de chronologie (verschilt naargelang van het toestel)
Het controle-teststrookje van de glucosemeter geeft resultaten buiten
de referentiewaarden
Invloed van de hoogte op het resultaat
Te hoge of te lage omgevingstemperatuur
Niet-naleven van de gebruiksaanwijzing
Reinigen van de afleeszone met alcohol

B. Teststrips
•
•
•
•

Vervaldatum overschreden
Teststrookje beschadigd of bevuild
Teststrookje blootgesteld aan vochtigheid (uit het doosje)
Niet-naleven van de ijkprocedure
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Verder zijn er toestellen in ontwikkeling waarmee de glycemie kan gemeten worden met bloed
afgenomen op andere plaatsen dan op de vingertoppen.
Wij hebben ons overzicht derhalve beperkt tot de meest gebruikte modellen of deze die ons
het interessantst leken. Regelmatig komen er nieuwe modellen op de markt; het is echter
onmogelijk ze hier allemaal te vermelden.
U kan best inlichtingen vragen aan uw arts of aan de educatieverpleegkundige van de dienst
diabetologie om te weten welke modellen er beschikbaar zijn, wat de specifieke voordelen en
eventuele nadelen zijn, de kostprijs, enz.

• Te hoge druk op de plaats van de prik
• Handen niet gewassen met als gevolg een wijziging van de bloedglucose door
verdunning met zweet of door de aanwezigheid van suiker uit voedingsmiddelen
op de vingers
• Handen niet goed afgedroogd (verdunning van de druppel bloed)
• Ontsmetting van de vingers met alcohol

D. Problemen met het aanbrengen van het bloed op het teststrookje
• Te weinig bloed of bloeddruppel te sterk uitgesmeerd (tot buiten de reactiezone)
• De reactiezone werd aangeraakt met de vingers
• Te korte aspiratietijd met als gevolg onvoldoende bloed (voor sommige
glucosemeters)

Thierry BARREA, Marie-Paule ROGGEMANS
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C. Problemen met de afnametechniek

Deze lijst toont aan dat het essentieel is de gebruiksaanwijzing van de betrokken
glucosemeter strikt in acht te nemen. Dat wordt het best aangeleerd door de
verschillende stappen ten minste éénmaal uit te voeren met de hulp van de
verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de opleiding van de diabetespatiënten.

8.

HET BEHANDELINGSBOEKJE
Zelfcontrole of zelfmanagement van diabetes, d.w.z. de aanpassing van de dosis insuline
aan de gemeten glycemiewaarden en aan de gebeurtenissen van het dagelijkse leven is
niet mogelijk zonder een correct bijgehouden “zelfmonitoring-dagboek”. Alleen een
goed bijgehouden dagboekje geeft inderdaad een globaal overzicht over de
gebeurtenissen van de voorbije dagen. Zonder een dergelijk overzicht is een adequate
aanpassing van de dosis insuline niet mogelijk (zie hoofdstuk 6).
Glucosemeters met een geheugen, die soms zelfs met een computer kunnen worden
verbonden, maken het mogelijk de geregistreerde gegevens op grafieken voor te stellen
en globaal te bekijken. Zij kunnen zeer nuttig zijn, zowel voor de patiënt of zijn gezin
als voor de arts of de andere zorgenverstrekkers. Dit kan evenwel nooit (althans met de
huidige technologie) de aantekeningen vervangen, die dag aan dag bijgehouden worden
en op elk ogenblik door iedereen kunnen ingekeken worden.
In het dagboek kunnen bovendien de gebeurtenissen genoteerd worden (figuur 5.6) die een
invloed hebben op de controle van de glycemie, zoals bv. sportieve activiteiten,

VOORMIDDAG
Datum

Dosis
ochtend

voormiddag

NAMIDDAG

AVOND

Test

Dosis

Test

middag

middag

namiddag avondmaal avondmaal

ZO
MA
DI
WOE
DO
VRIJ
ZA

Fig. 5.6
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NIET-INVASIEVE METHODEN (ZONDER PRIK)
VOOR HET METEN VAN DE GLYCEMIE
Er bestaan nieuwere toestellen om de bloedglucose af te lezen zonder dat bloed moet
worden “geprikt”. Deze toestellen zijn gebaseerd op de draaiing (rotatie) van het licht,
op de breking (diffractie) van het licht, of op de absorptie in het infrarode spectrum.
Dergelijke sensoren worden bv. gebruikt in de landbouw om de rijpheid van vruchten
na te gaan of in de geneeskunde om de hoeveelheid zuurstof in het bloed te meten.
Maar de bloedglucose bepalen door het meten van de absorptie van infrarood licht
doorheen de huid van een vinger is een ander en meer complex probleem wegens de
vele mogelijke interferenties met andere bestanddelen van het bloed en van de weefsels.
Een dergelijke methode van analyse vereist dan ook nog vele verdere ontwikkelingen.
Het toestel dat enkele jaren geleden in de pers werd aangekondigd, woog bovendien
meer dan 20 kg en was 40 cm lang.
Andere, meer recente modellen in de vorm van een uurwerk (bv. GlucoWatch®), maken
gebruik van een methode van transdermale analyse, waarmee de bloedglucose op
regelmatige tijdstippen (om de 20 minuten) kan worden ingeschat, maar deze toestellen
moeten toch nog tweemaal per dag geijkt worden aan de hand van een capillaire
glucoseconcentratie (met een prik dus !). Nadeel: er is een tijdsverschil van 20 minuten
tussen de glycemie (bloedsuiker) en de meting van de glucose die door de huid
gedrongen is.
Er lopen momenteel talrijke studies, zowel in de Verenigde Staten als elders, waarbij
gezocht wordt naar de “ideale methode”. Tot nog toe echter zonder concrete realisaties.
Er blijft evenwel hoop !
Een alternatief voor het gebruik van het zelfpriktoestel met naald vormt het
zelfpriktoestel met lazerstraal, dat vrijwel pijnloos zou zijn. Dit toestel is nog niet
beschikbaar in België.
Tot slot vermelden we een gloednieuw toestel, kleiner dan een handpalm, dat de
geglyceerde hemoglobine meet (zie hoofdstuk 4) in 8 minuten (A1c NowTM).
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afwijkingen van de voedingsregels, eten op andere tijdstippen, episoden van koorts en/of
andere ziekten, examens op school, perioden van stress en uiteraard episoden van
hypoglycemie (onpasselijkheid) en hun behandeling.
Het boekje kan zowel horizontaal gelezen worden (de dag) als verticaal (gemiddelde van
een periode van de dag overeenstemmend met het effect van de insuline) zodat een
kwaliteitscontrole kan worden uitgevoerd.
Het boekje is ook een dagelijks instrument voor nuttige gesprekken met het kind, de
ouders en de zorgenverstrekkers.
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INLEIDING
De bedoeling van de diabetesbehandeling is dat de jonge diabetespatiënt een zo competitief
mogelijk leven kan leiden, zowel op intellectueel als op lichamelijk gebied en op het vlak van
levenskwaliteit.
De doelstelling op lange termijn ligt erin het ontstaan van verwikkelingen te vermijden ter
hoogte van bloedvaten, nieren, zenuwstelsel, enzovoort.
Een goede “controle” van diabetes - dat wil zeggen ervoor zorgen dat de glycemieën in de buurt van de
normale zones blijven - kan het optreden van verwikkelingen, die mogelijk kunnen leiden tot
invaliditeit, verhinderen of in ieder geval afremmen (zie hoofdstuk 19).
Het is onontbeerlijk dat jonge diabetespatiënten ervoor zorgen dat hun glycemiecontrole zo goed
mogelijk is van bij het begin van hun aandoening. Dat kan “objectief” worden beoordeeld door om de
twee maanden de geglycosyleerde of geglyceerde hemoglobine (HbA1C) te doseren (zie hoofdstuk 4).
Het is mogelijk in een niet-geselecteerde populatie van jonge diabetespatiënten buiten de
periode van gedeeltelijke remissie een gemiddelde HbA1C van ongeveer 7 % te bereiken, indien
de normale bovengrens rond de 6 % ligt. Bij nog lagere waarden bestaat een te groot risico op
ernstige hypoglycemieën (zie hoofdstuk 10).
Het heeft geen zin en het kan zelfs gevaarlijk zijn voor de toekomst van jonge
diabetespatiënten om een dergelijke insulinetherapie voor te stellen zonder het succes
ervan te controleren door regelmatig de HbA1C te meten. Een doeltreffende diabetesbehandeling
veronderstelt dat vermelde doelstellingen worden bereikt, dus een HbA1C lager dan 7 % zonder ernstige
hypoglycemieën, onafhankelijk van de gebruikte behandelingsmethode, 2 of 4 insuline-inspuitingen
per dag bijvoorbeeld. Men mag geenszins dogmatisch zijn en elke uitspraak dient door objectieve
evaluaties bevestigd te worden. De behandeling moet individueel gebeuren en dient te worden
aangepast aan de ziekte, aan de patiënt en aan zijn familiale situatie. De opleiding tot
zelfcontrole en zelfbehandeling dient te gebeuren door een competent multidisciplinair team,
met een ervaren kinderarts-diabetoloog die een voldoende aantal jonge patiënten met type 1
diabetes volgt. Dat wordt trouwens door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV)
aangemoedigd,want die instelling erkent Centra voor pediatrische Diabetologie die genieten
van een speciale “Conventie” (zie hoofdstuk 18).

2.

DE INSULINES
A. Werking van “humane” insulines
Tegenwoordig hebben bijna alle insulines de structuur van humane (menselijke) insuline
verkregen door “genetische manipulatie” in het laboratorium en natuurlijk niet door extractie
uit een menselijke alvleesklier.
Om de werkingsduur van insuline te verlengen worden er stoffen bijgevoegd zoals protamine
en zink. Als zink-insulines met snelwerkende insuline worden vermengd, wordt een deel van de
snelwerkende insuline op onvoorspelbare manier omgezet in langzaam werkende (retard) insuline en
dat is een nadeel. Op die manier kunnen zij een bestanddeel van het bloed, met name het
”complement”, verstoren. Het is dus beter, als het kan, die soorten insuline te vermijden en zeker geen
tijd te laten verlopen tussen het bereiden van het mengsel en het inspuiten.
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Type I: insulines met snelle werking (werking begint 10 minuten tot een 1/2 uur na de
inspuiting; piek: 1.30 uur tot 3 uur; einde: 6 tot 8 uur). Het zijn doorschijnende insulines
die bestaan in flacons van 10 milliliters (ml) (hetzij 1000 eenheden (E = eenheden)) voor
gebruik met spuiten, in vullingen van 1,5 en 3 ml (hetzij 150 en 300 eenheden) voor de
peninjectors, en in vullingen van 3 ml (hetzij 300 eenheden) voor de voorgevulde
wegwerp-peninjectors.
Type II: insulines met intermediaire (middellange) werking (begin: 1 tot 2 uur; piek: 6 tot
14 uur; einde 18 tot 24 uur). Het zijn ondoorschijnende insulines, te mengen vóór gebruik;
ze bestaan ook in flacons en in vullingen.
Type III: insulines met verlengde werking (begin: 3 tot 4 uur; uitgestelde werking; einde:
24 tot 28 uur). Het zijn zeer troebele insulines die moeilijk te mengen zijn, waardoor ze niet
bestaan in vullingen.

Uren
na injectie
Harry DORCHY
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De zogenaamde humane insulines die in de handel zijn, kunnen in 3 soorten worden
ingedeeld naargelang hun werkingsduur:

0u

10 u

20 u

30 u

Daling
van de
bloedglucose

Fig. 6.1

Ultrasnelwerkende insuline

Intermediairwerkende insuline

Snelwerkende insuline

Langwerkende insuline

Vergelijking van de werkingsprofielen van de insulines met ultrasnelle (analogons),
snelle (type I), intermediaire (type II) en lange werking (type III).

In figuur 6.1 wordt het gemiddelde werkingsprofiel geschetst van de verschillende soorten
insulines. Die profielen kunnen sterk verschillen van persoon tot persoon. Zo kan de
werkingsduur van een type II-insuline dichtbij dat van een type I-insuline komen bij de ene
diabetespatiënt of bij dat van een type III-insuline bij een andere diabetespatiënt. Iedereen
dient zelf na te gaan – in samenspraak met zijn diabetoloog - op welke manier insuline bij
hem of haar inwerkt, waarbij rekening moet gehouden worden met andere variabele
factoren (zie later). De grootste variabiliteit en dus instabiliteit bij de opname van insuline
vinden we bij type III-insulines; indien dat uitgesproken is, vermijden we best om die
soorten te gebruiken.
In tabel 6.1 vinden we de lijst van humane insulines die in België op de markt zijn. Ze
worden gecommercialiseerd door twee grote firma’s: een Europese, Novo Nordisk en een
Amerikaanse, Eli Lilly. Ook al kunnen de productiemethoden verschillen, toch is de
werking van de insulines van die twee merken identiek. In de praktijk gebruiken we bij
kinderen en bij adolescenten voornamelijk insuline met snelle werking (Actrapid® of Regular®) en
intermediaire insuline met protamine (Insulatard® of Humuline NPH®).
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Tabel 6.1. “Humane” insulines op de markt in België
Type
I : Snelle werking

Handelsnaam
Actrapid HM®
Humuline Regular®

Firma
Novo Nordisk
Eli Lilly

II : Intermediaire werking

Insulatard HM®
Monotard HM®
Humuline NPH®
Humuline Long®

Novo Nordisk
Novo Nordisk
Eli Lilly
Eli Lilly

III : Lange werking

Ultratard HM®
Humuline Ultralong®

Novo Nordisk
Eli Lilly

I + II : Mengsels

Mixtard HM® 10/90
Mixtard HM® 20/80
Mixtard HM® 30/70
Mixtard HM® 40/60
Mixtard HM® 50/50
Humuline® 20/80
Humuline® 30/70
Humuline® 40/60
Humuline® 50/50

Novo Nordisk
Novo Nordisk
Novo Nordisk
Novo Nordisk
Novo Nordisk
Eli Lilly
Eli Lilly
Eli Lilly
Eli Lilly

C. Nieuwe vormen van insulines
1. De insuline-analogons
Bij de “analogons” van insuline wordt de structuur van insuline gewijzigd om op die
manier de werkingsduur ervan te veranderen. Het zijn dus geen insulines meer met dezelfde
structuur als de “humane” insuline. We mogen niet vergeten dat door deze omzetting de
insuline “lichaamsvreemder” wordt en dat het daardoor geen invloed mag uitoefenen
op het afweersysteem dat vreemde lichamen herkent (vorming van antilichamen).
Evenmin mag het afwijkingen veroorzaken bij de foetus van een diabetische moeder of
kanker verwekken jaren later. De firma’s die dergelijke vormen produceren nemen alle
mogelijke maatregelen alvorens ze op de markt te brengen.

Tabel 6.2. Ultrasnelle insuline-analogons
Generische naam
Insuline lispro
(LysB28ProB29)

Handelsnaam

Firma

Humalog®

Eli Lilly

Insuline aspart
(BB28Asp)

NovoRapid®

Novo Nordisk
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De standaardmengsels, “kant en klaar”, met een voorafbepaalde, vaste verhouding van type I en
II-insuline (tabel 6.1) in vullingen voor peninjectors zijn van weinig belang aangezien door de patiënt
zelf individueel samengestelde mengsels in een spuit beter beantwoorden aan de schommelende en
specifieke behoeften van iedere diabetespatiënt dankzij een afzonderlijke aanpassing van de 2 insulines
van het mengsel. In internationale aanbevelingen (“International Society for Pediatric and
Adolescent Diabetes” of “ISPAD”) wordt voorgesteld ze niet te gebruiken omdat de waarden
van HbA1C minder goed zijn, vooral na de remissieperiode (zie hoofdstuk 2) en in de
adolescentie als de insulinebehoeften meer schommelen. Maar als de HbA1C-waarden wel lager
blijven dan 7 % met die kant en klare insulinemengsels voor peninjectors, waarom zouden we
ze dan niet gebruiken ? Het is het resultaat dat telt.
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B. Voorgemengde insulines in vullingen
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Twee ultrasnelle insuline-analogons met de naam “Lispro” (Humalog® van Eli Lilly)
en “Insuline Aspart” (NovoRapid® van Novo Nordisk) zijn in België op de markt. Deze
producten blijken geen schadelijke effecten te hebben (tabel 6.2). De snelheid van
inwerking (15 minuten) en de werkingsduur (piek: 1 uur; einde van de werking: 3 tot 5 uur)
zijn 2 keer korter dan die van humane insulines van type I (figuur 6.1), waardoor men bijna
onmiddellijk na de inspuiting kan eten of zelfs de insuline juist na het eetmaal kan
inspuiten. Nadeel: in het basaal-prandiaal behandelingsschema (zie hierna) loopt men door
de zeer korte werkingsduur risico op hyperglycemie vóór de volgende maaltijd indien de
periode tussen 2 maaltijden langer duurt dan 3 tot 4 uren. De oplossing hiervoor ligt erin
samen met het analogon een insuline in te spuiten met een intermediaire werking,
waardoor het aantal inspuitingen verhoogt (behalve als men de peninjector vervangt
door een spuit of indien men vullingen gebruikt met standaardmengsels met de
vermelde nadelen) en ook meer glycemiemetingen uitvoert om de dosissen van al die
insulines te kunnen aanpassen. In het schema van 2 injecties per dag van een
mengsel van insulines type I en II, mag een deel van de insuline type I soms
vervangen worden door een ultrasnel insuline-analogon, zodat men niet meer een
half uur moet wachten vooraleer te eten en/of om een meer uitgebreide maaltijd
te gebruiken.
De ultrasnelle analogons zijn ongetwijfeld nuttig, in combinatie met de “klassieke”
insulinetherapie om:
- een onvoorziene of voorziene extra maaltijd op te vangen;
- sneller een hyperglycemie te corrigeren;
- het risico voor nachtelijke hypoglycemie te verminderen door de snelwerkende
insuline te vervangen vóór het avondmaal.
Tot op heden werd niet aangetoond dat door het gebruik van analogons
noodzakelijkerwijs een betere HbA1C wordt bekomen dan met de andere insulines.
Men is bezig insuline-analogons te ontwikkelen met verlengde werking waardoor
het misschien mogelijk zal zijn een werkingsprofiel van insuline te verkrijgen dat
dichter bij het normale ligt.
2. De insulines, nasaal (via de neus), oraal (via de mond), in aërosol, in injectors
met samengeperste lucht, enz. (zie ook hoofdstuk 7)
Enkel door onderhuids ingespoten insuline kan de glycemie min of meer genormaliseerd
worden. Bij andere manieren van insuline toediening zijn zeer hoge dosissen nodig en
de opname van insuline in het bloed is wisselvallig, dat wil zeggen onvoorspelbaar
waardoor men geen goede controle kan krijgen. Bovendien bestaan er bij nasale
toediening bijvoorbeeld schadelijke neveneffecten op het neusslijmvlies en op de
reuk. Aangezien het moderne inspuitings-materiaal praktisch geen pijn meer
veroorzaakt, is het zeker niet duidelijk of andere toedieningsvormen van insuline
goede alternatieven zijn.
Het inspuiten van insuline onder druk door middel van apparaten met
samengeperste lucht zonder naald is niet minder pijnlijk, verhoogt het risico op
bloedingen en de insuline wordt onregelmatiger opgenomen. Bovendien zijn
dergelijke apparaten duur.

D. Wisselende werking van insulines
In werkelijkheid variëren de werkingsprofielen van de insulines sterk van de ene jonge
diabetespatiënt tot de andere (puberteit en overgewicht veroorzaken resistentie (weerstand)
aan de werking van insuline; een min of meer grote vetmassa vertraagt op variabele
wijze de opname van insuline) en zelfs bij dezelfde patiënt door de volgende factoren
(zie ook hoofdstuk 7):
- de plaats van inspuiting: de ingespoten insuline wordt sneller opgenomen in de buik
dan in de arm, dijen, billen, in dalende orde. Dat verklaart waarom snelwerkende
insuline best in de buik of de arm gespoten wordt, terwijl traagwerkende insuline best
in billen of dijen gespoten wordt.
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- de bewaartemperatuur van insuline. Daarom dient vermeden te worden de insulineflacon
in gebruik zo maar in de ijskast of in de kamer te plaatsen;
- het bestaan van lipohypertrofieën (vetknobbels op plaatsen waar men al te dikwijls
insuline heeft ingespoten); zij vertragen de opname van de insuline en maken de
werking ervan onregelmatiger. Dat is één van de redenen waarom men altijd van
inspuitingplaats dient te veranderen in hetzelfde gebied;
- het mengsel van insulines. Een mengsel van een snelwerkende insuline met een zinkinsuline, met intermediaire of verlengde werking, vlakt de piek van snelle werking af
die nodig is om de maaltijden te overspannen (zie hoger);
- het verlies van insuline bij inspuiting door aanwezigheid van luchtbelletjes in de insuline. Dat
komt vrij veel voor.
Globaal varieert de opname van insuline van de ene dag tot de andere met ± 25 % indien
ze ingespoten wordt in hetzelfde gebied; als men van gebied verandert, dient daar nog
eens ± 25 % bijgeteld te worden. Dat verklaart gedeeltelijk waarom vrijwillige
veranderingen in de insulinedosissen dienen te gebeuren met sprongen van minstens
10 % nadat hetzelfde glycemieprofiel zich herhaalt gedurende 2 tot 3 opeenvolgende
dagen (zie verder).

E. Praktische aanbevelingen
Over het algemeen dient men een snelwerkende insuline in te spuiten 1/2 uur vóór de
maaltijden, behalve met de ultrasnelle insuline-analogons. Men mag in dezelfde spuit
geen snelwerkende insuline mengen met een zink-insuline of, zo men dat wel doet, dan
dient het mengsel onmiddellijk na bereiding ingespoten te worden. Men moet rekening
houden met de snelheid van opname van de insuline die verschilt van gebied tot gebied
en men mag niet inspuiten in een lipohypertrofie of in de nabijheid van een spier die
gaat samentrekken bij lichaamsbeweging (zie hoofdstuk 9).

3.

DE BEHANDELINGSSCHEMA’S
EN AANPASSING VAN DE INSULINEDOSISSEN
A. Behoeften aan insuline
1. De gemiddelde insulinebehoeften liggen rond de 0,9 tot 1 E/kg lichaamsgewicht
en per dag
In de puberteit kunnen ze hoger liggen. Als ze beneden de 0,5 E/kg komen, kan het
gaan om een gedeeltelijke remissie zoals die zich vaak voordoet in het begin van
diabetes (zie hoofdstuk 2). Door dosering van het C-peptide in het bloed kan men
dan een resterende afgifte van insuline door de overlevende bètacellen aantonen.
Boven de 1,5 tot 2 E/kg en per dag stelt zich meestal een vicieuze cirkel in met
overmatige gewichtstoename en onevenwicht van diabetes. De overmaat insuline
stimuleert inderdaad de eetlust waardoor men teveel gaat eten met als gevolg
hyperglycemie wat dan weer leidt tot het inspuiten van meer insuline, enzovoort,
met op lange termijn gewichtstoename. In dergelijk geval dienen tegelijkertijd zowel
de insulinedosissen als de voedselinname verminderd te worden.
2. Twee insuline-inspuitingen per dag
Als men een insulinetherapie begint met 2 inspuitingen, verdeelt men die gewoonlijk
over twee derden ’s ochtends en één derde ’s avonds. Bij elke inspuiting is de
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- de buitentemperatuur: hoe hoger de buitentemperatuur, hoe sneller de opname van
insuline. Dat verklaart het verhoogde risico op hypoglycemie tijdens een vakantie in
een warm land (zie hoofdstukken 10 & 12);
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- de diepte van inspuiting en lichaamsbeweging: insuline die ingespoten is in een spier of
dichtbij een spier zal sneller werken dan insuline die onderhuids werd ingespoten en
dit des te meer naarmate de betrokken spier actief is (sport) (zie hoofdstuk 9);

3. Vier inspuitingen per dag
Als men overstapt van een insulinetherapie met 2 inspuitingen naar een
insulinetherapie met 4 inspuitingen (of als men van bij de aanvang hiermee begint),
dan verdeelt men de totale dagelijkse insulinebehoeften volgens de volgende
verdeelsleutel: ± 40 % onder de vorm van intermediaire insuline (met peninjector) of
verlengde insuline (met spuit) bij het slapengaan; ± 20 % onder de vorm van
snelwerkende insuline voor elk van de drie hoofdmaaltijden. Sommige diabetologen
bevelen aan de basale insuline in te spuiten vermengd met snelwerkende insuline in
een spuit vóór het avondmaal, wat neerkomt op 3 inspuitingen in plaats van 4.
Daarna worden de dosissen aangepast volgens de regels die we verder zullen uitleggen.

B. Keuze van het dagelijks aantal inspuitingen en van de soorten insuline
1. Twee insuline-inspuitingen per dag
Tot aan de adolescentie en zelfs tot het einde van het middelbaar onderwijs, zolang men een
geregeld leven leidt, wordt meestal een toedieningsschema van insuline gebruikt van
2 inspuitingen per dag van een mengsel van type I- en type II-insulines 1/2 uur vóór het
ontbijt en vóór het avondmaal, waardoor in het bloed insulinepieken vrijkomen op het
ogenblik van de twee hoofdmaaltijden (figuur 6.2).
Harry DORCHY
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verhouding tussen het mengsel met snelwerkende en intermediaire insulines: één
derde/twee derden (regel van drie). Dan worden de dosissen aangepast volgens de
regels die verder uitgelegd worden.
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Insulinetherapie bestaande uit 2 dagelijkse injecties van een mengsel van insulines type I
en type II, met verspreiding van de koolhydraten over 6 maaltijden.

Om te vermijden dat men een 1/2 uur moet wachten tussen inspuiting en maaltijd,
alsook om het risico op nachtelijke hypoglycemie te verminderen, kan men proberen
de type I-insuline te vervangen door een ultrasnel analogon. Hierbij moet men goed
beseffen dat de werkingsduur daarvan ook korter is (zie hierboven). Het systeem met
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Basaal-prandiale insulinetherapie bestaande uit een injectie met een type II-insuline bij
het slapengaan en een injectie met een type I-insuline vóór de 3 maaltijden van de dag.

Dit systeem bootst de normale werkelijkheid het best na en bestaat erin een type II
of III-insuline in te spuiten, bijvoorbeeld vóór het slapengaan. Daardoor zal hij net
zoals bij een persoon zonder diabetes een basale insulinemie hebben die men nodig
heeft buiten de maaltijd. Om de behoeften van de maaltijden te dekken dient men
ongeveer een 1/2 uur ervóór een type I-insuline in te spuiten met behulp van een
peninjector. Men kan de type I-insuline vóór het avondmaal ook vervangen door een
ultrasnel analogon om geen 1/2 uur te moeten wachten met eten en om het risico op
hypoglycemie te verminderen op het einde van de avond en in het begin van de
nacht. Indien het vieruurtje uitgebreid is en/of indien het avondmaal meer dan 6 tot
7 uur na het middagmaal plaatsvindt, dan wordt een extra inspuiting gegeven
1/2 uur vóór het vieruurtje met een type I-insuline of onmiddellijk ervóór, en zelfs
erna, met een ultrasnel analogon.
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2. Vier inspuitingen per dag
Indien een jonge diabetespatiënt zich wil vrijmaken van de vereisten van een uurschema en
van de hoeveelheden van de maaltijden, dan dient hij noodzakelijkerwijze over te stappen op
een basaal-prandiaal systeem met 3 of 4 inspuitingen per dag (figuur 6.3).
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2 inspuitingen vereist een strikte regelmaat in het uurschema van de inspuitingen en van
de maaltijden en ook in de verdeling van koolhydraten in 6 keer, 3 klassieke maaltijden en
3 ”tussendoortjes” in overeenstemming met het werkingsprofiel van de gebruikte insulines.
Aan die vereisten kan tegemoet gekomen worden door een geregeld schoolleven:
inspuitingen vóór het vertrek naar school en bij thuiskomst; tussendoortje tijdens de
speeltijden en bij het slapengaan. Dit is vooral goed toepasbaar bij Belgische families omdat
zij het avondmaal vaak vrij vroeg gebruiken, tussen 18 en 19 uur. Daarentegen in Frankrijk
(bijvoorbeeld) eet men pas rond 20 uur en dan dient dikwijls een aanzienlijke maaltijd
rond 16 uur ingeschakeld te worden, wat soms een extra inspuiting vereist met een
type I-insuline 1/2 uur ervóór, of met een ultrasnel analogon juist ervóór of juist erna.
Als een hyperglycemie bij het opstaan niet kan gecorrigeerd worden zonder een
nachtelijke hypoglycemie te veroorzaken, door de dosissen van de type II-insuline
te verhogen in het mengsel met de type I-insuline, dan dient de inspuiting met
type II-insuline verschoven te worden naar het slapengaan. Dat komt dan neer op
3 inspuitingen per dag (zie verder paragraaf D. over het dageraadfenomeen). Dat is
enkel van belang bij grotere kinderen die niet zeer vroeg gaan slapen.
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De uurregeling van de maaltijden is van veel minder belang dan in het systeem met
2 inspuitingen per dag en de hoeveelheid insuline die wordt ingespoten wordt
aangepast in functie van wat men wenst te eten. We moeten wel vermelden dat in de
meerderheid van de gevallen de tussendoortjes tussen de maaltijden overbodig zijn,
omdat men ’s ochtends geen insuline met middellange werking inspuit zoals wel het
geval is bij de therapie met 2 inspuitingen.

Glycemieën na
de noodzakelijke
maaltijden
Fig. 6.4
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Basaal-prandiale insulinetherapie bestaande uit een injectie met een type II-insuline bij het
slapengaan en een injectie met een ultrasnel insuline-analogon vóór de 3 maaltijden van de dag.

Zoals eerder reeds vermeld, dient men met de snelle analogons geen 1/2 uur meer te
wachten om te eten en de risico’s voor postprandiale (= na de maaltijden)
hypoglycemie zijn geringer (figuur 6.4). Omwille van het risico op preprandiale
hyperglycemie (= vóór de volgende maaltijd indien er meer dan 3 of 4 uur tussenligt)
is het daarentegen vaak noodzakelijk een insuline met intermediaire werking te
injecteren tegelijkertijd met het snelle analogon (’s morgens of ’s middags). Daardoor
wordt het aantal inspuitingen weer groter indien men peninjectors wil gebruiken en
geen spuiten. Bovendien dienen de dosissen van het analogon aangepast te worden
naargelang de postprandiale glycemieën, waardoor ook het aantal glycemiemetingen
toeneemt, wat toch ook niet comfortabel is. Het feit dat verschillende dagelijkse
inspuitingen van retard-insuline bovenop de ultrasnelle insulines gaan werken,
verhoogt het risico op hypoglycemieën overdag. Samengevat kunnen we zeggen dat
de insuline-analogons zullen gebruikt worden wanneer we lang uitslapen ’s ochtends,
wanneer er minder dan 3 tot 4 uren tussen twee maaltijden liggen, en vóór het
avondmaal als men vreest een nachtelijke hypoglycemie te hebben.
Het systeem met 4 insuline-inspuitingen per dag, ook basaal-prandiaal systeem genoemd,
geeft niet automatisch betere waarden van de HbA1C dan het systeem met 2 of 3 inspuitingen
indien de opleiding tot zelfcontrole en zelfbehandeling even intensief wordt uitgevoerd met
beide systemen. Door de basaal-prandiale insulinetherapie is een grotere vrijheid
mogelijk in de uurregelingen en in de hoeveelheden van de maaltijden wat
aanleiding kan geven tot bovenmatige gewichtstoename vooral bij adolescenten. Het
is “ideaal” bij oudere adolescenten en bij jonge volwassenen. Nochtans trekken
sommigen van deze groep zich zeer goed uit de slag met een insulinetherapie met
2 inspuitingen van een mengsel van insulines. Dit is het gemakkelijkst door gebruik
te maken van een peninjector, gevuld met een type I-insuline of een ultrasnelle
insuline voor de extra’s.
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1. Algemene regels
De aanpassing van de insulinedosissen berust op objectieve metingen van
glycemieën en glucosurieën. Het spreekt vanzelf dat het ideaal is geen glucose in de urine
te hebben en de preprandiale glycemieën tussen 70 en 100 mg/dl te houden en de
postprandiale beneden de 160 mg/dl. In het begin van een behandeling of als men
nachtelijke hypoglycemieën vreest, dient men soms tijdelijk de glycemie te meten
rond 2 à 3 uur ’s nachts: die mag dan niet beneden de 100 mg/dl komen.
Als het doel bereikt wordt, behoudt men ’s anderendaags dezelfde insulinedosis die
werkt op het ogenblik van de meting van de glycemie of glucosurie, behalve indien
men van plan is de voeding en/of lichamelijke activiteit te veranderen.
Indien er tekens zijn van hypoglycemie en/of een onverklaarde glycemie van minder
dan 70 mg/dl tijdens de inwerkingsperiode van de betreffende insuline, dan dient de
volgende dag de dosis van die insuline met 10 % verminderd te worden (minstens
1/2 eenheid) op voorwaarde dat de patiënt niet minder dan gewoonlijk heeft gegeten
of een niet voorziene lichamelijke activiteit heeft uitgevoerd.
Bij een glycemie boven de 160 mg/dl of bij een positieve glucosurie tijdens de
inwerkingsperiode van de betreffende insuline gedurende 2 of 3 dagen na elkaar op
hetzelfde ogenblik van de dag, zal men de volgende dag de dosis verhogen met 10 %
(minstens 1/2 eenheid) op voorwaarde dat de patiënt niet meer dan gewoonlijk heeft
gegeten of een minder uitgesproken lichamelijke activiteit heeft uitgevoerd. Men
wacht 2 tot 3 dagen alvorens de dosis aan te passen bij een hyperglycemie, omdat
talrijke niet direct aanwijsbare factoren de werking van insuline kunnen veranderen.
Bij een niet verklaarde lage glycemie neemt men echter niet het risico om te wachten
tot ze opnieuw optreedt.
2. Twee insuline-inspuitingen per dag (zie tabel 6.3)
In het systeem met 2 dagelijkse inspuitingen met een mengsel van insulines geeft de
analyse van ’s middags voornamelijk informatie over de werking van de type Iinsuline van de eerste inspuiting; de analyse op het einde van de namiddag over de
werking van de type II-insuline van de eerste inspuiting; de analyse voor het
slapengaan over de type I-insuline van de tweede inspuiting; de analyse bij het
opstaan over de type II- insuline van de tweede inspuiting (figuur 6.2). Dat is niet
helemaal correct want er bestaan overlappingen van de insulinewerking, maar het is
relatief eenvoudig om het zo uit te leggen aan kinderen (vanaf 10 jaar) dat een
analyse overeenkomt met een insuline, in chronologische volgorde.
De aanpassing van de dosissen gebeurt dus hoofdzakelijk op basis van het
retrospectief (terugkijkend in de tijd) onderzoek van de analyses van de vorige dagen
(zie hoger) en niet enkel op basis van de analyse van het ogenblik dat de insulineinspuiting juist voorafging.
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C. Aanpassing van de dosissen
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3. Insulinepompen
De insulinepompen (doosjes ter grootte van een pakje sigaretten) moeten door de
patiënt geprogrammeerd worden en maken een regelmatige voortdurende
toediening mogelijk van een insuline met snelle werking (type I of een ultrasnel
analogon) met pieken voor de maaltijden die door de patiënt berekend zijn op basis
van verschillende dagelijkse glycemiemetingen, net zoals in het basaal-prandiaal
systeem met peninjectors. In de praktijk wordt dergelijke uitwendige pomp zeer
weinig gebruikt bij jongeren omdat het hier gaat om een uitwendige “prothese”
waarbij voortdurend een naald onder de huid zit waardoor bepaalde activiteiten
beperkt worden. De inwendige of implanteerbare pompen zijn nog experimenteel
en zijn zeker niet geschikt voor kinderen. Het gaat hier niet om een “kunstmatige
alvleesklier” waarbij automatisch de insulinedosissen worden aangepast (zie
hoofdstuk 20).

Welke insuline beantwoordt aan welke analyse ?
• Actrapid® of Regular® van de 1ste inspuiting werkt hoofdzakelijk ’s morgens; hun werking
zal beoordeeld worden op basis van de middaganalyse.
• Insulatard® of NPH® van de 1ste inspuiting werkt hoofdzakelijk in de loop van de namiddag;
hun werking zal beoordeeld worden op basis van de analyse van het einde van de namiddag.
• Actrapid® of Regular® van de 2de inspuiting werkt hoofdzakelijk in de loop van de avond;
hun werking zal beoordeeld worden op basis van de analyse van vlak vóór het slapengaan.
• Insulatard® of NPH® van de 2de inspuiting werkt hoofdzakelijk in de loop van de nacht;
hun werking zal beoordeeld worden op basis van de analyse bij het opstaan de volgende dag.
Doeleinden:
• Glycemie: minimum 70 mg/dl, maximum 160 mg.
• Urine: geen glucose aanwezig.
zelfde dosis insuline
Indien glycemie < 70 mg/dl, met of zonder “hypo”
• dosis van betreffende insuline wordt met 10 % verlaagd (minimum 1/2 eenheid).
Behalve : - indien men minder gegeten heeft
- indien men meer lichaamsbeweging heeft verricht dan voorzien
Harry DORCHY
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Tabel 6.3. Aanpassing van de insulinedosissen in het behandelingsschema
met 2 inspuitingen per dag met een insulinemengsel

Indien glycemie > 160 mg/dl of glucose aanwezig in de urine gedurende 2 of
3 opeenvolgende dagen, op hetzelfde tijdstip van de dag
• insulinedosis met 10 % verhogen (minimum 1/2 eenheid).
Behalve : - indien men te veel gegeten heeft
- indien men minder lichaamsbeweging heeft verricht
Indien men een hyperglycemie vaststelt op het ogenblik van de inspuiting van een
insuline met snelle werking, kan men toch de dosis ervan verhogen om die hyperglycemie
te corrigeren (ongeveer 5 tot 10 % van de totale dagelijkse dosis, maar sommige dokters
stellen cijfers voor die door hen werden vastgelegd op basis van het glycemieniveau en die
soms “algoritmen” genoemd worden). Dat is een compensatie-aanpassing. Indien een
hyperglycemie boven de 300 mg/dl wordt vastgesteld buiten de ogenblikken van
inspuiting, kan men een extra inspuiting geven (met een dosis van ook ongeveer 5 tot
10 % van de totale dagelijkse dosis met een snelle of ultrasnelle insuline.
We moeten tevens rekening houden met de voeding (zie hoofdstuk 8), met sport (zie
hoofdstuk 9) enzovoort. Bij gebruik van ultrasnelle analogons zijn glycemiebepalingen
vereist 1 tot 2 uur na de inspuiting om de dosissen aan te passen, wat niet altijd
gemakkelijk is als de kinderen op school zijn.
Het verschil in betekenis van urineanalyses en glycemiemetingen dient trouwens uitgelegd te
worden. Zo is het bijvoorbeeld bekend dat men ’s middags een lage glycemie kan hebben
met tegelijkertijd een uitgesproken glucosurie in de urine gedurende verschillende uren
omdat de snelwerkende insuline van de eerste inspuiting te langzaam werkt om het ontbijt
te dekken maar wel inwerkt het tijdstip voor de middaganalyse (figuur 6.5). Praktisch
betekent dit vaak dat het volstaat het ontbijt wat te beperken ten gunste van het
tussendoortje in het midden van de voormiddag.
Bij een insulinetherapie met 2 inspuitingen van een insulinemengsel zijn 4 analyses van
bloed of urine per dag nodig. In het begin zal men 4 glycemiemetingen doen, maar als het
stabiel blijft en indien de HbA1C daalt onder de 7 % zonder uitgesproken hypoglycemieën,
kan het aantal glycemiecontroles verminderd worden. Ze kunnen dan afgewisseld worden
met urineanalyses.
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Bijkomende informatie verschaft door de glycemiemetingen (hier uitgevoerd bij het opstaan om 8 uur
en ’s middags, 1/2 uur vóór het avondmaal) en door de urine-analyses (hier uitgevoerd ’s middags
en tegelijkertijd met de glycemiemetingen) in 3 verschillende situaties:
A. De glycemieën bij het opstaan en ’s middags zijn goed en in de urineanalyse van ’s middags werd
geen glucose gevonden. Dat laat ons toe te bevestigen dat de glycemie nooit boven de 180 milligram
glucose per deciliter bloed (=nierdrempel voor glucose) is gekomen.
B. De glycemieën bij het opstaan en ’s middags zijn wel goed (volle lijn) of zelfs laag ’s middags
(stippellijn), maar er zit veel glucose in de urineanalyse ’s middags omdat de glycemie te hoog is
gekomen en ze de nierdrempel voor glucose overschreden heeft. Indien er geen urineanalyse was
uitgevoerd, zou men een vals optimistisch idee hebben over de toestand en zou men die dan ook
niet kunnen corrigeren.
C. De glycemie bij het opstaan is goed maar ’s middags is ze te hoog en er is veel glucose in de urine.
Hier is er tegenspraak tussen de informatie verschaft door de glycemie en door de glucosurie.

Bij het systeem met 2 inspuitingen is de verdeling van de koolhydraten (zie hoofdstuk 8),
verspreid over de 6 maaltijden, van doorslaggevend belang (figuur 6.2). Die verdeling
dient een curve te vormen parallel met de curve van de insulineactiviteit die het
resultaat is van de som van de afzonderlijke werking van alle ingespoten insulines.
Men dient de nadruk te leggen op het verminderen van de koolhydraten bij het
ontbijt, wat overeenkomt met een periode die door de insuline slecht gedekt wordt
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mg/dl Glycemie

Figuur 6.6 toont hoe we praktisch de insulinedosissen kunnen aanpassen bij het
schema met 2 inspuitingen.
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ten voordele van het tussendoortje in het midden van de voormiddag, dat dient te
beantwoorden aan de werkingspiek van de zogenaamde “snelle” insuline die
’s ochtends werd ingespoten. Dat vergeten is de meest voorkomende fout bij het
systeem met 2 inspuitingen.
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Aanpassing van de insulinedosissen bij het schema met 2 dagelijkse inspuitingen.

3. Vier inspuitingen per dag (tabel 6.4)
Bij een basaal-prandiale insulinetherapie met 4 inspuitingen geven de analyses van
’s ochtends informatie over de “basale” insuline (type II of III) die ’s avonds werd ingespoten,
terwijl aan de hand van de preprandiale (= voor de maaltijden) analyses kan beoordeeld
worden of de type I-insuline-inspuitingen van de vorige maaltijd adequaat waren. De
postprandiale glycemieën (1 tot 2 uur na een maaltijd) geven natuurlijk informatie over de
correctheid van de insulinedosis die werd ingespoten vóór de maaltijd, maar in de praktijk
is het moeilijk om die uit te voeren (school, werk). Toch zijn die metingen vaak nodig als
men een ultrasnel analogon gebruikt met een korte werkingsduur (zie hoger).
Over het algemeen bevelen wij aan de dosis te veranderen met ongeveer 10 % indien er
constant een glycemieprofiel en (of) glucosurieprofiel vastgesteld wordt na verschillende
dagen, op voorwaarde evenwel dat de voeding niet veranderd werd (zie hoger).
Als men met de basaal-prandiale behandeling begint, wordt er aangeraden gedurende een
week of twee 3 normale maaltijden te gebruiken met een min of meer identieke
koolhydratensamenstelling om vast te stellen welke de “goede” dosis basale insuline is
(van type II of III), dat wil zeggen die dosis die men nodig heeft zelfs als men niet eet.
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• De dosis Insulatard® of NPH® die men ‘s avonds inspuit, is de dosis basale insuline die men nodig
heeft zonder dat men gegeten heeft. De juiste dosis basale insuline is deze die bij het opstaan
een correcte glycemie geeft als er bij het slapengaan een correcte glycemie werd gemeten.
Eens deze juiste dosis basale insuline werd gevonden, verandert men ze niet meer. Bij een
“hyper” juist vóór het slapengaan, dient deze te worden gecorrigeerd met NovoRapid® of
Humalog®.
• Actrapid® of Regular® die worden ingespoten vóór het ontbijt, zullen werken tijdens de
voormiddag; de werking ervan zal op basis van de middaganalyse beoordeeld worden.
Indien er minder dan 3 uren tussen het ontbijt en het middagmaal liggen (bij lang
uitslapen), mogen Actrapid® of Regular® door NovoRapid® of Humalog® vervangen worden.
• Actrapid® of Regular® ingespoten vóór het middagmaal, werken in de loop van de
namiddag; de werking ervan zal beoordeeld worden op basis van de analyse op het einde
van de namiddag. Indien het tijdsverschil tussen het middagmaal en het avondmaal meer
dan 6 tot 8 uren bedraagt, bestaat de kans dat er hyperglycemie optreedt op het einde van
de namidag; in dit geval dient er een inspuiting met Actrapid® of Regular® - of beter nog
met NovoRapid® of Humalog® - vóór het avondmaal, en zelfs erna, te worden voorzien.
• Actrapid® of Regular® ingespoten vóór het avondmaal werken ’s avonds; de werking ervan
wordt beoordeeld op basis van de analyse vóór het slapengaan. Bij een laat avondmaal (na
20u.) en ingeval de inspuiting van de basale insuline vóór het slapengaan 2 uren later wordt
toegediend, mogen Actrapid® of Regular® door NovoRapid® of Humalog® worden vervangen.
Doeleinden:
• Glycemie: minimum 70 mg/dl, maximum 160 mg/dl.
• Urines: geen glucose aanwezig.
zelfde dosis insuline
Indien glycemie < 70 mg/dl, met of zonder “hypo”
• De dosis van de betreffende insuline met 10 % verminderen (minimum 1/2 eenheid).
Behalve:

- indien men minder gegeten heeft
- indien men meer lichaamsbeweging heeft verricht dan voorzien

Indien glycemie > 160 mg/dl of aanwezigheid van glucose in de urine
gedurende 2 of 3 opeenvolgende dagen, op hetzelfde tijdstip van de dag
• Insulinedosis met 10 % verhogen (minimum 1/2 eenheid).
Behalve:

- indien men te veel gegeten heeft
- indien men minder lichaamsbeweging heeft verricht

De aanpassing van de dosissen is moeilijker wanneer zowel de voeding als de uren
van de maaltijden worden gewijzigd. Om de “correcte” dosissen
van de snelwerkende insuline te vinden, dient men:
• Rekening te houden met de vroegere ervaring (bijvoorbeeld: voor een bepaalde portie
lasagne zijn X eenheden insuline nodig, maar voor een broodje met tonijn, Y eenheden).
• Rekening te houden met de glycemie van het ogenblik (indien deze hoog is, moet de dosis
verhoogd worden).
• Rekening te houden met de lichaamsbeweging (indien er sportactiviteiten voorzien zijn,
dient de dosis te worden verlaagd).
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Tabel 6.4. Aanpassing van de insulinedosissen in het basaal-prandiaal
behandelingsschema met 4 inspuitingen per dag
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Die heeft men gevonden als men bij het slapengaan een goede glycemie heeft en als de
ochtendglycemie eveneens goed is. Zodra men die dosis heeft bepaald, wijzigt men die niet
meer gedurende een lange tijd. Als er een “hyper” optreedt bij het slapengaan, verhoogt
men de basale insulinedosis niet, maar men geeft een supplement bij van snelwerkende
insuline (type I of analogon). Indien men dat niet doet, loopt men het risico de volgende
dag te ontregelen.
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Aanpassing van de insulinedosissen bij het instellen van het basaal-prandiaal behandelingsschema.

Indien men meer vrijheid wenst in de maaltijden, wat de bedoeling is met dit systeem,
dan hangen de variaties van de snelwerkende insulinedosissen af van een drievoudige
aanpassing: retrospectief op basis van de voorgaande ervaring, anticiperend in het vooruitzicht
op de kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen in de maaltijden en geplande lichamelijke
activiteit, met enkel een geringe compenserende aanpassing op basis van de glycemie van het
ogenblik. Deze aanpassing is vrij ingewikkeld en kan vaak door voldoende rijpe en
gemotiveerde adolescenten en volwassenen onder de knie gekregen worden.
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In figuur 6.7 wordt getoond hoe de type I-insulinedosissen dienen aangepast te worden
in het begin bij het overschakelen op het basaal-prandiaal systeem, gedurende de
periode tijdens dewelke de maaltijden gelijkaardig zijn van dag tot dag.

Alle voorvallen dienen in een behandelingsdagboek genoteerd te worden, want het is
onmogelijk om alles te onthouden, zeker in het begin. Er bestaat geen enkele tabel waarmee
men de insulinedosis die overeenstemt met een bepaalde maaltijd kan voorspellen, want er
bestaat geen rechtlijnig verband tussen een bepaalde maaltijd en een bepaalde
insulinedosis. Bovendien schommelt dat verband van de ene mens tot de andere, zowel bij
rust als na lichaamsbeweging. Daarom ook behoort een vastgesteld dieet, na overleg of zelfs
op basis van “lijsten van koolhydraatequivalentie” tot het rijk der fabelen. In de praktijk
dient men bij elk individueel geval een perfect begrip te krijgen van de factoren die het
glycemisch evenwicht regelen en met vallen en opstaan de adequate insulinedosissen aan
te passen. Het is dus “maatwerk”.
In figuur 6.8 worden voorbeelden gegeven van aanpassing van de dosissen type I-insuline
als de maaltijden en de lichamelijke activiteit veranderen. Bij een andere patiënt zouden
nochtans de dosissen volledig verschillend kunnen zijn.
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Voorbeelden van aanpassing van de insulinedosissen bij het basaal-prandiale behandelingsschema.
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Sport (zie hoofdstuk 9):
• Bij voorziene sportactiviteiten: de dosis van de insuline die tijdens, en zelfs nà een zware
lichamelijke inspanning werkt, met 10 % of meer verminderen. Eventueel meer gesuikerde
voeding gebruiken, en dit vóór, tijdens en na de sport.
• Bij niet-voorziene sportactiviteiten: meer gesuikerde voeding gebruiken vóór, tijdens en zelfs
na de sport.
• Insuline mag niet dichtbij een spier die intensief gebruikt wordt bij de sportactiviteiten
ingespoten worden.
• Men dient steeds suiker of Dextro-Energy® bij zich te hebben.
• Na de sportactiviteiten dienen de resultaten van de in het diabetesdagboekje genoteerde
insuline- en voedingsaanpassingen te worden geëvalueerd.
“Extraatje”:
• Indien men tussen de maaltijden in wenst te eten of een meer gesuikerd tussendoortje
wenst te gebruiken, dient men 1/2 uur ervóór een inspuiting met Actrapid® of Regular® toe
te dienen, of nog beter met NovoRapid of Humalog® onmiddellijk ervóór of juist erna. Het
aantal eenheden dient individueel te worden uitgeprobeerd.
• Indien men onverwachts gesuikerd voedsel gebruikt heeft, mag er onmiddellijk erna een
inspuiting met NovoRapid® of Humalog® toegediend worden.
Avondmaal in het restaurant:
• Indien het avondmaal in een restaurant wordt gebruikt, volstaat het de dosis Actrapid® of
Regular® die men gewoonlijk inspuit vóór het avondmaal te verhogen.
• Indien het avondmaal in het restaurant laat op de avond plaatsvindt, mag er onmiddellijk
ervóór en zelfs juist erna NovoRapid® of Humalog® worden ingespoten. De dosis dient
individueel te worden uitgeprobeerd.
Correctie van een vastgestelde hyperglycemie:
Bij een episode met hyperglycemie, mag men niet vergeten de ketonlichamen in de urine op
te sporen, vooral bij ziekte, misselijkheid of buikpijn.
• Indien geen tekens van hyperglycemie aanwezig zijn (geen behoefte om meer te drinken of
meer te plassen): bij het vaststellen van de hyperglycemie, dient er een dosis insuline Actrapid®,
of Regular® - of nog beter NovoRapid® of Humalog® - gelijk aan of lager dan 1/10 van de totale
insulinedosis die gewoonlijk per 24 uren wordt toegediend, te worden ingespoten. In geval de
glycemie hoog blijft, mag deze inspuiting na 2-3 uren herhaald worden.
• Bij tekens van hyperglycemie (behoefte om meer te drinken en te plassen, de urine bevat
ketonlichamen): er dient een dosis insuline Actrapid® of Regular® - of nog beter NovoRapid®
of Humalog® - gelijk aan of lager dan 1/5 van de totale insulinedosis die gewoonlijk per
24 uren wordt toegediend, ingespoten te worden. In geval de glycemie hoog blijft, mag
deze inspuiting na 2-3 uren herhaald worden.
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Tabel 6.5. Aanpassing van de insulinedosissen in bijzondere omstandigheden
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De meest voorkomende fout hierbij is dat men de type I-insulinedosissen (of van het ultrasnelle
analogon) enkel gaat aanpassen op basis van de glycemieën van het ogenblik zelf (er bestaan
tabellen met algoritmen: tussen 100 en 200 mg/dl: 12 eenheden snelwerkende insuline
bijvoorbeeld; tussen 200 en 300 mg/dl: 14 eenheden; enzovoort). Op die manier wordt
echter de oorzaak van de hyper- of hypoglycemie helemaal niet opgelost. In het beste
geval compenseert men door die algoritmen het teveel of tekort aan glucose, maar in
dezelfde omstandigheden zal hetzelfde glycemisch onevenwicht zich de volgende keer
herhalen. Het spreekt vanzelf dat als de glycemie vóór het middagmaal te hoog is, dat
hoofdzakelijk te wijten is aan de type I-insuline die vóór het ontbijt ingespoten werd.
Dan is enkel het verhogen van de insuline vóór het middagmaal, die in de namiddag
gaat werken, vanzelfsprekend niet de goede oplossing. Bij gebruik van de ultrasnelle
analogons moet men rekening houden met de glycemiemetingen uitgevoerd 1 tot 2 uur
na de maaltijden (zie hoger).

D. Het dageraadfenomeen (soms ook “fenomeen van het ochtendgloren” genoemd)
Bij niet-diabetespatiënten heeft de glycemie de neiging om te gaan stijgen in de loop van de
2 of 3 uren vóór het ontwaken: dat noemt men het dageraadfenomeen. Dat is een gevolg van
de fysiologische stijging van de groeihormoonconcentraties in het bloed op het einde van de
nacht met resistentie aan de insulinewerking en toename van de glucoseproductie in de lever.
Bij diabetespatiënten is dat verschijnsel nog meer uitgesproken omwille van de
verminderde werking op het einde van de nacht van de retard-insuline die de avond
tevoren werd ingespoten, zeker indien dat vóór het avondmaal gebeurde (figuur 6.9). In dat
geval bestaat de oplossing erin die inspuiting met retard-insuline uit te stellen tot bij het
slapengaan of een insuline te gebruiken met een langere werkingsduur.

Glycemie
Avonddosis : 18 eenh. Actrapid® HM
+26 eenh. Insulatard® HM

300 mg/dl

200 mg/dl
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Bijzondere omstandigheden:
Tabel 6.5 schetst de aanpassing van de insulinedosissen in bijzondere omstandigheden: sport,
voedingsextraatjes, avondmaal in het restaurant, correctie van een vastgestelde hypoglycemie.
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• gecumuleerde werking
van de ingespoten insulines
HYPERGLYCEMIE
IN DE LOOP
VAN DE AVOND
Fig. 6.9
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HYPOGLYCEMIE
IN HET MIDDEN
VAN DE NACHT

4

5

6

7

8

uren

Derde derde
• fysiologische toename
van de behoeften
• einde van de werking
van de retard-insuline

HYPERGLYCEMIE
OP HET EINDE
VAN DE NACHT

De nacht van de diabetespatiënt en het dageraadfenomeen: risico op hypoglycemie
rond 2 à 3 uur ’s nachts op het ogenblik van de piekwerking van de retard-insuline
die de vorige avond werd ingespoten en neiging tot hyperglycemie bij het opstaan.

BESLUIT
We moeten er altijd aan denken dat het resultaat telt, dat wil zeggen het bekomen van een
goede geglyceerde hemoglobine zonder ernstige hypoglycemieën, onafhankelijk van het
aantal inspuitingen of zelfcontroles van de glycemiewaarden en (of) urineanalyses om
daartoe te komen. Een “intensieve” opleiding in zelfcontrole en zelfbehandeling is in ieder
geval altijd nodig. Op die manier zullen de jonge diabetici op de beste manier gebruik
kunnen maken van hun lichamelijke en intellectuele mogelijkheden, zullen ze genieten
van een betere levenskwaliteit en zullen ze de gevaarlijke verwikkelingen op middellange
en op lange termijn kunnen vermijden.
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WAAROM INSULINE INSPUITEN ?
Insuline werkt alleen als het in het bloed komt. Als je insuline direct in een bloedvat
zou spuiten, dan werkt het maar zeer kort, ongeveer 10 minuten! Dit is niet zo handig,
want je zou dan tijdens een maaltijd wel 5 tot 10 maal insuline in een ader moeten
spuiten.
Als de insuline onderhuids wordt ingespoten, komt ze geleidelijk in de bloedsomloop
terecht; dit gebeurt vrij snel voor insuline van type I en trager voor insuline van type
II en III (zie definitie hoofdstuk 6).
Men zoekt echter naar andere manieren om insuline toe te dienen; meer hierover op
het einde van dit hoofdstuk.
Maar zolang deze andere systemen niet op punt staan, blijft de onderhuidse of
subcutane inspuiting de betrouwbaarste oplossing om insuline toe te dienen. Verder
kan men insuline ook in de spieren inspuiten (intramusculaire inspuiting), zoals
vroeger de gewoonte was, maar dit houdt meer nadelen in dan onderhuidse
inspuiting.

2.

DE INSPUITINGSPLAATS ONTSMETTEN ?
Het ontsmetten van de inspuitingsplaats is meestal niet nodig als de huid er proper is.
Ontsmettingsmiddelen drogen de huid uit waardoor de wondjes moeilijker genezen.
Verder vernietigen ontsmettingsmiddelen de bacteriën die normaal op onze huid
leven (onze “huisdiertjes”) zodat er plaats komt voor kiemen die schadelijk kunnen
zijn.
Ontsmetten wordt wel aanbevolen als er een hoog infectiegevaar bestaat, bv. bij
opname in een ziekenhuis, op plaatsen met slechte hygiënische omstandigheden zoals
sommige kampen, bepaalde landen of streken met ontoereikende sanitaire
omstandigheden, enz.
Als je ontsmet, gebruik je best een alcoholoplossing op een zo klein mogelijke plaats.
Je moet de alcohol voldoende laten verdampen vooraleer je de naald inbrengt.
Adolescenten spuiten soms insuline doorheen hun kleding! Onnodig te zeggen dat
deze “techniek” geenszins wordt aanbevolen!

3.

HOE INSULINE ONDER DE HUID INSPUITEN ?
Als je met een naald bv. recht in je been zou prikken, dan prik je eerst door de huid,
dan door het onderhuids vetweefsel en dan in de spier.
Als je in de spier spuit, dan komt de insuline sneller in je bloed terecht dan wanneer
ze onder de huid wordt ingespoten. Inspuiten in de spieren is vaak ook pijnlijker dan
onder de huid omdat er daar veel meer bloedvaten zijn, en dit veroorzaakt ook meer
blauwe plekken.
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1

Met duim en wijsvinger
nemen we een huidplooi.
Het is belangrijk dat je
de spier niet mee oplicht.
Het is dan ook beter om
de huidplooi met duim en
wijsvinger en niet met
de volle hand te maken.

2

We steken de naald schuin
(onder een hoek van 45°).
Als je een dikke onderhuidse
vetlaag hebt en korte
naaldjes gebruikt, kan je ook
recht naar beneden prikken.
Het is wel belangrijk om
steeds een huidplooi
te maken.

3

Kijk ook goed naar de tip
van de naald. Die is
schuin afgeslepen zodat
ze gemakkelijk door de huid
gaat als het oog van
de naald naar boven wijst.

4

We drukken de stamper
zo ver mogelijk in om
de insuline in te spuiten,
zonder de huidplooi los
te laten.

Raoul ROOMAN, Anne GOTEMANS
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De onderhuidse vetlaag is bij kinderen en adolescenten niet erg dik. Om zeker te zijn
dat we altijd in het vet spuiten en niet in de spier, gebruiken we enkele trucjes:

5

Na de inspuiting wachten we een 10-tal seconden vooraleer de naald uit
de huidplooi te trekken.

6

We gooien de spuit in een speciaal hiervoor bestemde container.
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WAAR MAG JE INSULINE INSPUITEN ?

Als je wil weten waar men insuline mag
spuiten in de dij, dan teken je eerst een lijn
in het midden van je bovenbeen. Teken nu
een tweede lijn op de zijkant van je dij,
daar waar de naad van je broek zit.
De bovengrens ligt een handbreedte
onder de lies en de ondergrens
een handbreedte boven de knie.

1

Je kan ook insuline in de bil spuiten.
Het is moeilijk om zelf een goede huidplooi
te nemen, maar voor ouders die
hun jonge kinderen inspuiten geeft
het extra spuitoppervlakte. Als je een bil
met een kruis in vier verdeelt, neem je
het bovenste en buitenste gedeelte.
Blijf zeker enkele centimeter
van de heupkam af, want een inspuiting
in het beenvlies (periost) kan pijnlijk zijn.

2

Een veel gebruikte inspuitingsplaats is
het onderhuids vet in de buik. Die loopt
van onder de ribben tot onder de navel
(zie tekening). Blijf wel enkele centimeter
van de navel want ook hier zitten er veel
bloedvaten. Vlak boven de navel is er soms
weinig vet. Bij jonge kinderen is er bijna
geen onderhuids vet aan de buik.
Voor elk kind zal apart bekeken moeten
worden of deze plaats gebruikt kan worden.

3

De bovenarmen zijn een zeer
toegankelijke plaats, maar worden toch
best vermeden omdat de onderhuidse
vetlaag er zeer dun is. Soms is het niet
gemakkelijk om een huidplooi te maken
want je komt altijd een hand tekort.
Ouders kunnen deze plaats eventueel
gebruiken om bij hun kinderen in
te spuiten.

4
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Insuline wordt meestal ingespoten in de dijbenen, de billen, de buik of de bovenarmen.

Hoofdstuk 7 : DE TOEDIENING VAN INSULINE

4.

5.

WELKE INSPUITINGSPLAATS KIEZEN ?
Niet alle inspuitingsplaatsen zijn gelijkwaardig. Insuline wordt sneller in het bloed
opgenomen als je ze in de buik spuit dan als je ze in het bovenbeen spuit. Als je insuline
snel moet werken, zoals bv. wanneer je ze vóór de maaltijd inspuit, dan kies je dus best voor
de buik. Het glucosegehalte in het bloed zal dan minder hoog stijgen en sneller opnieuw dalen.
Omgekeerd worden insulines die slechts langzaam in het bloed mogen komen, liefst in
de dij gespoten.

Het is belangrijk om steeds dezelfde inspuitingsplaats te kiezen voor een bepaald
spuitmoment. Als je de ochtendinsuline nu eens in de buik en dan weer in de dijen
spuit, dan is de opname van insuline verschillend en veroorzaak je schommelingen in
de glycemie tijdens de dag. Je moet dus voor elk spuitmoment zoveel mogelijk een vaste
inspuitingsplaats kiezen.
Je moet er wel goed voor zorgen om binnen een inspuitingszone steeds op een
andere plaats te spuiten, anders krijg je harde plekken en vetbulten. Een trucje hiervoor
is om op de buik of de dij enkele denkbeeldige lijnen te tekenen. Je spuit steeds enkele
cm verder op deze lijn. Er bestaan ook sjablonen die je kunnen helpen om goed van
plaats te wisselen. Verder kan je ook nog afwisselen tussen links en rechts.

Raoul ROOMAN, Anne GOTEMANS
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De billen zitten, wat snelheid van opname betreft, tussen beiden in. Deze streek kan
dus als afwisseling gebruikt worden voor het inspuiten van zowel snelwerkende als
middellangwerkende insulines.

De snelheid waarmee de insuline in het bloed wordt opgenomen, hangt sterk af van de
doorbloeding van de inspuitingsplaats. Als je bv. voetbalt, warmen de beenspieren op en
verhoogt de bloeddoorstroming door de huid die erboven ligt. De insuline wordt dan
sneller opgenomen en je riskeert een laag bloedglucosegehalte (hypoglycemie). Het is dan
ook beter om vóór het voetballen de insuline in de buik en niet in het been te spuiten.
Insuline wordt ook sneller opgenomen als je in de sauna of in een warm bad gaat.

6.

INSULINESPUITJES
A. Beschikbaar materiaal
Er zijn verschillende soorten insulinespuitjes te koop bij de apotheker. Als je veel eenheden
in één keer moet spuiten, gebruik je best de spuitjes van 1 ml die 100 eenheden insuline
kunnen bevatten (= 1 ml). Er zijn ook dunnere spuitjes die slechts 50 of 30 eenheden (E)
kunnen bevatten. Die zijn gemakkelijker af te lezen als je minder eenheden moet inspuiten.
Let wel op: In België gebruiken we U100-insuline (U = units, Engels voor eenheden),
d.w.z. 100 eenheden (E) insuline per milliliter oplossing. In sommige landen bevatten de
insulineflesjes slechts 40 eenheden insuline per milliliter oplossing (U40). De spuitjes die
men in die landen verkoopt, zijn dan ook voorzien op deze concentratie (zie ook
hoofdstuk 12). Spuit dus nooit U100-insuline met U40-spuitjes of omgekeerd. De
vullingen voor de insulinepennen (zie verder) zijn steeds U100.
In de insulinespuitjes kan je twee soorten insulines mengen in een precieze verhouding. Het
is dan ook mogelijk om bv. de hoeveelheid snelwerkende insuline aan te passen zonder de
hoeveelheid traagwerkende insuline te veranderen en omgekeerd. Sommige soorten
insuline zijn niet beschikbaar in penvullingen en kunnen alleen met een spuitje worden
toegediend. Spuitjes worden voor 50 % terugbetaald als ze worden voorgeschreven.

B. Hoe een insulinespuitje klaarmaken ?
Insuline wordt het best bewaard tussen 2 en 8 °C. Leg de flesjes niet te dicht bij het
vriesvak; insuline die bevriest gaat kapot. Het flesje dat in gebruik is, mag ook op
kamertemperatuur (tot 25 °C) worden bewaard, maar dan niet langer dan 6 weken.
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Pas op: insuline wordt langzaam vernietigd als de temperatuur meer dan 37 °C bedraagt!
Noteer op het flesje wanneer je het voor het eerst geopend hebt. Insuline die ongeopend
in de koelkast wordt bewaard, blijft goed tot de vervaldatum.
Hoe ga je tewerk ?

De vervaldatum controleren.

Als je troebele
(langwerkende) insuline gaat
inspuiten, moet je eerst
het flesje tussen beide
handen rollen.
Heldere insuline moet niet
gerold worden. Insulineflesjes
mag je niet hard schudden
omdat er dan luchtbelletjes
ontstaan.

3

4

Ontsmet het rubberen dopje van het flesje met alcohol. Gebruik het liefst
geen chloorhexidine, want het kan de insuline inactiveren.

5

Trek het kapje van de stamper en verwijder dan het oranje dopje dat over
de naald zit door het eerst een kwartslag te draaien en dan te trekken.

6

Zuig zoveel lucht in de spuit als het aantal eenheden insuline die je wil gaan
inspuiten (bv. 11 E).

7

Spuit de opgezogen lucht in het flesje. De druk in het flesje stijgt nu,
waardoor je de insuline gemakkelijker kunt optrekken.

Draai het flesje
en de spuit om.

8
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Hoofdstuk 7 : DE TOEDIENING VAN INSULINE

Neem de goede gewoonte
om vooraf steeds je handen
te wassen.

Raoul ROOMAN, Anne GOTEMANS
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9

Zuig enkele eenheden meer
op dan je werkelijk nodig
hebt.
Let goed op dat de punt
van de naald in de insuline
zit.

10

Tik met je vinger tegen
de spuit om de luchtbelletjes
naar boven te jagen.

11

Duw de stamper omhoog tot je de juiste hoeveelheid insuline hebt.
De luchtbelletjes worden tegelijkertijd uit de spuit verwijderd. Als de luchtbelletjes
niet helemaal verdwenen zijn, spuit je alles weer in het flesje en trek je opnieuw
insuline op zonder de naald uit het flesje terug te trekken.

12

Leg je spuit even opzij. Pas op dat je naald niets raakt, bv. door ze op de rand
van de tafel te leggen.

C. Insulines mengen in een spuitje
Insulinespuiten geven de mogelijkheid 2 soorten insulines te mengen in een precieze
verhouding. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk de hoeveelheid snelwerkende insuline (met
helder uitzicht) te wijzigen zonder de hoeveelheid middellangwerkende insuline (met
troebel uitzicht) te veranderen en omgekeerd.
Hoe ga je tewerk ?
1

2

De vervaldatums controleren.
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Zorgvuldig de handen
wassen.

4

De rubberdoppen ontsmetten met een in alcohol gedrenkt gaasje.

5

De dop van de stamper verwijderen evenals het dopje van de naald.

6

Een hoeveelheid lucht opzuigen gelijk aan het aantal eenheden van de troebele
insuline.

7

De naald door de rubberdop van het flesje troebele insuline drukken
en de lucht in het flesje spuiten.

8

De naald uit het flesje trekken zonder evenwel de troebele insuline op te zuigen.

9

Daarna de hoeveelheid lucht opzuigen die overeenstemt met het aantal eenheden
snelwerkende insuline.Spuit die hoeveelheid lucht in het flesje snelwerkende (heldere)
insuline.

10

Flesje en spuit samen omdraaien en aan de stamper trekken om een hoeveelheid
snelwerkende insuline op te zuigen die groter is dan de eigenlijk gewenste dosis.

11

Met de vinger op de spuit tikken om de eventuele luchtbellen te doen stijgen.

12

De luchtbellen evenals de overbodige insuline uitspuiten tot de juiste dosis insuline
bereikt is.

Daarna het flesje troebele
insuline met de dop
naar beneden houden
en de naald erin drukken.

13

De troebele insuline opzuigen,
en hierbij vermijden luchtbellen
te maken of de insuline
opnieuw in het flesje
te spuiten; stoppen
met opzuigen van zodra
het aantal eenheden
overeenstemmend met de som
van beide insulines bereikt is.

14
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De middellangwerkende
(troebele) insuline
in oplossing brengen door
het flesje zachtjes tussen
de handen te rollen.

7.

INSULINEPENNEN
A. Beschrijving
Een insulinepen werkt ongeveer als een vulpen. Er zijn pennen met vullingen van 1,5 ml
of 150 E insuline en er zijn er met vullingen van 3,0 ml of 300 E insuline.
De pennen kunnen worden ingesteld per 0,5 E, 1 E of 2 E. Voor zeer jonge kinderen
gebruikt men best een pen die met stapjes van 0,5 E kan worden ingesteld.

B. Insulinepatronen
In de verpakking van de pen zit een gebruiksaanwijzing die je vertelt hoe je een vulling
in de pen moet steken. Je diabeteseducator zal je graag tonen hoe het moet.
Raoul ROOMAN, Anne GOTEMANS
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Om te verhinderen dat je per ongeluk de verkeerde insuline inspuit, gebruik je best
verschillende soorten pennen voor de verschillende insulines. De meeste pennen
bestaan in verschillende kleuren of uitvoeringen. De pennen krijg je gratis van de firma
die de insuline maakt, via de arts die je volgt voor je diabetes.

De insulinevulling moet worden vervangen wanneer zij bijna leeg is. Op ieder type van
injectiepen wordt op een specifieke wijze aangegeven wanneer de vulling moet
vervangen worden; bijzonderheden hierover zijn vermeld in de bijsluiter die bij de pen
is gevoegd. Het diabetesteam zal je het gebruik van de pen aanleren.
De naald dient na elke injectie van de pen te worden verwijderd, zoniet bestaat er risico
van verdamping van de insuline. Bij de insulines in suspensie (troebele insulines)
verdampt enkel het oplosmiddel, waardoor de concentratie van de overblijvende
insuline wijzigt.
Niet alle insulines bestaan in penvullingen. De onderstaande tabel geeft een overzicht
van het aanbod in mei 2001.
Merk
Actrapid® HM Penfill®
Insulatard® HM Penfill®
Mixtard® 10/90 HM Penfill®
Mixtard® 20/80 HM Penfill®
Mixtard® 30/70 HM Penfill®
Mixtard® 40/60 HM Penfill®
Mixtard® 50/50 HM Penfill®
NovoRapid® Penfill®

°
°
°
°
°

Humuline® Regular® Cartridge
Humuline® NPH Cartridge
Humuline® 20/80 Cartridge °
Humuline® 30/70 Cartridge °
Humuline® 40/60 Cartridge °
Humalog® 100 UI/ml Cartouche

Patroon 1,5 ml
x
x
x
x
x
x
x
x*

Patroon 3,0 ml
x
x
x
x
x
x
x
x*

x

x
x
x
x
x
x*

De met ° gemerkte insulines zijn mengsels van verschillende insulines in vaste
voorafbepaalde verhoudingen: 20/80 betekent 20 % kortwerkende en 80 %
traagwerkende insuline.
De met * gemerkte insulines zijn geregistreerd, maar niet beschikbaar in de handel op
31/05/2001.
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Kinderen die op hetzelfde moment kortwerkende en langwerkende insuline willen
inspuiten moeten ofwel een mengsel van de besckikbare vaste mengsels inspuiten, ofwel
beide soorten insuline apart inspuiten. Er bestaat immers geen pen die 2 soorten
insulinepatronen kan bevatten en waarmee men zelf een mengsel kan samenstellen.

C. Naaldjes voor insulinepennen

BD Micro-FineTM
(Becton Dickinson)

NovoFine® (Novo Nordisk)

Naaldlengte (mm)
6
8
10
12

Naalddikte (G*)
31
31
29
29

5
8
12.7

31
31
29

6
8
12

31
30
28

*G = « gauge ». Hoe groter het getal, hoe dunner het naaldje.

De fabrikanten van naaldjes bevelen aan om bij elke inspuiting een nieuw naaldje te
gebruiken. Naaldjes worden botter na elke inspuiting en er is altijd een (zeer kleine) kans
op infectie bij hergebruik.

D. Gebruiksaanwijzing en voorzorgen
Als je de naald op de pen laat zitten en de vulling warmt op (bv. omdat je de pen van
buiten naar binnen brengt), dan zet de vloeistof uit en zullen er enkele druppels insuline
ontsnappen. Als de vulling nadien afkoelt, krimpt de vloeistof en wordt er lucht in de
vulling gezogen en krijg je luchtbelletjes. Om de luchtbelletjes uit de vulling en de naald
te verwijderen, ga je als volgt te werk: hou de pen omhoog, verhoog de druk in de
vulling door 2 E in te stellen en uit te drukken; draai nu langzaam de naald op de pen
zodat de luchtbelletjes en een druppel insuline via de naald kunnen ontsnappen. Deze
handeling wordt duidelijk uitgelegd in de gebruiksaanwijzing die bij de pen is gevoegd.
Als je toch lucht onder de huid hebt gespoten, is dit niet gevaarlijk. Je hebt wel lucht in
de plaats van insuline ingespoten en de insulinedosis zal dus lager zijn. Omdat lucht
meer samendrukbaar is dan insuline, zie je na het terugtrekken van de naald soms nog
een druppel uit de pen komen (“nadruppelen”). Deze druppel kan 0,5 tot 1 E insuline
bevatten. Noteer dit insulineverlies of nadruppelen in je dagboek. Nadruppelen kan je
vermijden door na de inspuiting de naald minstens 10 seconden in de huidplooi te
houden.
Troebele, zinkhoudende (langwerkende) insuline kan kristalliseren in de naald en ze
verstoppen. Zoals hierboven beschreven, stelt zich bij troebele insuline ook nog het
risico van verdamping van het oplosmiddel; twee goede redenen dus om de naald niet
op de pen te laten zitten na injectie.
Het is dus best om steeds een ander naaldje te gebruiken, maar omdat de naaldjes niet
worden terugbetaald, kan de rekening hiervoor nogal oplopen. Veel patiënten die een
basaal-prandiaal schema volgen (zie hoofdstuk 6), draaien daarom ’s morgens een nieuwe
naald op hun pen met kortwerkende insuline en gebruiken die de hele dag. ’s Avonds
verwijderen ze die naald en schroeven ze op de pen met langwerkende insuline. Pas na het
inspuiten van de langwerkende insuline wordt het naaldje weggegooid.
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Penfine® (Disetronic)
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Op de pennen kunnen verschillende soorten naaldjes worden geschroefd. Er bestaan
naaldjes met een lengte van 5, 6, 8, 12 en 12,7. Er zijn ook verschillen in dikte en in de
vorm van de punt (zie tabel).

Pas op dat niemand zich kan kwetsen aan de gebruikte naaldjes. Voortaan horen spuiten
en naalden thuis bij het Klein en Gevaarlijk Afval (de groene milieubox). Verpak ze eerst
in speciale containertjes.

1

Was je handen en eventueel de inspuitingsplaats.

2

Verwijder het dopje van de pen.

Raoul ROOMAN, Anne GOTEMANS
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E. Insuline inspuiten met een pen

3

Bij troebele insulines
moet je de insuline goed
mengen door de pen
ongeveer 20 maal
ondersteboven te draaien,
ten einde deze insuline terug
in suspensie te brengen.

4

Schroef een nieuw naaldje
op de pen.

5

Stel 2 E in op de pen. Bij een nieuwe vulling best 6 E.

6

Hou de pen met de naald naar boven en spuit de 2 E insuline in de lucht.
Als er geen insuline uit de pen komt, moet je stap 5 en 6 herhalen.

7

Stel het aantal eenheden in dat je wil inspuiten.

8
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Maak een huidplooi
met duim en wijsvinger.

8.

Steek de naald
in de huidplooi onder
een hoek van 45°
met het oog
van de naald
naar boven.

10

11

Spuit de insuline in.

12

Hou de huidplooi met de naald in de huidplooi gedurende 10 seconden vast.

13

Trek de naald terug.

14

Laat de huidplooi los.

15

Verwijder de naald van de pen en zet het beschermkapje terug op de naald.

INSPUITINGSPROBLEMEN
A. De insuline lekt terug uit de huid
Soms komen er enkele druppels insuline terug uit de huid nadat je het naaldje hebt
teruggetrokken. Enkele druppels kunnen 1 tot 2 eenheden insuline bevatten. De kans op
teruglekken is kleiner als je de naald na het inspuiten nog 10 seconden in de huidplooi
laat zitten. Knijp niet te hard in de huid om een plooi te nemen en druk ook niet te hard
op de inspuitingsplaats na het inspuiten.
Soms is het nodig een langer naaldje te gebruiken.
Noteer dit insulineverlies in je dagboek; dit zou een voorbijgaande hyperglycemie
kunnen verklaren.

B. Pijn bij het inspuiten
Met de dunne naaldjes die nu beschikbaar zijn, is insuline inspuiten bijna pijnloos. Nu en
dan zal je per ongeluk door een fijne huidzenuw prikken; dit geeft een pijnscheut. In dit
geval kan je de naald het best terugtrekken en de insuline op een andere plaats inspuiten.
Bij het ontsmetten kan er wat alcohol via het prikgaatje naar binnen lopen en pijn
veroorzaken. Gebruik dan de volgende keer wat minder alcohol en wacht iets langer met
inspuiten tot alle alcohol verdampt is.
Als je met de punt van de naald in de spier prikt, heb je ook meer pijn. Je kan dit
voorkomen door een dunne huidplooi te nemen en tijdens het inspuiten de plooi goed
omhoog te houden.
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9

Hoofdstuk 7 : DE TOEDIENING VAN INSULINE

Neem je pen vast als
een dolk.

Als je met zeer korte naaldjes spuit (5-6 mm) is het mogelijk dat je in de huid en niet
onder de huid spuit. Dit is erg pijnlijk en je bemerkt dan vaak een witte plek op de
inspuitingsplaats.

C. Blauwe plekken (ecchymosen)

D. Rode plekken
Een rode vlek die eventueel jeukt en tot enkele uren na het inspuiten opkomt, is soms
te wijten aan een allergie voor insuline of (meestal) voor het bewaarmiddel. Veranderen
van insulinemerk is soms een oplossing.
Uitzonderlijk kan het gaan om een allergie tegen het nikkel dat in de naald zit. Je gebruikt
dan best gesiliconeerde naalden die je na elke inspuiting weggooit.
Raoul ROOMAN, Anne GOTEMANS
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Bij het inspuiten kan je ook per ongeluk in een bloedvaatje prikken. Deze bloedvaatjes
zijn zo klein dat je nooit direct in het bloedvat inspuit. Er zal wel een klein blauw bultje
ontstaan dat na enkele dagen vanzelf verdwijnt. Je hebt meer kans op blauwe plekken
als je in de spier spuit, bv. omdat je een te dikke huidplooi neemt of omdat je tijdens het
inspuiten de huidplooi te snel loslaat.

E. Vetbulten (lipohypertrofie)
Insuline doet de cellen van het vetweefsel groeien. Als je te vaak op dezelfde plaats spuit,
groeien deze cellen zo sterk dat er echte vetbulten ontstaan. Deze vetophopingen
bevatten minder bloedvaten. Ze bevatten ook minder zenuwen waardoor het inspuiten
minder pijn doet. Het is dan ook verleidelijk om steeds opnieuw op dezelfde plaats te
inspuiten. De insuline wordt er echter trager en ook minder goed opgenomen, zodat je
glycemie (bloedglucosegehalte) stijgt en meer gaat schommelen. Om de vetbulten terug
te laten verdwijnen, mag je meerdere weken niet meer op deze plaats spuiten.
Zorg dus dat je geen vetbulten krijgt en gebruik één van de eerder beschreven trucjes om
niet steeds op dezelfde plek te spuiten (zie hoger).

F. Lipo-atrofie
Lipo-atrofie is het tegengestelde van een vetbult; namelijk een “vetput”. Het is een plaats
in je huid waar het onderhuids vet verdwenen is. De oorzaak hiervan is niet goed bekend
en gelukkig komt het ook bijna niet meer voor met de moderne insulines. Je kan deze
vetputten verbeteren door precies op de rand ervan insuline in te spuiten zodat de
vetcellen hier terug aangroeien.

9.

ANDERE TOEDIENINGSWIJZEN
A. Insuline-injectoren
Automatische insuline-injectoren schieten de naald snel in de huid waardoor je soms
minder pijn voelt. Ze kunnen soms helpen om de angst voor de inspuiting weg
te nemen. Sommige injectoren kunnen ook zelf de insuline inspuiten. De weinige
patiënten die ze gebruikt hebben, waren meestal ontgoocheld en gebruiken ze niet
meer.

B. Jetinjectoren (met perslucht)
Een jetinjector blaast met een zeer hoge druk de insuline door de huid. De pijn bij het
“inspuiten” is vergelijkbaar met de pijn bij een naaldinspuiting. Er ontstaan soms ook
blauwe plekken (ecchymosen). Jetinjectoren worden in België bijna niet gebruikt.
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C. Insulinepompen (zie ook hoofdstuk 20)

• De pomp kan defect geraken of het buisje kan gekneld of verstopt geraken.
De pomp geeft dan over het algemeen een alarmsignaal. Je moet dan snel reageren
want anders zal je bloedsuikerspiegel snel stijgen en kun je een ketoacidose
ontwikkelen (zie hoofdstuk 2). Je hebt immers geen langwerkende insuline in de
huid gespoten zodat je voor je insuline volledig afhankelijk bent van de pomp.
• De infusieplaats kan ontsteken.
• Sommige pompen zijn niet waterdicht (douche, bad, zwembad).
• Bij intensief sporten moet de pomp soms tijdelijk worden afgekoppeld.

D. Neusspray
Insuline wordt snel opgenomen via het neusslijmvlies, maar de opname ervan is erg
onregelmatig, vooral als je verkouden of allergisch bent. Sommige personen die aan de
test hebben deelgenomen, hebben tijdens de proef hun reukzin verloren.

E. Insulinetabletten
Insuline wordt afgebroken in de maag. Men probeert de insuline nu te “verpakken” in
speciale tabletten die deze pas vrijstellen in de darm. De opname van insuline in de
darm is echter traag en onvoorspelbaar. Er wordt echter intensief gezocht naar een
oplossing. Men tracht ook pillen te ontwikkelen die de werking van insuline kunnen
nabootsen.

F. Insuline in zetpillen
De opname van insuline in het rectum is zeer wisselvallig en men moet minstens
tienmaal meer insuline toedienen.

G. Insuline via aërosol
Insuline kan worden verstoven in kleine druppeltjes met een speciaal aërosolapparaat of
via inhalatie.
De snelheid van opname in het bloed is vergelijkbaar met deze van een subcutane
inspuiting. De toedieningstechniek is op dit moment nog vrij omslachtig waardoor deze
niet geschikt is voor jonge kinderen. We weten ook nog niet wat het effect van insuline
zal zijn op de luchtwegen en hoe de opname is in geval van bv. een bronchitis.
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Bij behandeling met een insulinepomp kan men de insulinetoediening dus preciezer
aanpassen. Er zijn echter ook nadelen aan verbonden:
• Een behandeling met een insulinepomp is duur. De kosten ervan worden
terugbetaald als je ingeschreven bent in een “pompconventie”, een overeenkomst
tussen het ziekenfonds en een door het RIZIV erkende dienst voor diabetologie.

Hoofdstuk 7 : DE TOEDIENING VAN INSULINE

Een insulinepomp druppelt via een soepel plastic buisje en een naald continu
kortwerkende insuline onder de huid (CSII = continuous subcutaneous insulin infusion).
Door op een knop te drukken kan de pomp ook een grotere hoeveelheid insuline in één
keer afleveren (een bolus), bv. vlak vóór een maaltijd. Men kan sommige pompen ook
uur per uur programmeren om bv. de dosis insuline te verhogen op het einde van de
nacht of de dosis te verlagen tijdens het sporten.
De insuline wordt nog steeds niet automatisch afgeleverd in functie van je
bloedsuikerspiegel. Dat denkwerk moet je nog steeds zelf doen, en de beslissingen moet
je zelf nemen net zoals bij het gebruik van de insulinespuit en de insulinepen.

NOTA VAN DE COÖRDINATOR
Het instellen van een behandeling met insuline bij een jonge patiënt die er geen meer
produceert, vergt een grote precisie bij de toediening van het preparaat; deze vereiste
rechtvaardigt de redactie van het hoofdstuk 7.

Men moet dus kunnen overgaan tot precieze dosisaanpassingen voor elk type insuline.
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De precisie waarmee insulines moeten worden toegediend rechtvaardigt de fijne
aanpassingen van de insulinetherapie volgens schema's zoals deze zijn ontwikkeld in
hoofdstuk 6 en naargelang de omstandigheden (hoofdstukken 9 tot 12, 14 en 15).
Dankzij de fijne aanpassingen van de behandeling kan de patiënt bloedglucosewaarden
bekomen die alsmaar dichter bij ideale waarden liggen. Dit zorgt voor de gewenste
geglycosyleerde hemoglobine (HbA1c)-waarden waarvan het belang op lange termijn van
doorslaggevend belang is (hoofdstukken 4 en 19).

Deze eis met betrekking tot de behandeling is niet mogelijk als de patiënt insulinemengsels
gebruikt in door de fabrikant voorafbepaalde vaste verhoudingen, want elke dosisaanpassing
moet per definitie betrekking hebben op beide bestanddelen van het mengsel:
de snelwerkende insuline en intermediairwerkende insuline.
Deze "kant-en-klare" insulinemengsels moeten dan ook worden voorbehouden aan patiënten
van wie de insulinebehoeften van dag tot dag weinig variëren, zoals vaak het geval is bij
type 2 diabetes. Een analoge situatie kan zich voordoen bij bepaalde patiënten met type 1
diabetes tijdens de remissieperiode (hoofdstuk 3). In de meeste gevallen moet men dus
opteren voor een insulinetherapie waarmee de patiënt nu eens de dosis van de snelwerkende
insuline, en dan weer de dosis van de intermediairwerkende insuline kan aanpassen.
Hierbij moeten snelwerkende insuline en intermediairwerkende insuline niet noodzakelijk
afzonderlijk worden toegediend – daarvoor zijn 4 injecties per dag nodig, ongeacht het
behandelingsschema – maar daarbij kan men gebruik maken van een spuit waarin men
2 insulines in een passende dosis net vóór de injectie heeft opgetrokken, zoals beschreven in
hoofdstuk 7 punt 6C. Hierdoor kan het aantal injecties per dag met de helft worden verminderd.
Wat er ook van zij, de arts of de diabetoloog (bij kinderen en adolescenten) moet niet alleen
het behandelingsschema en de toedieningswijzen van insulines voor zijn patiënt kiezen,
maar ook, samen met zijn patiënt, de behaalde resultaten evalueren en de behandeling zo
nodig aanpassen om te komen tot het best mogelijke HbA1c-gehalte.
Bij elke patiënt moet de beste injectieplaats worden gekozen aangezien dit een weerslag heeft
op de absorptiesnelheid van de insuline; deze varieert trouwens ook naargelang de situatie
en enigszins naargelang de auteurs van de hoofdstukken.

Christian Ernould
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INLEIDING
De behandeling van type 1 diabetes bestaat uit een evenwichtige, oordeelkundig
verdeelde voeding in associatie met insuline. Bij de aankondiging van de diagnose
rijzen de volgende vragen:
Welke voeding wordt aanbevolen ? Moet de patiënt een bepaald dieet volgen ? Zijn
bepaalde voedingsmiddelen verboden ? Moet de patiënt voedingsmiddelen “voor
suikerpatiënten” gebruiken ? Moet er op vaste uren worden gegeten ? Op het moment
van de injecties ? Ervóór ? Erna ? Enz.
De voeding die wordt aanbevolen bij de jonge diabetespatiënt is in feite de
voeding die voor elke jongere van dezelfde leeftijd wordt aanbevolen:
gewoonweg een “gezonde, evenwichtige voeding”, waarvan de hoeveelheid
overeenstemt met het energieverbruik.
Sommigen zouden kunnen geneigd zijn te geloven dat het dus volstaat te eten ‘zoals
iedereen’ of in ieder geval zoals elke andere persoon met een normaal gewicht. We
zullen zien dat de eetgewoonten van de Belgen verschillen van de eetgewoonten die
worden aanbevolen om zo lang mogelijk gezond te blijven. We eten te veel
vet en zoetigheden en te weinig groenten en fruit. De mogelijke gevolgen op lange
termijn van dergelijk eetgedrag zijn goed gekend. Bijgevolg doet men er goed aan
de familiale eetgewoonten aan te passen voor het welzijn van elk lid van het
gezin.
We zullen uitleggen hoe we een evenwichtige voeding kunnen bereiken, d.w.z. hoe
de verschillende bestanddelen van de voeding het best worden verdeeld.
In heel dit hoofdstuk zullen we dan ook proberen een antwoord te geven op de
volgende vragen:
Welke zijn de eetgewoonten in België ?
Een gezonde voeding: waarom ?
Een gezonde voeding: hoe ?
Wat verstaat men onder een evenwichtige voeding ?
Welke zijn de bijzonderheden van de voeding van jonge diabetespatiënten
(theoretische en praktische aspecten) ?

2.

DE EETGEWOONTEN IN BELGIË
Talrijke studies hebben aangetoond dat “slechte” eetgewoonten de ontwikkeling van
bepaalde ziekten op lange termijn in de hand kunnen werken. Een te grote
hoeveelheid van bepaalde vetten in de voeding wordt beschouwd als één van de
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Welke zijn de eetgewoonten van de kinderen en adolescenten in België ?
De voedingsenquêtes die de laatste jaren in België werden uitgevoerd naar de
eetgewoonten van jongeren, geven de volgende inlichtingen. Jongeren
gebruiken/eten:
• te veel vlees en afgeleide producten
• onvoldoende melk en melkproducten
• te veel braadvetten en “verzadigde”* vetten
• te weinig “zetmeelhoudende voedingsmiddelen”
• te veel gesuikerde voedingsmiddelen en frisdranken
• onvoldoende groenten en fruit
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oorzaken van hart- en vaatziekten, een tekort aan “voedingsvezels” werkt de
ontwikkeling van darmziekten in de hand, enz. De verdeling van het voedsel over
twee maaltijden per dag, aangevuld met “snoepen en knabbelen” (“tussendoortjes”)
tussen de maaltijden is één van de oorzaken van zwaarlijvigheid (obesitas). Daarom
geven de gezondheidsverantwoordelijken voedingsadvies.
Maar alvorens een voedingsadvies te geven, moeten we de eetgewoonten van de
betrokken personen kennen. Daarom voeren diëtisten regelmatig voedingsenquêtes
uit.

De verdeling van de maaltijden is bovendien niet bevorderlijk voor een goede vertering
en een optimaal gebruik van de voedingsstoffen door het lichaam.
Als aan de jonge diabetespatiënt een “normale” voeding wordt aangeraden, spreekt
men dus niet over de doorsneevoeding van jongeren zonder diabetes, omdat deze
op talrijke punten verre van ideaal is.

3.

EEN GEZONDE VOEDING: WAAROM?
Ons lichaam ontwikkelt zich, werkt en moet zich verdedigen om gezond te blijven.

A. De ontwikkeling van het lichaam
Vanaf de bevruchting tot op het einde van de groei “bouwen” we ons eigen lichaam. En
als de volwassen lichaamslengte is bereikt, “herbouwen” we bepaalde delen van het
lichaam die slijten. Zo wordt bv. de huid vernieuwd. Dat kunnen we goed zien na een
zonnesteek: de huid schilfert af (“desquamatie”) en geneest. Hetzelfde geldt voor andere
cellen in het lichaam.
We bouwen en blijven dus bouwen. Maar daarvoor hebben we voedingsstoffen nodig:
bouwmaterialen van goede kwaliteit en in aangepaste hoeveelheden.

B. De werking van het lichaam
Om te kunnen functioneren, d.w.z. om te leven, te ademen, te stappen, te lopen, te
werken, te denken, te begrijpen, moet ons lichaam energie en verschillende stoffen uit
de voeding krijgen.

C. De afweermiddelen van het lichaam
Om gezond te blijven, moet het lichaam zich dagelijks tegen “aanvallen” verdedigen. Zo
moet het lichaam zich kunnen verdedigen tegen de microorganismen in onze
omgeving.
De voeding moet ons de middelen verschaffen om ons te kunnen verdedigen en
gezond te blijven.
*

Deze termen worden op de volgende pagina’s uitgelegd.
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D. De optimale samenstelling van het lichaam

4.

EEN GEZONDE VOEDING: HOE ?
A. Kennis van de voedingsstoffen
1. Algemeenheden
Om te leren hoe men zich gezond moet voeden, moet men meer weten over de
voedingsstoffen en de voedingsmiddelen die deze voedingsstoffen leveren.
“Macronutriënten” zijn voedingsstoffen die in grote hoeveelheden voorkomen in de
voeding. De hoeveelheid wordt uitgedrukt in gram (g). Het zijn de proteïnen (of
eiwitten), de lipiden (of vetten) en de koolhydraten (of suikers). De koolhydraten
leveren onder meer de voedingsvezels.
“Micronutriënten” komen in kleine hoeveelheden voor in de voeding. De
hoeveelheid wordt uitgedrukt in milligrammen (mg) of in microgrammen (µg). Het
zijn de mineralen (calcium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, chloor),
spoorelementen (ijzer, zink, koper, selenium, chroom, enz.) en vitaminen (A, D, E,
K, C, B1, B2, B6, B12, enz.). De micronutriënten zijn even belangrijk als de
macronutriënten. Als één of meer micronutriënten ontbreken, kan ons lichaam niet
goed groeien, functioneren of zich verdedigen tegen ziekten.
Water ten slotte is één van de belangrijkste bestanddelen: ons lichaam bestaat voor
60 % uit water.
2. Belangrijkste rol van de verschillende voedingsstoffen
De voedingsstoffen kunnen worden ingedeeld naargelang de rol die ze spelen bij de
opbouw van het lichaam, bij de energietoevoer of bij de verdediging van het lichaam tegen
microorganismen of andere toxische stoffen waarmee we in contact komen (zie tabel
hieronder).
Bouwmaterialen
Eiwitten
Vetten
Mineralen (calcium,
kalium, magnesium, enz.)
Vitaminen (D, C, enz.)

Energieleveranciers
Koolhydraten
Vetten
Eiwitten

Verdedigingsmiddelen
Spoorelementen
(ijzer, zink, enz.)
Vitaminen
Voedingsvezels
Eiwitten

3. Kenmerken van de voedingsstoffen
a) De eiwitten
Om de “weefsels” op te bouwen en te herstellen, heeft ons lichaam eiwitten
nodig. Ze komen voor in de samenstelling van alle cellen van het lichaam en in
de samenstelling van elementen die onmisbaar zijn voor verschillende functies:
• de enzymen die noodzakelijk zijn voor de vertering
• de hormonen (bv. groeihormoon)
• de immunoglobulinen, die zorgen voor de verdedigingsfuncties van het lichaam,
enz.
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De voeding levert de substanties die noodzakelijk zijn voor de bouw, de
werking en de verdediging van het lichaam en voor de ideale samenstelling
van het lichaam. Deze substanties worden voedingsstoffen genoemd.
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Ons lichaam bestaat uit water en weefsels: bot, spieren, vet, enz.
In geval van een onvoldoende hoeveelheid van één of meerdere voedingsstoffen kan ons
lichaam zich niet ontwikkelen, correct functioneren of zich verdedigen. Anderzijds kan
een te grote hoeveelheid voedingsstoffen en energie bepaalde functies van het lichaam
ontregelen en overgewicht veroorzaken.

De eiwitten uit de voeding zijn dus noodzakelijk voor de groei, het onderhoud en
de belangrijkste functies van het lichaam.

Om deel te nemen aan de bouw van het lichaam, moeten de eiwitten dus alle
essentiële aminozuren bevatten. Eiwitten van dierlijke oorsprong bevatten alle
essentiële aminozuren, wat niet het geval is met eiwitten van plantaardige
oorsprong.
Marie-Josée MOZIN, Isabelle THIEBAUT, Serge PIETERS, Martine DASSY
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Maar de eiwitten uit de voeding zijn niet steeds van dezelfde kwaliteit. Sommige
eiwitten zijn nuttiger dan andere omdat ze alle elementen bevatten die ons
lichaam nodig heeft. Deze elementen worden “essentiële aminozuren” genoemd.

b) De vetten
Vetten of “lipiden” zijn even noodzakelijk voor de bouw van nieuwe weefsels.
Vetten zijn één van de bestanddelen van de cellen waaruit ons lichaam bestaat.
Vetten leveren veel energie alsook de vitaminen A, D, E en K.
De vetten in de voeding zijn onmisbaar voor de groei en het onderhoud van het
lichaam. Ze leveren de energie die het lichaam nodig heeft om te kunnen
functioneren.
Niet alle vetten in de voeding zijn van dezelfde kwaliteit.
De kwaliteit hangt af van hun samenstelling. Lipiden bestaan uit vetzuren en deze
worden in drie groepen ingedeeld:
• verzadigde vetzuren
• mono-onverzadigde vetzuren
• poly-onverzadigde vetzuren
Sommige vetzuren zijn noodzakelijk voor de bouw van alle lichaamscellen en worden
“essentiële vetzuren” genoemd. Deze essentiële vetzuren zijn poly-onverzadigde
vetzuren.
c) De koolhydraten
Koolhydraten of suikers zijn een belangrijke bron van energie, voedingsvezels en
vitaminen B en C.
Niet alle koolhydraten in de voeding zijn van dezelfde kwaliteit.
De koolhydraten kunnen worden ingedeeld naargelang hun smaak:
• koolhydraten met suikersmaak
• koolhydraten met neutrale of lichtzoete smaak
Koolhydraten met een suikersmaak geven smaak aan de voeding en leveren snel
beschikbare energie.
Koolhydraten met neutrale of lichtzoete smaak hebben vaak meerdere
voordelen: ze bevatten doorgaans de vitaminen die noodzakelijk zijn voor een
optimaal gebruik van de koolhydraten (vitaminen van de B-groep), mineralen en
voedingsvezels. Ze leveren energie die progressief beschikbaar wordt.
De voedingsvezels zijn zeer nuttig: ze helpen het lichaam de “afvalproducten” van
de vertering weg te werken. Het gebruik van voldoende voedingsvezels voorkomt
bepaalde darmziekten.
d) De mineralen
Het lichaam heeft voor zijn bouw ook mineralen nodig. Deze voedingsstoffen
spelen ook een belangrijke rol in talrijke lichaamsweefsels en -vochten. Ze zijn
noodzakelijk voor de werking van het lichaam.
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De onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste mineralen en de
functie ervan.
Totale hoeveelheid
in het lichaam
van een volwassene
1.500 g

Calcium

Botaanmaak.
Werking van het zenuwstelsel.

Fosfor

Bouw van het bot en de cellen.
Evenwicht van de bloedbestanddelen.

860 g

Kalium

Werking van de cellen.

300 g

Natrium

Evenwicht van het bloed en werking van de cellen.

64 g

Chloor

Evenwicht van het bloed.
Bestanddeel van zoutzuur dat noodzakelijk is
voor de vertering in de maag.

74 g

Magnesium

Veelvuldige functies in het zenuwstelsel
en het metabolisme.

25 g

e) De spoorelementen
Spoorelementen zijn stoffen die in zeer kleine hoeveelheden in ons lichaam
voorkomen, maar toch onontbeerlijk zijn. Onze voeding moet dus voldoende
spoorelementen bevatten. Deze essentiële stoffen zijn ijzer, zink, koper, mangaan,
jodium, molybdeen, chroom, selenium en fluor.
Spoorelementen worden geleverd door vlees (ijzer, zink), groenten en fruit,
granen, kortom door een gevarieerde voeding.
f) De vitaminen
Vitaminen zijn noodzakelijk voor de bouw van het lichaam. Vitamine D en C bv.
helpen bij de bouw van het bot. Vitaminen zijn noodzakelijk voor de verschillende
functies en de verdediging van het lichaam: vitamine A bv. is noodzakelijk om ’s
nachts te kunnen zien, vitamine B1 is noodzakelijk voor het metabolisme van de
koolhydraten, vitamine K is noodzakelijk voor de bloedstolling, vitamine C helpt het
lichaam zich te verdedigen tegen infecties, enz.
g) Water
Water is een essentiële voedingsstof voor de goede werking van het lichaam. Water:
• is een basiselement van alle cellen en organen; water is dus een bouwmateriaal
• zorgt voor het transport van andere voedingsstoffen, enzymen en hormonen
in het lichaam
• zorgt ervoor dat de afvalproducten van het metabolisme uit ons lichaam
worden verwijderd
• regelt de lichaamstemperatuur. Als men zweet bij warm weer, bij koorts of bij
een lichamelijke inspanning, verdampt het water aan de huid, waardoor de
lichaamstemperatuur daalt
In het lichaam wordt het water verdeeld over 2 “compartimenten”*

Om zich gezond te voeden zorgt men er best voor de gepaste hoeveelheden
voedingsstoffen te gebruiken die instaan voor de bouw, de energietoevoer en de
verdediging van het lichaam.
*

Extracellulair water: bestanddeel van het bloed, bevat vooral natrium, chloor, magnesium en een weinig kalium.
Intracellulair water: essentieel element van onze cellen, bevat kalium, fosfor, magnesium, zwavel en eiwitten.
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Mineraal

B. Kennis van de voedingsmiddelen
Welke voedingsmiddelen kiezen voor een evenwichtige voeding ?

De voedingsmiddelen kunnen worden ingedeeld naargelang de samenstelling.
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Alle voedingsmiddelen bevatten voedingsstoffen, maar in wisselende kwaliteit en
hoeveelheden. Het gamma voedingsmiddelen dat thans wordt aangeboden is zeer
uitgebreid. We zullen de samenstelling ervan overlopen.

1. Voedingsmiddelen die eiwitten leveren
Voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong leveren eiwitten die alle essentiële
aminozuren bevatten. Deze volledige eiwitten komen voor in vlees, vis, eieren, melk,
kaas en yoghurt.
Deze voedingsmiddelen leveren ook mineralen en spoorelementen:
Voedingsmiddelen
Vlees, vis, eieren

Voedingsstoffen
Eiwitten, ijzer, zink

Melk, kaas, yoghurt

Eiwitten, calcium, fosfor

Sommige voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong leveren eiwitten die meestal
niet alle essentiële aminozuren bevatten. Brood, granen, deegwaren en peulgewassen
(droge bonen, linzen, grauwe erwten [kekers]) bevatten minder volledige eiwitten
dan de dierlijke eiwitten.
De volgende tabel toont het eiwitgehalte van een aantal voedingsmiddelen
uitgedrukt in gram eiwit per 100 g voedingsmiddel.
Voedingsmiddelen

Voedingsmiddelen

Gebakken vlees

Dierlijke
eiwitten
22 tot 30

Brood

Plantaardige
eiwitten
8

Ham

18 tot 20

Roggebrood

6,7

Fijne vleeswaren

10 tot 15

Granen

5 tot 15

Gebakken vis

18 tot 30

Gekookte deegwaren

4,7

Melk

3,2

Gekookte rijst

2,3

Yoghurt

3,5 tot 4

Bladerdeeg

5,8

Verse kaas

8 tot 9

Zandkoekjes

7

Verse geitenkaas

4,7

Fruittaart

3,2

Smeerkaas

8 tot 15

Wafels

7

Camembert

20 tot 25

Aardappelen

2

Hollandse kaas

25

Groenten

1 tot 3

Gruyère

29

Fruit

1 tot 3
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Verborgen vetten
Vlees, fijne vleeswaren

Boter, margarine

Vette kaas

Frituurvetten

Gebak, chocolade

• Zowel dierlijke als plantaardige voedingsmiddelen kunnen vetten bevatten.
• Dierlijke voedingsmiddelen bevatten vooral verzadigde vetzuren (uitgezonderd
vis).
• Plantaardige voedingsmiddelen bevatten vooral poly-onverzadigde vetzuren;
sommige, zoals olijfolie, bevatten mono-onverzadigde vetzuren.

Fig. 8.1

Aangepaste afbeelding uit de Cahiers de l’AJD. 1/99 – Deel 43.
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Oliën
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2. Voedingsmiddelen die vetten (lipiden) leveren (figuren 8.1 tot 8.6)
• Sommige voedingsmiddelen bevatten zichtbare vetten, andere verborgen vetten.

Boter

23,5

2

Halfvolle boter
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12,7

82,5

14,1

Minarine

8,8

82,5

31
32,7

Margarine

Zonnebloemmargarine

41

27

11,1

1

83

52,6

31,2
33,2
41,5

13,3
17,9

0

20

40

Vetten

VV*

60
MOV*

80

100

POV*

*VV = verzadigde vetzuren, MOV = mono-onverzadigde vetzuren, POV = poly-onverzadigde vetzuren
Répertoire Général des Aliments. Table de composition. INRA.ed. Lavoisier, Paris, 1991.
Fig. 8.2

Vet- en vetzuurgehalte van boter en verschillende smeerbare vetstoffen.

99,9

19,8

Olijfolie

71

10

99,9

19,8

Arachide-olie

45,2

30,1

99,9

12,3

Maïsolie

14,1

Sojaolie

Frituurvet

26,1

56,7
99,9

20,5

60,5
93,1

0,7
0,1

0

20
Vetten

40
VV*

60
MOV*

80

99,9

100

POV*

*VV = verzadigde vetzuren, MOV = mono-onverzadigde vetzuren, POV = poly-onverzadigde vetzuren
Répertoire Général des Aliments. Table de composition. INRA.ed. Lavoisier, Paris, 1991.
Fig. 8.3

Vet- en vetzuurgehalte van verschillende soorten olie.
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120

4,1

15

5,8

Gegrilde varkensrib

6,8

1,3

Lamsbout

5,7

0,9
4,6

1,7
1,5
1,1

Paardensteak

3,3

Hamburger
1,1

0

14

6,4

2

9,6
4

4

6

Vetten

8

VV*

10

12

MOV*

14

16

18

POV*

*VV = verzadigde vetzuren, MOV = mono-onverzadigde vetzuren, POV = poly-onverzadigde vetzuren
Répertoire Général des Aliments. Table de composition. INRA.ed. Lavoisier, Paris, 1991.
Fig. 8.4

Vet- en vetzuurgehalte van verschillende soorten vlees.

12,3

Fijne vleeswaren (salami)
4
6,2

1,8
2,9
1,2

Gebraden kip

33
14,7

1

0,2
Kabeljauw in de oven 0,1

0,4
1,9

Rauwe zalm

10,1
3,6
3,5

2,4

Fish sticks
0

12,2
4,4
4,5

5
Vetten

10

15
VV*

20
MOV*

25

30

35

40

POV*

*VV = verzadigde vetzuren, MOV = mono-onverzadigde vetzuren, POV = poly-onverzadigde vetzuren
Répertoire Général des Aliments. Table de composition. INRA.ed. Lavoisier, Paris, 1991.
Fig. 8.5

Vet- en vetzuurgehalte van een soort vleeswaar, een soort gevogelte en verschillende soorten vissen.
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1,7
1,9

Rundergebraad

Volle melk

1,1
0,1
1
0,5
0,1

Volle yoghurt

3,5

1,6

1
0,1

2,2

3,5

0,3
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Halfvolle melk

2,2

Magere yoghurt 0,2
0,1
0

Harde kaas
0,9

0

5

10

Vetten

27

18

7,5

15

VV*

20
MOV*

25

30

35

POV*

*VV = verzadigde vetzuren, MOV = mono-onverzadigde vetzuren, POV = poly-onverzadigde vetzuren
Répertoire Général des Aliments. Table de composition. INRA.ed. Lavoisier, Paris, 1991.
Fig. 8.6

Vet- en vetzuurgehalte van verschillende soorten zuivelproducten.

3. Voedingsmiddelen die koolhydraten leveren (figuren 8.7 tot 8.10)
Bij bepaalde voedingsmiddelen merkt men aan de suikersmaak duidelijk dat ze
koolhydraten bevatten. Men kan dan spreken van “zichtbare” koolhydraten. Maar
ook andere voedingsmiddelen bevatten veel koolhydraten, die echter soms minder
opvallen doordat ze een neutrale of lichtzoete smaak hebben. Dan spreekt men van
“verborgen” koolhydraten (figuur 8.7).
De tabel hieronder illustreert duidelijk dat bepaalde voedingsmiddelen met
“zichtbare” koolhydraten geen andere voedingsstoffen bevatten, m.a.w. deze
voedingsmiddelen leveren “lege calorieën”.
Sommige koolhydraathoudende voedingsmiddelen leveren ook vitaminen,
mineralen en voedingsvezels en zijn dan ook interessanter voor de voeding.
Zichtbare
koolhydraten
Suiker, rietsuiker

Andere
voedingsstoffen
0

Verborgen
koolhydraten
Meel

Andere
voedingsstoffen
Vitamine B1

Confituur, siroop,
bonbons

0

Brood, deegwaren,
granen, rijst

Voedingsvezels,
vitamine B1

Chocolade

Lipiden,
magnesium,
ijzer

Aardappelen

Voedingsvezels,
vitamine C

Fruit

Voedingsvezels,
vitamine C

Groenten

Voedingsvezels,
kalium, ijzer,
vitamine C

Limonades

0

Chips,
zoutkoekjes, enz.

Lipiden,
natrium
(zout)
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Casinobroodjes

50,3
48,3

2
3,1

Volkorenbrood

2,3

Beschuit

48,5

41,9
7

73,6
70,6

3
4

70

24

Peperkoek

46

2

Croissant
2,2

0

47,5

7,5

20
Koolhydraten

40
Zetmeel

60,1

60

80

Suikers

Voedingsvezels

100

Répertoire Général des Aliments. Table de composition. INRA.ed. Lavoisier, Paris, 1991.
Fig. 8.8

Koolhydraatgehalte van enkele bakkerijproducten.
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Fig. 8.7

22,2
21,7

Gekookte deegwaren 0,5
2

26,3
26,3

Gekookte witte rijst 0

0,5
24,6
24,2

0,4
1,4

Aardappelen
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Gekookte volle rijst

19,7
17,6

0,4
1,3

Frieten 0

30
30
3

Cornflakes

72,9

7,1
4,6

Muesli
0

70

45,5

19

7,1

20

40

Koolhydraten

60

Zetmeel

80

80

Suikers

100

Voedingsvezels

Répertoire Général des Aliments. Table de composition. INRA. ed. Lavoisier, Paris, 1991.
Fig. 8.9

Koolhydraatgehalte van verschillende zetmeelhoudende producten.

4,6

Melk 0

4,6

0
4,1

Yoghurt natuur 0

4,7

0

18

Yoghurt met vruchten 0

12

1
5,9

Petit Suisse-roomkaas 0

5,9

0

18,3

Petit Suisse-roomkaas 0
met vruchten
1
Harde kaas 0

14,7

0,3

0
0

Smeltkaas 0
0

2,8
2,8
26,2

Ijsroom 0

26,2

0

0

5

10
Koolhydraten

15
Zetmeel

20
Suikers

25
Voedingsvezels

Répertoire Général des Aliments. Table de composition. INRA. ed. Lavoisier, Paris, 1991.
Fig. 8.10

Koolhydraatgehalte van verschillende zetmeelhoudende producten.
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30

21

3,8

Banaan

17,2

2
15,3

Kers 0

15,3

1,7

8,6

Sinaasappel 0

8,6

1,8

11,7

Appel 0,1

11,6

2,1

12,2

Peer 0

12,2

2,3

15,5

Blauwe druif 0

15,5

0,4

0

5
Koolhydraten

10
Zetmeel

15

20

Suikers

Voedingsvezels

Répertoire Général des Aliments. Table de composition. INRA. ed. Lavoisier, Paris, 1991.
Fig. 8.11

Koolhydraatgehalte van verschillende soorten fruit.
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7

Aardbei 0

4. Voedingsmiddelen die mineralen leveren
De meeste voedingsmiddelen leveren mineralen. De volgende tabel toont het
mineraalgehalte van verschillende voedingsmiddelen.
Mineraal
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Calcium

Voedingsmiddelen
Volle melk en yoghurt
Kazen:
Beaufort
Brie
Bleu
Camembert
Jonge Hollandse kaas
Emmenthal
Smeerkaas
Kwark
Geitenkaas

Belangrijkste bronnen
per 100 g
120 mg
1040 mg
117 mg
722 mg
388 mg
890 mg
1185 mg
100 tot 250 mg
100 mg
100 mg

Fosfor

Melk
Kaas
Vlees en vis
Granen

86 mg
200 tot 500 mg
200 tot 300 mg
300 tot 400 mg

Kalium

Groenten en fruit
Aardappelen

150 tot 300 mg
500 mg

Keukenzout
Vlees
Kaas
Alle gezouten bereidingen

1 g NaCl = 390 mg
75 tot 100 mg
75 tot 2100 mg
± 2000 mg

Granen
Chocolade
Groenten

60 tot 100 mg
60 mg
20 mg

Natrium

Magnesium

C. Invloed van koolhydraten op de bloedglucosespiegel
Koolhydraten hebben een invloed op de bloedglucosespiegel (glycemie).
Bepaalde koolhydraathoudende voedingsmiddelen worden sneller geabsorbeerd dan
andere en doen de bloedglucosespiegel dan ook snel en sterk stijgen.
Andere koolhydraathoudende voedingsmiddelen worden trager door het lichaam
geabsorbeerd, waardoor de bloedglucosespiegel geleidelijker en minder stijgt.
De invloed op de bloedglucosespiegel is afhankelijk van de aard van de
voedingsmiddelen en de samenstelling van de maaltijden. Als de maaltijd vetten bevat,
worden de koolhydraten trager geabsorbeerd.
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Glycemie-index.

Bij de voeding van jonge diabetespatiënten wordt er echter slechts in beperkte
mate rekening gehouden met de glycemie-index omdat nog talrijke andere factoren
een rol spelen, bv. fysieke activiteit en stress (zie hoofdstukken 6, 9 en 11). Het
bloedglucoseverhogend effect wordt nagegaan aan de hand van metingen van de
glycemie die moeten uitgevoerd worden na de maaltijden (bv. na 60 minuten).
De invloed van de voeding op de controle van de bloedglucosespiegel verschilt van
persoon tot persoon. De voeding dient dus te worden geëvalueerd volgens de
individuele resultaten. De criteria om de evolutie op lange termijn te volgen, zijn:
• de evolutie van gewicht en lichaamslengte, de evolutie van de “huidplooi” (geeft
een idee over de hoeveelheid onderhuids vetweefsel);
• het geglycosyleerde hemoglobinegehalte (HbA1c) (geeft een idee over de
bloedglucosespiegels van de vorige maanden).
De invloed van bepaalde voedingsmiddelen of maaltijden op de bloedglucosespiegel kan
variëren naargelang de omstandigheden, bv. stress tijdens de examenperiode of
“examenkoorts”, een infectieziekte, een trauma, enz.

D. Zoetstoffen, “light” producten, “magere” producten, enz.
Zoetstoffen zijn natuurlijke of synthetische producten die de smaak van de voedingsmiddelen
verbeteren door er een suikersmaak aan te geven. Ze worden reeds tientallen jaren gebruikt in
een breed gamma van producten uit de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie. Ze
komen vooral voor in magere of “light” producten of producten “zonder suiker”.
Deze stoffen kunnen in twee groepen worden ingedeeld:
• nutritieve zoetmiddelen;
• intense zoetmiddelen, zo genoemd omdat ze in zeer kleine hoeveelheden een zeer
groot zoetend vermogen hebben.
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Fig. 8.12
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Het bloedglucoseverhogend vermogen van de voedingsmiddelen wordt weergegeven
door de glycemie-index (figuur 8.12).
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Het zoetend vermogen wordt beoordeeld aan de perceptie van de intensiteit van de
suikersmaak in vergelijking met een oplossing van 10 % gewone suiker (ongeveer gelijk
aan fruitsap zonder suiker).
1. Nutritieve zoetstoffen
De voedingsmiddelen bevatten van nature verschillende vormen van koolhydraten met
een suikersmaak. Fruit bevat fructose en glucose, melk bevat lactose, meel bevat
zetmeel. Zetmeel kan worden omgezet in maltose.
Glucose, fructose, lactose en maltose zijn dus natuurlijke suikers. Ze leveren evenveel
calorieën als gewone suiker, saccharose: 1 g suiker levert 4 kcal. Daarom spreekt men
van “nutritieve zoetstoffen”. Als ze toch evenveel calorieën leveren als gewone suiker,
waarom voegt men deze zoetstoffen dan toe aan voedingsmiddelen ?
Omdat hun zoetend vermogen verschilt. Als we de zoetstoffen willen indelen in
functie van hun zoetend vermogen, neemt fructose de eerste plaats in, gevolgd door
glucose, lactose en ten slotte maltose.
Nutritieve zoetstoffen worden gebruikt in de plaats van saccharose om aan te zoeten of om de
voedingsmiddelen meer volume te geven.
Zo heeft fructose bv. een driemaal sterker zoetend vermogen dan gewone suiker. Om
eenzelfde suikersmaak te verkrijgen, moet men dus driemaal minder fructose gebruiken
en daardoor spaart men calorieën uit. Maar producten op basis van fructose zijn van
weinig nut voor jonge diabetespatiënten. Waarom ?
Deze producten bevatten soms minder suiker, maar meer vetten. Ze leveren dus vaak
evenveel calorieën als en soms zelfs nog meer dan de gewone producten. Hun invloed op
de bloedglucosespiegel verschilt weinig. Soms smaken ze minder goed en ze zijn duurder.
Voedingsmiddelen dragen soms de vermelding “voor diabetespatiënten”, waaruit men
ten onrechte zou kunnen afleiden dat het product zeer geschikt is voor diabetespatiënten
en dat ze dus onbeperkt mogen worden gebruikt. Een te hoge consumptie van fructose
zou echter een onevenwicht tussen de vetten in het bloed kunnen veroorzaken.
Er bestaan ook synthetische producten zoals alcoholen van suikers, polyolen genaamd.
Het betreft hier slechts een lichte scheikundige wijziging van de suikers. Hun naam
eindigt met het achtervoegsel “ol”. Een voorbeeld daarvan is sorbitol. Sorbitol is een
alcohol afkomstig van glucose. Andere voorbeelden zijn lactitol en xylitol. De polyolen
worden traag geabsorbeerd en worden niet volledig door het lichaam gebruikt. Ze
leveren 2,4 kcal/g en hun zoetend vermogen is vergelijkbaar met dat van een 10 %
saccharose-oplossing.
Door suiker te vervangen door een polyol behoudt men dus de suikersmaak, maar met
minder calorieën. De polyolen hebben echter een andere smaak dan saccharose.
Polyolen worden aangetroffen in kauwgom (xylitol), gebak en “light” snoepgoed
(sorbitol, xylitol). Consumptie van meer dan 20-50 g polyolen per dag kan
buikkrampen, opzetting van de buik en diarree veroorzaken.
2. Intense zoetstoffen
Dit zijn kunstmatige zoetstoffen. Ze leveren geen energie en hebben een zoetend
vermogen dat, naargelang het product, 180 tot 700 maal hoger is dan dat van saccharose.
De intense zoetmiddelen die het meest worden gebruikt zijn aspartaam, acesulfaam K,
saccharine en cyclamaat. De eigenschappen van die stoffen verschillen. Sommigen
mogen niet worden gebruikt bij het koken en bakken omdat de smaak erdoor verandert.
Dat is met name het geval voor aspartaam. Tests hebben aangetoond dat ze geen toxische
effecten hebben op de gezondheid van de mens, en verschillende internationale
instanties bepalen de maximaal toegelaten hoeveelheid per kg lichaamsgewicht per dag. Onder
deze hoeveelheid is er geen enkel risico voor de gezondheid. Bij kinderen kan deze
maximale hoeveelheid echter snel worden bereikt als ze “light” frisdranken drinken.
Bijvoorbeeld een kind van 10 jaar zou niet meer dan 500 ml “light” limonade per dag
mogen drinken. Deze hoeveelheid zou nog moeten worden verlaagd als het kind nog
andere gezoete producten neemt. Ze hebben geen effect op de bloedglucosespiegel.
Hypoglycemie kan dus niet worden behandeld met “light” frisdranken.
Opgelet voor de vermelding “light” of “dieet”.
Deze vermelding betekent niet dat de voedingsmiddelen geen suiker bevatten. Deze
vermelding wordt gegeven aan producten die minder calorieën of een kleinere hoeveelheid
van een voedingsstof leveren dan het referentieproduct. En dat kan betrekking hebben op
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suiker, vetten, alcohol, enz. Sommige “light” producten bevatten minder alcohol, maar
vaak veel meer suikers. Dat is bijvoorbeeld het geval voor alcoholvrije aperitieven en bier.
Dit is met name van belang voor adolescenten die discotheken bezoeken.

5.

EVENWICHTIGE VOEDING
Een evenwichtige voeding is het resultaat van een optimaal gebruik van de beschikbare
voedingsmiddelen. In ons land is de keuze zeer groot en gevarieerd.
Om te komen tot dit evenwicht, moet men rekening houden met:
- de complexiteit van de voedingsmiddelen: de meeste voedingsmiddelen bevatten
meerdere voedingsstoffen;
- de aanbevolen hoeveelheid van de verschillende macronutriënten;
- de toepassing van de principes van de zgn. voedselpiramide.

A. Sommige voedingsmiddelen bevatten meerdere macronutriënten (figuur 8.13)
Vlees, een bron van eiwitten, kan ook verborgen vetten bevatten. Brood, een bron van
koolhydraten, bevat ook eiwitten. Aardappelen, een bron van koolhydraten, kunnen
veel vetten bevatten als ze gefrituurd of gebakken worden.
Kijk aandachtig naar de onderstaande figuur. Elke cirkel geeft één van de macronutriënten
weer. Sommige voedingsmiddelen bevinden zich in één van de cirkels, sommigen bevinden
zich in twee of drie cirkels.

Fig. 8.13

De bestanddelen van de voeding (afbeeding aangepast door M.-J. Mozin)
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Het is dan ook beter geen “magere” of “light” producten te nemen en gewoon
gezond te eten.
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Tot besluit :
Producten “voor diabetespatiënten” of “met fructose” zijn niet interessant
voor patiënten met type 1 diabetes.

We stellen vast dat eiwit en (magere) vis zich in de cirkel van de proteïnen bevinden, olie
en boter bevinden zich in de cirkel van de vetten; suiker en fruit bevinden zich in de
cirkel van de koolhydraten.

Zo heeft elk voedingsmiddel zijn plaats. Op de etikettering van de voedingsmiddelen
kan u het gehalte aan eiwitten, vetten en koolhydraten aflezen.
Marie-Josée MOZIN, Isabelle THIEBAUT, Serge PIETERS, Martine DASSY
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Vlees en kaas bevinden zich in de cirkel van de eiwitten en de cirkel van de vetten. Deze
voedingsmiddelen bevatten immers zowel eiwitten als vetten. Frieten en chocolade
bevinden zich in de cirkel van de koolhydraten en de cirkel van de vetten. Deze
voedingsmiddelen bevatten immers zowel koolhydraten als vetten.

B. Wat is een evenwichtige voeding ? (figuur 8.14)
De ervaring heeft geleerd dat een bepaald evenwicht tussen de verschillende
macronutriënten van essentieel belang is voor een goede gezondheid en voor het onder
controle houden van de diabetes.
Het beste evenwicht is het volgende:
• iets meer dan de helft van de calorieën wordt geleverd door koolhydraten (50-55 %);
• één derde van de calorieën wordt geleverd door vetten;
• 10-15 % van de calorieën wordt geleverd door eiwitten.

10 tot 15 %
eiwitten

50 tot 55 %
koolhydraten
30 tot 35 %
vetten

Fig. 8.14

Ideaal evenwicht tussen de voedingsstoffen.

C. De voedselpiramide (figuur 8.15)
Aan de hand van een piramide kan men illustreren welke de ideale verdeling van de
voedingsmiddelen is om een evenwichtige voeding te verkrijgen.
Als we de piramide in meerdere niveaus indelen, ziet men dat het volume van de niveaus
vermindert naarmate men de top bereikt. De basis van de piramide heeft het grootste
volume.
Aan de hand van de piramide kan men aantonen dat sommige voedingsmiddelen in
grotere hoeveelheid moeten worden gebruikt dan andere. De grootste hoeveelheden
worden weergegeven in de basis, de kleinste in de top.
Alle niveaus van de piramide bevatten voedingsmiddelen. Boven de piramide bevindt
zich een kruik met water. Water is de enige drank die onontbeerlijk is. Water wordt
geleverd in de vorm van mineraal of bruisend water en kan, naargelang de leeftijd, ook
voor een stuk worden geleverd in de vorm van fruitsap, thee of slappe koffie.
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De voedselpiramide (Serge Pieters).

We zullen nu samen de niveaus van de piramide beklimmen.
De basis van de voeding (= de basis van de piramide) bestaat idealiter uit
voedingsmiddelen die veel complexe koolhydraten bevatten. Vetten en suikerwaren
nemen een kleinere plaats in de piramide in; men mag er dus minder van eten.
We zullen even blijven stilstaan bij de verschillende niveaus om de kenmerken van de
overeenstemmende voedingsmiddelen en hun effect op de bloedglucosespiegel te bespreken.
- Niveau 1:
Voedingsmiddelen die rijk zijn aan koolhydraten met een neutrale smaak.
Brood, granen, tarwegriesmeel, rijstegries, maniokgries, deegwaren en rijst bevinden
zich onderaan de piramide, want ze moeten minstens 40 % van de totale hoeveelheid
calorieën leveren.
Bij elke maaltijd en elk tussendoortje moet men één van die voedingsmiddelen
gebruiken.
Om te zorgen voor voldoende voedingsvezels moeten we variatie brengen in de
koolhydraten en meerdere malen per week volkorenbrood, deegwaren en volle rijst eten.
- Niveau 2:
Groenten leveren wat complexe koolhydraten zonder suikersmaak, vezels, minerale
zouten en vitaminen. Ze bevatten veel water. Groenten mogen dan ook onbeperkt
worden gegeten.
Fruit heeft een belangrijke voedingswaarde. Het levert vitaminen, minerale zouten,
voedingsvezels en water en bevat doorgaans meer koolhydraten dan groenten.
- Niveau 3:
Vlees, gevogelte, vis, eieren en zuivelproducten zijn de belangrijkste bronnen van
dierlijke eiwitten, die de helft van de totale hoeveelheid eiwit moeten dekken. De
dagelijkse hoeveelheid voedingsmiddelen uit deze categorie varieert met de leeftijd.
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Fig. 8.15
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Een te hoge consumptie van deze voedingsmiddelen wordt niet aanbevolen, en dat geldt
ook voor personen zonder diabetes! Het lichaam elimineert immers de eiwitten die het
niet nodig heeft voor zijn “bouw” of zijn werking in de vorm van afvalstoffen (ureum),
en deze worden verder geëlimineerd door de nieren. Hoe meer eiwitten er “te veel” zijn,
des te meer afvalproducten de nieren moeten verwerken en des te harder ze dus moeten
werken, zodat ze vroegtijdig “vermoeid” kunnen raken.
Zoals we hebben gezien, kan vlees ook vetten bevatten. Vis bevat minder vet; het betreft
bovendien vetten van goede kwaliteit die rijk zijn aan poly-onverzadigde vetzuren.
Voor een evenwichtige voeding moet men variatie brengen in het vlees, de hoeveelheid
vette charcuterie beperken en tweemaal per week vis eten.
Melk en zuivelproducten zijn een essentiële bron van calcium en fosfor, mineralen die
nodig zijn voor de aanmaak van botweefsel.
Maar niet alle zuivelproducten zijn evenwaardig. Sommige producten brengen meer
vetten of meer suikers aan. Ook bepaalde kazen zijn bijzonder vetrijk, en de hoeveelheid
ervan dient dan ook te worden beperkt of gespreid (minder vaak). Als u die kaas eet,
wordt aanbevolen geen boter of margarine op het brood te smeren. Men zou vaker
magere zuivelproducten moeten gebruiken.
- Niveau 4:
Smeerbare vetstoffen en vetstoffen voor het braden leveren de helft van de dagelijkse
hoeveelheid vetten; de andere helft wordt geleverd door de “onzichtbare” vetten in de
voedingsmiddelen (vlees, zuivelproducten, luxebroodjes, gebakjes, enz.).
Zoals hierboven vermeld, wordt aanbevolen variatie te brengen in de vetten om te
komen tot het volgende evenwicht:
25 % verzadigde vetzuren, 50 % mono-onverzadigde vetzuren en 25 % poly-onverzadigde
vetzuren.
In de praktijk wordt aanbevolen variatie te brengen in de smeerbare vetstoffen en de
oliën die worden gebruikt voor het braden en het op smaak brengen van de gerechten.
Goed om weten:
• De eigenschappen van de poly-onverzadigde vetzuren gaan verloren als ze worden
opgewarmd. Oliën die poly-onverzadigde vetzuren bevatten, zijn dus meer geschikt
voor het bereiden van vinaigrettes of mayonaise dan voor het bakken van
voedingsmiddelen.
• We mogen niet te veel vetten eten, maar als we er te weinig van eten, kan het zijn dat
de behoeften aan vitamine A, D, E en K niet worden gedekt. Deze vitaminen worden
immers vooral door vetten geleverd.
- Niveau 5:
Gebakjes, koekjes, snoep, chocolade, suikers, chips, enz.
Deze voedingsmiddelen vallen doorgaans sterk in de smaak. Ze zijn smakelijk, maar
bieden geen voordelen op het vlak van de voedingswaarde.
Deze concentraten van calorieën bevatten vaak onzichtbare vetten die rijk zijn aan
verzadigde vetzuren of suikers met een suikersmaak.
Daarom kan u ze beter slechts af en toe eten.

6.

VERDELING VAN DE VOEDING
NAARGELANG HET WERKINGSMECHANISME VAN INSULINE
A. Systeem met twee insuline-injecties
Bij een behandeling met twee insuline-injecties per dag moet de verdeling van de
koolhydraten het werkingsprofiel van de insuline volgen. Jonge diabetespatiënten
moeten zesmaal per dag eten, d.w.z.3 maaltijden en 3 tussendoortjes.
De gele curve van figuur 8.16 illustreert de werking van snelwerkende insuline, de
groene curve deze van traagwerkende insuline en de rode curve de resultante van de
werking van beide insulines.
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Fig. 8.16

Bij het ontbijt werkt de insuline nog niet. Het ontbijt moet dus weinig koolhydraten
bevatten. Halverwege de voormiddag is het effect van de kortwerkende insuline maximaal
en bovendien begint de intermediairwerkende insuline te werken. Op dat ogenblik moet
men dus meer koolhydraten gebruiken dan bij het ontbijt. Het middagmaal is een
tijdstip van de dag waarop men goed voorzien is wat insuline betreft. Het vieruurtje moet
vooral koolhydraten bevatten, omdat de intermediairwerkende insuline op dat ogenblik
zeer actief is. Het avondmaal moet worden gebruikt een half uur na de tweede injectie
indien deze bestaat uit een mengsel van kort- en intermediairwerkende insuline. Net zoals
het middagmaal, moet het avondmaal evenwichtig samengesteld zijn uit eiwitten, vetten
en koolhydraten. De laatste lichte maaltijd vóór het slapengaan bevat vooral koolhydraten
die traag worden geabsorbeerd om ’s nachts hypoglycemie te voorkomen.

B. Basaal-prandiaal systeem
Bij een basaal-prandiaal systeem (figuur 8.17) met vier of meer injecties per dag is het
tijdstip van de maaltijden veel minder van belang, en de dosis insuline wordt aangepast aan
wat men wil eten. Met dit systeem wordt bv. vóór het slapengaan een langwerkende
insuline ingespoten; deze zorgt, net zoals bij personen zonder diabetes, voor de basale
insulinespiegel die we nodig hebben buiten de maaltijden. Om de maaltijden te dekken,
injecteert men een half uur vóór de maaltijd een snelwerkende insuline met een
insulinepen. Soms is een koolhydraatrijk tussendoortje aangewezen om hypoglycemie te
voorkomen. Hypoglycemie kan optreden tussen de hoofdmaaltijden doordat het effect
van de kortwerkende insuline maximaal is 1,5 tot 3 uur na de injectie. In dit schema van
insulinetherapie worden de koolhydraten als volgt verdeeld: 20-25 % van de totale
hoeveelheid koolhydraten bij het ontbijt, 35-40 % bij het middagmaal en 35-40 % bij
het avondmaal.
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7.

WAT DOEN “IN DE PRAKTIJK” ?
Jonge diabetespatiënten moeten een normale gezonde evenwichtige voeding
gebruiken, verdeeld naargelang het werkingsschema van de insulines. Ze moeten
dus hetzelfde voedsel in dezelfde hoeveelheden eten als jongeren van dezelfde
leeftijd, hetzelfde gewicht en dezelfde lichamelijke activiteit zonder diabetes !
Jonge diabetespatiënten zouden hun menu moeten kunnen kiezen in elke situatie
en moeten zeker de mogelijkheid krijgen daarover te onderhandelen.
Tot besluit: Een soepel, aangepast en goed doordacht dieet is beter dan strikte regels
die snel worden opgegeven.

A. Algemene voedingsadviezen / schema met twee insuline-injecties
• Zesmaal per dag op regelmatige tijdstippen eten: een ontbijt, een lichte maaltijd rond
10 uur (tienuurtje), een middagmaal, een lichte maaltijd rond 15.30 uur (vieruurtje),
een avondmaal, een lichte maaltijd vóór het slapengaan.
• De lichte maaltijd om 10 uur moet meer koolhydraten (brood, droge koeken, fruit,
enz.) bevatten dan het ontbijt.
• Niet eten tussen de maaltijden en de lichte maaltijden.
• Steeds eten na een insuline-injectie: ongeveer een half uur na de injectie, afhankelijk
van de bloedglucosespiegel.
• Elke maaltijd of lichte maaltijd moet een voedingsmiddel bevatten dat rijk is aan
koolhydraten met een niet-gesuikerde smaak (brood, deegwaren, rijst, aardappelen,
griesmeel, droge koeken). Een maaltijd zonder koolhydraten is hetzelfde als een
maaltijd overslaan!
• Elke dag eten: minstens 1 portie gekookte groenten + 1 portie rauwe groenten + 1-2 stukken
fruit.
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Tienuurtje
Anderhalve snede wit brood
+ boter
+ 1 stuk fruit (appel, peer, banaan, meloen, aardbeien, sinaasappel, kiwi, enz... ongeveer 130 g)
Middagmaal
75 g vlees of vis
+ 200 g gekookte of rauwe groenten
+ 250 g aardappelen of 135 g deegwaren of gekookte rijst
150 ml fruitsap zonder suiker + water
Vieruurtje
1 stuk appelcake en 1 klein glas halfvolle melk
Avondmaal (een half uur na de insuline-injectie)
2-3 sneden wit brood
+ boter (dun besmeerd)
+ 50 g toespijs (kaas, charcuterie, koud vlees, koude vis, ei, enz.)
+ 1 portie rauwkost
+ 1 koffielepel maïs-, soja- of zonnebloemolie voor de vinaigrette
Water
Lichte maaltijd voor het slapengaan
1 potje yoghurt natuur en 1 droge koek

B. Algemene voedingsadviezen / basaal-prandiaal schema met 4 insuline-injecties
• Met dit insulineschema hoeft men niet op regelmatige tijdstippen te eten (de
insulinedosis wordt aangepast vlak vóór de injectie, afhankelijk van de samenstelling
van de maaltijd die men zal gebruiken).
• Zorgen dat elke maaltijd een minimale hoeveelheid koolhydraten bevat. U moet dus
de voedingsmiddelen kennen om afwisseling te brengen in het menu zonder dat u
zich daarover elke dag het hoofd moet breken.
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Voorbeeld van een dagmenu voor een kind van 10 jaar met diabetes
Ontbijt (een half uur na de insuline-injectie)
1 snede grijs brood
+ boter (dun besmeerd)
+ 20 g kaas
+ 200 ml halfvolle melk
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• De hoeveelheid vlees, gevogelte, vis of ei is afhankelijk van de leeftijd en het gewicht
van de jonge diabetespatiënt. Omdat deze voedingsmiddelen ook vetten bevatten,
dient de voorkeur te worden gegeven aan mager vlees (wit van kip, biefstuk,
varkensgebraad (van het haasje), kalkoengebraad, enz.).
• Variatie brengen in de vetstoffen (boter, margarine) voor het brood.
• Niet meer dan 50 g toespijs (kaas of magere charcuterie) op het brood.
• Minstens twee halfvolle of magere zuivelproducten (melk, yoghurt, slagroom, kaas,
bereidingen op basis van melk).
• Rauwkost op smaak brengen met soja-, maïs- of zonnebloemolie.
• Bij de bereiding zo weinig mogelijk vetten gebruiken (de voedingsmiddelen
bakken/koken in de oven, met stoom, in de magnetron, in “papillot”, in een
stoomketel, in court-bouillon) of anders olijf- of arachide-olie nemen.
• Max. 2 glazen fruitsap zonder suiker per dag drinken.
• Water drinken.
• Niet te veel snoepen (taart, bonbons, suikerwaren, enz.); het snoepgoed na de
maaltijd of bij een lichte maaltijd eten.

C. Enkele bijzondere situaties

Marie-Josée MOZIN, Isabelle THIEBAUT, Serge PIETERS, Martine DASSY
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• Doorgaans volstaan drie maaltijden – de maaltijd wordt gebruikt na de insulineinjectie.
• De principes van een evenwichtige voeding toepassen (zie hoger).
• Jonge diabetespatiënten moeten verstandig eten: geen grote fouten zoals een maaltijd
overslaan en niet te veel “uitspattingen”, met mate eten maar geen speciaal dieet.
Alles is toegestaan, maar met mate.

Verjaardagen, schooluitstapjes, feestmaaltijden, “op stap gaan of uitgaan” met vrienden,
enz. zijn gelegenheden waarbij men in contact komt met een andere, “feestelijkere”
maar ook meer gesuikerde voeding. In dat geval moet men de insulinedosis goed
aanpassen en ook rekening houden met de voorziene lichamelijke activiteit. Als er meer
sport of discodansen op het programma staat, nemen het calorieverbruik en de behoefte
aan suiker toe. In welke mate ? Dat verschilt van persoon tot persoon. Enkel de ervaring
zal u leren hoe u de insulinedosis en de voeding moet aanpassen voor een gegeven
activiteit.
Bij een vieruurtje of bijzondere maaltijd zonder extra lichamelijke activiteit kan men
beter de insulinedosis (zie hoofdstuk 6) aanpassen. In geval van frequente feestmaaltijden
mag men niet overdrijven bij de keuze van de gesuikerde voedingsmiddelen en de
hoeveelheden. Maar dat geldt voor iedereen !
Adolescenten die de discotheek bezoeken bijvoorbeeld moeten letten op wat ze drinken:
- alcoholische dranken: opletten zoals iedereen ! (zie ook hoofdstuk 11)
- dranken zonder alcohol: bevatten vaak meer suiker dan andere
- niet te veel light frisdranken drinken
- dranken die zeer veel cafeïne bevatten, kunnen de vermoeidheid - soms een
eerste symptoom van hypoglycemie - maskeren
Ook hier bestaan er geen “standaardaanbevelingen” voor het aanpassen van de voeding.
Alles hangt af van het type en het aantal dansen per uur, de stress, de normale
glycemiecontrole, enz.

D. Opmerkingen
We hebben de algemene principes van de voeding voor jonge diabetespatiënten
besproken, maar we mogen daarbij niet vergeten dat elke patiënt uniek is. Het
voedingsadvies moet dus steeds individueel zijn, rekening houdend met de groei van het
kind – die zo harmonieus mogelijk moet zijn – en uitgaande van een gedetailleerde
voedingsanamnese, d.w.z. een individueel gesprek waarbij de diëtist(e) rekening houdt
met de leefwijze, de eetgewoonten, de fysieke activiteit, het uurrooster, de culturele en
religieuze gewoonten, enz.
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INLEIDING
Iedereen - diabetespatiënt of niet - moet regelmatig aan lichaamsbeweging doen in de
vorm van sport of actieve spelen, omdat lichaamsbeweging goed is voor lichaam en
geest (“mens sana in corpore sano”) en ook het gewicht onder controle houdt. Maar het
calorieverbruik per uur sport bij volwassenen bedraagt slechts 150 kcal (wandelen),
300 tot 400 kcal (fietsen, tennis, turnen), 500 tot 600 kcal (joggen, voetbal,
zwemmen), 800 tot 1000 kcal (langlaufen), terwijl 100 g pindanootjes reeds bijna
600 kcal levert...

BEWEGING

INS
VOEDING

INSULINE

LICHAAMSBEWEGING
ULINE

Fig. 9.1

VOED

Insuline, lichaamsbeweging en voeding zijn zoals de 3 delen van een puzzle, die precies
in mekaar moeten passen ten einde een goede behandeling van de diabetes te bekomen.

Naast insuline en de voeding is regelmatige lichaamsbeweging de derde pijler in de
behandeling van jonge diabetespatiënten (figuur 9.1). Dit hoofdstuk legt uit hoe sport
kan worden geïntegreerd in het dagelijkse leven.

2.

DE ROL VAN GLUCOSE EN INSULINE
TIJDENS LICHAAMSBEWEGING
Bij lichaamsbeweging worden de spieren gemobiliseerd en daarvoor is energie nodig in
de vorm van glucose. Men zou kunnen denken dat dan ook meer insuline nodig is
omdat insuline de opname van glucose door de spieren stimuleert. Maar dat is niet het
geval: lichaamsbeweging op zich versterkt de werking van insuline op de spieren, maar niet op
de lever. Dat is belangrijk, want de lever, een “suikerreservoir”, moet de glucose leveren
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Fig. 9.2

Vergelijking tussen het suikerverbruik door de spieren bij spierarbeid en het benzineverbruik
van een optrekkende wagen.
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Fig. 9.3

In rusttoestand bevatten de spieren en de lever veel glycogeen. Er wordt weinig glucose
verbruikt. De “sleutel” insuline opent de “deur” van de spieren en de lever voor
het binnendringen van glucose.
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die nodig is voor een goede werking van de spieren. Welnu, na een maaltijd wordt glucose
onder invloed van insuline ook opgenomen in de lever, waar het wordt opgeslagen.
Bijgevolg heeft de natuur voor een “dubbel systeem” gezorgd: enerzijds om de
concentratie van insuline in het bloed tijdens een inspanning te verlagen om meer
glucose uit de lever vrij te zetten, anderzijds om de activiteit van insuline ter hoogte van
de spieren te verhogen opdat zij meer glucose van de lever zouden opnemen. Tijdens een
inspanning zijn de spieren “gevoeliger” voor insuline; de insuline werkt beter, ook al is
de bloedspiegel lager. We kunnen dat vergelijken met een auto die optrekt (figuur 9.2):
de motor (= de spieren) verbruikt meer brandstof (= glucose) die in de motor komt dankzij
een injector of carburator (= insuline). De brandstof (= glucose) is afkomstig van de tank (=
de lever) en wordt door een brandstofpomp (= het hart) door de leidingen (= bloedvaten)
voortgepompt. De leidingen van een auto bevatten zeer weinig brandstof, en als de tank
onvoldoende brandstof verschaft om aan de behoeften van de motor te voldoen, zou de
motor “stokken” om ten slotten stil te staan. In hoofdstuk 1 hebben we geleerd dat het
bloed normaal slechts ongeveer 1 g glucose per liter bevat (= 100 mg/dl: dat zijn de
eenheden van de glucosemeters), wat weinig is. De 5 l bloed van een volwassene
vervoeren dus slechts 5 g glucose, dus maar evenveel als een klontje suiker. Maar het
lichaam beschikt gelukkig over twee reservoirs (de lever en de spieren zelf) om glucose
op te slaan in een speciale vorm, glycogeen genaamd. Glycogeen is als het ware een
“glucoseconcentraat” (figuur 9.3). Glycogeen kan gemakkelijk en snel worden omgezet in
glucose. Als de spieren werken, verbruiken ze eerst hun eigen glycogeen, dat echter snel
opraakt. Dan halen ze glucose uit het bloed dankzij de insuline die dan een sterkere
inwerking heeft. Insuline is nodig opdat de spieren glucose zouden kunnen opnemen.

We gaan nu zien wat er gebeurt bij kinderen met en zonder diabetes.

Als de glucoseconcentratie in het bloed daalt omdat de glucose door de actieve spieren
wordt opgenomen, geeft de lever automatisch een equivalente hoeveelheid in het bloed
af (figuur 9.4). Dat komt doordat de bètacellen van de pancreas tijdens de inspanning minder
insuline afscheiden, en tijdens een inspanning werkt de insuline beter in de spieren, maar
niet in de lever. Zo wordt de bloedglucosespiegel nagenoeg constant gehouden; zoniet
zou de inspanning een hypoglycemie veroorzaken, met het optreden van de tekens
beschreven in hoofdstuk 10. Als de sportieve activiteit gedurende meer dan een uur
wordt uitgeoefend, moeten suikerhoudende dranken en voedingsmiddelen genomen
worden om te voorkomen dat de leverreserves uitgeput zouden raken. Tijdens de uren na
de inspanning vult het lichaam de glycogeenreserves aan, eerst in de spieren en daarna in de
lever (figuur 9.5). Het gebruikt hiervoor de glucose aanwezig in het bloed.

B. Kinderen met diabetes
Bij kinderen met diabetes kan de hoeveelheid insuline in het bloed niet automatisch dalen
tijdens een inspanning, doordat enkele uren voordien een insuline-inspuiting werd
gegeven. De totale dosis insuline bevindt zich dus reeds in het lichaam. Daardoor stelt
de lever onvoldoende glucose vrij om de daling van de bloedglucosespiegel op te
vangen, wat zou kunnen leiden tot een ernstige hypoglycemie. Tijdens de eerste uren na
de inspanning worden de glycogeenreserves in de lever en de spieren hersteld, en dat
verklaart waarom de glucose na het beëindigen van de sportactiviteit sneller uit het
bloed verdwijnt dan in rust. Dat betekent ook dat er risico is op hypoglycemie tijdens de
recuperatiefase, ook als de spieren niet meer werken.
Bij kinderen zonder diabetes daalt de bloedspiegel van insuline automatisch tijdens een
inspanning, maar bij kinderen met diabetes kunnen de effecten van een inspanning dus
gunstig of schadelijk zijn naargelang de hoeveelheid insuline in het bloed.
In geval van een overdosis van insuline en/of een versnelde vrijstelling van de insuline
die dicht bij een actieve spier werd ingespoten, is er een risico op hypoglycemie tijdens en na
de inspanning.
In geval van een te lage dosis van insuline en een ernstige hyperglycemie vóór de inspanning kan
de bloedglucosespiegel nog meer stijgen door een verhoogde productie van glucose in de lever.
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A. Kinderen zonder diabetes

Kinderen en adolescenten met diabetes mogen dus enkel aan sport doen op
de uitdrukkelijke voorwaarde dat ze correct met insuline worden
behandeld en als de bloedglucosespiegel voldoende onder controle is. Ze
kunnen dan even goed presteren als kinderen zonder diabetes. Toch
moeten enkele voorzorgsmaatregelen worden genomen. Vanaf de leeftijd
van 11 à 12 jaar zijn kinderen in staat de fundamentele mechanismen die
het glycemie-evenwicht bepalen, te begrijpen, rekening houdend met de
dosis insuline, de voeding en sport. Vóór die leeftijd worden de beslissingen
genomen door de ouders.

3.

WAT DOEN VÓÓR EEN LICHAMELIJKE INSPANNING ?
De aanbevelingen voor de voeding en insuline-inspuitings zijn in tabel 9.1 samengevat.
In de praktijk moeten alle kinderen en adolescenten met de hulp van hun ouders en de
kinderdiabetoloog leren hun eigen energie bij een gegeven inspanning in te schatten. De
aanpassing van de voeding en de insulinedosis varieert sterk van kind tot kind. Laurence
verlaagt haar insulinedosis zonder extra suiker te nemen uit angst om dik te worden.
Hilde zal de insulinedosis iets verlagen en wat meer koolhydraten gebruiken. JanFrederik verlaagt zijn insulinedosis niet, maar zal ervan profiteren om een lichte maaltijd
met veel suiker te gebruiken.
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Tijdens de lichaamsbeweging wordt een groot deel van het glycogeen in de spieren omgevormd tot
glucose. Deze omzetting gebeurt eveneens in de lever, waarna glucose in de bloedsomloop terecht
komt, en via deze weg bij de spieren – die een grote verbruiker van glucose zijn – wordt gebracht.
Insuline is onmisbaar voor het binnendringen van glucose in de spieren. Niettegenstaande dat
de hoeveelheid insuline in het bloed vermindert ten einde de lever aan te zetten tot het leveren
van de nodige glucose, vergroot lichamelijk inspanning de inwerking van de insuline op de spieren.

SPIER

LEVER

: bloed
: glycogeen
: glucose
: grotere inwerking van
de insuline op de spieren

Fig. 9.5

BLOED

Na de lichaamsbeweging nemen de lever en de spieren glucose op uit het bloed ten einde
hun reserves glycogeen aan te vullen ; dit kan voortduren tot vele uren na de lichaamsbeweging.
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Tabel 9.1. Praktische aanbevelingen bij een lichamelijke inspanning
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1.

Zorgen voor een goede metabole controle: geen hyperglycemie (> 300 mg/dl), noch
ketose. Eventueel de bloedglucosespiegel vóór de inspanning bepalen en ketonurie
opsporen.
2. Steeds suiker bij zich hebben.
3. De intensiteit en de duur van de spierarbeid geleidelijk verhogen.
4. De laatste 3 uur vóór de inspanning koolhydraten die traag worden geresorbeerd
gebruiken om de glycogeenreserves in de spieren en de lever te verzadigen.
5. In geval van een onvoorziene inspanning, meer koolhydraten gebruiken vlak vóór,
tijdens en na het sporten.
6. In geval van een voorziene inspanning, de insulinedosis die tijdens en na een zware
inspanning werkt, met 10 tot meer dan 50 % verlagen naargelang de intensiteit van de
inspanning.
7. De insuline niet inspuiten in een spiermassa die sterk zal bewegen.
8. Liefst geen lichamelijke inspanning leveren als het effect van de insuline maximaal is.
9. Bij een langdurige lichamelijke inspanning, water met glucose (6 tot 8 %) drinken of
koolhydraten eten (vruchtenmoes, chocolade) vlak vóór, tijdens (om de 30-45 minuten)
en na de inspanning.
10. Na een zware lichamelijke activiteit, vóór het slapengaan de bloedglucosespiegel meten
om een nachtelijke hypoglycemie te voorkomen.
11. De resultaten van de aanpassing van de insulinedosis en de voeding evalueren.
12. De begeleiders inlichten en leren hoe ze een ernstige hypoglycemie moeten behandelen
(GlucaGen® Hypokit) (zie hoofdstuk 10).

A. Voeding
Net zoals bij sporters zonder diabetes kan het nuttig zijn de glycogeenreserves
te verhogen door de laatste drie uur vóór de inspanning complexe koolhydraten
te nuttigen; niet te veel eten vlak voor de inspanning.
Ingeval van een onvoorziene inspanning kan enkel de voeding worden aangepast.
De jongere kan vóór, tijdens en zelfs na de inspanning een maaltijd met
meer koolhydraten dan gewoonlijk nuttigen. Bv. als de jongere denkt ’s morgens
te gaan zwemmen, kan hij een ontbijt en/of een tienuurtje met meer koolhydraten
gebruiken. Door ervaring leert men de beste verdeling en het belang van
koolhydraatsupplementen.
Enkele praktische aanbevelingen voor de voeding van sporters en atleten met
diabetes:

Tabel 9.2. Belang van de tussendoortjes in functie van de glycemie
vóór de lichamelijke inspanning
Glycemie (mg/dl)
• < 130

Intensiteit van de inspanning
Licht
Intensief

Tussendoortje
Dubbel
Driedubbel

• 130 tot 180

Licht
Intensief

Eén enkel
Dubbel

• 180 tot 250

Licht
Intensief

Geen tussendoortje
Geen tussendoortje

• > 250 + ketonen

Sport afgeraden

• > 300

Sport afgeraden
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Tussendoortjes
•
•
•
•
•
•
•
•

Eén appel
Eén sinaasappel
Eén peer
Twee “petit beurres”
Twee “boudoirs”
Een vierkant sneetje wittebrood
Een klein glas ongezoet fruitsap
............

Gemiddeld gewicht
(g)
120
130
130
20
14
30
150

Hoeveelheid koolhydraten
per portie (g)
15
12
14
15
11
15
15

2. Tijdens het sporten
De atleet moet water drinken bij het begin van de wedstrijd en daarna ongeveer om
de 20 minuten. Als de wedstrijd langer dan één uur duurt, is het aangewezen de drank
aan te rijken met koolhydraten tot een concentratie van 6-8 % (bv. fruitsap verdund
tot 1/3 of de helft). Opgelet: de zgn. “dranken voor sporters of sportdranken”
bevatten vaak te veel suikers.
Als de sportactiviteit langer duurt dan 2 tot 3 uur, kan de atleet om de 30 minuten
een reep granen, droge koeken, rijsttaart, vruchtenmoes, enz. eten om hypoglycemie
te voorkomen.
3. Na het sporten
Het lichaam moet nu zijn glycogeenreserves weer aanvullen. Om hypoglycemie
tijdens de eerste uren na de inspanning te voorkomen, kan de jongere, in afwachting
van de volgende maaltijd, een extra tussendoortje nemen (tabel 9.3). In die fase is het
bijzonder nuttig de bloedglucosespiegel te controleren.

B. Insuline
Lichaamsbeweging en insuline verlagen beiden de bloedglucosespiegel. Bij patiënten die
regelmatig aan sport doen (training) zal de insulinebehoefte dalen doordat de insuline beter
inwerkt op de spieren.
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1. Vóór de sport
De suikerreserves (opgestapelde “glucose”, glycogeen genaamd) maximaal verhogen
om voldoende energie te hebben voor een langdurige inspanning. In dat geval zal
het lichaam ook putten uit zijn voorraad triglyceriden (vetten).
In hoofdstuk 8 over de voeding werd aangetoond dat 55 % van de energie moet
worden geleverd door koolhydraten. Bij topatleten kan dat percentage oplopen tot
70 %.
Het wordt aanbevolen een maaltijd rijk aan complexe koolhydraten (deegwaren,
rijst, brood, aardappelen enz.) te gebruiken drie uur vóór het begin van de wedstrijd.
De maaltijd mag niet te veel vet of vezels bevatten en moet licht verteerbaar zijn.
Het best geen voedingsmiddelen gebruiken die te veel gassen produceren (broccoli,
uien, enz.).
Eén uur vóór de wedstrijd kan de jongere een lichte maaltijd (< 200 kcal) gebruiken,
afhankelijk van de bloedglucosespiegel (tabellen 9.2 en 9.3).
Het beste is een kwartier vóór de inspanning 150 tot 200 ml water te drinken. Geen
drank met cafeïne of alcohol !
Sommige jonge sporters met diabetes vertonen een ijzertekort, vooral adolescente
meisjes (menstruaties), en een magnesiumtekort (in geval van onvoldoende inname
en verlies in de urine ten gevolge van glucosurie). Dan moeten supplementen
worden voorgeschreven. Vitaminetekorten zijn zeldzaam.

2. De insulinedosis dient strikt individueel te worden aangepast, en een optimale
aanpassing is enkel mogelijk na evaluatie van de vorige ervaringen. De dosis dient te
worden verlaagd naargelang de intensiteit en de duur van de inspanning, maar ook
naargelang de training en de voeding. De dosis kan meestal met 10 % worden verlaagd (turnen
en zwemmen op school), maar bij intensief skiën bijvoorbeeld, kan de dosis die de avond
voordien wordt gegeven, eventueel met 15 % worden verlaagd.
Of de insuline dient te worden gewijzigd, hangt af van het insulineschema en van het tijdstip van
de inspanning:
Harry DORCHY, Serge PIETERS
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1. Insuline moet worden ingespoten op afstand van een spiergroep die bij het sporten
wordt belast omdat die spieren meer doorbloed worden, wat zou kunnen resulteren in een
grotere lokale vrijstelling van insuline. Een fietser spuit de insuline dus niet in de dijen, een
skiër zal de insuline bij voorkeur in de buik inspuiten, een rechtshandige tennisspeler zal
de insuline eerder in de linkerarm spuiten. Elke inspuitingplaats moet individueel worden
getest omdat de resorptie van insuline afhankelijk is van de inspuitingplaats. Insuline
wordt sneller opgenomen in de buik dan in de armen, de dijen en de billen (in dalende
volgorde). Men moet ook rekening houden met andere factoren die een invloed kunnen
hebben op de resorptie van insuline, zoals de diepte van de inspuiting (gemakkelijker
hypoglycemie bij intramusculaire inspuiting), zwaarlijvigheid, de lokale temperatuur, enz.

a) Bij een insulinetherapie met twee inspuitingen per dag van een mengsel van een
snelwerkende (type I) en een intermediairwerkende (type II) insuline, dient men de
snelwerkende insuline (en eventueel ook de intermediairwerkende insuline) van de
eerste inspuiting te verlagen indien men in de voormiddag aan sport doet; de
intermediairwerkende insuline van de eerste inspuiting indien de sportactiviteit
voorzien is voor de namiddag, de snelwerkende insuline en soms ook de
intermediairwerkende insuline van de tweede inspuiting als men ’s avonds aan
sport doet. Een voorbeeld van aanpassing van het insulineschema bij geplande
lichaamsbeweging vindt u in figuur 6 van hoofdstuk 6 over de behandeling met
insuline (insulinetherapie). Het verklaart met name waarom men bij een insulinetherapie
met twee inspuitingen per dag het best geen insulinepennen met een gebruiksklaar
insulinemengsel gebruikt, omdat men de twee insulines van het mengsel niet afzonderlijk kan
aanpassen. Dit is wel mogelijk is als men het mengsel zelf in de spuit bereidt. In geval van een
intense fysieke activiteit gedurende verschillende uren moet ook de insuline verminderd
worden die na het beëindigen van de fysieke activiteit zal werken, aangezien het
organisme de suiker uit het bloed zal gebruiken om zijn reserves te herstellen.
b) In geval van een basaal-prandiale therapie dient de snelwerkende insuline die
overeenstemt met de periode van de inspanning aangepast te worden, maar soms
ook de basale insuline als de inspanning meerdere uren duurt.
c) Wat de patiënten met een insulinepomp betreft: bij inspanning na de maaltijd moet
de dosis van de continue insuline-inspuiting worden verlaagd. Als de inspanning
meerdere uren duurt, kan de basale insulinedosis met 30 tot 50 % worden verlaagd.
Het gebruik van een uitwendige insulinepomp bij jonge diabetespatiënten is echter
zeer beperkt. Veel jonge diabetespatiënten houden er niet van omdat ze dan constant
verbonden zijn met een katheter en een naald of een canule, terwijl de insulinepen
in het basaal-prandiaal schema de indruk geeft vrijer te kunnen handelen, vooral bij
het sporten.
Er zijn ook computers (al dan niet in zakformaat) die gebruik maken van algoritmes om de
insulinedosis weer te geven bij een geplande lichamelijke inspanning, afhankelijk van de
intensiteit van de inspanning. Maar zelfs dàn kan de dosis nooit zo nauwkeurig worden
aangepast als wanneer een adolescent leert aan zelfcontrole en zelfmonitoring te doen.
Als de gewone dosis insuline reeds werd ingespoten vóór een onvoorziene inspanning, moet men
meer koolhydraten gebruiken vóór, tijdens en soms ook na de inspanning. Dus, als de zon er toch
doorkomt na een grijze ochtend en Fernand zin heeft ’s namiddags te gaan fietsen, moet
hij een extra tussendoortje nemen.
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WELKE SPORT(EN) ?
Als de insulinedosissen goed aangepast zijn, als een gepaste inspuitingplaats wordt
gekozen en als voorzorgen worden genomen wat de voeding betreft, zijn er in principe
geen beperkingen op de sportieve mogelijkheden van jonge diabetespatiënten in vergelijking met
jongeren zonder diabetes. Hoe regelmatiger de sport wordt beoefend (meerdere malen per
week), des te gunstiger is de invloed ervan.

Het zal jonge diabetespatiënten verheugen te horen dat er sportkampioenen met
diabetes zijn: William Talbert, Hamilton Richardson en Lennart Bergelin (tennis in de
jaren ‘50), Gary Mabbut (voetbal, begin de jaren ‘80), Dominique Garde (Tour de France
renner, einde jaren ‘80). Pär Zetterberg (figuur 9.6), een uitstekend voetballer in eerste
klasse in België, heeft weliswaar pas diabetes gekregen in het begin van het jaar 1990,
maar is op topniveau gebleven en heeft zijn diabetes opmerkelijk goed onder controle
met het basaal-prandiaal systeem en een insulinepen. In 1993 en 1997 werd hij door zijn
collegae uitgeroepen tot “beste profspeler” en in 1994 kreeg hij de Gouden Schoen, de
hoogste bekroning in het voetbal. Wat een revanche op zijn trainer die hem had laten
vallen toen de diagnose diabetes werd gesteld !

B. Aan te bevelen sporten / te mijden sporten
De moeilijkste sporten wat de aanpassing van de behandeling betreft, zijn de sporten
met intense korte inspanningen. Daarentegen, bij een progressieve lichamelijke
inspanning over meerdere uren (wielertoerisme, wandelen, langlaufen, enz.) kunnen
patiënten met diabetes de bloedglucosespiegel gemakkelijk onder controle houden.

Fig. 9.6

Pär Zetterberg, die diabetes heeft sinds de leeftijd van 19 jaar, werd sindsdien reeds 2 maal uitgeroepen
tot beste voetbalspeler van het jaar in 1ste divisie en kreeg talrijke andere onderscheidingen.
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De enige activiteiten die dienen te worden gemeden, zijn deze die, vooral als ze alleen
worden beoefend, een gevaar inhouden in geval van een eventuele hypoglycemie.
Deze sporten zijn overigens soms ook gevaarlijk voor personen zonder diabetes:
valschermspringen, alpinisme, diepzeeduiken, autoracen, motorcross, deltavliegen,
solozeilen. Maar als men de nodige voorzorgen neemt en het advies inwint van
sporters en ervaren diabetologen, zijn nagenoeg alle sporten mogelijk.
Bij diabetespatiënten met vaatverwikkelingen (atherosclerose = aanslibben van de
wand van de bloedvaten), cardiale verwikkelingen (cardiomyopathie = afwijkingen
van de hartspier) en zenuwverwikkelingen (autonome neuropathie = aantasting van
de zenuwen die noodzakelijk zijn bij een inspanning), zijn de sportmogelijkheden
beperkt, maar dat probleem stelt zich niet bij kinderen. Echter, ook kinderen kunnen
een subklinische (= zonder duidelijke symptomen) disfunctie van het myocard
(= hartspier) vertonen. Daarom is het toch nuttig hartonderzoeken (echocardiografie,
inspanningsproef, enz.) uit te voeren bij jonge diabetespatiënten die aan
competitiesport willen doen. Dit geldt trouwens evenzeer voor jongeren die slechts
occasioneel sport beoefenen.
In geval van een proliferatieve retinopathie (= ernstige oogverwikkeling), die kan
voorkomen vanaf de leeftijd van 20 jaar als de diabetes jarenlang slecht onder
controle was (zie hoofdstuk 19), moet lichamelijke inspanning worden gemeden
omdat een stijging van de bloeddruk of een slag een bloeding binnen in het oog
kunnen veroorzaken.
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DEFINITIE EN VOORKOMEN
Indien we de normale bloedglucose- of glycemiewaarden (zie hoofdstuk 1) van 70 tot
140 mg/dl als referentiewaarden nemen, kunnen we stellen dat elke waarde lager dan
70 mg/dl stricto sensu gelijkstaat met een te laag bloedglucosegehalte of te lage glycemie,
een “hypoglycemie” genaamd. In de dagelijkse praktijk, en meer bepaald wat de
diabetespatiënt betreft, is men van mening dat, de facto, een hypoglycemie, afgekort
“hypo”, overeenkomt met een glycemie lager dan 60 mg/dl. Hypoglycemie kan
optreden bij elke diabetespatiënt die met insuline of andere bloedglucoseverlagende
middelen wordt behandeld en kan, indien ze niet wordt behandeld (toediening van
glucose, zie verder), leiden tot bewusteloosheid.
Kinderen met onregelmatige voedselinname en wisselende activiteiten zijn vatbaarder
voor hypo’s. Afhankelijk van het behandelingsschema met insuline zijn er tijdstippen
waarop hypoglycemie frequenter optreedt. Bij een schema met twee inspuitingen treedt zij
op in de late voormiddag en tussen 1 en 4 uur ‘s morgens, omdat er op die momenten veel
insuline in het bloed aanwezig is. Bij een schema met meerdere inspuitingen (4 of meer
inspuitingen per dag) komt hypoglycemie eerder een 3-tal uren na de inspuiting van
snelwerkende insuline of 1 à 2 uur na de inspuiting van ultrasnelwerkende insuline voor.
Hypoglycemie kan slechts zeer zelden optreden bij niet-diabetespatiënten, bv. bij zeer
lang nuchter blijven, en zelfs dàn is het niet systematisch. De symptomen zijn dan
minder ernstig en leiden zeer zelden tot bewustzijnsverlies.
Hypoglycemie = glycemie lager dan 60 mg/dl

2.

OORZAKEN
Hypoglycemie treedt op wanneer er in het bloed een onevenwicht is tussen de hoeveelheid
glucose en de hoeveelheid insuline, namelijk te veel insuline en te weinig glucose.

Goeiedag,
Bonjour
mijn
je m'appelle
naam is
insuline
EnEtikmoi
heet
glucose
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Hoofdstuk 10 : HYPOGLYCEMIE

HYPO

HYPER

Bij personen zonder diabetes gebeurt dit nagenoeg nooit omdat de hoeveelheid insuline
in het bloed zich automatisch aanpast aan de hoeveelheid glucose in het bloed. Als het
bloedglucosegehalte daalt, daalt automatisch ook de insulinespiegel, zodat er zich nooit
een ernstig onevenwicht voordoet. De bloedspiegel van insuline, afkomstig van de
pancreas, volgt als het ware het bloedglucosegehalte.
Nadat de eigen insulineproductie is weggevallen en insuline per inspuiting wordt
toegediend, zoals bij diabetes type 1, is dit evenwicht geen automatisme meer en is het
niet steeds perfect te regelen. Als er te weinig koolhydraten (zie hoofdstuk 8) worden
genuttigd of als de dosis insuline te hoog is, ontstaat er hypoglycemie. In de praktijk
gebeurt dit bij een te laag of een laattijdig gebruik van koolhydraten, bij het overslaan
van een maaltijd of tussendoortje, tijdens of na sportbeoefening (wegens het hoger
glucoseverbruik), na het inspuiten van een te hoge dosis insuline of na braken.
Wanneer neemt het risico op hypoglycemie toe ?
De vorige maaltijd bevatte te weinig koolhydraten
Een maaltijd werd te laat genomen
Een tussendoortje werd overgeslagen
Te veel insuline ingespoten
Tijdens of na het sporten
Na braken of diarree
Lichte hypo’s, die snel verdwijnen na inname van een kleine hoeveelheid suiker, zijn
onvermijdelijk bij een goed geregelde diabetes.
Ernstige hypo’s, met bewustzijnsdaling, of zeer langdurige of herhaalde hypo’s
daarentegen wijzen op een ernstig onevenwicht en moeten worden vermeden. Als men er
een verklaring voor vindt, kan men een herhaling voorkomen. Een ernstige hypoglycemie
zonder aanwijsbare oorzaak daarentegen betekent dat de insulineconcentratie op dat
ogenblik te hoog is: de betreffende dosis moet dus de volgende dag worden verlaagd (zie
hierna en hoofdstuk 6).
Matige of ernstige hypo’s tijdens het spel of na sportbeoefening vereisen een aanpassing,
hetzij van de dosis insuline, hetzij van de voeding (zie hoofdstuk 9).
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Af en toe lichte hypo’s = goede diabetesregeling
Ernstige en/of herhaalde hypo’s = aanpassing van de diabetesregeling is noodzakelijk

SYMPTOMEN

Bij een snellere daling van het bloedglucosegehalte zijn de symptomen echter duidelijker:
zweten, hartkloppingen, beven, duizeligheid, dubbelzien, hoofdpijn, hongergevoel en bleekheid. Ook
karakterveranderingen kunnen voorkomen: woede, prikkelbaarheid, agressiviteit, wenen, enz.
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De tekens (of symptomen) van hypoglycemie kunnen aanzienlijk variëren van persoon
tot persoon. Ook bij hetzelfde kind kan dit soms variëren van keer tot keer. De snelheid
waarmee de glycemie daalt en de frequentie van de hypoglycemieën zouden hierbij
wellicht een rol kunnen spelen. Zo zal een zich langzaam instellende hypoglycemie vooral
een gevoel van vermoeidheid, concentratieproblemen en slaperigheid geven: geeuwen, sufheid of
verwardheid, inslapen.

Hoofdstuk 10 : HYPOGLYCEMIE

3.
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Hoofdstuk 10 : HYPOGLYCEMIE

Sommige van deze symptomen worden aangevoeld door de patiënt zelf, andere door zijn
omgeving.

Al deze symptomen komen niet tegelijkertijd voor tijdens één hypoglycemieperiode. Soms
is er slechts één symptoom aanwezig, meestal gaat het echter om een combinatie van
meerdere symptomen.
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Zodra de glycemie daalt, komen verschillende hormonen vrij vanuit de pancreas, de bijnieren en de hypofyse
(het hersenaanhangsel). Deze stoffen doen de glycemie na enige tijd weer stijgen.
Het hormoon glucagon, afgescheiden door de alfa-cellen van de pancreas, zorgt voor de vrijmaking van de
glycogeenreserves uit de lever waardoor de glycemie weer stijgt.
Adrenaline, dat wordt afgescheiden door de bijnieren, heeft dezelfde werking en remt bovendien de vrijstelling
van insuline door de pancreas.
Cortisol, ook afkomstig van de bijnieren, en het groeihormoon vanuit de hypofyse werken insuline tegen en
verhogen dan ook de glycemie.
Deze laatste 3 hormonen komen ook vrij in andere stresssituaties en worden daarom stresshormonen
genoemd. Dit verklaart waarom men bij koorts of stress, ondanks een verminderde voedselinname, eerder te
hoge dan te lage glycemiewaarden heeft (zie hoofdstuk 11).
De symptomen van hypoglycemie zijn hoofdzakelijk het gevolg van het effect van de vrijgekomen adrenaline.
Dit zijn de zgn. adrenerge symptomen. Wanneer het bloedglucosegehalte verder daalt, hebben de hersenen een
glucosetekort. De symptomen die hiervan het gevolg zijn, worden neuroglycopenische symptomen genoemd.

Adrenerge symptomen
Bleekheid
Hartkloppingen
Honger
Beven
Zweten
Angst
Opwinding
Warmtegevoel

4.

Hypoglycemie
Neuroglycopenische symptomen
Concentratiestoornissen
“Dronken” gevoel
Ongecoördineerde bewegingen
Troebel of dubbel zicht
Stemmingsveranderingen
Zwakte
Moeheid
Stuiptrekkingen, coma

GEVOLGEN
Kinderen herstellen snel van de meeste hypo’s. Na zwaardere hypo’s hebben sommige
kinderen wel een misselijk gevoel of braakneigingen als laattijdig gevolg van de
stresshormonen. Na een ernstige hypo kunnen kinderen enkele uren slaperig of verward
blijven.
Frequente lichte hypo’s of zeldzame ernstige hypo’s veroorzaken geen hersenbeschadiging
op lange termijn. Dit geldt ook voor lichte of kortdurende nachtelijke hypo’s.
De schoolprestaties van kinderen met diabetes zijn overigens dezelfde als van kinderen
zonder diabetes.
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Hoe kan men al deze symptomen verklaren ? Wat gebeurt er in ons lichaam bij hypoglycemie ?

Hoofdstuk 10 : HYPOGLYCEMIE

Als de hypoglycemie zeer plots optreedt of als de eerste tekens niet worden herkend of
ondervangen (geen inname van snel geabsorbeerde suikers), kan dit leiden tot
bewustzijnsverlies (coma) en stuipen (convulsies). Dit komt vaker voor bij nachtelijke hypo’s
(zie verder).

Op lange termijn kunnen herhaalde ernstige hypo’s met langdurig bewustzijnsverlies
(meerdere uren) of hardnekkige stuipen soms lichte hersenbeschadiging veroorzaken,
met als gevolg leerstoornissen, karakterveranderingen, gedragsstoornissen of blijvende
epilepsie. Dit geldt vooral voor jonge kinderen waarvan de hersenen nog in volle
ontwikkeling zijn. Hoe jonger het kind is, hoe gevoeliger de hersenen zijn voor glucoseen zuurstoftekort. Na de leeftijd van 5 jaar is dit risico zeer gering.

Herhaaldelijke lichte
hypo’s veroorzaken nooit
hersenbeschadiging

Ernstige, langdurige
hypo’s veroorzaken in
zeldzame gevallen
hersenbeschadiging
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Een langdurige hypoglycemie kan niet leiden tot overlijden (niet meer ontwaken),
aangezien de glycemie spontaan weer zal stijgen, ook zonder hulp van buitenaf, dankzij
de werking van de vrijgekomen stresshormonen..
Men kan niet sterven aan een onbehandelde, niet herkende hypoglycemie

5.

BEHANDELING
A. Hoe een hypo bewijzen ?
Meestal zijn de symptomen van een hypoglycemie duidelijk en is het niet noodzakelijk
dit te bevestigen met bepaling van de glycemie met behulp van een glucometer of een
meettoestel. Nochtans is er soms twijfel en sommige kinderen durven ook hypoglycemie
voorwenden om te kunnen snoepen. Dan is een meting van de glycemie wel bijzonder
aangewezen. In de herstelfase van de hypo kan het soms ook nuttig zijn de glycemie te
bepalen om een overcorrectie (inname van te veel suikers) te vermijden.
Indien de glycemie lager is dan 60mg/dl, betreft het zeker een hypo. Tussen 60 en
90 mg/dl mag men soms ook wat extra suiker innemen, zeker tijdens of na het sporten.
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B. Onmiddellijke correctie van de hypoglycemie

x2

x2

Hoeveelheid in te nemen suiker: ongeveer 10 g
(vanaf 50 kg lichaamsgewicht: 15 g)
2 klontjes suiker
2 à 3 klontjes glucose (druivensuiker)
100 ml frisdrank (geen “light”)
100 ml fruitsap
2 koffielepels honing
2 koffielepels Glucopur“
Aandacht: geen suiker gecombineerd met vetten zoals chocolade, Mars®, enz.
omdat die trager worden opgenomen. Hierdoor verdwijnen de klachten langzamer
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De symptomen van hypoglycemie zijn te wijten aan het tekort aan glucose (de suiker in
het bloed). De behandeling ligt dus voor de hand: men moet dringend suiker die door
het lichaam snel wordt opgenomen innemen. Men moet dus dadelijk 1 of 2 klontjes
suiker opknabbelen zodat men zich opnieuw kiplekker voelt.
Indien men onvoldoende kan bijten, maar wel nog slikken, moet men een sterk
gesuikerde drank nemen, zoals suikerwater of een frisdrank. Bij jongere kinderen kan
men ook Glucopur® (druivensuiker in poedervorm, verkrijgbaar in de apotheek) op de
tong en in de mond wrijven. Zuigelingen en zeer jonge kinderen kunnen honing (die
zeer veel suiker bevat), aangeboden op een lepel, “drinken”. Deze smelt ogenblikkelijk
in het speeksel en wordt zeer snel opgenomen in het bloed. In de apotheek worden ook
ampullen met sterk geconcentreerde glucose-oplossing (30 % en 50 %) verkocht. Deze
oplossing kan men, druppel na druppel, onder de tong of in de wang aanbrengen.
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Hoofdstuk 10 : HYPOGLYCEMIE

Na deze eerste inname moet men ongeveer 10 min. wachten om de ingenomen suiker
in de bloedsomloop te laten terechtkomen. Als de klachten nog niet verbeterd zijn, mag
men een tweede maal eenzelfde hoeveelheid suiker innemen.
Enkel en alleen als de toestand verslechtert of indien het bewustzijn daalt, mag men
sneller een tweede portie suiker nemen.
Indien de patiënt niet langer suiker kan eten of drinken omdat hij bewusteloos is, dan moet
men hem suiker in de vorm van glucose in de ader inspuiten. Dit heeft onmiddellijk
effect, maar moet wel door een arts worden uitgevoerd. Gelukkig kan ook glucagon
(voorgeschreven onder de naam GlucaGen® Hypokit) subcutaan of intramusculair door eender
wie worden ingespoten (familieleden of schoolpersoneel). Glucagon is geen glucose
noch een andere suiker; het is een hormoon dat de glucose afkomstig van het glycogeen
voorradig in de lever (zie hoofdstuk 1) in de bloedstroom brengt. Het kind komt terug
tot bewustzijn na 5 à 15 minuten. In de eerstvolgende uren kan het klagen over
hoofdpijn, misselijkheid en braken. In zeldzame gevallen kan het nog enkele uren
verward blijven, terwijl de glycemie genormaliseerd of hoge waarden blijft behouden.
Dit is beangstigend, maar deze toestand is altijd van voorbijgaande aard en het kind
herstelt volledig.
Praktische wenken bij gebruik van GlucaGen® Hypokit:
Het beschermdopje van de flacon met het GlucaGen® Hypokit poeder verwijderen. Het
oplosmiddel, dat zich in de spuit bevindt, aan de flacon toevoegen. Het poeder lost
ogenblikkelijk op en men kan de opgeloste GlucaGen® Hypokit in de spuit optrekken. Nu is
de GlucaGen® Hypokit spuit gebruiksklaar. De gekozen inspuitplaats, arm of dij, ontsmetten
en de inspuiting, zoals insuline maar zonder een huidplooi te maken, toedienen.
Het inspuiten van GlucaGen® Hypokit heeft nooit nadelige gevolgen voor degene die de
inspuiting krijgt, zelfs indien verkeerdelijk toegediend.
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Behandeling van ERNSTIGE hypoglycemie
• Bij gedeeltelijk bewustzijnsverlies mag men eerst proberen frisdrank of Glucopur®
te geven.
• Bij volledig bewustzijnsverlies of indien de persoon niet meer kan slikken: GlucaGen®
Hypokit 1/2 tot 1 ampul inspuiten in de arm of de dij. Indien nodig na 15 min.
herhalen en een arts verwittigen.
Indien een arts aanwezig is, kan glucose in de ader worden ingespoten.
• Na ontwaken, indien mogelijk 1 boterham of koek eten. De glycemie zeker terug
controleren.

2. Daarna dient de oorzaak van de hypoglycemie te worden opgespoord
• Verkeerde voedselkeuze (kwalitatief), onvoldoende koolhydraten (kwantitatief)?
• Onvoldoende aanpassing van de voeding en/of insuline aan de geplande
sportactiviteit ?
• Inspuiting van een verkeerde dosis insuline ?
Indien men de oorzaak vindt, dan kan men hieruit de lessen trekken voor de toekomst
en zo de ongemakken van herhaalde hypoglycemieën vermijden.
3. Als men de oorzaak van de hypoglycemie niet vindt, en de hypo matig tot
ernstig was, moet men de volgende dag de dosis insuline aanpassen (verlagen) of
bij de voorafgaande maaltijd meer suikers eten, behalve in geval van neiging tot
overgewicht (zie hoofdstuk 6).
Hypo’s steeds in het diabetesdagboek noteren: bij een volgende consultatie bij de arts
kan alles nog eens worden besproken en eventueel bijgestuurd.
Aan te nemen houding bij hypoglycemie
1) In geval van twijfel de hypo opsporen door een glycemiemeting via een
vingerprik
2) 2 à 3 klontjes glucose of 100 ml frisdrank innemen
3) 10 min. wachten
4) Indien geen verbetering optreedt, stap 2 herhalen
Indien wel verbetering optreedt: 1 koekje of 1 boterham
(trage suikers) eten indien de volgende maaltijd nog veraf is
5) Oorzaak van de hypoglycemie opsporen
6) Bij matige tot ernstige hypo en indien de oorzaak onbekend is:
de insuline die op het moment van de hypo werkzaam was, met 10 %
verminderen (zie ook hoofdstuk 6)
7) Uur en omstandigheden van de hypo in het diabetesdagboek noteren
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1. Na de snelle correctie van de glycemie moet men ervoor zorgen dat ze niet
snel terug daalt
• Traagwerkende suikers onder de vorm van 1 koekje of 1 boterham gebruiken. Bij een
hypo vlak vóór een maaltijd of een tussendoortje is dit niet noodzakelijk, maar men
mag dan iets meer koolhydraten gebruiken. Bij nachtelijke hypo’s geeft men meestal
koolhydraten extra onder de vorm van zeer traag resorberende suikers
(met veel vezels), bv. “Evergreen”, “Granny”, volkorenbrood, banaan. De volgende
maaltijd wordt immers niet onmiddellijk genomen.
• Tijdens de herstelfase van de hypo wordt aangeraden te rusten en kan het zinvol zijn
de lichaamsactiviteit te onderbreken, zo niet wordt de opgenomen suiker
ogenblikkelijk verbruikt en zullen de symptomen niet verdwijnen.

Hoofdstuk 10 : HYPOGLYCEMIE

C. Aanvullende maatregelen om herhaling van hypoglycemie te voorkomen

6.

BIJZONDERE HYPOVERSCHIJNSELEN
A. Nachtelijke hypoglycemieën
Meestal wordt men spontaan wakker van een nachtelijke hypo. Soms gebeurt dit echter
niet. De volgende verschijnselen kunnen dan worden waargenomen: nachtmerries,
onrustige slaap, hevig zweten, ontwaken met hevige hoofdpijn.
In ernstige gevallen kunnen bewusteloosheid (coma) en stuipen (convulsies) voorkomen.
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Symptomen van nachtelijke hypo’s
Nachtmerries
Onrustige slaap
Hevig zweten (doordrenkt nachtgoed)
Barstende hoofdpijn bij ontwaken
Vermoeidheid bij ontwaken
Bewusteloosheid (coma)
Stuipen (convulsies)

Men moet het vermoeden van een hypoglycemie tijdens de slaap bevestigen door het
uitvoeren van een vingerprik aan bed; de kritieke periode ligt tussen 1 uur en 4 uur ‘s
morgens. Nachtelijke hypo’s moeten worden opgespoord, want ze kunnen
gemakkelijker onopgemerkt blijven dan tijdens de dag en ze kunnen derhalve ernstiger
en langdurig zijn ten gevolge van een progressief tekort aan glucose (afkomstig van het
glycogeen van de lever, zie hoofdstuk 1).
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B. Hypogevoel bij normale bloedglucosewaarden
Sommige kinderen hebben hypogevoelens ondanks normale of verhoogde
glycemiewaarden. Vooral jonge kinderen hebben soms honger en buikpijn als de
bloedglucosewaarden te hoog zijn. Oudere kinderen met terugkerende hoge
glycemiewaarden kunnen bij snelle daling van bv. 300 mg/dl tot 100 mg/dl ook
hypoverschijnselen vertonen. Dankzij de glycemiemetingen kunnen deze
omstandigheden aan het licht worden gebracht; het innemen van suiker is hierbij niet
nodig. Het is wèl nodig de oorzaak of oorzaken van de hypogevoelens te achterhalen,
zodat ze in de toekomst kunnen vermeden worden (hoofdstuk 6).

Deze niet aangevoelde hypo’s zijn zeer lastig en bedreigend voor de patiënt en zijn
omgeving. De volgende maatregelen brengen vaak een oplossing:
• de glycemiewaarden hoog laten (> 150 mg/dl) gedurende enkele dagen na een
ernstige hypoglycemie, door verlaging van de dosis insuline;
• regelmatig nachtelijke bloedglucosebepalingen uitvoeren (tussen 1 uur en 4 uur) om
onopgemerkte hypo’s op te sporen;
• indien het kind herhaalde malen zeer lage glycemiewaarden (< 40 mg/dl) vertoont,
zonder klachten, moet men na samenspraak met de behandelende arts de glycemie
meerdere malen per dag en ‘s nachts meten en de bloedglucosewaarden gedurende
enkele dagen hoog houden door de dosis insuline te verlagen;
• bij neiging tot nachtelijke hypo’s geeft men vóór het slapengaan meer trage
koolhydraten, dit in samenspraak met de arts en de diëtist.

7.

PREVENTIE: HOE HYPO’S VOORKOMEN ?
Zoals hierboven reeds gezegd, zijn lichte hypo's totaal onschuldig en onvermijdelijk bij
een goede diabetescontrole, maar ze kunnen wel vervelend zijn.
Ernstige hypo's waarvoor hulp van derden nodig is, of die met convulsies of
bewustzijnverlies gepaard gaan, moeten worden vermeden. Ze kunnen het kind zelf of
derden in gevaar brengen, bv. op de openbare weg, tijdens het zwemmen, enz.
Enkele raadgevingen om hypo's te vermijden:
Steeds zoeken naar mogelijke oorzaken:
• Onvoldoende inname van koolhydraten.
• Verkeerde insuline (snelwerkende in plaats van intermediairwerkende).
• Stiekem bijspuiten om te kunnen snoepen of overdadige correctie
van de hyperglycemie.
• Sportactiviteit met onvoldoende aanpassing van voedsel of insulinedosis.
• Laattijdige reactie op intensieve of langdurige fysieke activiteit.

Indien er geen duidelijke oorzaak was, moet de dosis insuline worden verlaagd of de
voeding aangepast (zie behandeling).
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Na herhaalde ernstige hypo’s of in geval van onopgemerkte nachtelijke hypo’s kan het
gebeuren dat men de hypo’s niet goed meer aanvoelt. Een plots bewustzijnsverlies,
zonder voorafgaande hyposymptomen, zoals zweten, tremor, enz., kan dan optreden.
Frequentere bloedglucosecontroles zijn dan wenselijk.
Gevaarlijke sporten, zoals bergbeklimmen, duiken, carting, parachutespringen, zijn niet
aangewezen voor deze patiënten (zie ook hoofdstuk 9).

Hoofdstuk 10 : HYPOGLYCEMIE

C. Niet aanvoelen van hypo’s

Bij vermoeden van nachtelijke hypo’s zal men gedurende meerdere opeenvolgende
dagen glycemiemetingen via vingerprikken uitvoeren tijdens de kritieke periode, vaak
tussen 1 en 4 uur ‘s morgens.
De meting van de glycemie vóór het avondmaal van het kind is geen goede maatstaf
voor eventuele nachtelijke hypo’s. Een meting van de glycemie na 23 uur geeft veel meer
informatie.
Na een ernstige hypo met coma of convulsies zal men gedurende minstens 48 uur de
glycemie hoog houden, d.w.z. hoger dan 120 mg/dl of 150 mg/dl, dit in overleg met de arts.

Hypo’s in het eerste gedeelte van de nacht (vóór middernacht) kunnen soms worden
vermeden door de snelwerkende insuline vóór het avondmaal te vervangen door
ultrasnelwerkende insuline (hoofdstuk 6).
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Indien een persoon overdag reeds meerdere hypo’s heeft gehad, is de kans op nachtelijke
hypo’s groter. Daarom kan men ofwel preventief de dosis van de intermediairwerkende
insuline ‘s avonds verminderen ofwel meer koolhydraten geven bij een licht avondmaal.
Dit mag men ook doen indien het kind na het avondmaal nog een zware langdurige
sportactiviteit levert. Geef steeds een licht avondmaal, ongeacht de bloedglucosewaarde
vóór het slapengaan.

Men dient ervoor te zorgen dat het kind of de adolescent steeds druivensuiker in zijn
broekzak, schooltas of sporttas heeft.
Het is noodzakelijk om steeds duidelijk gemerkte insulinepennen voor de verschillende
soorten insuline te gebruiken om vergissingen te voorkomen.
Heel warm weer kan eveneens aanleiding geven tot hypo’s. De eetlust is dan immers
dikwijls beduidend lager. Men kan de dosis insuline verlagen of gekoelde gesuikerde
dranken geven.

8.

ANGST VOOR HYPOGLYCEMIE
Iedereen heeft wel eens angstgevoelens omtrent hypo’s. Vooral in de beginperiode,
wanneer men er nog geen of weinig ervaring mee heeft, maar ook later kan men zich
zeer onveilig voelen. Dit kan nog worden versterkt na het doormaken van een ernstige
hypo. Ook al weet men dat deze hypo’s ongevaarlijk zijn en geen blijvende gevolgen
hebben, toch blijkt het vaak heel moeilijk de angst te overwinnen. Het vergt tijd en een
goede begeleiding door de behandelende arts, diabetoloog, verpleegkundige of ouders
met meer ervaring.
De angst is vaak groter bij de ouders, leerkrachten en personen die dergelijke hypo’s
zagen gebeuren dan bij de jongere zelf. Anderzijds kan een hypo met afwijkend gedrag
of bewusteloosheid het kind onzeker maken en zijn zelfbeeld negatief beïnvloeden
(minderwaardigheidsgevoelens).
Het is belangrijk die angst voor hypo’s onder controle te krijgen, enerzijds voor de
gemoedsrust en anderzijds om een goede diabetesregeling mogelijk te maken. Een slecht
gecontroleerde diabetes is immers gevaarlijker voor de gezondheid op lange termijn dan
enkele ernstige hypoglycemieën (dit geldt niet voor de eerste levensjaren).
Alle gevoelens die men rond hypoglycemie heeft, zijn belangrijk om te bespreken op de
diabetesraadpleging of tijdens huisbezoeken van diabetesverpleegkundigen. Het durven
en kunnen open communiceren, niet alleen over de diabetescontrole maar ook over de
ermee gepaard gaande gevoelens, is van onschatbare waarde.

9.

ALCOHOL EN HYPOGLYCEMIE
Het gebruik van alcohol kan hypoglycemie veroorzaken, hetgeen gevaarlijk kan zijn
(zie ook hoofdstuk 11).
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Als een adolescent na het drinken van alcohol een hypoglycemie met bewustzijnsverlies
doet, zouden de hulpverleners zich kunnen laten misleiden doordat zijn adem naar
alcohol ruikt. Het bewustzijnsverlies wordt immers eerder toegeschreven aan het
alcoholmisbruik, terwijl de belangrijkste oorzaak de hypoglycemie zelf is.
In deze omstandigheden kan het gebeuren dat de hypoglycemie niet wordt gecorrigeerd,
hetgeen ernstige gevolgen kan hebben.
Elke adolescent moet dus een document bij zich dragen waarop duidelijk staat vermeld
dat hij/zij diabetes heeft.
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Hoewel een kind of adolescent met diabetes bij hypo’s over het algemeen dezelfde
tekens vertoont, is het nooit uitgesloten dat een hypoglycemie tot uiting kan komen in
nog niet eerder vertoonde symptomen.
Het typevoorbeeld zijn convulsies op hypoglycemie die voor het eerst optreden na 5 jaar
diabetes. De omgeving kan het verband niet leggen met de reële oorzaak, in dit geval de
hypoglycemie.
Het is derhalve aanbevolen de lijst van symptomen die kunnen wijzen op
hypoglycemie, regelmatig door te nemen. Dit is één van de weinige “materies” die men
moet memoriseren.

Hoofdstuk 10 : HYPOGLYCEMIE

10. NOG NIET EERDER VERTOONDE TEKENS VAN HYPOGLYCEMIE
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Dit hoofdstuk, dat vooral gericht is op de praktische aspecten, belicht de
omstandigheden die de metabole controle van diabetes kunnen ontregelen. Het omvat
ook een aantal aanbevelingen die ouders, kinderen en adolescenten kunnen helpen deze
metabole ontregeling te voorkomen of te corrigeren. Bij twijfel of vragen is het
diabetesteam dag en nacht telefonisch ter beschikking om een oplossing te zoeken voor
de grotere problemen.

1.

STRESS
Onder “stress” verstaat men een toestand waarbij “het lichaam het hoofd moet bieden”
aan moeilijkheden en als het ware “aangevallen” wordt. Stress kan uitgelokt worden
door fysische factoren (bv. ziekte, infectie, ongeval, brandwonden, heelkundige ingreep)
en door psychologische factoren (bv. angst voor examen, hevige ruzie, opgewonden
zijn bij een belangrijke gebeurtenis of bij het spelen van videospelletjes, bezoek aan
de tandarts).

Stress kan oorzaak zijn van hartkloppingen, zweten en zich niet goed voelen. Deze
gewaarwordingen worden uitgelokt door één van de stresshormonen, nl. adrenaline.
Bij het minste alarmteken van het lichaam, wordt dit hormoon onmiddellijk door de
bijnieren in de bloedbaan vrijgelaten. Het stresshormoon doet glucose die in de lever
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opgestapeld was – glycogeenreserve genaamd – vrijkomen, zodat de bloedglucose zal
stijgen. Bij stress zal ook de concentratie van groeihormoon en cortisol in de bloedbaan
verhogen; deze beide hormonen doen de bloedglucose stijgen. Tijdens een periode van
stress zullen de spieren bovendien minder glucose kunnen opnemen, wat opnieuw een
oorzaak van verhoging van de bloedglucose is.
Bij een duidelijke stresssituatie wordt daarom best de bloedglucosewaarde bepaald,
evenals de aanwezigheid van ketonlichamen in de urine.
Uit de gemeten bloedglucosewaarde en de ketonurie kan men weten of de dosis insuline
moet verhoogd worden. Als de stressperiode kortdurend is, zal meestal geen aanpassing
van de dosis insuline noodzakelijk zijn. Als de stressperiode langer duurt, is een
aanpassing van de dosis insuline nodig (zie hierna).
Uit ervaring leert men of het zinvol is in de toekomst bij eenzelfde stresserende
gebeurtenis de dosis insuline aan te passen. In ieder geval is voorzichtigheid geboden en
men moet niet denken dat elke onverklaarde hoge bloedglucosewaarde een gevolg is van
overmatige stress.

ZIEKTES
Kinderen en adolescenten met diabetes zijn niet meer vatbaar voor infecties dan hun
leeftijdsgenoten, op voorwaarde dat de diabetes goed gecontroleerd is. Als ze toch ziek worden,
moeten ze wel extra op de controle van hun diabetes letten. Bij een infectie met koorts
zullen de hormonen die de bloedglucose doen stijgen (cortisone en glucagon) in grotere
hoeveelheden in het bloed komen. Hierdoor zal de insulinebehoefte duidelijk
toenemen. Verhoogde bloedglucosewaarden kunnen soms reeds gedurende enkele
dagen aanwezig zijn, vooraleer het kind duidelijk ziek is. Bij ziekte is er doorgaans
minder eetlust en meer behoefte aan rust. Zelfs als de eetlust duidelijk verminderd is,
heeft het lichaam toch behoefte aan insuline. Om de juiste insulinebehoefte te kennen,
wordt de bloedglucose best vóór elke maaltijd gecontroleerd. Als de bloedglucose vóór
een hoofdmaaltijd meer dan 200 mg/dl bedraagt, wordt aanbevolen vóór deze maaltijd
een bijkomende hoeveelheid van 10% van de dagdosis insuline in de vorm van
snelwerkende insuline in te spuiten.
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Bij ziekte verdient het steeds aanbeveling ook de huisarts te raadplegen, zodat de oorzaak
van de ziekte kan opgespoord worden. De arts mag dezelfde behandeling voorschrijven als
voor leeftijdsgenoten zonder diabetes. Bij jonge kinderen moeten soms geneesmiddelen in
de vorm van siroop voorgeschreven worden. Geneesmiddelen in de vorm van siroop
zullen niet veel invloed hebben op de bloedglucosewaarden omdat de opname van
voedsel in een periode van ziekte doorgaans lager is. Er bestaan evenwel reeds
hoestsiropen zonder suiker, speciaal voor kinderen met diabetes.
Bij koorts of hoofdpijn mag een koortswerend middel zoals paracetamol toegediend
worden.
Bij ziekte met koorts (temperatuur hoger dan 38°), moet voldoende vocht worden ingenomen
vanwege de toegenomen verdamping en omdat bij hogere bloedglucosewaarden
ook meer geürineerd wordt. Het verdient aanbeveling bv. om het uur kleine hoeveelheden
frisdrank of vruchtensap toe te dienen. Als vaste voeding moet de voorkeur gegeven
worden aan lichte en gemakkelijk verteerbare voeding.

3.

MISSELIJKHEID EN BRAKEN
Braken is altijd een belangrijk alarmsignaal. Bij een kind met diabetes kunnen
symptomen van misselijkheid en braken tekens zijn van een insulinetekort. Daarom
moeten bij braken of misselijkheid altijd de bloedglucose en de urine extra gecontroleerd
worden.
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Naast een geregelde controle van de bloedglucose, moet ook de urine nauwgezet
gecontroleerd worden op de aanwezigheid van ketonen. Ketonen in de urine betekenen
immers dat er vetten afgebroken worden door de lever: het lichaam geeft daarmee aan dat
er een behoefte aan insuline is, maar misschien ook aan koolhydraten. Het is belangrijk
al de bloedglucosewaarden, de mogelijke aanwezigheid van ketonen in de urine, de
hoeveelheid ingenomen voeding en drank en de aanpassingen van de dosissen insuline
in het dagboek te noteren. In geval van ziekte is een nog meer nauwlettende controle van
de glycemie en van de urine noodzakelijk. Op die manier kan de arts en/of de diabetoloog
die gecontacteerd of geconsulteerd wordt, beter de gevolgen van de ziekte op de diabetes
beoordelen. Overigens biedt het dagboek aan het kind met diabetes en aan zijn ouders
nuttige informatie in geval van een mogelijke herhaling van de ziekte.
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In geval van koorts bij een kind dat gewoon is tweemaal daags insuline toe te dienen, kan
het na overleg met de behandelende arts en/of het diabetesteam beter zijn tijdelijk over
te schakelen naar 3 inspuitingen met kortwerkende insuline vóór de maaltijden, ofwel
vóór het middagmaal een bijkomende dosis kortwerkende insuline in te spuiten. Een
geregelde controle van de glycemie helpt het lichaam weerstand te bieden tegen infecties.

4.

BRAKEN EN DIARREE
Bij braken in combinatie met diarree zal het meestal om een infectie van het
maagdarmstelsel gaan. De behandelende arts moet verwittigd worden. De ingenomen
voeding wordt wegens het braken en de versnelde doorgang door de darm niet opgenomen.
In geval van een maag- of darmontsteking kan ook de maaglediging vertraagd zijn. Al deze
symptomen leiden tot een daling van de bloedglucose. De insulinedosis zal doorgaans met
20-30% kunnen verminderd worden. Bij kinderen die tweemaal daags insuline inspuiten,
moet geen kortwerkende insuline gegeven worden en kan de langwerkende insuline met 2030% verminderd worden, waarbij eventueel tijdens de dag een supplement kortwerkende
insuline kan worden toegevoegd, al naar gelang de resultaten van de veelvuldige
glycemiemetingen. Bij kinderen of adolescenten die een basaal-prandiaal injectiesysteem
gebruiken, kan elke dosis kortwerkende insuline met 20 to 50 % verminderd worden en
kan de dosis langwerkende insuline ’s avonds met 20 % verminderd worden. De
dosisaanpassingen dienen voor elk geval apart en specifiek te worden beschouwd.
De glycemie wordt best om het uur gevolgd en genoteerd. Frequente kleine hoeveelheden
suikerhoudende drank (thee met suiker, echte limonade, echte cola) moeten aangeboden
worden. Zodra het braken stopt en het kind terug wat eetlust krijgt, wordt gepoogd opnieuw
voeding aan te bieden. Als de diarree blijft aanhouden, moeten melk en zuivelproducten bij
voorkeur gedurende enkele dagen vermeden worden.
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Een bloedglucosewaarde hoger dan 200 mg/dl en de aanwezigheid van een ketonurie
wijzen op een insulinetekort. In geval van een lage bloedglucose (minder dan 70 mg/dl),
zonder ketonurie, zullen het braken en de misselijkheid eerder het gevolg zijn van een
maag- of darmontsteking of van een belangrijke vermindering van de inname van
koolhydraten. In dat geval moeten regelmatig kleine hoeveelheden koolhydraten worden
genomen om het gevaar voor hypoglycemie te vermijden, bv. enkele slokken “echte”
limonade, “echte” cola, vruchtensap, thee met echte suiker of honing. Zogenaamde “light”
dranken zijn niet geschikt omdat ze geen koolhydraten bevatten.
Het toedienen van insuline blijft noodzakelijk, evenals een regelmatige controle van het bloed
en van de urine. De dosis insuline moet aangepast worden (doorgaans een verlaging) op basis
van de glycemiewaarden. De bloedglucosewaarden, urinecontroles, de dosis insuline, de
hoeveelheid ingenomen vloeistof en de hoeveelheid urine moeten in het diabetesdagboek
genoteerd worden. Een contact met het diabetesteam en/of met de behandelende arts is
wenselijk. Bij braken wordt best de behandelende arts gecontacteerd, zodat deze in
samenspraak met de ouders kan oordelen of het mogelijk is het kind verder thuis op te
volgen (zie hierna). De arts kan eveneens nagaan of het zinvol is een antibraakmedicatie toe
te dienen.

5.

OPNAME IN HET ZIEKENHUIS OF VERZORGING THUIS ?
In geval één van de volgende symptomen aanwezig is, zal de behandelende arts een
opname in het ziekenhuis aanbevelen:
- grote hoeveelheden of herhaaldelijk braken
- blijvende hoge bloedglucosewaarden ondanks het verhogen van de dosis insuline
- mentale verwardheid
- achteruitgang van de algemene toestand
- geen enkele verklaring voor de symptomen van de ziekte
- abnormaal hevige buikpijn
- kinderen jonger dan 2-3 jaar

6.

HEELKUNDIGE INGREPEN
Kinderen en adolescenten met diabetes worden voor heelkundige ingrepen best opgenomen
in een ziekenhuis met ervaring in de kinderchirurgie en waar een multidisciplinair
pediatrisch diabetesteam aanwezig is. Als een anesthesie noodzakelijk is, zelfs van korte
duur, is een opname in het ziekenhuis wenselijk. Kinderen met diabetes hebben insuline
nodig zelfs als ze nuchter moeten blijven, dit om ketoacidose te vermijden.
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s’ Ochtends moet geen insuline toegediend te worden. Rond 6-7 uur ’s morgens wordt een
infuus aangelegd waardoor zowel glucose als insuline onmiddellijk in de bloedbaan
kunnen worden toegediend. De bloedglucosewaarden moeten vóór de ingreep om het uur
gecontroleerd worden, tijdens de ingreep om de dertig minuten, en na de ingreep
opnieuw om het uur.
De hoeveelheid glucose en insuline kan telkens aangepast worden zodat de bloedglucose
steeds tussen de 100 en 200 mg/dl blijft.
Het infuus met glucose en insuline moet doorgegeven worden tot het kind weer kan
drinken. Op de dag van de ingreep kan na het wegnemen van het infuus best alleen
kortwerkende insuline subcutaan toegediend worden. De dag na de ingreep kan opnieuw
overgegaan worden op het normale schema voor de toediening van insuline, voor zover
het kind weer normaal eet en drinkt.

B. Dringende (niet-geplande) ingreep
Sommige ingrepen moeten dringend gebeuren, bv. bij een fractuur of een acuut
abdominaal probleem. Men dient ook te weten dat een ketoacidose zich kan
voordoen met de tekens van een acuut probleem ter hoogte van de buik. Anderzijds kan
een zwaar ziek kind een ketoacidose ontwikkelen (zie hierboven). Dit maakt het er niet
makkelijker op ! Een controle van de bloedglucose en van de ketonurie is dan ook meer
dan ooit noodzakelijk.
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Een niet-acute ingreep kan gepland worden in samenspraak met de chirurg, de anesthesist,
de ouders en de diabetoloog. Dergelijke ingrepen worden bij voorkeur voorzien tijdens
een periode van goede metabole controle. De ouders, die hun kind het best kennen, of de
adolescent die zichzelf kan evalueren, kunnen samen met de diabetoloog de praktische
voorbereidingen van de ingreep bespreken.
Ideaal wordt de ingreep ’s ochtends voorzien, als eerste ingreep op het
operatieprogramma. Het kind moet de dag voordien opgenomen worden als het om een
grote ingreep gaat, of kan de ochtend zelf binnenkomen als het om een kleine ingreep
gaat.
De dag vóór de ingreep wordt best vóór elke maaltijd een bloedglucosecontrole uitgevoerd
en men zal zich verzekeren van de afwezigheid van ketonurie. In geval van een ontregelde
diabetescontrole of ketonen in de urine moet de ingreep uitgesteld worden. Bij het
avondmaal wordt de normale hoeveelheid insuline toegediend en de normale avondsnack
wordt genomen. Bij kinderen of adolescenten met een basaal-prandiaal injectieschema
moet de normale hoeveelheid insuline bij het slapengaan gegeven worden.

Hoofdstuk 11 : SPECIALE OMSTANDIGHEDEN

A. Geplande ingreep

Van zodra de diagnose uitgewezen heeft dat een chirurgische ingreep noodzakelijk is,
dient er een infuuslijn met glucose en insuline te worden aangelegd en het kind zal
verder nuchter moeten blijven. De bloedglucose moet vóór en tijdens de ingreep om de
30 minuten gecontroleerd worden. Op basis van de glycemie moet de hoeveelheid
glucose en insuline in het infuus aangepast worden, zodat de glycemie steeds tussen
100 en 200 mg/dl blijft. Na de ingreep moet het infuus met glucose en insuline
verderlopen tot het kind weer kan drinken. De bloedglucose moet verder om het uur
gevolgd worden. De eerste dagen na de ingreep wordt best vóór de hoofdmaaltijden
kortwerkende insuline subcutaan toegediend, omdat de eetlust nog niet optimaal zal
zijn. Nadien kan terug op het gewone schema voor toediening van insuline
overgeschakeld worden.

De aanpassing van de dosis insuline zal in dit geval bepaald worden door het tijdstip van
het onderzoek en door het tijdstip waarop voorzien wordt dat het kind terug zal mogen
drinken.
Als het onderzoek in de voormiddag plaatsvindt, moet de kortwerkende insuline ’s
ochtends met 25% verminderd worden.
Als het onderzoek in de namiddag gebeurt, moet bij kinderen die tweemaal per dag
insuline toedienen, de ochtenddosis langwerkende insuline met 25 % verminderd
worden. Bij kinderen of adolescenten met het basaal-prandiaal injectieschema moet de
middagdosis kortwerkende insuline gehalveerd worden.
Margarita CRAEN
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C. Onderzoeken met sedatie

7.

VACCINATIES
We herhalen dat, als kinderen en adolescenten met diabetes een goede metabole
regeling hebben, zij niet vatbaarder voor infecties zijn dan hun leeftijdsgenoten. Het
gewone vaccinatieschema kan dus aangehouden worden. Wel moet men erop bedacht
zijn dat zeer jonge kinderen enkele uren of dagen na een vaccinatie wat koorts kunnen
maken en wat lastiger kunnen zijn.

Logischerwijze zal de bloedglucose op die dagen wat verhoogd zijn. Omdat de diabetes
tijdens een ernstige griepepisode ontregeld kan raken, wordt aanbevolen rond oktobernovember een griepvaccin toe te dienen. Dit moet uiteraard met de huisarts en de
diabetoloog besproken worden omdat deze het kind het best kennen en over de
opportuniteit van het vaccin kunnen oordelen.
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8.

TANDVERZORGING

Bij kinderen die herhaalde episoden van hypoglycemie doormaken en daarvoor frequent
suikerhoudende drank of voeding dienen te nemen, is er wel een toegenomen gevaar
voor tandbederf als de tanden niet na elk gebruik van suiker gepoetst worden.
Een pijnlijke caries of een ontsteking van het tandvlees kan aanleiding geven tot minder
eetlust en ontregeling van de diabetes.
Bij het maken van een afspraak bij de tandarts wordt best melding gemaakt van de
diabetes, zodat de tandarts rekening kan houden met de uren van de voeding.
Een prik om de tand te verdoven stelt geen enkel probleem. Ook antibiotica mogen
genomen worden als de tandarts dit noodzakelijk acht.

9.

FEESTEN
Uiteraard kunnen kinderen en adolescenten met diabetes aan alle feesten deelnemen.
Zo mogelijk zal men zich informeren over het programma van de feestelijkheden
zodat kan voorzien worden wat en wanneer er zal gegeten worden en welke fysieke
activiteiten er gepland zijn. Als het bijvoorbeeld om een verjaardagsfeest gaat, kan er
gevraagd worden “light” dranken te voorzien. De taart kan best op het ogenblik van de
namiddagsnack gegeven worden. Bij feestjes zullen de jonge kinderen meestal ook veel
spelen en bewegen, zodat de dosis insuline maar weinig zal moeten aangepast worden, zelfs
als er een groter stuk taart gegeten wordt dan de normaal voorziene hoeveelheid
koolhydraten vergt. In geval van een belangrijk feest ’s middags (bv. een communiefeest),
kan bij een kind dat tweemaal per dag insuline inspuit, de dosis intermediairwerkende
insuline ’s ochtends met 10 % verhoogd worden. Een andere mogelijkheid is een normale
dosis insuline ’s ochtends en een extra dosis kortwerkende insuline (bv. 50% van de
ochtenddosis kortwerkende insuline) vóór het middagmaal toe te dienen. Kinderen en
adolescenten die het basaal-prandiaalsyteem gebruiken, kunnen gemakkelijker de
middagdosis insuline met 10 % verhogen als het feestmaal ’s middags plaatsvindt. Bij
twijfel over de aanpassing van de insuline, kan het diabetesteam gecontacteerd worden.
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Alhoewel kinderen met diabetes meestal drie hoofdmaaltijden en drie tussendoortjes per
dag gebruiken, lopen ze niet méér gevaar voor caries dan andere kinderen. Ze moeten wel,
zoals iedereen, ten minste tweemaal daags de tanden poetsen, en zeker ’s avonds na de
laatste snack. Een jaarlijks bezoek aan de tandarts is aanbevolen, zoals bij iedereen trouwens.

Margarita CRAEN

Hoofdstuk 11 : SPECIALE OMSTANDIGHEDEN

10. ROKEN
Roken is voor ieder mens ongezond: het verhoogt de kans op longkanker, chronisch
longlijden en aantasting van de bloedvaten (arteriosclerose). Diabetespatiënten hebben
door deze aandoening zelf al een verhoogd gevaar voor hart- en vaatlijden.

Voor adolescenten, jongeren en volwassenen met diabetes betekent roken dan ook een
dubbel gevaar.
Roken in de omgeving van iemand met diabetes, het zogenaamde passieve roken, is
even schadelijk.
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11. ALCOHOL
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Normalerwijze kan de lever glucose vrijmaken uit de glycogeenreserve. In niet-nuchtere
toestand leidt alcohol aanvankelijk tot een korte stijging van de glycemie door het
vrijstellen van glucose uit de leverreserves (glycogenolyse).
Vervolgens remt alcohol de aanmaak van glucose door de lever (gluconeogenese).
Alcohol remt ook de afgifte van groeihormoon en van cortisol, twee hormonen die
normalerwijze de bloedglucose doen stijgen. Door de onmogelijkheid om nieuwe
glucose aan te maken en door de remming van groeihormoon en cortisol, kan 3-4 u na
de inname van alcohol een hypoglycemie ontstaan. Deze hypoglycemie reageert
weinig op endogeen glucagon of op een inspuiting van glucagon (GlucaGen® Hypokit).

Hoofdstuk 11 : SPECIALE OMSTANDIGHEDEN

Alcohol wordt snel door de darmen opgenomen: de hoeveelheid alcohol opgenomen in
het bloed hangt af van de ingenomen hoeveelheid alcohol, de concentratie van de
alcohol, de frequentie van de inname en de omstandigheden van de inname (nuchter of
met voeding). Daarna wordt alcohol gemetaboliseerd door de lever.

Margarita CRAEN
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Een adolescent met diabetes drinkt beter nooit alcohol op een nuchtere maag en moet
ingeval van consumptie de glycemie in de volgende uren volgen. Het effect van de
alcoholinname blijft namelijk aanwezig tot de lever alle alcohol gemetaboliseerd heeft.
De lever kan 0.1 g zuivere alcohol per kg lichaamsgewicht per uur afbreken. Voor een
persoon van 70 kg duurt het dus een uur om de alcohol van 1 flesje licht bier te
metaboliseren, twee uur om de alcohol uit 40 ml sterke drank te metaboliseren en tien
uur voor de alcohol van 1 fles wijn. Gedurende deze periode loopt de adolescent met
diabetes het gevaar voor hypoglycemie. Regelmatige controles van de bloedglucose, ook
tijdens de nacht, zijn dan ook noodzakelijk na een inname van alcohol. Vóór het
slapengaan verdient het aanbeveling nog een maaltijd op basis van langzame
koolhydraten te gebruiken om een laattijdige hypoglycemie te voorkomen. Een vriend,
huisgenoot of de ouders dienen op de hoogte te worden gebracht ten einde samen met
de adolescent de evolutie van de bloedglucose te kunnen opvolgen.
De meeste alcoholische dranken bevatten een bepaalde hoeveelheid koolhydraten: zo bevat
1 glas bier 1 eenheid koolhydraten. Droge witte wijn en champagne bevatten slechts een
beperkte hoeveelheid suikers. Alcoholvrij bier bevat duidelijk meer suiker dan gewoon bier.
Alcohol heeft ook het nadeel de mentale mogelijkheden te benevelen, wat een juiste
beoordeling van situaties en gewaarwordingen bemoeilijkt. Een adolescent met diabetes
zal na gebruik van alcohol dan ook minder goed de symptomen van hypoglycemie
kunnen herkennen, zal zich minder rekenschap geven van de noodzaak snel suiker in te
nemen in geval van een hypoglycemie en zal zich moeilijker kunnen behelpen. Het
heeft geen zin om stoer te willen doen tegenover vrienden om nadien in grote
moeilijkheden te komen. Het is belangrijk dat er in het gezelschap steeds iemand de
tekens van hypoglycemie herkent. Een aanval van hypoglycemie kan immers zeer goed op
dronkenschap lijken. Vrienden moeten op de hoogte zijn van de mogelijkheid van een
aanval van hypoglycemie en moeten de jongere met diabetes snel kunnen helpen door
het geven van zoete drank bv. “echte” cola of “echte” limonade. “Light”-dranken komen
in deze situatie vanzelfsprekend niet in aanmerking.
Samenvatting:
Alcohol wordt best samen met voeding gebruikt.
In geval van een onvoldoende metabole controle van de diabetes, zijn ook de
glycogeenreserves in de lever laag en is het gevaar voor ernstige hypoglycemie groter.
Alcohol vervangt geen voeding.
Inname van alcohol vóór de maaltijd of op het ogenblik van maximale activiteit
van de insuline verhoogt het gevaar voor hypoglycemie.
Alcohol vermindert het beoordelingsvermogen, evenals de gewaarwording en het
beoordelen van de symptomen van hypoglycemie.

12. DRUGS
De meest frequente oorzaken van verslaving zijn alcohol en tabak.
Het gebruik van drugs leidt tot een verstoring van het bewustzijn, een vermindering van
de intellectuele mogelijkheden en veranderingen in het zenuwstelsel.
Gebruik van drugs door een adolescent met diabetes vermindert de mogelijkheden
om controles van de glycemie uit te voeren en te beoordelen, en om zich aan het
voedings- en insulineschema te houden. Het toegenomen gevaar voor hypoglycemie
wordt bovendien onvoldoende ingeschat. De eetlust is duidelijk verminderd, zodat het
gevaar voor hypoglycemie nog toeneemt.
Een jongere met diabetes zal voldoende wilskracht en voldoende respect voor het eigen
lichaam moeten hebben om zich niet te laten verleiden tot het gebruik van drugs.
Druggebruik zal de diabetescontrole alleen maar totaal in de war sturen, wat een zware
hypotheek op de toekomst is.
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13. BADEN EN SAUNA
De opname van insuline vanuit de plaats van injectie wordt beïnvloed door de
temperatuur van de huid. Een warm bad of een sauna kan de opname van insuline in
het lichaam versnellen. Om die reden wordt een warm bad of sauna tussen een
inspuiting van kortwerkende insuline en de maaltijd ontraden: een hypoglycemie in het
bad of in de sauna zou immers voor ernstige moeilijkheden kunnen zorgen. Ook tijdens
een vakantie in warme landen zal de insuline sneller opgenomen worden vanuit de
plaats van injectie. Omgekeerd zal een koude temperatuur de opname van insuline
vertragen.

In het tweede deel van de nacht zal de bloedglucose stijgen aangezien er geen
langwerkende insuline in het lichaam aanwezig is. Het verdient aanbeveling hier niet op
te reageren en de volgende ochtend de gewone dosis insuline toe te dienen.
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Bij kinderen die tweemaal per dag insuline inspuiten, kan het gebeuren dat ’s avonds bij
vergissing de ochtenddosis werd toegediend. Aangezien de ochtenddosis doorgaans
hoger is dan de avonddosis, betekent dit een teveel aan insuline en het gevaar voor een
nachtelijke hypoglycemie. Zodra men zich van de vergissing bewust wordt, moet de
glycemie om het uur gecontroleerd worden. Als de bloedglucose tot minder
dan 100 mg/dl daalt, moet een suikerrijke drank gedronken worden (echte cola of
echte limonade) samen met langwerkende koolhydraten voor de volgende uren.
De bloedglucose moet tot de volgende ochtend om het uur gecontroleerd worden. De
volgende ochtend kan dan de gebruikelijke hoeveelheid insuline ingespoten worden.
Bij kinderen en adolescenten die een basaal-prandiaal injectieprogramma volgen, kan
het gebeuren dat bij het slapengaan de kortwerkende insuline wordt ingespoten in
plaats van de intermediairwerkende. Als men zich van deze vergissing snel rekenschap
geeft, moet na de inspuiting een extra maaltijd worden genomen, zoals een normaal
avondmaal. De bloedglucose moet tot de volgende ochtend om het uur gecontroleerd
worden. Bij bloedglucosewaarden lager dan 100 mg moeten een suikerrijke drank
(echte cola, echte limonade) en langwerkende koolhydraten, zoals een tussendoortje,
genuttigd worden.

Hoofdstuk 11 : SPECIALE OMSTANDIGHEDEN

14. VERGISSINGEN BIJ DE INSPUITING VAN INSULINE

De grootste problemen doen zich voor als men zich niet bewust is van de verkeerdelijk
toegediende dosis insuline. In dat geval kan zich immers een plotse, onverwachte en
onverklaarbare episode van hypo- of hyperglycemie voordoen.

Margarita CRAEN
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Het is dus noodzakelijk bij iedere insuline-injectie de nodige aandacht en
oplettendheid aan de dag te leggen.
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Jongeren met diabetes
op vakantie
Jean DE SCHEPPER, Marina COECKELBERGHS

Met vakantie gaan met kinderen vraagt op zichzelf al een zekere planning. Reizen met
kinderen met diabetes vraagt zeker wat meer voorbereiding, maar het plezier van een
geslaagde vakantie is zeker de moeite waard!
Men dient daarom zowel vóór het vertrek als tijdens de reis en ter plaatse, een aantal
voorzorgsmaatregelen te nemen. Aanpassingen van de dosis insuline, van de voeding en
van de controle van de bloedglucose zijn tijdens de vakantieperiode vaak nodig. De
nodige documenten en medicatie moeten meegenomen worden.

1.

WELK MATERIAAL VOOR DE BEHANDELING NEMEN WE MEE ?
Het verdient aanbeveling voor de vakantie meer dan de nodige voorraad insuline
mee te nemen. Een verdubbeling of een verdrievoudiging van de voorraad is geen luxe!
Gebruikers van een injectiepen moeten eveneens een reservepen en/of enkele
reservespuiten meenemen. Deze spuiten kunnen van pas komen bij verlies of
beschadiging van de pen (figuur 12.1).

Fig. 12.1
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Veiligheidshalve verdient het aanbeveling een diabetes-identificatiekaart bij zich te
hebben met vermelding van de aard en de concentratie van zijn insulines. Een
dergelijke kaart is niet alleen handig in apotheken in het buitenland maar kan ook
bij douanecontroles heel wat misverstanden voorkomen.
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In de meeste Europese landen zal men alle merken van insuline wel terugvinden,
maar de concentraties kunnen soms verschillen! Insulinepatronen voor
insulinepennen bevatten steeds 100 E/ml en stellen dus geen probleem. Insulines
voor spuiten worden in België en in vele andere landen geleverd in concentraties
van 100 E/ml. In sommige landen is deze concentratie evenwel 40 E/ml. Als in
deze landen insulines van 40 E/ml worden gebruikt, moeten ook de daartoe
vereiste spuiten worden gebruikt. Insulines van 40 E/ml werken doorgaans ook iets
sneller.

Het verdient ook aanbeveling bij een reis met het vliegtuig, de bus of de trein de
voorraad insuline en het injectiemateriaal steeds in de handbagage mee te nemen.
Koffers raken tijdens een vliegtuig- of busreis nogal eens verloren en insuline dreigt
bij hoge hoogtes in het laadvak van het vliegtuig te bevriezen (figuur 12.2).

Fig. 12.2

X-stralen bij douanecontrole op luchthavens hebben geen effect op de insuline. Bij
een reis bij zonnig weer kan de temperatuur in de wagen of in de touringcar sterk
oplopen. Insuline moet in deze omstandigheden in een gekoelde thermosfles
vervoerd worden. Een injectiepen mag nooit in een afgesloten wagen achtergelaten
worden omdat de temperatuur vaak tot 50-60 °C kan oplopen, zeker achter de
voorruit.
Ook bij skivakanties mag de injectiepen niet in de wagen achtergelaten worden,
aangezien vriestemperaturen de werking van insuline beïnvloeden.
Andere klimaatomstandigheden in een vakantieland kunnen ook de activiteit van de
ingespoten insuline beïnvloeden. Bij erg hoge temperaturen zal de ingespoten
insuline sneller werken aangezien er meer en sneller insuline in de bloedbaan komt.
Het omgekeerde geldt bij zeer lage temperaturen. Warme kleding is dan ook
onontbeerlijk ! Bij thuiskomst van een warme of koude vakantieplaats verdient het
de voorkeur de teruggebrachte insuline niet meer te gebruiken.
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AANPASSING VAN DE INSULINEDEKKING

Verre vliegtuigreizen naar het westen leiden tot een verlenging van de dag, terwijl
reizen naar het oosten tot een verkorting van de dag leiden. Men dient een
onderscheid te maken tussen reizen met een klein tijdsverschil (minder dan 6 uur)
en met een groot tijdsverschil (meer dan 6 uur), in de ene of de andere richting.
Vluchten met een klein tijdsverschil stellen nauwelijks problemen en de inspuitingen
kunnen op de normale uren gebeuren. Daarentegen zullen aanpassingen van het
insulineschema nodig zijn bij een reis met een groot tijdsverschil. Het klassieke
voorbeeld van een reis met een belangrijk uurverschil is de vlucht Brussel - Chicago.
Het tijdsverschil bedraagt 7 uur. Er zal dus een bijkomende inspuiting van
snelwerkende insuline nodig zijn bij de tweede maaltijd aan boord en de gewone
avondinspuiting bij aankomst in Chicago vóór het avondmaal. Het verdient
aanbeveling dit vooraf met de diabetoloog te overleggen om uit te maken hoeveel
eenheden insuline voor de bijkomende inspuiting moeten worden gebruikt (zie
schema). Bij de terugkeer uit Chicago zal de dag verkort zijn. Vóór het avondmaal
aan boord zal men dus de gewone dosis snelwerkende insuline gebruiken, maar
slechts 2/3 van de dosis langwerkende insuline (zie schema).
Schema voor de toediening van insuline tijdens een vlucht van oost naar west
Maaltijden
Basaal-prandiaal
regime
Conventionele
therapie

thuis
om 7u30
kortwerkend

kort- +
langwerkend

tijdens de
vlucht
kortwerkend

tijdens de
vlucht
kortwerkend

in Chicago
om 19u30
kortwerkend

kortwerkend

kort- +
langwerkend

vóór het
slapengaan
langwerkend

Schema voor de toediening van insuline tijdens een vlucht van west naar oost
Maaltijden
Basaal-prandiaal
regime

in Chicago middagmaal tijdens de
tijdens de
om 7u30
in Chicago
vlucht
vlucht
kortwerkend kortwerkend kortwerkend + kortwerkend
2/3 langwerkend

Conventionele
therapie

kort- +
langwerkend

vóór het
slapengaan
langwerkend

kortwerkend +
kort- +
2/3 langwerkend langwerkend

B. Gewijzigde etenstijden
Bij een systeem met 2 inspuitingen kunnen de inspuitingen ‘s ochtends en ‘s avonds
later toegediend worden, aangezien men tijdens de vakantie veelal later zal opstaan
en ‘s avonds later naar bed zal gaan. Bij een systeem met 4 inspuitingen is het
eenvoudiger het ontbijt over te slaan en derhalve ook de ochtendinspuiting. Na een
overvloedig ontbijt wordt het middagmaal wel eens overgeslagen. In geval van een
schema met twee inspuitingen wordt nochtans best ook op vakantie de regel van
3 maaltijden en 3 tussenmaaltijden aangehouden om te belangrijke fluctuaties
van de glycemie te vermijden. Bij een schema met 4 inspuitingen wordt dan de
middaginspuiting met snelwerkende insuline niet gegeven of wordt de dosis sterk
verminderd.
Het verdient in ieder geval aanbeveling vóór het vertrek contact op te nemen met de
arts (diabetoloog).

GIDS VOOR JONGEREN MET DIABETES | 173

Jean DE SCHEPPER, Marina COECKELBERGHS

A. Verre vliegtuigreizen
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3.

DOCUMENTEN
Zoals reeds eerder vermeld, zorgt men er best voor dat het kind, zeker op reis of in een
vreemd land of omgeving, steeds een diabetes-identificatiekaart bij zich heeft.
Dergelijke kaarten zijn in verschillende talen bij de Patiëntenverenigingen te verkrijgen
(bv. de Vlaamse Diabetes Vereniging). Op het strand kunnen jonge kinderen een
diabetes-identificatiekaart om de hals dragen.
Het vermelden van het telefoon- en/of faxnummer van de diabeteskliniek is een
verstandige voorzorg.
Het is ook nuttig een voorschrift voor insulines en GlucaGen® Hypokit mee te nemen
op reis, voor het geval de insulinevoorraad verloren of beschadigd raakt.
Neem ook steeds een fotokopie van de reis- en ongevallenverzekeringspolis mee op
reis.
Het is wenselijk te beschikken over een medisch attest met betrekking tot het vervoer
en het gebruik van geneesmiddelen, injectiemateriaal en apparaat voor het meten van
de glycemie.
Als het kind gehospitaliseerd moet worden, bijvoorbeeld wegens een ernstige infectie of
beenbreuk, moet deze reden op het doktersverslag vermeld worden en niet alleen de
diabetes. Vermeldingen van diabetes kunnen soms problemen met terugbetaling van de
hospitalisatiekosten met zich brengen.

4.

ZELFMONITORING EN ZELFCONTROLE
Op vakantie is de verleiding groot om ook wat “vakantie” te nemen wat betreft de
dagelijkse controles (glycemie, urine). Controles van de bloedglucose zijn evenwel
juist op vakantie van groot belang omdat het veranderde eet- en activiteitenpatroon
op vakantie juist tot grote schommelingen in de bloedglucose kan leiden. Zo zal
een bijkomende meting van de bloedglucose vóór en tijdens een bergtocht zeker
nuttig zijn om het gevaar voor hypoglycemie tijdens deze ongewone inspanningen te
vermijden.
Een reservedoos met urinestrips zal van pas komen als de glucosemeter het laat
afweten. Ook de strips voor ketonurie mogen niet vergeten worden. Tot slot dient u
te weten dat bij hevige hitte of in tropische zwembaden glucosemeters soms verkeerde
resultaten geven.

5.

DE VOEDING
In vreemde streken kunnen de voedingsgewoonten sterk verschillen: in zuiderse streken
worden vaak slaatjes bij hoofdmaaltijden geserveerd, terwijl anderzijds pasta’s frequent
op het menu staan. Het kan dan ook noodzakelijk zijn bepaalde dosissen insuline te
verlagen of te verhogen. Het raadplegen van een diëtiste voor informatie over de
typische streekspecialiteiten kan dan ook nuttig zijn.
Tijdens vakanties worden nogal eens daguitstapjes met de wagen, de bus, de boot of te
voet gedaan. Zorg steeds voor een extra tussendoortje, want dergelijke uitstapjes duren
vaak langer dan verwacht. Bij wandelingen dient men steeds glucose of zoete dranken
bij zich te hebben.
Neem ook steeds voldoende water mee op uitstappen in warme streken, aangezien het
vochtverlies bij warmte sterk toeneemt, vooral in geval van een hoge glycemie. In de
wagen, op de bus of in de trein dient u steeds een voorraad glucosetabletten en
suikerrijke tussendoortjes binnen handbereik te hebben.
Bij verre vliegtuigreizen verwittigt u best vooraf het reisbureau als u een diabetesmaaltijd
wenst te krijgen.
De vakantieperiode is ook vaak een tijd voor ijsjes, pannekoeken, wafels en frisdranken.
Ideaal is deze lekkernijen voor te behouden voor het ogenblik van het tussendoortje,
zodat ook het kind met diabetes er kan van genieten.
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Voor de mogelijke kleine ongemakken op reis of ter plaatse dient een kleine reisapotheek
op vakantie te worden meegenomen.
Voorzie geneesmiddelen tegen koorts, pijn, reisziekte en braken (bv. Motilium®,
Primperan®) evenals tegen diarree (bv. Imodium®, O.R.S®,...) en tegen beten en steken
van insecten. Daarnaast moeten een desinfectans, een thermometer en 1 (of 2)
bijkomende GlucaGen® Hypokit worden voorzien. Deze zijn immers niet overal
verkrijgbaar.
Voor verre landen zijn er soms specifieke vaccinaties nodig. Informeer u tijdig bij de
gespecialiseerde diensten. Deze vaccins (bv. tegen gele koorts, hepatitis A,...) kunnen
probleemloos ook aan kinderen met diabetes toegediend worden.
Informatie:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Belliardstraat 62 - 1040 Brussel
Tel.: 02 501 35 11
Instituut voor Tropische Geneeskunde
Kronenburgstraat 43 - 2000 Antwerpen
Tel.: 03 247 62 11
Travelphone : 0900 10110

7.

HANDBAGAGE
De handbagage moet bevatten:
Dagboekje
Insulinevullingen of flacons
Insulinepennen of -spuiten
Naalden voor insulinepen
Vingerprikpen
Priknaalden voor bloedglucosemetingen
Bloedglucosemeter
Teststrookjes voor glycemie
Teststrookjes voor glucosurie
Teststrookjes voor ketonurie
GlucaGen® Hypokit
Glucosetabletten
Verpakte koekjes (Betterfood®, Evergreen®,...)
Reservebatterij
Water

GIDS VOOR JONGEREN MET DIABETES | 175

Jean DE SCHEPPER, Marina COECKELBERGHS

DE REISAPOTHEEK

Hoofdstuk 12 : JONGEREN MET DIABETES OP VAKANTIE

6.

H o o f d s t u k

13
Adolescentie en diabetes
Jean-Pierre BOURGUIGNON, Marc MAES, Sylvie BODEN,
Chantal VANBERG, Josianne COLLARD

Adolescentie en diabetes

H o o f d s t u k

13

Jean-Pierre BOURGUIGNON, Marc MAES, Sylvie BODEN,
Chantal VANBERG, Josianne COLLARD

1.

INLEIDING

2.

DE ADOLESCENTIE
A. Veranderingen op lichamelijk vlak
B. Veranderingen op psychologisch en sociaal vlak

3.

EFFECTEN VAN DE ADOLESCENTIE OP DIABETES
A. Lichamelijke gevolgen
B. Psychologische en sociale gevolgen

4.

EFFECTEN VAN DIABETES OP DE ADOLESCENTIE
A. Lichamelijke aspecten
B. Psychologische en sociale aspecten

5.

LEVEN MET DIABETES TIJDENS DE ADOLESCENTIE:
ENKELE RAADGEVINGEN VOOR ADOLESCENTEN EN HUN OUDERS

H o o f d s t u k

13
1.

Adolescentie en diabetes
Jean-Pierre BOURGUIGNON, Marc MAES, Sylvie BODEN,
Chantal VANBERG, Josianne COLLARD

INLEIDING
De adolescentie is een bijzondere periode waarin talrijke veranderingen plaatsgrijpen:
lichamelijke veranderingen, veranderingen in de perceptie van zichzelf en van de
anderen, veranderingen in de sociale relaties (familie, vrienden, leerkrachten, enz.). In
dit hoofdstuk trachten we uit te leggen wat de adolescentie eigenlijk is en welke invloed
zij heeft op diabetes en omgekeerd. Maar eerst moeten nog twee opmerkingen worden
geformuleerd:
- “De” adolescentie bestaat niet; alle adolescenten zijn verschillend. In dit hoofdstuk zal
elke adolescent zich in zekere opzichten herkennen, maar niet in andere, doch daarin
zullen andere adolescenten zich daarentegen misschien wèl beter herkennen.
- De adolescentie wordt beleefd en is moeilijk onder woorden te brengen. Men vindt
vaak de juiste woorden niet en vaak spreekt de adolescent met gebaren, houdingen en
zwijgzaamheid; ook wij kunnen zo met hen communiceren. Maar in dit hoofdstuk
zullen we het enkel hebben over de “woorden”. Misschien een gelegenheid om na te
denken en tussen de lijnen te lezen...

2.

DE ADOLESCENTIE
A. Veranderingen op lichamelijk vlak
De adolescentie omvat de puberteit die wordt gekenmerkt door een verhoogde secretie
van geslachtshormonen door de ovaria bij meisjes en door de teelballen bij jongens,
en door een verhoogde secretie van groeihormoon door de hypofyse. De
geslachtshormonen zorgen voor het verschijnen van de lichaamsbeharing en voor de
ontwikkeling van de penis bij jongens en van de borsten bij meisjes. Tegelijkertijd
versnelt de groei (lichaamslengte en –gewicht), de eetlust neemt toe en het silhouet
verandert. Meisjes ontwikkelen vetkussentjes op de heupen en de dijen, waardoor hun
figuur verandert. Bij jongens worden de spieren sterker. Ook de huid ondergaat
veranderingen die niet altijd even welkom zijn, zoals bv. acne. Tegen het einde van de
puberteit krijgen de meisjes hun eerste regels. Jongens krijgen een diepere stem en
ontwikkelen een snor en een baard.
De adolescent merkt dat hij bij de puberteit verandert, maar ziet ook dat de anderen
veranderen, en vaak niet in dezelfde periode als hijzelf. De puberteit begint immers niet
bij iedereen op hetzelfde ogenblik. Er is een volkomen normaal verschil van 4 jaar tussen
de kinderen die het vroegst en de kinderen die het laatst in de puberteit komen. In het
eerste en tweede leerjaar van het secundair onderwijs gaan adolescenten die bijna
volgroeid zijn en hun puberteit bijna achter de rug hebben om met andere adolescenten
die even normaal zijn als zijzelf, maar nog geen lichamelijke veranderingen vertonen.
Door deze verschillen in tijd heeft de adolescent de indruk dat hij niet meer is zoals de
anderen. Adolescent zijn betekent onder meer ontdekken dat men anders is dan de
anderen.
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Een voorbeeld ter verduidelijking. De adolescentie is zoals een huis verbouwen, meestal
zonder er de funderingen en de draagmuren van te veranderen. De adolescentie is als
een gordijn dichttrekken of een deur naar de tuin of naar de plaats waar men als kind is
opgegroeid sluiten en nieuwe deuren, nieuwe vensters openen die uitgeven op voordien
onbekende horizonten. Maar in het huis dat verbouwd wordt, is de adolescent niet zeer
goed geïnstalleerd. Hij geeft zijn intern comfort op en neemt het risico anders te leven.
Bovendien verloopt de transformatie niet geprogrammeerd en onder toezicht, zoals een
huis dat door een architect wordt verbouwd. De adolescent experimenteert eerder
intuïtief dan met rede en ontdekt de dingen één na één. “En als ik hier een deur zou
openen, en als ik daar een venster zou maken ?...”. De adolescent bouwt zo zijn eigen
huis waarbij hij positie (of oppositie) neemt ten opzichte van het huis waar hij in alle
veiligheid met zijn familie is opgegroeid. Een deel van hem zou er willen blijven, maar
een ander deel voelt er zich gevangen en niet echt “thuis”. Soms heeft de adolescent er
behoefte aan te vernielen of af te breken om dan opnieuw te bouwen onder de perplexe
en soms zelfs afkeurende blikken van de volwassenen die in zijn plaats anders te werk
zouden gaan. Volwassenen hebben het soms moeilijk de veranderingen te aanvaarden:
als de adolescent zijn huis inricht, zijn er in de buurt soms enkele muren die trillen...
Maar bij die interne herschikking heeft de adolescent soms hulp van anderen (ouders,
vrienden,...) nodig, maar zoals de ambachtsman blijft de adolescent meester van zijn
werk; het huis zal het zijne zijn.
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B. Veranderingen op psychologisch en sociaal vlak

De adolescent heeft vaak twijfels: "Dit huis dat nu mijn eigendom wordt, zal het
werkelijk bewoonbaar zijn ? Zal ik er trots op kunnen zijn ? Wat zullen mijn buren ervan
zeggen ?..." De mening van de anderen is immers zeer belangrijk. Enerzijds wil de
adolescent zijn zoals alle anderen, maar anderzijds wil hij toch opgemerkt en
gewaardeerd worden. Het transformatieproces kan sterk verschillen van adolescent tot
adolescent. Sommigen keren terug naar de fundamenten, op zoek naar het ‘ik’ dat ze
willen bouwen en bewonen. Niemand kan voorspellen hoe lang de transformatie zal
duren. Elke adolescent werkt aan zijn eigen ritme.

3.

EFFECTEN VAN DE ADOLESCENTIE OP DIABETES
A. Lichamelijke gevolgen
De hormonale veranderingen tijdens de puberteit hebben tot gevolg dat het lichaam
minder gevoelig wordt voor de werking van insuline. Bij adolescenten zonder diabetes
produceert de pancreas meer insuline tijdens de puberteit, en bij diabetici moeten
de insulinedosissen gewoonlijk worden verhoogd. De insulinedosis kan oplopen tot
1,2-1,5 eenheden/kg/dag. De toename wordt individueel bepaald naargelang de behoefte;
daarbij dient te worden gestreefd naar een goede controle van de bloedglucosespiegels en
een normale groei. De adolescentie is ook een periode van instabiliteit, waarbij de
gekozen concentratie méér schommelt tussen hyper- en hypoglycemie. Deze instabiliteit
wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de hormonale veranderingen en door het actievere
metabolisme (opbouw van het lichaam en energieverbruik) (zie hoofdstuk 1).
Adolescenten leiden een leven dat vaak onregelmatiger is (maaltijden, activiteiten) en
gekenmerkt wordt door sterkere emoties en reacties dan bij kinderen, en ook dàt kan
bijdragen tot de instabiliteit. Tijdens de adolescentie neemt de eetlust toe, en ook dàt
bemoeilijkt het leven van adolescenten met diabetes: ze moeten hun honger en hun
voeding onder controle houden om hypoglycemie en hyperglycemie te voorkomen.
De instabiliteit van de diabetes en de grote eetlust tijdens de adolescentie hebben vaak
tot gevolg dat het gewicht te snel stijgt, wat sommige jongens en vaker nog meisjes met
diabetes tot wanhoop drijft. De adolescent is dan soms geneigd nagenoeg continu in
hyperglycemie te blijven. Daardoor zal hij niet dikker worden en hoeft hij zich ook niet
te veel zorgen te maken om wat hij eet. Het teveel aan glucose en dus aan calorieën
wordt in de urine uitgescheiden en... men wordt niet meer dikker of men vermagert
zelfs. Een nagenoeg continue hyperglycemie is ook een manier om hypoglycemie te
voorkomen. Maar dan begint het geglycosyleerde hemoglobinegehalte op te lopen en
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We keren terug naar onze vergelijking met het huis. De adolescent die zijn huis
verbouwt, kan daarbij sterk worden gehinderd door alles wat met zijn diabetes te maken
heeft (praktische belasting, dagelijkse beslissingen, enz.). Hij zou zijn diabetes en alles
wat dit met zich meebrengt "aan de deur" willen zetten. Maar dat is onmogelijk. De
adolescent kan dan proberen zijn diabetes te ontkennen of, erger nog, te verwerpen en
doen alsof de diabetes niet bestaat (bv. de diabetes routinematig behandelen met vaste
dosissen insuline of de dosis impulsief aanpassen, aanpassingen die niet steeds
gerechtvaardigd zijn). De volwassenen kunnen de adolescent dan helpen en hem op een
constructieve manier uitleggen waar de grenzen liggen. De adolescent zelf zal de
volwassenen uit zijn omgeving niet willen ontgoochelen en zal dan ook een mooie
“façade” optrekken (bv. lage of normale bloedglucosespiegels in het dagboek vermelden,
terwijl deze in feite hoog zijn). Achter die “façade” schuilen allerlei gevoelens, zoals van
streek zijn, onbegrepen, ontgoocheld, boos, opstandig, ontmoedigd zijn. Op dat
ogenblik zal de adolescent geneigd zijn de werf te laten voor wat hij is, omdat hij er niet
meer in gelooft, of hij zal de werf overdragen aan de volwassenen uit zijn omgeving.
Zijn naaste familieleden kunnen hem dan helpen met hun warmte en aanmoedigingen.
Zijn woning herinrichten betekent voor de adolescent meer leren leven met zijn
diabetes, de diabetes onder controle krijgen, iets wat hij zelf moet doen opdat het huis
het zijne zou worden.

4.

Hoofdstuk 13 : ADOLESCENTIE EN DIABETES

B. Psychologische en sociale gevolgen

EFFECTEN VAN DIABETES OP DE ADOLESCENTIE
A. Lichamelijke aspecten
Een diabetes die goed onder controle is, heeft geen invloed op de puberteit en de groei.
Als de diabetes onvoldoende onder controle is, met te vaak hyperglycemie, zal dit
vooral ten koste gaan van gewichtstoename. Maar in de praktijk is dat gelukkig zelden
het geval.

B. Psychologische en sociale aspecten
De adolescent ontdekt verschillen met zijn omgeving en vooral met de andere
adolescenten, en daar bovenop komt dan nog de diabetes. Het verschil weegt bijzonder
zwaar door de verplichtingen en de beperkingen die voortvloeien uit de behandeling,
eerder dan door de ziekte zelf. De adolescent voelt zich minderwaardig, een
buitenstaander omwille van zijn diabetes. En aangezien de diabetes als dusdanig niet
zichtbaar is, heeft de adolescent de keuze er al dan niet over te spreken en zijn diabetes
uit te leggen aan zijn omgeving. En de omgeving kan zich de ziekte enkel voorstellen,
vaak met totaal verkeerde beelden (bv.: diabetes is besmettelijk). De adolescent heeft al
zoveel twijfels, en daar komt dan nog de diabetes bij. De adolescent wil graag opvallen
door zijn kwaliteiten, maar zeker niet door zijn diabetes die hij beschouwt als een
onvolmaaktheid en soms zelfs een gebrek. Hij zal er dan ook op school zo weinig
mogelijk of niet over spreken en hij zal alles doen om niet "ontmaskerd" te worden: de
diabetes wordt een geheimdoenerij (onderzoeken, hypo’s, lichte maaltijden,
inspuitingen). Maar daardoor dreigt de adolescent nog meer geïsoleerd te raken. En de
ouders van een adolescent met diabetes ? Ook zij aanvaarden niet steeds dat hun kind
opgroeit en zelfstandig wil worden. Ook zij moeten stilaan leren dat de adolescent zijn
diabetes zelf in handen neemt.
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neemt de adolescent risico’s voor de rest van zijn leven. Het risico op diabetische
verwikkelingen (met name aan de nieren, de ogen en de zenuwen) houdt immers
rechtstreeks verband met het geglycosyleerde hemoglobinegehalte (zie hoofdstuk 19).
Het feit dat de hyperglycemie geen symptomen veroorzaakt of dat deze na verloop niet
meer worden waargenomen, en het feit dat hij zich minder moet ontzeggen, geven de
adolescent een vals gevoel van veiligheid.
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5.

LEVEN MET DIABETES TIJDENS DE ADOLESCENTIE:
ENKELE RAADGEVINGEN VOOR ADOLESCENTEN EN HUN OUDERS
De adolescent of de volwassene die dit hoofdstuk leest, zou zich door al die problemen
overweldigd kunnen voelen. De problemen die hier aan bod zijn gekomen, belangen
evenwel niet alle adolescenten aan en ook niet de hele duur van de adolescentie. De
ervaring leert ons bovendien dat jongens en meisjes met diabetes uiteindelijk ook
volwassen worden en hun weg vinden in het leven. Gaandeweg leren zij een groot
aantal vragen die door hun diabetes tijdens de adolescentie zijn gerezen, op te lossen,
waardoor zij zelfzekerder worden. Maar het blijft een moeilijke weg, zowel voor de
adolescent zelf als voor de volwassenen die hem omringen.
Tot slot enkele raadgevingen teneinde lessen te trekken uit situaties waarmee een groep
"zorgverstrekkers" worden geconfronteerd.
Voor de adolescent:
- Aarzel niet de arts vragen te stellen over je ontwikkeling en puberteit.
- Als je er de brui zou willen aan geven omdat je te dik wordt, omdat
je bloedglucosespiegels te hoog zijn, omdat je je eetlust niet meer de
baas kan en omdat je zin hebt alle beperkingen aan je laars te
lappen, neem dan vaker contact op met die zorgverstrekker in wie je
op dat ogenblik het meest vertrouwen hebt.
- Slagen in de behandeling betekent niet alleen successen boeken,
maar ook je mislukkingen en beperkingen aanvaarden. Er zijn zeker
volwassenen rondom je die dat kunnen begrijpen en naar je willen
luisteren als je daar behoefte aan hebt.
- Tracht je ouders en verzorgers uit te leggen wat je zelf wenst te doen bij
je diabetesbehandeling en waarbij je hun hulp nodig hebt. Vergeet niet
dat het voor je ouders niet gemakkelijk is de controle zomaar uit
handen te geven na al die jaren dat ze dag na dag zelf verantwoordelijk
voor jou zijn geweest.
- Diabetes is geen gebrek, geen schandelijke ziekte, geen straf. Het is
een ziekte die je dagelijks moet overwinnen. Maar er zijn meer
personen dan je denkt die geloven dat iemand als jij, ondanks je
diabetes, erin zal slagen een even gevuld en rijk leven te leiden als
je vrienden en vriendinnen.
Voor de volwassene:
- De controle uit handen geven is moeilijk. Maar door dat te doen
geeft u de adolescent te kennen dat u in hem en zijn kunnen
gelooft. Zeg hem dat en vertel hem ook hoe moeilijk u het hebt
afstand te nemen van de diabetes nadat u er maanden- en jarenlang
mee bezig bent geweest.
- Erkennen dat de diabetes alsmaar meer een zaak is van de
adolescent, betekent niet dat men daarom minder belangstelling
heeft voor de adolescent. U geeft hem zo ruimte om te bouwen
zonder hem te onthouden wat uw aanwezigheid voor hem kan
betekenen. Als de adolescent u afstoot, kan dat een manier zijn om
uit te drukken dat hij u nodig heeft. Aanvaard dat hij het doet op
zijn manier, zeg hem dat u het niet zo zou doen, maar blijf aanwezig
en blijf beschikbaar, blijf belangstelling tonen.
- Het is normaal (wat niet betekent gemakkelijk) dat de adolescent
crisismomenten doormaakt en dat op u uitwerkt. Ontken ze niet,
maar dramatiseer ze ook niet.
- Als er aan de adolescentiecrisis geen einde lijkt te komen of als ze u
over het hoofd groeit, aarzel dan niet erover te spreken en raad te
vragen aan een lid van het verzorgingsteam. Als u vindt of vreest dat
de toestand uit de hand loopt, leg dan de bal in het kamp van de
zorgverstrekkers. Vraag een consult aan, maar spreek er de
adolescent steeds eerst over aan.
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Adolescenten en jonge vrouwen met diabetes stellen zich terecht, zoals trouwens alle
jonge meisjes, vragen over de grote fasen van het seksuele en affectieve leven en over het
geluk moeder te worden.
Naast een korte uitleg over de puberteit (die gekenmerkt wordt door het verschijnen van
de regels), behandelt dit hoofdstuk hoofdzakelijk de mogelijkheden van een eventueel
gebruik van contraceptie en van een eventuele zwangerschap, het verloop van de
bevalling en de gezondheid van de zuigeling.

1.

PUBERTEIT
Dit onderwerp wordt breder besproken in hoofdstuk 13. We willen er hier enkel aan
herinneren dat alles strikt normaal verloopt net zoals bij jonge meisjes zonder diabetes,
zeker als deze goed onder controle is en als gezorgd wordt voor een goede
voedingstoestand. Enkel de leeftijd waarop de eerste regels verschijnen ligt gemiddeld
iets hoger bij meisjes met diabetes. Ook als de eerste regels soms wat op zich laten
wachten, is er geen reden tot ongerustheid en dienen geen specifieke maatregelen te
worden genomen.
In het begin kunnen de regels onregelmatig zijn en soms gepaard gaan met min of meer
uitgesproken buikpijn (dysmenorroe genaamd). Onregelmatige regels en dysmenorroe
komen vaak voor, ook bij jonge meisjes zonder diabetes. Er moet dus doorgaans geen
bijzondere aandacht aan worden besteed. Het kan gebeuren dat de regels vrij pijnlijk
zijn. In dat geval beschikken we over eenvoudige, doeltreffende behandelingen waarmee
de menstruele pijn kan worden verlicht.

2.

CONTRACEPTIE
Het openstaan voor seksualiteit (met de daaruit voortvloeiende kans op zwangerschap)
is ongetwijfeld een zaak van persoonlijke keuze en individuele ethiek. Het psychoaffectieve leven van jongeren met diabetes hoeft helemaal niet te verschillen van dat
van jongeren zonder diabetes. Er is maar één belangrijke uitzondering: mannen lopen
een hogere kans op impotentie in geval van vasculaire en neurologische verwikkelingen
tengevolge van een slechte glycemiecontrole.
Uit studies blijkt dat 20 tot 40 % van de meisjes jonger dan 16 jaar betrekkingen heeft
en dat meer dan de helft van de meisjes geen efficiënte contraceptieve methode toepast
bij de eerste betrekkingen. Een werkelijkheid waar we niet omheen kunnen en waarmee
rekening dient te worden gehouden. De kans op een ongewenste zwangerschap,
waarbij eventueel wordt beslist tot abortus, en op een slecht geplande zwangerschap
die ernstige gevolgen kan hebben voor de moeder en het kind als de diabetes ontregeld
is, is eveneens een reden om de jongeren zo goed mogelijk in te lichten over
contraceptie.
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De keuze van deze of gene contraceptieve methode berust over het algemeen op dezelfde
criteria als bij jonge vrouwen zonder diabetes. Zeer belangrijk zijn uiteraard de
contraceptieve zekerheid en de aanvaardbaarheid van de methode, maar belangrijk is ook
dat de gekozen methode geen bijwerkingen heeft die het glycemie-evenwicht kunnen
verstoren of het risico op verwikkelingen kunnen verhogen.

A. De "natuurlijke" methoden

Alain VOKAER, Harry DORCHY, Isabelle THIEBAUT

Hoofdstuk 14 : CONTRACEPTIE, ZWANGERSCHAP EN MOEDERSCHAP BIJ JONGE VROUWEN MET DIABETES

Grosso modo kunnen de contraceptieve methoden in drie groepen worden ingedeeld:
- de "natuurlijke" methoden
- de "spiraaltjes" of IUD
- hormonale contraceptie

Natuurlijke methoden zijn de verschillende vormen van het nauwlettend opvolgen van
de cyclus (Ogino, temperatuur), "terugtrekking" (of coïtus interruptus), vaginale
spoelingen en de barrièremethoden (condoom, diafragma en spermicide crèmes).
Deze methoden hebben per definitie geen invloed op de normale fysiologie, wat een
voordeel biedt. Maar daartegenover staat dat het geïsoleerd gebruik van deze methoden
duidelijk minder doeltreffend is dan de hierna besproken methoden. De meeste
“natuurlijke” methoden stellen bovendien "technische problemen", waardoor ze minder
aanvaardbaar zijn, vooral voor jongeren.
Dat is met name het geval met de oude methode van Ogino en de temperatuurmeting,
het terugtrekken, vaginale spoelingen (meer dan 25-30 % mislukkingen !), diafragma
met of zonder gebruik van spermicide middelen (crème of sponsje). Deze methoden
worden zó slecht aanvaard, want té "technisch", dat ze in de Belgische apotheken nog
zelden verkrijgbaar zijn.
Het condoom verdient zeker wat meer uitleg. Een condoom ziet er uit als een rubberen
zakje dat gelijkt op de vinger van een handschoen en dat over de penis wordt gerold.
Een condoom vangt het sperma op bij de ejaculatie. Maar zelfs met een condoom
bedraagt het percentage mislukkingen 10 tot 15 %; het gebruik van een condoom als
enig contraceptief middel wordt dus niet aanbevolen. Maar in combinatie met een
veilige contraceptie (zoals de pil, zie verder) heeft het condoom de unieke en essentiële
verdienste bescherming te bieden tegen seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA): aids,
blennorroe, chlamydia, hepatitis B en C, enz.
Van het condoom wordt soms beweerd dat het "de liefde minder poëtisch maakt" en
sommige jongeren willen er dan ook niet van horen gezien de "technische"
beslommeringen. Maar toch wordt een condoom sterk aanbevolen bij seksuele
betrekkingen met iemand (man of vrouw!) waarvan men niet weet of die persoon
eventueel één of andere SOA zou kunnen overdragen. Hoe doeltreffend de pil ook moge
zijn, ze beschermt niet tegen aids !

B. Het intra-uterine spiraaltje
Het spiraaltje is een soort plastic "draadje" (waarvan er meerdere vormen bestaan) dat
bekleed is met koper en soms "doordrenkt" is met een hormoon. Het spiraaltje wordt door
de gynaecoloog in de baarmoederholte gebracht om een zwangerschap te voorkomen. De
doeltreffendheid van het spiraaltje is evenwel niet absoluut: 2 tot 3 % mislukkingen.
Buiten precieze en beperkte indicaties is het spiraaltje in principe tegenaangewezen bij
jonge vrouwen die nog geen kind hebben gehad. Het spiraaltje kan bij die vrouwen
immers intolerantieverschijnselen (bekkenpijn, bloedingen, enz.) veroorzaken en, erger
nog, gynaecologische infecties die kunnen leiden tot een onomkeerbare steriliteit door
ontsteking van de eileiders. Dat risico is nog hoger in geval van een ontregelde diabetes:
een ontregelde diabetes verhoogt immers de vatbaarheid voor infecties in het algemeen
(zie hoofdstukken 11 en 19) en infecties van de geslachtsorganen in het bijzonder.
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Als de diabetes goed onder controle is, beschikken we nu over voldoende follow-up om met
zekerheid te kunnen stellen dat de pil geen extra risico van vasculaire, metabole of andere
verwikkelingen inhoudt.
Maar in geval van een blijvend ontregelde diabetes en/of vaatlijden, is wel
voorzichtigheid geboden en dient elk geval afzonderlijk te worden onderzocht gezien de
reële kans op verergering van afwijkingen van het lipidenprofiel (vetten in het bloed) en
van bepaalde stollingsfactoren. In die uitzonderlijke gevallen kan de specialist een
andere vorm van hormonale contraceptie aanbevelen, zoals trimestriële injecties, een
hormonaal implantaat of een pil die enkel progestagenen bevat.
Om efficiënt te zijn, moet de pil dagelijks worden ingenomen, zo mogelijk steeds
rond hetzelfde uur ('s morgens of 's avonds naar keuze). Als het meisje eens vergeet de
pil in te nemen, moet ze deze ten laatste binnen de 24 uren innemen na de aanvankelijk
voorziene inname.
Dan is er nog de “morning-after-pil” (verkrijgbaar zonder voorschrift in de apotheken).
Hierbij moeten 2 tabletten in een tijdsspanne van 12 uur worden ingenomen. Dat moet
echter de uitzondering blijven. De morning after-pil moet worden beschouwd als een
nuttige "noodoplossing" in geval van "onverwachte (?)" sexuele betrekking zonder
doeltreffende contraceptie. De morning after-pil mag geenszins worden beschouwd als
een normale contraceptieve methode. Als ze voldoende snel wordt ingenomen (binnen
12 tot 24 uur, hoogstens 48 tot 72 uur na de betrekkingen), vermindert de morning afterpil de kans op zwangerschap met ongeveer 75 %.

3.

ZWANGERSCHAP EN BEVALLING
In geval van later optreden van de regels MOET STEEDS WORDEN GEDACHT AAN DE
MOGELIJKHEID VAN EEN BEGINNENDE ZWANGERSCHAP. De diagnose kan worden
bevestigd door een urinetest (verkrijgbaar in de apotheek; wordt door de patiënte zelf
uitgevoerd) of een bloedtest in het laboratorium. Deze tests berusten op het aantonen in
de urine of het bloed van Humaan Chorion Gonadotrofine (HCG). HCG is een hormoon
dat wordt geproduceerd door zich ontwikkelend placentaweefsel en is dus specifiek voor
de zwangerschap.
Indien de regels niet doorkomen, moet men toch weten dat een negatieve test een beginnende
zwangerschap niet formeel uitsluit: een test kan negatief zijn als ze te vroeg na de
conceptie (eisprong, ovulatie) wordt uitgevoerd; de test zou later positief kunnen
worden als een zwangerschap is opgetreden na een laattijdige eisprong. Met die
mogelijkheid dient rekening te worden gehouden, zeker als de diabetes slecht onder
controle is, een situatie die vaak gepaard gaat met onregelmatige cycli en laattijdige
eisprong. Een gelegenheid te meer om te benadrukken hoe belangrijk het voor jonge vrouwen
is hun menstruatiekalender nauwkeurig bij te houden.

A. Zwangerschap bij een patiënte met bestaande en gekende diabetes
Een eeuw geleden, vóór de ontdekking van insuline, waren er maar weinig vrouwen met
diabetes die zwanger werden. De zwangerschap was een gevaarlijke beproeving voor de
moeder en voor het kind.
Maar sinds de ontdekking van insuline in 1921 is de prognose aanzienlijk verbeterd.
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De "pil" is zeker de bekendste vorm van hormonale contraceptie. De pil is de
contraceptieve methode die zich het best leent voor adolescenten met of zonder diabetes.
Met de vooruitgang van de laatste 15 jaren en de ontwikkeling van laaggedoseerde
pillen kan men nu stellen dat de pil perfect onschadelijk is. Als ze goed wordt gebruikt
(nooit vergeten !), is ze 100 % doeltreffend en ze stelt ook geen probleem van
aanvaardbaarheid.

Hoofdstuk 14 : CONTRACEPTIE, ZWANGERSCHAP EN MOEDERSCHAP BIJ JONGE VROUWEN MET DIABETES

C. Hormonale contraceptie

De kwaliteit van de metabole controle moet zo strikt mogelijk zijn: de
bloedglucoseconcentraties moeten zo normaal mogelijk worden gehouden. Dat
veronderstelt dat de toekomstige moeder haar bloedglucoseconcentratie 4 tot 7 maal per
dag meet gedurende de hele duur van de zwangerschap.

Alain VOKAER, Harry DORCHY, Isabelle THIEBAUT
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Het is thans bewezen dat de zwangerschap en de bevalling bij een toekomstige moeder met
diabetes geen speciaal risico inhouden en op dezelfde wijze verlopen als bij moeders zonder
diabetes, op voorwaarde echter dat de moeder haar diabetes zo goed mogelijk onder controle
houdt vanaf de bevruchting tot de bevalling.

Niet alleen tijdens de zwangerschap moet de glucoseconcentratie normaal worden
gehouden. Alle diabetologen en gynaecologen-verloskundigen zijn het erover eens dat de
kwaliteit van de metabole controle vóór en rond de bevruchting eveneens van kapitaal belang
is: het geglycosyleerde hemoglobinegehalte (HbA1c) moet lager zijn dan 7 %, als de
bovenste limiet van de normale waarden 6 % bedraagt. Als de HbA1c hoger is dan
11 %, kan het risico op foetale misvormingen oplopen tot 11 % en op miskraam tot
25 %.
Elke zwangerschap zou dan ook moeten worden gepland in het kader van een raadpleging
vóór de bevruchting bij een diabetoloog en een gespecialiseerd verloskundige, die na overleg
samen zullen oordelen over het optimale tijdstip om "de zwangerschap in te leiden".
Bij een dergelijke raadpleging kunnen ook aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd
die van belang zijn voor de latere prenatale follow-up, zoals de bloedgroep en de
aanwezigheid van antistoffen die bescherming bieden tegen verschillende ziekten
(rodehond, toxoplasmose, cytomegalovirus, hepatitis B en C, enz.).
1. Insulinetherapie
In het begin van de zwangerschap kan de insulinebehoefte verminderen, maar
daarna zal ze progressief toenemen en soms verdubbelen door de gewichtstoename
(gemiddeld 10-11 kg net vóór de bevalling) en door de placentaire hormonen die de
werking van insuline tegengaan.
ketoacidose houdt zeker een risico in voor de foetus, maar korte episoden van
hypoglycemie bij de moeder, ook al komen deze frequent voor, houden geen risico
in voor de foetus. De foetus verbruikt continu glucose van de moeder, wat het risico
op hypoglycemie bij de moeder verhoogt, vooral 's nachts. De maaltijden,
de tussenmaaltijden en de insulinedosissen moeten dienovereenkomstig en strikt
individueel worden aangepast, "op maat" dus. Misselijkheid en braken kunnen
voorkomen tijdens de zwangerschap, maar men mag toch niet vergeten
ketonlichamen in de urine op te sporen.
Vrouwen met diabetes moeten dan ook goed worden opgeleid alvorens ze zwanger worden,
ze moeten de zelfbehandeling goed onder de knie hebben en ze moeten worden gevolgd door
een multidisciplinair team bestaande uit een verloskundige, een diabetoloog (kinderarts of
internist), een diëtist(e), een sociaal verpleegkundige en een pediater-neonatoloog.
2. Opvolging van de zwangerschap
De verloskundige controles worden individueel aangepast: echografie,
hormoondoseringen, meting van het hartritme van de foetus, enz. Een verloskundige
die gespecialiseerd is in de foetomaternale geneeskunde, zal in nauwe samenwerking
met de diabetoloog ook aandachtig de bloedglucoseconcentraties volgen en zo nodig
de toekomstige moeder advies geven over de behandeling.
3. De bevalling
De bevalling dient te gebeuren in een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in, en veel
ervaring heeft met dergelijke problemen, d.w.z. niet alleen de vereiste apparatuur
heeft, maar ook ervaren teams van verloskundigen en neonatologen. Na de geboorte
daalt de insulinebehoefte van de moeder snel en de insulinedosis zal dan weer dalen
tot het niveau van vóór de zwangerschap.
Als aan al die voorwaarden wordt voldaan, zijn er geen redenen om te vrezen dat
de zwangerschap en de bevalling niet op dezelfde wijze zouden verlopen als bij
een toekomstige moeder zonder diabetes.
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4.

DE PASGEBORENE
De gezondheidstoestand van een baby die wordt geboren van een moeder met diabetes,
weerspiegelt bij de geboorte de graad van controle van de diabetes bij de moeder.
De baby van een moeder met diabetes werd klassiek beschreven als een "kolos met lemen
voeten", d.w.z. een groot (geboortegewicht vaak meer dan 4 kg – 4,5 kg), maar fragiel
kind. Frequente problemen waren: moeilijke bevalling door de grootte van het kind
(vandaar vaak instrumentele extractie en vrij vaak een keizersnede), voortijdige
bevalling, hypoglycemie, ademhalingsstoornissen, enz.

Indien de diabetes van
de toekomstige moeder
ontregeld is, zal de baby
het teveel aan glucose
opnemen (deze wordt
immers niet tegengehouden
door de placenta)

PANCREAS
NIET

ME

De pancreas van de foetus
produceert dan veel insuline
(die eveneens werkt als een
groeihormoon).
Bij de geboorte zal de baby
niet alleen groot en dik zijn,
maar ook “hypoglycemisch” …

PLACENTA

PANCREAS

TIEF
ER AC

: glucose
: insuline

Fig. 14.1

Risico's voor de baby van een moeder met een ontregelde diabetes.

De verklaring voor die verwikkelingen is vrij eenvoudig (figuur 14.1). Tijdens de
zwangerschap wordt de foetus gevoed door het bloed van de moeder dat door de
placenta wordt "gefilterd". Glucose is een kleine molecule en gaat dan ook gemakkelijk
door deze "filter": de foetus zal dus dezelfde bloedglucoseconcentratie hebben als zijn
moeder. Insuline daarentegen is een grote molecule die niet doorheen de placenta gaat.
Als de bloedglucoseconcentratie stijgt, zal de foetus, die geen diabetes heeft, daarop
reageren door meer insuline te secreteren. En in die levensperiode regelt insuline niet
alleen de bloedglucoseconcentratie, maar is insuline vooral een groeihormoon dat doet
groeien en verdikken.
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Type 1 of insuline-afhankelijke diabetes mellitus is een betrekkelijk zeldzame
aandoening, maar wel wordt tijdens de zwangerschap vaak een glucose-intolerantie
ontdekt. De frequentie daarvan wordt geraamd op 1,6 – 3 % van de zwangerschappen.
Maar niet alle vrouwen met glucose-intolerantie krijgen later diabetes. Toch dient deze
aandoening te worden opgespoord, omdat ze moet worden behandeld, hetzij gewoon
met een dieet, hetzij met insuline-injecties. De geneesmiddelen die via de mond worden
ingenomen (= orale antidiabetica) zijn tegenaangewezen tijdens de zwangerschap. Dit
weliswaar zeer belangrijke onderwerp valt echter buiten het bestek van deze gids.
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B. De diabetes wordt ontdekt tijdens de zwangerschap

Zodra de navelstreng wordt doorgeknipt, zal de aanvoer van suiker ineens aanzienlijk
verminderen, maar de insulineproductie zal minder snel dalen. De baby zal dan ook
hypoglycemie ontwikkelen en andere afwijkingen die verband houden met de
stoornissen van de bloedspiegels van glucose en insuline.

Alain VOKAER, Harry DORCHY, Isabelle THIEBAUT
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Een baby die te veel insuline aangemaakt heeft omdat zijn moeder een te hoge
bloedglucoseconcentratie heeft, zal dan ook groot en dik zijn (macrosomie), vandaar de
bovenvermelde problemen bij de bevalling.

Een andere mogelijke verwikkeling zijn aangeboren misvormingen. De frequentie van
aangeboren misvormingen is twee- tot driemaal hoger bij baby's van moeders met diabetes
die slecht onder controle zijn dan bij baby's van moeders zonder diabetes. Deze
misvormingen treden zeer vroeg in de zwangerschap (vóór de 7de week) op en zijn
hoofdzakelijk te wijten aan de hyperglycemie. Zoals reeds werd gezegd, kan het risico op
misvormingen aanzienlijk worden verminderd door te zorgen voor een perfecte
metabole controle tijdens de eerste weken, vanaf het ogenblik dat de baby verwekt is.
Een zorgvuldig echografisch onderzoek tussen de 19de en de 21ste zwangerschapsweek
zal de toekomstige moeder meestal geruststellen.
Kinderen van moeders met diabetes lopen ongeveer 5 % kans (dus 1 geval op de 20) in de
volgende decennia (en niet bij de geboorte) zelf diabetes te krijgen. Het risico is wat hoger
als de vader aan type 1 diabetes lijdt dan als de moeder daaraan lijdt. Het risico kan
nauwkeuriger worden geschat door genetische, immunologische en bloedonderzoeken,
die worden uitgevoerd in het kader van het Belgische Register van Diabetes (zie
hoofdstuk 3). Ter herinnering, de erfelijke factoren van type 1 en type 2 diabetes hebben
niets met elkaar te maken.

5.

DE VOEDING TIJDENS DE ZWANGERSCHAP
Een goede evenwichtige voeding tijdens de zwangerschap is zeer belangrijk, maar dat is
eigenlijk ook het geval vóór de bevruchting. Een evenwichtige voeding voorkomt een
tekort of een teveel aan diverse voedingsstoffen en zorgt zo voor een optimale
ontwikkeling van de zuigeling. De zwangerschap is een ideale periode om veranderingen
aan de levenswijze aan te brengen, een gelegenheid om duurzaam goede eetgewoonten
aan te nemen. Best is dat het hele gezin daaraan meewerkt en alzo de jonge moeder
helpt na de bevalling een goede conditie terug te vinden.
Toekomstige moeders stellen zich veel vragen over de voeding tijdens de zwangerschap,
bv.: “Moet ik meer eten ?”, “Wat moet ik doen als ik zin heb in suiker of gesuikerde
voedingsmiddelen ?”, “Wat met zoetmiddelen ?”, enz.

A. Moet ik meer eten ?
Tijdens de zwangerschap vormt het lichaam van het kind zich terwijl het lichaam van
de moeder verandert. Beide fenomenen vergen energie (calorieën). Aan zwangere
vrouwen wordt vaak aangeraden 100 kilocalorieën meer te eten tijdens het tweede
trimester en 300 kilocalorieën tijdens het derde trimester. Dus niet zoals wel eens wordt
gezegd: "eten voor twee" !

B. Moet ik vitaminen innemen ?
Een gevarieerde en evenwichtige voeding verschaft alle vitamines die de toekomstige
moeder nodig heeft. Er zal echter een bijzondere aandacht besteed worden aan
foliumzuur. Foliumzuur is een vitamine van de B-groep, namelijk vitamine B9. Als de
cellen zich snel vermenigvuldigen, hebben ze foliumzuur nodig. Alle organen van de
foetus groeien snel. Het is belangrijk veel foliumzuurrijke voedingsmiddelen te nuttigen
tijdens de maand vóór de bevruchting en gedurende het hele eerste trimester. Eetwaren
die veel foliumzuur bevatten zijn: groenten (sla, spruiten, broccoli, spinazie, asperge,
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Suiker en gesuikerde voedingsmiddelen zijn eigenlijk niet "noodzakelijk" voor een
evenwichtige voeding bij zwangere vrouwen met of zonder diabetes, maar ze maken deel
uit van de tafelgenoegens en geven vaak ook meer smaak aan de maaltijd. Het doel
tijdens de zwangerschap is dus niet zonder suiker te eten (behalve in geval van
overgewicht of een andere medische reden), maar op een redelijke wijze te genieten van
het suikerplezier. Alles is dus een kwestie van maat: als u suiker eet, moet u de
insulinedosis aanpassen (zie hoofdstuk 6). Het wordt aanbevolen voedingsmiddelen met
een suikersmaak na een maaltijd of bij een voorziene tussenmaaltijd te eten. Het is beter
de suiker te gebruiken om yoghurt, plattekaas, fruit, enz. op smaak te brengen, in plaats
van zich te storten op snoep of snacks, die ook zeer vettig kunnen zijn.

D. Wat met de zoetstoffen ?
Zoetstoffen (zie hoofdstuk: "Voeding") zijn niet noodzakelijk tijdens de zwangerschap.
Maar ze kunnen van nut zijn als de diabetoloog en de gynaecoloog u een dieet met
minder toegevoegde suikers voorschrijven, bv. als u te veel in gewicht bijkomt, en als u
de zoete smaak niet kan laten. Aspartaam en acesulfaam K blijken geen probleem te
stellen voor de ontwikkeling van de baby. Maar dat betekent nog niet dat u zich moet
volproppen met gezoete producten. U mag niet uit het oog verliezen dat er een
dagelijkse toelaatbare dosis is die u niet mag overschrijden.

E. Mag ik alcohol drinken tijdens de zwangerschap ?
Alcohol is een echt gevaar tijdens de zwangerschap. Een overdreven alcoholconsumptie
(alcoholisme) kan ernstige misvormingen teweegbrengen die meestal definitief zijn.
Alcohol met mate (1 glaasje wijn of een blikje bier per dag) veroorzaakt geen
misvormingen.

F. Algemene raadgevingen
De toekomstige moeder met diabetes vindt hieronder enkele raadgevingen, maar die
principes moet ze uiteraard aanpassen aan de dagelijkse werkelijkheid, de zin en de
beperkingen van het ogenblik en haar levensritme.
-

Eten om de behoeften van de baby te dekken, betekent niet tweemaal meer eten
Iedere dag brood en minstens één schotel met zetmeelhoudende voedingsmiddelen eten
De insuline aanpassen aan het type maaltijd
Het gedeelte "vlees-ei-vis" in het bord niet vergroten
De gewone voeding dekt ruimschoots de eiwitbehoeften (enkel een vegetarisch of
vegetalisch dieet moet wat dat betreft wat worden bijgeschaafd)
Afwisseling brengen in de vetstoffen
Vier zuivelproducten per dag als calciumbron
Zorgen voor een gevarieerde voeding en zeker fruit en groenten niet vergeten
"Lekkere dingen" (snoep ; opgelet voor alcohol) mag u innemen, maar niet te veel
Zoek het juiste midden – niet te veel noch te weinig

De toekomstige moeder met diabetes kan haar problemen en angsten steeds bespreken
met haar diabetoloog en haar gynaecoloog. Dezen zullen de toestand evalueren, raad
geven en zo nodig doorverwijzen naar een diëtist(e) om de voeding in het kader van de
diabetes en de zwangerschap aan te passen.
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C. Wat moet ik doen als ik zin heb in suiker en gesuikerde voedingsmiddelen ?
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tomaat), fruit (bananen, kiwi, meloen, rode vruchten, appel, peer, sinaasappel),
gefermenteerde kaas, volle granen, maïs, kastanje, rauwe erwten, linzen, aardappelen,
biergist, tarwekiemen, slachtafval, eieren.
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ALGEMEENHEDEN
Als een kind met diabetes naar school gaat, stellen de leerkrachten zich soms vragen. Dit
is niet verwonderlijk, het gebeurt immers niet zo vaak dat men een leerling met diabetes
heeft.
Maar mits enkele kleine aanpassingen kunnen kinderen met diabetes de lessen nagenoeg
normaal volgen. Diabetes vermindert de intellectuele en sportieve vermogens niet.
Kinderen met diabetes kunnen ook deelnemen aan alle activiteiten: sport, wandelingen,
bosklassen, schoolreizen, enz.
En een kind met diabetes in de klas is eigenlijk geen zware belasting. De diabetes kan de
organisatie van de dag wel licht wijzigen en vraagt iets meer waakzaamheid.
Kinderen met diabetes moeten op verschillende momenten glycemiemetingen kunnen
uitvoeren en vaker een lichte maaltijd gebruiken, doorgaans drie per dag. Soms moet het
kind wat eten tijdens de lessen, wat de andere leerlingen gewoonlijk niet mogen.
De ouders van een kind met diabetes informeren de leerkrachten alleen of in het bijzijn
van het kind. Ze kunnen dat ook doen via een gespecialiseerde verpleegkundige die zich
ter plaatse begeeft (zie hoofdstuk 18) of via hun arts. En de verpleegkundige of de arts
kunnen dan de nodige uitleg zelf geven of in overleg met het kind en/of diens ouders.
Men kan de leerkrachten eerst informatiemateriaal of documentatie geven en daarna
kan men met hen een gesprek hebben. De leerkrachten zullen dan meer vragen stellen
en zullen niet worden overstelpt met een massa informatie.
Het kan ook doeltreffend zijn de informatie een tweede keer te geven.
Ook de Psycho-Medisch-Sociale Centra en de Schoolartsen die op de hoogte zijn van de
specifieke problematiek van diabetes bij kinderen kunnen eveneens een rol spelen. Als
deze zich dichtbij de school bevinden, is de situatie veel gemakkelijker omdat er tijdens
de lesuren een verpleegkundige of een arts aanwezig is. Ideaal dient de informatie te
worden gegeven door een lid van een pluridisciplinair team van een door het RIZIV
erkend Centrum voor pediatrische diabetologie (zie hoofdstuk 18).

2.

WIE INLICHTEN ?
In principe:
-

de
de
de
de
de

directie bij de inschrijving
leerkrachten
leerkrachten lichamelijke opvoeding
andere kinderen, indien gewenst door het kind met diabetes
schoolverpleegster, zo er een is

Concreet:
- in de peutertuin: zo mogelijk alle peuterleidsters
- in de lagere school: de leerkrachten, de turnleraars
- in de middelbare school: tijdens de klassenraad, idealiter de titularis, de leerkrachten
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lichamelijke opvoeding, de andere leerkrachten en eventueel de persoon die instaat
voor het secretariaat (eerste zorgen).
- in de drie voornoemde gevallen dient de schoolverpleegster - zo er een is - ingelicht te
worden.
Adolescenten moeten inspraak hebben over wie ze zullen inlichten en wie niet.

3.

TE BEHANDELEN PUNTEN

1. Insuline-inspuitingen
De insuline-inspuitingen worden over het algemeen ’s morgens en in de late namiddag
toegediend, d.w.z. thuis. Maar als het kind of de adolescent zich vaker moet inspuiten,
zouden ze over een geschikte accommodatie moeten kunnen beschikken (eventueel
een apart lokaal) om de inspuitingen toe te dienen tijdens de schooluren (figuur 15.1).

Lutgarde DOOMS, Marie-Paule ROGGEMANS

Hoofdstuk 15 : NAAR SCHOOL MET DIABETES

A. Basisprincipes van de behandeling

Fig. 15.1

2. Zelfcontrole van de bloedglucosespiegel en van de urine
Het bloed en de urine moeten regelmatig worden gecontroleerd; gewoonlijk is het
kind dan thuis, behalve als het 's middags op school blijft eten. Idealiter moet een
lokaal ter beschikking worden gesteld van het kind of de adolescent om deze
controles uit te voeren.
Soms is het nodig aanvullende controles uit te voeren (hoofdstukken 6 en 10), die
soms dringend zijn (controle van een mogelijke hypo). Deze metingen worden zo
nodig in de klas uitgevoerd met de hulp van de leerkracht, naargelang de leeftijd en
de toestand van het diabetische kind. Het resultaat wordt in het dagboek van het
kind genoteerd met een beschrijving van de tekens.
3. Informatie over de voeding en over het belang van de voeding bij diabetes
Het kind moet over het algemeen tussendoor een lichte maaltijd gebruiken. Dat kan
samenvallen met het lessenrooster of met de speeltijd. Zo niet moet het kind de
mogelijkheid krijgen op de voorgeschreven uren in de klas wat te eten.
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Als het een jong kind betreft, moet de leerkracht ervoor zorgen dat het kind zijn eigen
tussendoortje opeet en niet uitwisselt met andere kinderen !
De warme maaltijden in de school moeten “gezond” zijn (hoofdstuk 8). Dit gebeurt
het best in overleg met de diëtist(e) en de arts.
Op school kunnen de kinderen doorgaans enkel cola, limonade en fruitsap drinken.
Sommige scholen zijn echter wel gewonnen voor een gezondere voeding en hebben
ook light-dranken en water ter beschikking.
Wat de “culinaire” activiteiten betreft, is een gedachtenwisseling tussen ouders, kind
en leerkrachten aangewezen om het kind de mogelijkheid te bieden eraan deel te
nemen zonder daarom zijn diabetes te ontregelen.

2. Hypoglycemie
a) Beschrijving
In tegenstelling tot hyperglycemie kan hypoglycemie plots optreden.
Hypoglycemie moet ook snel ter plaatse worden gecorrigeerd: in de klas, in de
turnzaal, op de speelplaats (figuur 15.2). Het is een fout een diabetisch kind met
een niet gecorrigeerde hypoglycemie terug naar huis te brengen.
De leerkracht zou de typische tekens van hypoglycemie moeten kennen:
honger, duizeligheid, bleekheid, vermoeidheid, gezichtsstoornissen, zweten,
gedragsstoornissen (die door de leerkrachten soms als ongedisciplineerdheid
worden geïnterpreteerd) (zie hoofdstuk 10).

Fig. 15.2
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1. Hyperglycemie
Hyperglycemie treedt vaak progressief op en uit zich in tekens zoals vaak moeten
wateren, hevige dorst en vermoeidheid (zie hoofdstuk 2).
De leerkracht moet het kind dan naar het toilet laten gaan, water laten drinken en de
symptomen aan de ouders signaleren of eventueel in het dagboek noteren. Zo
kunnen de ouders de behandeling aanpassen en voorkomen dat een dergelijke
situatie zich zou herhalen. In zeer zeldzame gevallen van hyperglycemie met ketose,
misselijkheid, braken en buikpijn geeft men er de voorkeur aan dadelijk contact op
te nemen met de ouders of eventueel met de spoedgevallendienst.
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De leerkracht moet de ouders bovendien ondervragen over de bijzondere tekens
van hun kind bij hypoglycemie.
Hypoglycemie kan optreden zonder duidelijke reden, als het kind vergeet tussendoor
een lichte maaltijd te nemen of na een onvoorziene of zwaardere inspanning.
b) Correctie van hypoglycemie (zie ook hoofdstuk 10)
Het kind of de adolescent moet de toestemming krijgen een activiteit te
onderbreken en zichzelf, eventueel met de hulp van een volwassene, zonder
uitstel suiker toe te dienen.
De leerkracht en het kind moeten dus beschikken over een voorraad suiker of
dextrose.
Een belangrijk punt om aan te herinneren is, dat het gevaarlijk is drank of voedsel
toe te dienen in geval van bewusteloosheid, omdat het kind of de adolescent dan
niet kan doorslikken (verstikkingsgevaar).
Als het kind bewusteloos is, wordt er best een subcutane of intramusculaire
inspuiting van GlucaGen® Hypokit (= glucagon) toegediend. Deze moet onderin
de koelkast van de school worden bewaard met vermelding van de vervaldatum
(bv. op de deur van de koelkast) (figuur 15.3).

Fig. 15.3

GlucaGen® Hypokit mag door eender wie worden ingespoten, en zelfs als men
het ten onrechte zou toedienen, houdt dit geen enkel risico in.
Na inspuiting van GlucaGen® Hypokit kunnen twee heel “logische” symptomen
optreden: misselijkheid en hoofdpijn. De hoofdpijn kan worden behandeld met
Aspirine® en de misselijkheid met een zetpil Motilium®, bijvoorbeeld.
Als de behandeling onvoldoende resultaat oplevert, als het kind of de
adolescent 10 tot 15 minuten na de inspuiting niet weer bij bewustzijn komt
en als de glycemie niet stijgt, moet de persoon die door de ouders werd
aangeduid om hulp te bieden in geval van problemen (arts, ouders,
spoedgevallendienst, enz.) worden verwittigd.
Zodra de hypoglycemie gecorrigeerd is, moet de leerkracht het tijdstip en de
omstandigheden van optreden van de hypoglycemie noteren zodat de
ouders de insulinedosissen zo nodig kunnen aanpassen (figuur 15.4).
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Sport en fysieke activiteit zijn een essentieel onderdeel van de behandeling van diabetes
(hoofdstukken 6 en 9).
Kinderen en adolescenten met diabetes moeten dus op school aan sport kunnen doen.
Wel dienen enkele voorzorgsmaatregelen te worden genomen:
De ouders moeten weten op welk uur de sportactiviteiten plaatsvinden, dit om de insulinedosis
of de voeding te kunnen aanpassen.
In geval van een onvoorziene sportactiviteit moet het kind vooraf wat eten, en zelfs na
de sport. Zo nodig kan de bloedglucosespiegel vóór de sportactiviteit worden gemeten
om op basis daarvan de lichte maaltijd aan te passen.
In geval van hyperglycemie met ketonurie kan sporten de situatie verergeren (hoofdstuk 9).
In dit geval is het dus af te raden aan sportactiviteiten deel te nemen. De hyperglycemie dient
in het dagboek te worden vermeld.
Bepaalde sporten, zoals diepzeeduiken, valschermspringen en bergbeklimmen, worden
afgeraden, gezien het risico dat het kind zou lopen in geval van hypoglycemie.

D. Bos- en sneeuwklassen, schoolreizen
Het vertrek naar dergelijke klassen is vaak een bron van angst, zowel voor de ouders als
voor de leerkrachten.
Toch is het voor het kind en zijn ouders zeer belangrijk dat het aan die “uitstappen” kan
deelnemen om zo een belangrijke stap naar autonomie te zetten.
Maar men gaat hier over van het stadium van een episodisch toezicht in de klas tot een globaal
beheer van de diabetes 24 uur op 24, vaak gedurende meerdere dagen.
Men dient onder meer met volgende aspecten rekening te houden:
- samen met de ouders en het kind nagaan in hoeverre het kind reeds competent is in
het beheer van zijn diabetes (analyses, inspuitingen, aanpassing van de insulinedosis,
keuze van de voeding);
- de nodige maatregelen nemen om het initiatief over te nemen daar waar het kind nog
niet competent in is: bijvoorbeeld een verpleegster om de inspuitingen te geven,
telefonische contacten met de ouders voor het bepalen van de insulinedosis;
GIDS VOOR JONGEREN MET DIABETES | 199

Lutgarde DOOMS, Marie-Paule ROGGEMANS

C. Sport op school

Hoofdstuk 15 : NAAR SCHOOL MET DIABETES
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- (alle) begeleiders moeten worden ingelicht over de (voor)tekens van een hypoglycemie
en over hoe ze te corrigeren, temeer daar een toename van de fysieke activiteiten niet
noodzakelijk zal worden gecompenseerd door een voeding die voldoende rijk is aan
koolhydraten.

Fig. 15.5

Door een degelijke en progressieve voorbereiding, die meerdere weken vóór het vertrek
begint en opnieuw wordt geëvalueerd naarmate de datum van het vertrek nadert, kan men
zorgen voor voldoende garanties waardoor het kind het verblijf in de beste
omstandigheden kan doorbrengen (figuur 15.5).

E. Op internaat
Het internaat vergt een vrij grote autonomie van het kind of de adolescent ten opzichte
van zijn dagelijkse behandeling. De informatie die men moet geven aan de volwassenen
die de jonge diabetespatiënt begeleiden dient te worden uitgebreid en is vergelijkbaar
met wat voorzien is voor bosklassen. Er moet ook telefonisch contact worden
onderhouden met de ouders en/of de diabetoloog om een regelmatig overleg tot stand
te brengen voor de aanpassing van de insulinedosis.
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INLEIDING
Uiteraard brengt elke diagnosestelling van diabetes het gewone verloop van het
gezinsleven in beroering. Het evenwicht dat voordien in dit micromilieu was bereikt,
wordt grondig verstoord. Het kind, zijn ouders en het hele gezin moeten hun dagelijks
leven, waar “gezond-zijn” vanzelfsprekend was, grondig reorganiseren.
De referentiepunten tussen gezondheid en ziekte zijn totaal gewijzigd. Het gezin moet
een nieuw stabiel referentiekader vinden en trachten te behouden.
Deze confrontatie met diabetes heeft niet automatisch dramatische gevolgen, maar het
is belangrijk te begrijpen hoe diabetes kan worden beleefd, aangevoeld en verwerkt,
teneinde er op de beste manier mee te kunnen omgaan.
Wij zullen dit probleem verder trachten uit te diepen en elementen aanbrengen voor
bedenking en bewustwording teneinde bepaalde valkuilen te ontwijken en de gevolgen
ervan te beperken. We mogen niet vergeten dat de globale harmonieuze ontwikkeling
van het kind en zijn gezin fundamenteel blijft.

2.

DE AANKONDIGING VAN DE DIABETES
Zoals bij elke beginnende chronische ziekte wordt de diagnose ervaren als een catastrofe
die de toekomstplannen van de familie op de helling zet.
Het plotse en radicale karakter van deze aankondiging maakt een storm van gevoelens
en zeer diverse reacties los, zowel bij het kind als bij zijn ouders, broers en zussen,
grootouders en allen die een nauwe band met hen onderhouden.
Elk gezin zal op zijn manier reageren en elk gezinslid zal reageren volgens zijn eigen
persoonlijkheid, zijn geschiedenis en zijn eigen ritme.
Het jonge kind zal zich beter voelen zodra de diagnose is gesteld, want na het instellen
van de behandeling treedt er snel beterschap op. Het begrijpt nog niet precies wat hem
overkomen is en beseft nog niet dat dit een ziekte voor het leven is. Stilaan, na enkele
maanden of zelfs enkele jaren, dringt de concrete realiteit van zijn diabetes tot het kind
door, en op dat ogenblik dreigt een weerslag: het zal verdrietig, ontmoedigd en
misschien wel kwaad reageren.
Voor de ouders, de oudere kinderen en de adolescenten is de diagnose een schokkende
ervaring die bij hen zeer moeilijk te verwerken emoties kan opwekken: woede, schaamte,
angst, verdriet, ja zelfs depressie. Deze reacties zijn normaal en nemen na verloop van tijd af.
Maar op het ogenblik dat ze naar boven komen, mogen ze worden uitgedrukt, intens beleefd
en onder woorden gebracht, zodat ze op een serene manier kunnen worden verwerkt.
Soms is de houding van de jongere of van de ouders dadelijk positief, moedig en
realistisch. De adolescent toont zich soms zeer volwassen, hij/zij begrijpt snel en vlot de
fysiologische mechanismen: het is een dynamische manier om een hindernis het hoofd
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Het ritme om zijn evenwicht terug te vinden kan voor iedereen verschillen en wisselen.
Men kan trachten dit visueel voor te stellen aan de hand van het volgende schema,
aangepast aan dit van Anne Andronikof-Sanglade (in “Les dossiers de l’AJD”, 2/90, deel 35).
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te bieden. Het dient echter te worden vermeld dat aanvaarding vandaag niet
noodzakelijk betekent dat later geen ontmoediging, angst of opstandigheid zullen
optreden. Het wisselend verloop van de gevoelens is een volstrekt normaal proces.

DE TIJD
DIE VERSTRIJKT
kind
ouders
adolescent

Het bovenstaande schema geeft 3 soorten evoluties weer:
- Heel vaak voelen de kinderen zich slecht vóór de aankondiging van de diabetes en
worden snel beter dankzij de behandeling en de verzorging van hun omgeving.
- De ouders reageren geschokt op de diagnose en het is vaak dankzij de kracht en de
levenslust van het kind dat ze opnieuw vertrouwen krijgen. Ze zullen vaak hun
evenwicht opnieuw gevonden hebben op het ogenblik dat het kind later eventueel zal
afhaken.
- De reacties van de adolescenten zijn heviger en minder voorspelbaar. Indien ze na een
aanvankelijke regressie een fase van aanvaarding bereiken, kunnen de gevoelens van
ontmoediging snel terug opduiken na hun terugkeer in de harde realiteit van elke dag.
HOE KAN MEN KINDEREN TIJDENS DEZE PERIODE HELPEN ?
Het in gezinsverband beleven van de gebeurtenissen en delen van recente en nog aanwezige
gevoelens, kan het kind helpen omgaan met zijn nieuwe situatie.
Het zal voor het kind een geruststelling zijn te weten dat het niet “abnormaal” is dat gevoelens
van droefheid, woede, angst, sterke en negatieve emoties bij hem opkomen. Het zal weten dat
het er met het gezin en de hulpverleners kan over praten en zodoende ontdekken dat vader en
moeder dit ook hebben meegemaakt... en er bovenop zijn gekomen !
Het is zeer belangrijk bij het begin van de ziekte de hulpverleners alle mogelijke vragen te stellen
en het met hen te hebben over het - vaak verkeerde - beeld dat men heeft over diabetes, de
angsten die naar boven komen en de beleving van concrete ervaringen.
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VAN ZUIGELING TOT KLEUTER
A. Tussen 0 en 2 jaar …
… ervaren kinderen de ziekte op een zeer diffuse manier als een algemeen gevoel van
“onwelzijn”: ze kunnen nog niet op een rationele manier begrijpen wat er met hen gebeurt.
De voeding, de slaap, de motorische ontwikkeling en het psychisch welzijn worden
verstoord of geremd. Eventueel gaat de ziekte gepaard met een vertraging van de
algemene ontwikkeling, soms zelfs met regressie.
Deze diabetes, die plots optreedt, treft de kern van de ouder-kind-relatie en vaak in het
bijzonder de moeder-kind-relatie. Vaak zal de moeder de ziekte van het kind ervaren als
de hare: “We hebben griep gehad”, “We hadden een hypoglycemie”.
De zuigeling, het jonge kind ervaart een gevoel van ongemak, soms pijnlijke
gewaarwordingen (de inspuitingen en de glycemiemetingen) en gebruikt het huilen en
het geklaag als communicatiemiddelen. Het ervaart dat zijn opmerkzame ouders hem
aandacht schenken, geruststellen, troosten, en stelt het op prijs gekoesterd en verwend
te worden! Maar het bespeurt ook tekenen van angst, droefheid en ongeduld bij
diegenen die hem omringen.
HOE HET KIND HELPEN ?
De houding en de reacties van de volwassenen spelen een essentiële rol in de manier waarop de
peuter zich later zal gedragen ten opzichte van zijn ziekte.
Sommige houdingen kunnen het kind helpen, zoals de geruststellende aanwezigheid. Het is
van essentieel belang het kind gerust te stellen en het te omringen bij het beleven van deze
ongekende, vervelende situatie. Dit zal het kind reeds veel leed besparen.
Het gesprek is ook een krachtig middel om het zelfvertrouwen terug te winnen: het kind eerlijk
vertellen wat er aan de hand is, het zonder zich te beklagen maar wel “eerlijk” vertellen welke
gevoelens bij de ouders leven.
Het jonge kind kan niet het hele mechanisme van diabetes begrijpen, maar kan de concrete
gevolgen die de ziekte voor hem en zijn naaste familie met zich meebrengt inzien en vatten
indien men dit uitlegt op een duidelijke manier.
Ook de voeding is een frequente bron van zorgen. Bij een ziekte of als het zich wil laten gelden,
kan het jonge kind weigeren wat men hem te eten aanbiedt. Het kind dwingen te eten brengt
zelden een oplossing. Men moet ten stelligste vermijden met het kind in conflict te treden of de
maaltijden te laten uitdraaien op een confrontatie. Men moet in deze gevallen streven naar een
compromis, het kind andere middelen tot zelfrealisatie aanreiken, samen met de arts of
verpleegkundigen uitzoeken hoe het bloedglucosegehalte het best onder controle wordt gehouden,
zonder zich vast te pinnen op de tussendoortjes of de maaltijden.

B. Tussen 2 en 4 jaar,
… vindt het zelfbewustwordingsproces plaats. Op die leeftijd is het denken van het kind,
op een heel egocentrische wijze, op en vanuit zichzelf gericht. Het kind wordt een klein
individu, los van zijn ouders, en poogt zich waar te maken in diverse domeinen. We
krijgen vaak te maken met de “neen-fase”. Het kind verzet zich, protesteert en aanvaardt
niet om het even welke regel. Het is al beter in staat zijn gevoelens uit te drukken.
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De praatjes, de misvattingen, het beeld dat niet-ingewijden zich van diabetes vormen en dat
misschien beantwoordt aan de ideeën die wij er vroeger zelf op nahielden, kunnen wegen op de
aanpassing aan de ziekte indien deze niet dadelijk worden bijgestuurd.

HOE HET KIND HELPEN ?
Het is belangrijk dat er enkele essentiële afspraken worden gemaakt waar de ouders zich zo
goed mogelijk aan houden. Maar daarnaast moet men trachten domeinen te vinden waar het
kind zich kan waarmaken en waaraan het zich kan optrekken. Het zal zich kunnen
uitdrukken en levensvreugde vinden in het spel, in zijn tekeningen en in het rollenspel (spelen
met poppen, “vader en moedertje” en “doktertje” spelen).
Dat betekent dat naast een consequente en rustige maar vastberaden houding ten opzichte
van de gedragingen van het kind, ook wanneer het over diabetes gaat, het kind vooral
aangemoedigd en bevestigd dient te worden op een positieve manier, en dat men zo weinig
mogelijk aandacht moet besteden aan zijn negatieve reacties.

C. Rond de leeftijd van 5 jaar,…
Michel KRUTH, Cécile VEROUGSTRAETE
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Deze persoonlijke uitingen getuigen van de rijkdom van het kind. De regels beschermen
het kind en zullen het toelaten vooruitgang te boeken, maar de diabetes brengt
bijkomende regels en verbodsbepalingen met zich mee.

… begint het kind te redeneren, verwerft het een logisch denkvermogen, zoekt het naar de
oorzaak van de dingen en legt deze buiten zichzelf, vaak bij andere kinderen of bij de naaste
familie (idee van “besmetting”). Maar heel vaak gelooft het nog in magische krachten en
voegt er een ingebeelde uitleg aan toe! Er komt ook meer ruimte voor gevoelens.
Vaak ontwikkelt het kind ook een schuldgevoel dat voortvloeit uit het gevoel van
almacht dat leeft bij kleine kinderen: “Mijn ziekte is een straf omdat ik stommiteiten
heb begaan, omdat ik stout ben geweest!”.
HOE HET KIND HELPEN ?
Op deze leeftijd, maar uiteraard ook later, is het uitermate belangrijk het kind in te lichten op
een duidelijke en realistische manier door rekening te houden met het niveau van zijn
begripsvermogen. Indien het kind geen uitleg krijgt die hem voldoet of indien het denkt dat men
weigert hem informatie te geven, zal het zelf een antwoord vinden op zijn vragen, en de
antwoorden die het zelf bedenkt zullen mogelijk verschrikkelijk of zeer beschuldigend zijn.
Op een heldere manier over diabetes spreken kan een grote opluchting betekenen, zowel voor
het kind als voor de ouders. Deze laatsten ervaren eveneens complexe gevoelens van schuld
of andere emoties.
“Jouw diabetes ontstond zus of zo. Artsen kunnen dit gedeeltelijk uitleggen. Veel dingen
blijven een raadsel, maar één ding is zeker: jou treft geen schuld, je bent niet stout geweest
en hebt geen stommiteiten begaan. Ook je papa en mama, je broertje(s) of zusje(s) treft geen
schuld. Niemand kan er iets aan doen. Het is een spijtige zaak die niemand heeft gewild. Je
mag droevig of opstandig zijn en het ons zeggen of tonen. Vake en moeke voelen hetzelfde
als jij, spreken erover en tonen soms dat ze droevig of kwaad zijn. Maar niemand treft enige
schuld.”

4.

HET LAGERE-SCHOOLKIND
A. Op de leeftijd van 6 jaar,…
… ontwikkelt het kind angst in verband met de integriteit van zijn lichaam. Omdat het
kind het besef ontwikkelt van een lichaam dat hem toebehoort, maar verschillend is van
dat van anderen, wil het dit beschermen en wil het niet dat het wordt aangevallen. De
ziekte en de veelvuldige “agressies” (inspuitingen, onderzoeken, bloedafnames) kunnen
deze angst nog doen toenemen.
Het kind doet op die leeftijd ook allerlei kennis op. Het begint alsmaar meer
“wetenschappelijk” te denken, het stelt zich vragen over oorzaken (het zoekt de oorzaak
nu steeds meer in zijn eigen organisme in plaats van erbuiten) in verband met de
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B. De leeftijd van 8-10 jaar…
… is een “scharnierleeftijd” wat betreft het denkvermogen en de bewustwording. Het
kind beseft dat het echt over hem gaat, stelt zich steeds meer persoonlijke vragen, zoekt
naar de betekenis van de diabetes in zijn leven.
Het beseft beter wat hem overkomt. Op die leeftijd vraagt men het kind ook een aantal
van de zorgen op zich te nemen (de inspuitingen, de controles, vakantiekampen om
diabetes te leren beheersen, enz.) Het wordt dus dichter bij zijn eigen ziekte betrokken.
Het kind begint te beseffen dat diabetes een ziekte voor het leven is.
In deze fase kan het gebeuren dat het kind - meestal tijdelijke - tekens toont van angst
(bv. in zijn dromen), depressie, verzet, weigering. Dit zijn volstrekt normale reacties,
zelfs al zijn ze niet gemakkelijk om mee te leven, temeer omdat ze bij de ouders analoge
gevoelens kunnen heraanwakkeren.
Het beleven van een chronische ziekte op lange termijn is een dynamisch proces dat
geen uniform verloop kent. Het gaat om een verplicht parcours. De ouders hebben dit
ook ervaren en gelukkig bevinden zij en de kinderen zich niet altijd in hetzelfde stadium
van aanvaarding (zie hierna 6. C), zodat ze elkaar kunnen helpen in momenten van
twijfel of opstandigheid.
HOE HET KIND HELPEN?
Naast correcte en herhaalde informatie, aangepast aan het toenemend begripsvermogen van
het kind, is het belangrijk om bij dit schoolgaande kind het zelfbewustzijn te bevestigen.
Hem helpen te leven met andere kinderen, beter omgaan met de reacties van de klasgenootjes
op zijn diabetes, zelfs plagerijen en spot, kan een zeer constructieve uitdaging betekenen voor
de ouders en voor de hulpverleners. De leerkrachten kunnen trouwens in dit kader een
belangrijke rol spelen. Met andere woorden: het is de leerschool van het leven !
De klasgenoten informeren lijkt zeer nuttig, en vaak neemt het kind een spreekbeurt te baat:
het is een middel om de misverstanden en de conflicten van dat ogenblik te helpen oplossen !
Men dient, opnieuw en altijd, oog te hebben voor de uiting van complexe en veranderlijke
gevoelens omtrent de ziekte. Deze expressie dient te worden aangemoedigd door te spreken
met het kind, door aandachtig naar het kind te luisteren, door te spelen, door te tekenen.
Het kind kan ook worden aangezet tot spreken wanneer het ziet dat zijn ouders dit ook doen,
maar anderzijds kan het op bepaalde ogenblikken de voorkeur geven aan stilte, en het is
op dat ogenblik van belang het kind niet onder druk te zetten of deze stilte niet te
stigmatiseren.
Hoe stelt men het kind dat overvallen wordt door onthutsende en soms angstaanjagende
gevoelens gerust ? Men kan bijvoorbeeld het volgende zeggen:
- “Papa en mama zijn ook droevig en boos geweest, en het overvalt ons soms nog. Toch gaan
we verder, blijven we sterke ouders die het leven aankunnen.”
- “Het is niet abnormaal dat je het op bepaalde ogenblikken niet meer ziet zitten.”
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De vrienden winnen aan belang op school, in het spel, en ook het competitie-element
wordt belangrijker. Het kind met diabetes stelt steeds meer het verschil met andere
kinderen vast: hij moet suiker innemen, glucosespiegels bepalen, urine controleren. Dit
kan bij het kind gevoelens van verlegenheid, soms van schaamte en minderwaardigheid
opwekken. De andere kinderen kunnen op bepaalde ogenblikken kwetsende
opmerkingen maken, zelfs ongewild. Het is ook mogelijk dat het kind het voorwerp is
van uitsluiting en spot, en dit kan pijnlijk zijn...

Hoofdstuk 16 : PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN ROND HET KIND MET DIABETES

evolutie, de toekomst van al wat hem omringt en zijn eigen toekomst. In deze periode
van de lagere school gaat het onafhankelijkheidsproces ten opzichte van de ouders
verder zijn gang, en de diabetes is soms een rem op dit “losmakingsproces”.

Er kan ook een schuldgevoel opduiken en het kind kan er niet steeds over spreken met zijn
ouders: “Het is mijn schuld dat papa en mama zorgen en kosten hebben...”. Ook hier dient niet
alleen te worden gerustgesteld maar ook geluisterd, en dient men de moed te hebben het kind te
laten uitspreken zonder het te snel te onderbreken in zijn persoonlijke gedachtengang.
Het blijft van belang dat naast de aandacht voor de gevoelens, er ook een consequente en
logische houding is ten opzichte van het dagelijkse gedrag van het kind, zelfs al betreft het de
diabetes (bv. niet dreigen met een straf die waarschijnlijk toch niet zal worden toegepast).

5.
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- “Papa en mama kunnen erover praten, ook al zijn ze soms droevig. Je ziet dat het mogelijk is
erover te spreken binnen het gezin. Je kan erover spreken wanneer je zorgen hebt. Het is niet
iets schandelijks dat je moet verbergen”.

DE ADOLESCENT
De pre-adolescenten en de adolescenten proberen alsmaar meer het ziekteproces te
begrijpen. Ze weten dat er uitwendige oorzaken bestaan, maar nu ook dat de ziekte nog
veroorzaakt kan worden door inwendige fysiologische mechanismen. Ze gaan de
wetenschappelijke gegevens na, maar zijn er zich van bewust dat ook psychologische
factoren een invloed kunnen hebben, zoals stress. Ze stellen zich steeds meer vragen
omtrent de gevolgen op lange termijn en omtrent hun toekomst.
Terwijl de adolescent voor de ouders en hulpverleners het statuut van chronisch zieke
heeft verkregen, krijgt insuline-afhankelijke diabetes voor de adolescent - soms op een
pijnlijke manier - haar volle betekenis doorheen de soms banale wetmatigheden van het
dagelijks beheren van zijn diabetes. Hij moet in zijn dagelijks leven de insulineinspuitingen, de dagelijkse controles, de aanpassing van de behandeling aan zijn
behoeften, het naleven van dieetvoorschriften, enz. integreren. Wat een paradox
onderworpen te zijn aan zoveel verplichtingen en controles te wijten aan de diabetes,
juist op een leeftijd waarop de natuurlijke ontwikkeling eerder leidt naar
onafhankelijkheid, zelfbeschikking, het experimenteren met en verwerpen van
verplichtingen opgelegd door ouders, artsen en diëtisten !
De adolescent wordt er zich van bewust dat hij het verloop van de ziekte kan
beïnvloeden, maar dat om hierin te slagen, hij zich moet integreren in een
driehoeksrelatie (hijzelf, zijn ouders en de hulpverleners), een wederzijdse door de ziekte
opgelegde afhankelijkheidsrelatie.
Hoe kan hij inzicht krijgen in diabetes en er zich inleven ?
Diabetes wordt gekenmerkt door de afwezigheid van pijn. De alvleesklier (of pancreas)
is een doorgaans weinig bekend orgaan en spreekt niet tot de verbeelding, hetgeen elke
symboliek en verwerking bemoeilijkt. Bovendien is de adolescent afhankelijk van een
complexe medische kennis. Wat hij meemaakt tijdens ernstige episoden van
hypoglycemie, die eventueel geleid hebben tot een comateuze toestand, kent hij
tenslotte enkel van horen zeggen.
Rekening houdend met deze elementen trachten wij de band tussen de adolescent en
zijn diabetes te ontleden. Hierbij overlopen wij graag de volgende aspecten :
Het werken aan zijn eigen identiteit, dat eigen is aan deze periode van het leven, krijgt
een heel eigen invulling aangezien de adolescent er zijn diabetes in moet integreren als
een persoonlijk element. Het risico op coma wordt trouwens vaak ervaren als een
bedreiging voor de identiteit en de “hypo’s” als een risico om als “vreemd” over te
komen. “Ben ik normaal?”, “Hoe ver kan ik gaan in mijn vreemd doen?”, “De anderen
vinden dat ik agressief, of... gek ben!”, “Wie zal er later met mij willen omgaan?”
De evolutie van de seksualiteit wordt soms beïnvloed door angst voor infertiliteit en
overdracht van de ziekte.
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Tijdens deze periode zal de identificatie met de soortgenoten een doorslaggevende rol
spelen. De adolescent heeft er behoefte aan deel uit te maken van een groep
leeftijdgenoten. Voor hem zijn er echter beperkingen. Hij beseft goed dat de collectieve
geneugten niet alleen mogelijkheden bieden maar ook gevaren inhouden. Hij dient zijn
plaats te verwerven in deze invloedsfeer en dit zal niet zonder horten of stoten verlopen.
Sommige nieuwe technische snufjes maken het hem gemakkelijker, maar hij dient
steeds uit te zoeken, samen met zijn naaste familie, hoe deze aan de omstandigheden
kunnen worden aangepast. Dit is misschien wel een oefenterrein voor zijn toekomstig
sociaal en professioneel leven.
Zo slagen bepaalde adolescenten erin hun gezinsleden of hun leeftijdgenoten te
overtuigen van de zin en de voordelen van een evenwichtige, gezonde en smakelijke
voeding, die ook aangewezen is voor niet-diabetici, door zelf gerechten en nagerechten
volgens de voorschriften klaar te maken. Er zijn ons zelfs enkele gevallen bekend van
jongeren die de opleiding tot bakker of hotelier hebben aangevat met de vaste wil later
oog te hebben voor de specifieke behoeften van andere mensen met diabetes. Net zoals
bepaalde adolescente astmapatiënten fervente anti-tabak-militanten worden, kan de
adolescent met diabetes een gezonde suiker- en vetarme voeding promoten !
HOE DE JONGEREN HELPEN ?
Hun creativiteit aanmoedigen en hen bijstaan bij het aangaan van uitdagingen, zonder de
essentiële regels te verwaarlozen: dit vereist dat de volwassenen kunnen omgaan met hun
bekommernissen, hun eigen prioriteiten kunnen stellen en vertrouwen kunnen schenken !
De adolescent bereikt geleidelijk aan een evenwicht tussen rekenschap geven aan
anderen en autonomie. Vanaf de prille jeugd zal elke ouder zijn kind continu bewaken
en controleren. De afhankelijkheid van het kind is groot en zal in de loop der jaren
evolueren naar autonomie. Dit proces vergt tijd en is vaak een bron van conflicten. De
jongere bereikt deze onafhankelijkheid mits een progressieve en moeilijke leerschool.
In veel domeinen van het leven bestaat er een “leerproces” naar autonomie. Dit is ook
bij een chronische ziekte het geval. De ouders moeten “de teugels leren vieren” en de
jongere moet leren “de touwtjes in handen te nemen” !
Wie echter spreekt van “leerproces” spreekt ook van “mislukkingen”. Voor de jonge patiënt
zullen deze mislukkingen een bron van angst zijn. Slechts geleidelijk aan zal zijn eigen
controle over de ziekte zo efficiënt worden als deze was onder de hoede van zijn ouders.
Tegenover de eerste perikelen bij het overnemen van de diabeteszorg door de jongere
zelf, zullen de ouders sterk geneigd zijn de controle weer volledig in handen te nemen
in plaats van enkele tips te geven. Hoe zal de jongere daarop reageren ? Hij kan
geïrriteerd zijn, maar ook opgelucht. Hoe dan ook vertraagt dit het proces naar
onafhankelijkheid. Maar wij maken ons vooral zorgen omwille van het gevaar dat de
adolescent een negatief beeld krijgt van zijn capaciteiten en van zijn ziekte. Tenslotte
kan hij diep worden geraakt in zijn zelfwaardegevoel, wat een verlies aan zelfvertrouwen
met zich meebrengt.
Tijdens deze periode kan ook een luidruchtige zelfbevestiging optreden,verweven met
verzet en provocatie. Indien een voldoende competentie in de controle van de diabetes
niet progressief wordt bereikt, resulteert dit in gevaarlijke en netelige toestanden. De
weerstand aan het gezag dreigt de behandeling als voorkeurwapen te gebruiken. Dit
gevaar dreigt des te meer naarmate de dagelijkse controles, de spuiten en de subtiliteit
van de voeding de immer sluipende angst doen opduiken. Indien de adolescent dit
verzet gebruikt om een absolute machtspositie na te streven en juist omwille van zijn
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Het beantwoorden van delicate vragen is geen sinecure, noch voor de jongere en zijn gezin,
noch voor de hulpverlener. In dat opzicht blijkt de combinatie van eerlijke en correcte
medische informatie, actieve luisterbereidheid en emotionele steun bijzonder nuttig te zijn.
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HOE DE ADOLESCENT HELPEN ?

HOE DE ADOLESCENT HELPEN ?
Om de veiligheid te helpen waarborgen, moeten de ouders en de volwassenen enkele duidelijke
grenzen stellen die niet overschreden mogen worden. Dit impliceert dat ze nooit medeplichtig
mogen zijn aan een weigering tot behandelen of aan een levensgevaarlijke houding. Adolescenten
zullen de insuline bijna nooit volledig weigeren. Het zal vaak meer een “machtsspel” zijn om de
grenzen af te tasten. Daarom is het ook belangrijk de motivatie van de jongere, bij de controle van
zijn diabetes, aan te wakkeren door hem enige ruimte te laten om zelf te experimenteren.
De behoefte aan intimiteit, die zo gegrond is op die leeftijd, komt vaak in het gedrang
door de verplichtingen inherent aan de ziekte. Het urine-onderzoek en de aanwezigheid
van de ouders, soms van een broer of een zus, tijdens het klinisch onderzoek (o.a. in
verband met de puberteit) kan als een inbreuk ervaren worden.
Het is zelfs al gebeurd dat de ouders van een jongere met diabetes zo overbezorgd waren,
dat deze niet alleen mocht slapen of dat de deur van zijn slaapkamer permanent open
moest blijven.
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ziekte wordt geconfronteerd met de angst voor de dood, kan dit een explosief mengsel
vormen. Eén van de manieren om de angst het hoofd te bieden, is het flirten met de
schrikwekkende dood om zo het bewijs te leveren dat hij sterker is dan de dood.

HOE DE ADOLESCENT HELPEN ?
Het komt erop aan de gulden middenweg te zoeken om de risico’s te verminderen zonder de
privacy van de jongere te veel te schenden.
Wij onderstrepen hier nogmaals het belang van correcte en herhaalde informatie, opdat
onterechte angsten niet de bovenhand zouden halen.
Dialoog, telkens weer ! Men dient samen te zoeken naar compromissen, te onderhandelen en
advies te vragen aan de hulpverleners.

6.

ENKELE PUNTEN TER OVERWEGING
A. Het basisgegeven: goede informatie
Als de diagnose van diabetes wordt gesteld, hebben het kind en zijn gezin een
primordiale taak te vervullen: zo goed mogelijk begrijpen wat er gaande is. Dit is echter
niet gemakkelijk omdat het mechanisme van diabetes zeer ingewikkeld is en omdat het
een orgaan betreft, de alvleesklier (pancreas), waarvan de spontane kennis gering is. En
wat nog meer is, deze ziekte gaat gepaard met eerder vage gewaarwordingen en er is geen
specifieke pijn die doet denken aan deze diagnose.
Informatie zal dus een prioriteit zijn, maar niet eender welke informatie. Het is niet de
bedoeling theoretische experts te worden in de diabetologie, maar eerder het
mechanisme en de behandeling te begrijpen en vooral een competentie te verwerven
ten opzichte van zijn eigen diabetes. Men zou kunnen spreken van “maatwerk” dat
berust op algemene informatie over de ziekte diabetes, maar toegepast op het specifieke
geval van het kind en zijn gezin.
Dit aanleren hangt uiteraard af van de leeftijd van het kind maar ook van zijn
begripsvermogen en zijn maturiteit. Dit vraagt van de arts, de verpleegkundige en de
diëtist(e) veel begrip en een juiste inschatting.
Welke impact heeft deze informatie op het meer persoonlijke vlak ? Eerst dient gezegd
dat het gevoel een zekere controle te hebben over de ziekte, de angst vermindert en de
eigenwaarde vergroot, en dit zowel voor het kind als voor het gezin en zijn omgeving.
Dit vermogen geeft het kind een gevoel van relatieve vrijheid ten aanzien van de
beperkingen eigen aan diabetes. Het is dus van essentieel belang het kind aangepaste
informatie te verschaffen opdat het zo vroeg mogelijk betrokken zou raken bij zijn
behandeling, al is het maar op een zeer eenvoudige en bescheiden manier. De volgende
maanden en jaren zal deze informatie moeten worden herhaald en bijgewerkt. Het
“eens en voor altijd verondersteld gekend” is hier echt niet van toepassing.
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Terwijl autonomie het einddoel is van elke opvoeding en dus ook van de opvoeding van
het kind met diabetes, blijft de overgang naar autonomie een evolutief en progressief
proces. Het is een doel op lange termijn, een tocht die noch te vroeg noch te snel mag
worden aangevat. Op dit vlak is de stapsgewijze aanpak de gouden standaard.
De opvoeding tot zelfstandigheid zou ertoe moeten strekken het kind voldoende
bekwaam en onafhankelijk te maken opdat het in staat zou zijn een zo normaal mogelijk
leven te leiden, ook wat zijn schoolse activiteiten betreft, de schoolreizen, de
natuurklassen, de jeugdbeweging, sportkampen en de logeerpartijtjes (in de bredere
familiekring, bij vrienden, enz.). De bekwaamheid tot zelfbehandeling zal overigens
vaak versterkt worden door geruststellende steun van een vertrouwenspersoon – een
volwassene of een vriend – ter plaatse.
Het is belangrijk het kind voldoende gerust te stellen door het te verzekeren dat het niet
automatisch verplicht zal zijn zich helemaal alleen te behelpen als het er op een gegeven
ogenblik toe in staat is. Wanneer een zeker niveau van zelfstandigheid is bereikt, moet
er verder met de omgeving worden onderhandeld: “Wie doet wat, wanneer ?...”. De
verdeling van de verantwoordelijkheden en de “verplichtingen” die de diabetes met zich
meebrengt, heeft een opvoedkundige en geruststellende betekenis, zelfs wanneer het
kind in staat is zichzelf te behelpen. Autonomie sluit solidariteit geenszins uit !

C. De aanvaarding
Eerst en vooral moeten we het hebben over de betekenis van het woord “aanvaarding”. Is
het zo eenvoudig als men het zich voorstelt ? Is er bv. de hoop na verloop van tijd te
kunnen stellen: “Nu heb ik het aanvaard !”, of is de persoon met diabetes ertoe veroordeeld
steeds strijd te leveren met zichzelf en met zijn niet-aanvaarding, terwijl de mensen in zijn
omgeving soms al te gemakkelijk vinden dat dit overwonnen kan worden ?
Wat betekent aanvaarding in werkelijkheid ?
Aanvaarden kan volgens het woordenboek worden gedefinieerd als ontvangen, graag
aannemen hetgeen gegeven wordt, instemmen met, akkoord gaan met, op zich nemen,
zich onderwerpen aan, toestemmen in...
Is aanvaarding dan een doel op zich ?
Sommigen zien aanvaarding als een eindpunt op een rechte lijn waarbij men
verschillende stadia doorloopt om uiteindelijk tot aanvaarding te komen. Schematisch
zou men dit als volgt kunnen voorstellen:
weigering

ontkenning

woede

verwondering het marchanderen moedeloosheid

relativering

aanvaarding

GIDS VOOR JONGEREN MET DIABETES | 211

Michel KRUTH, Cécile VEROUGSTRAETE

B. Autonomie
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Sommige volwassenen zouden geneigd kunnen zijn zo weinig mogelijk te zeggen om het
kind te sparen: men zou het bepaalde onaangename of pijnlijke handelingen willen
besparen, men geeft er de voorkeur aan de dieetvoorschriften te camoufleren, men
vermijdt te spreken over het definitief karakter van diabetes of een antwoord te geven op
vragen in verband met mogelijke verwikkelingen. Zelfs indien de volwassene daarvoor
kiest met de beste bedoelingen, dient hij te beseffen dat dit voor het kind gelijk staat met
blijvende onwetendheid en passiviteit in verband met zijn gezondheid en zijn lichaam.
De jongere te veel of te lang sparen zou wel eens zijn gevoel van machteloosheid kunnen
versterken en het dynamische proces van integratie van zijn ziekte in zijn dagelijks leven
kunnen afremmen. In enkele gevallen kunnen dit gebrek aan informatie, de
geheimzinnigheid en taboes over een deel van zichzelf, zelfs een invloed hebben op de
ontwikkeling van een open geest of op zijn ontwikkelingsvermogen op andere vlakken.

Hoe kan men het probleem anders aanpakken ?
Vertrekken van het idee dat aanvaarding geen einddoel op zich is, maar eerder het
middelpunt waarrond een hele reeks “affectieve ingesteldheden” draaien, zorgt voor een
totaal andere aanpak.
In deze optiek kan men stellen dat de aanvaarding een dynamisch proces van
bewustwording is. Indien men deze aanvaarding in ruimere zin bekijkt, gaat het zelfs om
het méér of anders mens worden.
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Het volgende schema kan helpen om het betrokken mechanisme op een concretere manier
te begrijpen (schets uit : “Gezondheidsmemo Diabetes”, Kluwer 1987, coörd. Dr. R. Rottiers)
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Maar wordt dit eindpunt ooit bereikt ?
Indien men er teveel op vertrouwt, loopt men het risico vaak teleurgesteld of
ontmoedigd te worden. De verwarring tussen niet-aanvaarding en immaturiteit of
gebrek aan verantwoordelijkheidszin is een etiket dat zwaar kan wegen op de jongere
met diabetes. Dit is eveneens bedreigend voor zijn zelfbeeld.
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Uit deze tekening blijkt duidelijk dat het niet gaat om een eindpunt dat bereikt moet
worden. Het is een weg die nooit eindigt maar telkens mee evolueert met de
verschillende emoties. Deze gevoelens variëren, volgen elkaar op en duiken in een
andere vorm weer op.

D. Het dagboek en zijn “geheimen”
Een bron van communicatiestoornissen die kunnen optreden tussen kinderen, ouders
en artsen, houdt verband met een objectief element om zich een idee te vormen over
het concrete verloop van de behandeling: het dagboek.
De kinderen, de ouders en de adolescenten vrezen dat op de dag van de consultatie het
dagboek “goedgekeurd of afgekeurd” zal worden, zelfs indien de arts deze bewoordingen
niet gebruikt. Het dagboek is - soms de ongewenste – getuige van de therapietrouw.
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Het is ook mogelijk dat hij zichzelf, zijn ouders of zijn arts (of zijn hulpverleners) wil
beschermen tegen de ontgoocheling en de angst die het gevolg zijn van “slechte”
bloedglucosewaarden, ongeacht of deze te wijten zijn aan het los omspringen met de
behandeling dan wel aan het feit dat de jongere “het niet redt” of aan het feit dat de
diabetes heel onstabiel is.
Dit gedrag komt vaak voor bij adolescenten en wijst eerder op het feit dat de jongere “op
zoek” is, of een andere houding uitprobeert, ten opzichte van zijn diabetes. Het is zelden
een teken van slechte wil of onverschilligheid en betekent evenmin dat de jongere zich
niet bewust is van de eventuele risico’s.
Het komt er in dit geval op aan de toestand niet te dramatiseren en te vermijden dat de
conflicten zouden escaleren of dat het wederzijds vertrouwen verloren zou gaan. De
volwassenen zelf zullen eerlijk en sereen moeten reageren op dit voorval van het slecht
bijgehouden of vervalste dagboek, en de dialoog aangaan. Het komt erop aan te begrijpen,
aan te moedigen, te spreken over de dagelijkse moeilijkheden en het vertrouwen te herstellen.
Deze moeilijkheden bespreken met de hulpverleners, die heel vaak niet aan hun
proefstuk toe zijn, kan helpen deze tegenvallers te relativeren.
Het kan ook gebeuren dat het probleem dieper ligt en dat de vervalsing van het dagboek
in feite wijst op een depressieve episode, een toename van de angst en een pijnlijke
ontmoediging.

E. Het risico van “dekmanteldiabetes”
Soms is de angst van de ouders zó sterk, dat het idee van diabetes opduikt in alle vragen
omtrent het kind. Dit geldt trouwens ook voor alle andere volwassenen die
verantwoordelijk zijn voor het kind, zoals bijvoorbeeld de leerkrachten.
Een dergelijke houding komt vaak voor. Zo maakt men van de diabetes het middelpunt
van het relationele leven in het gezin of in het leven van het kind.
Vanaf het ontwaken is de ouderlijke bezorgdheid reeds gericht op vragen over de
behandeling, en dit herhaalt zich bij het vertrek naar en bij de thuiskomst van school.
Elke houding, elke moeilijkheid die het kind ondervindt, wordt toegeschreven aan de
diabetes. Als het kind woedend of prikkelbaar is, zal dat te wijten zijn aan een te hoog
glucosegehalte. Als het neerslachtig is, zal het liggen aan een te laag glucosegehalte. De
concentratieproblemen, de slechte schooluitslagen zullen worden verklaard door de
bloedglucosewaarden.
Dit type reactie van de volwassenen beperkt aanzienlijk de mentale ontwikkeling en het
gevoelsleven van het kind. Het is voor het kind van essentieel belang dat het kennis
maakt met het woordgebruik van zijn ouders of van volwassenen over wat het op een
intense manier zelf beleeft: vreugde, droefheid, woede of andere emoties. Indien zijn
handelingen en gevoelens erkend worden als uitingen van zijn persoon en zijn psychish
leven, zal het kind kunnen groeien als persoon.
Indien al deze emoties worden gerelateerd aan variaties van de bloedglucosewaarden, zal
het zichzelf “gereduceerd” zien tot zijn diabetes. Het kind zal het gevoel hebben een
“diabeticus” te zijn en niet een kind met zijn eigenheid, dat ook het hoofd moet bieden aan
diabetes. Het zal er niet in slagen een onderscheid te maken tussen een fysiologische en een
psychische toestand, tussen uitingen van zijn lichaam, zijn gedachten en zijn gevoelens.
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Deze “vervalsing” kan berusten op het feit dat de jongere niet alle controles heeft
verricht zoals hem dat was gevraagd en dat hij dit niet heeft durven toegeven. Hij heeft
dan geopteerd om zijn dagboek op een inventieve manier – meestal in zijn voordeel ! in te vullen.
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Soms zullen artsen of andere hulpverleners ontdekken dat het dagboek “vervalst” werd !

Gezien dit risico van “alles-innemend proces”, is het onontbeerlijk om aan de diabetes
een eigen plaats toe te kennen, opdat deze niet alle plaats zou innemen.
Hoe dit verwezenlijken ? Door tijd en plaats te reserveren om het probleem van de
diabetes te bespreken. De ouders en de kinderen zullen concrete afspraken moeten
maken over het geschikte ogenblik voor een “diabetesbriefing” waarbij ze vermijden,
soms door er elkaar op te wijzen, dat er op dat ogenblik andere zaken besproken worden.
Anderzijds kan in bepaalde families het fenomeen “alibi-diabetes” optreden: in dit geval
draait alles om de ziekte, wat het gezin de mogelijkheid geeft, vaak onbewust, nooit
andere onderwerpen te moeten aansnijden …

F. Het gezin van het kind met diabetes
Michel KRUTH, Cécile VEROUGSTRAETE
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Men bewijst het kind een grote dienst door woorden te kleven op zijn gevoelens en
emoties.

Wanneer een gezin wordt geconfronteerd met diabetes bij één van de kinderen, zal
elkeen erop reageren op zijn manier en volgens zijn eigen ritme. Zowel het zieke kind
als zijn ouders en zijn broers en zussen kunnen dezelfde emoties van droefheid, woede,
ontmoediging en schuld ervaren.
Voor de broers en zussen kan het zeer nuttig zijn te kunnen rekenen op erkenning van
hun gevoelens en ze te kunnen uiten aan de ouders. De broers en zussen voelen het leed
en de onrust van de ouders aan en delen die. Soms kunnen ze probleemgedrag vertonen,
hetzij om de aandacht van de ouders af te leiden van hun depressieve gevoelens, hetzij
om de aandacht te vestigen op hun eigen aanwezigheid en hun eigen behoefte aan
aandacht ten opzichte van het diabetische kind waarvan de gezondheid alle aandacht
van de ouders opeist. Ze kunnen zich ook heimelijk zorgen maken dat ze op hun beurt
diabetes zullen ontwikkelen. De broers en zussen inlichten, naar hen luisteren en hen er
op een bepaalde manier bij betrekken kan voorkomen dat het evenwicht in het gezin
zoek raakt.
Tegelijkertijd moet worden vermeden het hele gezin te onderwerpen aan de specifieke
diabetesregels. Het is niet nodig alle suikerwaren te weren omwille van de keuze der
voedingsmiddellen voorzien voor het diabetische kind. Indien het de bedoeling is het
kind geleidelijk voor te bereiden op de maatschappij waarin het later zal leven en waar
de meeste mensen niet lijden aan diabetes, kan het gezin een ideale plaats zijn om dit
aan te leren. Hier zal het diabetische kind leren omgaan met diegenen die niet
onderworpen zijn aan de beperkingen en de controles die diabetes met zich meebrengt.
Wat de broers en zussen betreft, zij zullen leren het leed te delen en een zekere
solidariteit te betonen voor mensen die bepaalde beperkingen in acht moeten nemen.
Indien snoep niet noodzakelijk moet worden geweerd, kunnen er compromissen
worden gesloten over het tijdstip en de manier waarop deze beschikbaar zal zijn voor de
broers en zussen. Voor de enen zal het de mogelijkheid bieden om te leren omgaan met
verschillen tussen mensen, en voor de anderen zal het een manier zijn om respect te
tonen voor deze verschillen.
Het kan heel heilzaam zijn op geregelde tijdstippen het gezinsleven eens onder de loep
te nemen om na te gaan of de diabetes geen bron is van conflicten, “clanvorming” of
onevenwicht binnen het gezin. Anderzijds dient men er zich bewust van te zijn dat
gezinsproblemen (stress, ruzies, enz.) de diabetes kunnen ontregelen.
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1

INLEIDING
Wij hebben het initiatief genomen in deze gids ook een hoofdstuk over het thema
“moeilijkheden” op te nemen om vanuit onze ervaring, na meer dan 30 jaar praktijk in
de diabetologie bij kinderen en adolescenten, te getuigen over wat wij hebben kunnen
vaststellen over een onderwerp waarover doorgaans weinig wordt gezegd.
Het zou ons inderdaad onverantwoord lijken deze problematiek te banaliseren en zich
ermee te vergenoegen (zoals zovele anderen) te stellen dat alles wel in orde zal komen...
eens men eraan gewend is geraakt.
Dat betekent niet dat deze moeilijkheden zich systematisch zullen voordoen. Sommigen
zullen er zelfs nooit mee te maken krijgen of zullen vrij gemakkelijk een manier vinden
om ermee om te gaan.
Om evenwel diegenen die met een aantal van deze problemen wel te maken hebben niet
in de kou te laten staan, leek het ons wenselijk er de nodige aandacht aan te besteden
en wel om de volgende redenen:
a. De ervaring heeft getoond dat patiënten en hun naastbestaanden nood hebben aan
erkenning voor de successen die zij behalen, evenzeer als voor de moeilijkheden die
zij kunnen ondervinden. Dit onderwerp vermijden, het niet ter sprake laten komen,
kan alleen maar een afstand creëren tussen de patiënt en het verzorgend team, met
het risico dat het onderwerp dan vaak lang, en soms definitief, taboe blijft.
b. Als men aan deze moeilijkheden het hoofd wil bieden, is het noodzakelijk ze te
identificeren. Eens de moeilijkheden geïdentificeerd zijn, zal het mogelijk zijn
gezamenlijk (hulpverlener en patiënt) ze grondiger en van meer nabij te bekijken.
c. Eens deze kaap genomen, komt het erop aan niet ter plaatse te blijven trappelen of zich in
zelfbeklag over zijn lot te wentelen en somberheid te cultiveren. Kinderen en adolescenten
met diabetes en hun naastbestaanden zullen kunnen rekenen op het hulpverlenend team,
waarbinnen zij vaak de gesprekspartner zullen vinden om “er weer bovenop te komen”.
d. Het “terug op de rails zetten” van een patiënt of van ontmoedigde ouders heeft niet
alleen te maken met de vriendelijkheid van de zorgenverstrekkers, maar is in de eerste
plaats afhankelijk van twee motiveringen van het team:
1) het respect vanwege de hulpverlener voor al wie niet het geluk heeft gehad
in goede gezondheid te blijven;
2) de noodzaak - verder besproken in het hoofdstuk 4 - zoveel mogelijk troeven
te verenigen voor de behandeling van de diabetes, met het best mogelijke
metabole evenwicht, teneinde de zo gevreesde verwikkelingen te vermijden
en een zo goed mogelijke levenskwaliteit te bereiken. Echter, hoe de energie
vinden om de inspanningen te leveren die nodig zijn om alles wat op het
spel staat tot een goed einde te brengen, als men ontmoedigd is, zich
verlaten en niet gesteund voelt ?
Kortom, het bespreken van de eventuele moeilijkheden die zich bij een diabetes
kunnen voordoen, en het ermee omgaan, leidt tot het evalueren van wat men met een
Angelsaksisch woord de “FEASIBILITY” zou kunnen noemen, d.w.z. de haalbaarheid
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De medische wereld wordt zich steeds meer bewust van de noodzaak de mogelijkheden
van de jonge diabetespatiënten en van hun ouders te evalueren.
Daartoe worden dan ook - zoals in de conventies wordt voorzien (zie hoofdstuk 18) - de
passende middelen gebruikt om de mate van “feasibility” binnen elk gezin te verzekeren.

2.

Christian ERNOULD

Hoofdstuk 17 : EVENTUELE MOEILIJKHEDEN VOOR PATIËNTEN EN HUN NAASTBESTAANDEN

door de patiënt van de door het verzorgend team gegeven aanbevelingen.
Zonder deze dimensie blijven de aanbevelingen louter voorschriften en is het effect zeer
onzeker. Dit is helaas nog al te frequent het geval in de geneeskunde, maar het is beslist
ongewenst als het om een ziekte van lange duur gaat.

HET BEGIN VAN DIABETES
a. Nauwelijks is het woord diabetes door de arts uitgesproken, of het lokt in het hoofd
van het kind en van de ouders allerlei associaties uit. Men herinnert zich plots
allerlei voorvallen, bv. de diabetes van een grootvader of van een buurman, die
leden aan de meest frequente vorm van diabetes, die diabetes van het type 2 wordt
genoemd (zie hoofdstuk 3). Deze vorm van diabetes ontstaat geleidelijk en wordt
behandeld met voedingsmaatregelen, lichamelijke activiteit en geneesmiddelen.
Bij jonge diabetespatiënten begint de diabetes evenwel vaak plots en gaat het om
een diabetes van het type 1, waarvoor meteen inspuitingen met insuline
noodzakelijk zijn.
Men begrijpt dan ook dat bepaalde ouders zich vragen gaan stellen aangezien zij niet
op de hoogte zijn van het feit dat er twee vormen van diabetes mellitus bestaan. Soms
gaan zij zich zelfs afvragen of zij wel “aan de goede deur hebben aangeklopt”. Dit
probleem wordt niet altijd uitgesproken. Men durft bv. die nieuwe arts geen vragen
stellen ; het vertrouwen kan zoek zijn.
b. Het probleem van het vertrouwen kan evenwel nog algemener zijn. Wij leven in een
tijd waar de zogenaamde traditionele geneeskunde steeds vaker ter discussie staat en
er wordt steeds meer aandacht geschonken aan zogenaamde parallelle geneeskunde.
Zo kunnen ouders zich afvragen of ze misschien geen planten moeten proberen.
Maar men durft de arts en zijn team over dit onderwerp niet altijd aan te spreken...
en de stilte vergroot de afstand tussen patiënt en zorgenverstrekkers, die nochtans
partners zouden moeten zijn.
c. Bepaalde ouders hebben ons later evenwel toevertrouwd dat zij dachten dat het “met
geld te maken had”. In de verdere evolutie van de relatie tussen het gezin en het
verzorgend team zal blijken dat dit helemaal niet het geval is en dat, integendeel, de
verzorgende teams zonder de hulp van de overheid - via de Conventies - drastisch
beperkt zouden zijn.
d. Nog belangrijker in onze ogen is de emotionele schok als gevolg van de diagnose,
een schok die zeer begrijpelijk is en heel wat reacties verklaart. Deze emotie leidt
tot een “psychologische doofheid” die maakt dat de toelichtingen en
aanwijzingen die in het begin van de diabetes worden gegeven, zelfs als zij
gehoord en begrepen lijken te zijn, vaak ook vluchtig blijken te zijn in het
geheugen van degenen die ze gekregen hebben. Niet zelden stelt men na enkele
weken vast dat heel wat punten vergeten zijn of onbegrijpelijk zijn geworden. De
hulpverleners moeten hiermee rekening houden en ogenblikken voorzien om de
vele informatie weer op te frissen.
e. De gezinnen denken er in het begin van een diabetes helemaal niet aan dat zij het
dagelijkse beleid van de ziekte met de verschillende leden van het verzorgend team
zullen moeten delen. De voorstellen die hen worden gedaan kunnen dan ook vreemd
en verwarrend lijken. Hoewel het erom gaat door educatie de vaardigheden van de
zorgenverstrekkers aan de ouders over te dragen, zouden deze laatsten dit kunnen
interpreteren alsof de arts en zijn medewerkers zich (ten dele) van het probleem
willen ontdoen. Deze twijfel kan frequenter zijn dan men denkt en moet duidelijk
aan de orde worden gesteld.
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Na de “beginopname”, waarbij het kind of de adolescent en de ouders door de diverse
leden van het verzorgend team opgevangen worden, keert het gezin naar huis met een
kind dat hersteld en in goede lichamelijke toestand is, aangezien het tekort aan insuline
gecorrigeerd werd. In vergelijking met de beproevingen van de eerste dagen, wat een
verschil ! Men “vindt zijn kind van vroeger terug”; en zo is het ook ! Velen zullen hieruit
ook besluiten dat “alles rozengeur en maneschijn” is.
Zonder de nauwe omkadering van de hospitalisatie dient men nu evenwel zelf met de
ziekte om te gaan en ontdekt men dat men “zonder valnet” het dagelijks beheer van de
diabetes in handen zal moeten nemen, terwijl de diagnose nog nauwelijks werd
“verwerkt”. Dit is een doorslaggevende fase, die in de herinnering van alle ouders en van
vele kinderen blijft. Veel gezinnen delen ons mee - vaak pas veel later - dat dit een
moeilijke en soms zelfs de moeilijkste fase is geweest. Sommigen hebben dit zelfs ervaren
als het in de steek gelaten worden door het verzorgend team. De ontreddering kan dan
ook zeer groot zijn. Vaak onderschatten de ouders en de adolescenten hun nieuwe
vaardigheden. Tijdens het verblijf in het ziekenhuis werden door het verzorgend team
geleidelijk nieuwe inzichten bijgebracht. Het team heeft het aanleren van vaardigheden
regelmatig geëvalueerd en pas als dit aanleren verzekerd is, wordt een terugkeer naar
huis voorgesteld. Maar volstaat dit wel ?
Men kan begrijpen dat eens ze alleen zijn - of dit in ieder geval als dusdanig beleven ouders en jonge patiënten bij de terugkeer naar huis een onaangenaam gevoel kunnen
krijgen. Dit probleem kan nog groter zijn als, naast de angst van het ogenblik, ook de
hogergenoemde “psychologische doofheid” een rol speelt.
Om die reden hebben wij een vorm van bijstand voorzien, niet om de autonomie van
de gezinnen te beperken, maar integendeel om ze te bevorderen door meer zekerheid
te bieden.
Dit komt neer op de verzekering dat ten minste één lid van het verzorgend team - in casu
één van de drie pediatrische diabetologen - zo nodig op elk ogenblik onmiddellijk kan
worden gecontacteerd.
Deze modaliteit is eigen aan ons Centrum. Andere voorzieningen werden op andere
plaatsen opgezet.
Wij stellen daarbij de volgende fasen voor:
a. In de eerste dagen en weken zal het gezin, via systematische en geprogrammeerde
telefonische oproepen naar de diabetoloog, aanwijzingen krijgen over de dagelijkse
dosissen insuline. Na verloop van tijd zullen door de ouder of door de jonge patiënt
(afhankelijk van de leeftijd) voorstellen geformuleerd worden, die door de
diabetoloog goedgekeurd of verbeterd zullen worden. Op die manier zal het gezin
geleidelijk zelfstandigheid verwerven.
b. In parallel zal het eerste bezoek van de gespecialiseerde verpleegkundige van het
geconventioneerde Centrum bij de patiënt thuis plaatsvinden. Daarbij kunnen
kinderen en ouders thuis, in hun eigen omgeving, vragen stellen en hun
ongerustheid uiten, maar ook hun gevoel van toenemende vaardigheid om met de
ziekte om te gaan.
c. Een eerste consultatie in het geconventioneerde Centrum zou in de daaropvolgende
twee weken de patiënt, de ouders, en de diabetoloog moeten samenbrengen om de
dagelijkse telefonische contacten aan te vullen en te synthetiseren.
d. Het is in deze periode van de eerste weken dat de psycholoog van het team
waarschijnlijk het meest zal worden aangesproken. Hij heeft tijdens de opname in
het Centrum reeds de gelegenheid gehad het gezin te ontmoeten en hij is dus een
gekend figuur. In de individuele of gezamenlijke consultatie met de diabetoloog zal
deze relatie zich verder kunnen ontwikkelen. De ontmoetingen met een psycholoog
of psychiater die deel uitmaakt van het verzorgend team en die de bijzonderheden
van de ziekte kent, kunnen een grote hulp zijn en tot meer vertrouwen leiden.
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3.

DIABETES IN HET DAGELIJKSE LEVEN
A. Wat men zich voorstelde en wat men zich niet voorstelde
Met de tijd zullen de jonge diabetespatiënt en zijn naastbestaanden beter gaan beseffen
en begrijpen wat ideaal zou moeten gebeuren.
Bepaalde aspecten van de behandeling worden als zeer problematisch gezien. Voor
sommigen zijn dit de inspuitingen, voor anderen de analyses, voor nog anderen de
voeding. Vaak zal de dagelijkse praktijk de vrees ten aanzien van deze diverse punten
van de behandeling geleidelijk verminderen.
Daarentegen krijgt het inderdaad complexe beheer van diabetes een andere dimensie
dan men zich vaak had voorgesteld.
Iedereen (kind, adolescent, ouders, arts, verpleegkundige) wenst uiteraard dat de jonge
diabetespatiënt zo vaak mogelijk glycemiewaarden binnen de zone van normoglycemie
zou vertonen. Deze doelstelling is duidelijk en goed begrepen en iedereen zet zich
gezamenlijk in om ze te bereiken.
In werkelijkheid kunnen de resultaten zeer wisselvallig zijn, nu eens in
overeenstemming met de doelstellingen, dan weer afwijkend.
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4.

In het laatste geval kunnen bij bepaalde leden van het gezin diverse gevoelens ontstaan
(opstandigheid, ontgoocheling, ontmoediging, er genoeg van hebben, lusteloosheid,
enz.). Daarbij kunnen spanningen ontstaan, bv. omdat niet iedereen in het gezin
noodzakelijk “op dezelfde golflengte” zit, zowel ten aanzien van de aangehaalde
verklaringen als ten aanzien van de aanwezige gevoelens. Daarbij komt de soms als
ondraaglijk ervaren “externe blik” van één of meer leden van het verzorgend team, die
nochtans maar één enkele wens hebben: een verbetering van de toestand.
Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor glycemiewaarden die niet overeenstemmen
met de doelstelling.
Door “gerust te stellen” zonder te dramatiseren, zal het gezin met de hulp van het team
zo objectief mogelijk een analyse moeten maken van de diverse factoren die de
glycemie hebben kunnen beïnvloeden (zie hoofdstuk 6).
Dat is niet altijd eenvoudig aangezien een beheersing van de gevoelens en een strikte
opmerkzaamheid vereist zijn. Dat is niet aan iedereen gegeven; ieder heeft immers zijn
persoonlijkheid, die altijd gerespecteerd moet worden. De moeilijkheden zijn dus niet
gelijk voor iedereen.
In ieder geval moet het gezin het probleem kunnen bespreken in de zekerheid dat het
door deskundige gesprekspartners beluisterd en gehoord zal worden.

B. Het comfort en het risico (figuur 17.1)
Ongeacht de mogelijkheden van de kinderen en de adolescenten om een zo groot
mogelijk aantal glycemiewaarden in de zone van normoglycemie te verkrijgen, zal
iedereen vaststellen dat men zich vrijwel even goed voelt met een glycemie van circa
190-200 mg/dl als met een glycemie van 130-140 mg/dl. Bovendien is er in het eerste
geval mathematisch minder gevaar voor hypoglycemie.
Terwijl een hypoglycemie niet comfortabel is, wordt een matige hyperglycemie (bv. rond
200 mg/dl) vaak goed verdragen en de jonge patiënt zou dan ook kunnen besluiten dat
alles in orde is aangezien hij zich goed voelt.
Deze conclusie is helaas volkomen ongegrond.
Zoals in hoofdstuk 4 werd aangegeven, is het in termen van gevaar voor verwikkelingen
niet om het even of de glycemie rond 130-140 mg/dl dan wel rond 190-200 mg/dl
schommelt.
Moet men dan regelmatig “hypo’s doen” om beschermd te zijn tegen verwikkelingen ?
Gelukkig is dat niet nodig.
Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 is het de bedoeling glycemiewaarden dicht bij de ideale
waarde te bereiken, wat weerspiegeld wordt door een waarde van HbA1C tussen of iets
boven de referentiewaarden (voor de meeste laboratoria: 4-6 %).
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Evolutie van het dagelijkse welzijn ( ) en van het risico op latere complicaties ( )
in functie van het glycemiegehalte bij insuline-afhankelijke jongeren met diabetes.
Fig. 17.1

Uittreksel uit Education. Ernould Chr. Diabétologie Pédiatrique. Czernichow P, Dorchy H (eds).
Doin, Paris, 1989, p. 397-426. Met de vriendelijke toestemming van de uitgevers.
Voor zowel de patiënt en zijn naastbestaanden, als voor de arts en zijn medewerkers, is het
ideaal als alle glycemieën zich bevinden in de iets uitgebreide zone van de normoglycemie, nl.
tussen 60 en 160 mg/dl. Binnen deze zone is de dagdagelijkse levenskwaliteit goed, en is het
risico op verwikkelingen op middellange en lange termijn klein.
In werkelijkheid treedt de glycemie echter buiten de zone van de normoglycemie, en dit zowel
links (in de zone Hypo) als rechts (in de zone Hyper).
In de zone Hypo wordt het comfort vlug onvoldoende (zie hoofdstuk 10); in de zone
Hyper daarentegen mag er vrij ver naar rechts (hogere glycemiewaarden) worden afgeweken
vooraleer men minder comfort ervaart (zie hoofdstuk 2).
De jonge diabetespatiënt die (grote) glycemieschommelingen heeft, zal de “natuurlijke”
neiging hebben eerder te kiezen voor de zone rechts van de normoglycemie zone (in Hyper)
dan voor de zone links ervan (in Hypo). Helaas wordt het risico op verwikkelingen op termijn
snel groter vanaf het ogenblik dat men zich in de zone Hyper bevindt, ook al is het comfort
nog aanvaardbaar.
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Als het kind of de adolescent geen bijzonder onstabiele diabetes heeft, zullen
zeer bemoedigende waarden van HbA1C kunnen worden verkregen met weinig of
geen ernstige hypoglycemieën. Als de diabetes daarentegen onstabiel is, met een
snelle afwisseling van hyper- of hypoglycemie, is er uiteraard een groter gevaar voor
meer frequente of meer intensieve episoden van hypoglycemie. Om die reden is het
noodzakelijk – wij herhalen het - de factoren op te zoeken die aan de oorsprong van
belangrijke fluctuaties van de glycemie kunnen liggen (zie hoofdstuk 6).
De ervaring heeft ons geleerd dat het opsporen van deze factoren al te vaak
niet voldoende ver wordt doorgevoerd, als gevolg van ontmoediging van het
gezin maar soms ook als gevolg van een, ondanks alles, nog onvoldoende
beschikbaarheid van een lid van het verzorgend team. Het beheer van diabetes
vereist tijd tot nadenken, zowel voor de jonge patiënten en hun naastbestaanden,
die op de eerste lijn staan, als voor het verzorgend team, dat een partner is van de
gezinnen. Zelfs als men erbij stil staat, kan het opzoeken en identificeren van
factoren die bijdragen tot de instabiliteit in sommige gevallen niet tot duidelijke
conclusies leiden. Op dat ogenblik is het belangrijk samen met de diabetoloog, een
houding aan te nemen - vaak tijdelijk - die de meest adequate is voor elke
bijzondere situatie.

Bij het lezen van het voorgaande begrijpt men reeds dat gezamenlijk het hoofd bieden
aan een probleem een voordeel is, op voorwaarde dat het “span” de juiste richting kent
en deze ook volgt. Als er daarentegen geen overeenstemming is over de doelstellingen,
zal in verschillende richtingen getrokken worden.
Naast eensgezindheid over de doelstellingen, is het vertrouwen tussen de
verschillende partners een andere vereiste voor welslagen.
Bij wat sommigen als een mislukking beschouwen en wat de patiënt in ieder geval als
een ongemak kan beschouwen, met name een glycemie die onverwacht te hoog is
uitgevallen, rijzen diverse vragen.
De eerste die zich vragen stelt, is uiteraard de jonge patiënt. Vervolgens komen de ouders.
Maar ook de verpleegkundige die thuis op bezoek komt, kan een blik in het dagboekje
werpen, en dat zal in ieder geval gebeuren door de diabetoloog tijdens de consultatie.
De vraag “Weet je waarom deze waarde zo hoog is ?”, kan neutraal zijn, constructief,
beschuldigend, arglistig, enz.
Voor de jonge diabetespatiënt zal deze vraag in ieder geval onaangenaam overkomen, al
was het maar omdat hij zich zelf reeds vragen heeft gesteld over dit punt, ongeacht of
hij al dan niet “verantwoordelijk” is voor de hyperglycemie.
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C. Vertrouwen en wantrouwen

In feite eigenen vele personen zich het recht toe de jonge patiënt te ondervragen over
zijn dagboekje, zonder hetwelk het overigens niet mogelijk is diabetes te behandelen.
Het gevaar is dan ook niet denkbeeldig dat de patiënt niet meer systematisch de realiteit
van alle analyses zal inschrijven, al was het maar om “de druk te doen dalen” als gevolg
van de vele vragen van het gezin of van het medisch milieu.
Dit fenomeen, dat tussen haakjes als “vals spelen” of “foefelen” kan worden gezien,
heeft ons lange tijd beziggehouden. De oorzaken van het fenomeen zijn divers en
complex. Zij hebben evenwel meer te maken met de blik van de buitenwereld op het
boekje (in het bijzonder de blik van de arts) dan met een reëel bedrog van de zijde van
het kind of van de adolescent.
In ieder geval kan dit zich frequent voordoen als men er niet op bedacht is. Het is dan ook
beter er “preventief” over te spreken, nog vóór het fenomeen zich eventueel voordoet.
Het bereiken en het onderhouden van een klimaat van duurzaam vertrouwen
vergemakkelijkt de relatie en maakt haar meer productief. Dit vertrouwen is vereist voor
het inschrijven van de werkelijke glycemiewaarden in het dagboekje. Hoe kan een
patiënt (of zijn naastbestaanden) immers de dosis insuline aanpassen op basis van
verkeerde gegevens die in het boekje werden ingeschreven? In werkelijkheid zit men
hier in een “doodlopend straatje”.

D. Het zelfbeeld en de blik van de anderen
Als de aandoening behoorlijk wordt behandeld, kunnen kinderen en adolescenten met
diabetes al hun vroegere activiteiten hervatten (studie, ontspanning, sport, relaties met
anderen, enz.). Jongeren kunnen dan ook opnieuw met anderen “rivaliseren”, op
voorwaarde zich zo goed mogelijk te verzorgen. Toch stellen wij vast dat sommige
kinderen, en vaker nog de ouders, beschaamd zijn over hun diabetes (of over het feit met
een diabetespatiënt samen te wonen).
Hier kunnen wij echter herinneren aan de vele diabetespatiënten met een gekende
intellectuele of sportieve carrière die zich opmerkelijk geïntegreerd hebben in onze
samenleving, waar ruimdenkendheid nochtans niet de grootste deugd is.
Ongetwijfeld zijn dit bijzondere gevallen en kan hun welslagen voor sommigen
onbereikbaar lijken.
Laten wij vanuit onze jarenlange ervaring gewoonweg stellen dat men zeer diverse
evoluties kan zien. Deze diversiteit (welslagen of mislukking) is niet noodzakelijk het
gevolg van diabetes. Maar het is wel zo dat deze blijvende en onomkeerbare aandoening
- bij de huidige stand van de medische kennis althans - een invloed kan hebben op het
verloop van een leven zonder dat alles daaraan noodzakelijk kan worden toegeschreven.
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De jonge patiënt zal zich in de loop van de tijd realiseren dat hij de mogelijkheid
heeft om zijn leven in handen te nemen en zijn diabetes te controleren in de
Engelse zin van het woord, d.w.z. er meesterschap over verwerven.
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In fine, ondanks de hindernissen die voor sommigen soms zeer groot zijn, zal de jonge
diabetespatiënt zelfstandigheid verwerven. Dat is de vaststelling van gespecialiseerde
verzorgingsteams. Deze evolutie vereist evenwel wilskracht en doorzettingsvermogen.
De noodzakelijke tijd om deze zelfstandigheid te bereiken, zal variëren naargelang van
de persoon en naargelang van de leeftijd waarop diabetes is begonnen.
Maar, zoals voor een sportbeoefenaar die bij zijn sportbeoefening een kwetsuur oploopt,
zijn de mogelijkheden van de menselijke natuur zeer groot, wat de hoop op “een goede
recuperatie” zeker wettigt.

Hoofdstuk 17 : EVENTUELE MOEILIJKHEDEN VOOR PATIËNTEN EN HUN NAASTBESTAANDEN

Om het gewicht van diabetes te verminderen en om van deze aandoening zo mogelijk een
overwonnen hindernis te maken, zal de jonge diabetespatiënt in zijn mogelijkheden
moeten geloven. Hij zal ook bij de diverse leden van het verzorgend team, naast de
“technische” adviezen, een geruststellende en constructieve feedback moeten vinden om
tot een actieve “aanvaarding” van diabetes te komen (zie hoofdstuk 16).
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1.

INLEIDING
Het spreekt vanzelf dat jongeren met diabetes dezelfde sociale rechten moeten hebben
en gelijke economische kansen en toekomstmogelijkheden moeten krijgen als alle
andere jongeren.
Hoewel de laatste jaren belangrijke vorderingen werden gemaakt inzake de sociale
integratie en de financiële tussenkomsten voor jonge diabetespatiënten, blijven er nog
verschillende problemen. Deze betreffen met name de vrije toegang tot enkele beroepen,
het afsluiten van bepaalde verzekeringen, het verkrijgen van een rijbewijs onderworpen
aan bepaalde voorwaarden en de mogelijkheid het hoofd te bieden aan bepaalde kosten
in verband met de behandeling, ook al werden deze met de tijd verminderd van
verschillende duizenden frank per maand tot ongeveer duizend frank per maand.
Teneinde de toegang tot verschillende voorzieningen in verband met de behandeling
minder duur te maken en tevens de hulp aan gezinnen door verzorgende teams te
verzekeren, heeft de overheid en meer bepaald het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV) overeenkomsten (zogenaamde Conventies) afgesloten met
gespecialiseerde ziekenhuisdiensten voor diabetologie (zogenaamde Geconventioneerde
Diensten), hetzij voor kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar, hetzij voor patiënten
van 18 jaar en ouder. Deze Geconventioneerde Diensten (of Centra) moeten, naast het
aanleren van zelfregulatie en het gratis ter beschikking stellen van het nodige materiaal,
ook instaan voor de psychologische, emotionele en sociale begeleiding van jongeren en
van hun naaste omgeving. De Conventie met de Centra voor diabetologie voor
volwassenen maakt een kosteloze zelfcontrole van de glycemie mogelijk, maar de
Pediatrische Conventie biedt twee bijkomende voordelen, met name een kosteloze
zelfcontrole van de urine en de mogelijkheid dat leden van het diabetesteam huisbezoeken
doen bij het kind en zijn gezin, alsook schoolbezoeken brengen.
Nota: de auteurs van dit hoofdstuk hebben gepoogd de belangrijkste punten uit de
wetsteksten aan te halen. Tekst in cursief schrift en tussen aanhalingstekens («...») is
woordelijk overgenomen uit de officiële documenten.

2.

DE REVALIDATIE*-OVEREENKOMST INZAKE ZELFREGULATIE
VAN DIABETES MELLITUS BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN
In België werden Centra voor pediatrische diabetologie in 1997 voor het eerst officieel
erkend, onafhankelijk van de Centra voor diabetologie voor volwassenen.
In 1999 werden de opdrachten van deze Centra nader gedefinieerd en werd de
budgettaire enveloppe die per maand en per patiënt werd toegekend, opgetrokken om
min of meer de reële kosten van de diensten voor kinderen en adolescenten jonger dan
18 jaar met diabetes (zie ook verder, punt 6) te dekken.

*

Revalidatie is de wettelijke term, alhoewel hij ons niet zeer juist lijkt. De term “educatie” zou beter beantwoorden aan de inspanningen die
worden geleverd om de jongere met diabetes en zijn naaste verwanten de kennis te bezorgen die nodig is voor het zelfbeheer van de diabetes.
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De Overeenkomst omschrijft de betrekkingen tussen de revalidatie-inrichting, het RIZIV
en de verzekeringsinstellingen.

REVALIDATIEOVEREENKOMST INZAKE ZELFREGULATIE
VAN DIABETES-MELLITUS BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN

A. « Voorwerp van de Overeenkomst…
…omschrijft meer bepaald de revalidatie tot zelfregulatie van diabetes mellitus bij
kinderen en adolescenten, de ertoe noodzakelijke verstrekkingen, de prijzen en de
honoraria ervan, evenals de betalingswijze ».

B. « Doel van de revalidatie-overeenkomst »
« De beoogde revalidatie heeft tot doel om voor en samen met de tenlaste genomen
rechthebbende kinderen of adolescenten te komen tot de zelfregulatie van hun diabetes ».
Onder zelfregulatie wordt verstaan « …het identificeren van tekens van hypoglycemie en hun
correctie, de integratie van lichaamsbeweging in het schema van de inspuitingen en de
maaltijden, het instellen van een evenwichtige voeding, dit alles met het oog op het vermijden
of het vertragen van de verwikkelingen van diabetes ». Dit is ook gericht op « …het behoud
en/of het verbeteren van de sociale en schoolse integratie van jonge diabetespatiënten ».
« De revalidatie tot zelfregulatie bestaat erin deze aan te leren en ze voortdurend te begeleiden ».

C. « Het diabetesteam »
« Het diabetesteam is multidisciplinair samengesteld: verpleegkundige(n), diëtiste(n), sociale
werker(s), psycholo(o)g(en) met bijzondere ervaring in de pediatrische diabetologie, onder de
leiding van ten minste één pediater met deskundigheid en ervaring in de diabetologie, die
persoonlijk instaat voor de vorming van de begunstigden bedoeld in de huidige Conventie,
zowel tijdens een opname als ambulant ».
De leden van het team kunnen zich naar de verblijfplaats van de begunstigde begeven
(school, woning, enz.).
« Bereikbaarheid – beschikbaarheid »:
« Het diabetesteam dient, zelfs buiten de uren van de raadpleging, een telefonische opvang te
organiseren… ». « Op het niveau van de urgentiedienst moet er …een permanente
beschikbaarheid zijn van medici en para-medici ter opvang van de rechthebbende… ».

D. « Infrastructuur en uitrusting »
« Een geconventioneerde instelling dient over de nodige lokalen te beschikken voor de
consultatie… » (kantoren, secretariaat).
« De instelling moet altijd ten minste 40 kinderen en/of adolescenten met diabetes permanent
in regelmatige revalidatie hebben ». « Hiermee wordt bedoeld dat de rechthebbende een
revalidatieprogramma volgt met minstens om de 4 maand persoonlijk kontakt tussen hem en
de revalidatie-equipe ».
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F. « De revalidatieverstrekking - definitie, prijzen en honoraria »
De revalidatieverstrekking omvat de « … 6 verplichte luiken van het revalidatieprogramma… »
( hierboven beschreven ) en « …alle verplaatsingen van het team in de leefomgeving van de
rechthebbende ».
« Het bedrag van de prijzen en de honoraria voor de hogergenoemde prestaties is forfaitair
vastgesteld op ongeveer 5.500 BEF* per maand… ».
« De consultaties of de bezoeken aan artsen die deel uitmaken van het diabetologisch team zijn
niet inbegrepen... ».

G. « De evaluatie »
Verschillende maatregelen werden uitgewerkt zodat het RIZIV regelmatig op de hoogte blijft
van de verstrekkingen van zowel het revalidatiecentrum als van de begunstigde (patiënt),
zoals deze werden voorzien in de revalidatie-overeenkomst. De revalidatie-overeenkomst
voorziet niet alleen rechten, maar ook plichten voor beide partijen in de Overeenkomst,
zoals voor de patiënten een deelname aan de diverse educatiesessies ingericht door de
revalidatiedienst om hun competentieniveau betreffende hun diabetes te verbeteren.

3.

DE CONVENTIE VOOR REVALIDATIE INZAKE ZELFCONTROLE
VAN PATIËNTEN MET DIABETES MELLITUS VAN 18 JAAR EN OUDER
De Conventie voor volwassenen met diabetes onderscheidt drie groepen van
begunstigden naar gelang van het aantal insuline-inspuitingen per dag en het aantal
bepalingen voor de zelfcontrole van de glycemie.
Elk van deze drie groepen stemt overeen met een maandelijks forfait dat voor elke
patiënt verschillend is.

4

VERHOOGDE KINDERBIJSLAG
Vóór het bestaan van de Conventies waren de financiële lasten voor de gezinnen zwaar en
was een aanvraag voor verhoogde kinderbijslag de enige financiële mogelijkheid. Ondanks
het aandringen van bepaalde mutualiteiten, is de procedure - die noodzakelijkerwijze
op een erkenning van de invaliditeit berust – op dit ogenblik niet wenselijk.
Inderdaad:
a) volgens de officiële Belgische Schaal ter bepaling van de Invaliditeit is « …nietinsuline-afhankelijke diabetes… » gedefinieerd in het artikel nr. 780 “a”, « met een maximum
aan invaliditeitsgraad van 20% ». In de paragrafen “…b…” en “…c…” « betreffende insulineafhankelijke diabetes zijn de percentages invaliditeit maximum 40% »; in alinea "d" wordt
*

Dit bedrag kan enigszins variëren van het ene Centrum tot het andere doordat de vergoeding van de verplaatsingskosten,
met een kilometerafstand verschillend voor ieder Centrum, erin begrepen is.
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- « …de begeleiding en permanente vorming van de begunstigden en/of van hun
onmiddellijke omgeving… tot zelfcontrole van de diabetes »;
- « de sociale en emotionele begeleiding van de begunstigden en van hun omgeving »;
- « het ter beschikking stellen aan de leerkrachten en de directie (van de door de
begunstigde bezochte school) van de noodzakelijke informatie ten aanzien van het
herkennen, de preventie en de behandeling van acute verwikkelingen van diabetes »;
- « het ter beschikking stellen van het noodzakelijke materiaal voor de zelfcontrole
van de glycemie, van de glucosurie en van de ketonurie… », onder controle van
het diabetologisch team;
- het voorzien van een « …telefonische permanentie… »;
- het voorzien van « …een netwerk voor dringende zorgen… ».

Hoofdstuk 18 : MEDISCH-SOCIALE HULP VOOR KINDEREN EN ADOLESCENTEN MET DIABETES

E. « Revalidatieprogramma »
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« ... onstabiele diabetes, met herhaald optreden van ketoacidose of met verwikkelingen die de
dagelijkse activiteit van de patiënt ernstig aantasten… beschreven en kan er een percentage
bereikt worden” tussen de 60% en 100% ». Dit betreft uitzonderlijke en vaak tijdelijke
gevallen. Bijgevolg zal slechts een beperkte minderheid van de patiënten de
invaliditeitsdrempel van 66% bereiken (de “winnaars”); bij de meerderheid van de
patiënten wordt de drempel niet bereikt (de “verliezers”) en wordt de aanvraag verworpen.
b) We herinneren eraan dat de zorgen tot doel hebben de toestand van de jonge
diabetespatiënt te verbeteren. Wie zich "verwaarloost" zal dus meer "kans" hebben om 66%
te bereiken ! Dit is dan ook een premie voor slordigheid en inadequate behandeling !
c) Hoe zal de jongere die in zijn jeugd als invalide of gehandicapte van meer dan 66%
erkend werd, dit opnemen eens hij volwassen is geworden ? Zal zijn "administratief
dossier" dan afgesloten zijn ?
d) - Opmerkingen: volgens het K.B. van 22/03/99 is een verhoging van de vastgestelde
graad van invaliditeit met 15 tot 20% mogelijk bij chronisch zieken als aan
bepaalde criteria van ernst wordt voldaan.
- Een werkgroep werd opgericht op het Federaal Ministerie van Sociale Zaken en
Pensioenen. Zijn opdracht bestaat erin aan de Minister – initiatiefnemer van het
project – een grondige herziening van de filosofie en van de toekenningscriteria van
de verhoogde kinderbijslag voor te stellen. Het criterium van het spilcijfer (66 %)
zou niet meer aangehouden worden en er zou rekening gehouden worden met een
groter aantal factoren bij het bepalen van de graad van invaliditeit. Men voorziet
dat het project in de loop van het jaar 2002 rond zal zijn.

5.

VERENIGINGEN VOOR HULP AAN JONGE DIABETESPATIËNTEN
In België zijn de Verenigingen voor hulp aan patiënten vrijwilligersorganisaties,
die zowel patiënten en hun naastbestaanden onder hun leden kunnen tellen als
zorgenverstrekkers en een min of meer groot aantal patiënten en naastbestaanden.
Een jaarlijkse bijdrage wordt gevraagd, die varieert naargelang van de organisatie, doch
die democratisch is en die gecompenseerd wordt door de verkregen voordelen.
De meeste van deze verenigingen publiceren een tijdschrift met diverse praktische informaties.
Elke vereniging heeft haar eigen werkingsmodaliteiten en levert ter plaatse, via regionale
filialen of langs de post, materiaal aan verminderde prijzen (niet opgenomen in de
Conventie). Brochures over bijzondere onderwerpen en "identiteitskaarten voor
diabetespatiënten" zijn er eveneens verkrijgbaar.
Bepaalde van deze verenigingen centraliseren ook de gegevens van ouders met een kind
met diabetes die zich als vrijwilligers gemeld hebben om andere ouders met een kind
met een (recent) vastgestelde diabetes te steunen en hen advies te geven.
De Nederlandstalige vereniging "Vlaamse Diabetes Vereniging" (VDV),
Ottergemsesteenweg 456, 9000 Gent, tel. 09 220 05 20, fax 09 221 00 82, e-mail:
vdv@diabetes-vdv.be, website http://www.diabetes-vdv.be, beschikt eveneens over een
gratis Diabetes Infolijn die bereikbaar is tijdens de kantooruren, tel. 0800-96 333.
De "Association Belge du Diabète" (ABD), Waterloose Steenweg 935, 1180 Brussel,
tel. 02 374 31 95 (voormiddag), fax 02 374 81 74, e-mail: abd.diabete@swing.be, is de
Franstalige tegenhanger en houdt zich bezig met alle problemen van patiënten met diabetes
(types 1 en 2). Op grond van het aantal is zij meer specifiek op volwassenen gericht.
De vereniging "Jongeren en Diabetes v.z.w." (Aumalestraat 128, 1070 Brussel, tel.
02 520 92 59) richt zich tot jongeren in het Noorden en het Zuiden van het land. Naast
materiaal aan verminderde prijs, niet gedekt door de Conventie met het RIZIV,
verspreidt zij ook het "Bulletin de l'Aide aux jeunes Diabétiques" (een Franse vereniging)
met "Belgische" pagina's.
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6.

VAKANTIEKAMPEN
Uiteraard kunnen kinderen en adolescenten met diabetes ook aan gewone
vakantiekampen of sportvakanties deelnemen, op voorwaarde dat zij een zekere
autonomie in hun behandeling hebben verworven en dat de begeleidende volwassenen
vooraf op de hoogte werden gebracht.
Vakantiekampen voor jongeren met diabetes werden vanaf 1969 georganiseerd op
initiatief van Professor H. Loeb met de steun van het ONE/NWK. Vanaf 1974 werden zij
gesteund door de vereniging "Les Jeunes et le Diabète". Deze kampen werden aan
Franstalige zijde tot in 1993 georganiseerd en worden aan Nederlandstalige zijde nog
steeds georganiseerd voor kinderen van 9 tot 12 jaar, met de steun van “Kind en Gezin”.
Zomer- en/of wintersportkampen georganiseerd door de VDV en de ABD hebben het
voordeel dat er een speciaal opgeleid en bekwaam medisch en paramedisch team
aanwezig is (met een arts en een verpleegkundige ter plaatse), evenals monitoren van
BLOSO.
Overigens worden door bepaalde geconventioneerde Centra en/of door lokale
verenigingen ook week-ends georganiseerd.
De ontmoeting met andere kinderen met diabetes kan erg stimulerend zijn en kan het
kind aanmoedigen om zelf zijn behandeling ter hand te nemen. Tijdens dit verblijf kan
ook een ruime ervaring opgedaan worden met betrekking tot de aanpassing van de
insuline en de voeding aan de dagelijkse sportieve en fysieke activiteiten. Na een
deelname aan een dergelijk vakantiekamp is een kind vaak een stuk zelfstandiger
geworden en kunnen de ouders geruster zijn over de dagelijkse behandeling.

7.

DE PRIJS VAN DE BEHANDELING
Wij hebben hoger de tussenkomst van het RIZIV via de Conventies besproken, maar
deze tussenkomst dekt niet de totaliteit van de kosten van de behandeling.
De insuline, op basis van een medisch voorschrift, wordt geheel terugbetaald door het
RIZIV. Zonder de tussenkomst van de mutualiteit kost een flesje insuline 1.020 BEF.
Spuiten worden voor 50% terugbetaald (wat neerkomt op 5 BEF per spuit).
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We vernoemen ook enkele verenigingen in de buurlanden die toegankelijk zijn voor
Belgische diabetespatiënten:
- L’Association d’Aide aux Jeunes Diabétiques
rue Gazan, 17
F - 75014 Paris (France)
Tel.: +33 1 44 16 89 89
- L’Association Luxembourgeoise du Diabète
90, Boulevard de la Pétrusse
L - 2320 Luxembourg (G.D.L.)
Tel.: +352 48 53 61 (woensdagnamiddag)
- Diabetes Jeugd Vereniging Nederland (D.J.V.N.)
Hoekweg 5B
NL - 7345 CA Wenum Wiesel (Nederland)
Tel.: +31 55 52 12 676
E-mail: marije.faber@12move.nl
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De "Association de Parents, d’Enfants, d’Adolescents Unis dans le Diabète" (APEAUD)
(c/o: Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, Boulevard du 12ème de Ligne 1,
4000 Luik, tel. 04 225 66 35) wordt geleid door de ouders en enkele "zorgenverstrekkers"
en is specifiek gericht op kinderen en adolescenten.
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Injectiepennen worden niet terugbetaald door het RIZIV maar worden doorgaans gratis ter
beschikking gesteld door de firma's via de diabetoloog die ze aan jongeren voorschrijft.
Naalden voor injectiepennen zijn via verenigingen aan gunsttarieven beschikbaar.
De prijs is van dezelfde orde van grootte als de spuiten hierboven vermeld.
GlucaGen® Hypokit is in de apotheek verkrijgbaar op medisch voorschrift en wordt ten
dele terugbetaald (komt op 287 BEF).
Strookjes voor urinetests zijn voor patiënten die niet door de Pediatrische Conventie
gedekt zijn, bij de verenigingen beschikbaar tegen een gunsttarief.
Voor de consultaties bij een arts-diabetoloog moet het remgeld door de patiënt betaald
worden.
Voor het jaarlijkse onderzoek van mogelijke verwikkelingen is er een remgeld (tussen
1.000 BEF en 2.000 BEF in totaal) ten laste van de patiënt in orde met de mutualiteit,
voor elk van de verschillende onderzoeken. Daarvoor is geen opname vereist.
Privé-consultaties bij specialisten zoals psychiater, cardioloog, gastro-enteroloog enz.
zijn ten laste van de patiënt voor het bedrag van het remgeld.
Consultaties bij psychologen en bij diëtisten blijven volledig ten laste van de patiënt.
Patiënten die niet voor één van deze Conventies in aanmerking komen - doorgaans
patiënten zonder mutualiteit - kunnen het materiaal bij de verenigingen tegen een
gunstig tarief of in de apotheek aanschaffen.

8.

TOEGANG TOT EEN BEROEP
De keuze van een beroep is voor een jonge diabetespatiënt, zoals voor elke andere
jongere op de arbeidsmarkt, afhankelijk van een aantal factoren (belangstelling,
opleiding, beschikbare arbeidsplaatsen, enz …) Voor een jongere met diabetes kan de
status van diabetespatiënt evenwel de toegang beperken tot beroepen waarbij de
veiligheid van de patiënt zelf of van derden in gevaar kan gebracht worden.
Als een plotse hypoglycemie immers niet tijdig herkend wordt, kan dit in bepaalde
beroepen tot gevaarlijke situaties leiden. Dit geldt met name voor beroepen met hoogtewerk
(dakwerkers, kraanoperatoren, glazenwassers), het betaald vervoer van personen
(buschauffeurs, lijnpiloten...), veiligheidsfuncties (al dan niet met wapendracht zoals
politieagenten of nachtwakers...).
Ploegendienst of werk met onregelmatige urendienst is niet noodzakelijk uitgesloten.
Dit vereist evenwel een bijzondere behandeling van de diabetes in overleg met de
diabetoloog die vaak een behandelingsschema op basis van het basaal-prandiaal systeem
zal voorstellen (zie hoofdstuk 6).
Diabetologen, evenals schoolartsen en huisartsen, kunnen de patiënt bijstaan bij de
keuze van een beroep.
Bij een sollicitatie komt men doorgaans eerst in contact met het personeelshoofd die de
opleiding, de ervaring en de interesse van de sollicitant beoordeelt. Men dient de
diabetes hierbij niet spontaan te vermelden als de vraag niet gesteld wordt.
Daarentegen moet bij het medisch onderzoek bij de aanwerving de arbeidsgeneesheer
steeds op de hoogte worden gebracht van de diabetes.

9.

HET VERKRIJGEN VAN EEN RIJBEWIJS VOOR BROMFIETS,
MOTORFIETS EN WAGEN (TOT 3500 KG)
De wetgever stelt dat elke bestuurder van een voertuig in staat moet zijn dit voertuig te
besturen en over de daartoe vereiste lichamelijke geschiktheid dient te beschikken. Bij
de aanvraag van een rijbewijs moet dan ook een verklaring ondertekend worden
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10. VERZEKERINGEN
A. Autoverzekering
Bij het afsluiten van een autoverzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid is men
verplicht melding te maken van de diabetes en van de behandeling met insuline. Indien
men nalaat dit te vermelden, kan de verzekeringsmaatschappij weigeren tussen te
komen voor schade bij een verkeersongeval en het contract nietig verklaren wegens het
verzwijgen van een mogelijk risico.
De meeste maatschappijen vragen aan diabetespatiënten geen verhoogde premies voor
een polis voor burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen.

B. Hospitalisatieverzekering
De meeste verzekeringsmaatschappijen zullen geen verzekering voor de hospitalisatiekosten
als gevolg van diabetes en de mogelijke verwikkelingen willen afsluiten.
Via groepsverzekeringen van bedrijven of via de mutualiteit is het soms mogelijk een
hospitalisatieverzekering af te sluiten.

C. Reisverzekering
De meeste verzekeringsorganismen zullen diabetes in hun contract uitsluiten.

D. Levensverzekering
Een aantal verzekeringsmaatschappijen zijn thans bereid het risico van een
diabetespatiënt op individuele basis te evalueren aan de hand van objectieve gegevens
(afwezigheid van verwikkelingen, bepaling van de geglycosyleerde hemoglobine...).
Dat betekent dat bepaalde categorieën van zeer goed geregelde diabetespatiënten bij
sommige verzekeringsmaatschappijen voortaan geen extra premie meer moeten betalen.
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Bij twijfel over uw rijgeschiktheid kan altijd gratis het advies van de overheidsdienst
C.A.R.A. ingewonnen worden, gelegen aan de Haachtsesteenweg 1405 te 1130 Brussel,
en telefonisch bereikbaar op het nummer 02 244 15 52.
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betreffende de afwezigheid van aandoeningen of verwikkelingen die de algemene
lichamelijke en psychische geschiktheid tot het besturen van een voertuig kunnen
verminderen. Personen met diabetes mogen deze verklaring niet ondertekenen en
moeten hun geschiktheid door een geneesheer laten bevestigen. Hiervoor kan op het
examencentrum een formulier van rijgeschiktheid worden verkregen.
De diabetoloog of de huisarts zal dit attest invullen overeenkomstig de bepalingen van
bijlage 6 van het KB van 23 maart 1998.
De geneesheer dient op dit attest de gewenste categorie van het rijbewijs, de duur van
de geldigheid van het rijbewijs (beperkt tot 5 jaar, hernieuwbaar om de 3 jaar) en de
mogelijke beperkingen aan te geven.
Zo nodig zal de arts ook een geschiktheidsverklaring van een oogarts vragen.
Het rijbewijs en de autoverzekering zijn waardeloos als de vervaldatum van dit attest
overschreden is.
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De behandeling moet de jonge diabetespatiënt beschermen tegen hypoglycemie (is een te
laag glucosegehalte in het bloed) - een dergelijke hypoglycemie kan in enkele minuten tijd
optreden (zie hoofdstuk 10) - en tegen hyperglycemie (is een te hoog glucosegehalte in het
bloed) met ketose (aanwezigheid van ketonlichamen in het bloed) (zie hoofdstuk 2).
Een goede diabetesbehandeling maakt een perfecte groei in lengte en gewicht mogelijk en
biedt een normale bescherming tegen infectieziekten. Zij moet de diabetespatiënt ook in staat
stellen een leven te leiden dat op lichamelijk en intellectueel vlak even “concurrentieel” is als
de niet-diabetespatiënt en moet eveneens een goede levenskwaliteit bieden. Tenslotte moet
de behandeling het optreden van verwikkelingen in de bloedvaten (onder andere van de
ogen), in de nieren en de zenuwen na meerdere of tientallen jaren voorkomen of vertragen.

1.

BELANG VAN DE GRAAD VAN CONTROLE
Met een bespreking van de problemen ten gevolge van verwikkelingen willen wij de
jonge diabetespatiënten niet het gevoel geven dat hen een zwaard van Damocles boven
het hoofd hangt. Het zou echter gevaarlijk zijn deze verwikkelingen te willen
verzwijgen. Precies door een goed inzicht in de mechanismen ervan kunnen wij ze ook
beter bestrijden. Dit hoofdstuk heeft een dubbel doel:
a) aantonen dat een “goede controle” van de diabetes (zie hoofdstuk 6) de ontwikkeling
van mogelijk invaliderende verwikkelingen kan voorkomen. De verwikkelingen zijn
immers te wijten aan de chronische hyperglycemie (dus een te hoog bloedglucosegehalte
gedurende jaren) (figuur 19.1).
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Fig. 19.1

De slechte glycemiecontrole, die tot uiting komt in de jarenlange hoge concentraties
van geglycosyleerde hemoglobine, is verantwoordelijk voor de verwikkelingen van diabetes.
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Talrijke wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat een “goede controle” van de
diabetes, waarbij dus glycemieën worden verkregen die de normale waarden zo dicht mogelijk
benaderen, diabetespatiënten beschermt tegen verwikkelingen. En zelfs als er reeds
beginnende verwikkelingen zijn ten gevolge van een inadequate behandeling, kunnen deze
worden tegengehouden of zelfs verbeteren door een betere controle van de diabetes. Een
herhaalde dosering van de geglycosyleerde hemoglobine (zie hoofdstuk 4) biedt een
“objectieve” maatstaf voor de graad van controle: één enkele meting weerspiegelt immers de
situatie van de bloedglucoseconcentraties (vooral de ogenblikken waarop de glycemie te hoog
was) gedurende de laatste 2 maanden vóór de bloedafname. Als de geglycosyleerde hemoglobine
zesmaal per jaar wordt gemeten en niet meer dan 1 % boven de bovenste limiet van de normale
waarden bedraagt (ongeveer 7 % als de bovenste normale limiet 6 % bedraagt), kunnen wij voorspellen
dat deze patiënt geen verwikkelingen zal krijgen. Daarboven stijgt het risico op verwikkelingen des
te sneller naarmate het geglycosyleerde hemoglobinegehalte jarenlang hoger is (figuur 19.1).
Men dient echter te weten dat ook erfelijke factoren (factoren die van generatie op
generatie worden overgedragen) een invloed kunnen hebben op bepaalde verwikkelingen,
zoals bv. nieraantasting en atherosclerose (aderverkalking) die de bloedvaten doet
dichtslibben (dit laatste geldt eveneens voor patiënten zonder diabetes). Maar in dit laatste
geval komen de negatieve effecten van een slecht gecontroleerde diabetes bovenop de
negatieve effecten van de erfelijkheid.
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b) bespreken met welke medische technieken eventuele verwikkelingen in het beginstadium,
vaak in een nog omkeerbaar stadium, kunnen worden opgespoord, nog vóór er definitieve
letsels ontstaan.

2.

OPSPORING VAN VERWIKKELINGEN: WANNEER EN HOE ?
Verwikkelingen komen vóór de puberteit uitzonderlijk voor, tenzij in geval van een zeer slechte
glycemiecontrole, maar de jaren van hyperglycemie vóór de puberteit blijken toch
bij te dragen tot het risico op latere verwikkelingen. Wij moeten dus trachten de
bloedglucosewaarden zo normaal mogelijk te houden, zelfs tijdens de kinderjaren, maar
daarbij toch proberen herhaalde episoden van hypoglycemie te voorkomen, vooral vóór de
leeftijd van 5 jaar. Herhaalde episoden van hypoglycemie zouden immers bij zeer jonge
kinderen tijdens de periode van ontwikkeling van de hersenen lichte leerstoornissen
kunnen veroorzaken. Na de leeftijd van 5 jaar zouden de episoden van hypoglycemie geen invloed
hebben op de intellectuele ontwikkeling, ook al veroorzaken ze kortstondig bewustzijnsverlies en
zelfs stuiptrekkingen met tijdelijke afwijkingen van het elektro-encefalogram. Maar in geval van
te frequente hypoglycemieën zouden de patiënten de perceptie ervan kunnen verliezen: ze
“voelen” ze niet meer aankomen (zie hoofdstuk 10).
In één van onze studies (figuur 19.2), uitgevoerd bij 90 jonge diabetespatiënten bij wie
tegelijkertijd een beginstadium van de drie belangrijkste verwikkelingen in de bloedvaten van
het netvlies (= retinopathie), de zenuwen (= neuropathie) en de nieren (= nefropathie)
werden opgespoord, bedroeg de laagste leeftijd waarop één enkele verwikkeling werd
waargenomen 13 jaar; de laagste leeftijd waarop twee verwikkelingen werden vastgesteld,
bedroeg 17 jaar, en de laagste leeftijd waarop de drie verwikkelingen samen werden
vastgesteld, bedroeg 23 jaar. De minimale duur van de diabetes bedroeg respectievelijk 3, 7 en
15 jaar (figuur 19.2). Deze patiënten werden dan gedurende 4 jaar gevolgd. Wat de drie
verwikkelingen betreft, werden de hoogste concentraties van geglycosyleerde hemoglobine
(resultaten hoger dan 8 %) teruggevonden bij de patiënten bij wie de situatie verergerde. Maar
bij de jonge diabetespatiënten die erin slaagden het geglycosyleerde hemoglobinegehalte te
verlagen tot minder dan 7 %, verdween een beginnende nieraantasting.
In de praktijk moeten wij de subklinische verwikkelingen, d.w.z. vooraleer ze duidelijk en
onomkeerbaar zijn, opsporen met gevoelige technieken, jaarlijks, vanaf de leeftijd van 13 jaar en
na 3 jaar diabetes. Als een verwikkeling wordt vastgesteld, zullen de patiënt en zijn arts des
te meer gemotiveerd zijn om de glycemiecontrole te verbeteren teneinde een verergering
van de verwikkeling te voorkomen of ze te doen regresseren. Het vroegtijdig opsporen van
retinopathie gebeurt met een oogfundusonderzoek, “retinoscopie” genaamd (d.i. een
onderzoek van de bloedvaten doorheen een gedilateerde pupil) of beter door een
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Bij 90 jonge diabetespatiënten, bij wie tegelijkertijd verwikkelingen van diabetes in
een beginstadium werden opgespoord (retinopathie: RETINO; nefropathie: NEFRO;
neuropathie: NEURO), bedroeg de laagste leeftijd waarop één enkele verwikkeling werd
vastgesteld, 13 jaar; de laagste leeftijd waarop twee verwikkelingen werden vastgesteld,
bedroeg 17 jaar, en voor de drie verwikkelingen bedroeg dit 23 jaar, na een minimumduur
van de diabetes van resp. 3, 7 en 15 jaar. (Referentie: DORCHY H. Quel contrôle glycémique
peut être obtenu chez des jeunes diabétiques sans sécrétion résiduelle d’insuline endogène ?
Quelle est la fréquence des hypoglycémies sévères et des complications subcliniques ?
Arch Pédiatr, 1994, 1, 970-981).

stereoscopische fotografische opname (in reliëf) van verschillende velden van de retina, of zelfs met
een fluoresceïne-angiografie (zie verder) waardoor afwijkingen van de bloedvaten 4 jaar
vroeger kunnen worden gediagnosticeerd dan met een gewoon oogfundusonderzoek. Een
neuropathie wordt opgespoord door meting van de geleidingssnelheden van de zenuwen (zie
verder); met dit onderzoek kunnen zenuwafwijkingen worden opgespoord lang voordat de
reflexen verzwakken en er gevoelsstoornissen, enz. optreden. Een nefropathie wordt
opgespoord door dosering van microalbumine in de urine (zie verder); in geval van
microalbuminurie bestaat er een risico op evolutie naar nierinsufficiëntie.

3.

OOGVERWIKKELINGEN:
RETINOPATHIE, CATARACT, GEZICHTSSTOORNISSEN
Afwijkingen van de bloedvaten kunnen gemakkelijker en sneller worden opgespoord in het
netvlies (een dun vlies waarop de beelden van voorwerpen worden geprojecteerd) dat de
bodem van het oog bekleedt. Het netvlies is de enige plaats van het lichaam waar de arts
rechtstreeks en gemakkelijk de kleinste bloedvaten, met name de haarvaten of capillairen,
kan zien (figuur 19.3). De oogarts (of oftalmoloog) gebruikt daarvoor een oftalmoscoop die
door de pupil het netvlies verlicht, en hij bekijkt dan het netvlies door een vergrootglas.
Het eerste letsel dat met deze techniek kan worden aangetoond, is het microaneurysma.
Een microaneurysma is een kleine breukachtige (hernia) uitzetting van de haarvaten die te
zien is als een rood puntje. In vergelijking met een gewoon oogfundusonderzoek, bieden
fotografische opnamen van verschillende velden van de retina het voordeel beelden op te
leveren die kunnen bewaard worden en die in de loop van de tijd objectief kunnen worden
vergeleken.
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Kortste duur van de diabetes
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8.

Fig. 19.3

Doorsnede door de oogfundus waarop wij onder meer kunnen zien: de pupil, de ooglens,
het netvlies met zijn bloedvaten, de zone van scherp zicht, en de nervus opticus (oogzenuw)
die het beeld naar de hersenen brengt.

Dankzij de fluoresceïne-angiografie (“fluo”) is onze kennis van beginnende
oogverwikkelingen aanzienlijk verbeterd, nu wij met deze techniek duidelijk de fijnste
haarvaten kunnen zien (figuur 19.4). Het principe is eenvoudig: wij fotograferen de
doorgang van een fluorescerende stof in de bloedvaten van de oogfundus.

A
Fig. 19.4

B
Normale oogfundus zoals de oogarts die kan zien door de oogpupil bij verlichting van
het netvlies (A) en bij fluoresceïne-angiografie, waarbij fluoresceïne wordt ingespoten in
een ader van de arm (B). De kleinste bloedvaten zijn beter te zien in (B) dan in (A).

240 | GIDS VOOR JONGEREN MET DIABETES

Rode bloedlichaampjes

Bloedvaten

Het enige nadeel is dat bepaalde personen nausea ondervinden, wat evenwel voorkomen
kan worden door het toedienen van een anti-braakmiddel. Naast de microaneurysmata
(figuur 19.5) kunnen wij met een “fluo” nog andere afwijkingen van de wand van de
haarvaten onderzoeken. Zo hebben wij kunnen aantonen dat het lekken van fluoresceïne
door de wand van de bloedvaten het eerste teken is van aantasting van de bloedvaten. Op dit
ogenblik zal het gewone oogfundusonderzoek nog normaal zijn (figuur 19.6). Deze
lekken zijn omkeerbaar als de diabetes beter onder controle wordt gebracht. Er zou regelmatig
een “fluo” moeten worden uitgevoerd, vanaf het begin van de puberteit en na 3 jaar diabetes.
De frequentie van oogletsels hangt af van de kwaliteit van de controle (hoe beter de
diabetes onder controle is, hoe minder verwikkelingen er optreden), en van de duur van
de diabetes. Kinderen hebben nog een lange levensverwachting en moeten dan ook hun
diabetes zeer goed onder controle houden, en dit vanaf het begin van de ziekte.

A
Fig. 19.6

B
Bij deze patiënt is het oogfundusonderzoek normaal (A), maar de fluoresceïneangiografie
toont fluoresceïnelekken zonder andere typische letsels van diabetische retinopathie (B).
(Referentie: DORCHY H. Dépistage des complications subcliniques chez les jeunes diabétiques:
l’expérience bruxelloise. Ann Pediatr (Paris), 1998, 45, 585-606).
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Uitzetting (hernia) van een haarvat (capillair): microaneurysma. Klassiek wordt aangenomen
dat microaneurysmata de eerste afwijkingen zijn.
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Fig. 19.5

Microaneurysma
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Fig. 19.7

Proliferatieve retinopathie met bloeding in het oog, waardoor het zicht wordt belemmerd.
(Referentie: VEROUGSTRAETE C, LIBERT J, DORCHY H. Discordant diabetic retinopathy in
homozygous twins: the importance of good metabolic control. J Pediatr, 1999. 134: 658).

In geval van een “proliferatieve retinopathie” die rechtstreeks het gezicht bedreigt, met name
doordat de bloedvaten van het oog kunnen bloeden (figuur 19.7), kan de oogarts de evolutie
slechts op één manier indijken: de meest aangetaste zones van het netvlies vernietigen met een
laserstraal (figuur 19.8). Als een bloeding in het oog optreedt, kunnen wij trachten het troebele
vocht te verwijderen met een delicate operatie, “vitrectomie” genaamd.

Fig. 19.8

Laserbehandeling van een proliferatieve retinopathie: vernietiging van de aangetaste bloedvaten.
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Een andere, minder frequente oogverwikkeling is de diabetische cataract (staar), waarbij
de ooglens troebel wordt (figuur 19.3). Ook deze verwikkeling hangt af van de graad van
controle. Cataract kan worden geopereerd.
Hyperglycemie kan nog een andere invloed op de ooglens hebben, nl. voorbijgaande
gezichtsstoornissen. Bij een te hoge bloedglucosespiegel komt er immers ook te veel glucose
in de ooglens, waardoor de ooglens water opzuigt; daardoor verandert de kromming van de
lens, met wazig zien als gevolg. De symptomen verdwijnen als de bloedglucoseconcentraties
weer normaal worden. Dit betekent ook dat een eventuele bril enkel moet worden
aangemeten als de bloedglucoseconcentraties stabiel zijn (zoals dit het geval kan zijn bij
niet-diabetische kinderen of jongeren); in dit geval is er geen bezwaar tegen het dragen van
contactlenzen of tegen een operatie om de bijziendheid te corrigeren.

De zenuwen geleiden de informatie doorheen het lichaam, net zoals een elektrisch snoer
stroom geleidt (figuur 19.9). Als wij een voorwerp met de handen aanraken - zelfs met de
ogen dicht - weten de hersenen dat zeer snel, omdat het gevoel dat aan de toppen van de
vingers wordt waargenomen met een snelheid van ongeveer 50 m/sec. door de zenuwen
wordt voortgeleid; dit wordt zenuwgeleidingssnelheid genoemd . Net zoals de ogen en de
nieren kunnen de zenuwen worden aangetast als de diabetes jarenlang slecht onder
controle is geweest. Eerst vertraagt de zenuwgeleidingssnelheid. De neurologen kunnen deze
in de motorische zenuwen (die de spieren bevelen geven) en in de sensibele zenuwen (die
warmtegevoel, koudegevoel, druk op de huid, enz. voortgeleiden) met speciale toestellen
meten. Als de behandeling van de diabetes wordt bijgestuurd zodra een vertraging van de
zenuwgeleiding wordt vastgesteld, kan de situatie zich nog herstellen. Maar als er niets
wordt gedaan aan de chronische hyperglycemie, zal de zenuwgeleidingssnelheid verder
vertragen en zullen andere symptomen optreden: vermindering van de gevoeligheid,
verdwijnen van de reflexen, verlies van spierkracht, pijn, enz.

Fig. 19.9

De sensoriële en motorische zenuwen geleiden
de informatie die in de hersenen aankomt
of vanuit de hersenen vertrekt.
De langste zenuwen worden het eerst
aangetast; vandaar het belang van het meten
van de zenuwgeleidingssnelheid in de benen.

Bij volwassenen kunnen de zenuwen van de blaas, het spijsverteringsstelsel, de
geslachtsorganen, enz. worden aangetast na jarenlange slechte behandeling. Ook deze
afwijkingen van het “autonoom zenuwstelsel” kunnen vanaf de adolescentie in een
subklinisch stadium (= vooraleer de patiënt ze gewaarwordt) worden opgespoord met
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4.

gespecialiseerde meetmethoden. De aantasting van de zenuwen van het autonoom
zenuwstelsel kan ook ernstige en langdurige hypoglycemie veroorzaken bij deze patiënten,
aangezien zij de klinische symptomen (zweten, versnelde hartslag, enz.) niet meer voelen.
In geval van ernstige hypoglycemie of herhaalde episoden van ketoacidose, kan ook een
elektro-encefalogram (EEG) uitgevoerd worden om eventuele stoornissen van het centraal
zenuwstelsel op te sporen. Het is evenwel nuttig een EEG uit te voeren bij het begin van de
diabetes om een mogelijk voorafbestaand epileptisch terrein te diagnosticeren. Bepaalde
toestanden van ernstige hypoglycemie kunnen zich inderdaad voordoen als aanvallen van
epileptische aard (een soort stuipen; zie hoofdstuk 10) zonder dat het evenwel om epilepsie
gaat, zodat derhalve ook geen anti-epileptische behandeling vereist is. In dat geval moet
onderstreept worden dat het EEG na een ernstige hypoglycemie tijdelijk verstoord kan zijn.
Het is dan ook beter dit onderzoek één of twee weken na de hypoglycemie uit te voeren.

NIERVERWIKKELINGEN: NEFROPATHIE
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nierfilter
die slechts heel weinig
albumine doorlaat
ureter

ureter

A
Fig. 19.10

nierfilter
die veel
albumine doorlaat

B

De nieren filteren het bloed om het te zuiveren en om bepaalde stoffen in de urine uit te scheiden (A).
De eerste stoornis die met diabetes verband houdt is het overvloedig verlies van albumine in de urine (B).

Als de diabetes jarenlang “slecht onder controle” is, dus als de glycemie te hoog is, kan het
gebeuren dat de nieren, die het bloed filteren, minder goed gaan werken en de albumine doorlaten
(figuur 19.10). Eén van de eerste tekenen van beginnend nierlijden is het verlies van kleine
hoeveelheden eiwit (nl. albumine) in de urine. Dit eiwitverlies kan worden opgespoord
met teststrookjes, “Albustix®” genaamd; met deze teststrookjes kan echter geen vroege
diagnose worden gesteld wanneer de hoeveelheden albumine die in de urine overgaan
nog te gering zijn. Het laboratorium kan echter meer gevoelige technieken toepassen,
(zoals dosering van de microalbuminurie en van andere stoffen), die bepaald worden in
een urine ingezameld over 24 uur of in nachtelijke urine. Wij spreken van
microalbuminurie als er 30 tot 300 mg albumine per 24 uur in de urine wordt
uitgescheiden, hetzij meer dan 25 mg per liter urine of meer dan 20 microgrammen per
minuut, of meer dan 30 mg per gram creatinine (voor hogere waarden spreken we van
macroalbuminurie, die een veel ernstiger stadium betekent). In het stadium van
microalbuminurie is de situatie nog omkeerbaar door de glycemiecontrole te verbeteren,
door de inname van dierlijke eiwitten te verminderen, door de bloeddruk te normaliseren
en door bepaalde geneesmiddelen voor te schrijven. Als er niets aan wordt gedaan en als
de nierfunctie achteruitgaat, evolueert de diabetespatiënt naar “nierinsufficiëntie”, waarbij
de nieren niet meer in staat zijn de afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen zodat het
lichaam wordt vergiftigd (geïntoxiceerd). De enige oplossingen in dit - gelukkig zeldzamestadium zijn dialyse met de kunstnier en niertransplantatie. Als een niertransplantatie moet
worden uitgevoerd, kan het aangewezen zijn tevens een pancreastransplantatie uit te
voeren, aangezien de patiënt dan toch een speciale behandeling moet ondergaan om
“afstoting” van de getransplanteerde organen te voorkomen. Deze behandeling is niet
zonder bijwerkingen (zie hoofdstuk 20).
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Hierbij valt op te merken dat er een abnormale uitscheiding van albumine in de urine kan
zijn zonder verband met de diabetes, bv. een zogenaamde “orthostatische” albuminurie,
die relatief frequent is bij adolescenten die van een liggende naar een rechtopstaande
houding overgaan. Dankzij specifieke testen, is de diagnose gemakkellijk te stellen.

Atherosclerose (aderverkalking) is een progressief dichtslibben (obstructie) van de grote
bloedvaten. Atherosclerose kan optreden bij diabetespatiënten die jarenlang slecht onder
controle waren. Deze aandoening komt ook voor bij patiënten zonder diabetes. Het
mechanisme ervan is zeer ingewikkeld, maar cholesterol speelt daarbij een belangrijke rol: de
cholesterol slaat namelijk neer in de slagaders (arteriën). Ook langdurige hyperglycemie
werkt de verdikking van de wand van de bloedvaten in de hand en maakt het bloed
minder vloeibaar. Al deze verschijnselen vertragen de bloedsomloop die in bepaalde
organen zelfs kan worden geblokkeerd. Een obstructie van de bloedsomloop in het hart
veroorzaakt een “myocardinfarct”, een obstructie van de bloedsomloop in de hersenen
veroorzaakt een “cerebrovasculair accident” of beroerte.

Zwaarlijvigheid

Onvoldoende fysieke activiteit

Hoge bloeddruk

Te veel vetten
en alcohol
Roken

Fig. 19.11

Risicofactoren voor atherosclerose.

Atherosclerose kan op twee manieren worden bestreden:
a) de diabetes zo goed mogelijk “onder controle” brengen, d.w.z. de bloedglucosewaarden
normaliseren;
b) de risicofactoren die atherosclerose in de hand kunnen werken, tegengaan:
zwaarlijvigheid (obesitas), roken, een voeding die veel cholesterol en verzadigde
vetten en weinig vezels bevat (zie hoofdstuk 8), onvoldoende fysieke activiteit
(hoofdstuk 9), verhoogde bloeddruk, stress (figuur 19.11).
Om het risico op atherosclerose te evalueren, zal de arts één of meerdere malen per jaar
de vetten in het bloed doseren, vooral cholesterol (de “goede” cholesterol die door de lever
zal worden afgebroken, en de “slechte” cholesterol die in de wand van de bloedvaten
kan neerslaan) en de triglyceriden die in nuchtere toestand moeten worden bepaald. In
geval van afwijkingen van de vetten in het bloed moet de glycemiecontrole worden
verbeterd, de risicofactoren geëlimineerd worden, en kunnen ook geneesmiddelen worden
gegeven wanneer een evenwichtige voeding niet toereikend is.
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6.

7.

ANDERE VERWIKKELINGEN
A. Infecties
Kinderen met diabetes die zich goed verzorgen, maken niet méér infectieziekten door dan kinderen
zonder diabetes. Maar anderzijds verzwakken de afweermechanismen van het lichaam als
de diabetes lange tijd “slecht onder controle” is; dan kunnen de microben
(micro-organismen) gemakkelijker de huid (steenpuisten), de nieren (urineweginfecties),
de geslachtsorganen (“schimmelinfecties”), enz. aanvallen. Maar gelukkig wordt het
verdedigingsapparaat weer normaal als de diabetes beter onder controle is.
Patiënten die “slecht onder controle” zijn, vertonen vaker een maaginfectie met de
microbe “Helicobacter pylori”. Deze infectie veroorzaakt ontstekingen (gastritis), zweren
(en dus pijn) en na tientallen jaren zelfs kanker. Voor de diagnose zijn gespecialiseerde
onderzoeken noodzakelijk, en de behandeling is des te efficiënter naarmate de
glycemiecontrole beter is.

Harry DORCHY

Hoofdstuk 19 : VERWIKKELINGEN

B. Huidproblemen
Lipodystrofie (stoornis van het vetmetabolisme onder de huid) kan voorkomen op de
injectieplaatsen. Lipodystrofie kan tot uiting komen in bulten (lipohypertrofie)
(figuur 19.12) of, omgekeerd, in kuiltjes (lipoatrofie) (zie hoofdstuk 7). Lipoatrofie komt
slechts uitzonderlijk voor sedert het gebruik van gezuiverde en “humane” insulines, en
lipohypertrofie treedt enkel op als niet elke dag een andere injectieplaats wordt gebruikt,
hoewel de ene patiënt vatbaarder is dan de andere.
In zeldzame gevallen (0,3 % van de diabetespatiënten) verschijnen na de puberteit roodbruinachtige huidletsels, vaak onderaan de voorzijde van de onderbenen, en deze letsels
kunnen verzweren (necrobiosis lipoidica). De oorzaak ervan is niet goed gekend, maar
zou geen verband houden met een slechte glycemiecontrole.
Sommige kinderen vertonen een verdikking van de huid van de vingers waardoor de
gewrichten wat stijver worden. Dit zou te wijten zijn aan een slechte metabole controle.

Fig. 19.12

Vetbult (= hypertrofische lipodystrofie) als de insuline stelselmatig op dezelfde plaats wordt
ingespoten.

In geval van een jarenlange ernstige hyperglycemie kan de combinatie van aantasting
van de bloedvaten en de zenuwen bij volwassenen leiden tot echte wonden aan de
voeten, die nog verergeren door het dragen van te smalle schoenen. Deze situatie, met
ernstige gevolgen, is spijtig genoeg verre van uitzonderlijk. Wij spreken dan van
“diabetische voet” en “malum perforans van de voetzool”. Deze kunnen evolueren naar
gangreen en uiteindelijk leiden tot amputatie. Dit alles kan worden voorkomen door de
geglycosyleerde hemoglobine binnen de bovenvermelde limieten te houden.
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C. Tragere wondheling
Wonden van de huid en de andere organen genezen even goed bij patiënten met diabetes als bij
personen zonder diabetes op voorwaarde dat de glycemie goed onder controle is. Maar bij
suikerpatiënten die herhaaldelijk te hoge glycemieën vertonen, verloopt de wondheling
trager.

D. Schildklierstoornissen
De schildklier kan worden “aangevallen” door auto-antistoffen die de werking van de
schildklier verstoren en die in het bloed kunnen worden gedoseerd. Deze afwijkingen
worden vrij eenvoudig en doeltreffend behandeld met geneesmiddelen voor oraal
gebruik.

F. Overgewicht
Het risico op overgewicht is groter bij adolescenten behandeld met vier insuline-inspuitingen
per dag, in vergelijking met adolescenten met 2 inspuitingen, vanwege de onregelmatige
voeding. Bijgevolg dienen zij de nodige wijzigingen in hun voedingspatroon aan
te brengen (zie hoofdstuk 8), teneinde dit risico te vermijden.

G. Zich slecht voelen
Het welzijn is omgekeerd gecorreleerd met het geglycosyleerde hemoglobinegehalte: hoe hoger
de geglycosyleerde hemoglobine (dus hoe hoger de bloedglucosewaarden), hoe meer de
angst en de depressie toenemen. Deze langdurige hyperglycemie leidt eveneens tot een
verminderde energie, hetgeen noch ten goede komt aan de angstgevoelens, noch aan de
depressie.

8.

BESLUIT
De meeste verwikkelingen van diabetes kunnen worden voorkomen of afgeremd door de
bloedglucosewaarden iedere dag, vanaf het begin van de aandoening, zo normaal mogelijk
te houden. Bepaalde afwijkingen, met name aan de ogen, de nieren en de zenuwen, kunnen
aanvankelijk worden gecorrigeerd door de diabetes beter onder controle te brengen.
Regelmatig dienen gespecialiseerde onderzoeken (fluoresceïne-angiografie, dosering van
de microalbuminurie, meting van de zenuwgeleidingssnelheid) te worden uitgevoerd om
een diagnose te kunnen stellen alvorens er onomkeerbare letsels optreden.
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Glutenintolerantie (gluten komt voor in tarwe, haver, rogge en gerst) is vaker
geassocieerd met diabetes. De diagnose wordt gesteld door een bloedonderzoek en een
onderzoek van het darmslijmvlies (biopsie). Een onbehandelde glutenenteropathie tast
het oppervlak van de darmen aan, wat kan leiden tot stoornissen in de absorptie
van bepaalde voedingsstoffen. De behandeling bestaat uit het vermijden van
voedingsmiddelen die gluten bevatten.

Hoofdstuk 19 : VERWIKKELINGEN

E. Glutenintolerantie (coeliakie)
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INLEIDING
Ondanks de grote vorderingen in de behandeling en de zelfcontrole van diabetes bij
kinderen en adolescenten moet men vaststellen dat slechts een minderheid van de
patiënten erin slaagt de bloedglucoseconcentratie en het HbA1c-gehalte gedurende lange
tijd normaal te houden. Daarom moet men trachten de thans beschikbare
behandelingen te verbeteren en moet men zoeken naar andere therapeutische
modaliteiten teneinde de metabole en glycemiecontrole te verbeteren met een
minimum aan bijwerkingen inherent aan elke behandeling. Dit hoofdstuk heeft tot doel
de nieuwe (merendeels nog experimentele) aanwinsten te beschrijven; daarbij wordt
getracht de natuurlijke secretie van insuline, die zeer precies en automatisch wordt
geregeld door de bloedglucoseconcentratie, na te bootsen. De nieuwe behandelingen
hebben tot doel niet alleen de glycemiecontrole, maar ook de levenskwaliteit van de
diabetespatiënt te verbeteren. Daarbij tracht men in de mate van het mogelijke de
dagelijkse belasting, die onvermijdelijk is om een dergelijk glycemie-evenwicht te
verkrijgen, te verlichten.

2.

INSULINEPOMPEN
De continue toediening van insuline met een pomp benadert de natuurlijke secretie van
insuline. Deze laatste neemt toe bij de maaltijden, maar varieert ook naargelang de
gevoeligheid voor insuline. In tegenstelling tot de pancreastransplantatie - die verder
wordt besproken – gebeurt de toediening van insuline met een pomp niet automatisch
op basis van de glycemie en vereist ze meerdere glycemiecontroles per dag om te
bepalen hoeveel insuline er nodig is om de glycemie normaal te houden. Een
insulinepomp werkt dus als een “open-lus”-systeem.

A. Beschrijving
Er bestaan twee soorten pompen: uitwendige pompen, d.w.z. die door de patiënt
worden gedragen, en inwendige pompen die onder de huid (subcutaan) van de buik (het
abdomen) worden ingeplant. Beiden bevatten een min of meer groot reservoir en geven
continu via een buisje, ook nog catheter genaamd, snel- of ultrasnelwerkende insuline
af; de hoeveelheid daarvan varieert naargelang de behoefte van de diabetespatiënt. Bij
de uitwendige pompen wordt de insuline subcutaan toegediend; met de inwendige
pompen wordt de insuline in de buikholte toegediend. Er wordt minder vaak gebruik
gemaakt van inwendige insulinepompen, omdat deze moeilijker te plaatsen en te
gebruiken zijn dan de uitwendige pompen. Voor de vulling van het reservoir doorheen
de huid moet de patiënt bovendien maandelijks naar het ziekenhuis gaan. Om al die
redenen worden inwendige pompen enkel voor experimentele doeleinden bij
volwassenen gebruikt.
De insulinebehoeften worden gedekt door een basaal debiet, dat naargelang het type
pomp van uur tot uur kan worden geprogrammeerd, en door insulinesupplementen
(“bolussen” genaamd) tijdens de maaltijden; deze bolussen zijn vergelijkbaar met de
inspuitingen, maar hun hoeveelheid en duur worden beter gecontroleerd. Om de basale
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insulinedosis en de insulinebolus aan te passen om hyper- en hypoglycemie te
vermijden, moet de patiënt dan ook zeer regelmatig, minstens viermaal per dag, de
glycemie controleren.

Fig. 20.1

Insulinepomp gedragen door een jong kind met diabetes.

B. Onderzoek met het oog op een grotere autonomie van de werking van de pompen
Er wordt momenteel onderzoek verricht om instrumenten te ontwikkelen die de
bloedglucoseconcentratie met infraroodstralen meten zonder in de vingertoppen te moeten
prikken. Een andere mogelijkheid bestaat erin onderhuids een membraan in te planten die
reageert op de glucose die zich rond onze cellen bevindt, en die de hoeveelheid ervan kan
bepalen. Met deze methoden is het echter nog niet mogelijk de bloedglucoseconcentratie
op een betrouwbare wijze en gedurende lange tijd te meten. Indien een dergelijke methode
beschikbaar zou worden, zou men zich kunnen inbeelden dat de hoeveelheid insuline die
door de pomp wordt toegediend, onrechtstreeks en nagenoeg onmiddellijk zou kunnen
worden gecontroleerd door een dergelijke bloedglucosesensor.

C. Indicaties en beperkingen van gebruik van pompen
Ondanks deze voordelen blijft het gebruik van de insulinepomp beperkt tot een relatief
klein aantal kinderen en adolescenten met diabetes. De redenen daarvoor zijn veelvuldig:
psychologische weerstand tegen het dragen van een pomp, ook al worden de pompen
alsmaar kleiner en lichter; de patiënt moet voldoende gemotiveerd zijn en inzicht hebben
om de pomp te bedienen en de toegediende hoeveelheden insuline aan te passen, en deze
pompen zijn ook duur. Bovendien is de controle van de glycemie niet beter bij gebruik van
een pomp dan bij een behandeling met meerdere inspuitingen. Volgens sommige
kinderartsen zou een insulinepomp meer aangewezen zijn bij zeer jonge kinderen (jonger
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TRANSPLANTATIE VAN DE PANCREAS
OF VAN DE PANCREASEILANDJES
Ondanks de vorderingen van de huidige behandeling van diabetes, kan men helaas
niet elke hyperglycemie onder controle krijgen. Naargelang de duur en de ernst ervan
kan deze hyperglycemie verwikkelingen aan de ogen, de nieren, de zenuwen en de
bloedvaten veroorzaken (zie hoofdstuk 19). De kans op het optreden van deze
verwikkelingen kan enkel worden verkleind door een intensieve behandeling, maar dan
stijgt ook het risico op ernstige hypoglycemie. Eén van de belangrijkste doelstellingen
van het onderzoek op het gebied van diabetes is de ontwikkeling van behandelingen
waarmee men de neurologische en vasculaire verwikkelingen van de ziekte kan
voorkomen, waarbij de levenskwaliteit van de patiënten verbetert.

A. Van idee tot toepassing
Type 1 diabetes is te wijten aan een vernietiging door het immuunsysteem van de
insulineproducerende cellen in de eilandjes van de pancreas (alvleesklier) (zie hoofdstuk 3).
De ideale behandeling bestaat er dan ook in die insulineproducerende cellen aan
de diabetespatiënt terug te geven, hetzij door een gedeelte van de alvleesklier of
de hele alvleesklier te transplanteren, hetzij door enkel de eilandjes te transplanteren. Een
transplantatie zorgt voor een nagenoeg normale insulinesecretie, een normale
bloedglucoseconcentratie en een normalisatie van het HbA1c-gehalte op voorwaarde dat het
transplantaat goed werkt. De hoeveelheid insuline die wordt gesecreteerd zal bovendien
automatisch worden gecontroleerd door de hoeveelheid glucose in het bloed. Dat is een groot
voordeel: de diabetespatiënt moet dan zijn bloedglucoseconcentratie nagenoeg niet meer
controleren, waardoor zijn levenskwaliteit verbetert. Om het transplantaat in leven te houden,
moet men een immunosuppressieve behandeling toedienen, d.w.z. geneesmiddelen die de
reacties van het lichaam tegen het transplantaat neutraliseren. Deze geneesmiddelen hebben
op lange termijn echter schadelijke en gevaarlijke bijwerkingen (toxiciteit voor de nieren en
meer kans op de ontwikkeling van bepaalde kankers). Daarom gaat de voorkeur nog steeds uit
naar een behandeling met meerdere insuline-inspuitingen per dag. Momenteel wordt
de transplantatie derhalve voorbehouden voor een beperkt aantal diabetespatiënten,
vooral voor diegenen die door een niertransplantatie reeds een immunosuppressieve
behandeling krijgen. Pancreastransplantatie en transplantatie van pancreascellen zijn dus
vooral aangewezen bij diabetespatiënten bij wie de nieren reeds ernstig aangetast zijn. In die
situatie zal de immunosuppressieve behandeling niet alleen dienen om de afstoting van de
nier, maar ook de afstoting van de pancreascellen tegen te gaan.

B. Problematiek op het vlak van de donoren
Naast de verwikkelingen die verband houden met de transplantatie en de
immunosuppressie, is er ook nog het feit dat het aantal humane donoren beperkt is in
verhouding tot het aantal patiënten. Het is dan ook niet mogelijk dit type behandeling
bij alle diabetespatiënten te veralgemenen. Om dat probleem te omzeilen, onderzoeken
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dan 5 jaar) bij wie de bloedglucoseconcentraties sterk variëren en/of bij wie de eetlust
onvoorspelbaar kan zijn. Het belangrijkste voordeel van de pomp bij deze leeftijdsgroep
zou een vermindering zijn van het aantal episoden van ernstige hypoglycemie, vooral
’s nachts. De belangrijkste verwikkelingen bij het gebruik van een insulinepomp zijn:
infecties van de huid (als de catheter niet tijdig wordt vervangen – om de 3-4 dagen – of
als de vervanging niet gebeurt met een minimum aan hygiëne), hyperglycemie
(ondermeer te wijten aan knikken in de catheter of technische gebreken, maar de pompen
zijn thans zo geperfectioneerd, dat technische problemen alsmaar uitzonderlijker worden)
en moeilijkheden bij het dragen van de pomp bij intense sportbeoefening, uitgaan, enz.
Zoals voor elke andere behandeling blijft de keuze van de pomp een individuele
beslissing die in onderling overleg wordt genomen tussen de diabetespatiënt of diens
familie en de leden van het diabetologisch team na een zorgvuldig afwegen van de vooren nadelen.

wetenschappers of het mogelijk is alvleesklierweefsel afkomstig van dieren, zoals
varkens, over te planten bij diabetespatiënten. Het overplanten van organen afkomstig
van dieren op mensen wordt xenotransplantatie genoemd. Hierbij rijzen echter
meerdere problemen: het transplantaat wordt door het lichaam van de ontvanger nog
sterker afgestoten dan het transplantaat van een menselijke donor, en de afstoting is dan
ook moeilijker te controleren. Bovendien moeten de onderzoekers er ook zeker van zijn
dat de overplanting van dierlijk weefsel geen ziekten veroorzaakt die voordien niet bij
de mens gekend waren.

TRANSPLANTATIE VAN
DE PANCREAS EN DE NIER

nier van
de donor
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Fig. 20.2
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Voorstelling van een nier- en pancreastransplantatie bij een diabetespatiënt.
De behandeling ter onderdrukking van de immunoreactie, die nodig is voor het
welslagen van de noodzakelijke niertransplantatie bij deze patiënt, vormt meteen een
groot voordeel voor het welslagen van de pancreastransplantatie.

C. Beschrijving en resultaten (figuur 20.2 en 20.3)
De eerste pancreastransplantatie werd in 1966 uitgevoerd, en sindsdien werden er
over de hele wereld reeds meer dan 7.500 pancreastransplantaties uitgevoerd,
waarvan ongeveer 2/3 gecombineerde nier-pancreastransplantaties. De overleving na
transplantatie verbetert voortdurend dankzij de vooruitgang van de heelkunde en
de postoperatieve behandeling. In 1995 bedroeg de patiëntoverleving 5 jaar na
transplantatie - volgens de gegevens van het internationaal register van
pancreastransplantatie - 85 %; de transplantaatoverleving met totale onafhankelijkheid
van insuline-inspuitingen bedroeg 65 %. Eén van de voordelen van pancreastransplantatie
is de preventie van recidief van diabetische nefropathie (aantasting van de nieren door
diabetes, zie hoofdstuk 19). Daartegenover staat echter dat ciclosporine, een
immunosuppressivum, zelf toxisch is voor de nieren. Het is ook veel moeilijker aan te
tonen dat de transplantatie een gunstig effect heeft op reeds vergevorderde
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verwikkelingen van de ziekte, zoals retinopathie, neuropathie of aantasting van de grote
bloedvaten of macroangiopathie: de transplantatie zal het voortschrijden van deze
verwikkelingen hooguit afremmen of vertragen, maar de verwikkelingen zelf zullen niet
afnemen. Wat de patiënten die een geslaagde nier-pancreastransplantatie hebben
ondergaan, zelf als belangrijkste voordeel ervaren, is dat ze verlost zijn van de last van
de behandeling en de monitoring van de ziekte: inspuitingen, controle van de
bloedglucoseconcentratie, tijdstip van de maaltijden, enz.

DIABETESPATIENTONTVANGER

eilandjes van Langerhans
poortader

PANCREASEN NIERTRANSPLANTATIE
Fig. 20.3

Voorstelling van een transplantatie van insulineproducerende pancreascellen.

Hoewel de transplantatie van menselijke pancreaseilandjes op lange termijn
veelbelovender lijkt dan pancreastransplantatie, zijn de patiënt- en de transplantaatoverleving minder goed dan na een pancreastransplantatie. Sedert 1974 werd volgens
het internationaal register van eilandjestransplantatie bij ongeveer 300 diabetespatiënten
een transplantatie van eilandjes uitgevoerd. De éénjaarsoverleving van de patiënt en van
het transplantaat en de insuline-onafhankelijkheid (d.w.z. dat de patiënt zich helemaal
geen insuline meer moet inspuiten) bedragen respectievelijk 93 %, 33 % en 11 %, tegen
91 % en 74 % na pancreastransplantatie. Maar een eilandjestransplantatie is technisch
gemakkelijker uit te voeren dan een pancreastransplantatie, omdat daarvoor geen
insnede in de buik moet worden uitgevoerd: de cellen worden immers onder lokale
anesthesie en onder laparoscopische controle (een kijkoperatie in de buik) ingespoten in
de ader die de lever irrigeert (figuur 20.3). Na de operatie herstelt de patiënt veel sneller
en er treden minder verwikkelingen op dan na een pancreastransplantatie waarvoor de
patiënt lange tijd onder algemene anesthesie wordt gehouden. Bovendien kunnen de
pancreascellen vóór de inspuiting speciaal worden behandeld zodat ze beter door het
immuunsysteem van de patiënt worden aanvaard.
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DONOR

Om het succes van eilandjestransplantatie te verbeteren, moet men het aantal eilandjes
dat men aan donoralvleesklieren kan onttrekken, verhogen, hun leefbaarheid en ook de
tolerantie van het immuunsysteem van de patiënt voor deze eilandjes verbeteren. Er
wordt thans veel onderzoek verricht om het slagen van eilandjestransplantatie te
verbeteren. Het tekort aan menselijke alvleesklieren laat zich nog meer gevoelen wat de
menselijke pancreaseilandjes betreft: men heeft immers meerdere alvleesklieren nodig
om voldoende cellen te bekomen om één transplantatie uit te voeren. Om dat probleem
te omzeilen zou men de cellen van menselijke foetussen kunnen gebruiken; deze
worden bovendien beter getolereerd door het immuunsysteem van de patiënt. Een
andere mogelijkheid, met veel toekomst, bestaat erin ervoor te zorgen dat de menselijke
pancreascellen die de insuline produceren, zich in proefbuisjes vermenigvuldigen.
Indien de onderzoekers erin slagen de kweekvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor de
vermenigvuldiging van de insulineproducerende cellen, onder de knie te krijgen, dan
zou er geen beperking meer bestaan op het aantal cellen om transplantaties bij
diabetespatiënten uit te voeren. Wel moet dan nog het fundamentele probleem van de
afstoting worden overwonnen; deze is niet alleen eigen aan elke transplantatie, maar bij
diabetes ook aan de ontregeling van het immuunsysteem van de patiënt. Wanneer al
deze hindernissen overwonnen zullen zijn, zal een dergelijke behandeling toegepast
kunnen worden bij de grote meerderheid van de diabetespatiënten.
Marc MAES, Bart KEYMEULEN

Hoofdstuk 20 : TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

D. Onderzoek momenteel verricht

4.

GENTHERAPIE
Gentherapie bestaat erin aan patiënten het bij hen defecte genetisch materiaal terug te
geven. Bij diabetes is deze techniek niet mogelijk omdat de genen die verantwoordelijk
zijn voor diabetes nog niet allemaal gekend zijn. Wèl kan men bij dieren het insulinegen
en het genetisch materiaal dat de productie van insuline controleert overbrengen
in weefsels die zich buiten de alvleesklier bevinden. Een dergelijke transfer werd
reeds uitgevoerd in de lever en de speekselklieren van dieren met diabetes, en de
resultaten lijken veelbelovend. Alvorens deze techniek kan worden toegepast bij de
mens, moeten de wetenschappers nog meerdere vragen beantwoorden: op welk weefsel
en hoe moet het insulinegen worden overgebracht ? Hoe kan men ervoor zorgen dat de
insulineproductie zich automatisch aanpast aan de bloedglucoseconcentratie ? Hoe kan
men een duurzame insulineproductie waarborgen zonder dat het gen uitgeput raakt ?
Dit zijn enkele van de talrijke nog onbeantwoorde vragen. Er wordt evenwel op dat vlak
enorm veel onderzoek verricht; het onderzoek heeft immers betrekking op talrijke vooralsnog ongeneeslijke - ziekten.

5.

BESLUIT
Er wordt veel onderzoek verricht om de behandeling van diabetespatiënten te
verbeteren. Sommige - weliswaar nog experimentele - behandelingen worden reeds
toegepast bij een relatief beperkt aantal diabetespatiënten. Hopelijk zal men dankzij dat
onderzoek ooit de strijd tegen diabetes winnen, maar volgens de huidige stand van de
kennis lijkt dit nog niet voor morgen. In afwachting daarvan dienen kinderen en
adolescenten met diabetes en hun familie de huidige therapeutische middelen zo goed
mogelijk aan te wenden om zo gezond mogelijk te blijven.
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GLOSSAIRE

La typographie en italique fait référence à un autre terme repris au glossaire.
Les chiffres entre parenthèses ( ) indiquent le numéro du/des chapitre(s) où le sujet
couvert par ce terme est principalement traité.

Acésulfame K:

Edulcorant intense n’apportant pas de calories (8).

Acétone:

Un des corps cétoniques, perceptible dans l’haleine (2) et
détectable dans le sang et dans les urines (5), dans certaines
conditions.

Acides aminés:

Constituants des protéines.

Acido-cétose:

Acidification du sang due à la présence importante de corps
cétoniques (2).

Albumine:

Fraction des protéines.

Albuminurie:

Présence d’albumine dans les urines, en grande quantité (macroalbuminurie) ou en faible quantité (micro-albuminurie) (19).

Angiographie
fluorescéinique, appelée
familièrement « fluo »:

Technique utilisée en ophtalmologie pour visionner finement
les vaisseaux du fond de l’œil et d’en fixer l’image sur un
support photographique (ce qui contribue à l’objectivité de
l’évaluation et permet des comparaisons d’un examen à
l’autre). La « fluo » permet de détecter de discrètes anomalies
plus tôt qu’avec un simple fond d’œil (19).

Anticorps:

Substance produite par le système immunitaire pour se défendre
contre des « agresseurs » tels des virus, des microbes …

Artériosclérose:

Durcissement progressif des artères.

Aspartame:

Edulcorant intense n’apportant pas de calories (8).

Athérosclérose:

Lésion de la surface interne d’une artère sous forme d’une
plaque graisseuse (19) (voir cholestérol).

Autoanticorps:

Anticorps produit par le système immunitaire de l’organisme
contre l’un de ses propres constituants (3); par exemple,
contre ses propres cellules qui fabriquent l’insuline.

Autocontrôle du diabète: Contrôle par le patient de son diabète; ceci comprenant la
gestion (maîtrise) de la maladie.
Auto-immune (maladie):

Dérèglement du système immunitaire qui développe des
autoanticorps (3).

Autosurveillance du diabète: Ensemble des dispositifs de surveillance (analyses de sang et
d’urine) pris en charge par le patient (5).
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Basal-prandial:

Schéma d’administration de l’insuline, comportant une
insuline couvrant les besoins de base (basal) sur 24 heures et
3 appoints destinés à couvrir les besoins liés aux repas
(prandial) principaux (6).

Calorie:

Ancienne unité de mesure de la valeur énergétique des
aliments (8); même si elle est remplacée par le joule (1 cal =
4,2 joules) et le kjoule, son usage reste plus familier du grand
public.

Capillaires:

Minuscules vaisseaux sanguins en bout de parcours des
artères et des artérioles avant le retour du sang vers le cœur
par les veinules, puis les veines; lors du prélèvement de sang
pour mesure de la glycémie (5), la ponction se fait dans les
capillaires.

Cataracte:

Opacification du cristallin (19).

Cellule:

Unité fonctionnelle d’un organe; chaque organe est
constitué de milliers de cellules (1); on pourrait les comparer
à chacune des maisons d’une grande ville ou aux briques
d’une maison.

Cellule α (alpha):

Cellule particulière des îlots de Langerhans (3), produisant le
glucagon; on l’appelle parfois cellule A.

Cellule ß (bêta):

Cellule particulière des îlots de Langerhans (3), produisant
l’insuline; on l’appelle parfois cellule B.

Cérébral:

Qualification relative au cerveau.

Cétonurie:

Présence de corps cétoniques dans les urines.

Cétose:

Présence de corps cétoniques pouvant conduire à l’acidocétose.

Cholestérol:

Substance grasse qui se trouve dans la plupart des tissus de
l’organisme et dans le sang; il provient de l’alimentation (8)
et est modifié dans le foie. Dans le sang, on distingue le
« bon » cholestérol (appelé HDL) qui va être détruit et le
« mauvais » cholestérol (appelé LDL) qui risque de se déposer
dans les parois des vaisseaux et provoquer l’athérosclérose.

Coma:

Perte de connaissance, pouvant survenir si la glycémie est
trop basse (coma hypoglycémique) ou si elle est trop élevée
avec acidocétose (coma hyperglycémique ou coma diabétique).

Consensus Guidelines 2000: Brochure de 128 pages éditée par l’I.S.P.A.D. regroupant les
recommendations pour la prise en charge médicale et éducative
des enfants et des adolescents diabétiques. C’est la somme des
accords exprimés par 550 experts issus de 70 pays. Ce travail a été
chaleureusement approuvé par l’I.D.F. (International Diabetes
Federation) qui regroupe les représentants de 130 Associations de
diabétiques issues de tous les continents.
Contrerégulation:
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Opposition à l’action de l’insuline par une ou plusieurs de
4 hormones (glucagon, adrénaline, hormone de croissance,
cortisol), survenant notamment en cas d’hypoglycémie (10)
ou lors de manifestations stressantes particulières (11).

Corps cétoniques:

Substances (dont l’acétone) produites par l’utilisation
accrue des réserves de graisse du corps humain; ceci
survient lors du jeûne prolongé ou lorsqu’il y a trop peu
d’insuline disponible (1).

C-peptide (de l’anglais
« connecting peptide »):

Voir Peptide C.

Cristallin:

Lentille de l’œil.

Cyclamate:

Edulcorant intense n’apportant pas de calories (8).

D.C.C.T.:

Initiales pour « Diabetes Control and Complications Trial »,
large étude confirmant la relation entre l’équilibre
glycémique et les complications à moyen et long termes
(19): ainsi a-t-on la preuve que d’obtenir pendant des années
un grand nombre de glycémies en zone de normoglycémie
– ce qui se traduit par des hémoglobines glyquées basses –
protège des complications à moyen et long termes.

Dextrose:

Monosaccharide portant également le nom de glucose; le
dextrose (ou glucose) pur convient particulièrement bien pour
corriger une hypoglycémie (10).

Diabète sucré:

Maladie due à un trouble de l’utilisation du glucose par les
cellules, ce qui aboutit à une hausse de la glycémie
(hyperglycémie) et passage du glucose dans les urines (glycosurie).

Diabète de type 1:

Diabète sucré où l’anomalie résulte d’une absence rapidement
progressive de la fabrication d’insuline par les îlots de
Langerhans. C’est la forme de très loin la plus courante du
diabète sucré chez l’enfant et l’adolescent. Son installation
est souvent rapide (2).

Diabète de type 2:

Diabète sucré où l’anomalie résulte d’une diminution de
l’efficacité de l’insuline au niveau des cellules. C’est la forme la
plus fréquente (75 à 80 %) des deux types de diabète. Elle
concerne essentiellement des adultes souvent corpulents (et
sédentaires); son début est insidieux: 50 % de ces patients
ignorent qu’ils sont atteints par le diabète sucré. Les complications
à moyen et long termes sont celles du diabète de type 1.

Dialyse:

Procédé destiné à débarrasser le sang de ses déchets quand les
reins ne fonctionnent plus bien (19).

Disaccharide:

Molécule composée de 2 monosaccharides; par ex. le saccharose,
c. à d. le sucre du commerce utilisé dans tous les ménages (8).

E.E.G.:

Initiales pour électro-encéphalogramme: technique
d’enregistrement des courants électriques produits par
l’encéphale, c. à d. par le cerveau.

Emétique:

Qualification relative aux vomissements.

Endocrine:

Qualifie une glande du corps dont les productions, les
hormones, sont sécrétées (déversées) en très petites
quantités dans le sang et sont ainsi distribuées dans
l’ensemble du corps.
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Exocrine:

Qualifie une glande dont les productions sont sécrétées à
un endroit déterminé du corps en communication avec
l’extérieur (p. ex. la lipase du pancréas (un des « sucs » digestifs)
destinée à l’intestin).

Filtre:

Dans l’acception générale, signifie un système servant à
débarrasser un fluide des particules en suspension; dans ce sens
(le bon sens), si l’on dit que le rein filtre le glucose, c’est qu’il
retient cette substance qui ne passe donc pas dans les urines;
pourtant un sens opposé est parfois donné à filtre et à filtration,
voulant indiquer au contraire que le rein a laissé passer la
substance. Cette erreur d’usage a été évitée dans le présent Guide.

« Fluo »:

Voir angiographie fluorescéinique.

Fructosamine:

Fraction des protéines du sang (l’albumine) qui se lie au
glucose circulant (4).

Fructose:

Est un monosaccharide; c’est le sucre présent dans les fruits (8).

Glucagon:

Hormone produite par les cellules α (alpha) des ilôts de Langerhans.
Cette substance élève la glycémie en libérant le glucose stocké
dans le foie sous forme de glycogène (1). Elle est disponible en
pharmacie sous le nom de GlucaGen® Hypokit (10).

Glucides:

Groupe de nutriments fournissant lentement ou rapidement
du glucose (8). On les appelle aussi hydrates de carbone, car ils
sont composés de carbone, d’oxygène et d’hydrogène.

Glucose:

C’est le « sucre » du sang; synonyme de dextrose, c’est le
monosaccharide (8) particulièrement efficace en cas
d’hypoglycémie (10). Il apporte de l’énergie aux cellules.

Glycémie:

Taux de glucose dans le sang.

Glycogène:

Polysaccharide constituant la réserve de glucose stockée en
chaînes complexes dans le foie et les muscles; rôle précieux
dans l’activité physique (9), notamment. Sa structure est
proche de celle de l’amidon.

Glycogenèse:

Formation de glucose (puis de glycogène) dans le foie.

Glycogénolyse:

Libération par le foie (et les muscles) de glucose à partir du
glycogène.

Glycolyse:

Dégradation du glucose sous l’action d’enzymes.

Glycosurie:
(erronément glucosurie)

Présence de glucose dans les urines (2, 5).

HbA1c:

Voir hémoglobine glyquée.

Hémoglobine:

Pigment dans les globules rouges du sang (4); sert au transport
de l’oxygène.

Hémoglobine glyquée:
(anc. glycosylée)

Fraction de l’hémoglobine ayant fixé durablement le glucose,
d’autant plus que la glycémie a été élevée pendant la vie des
globules rouges (4).
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Hépatique:

Qualification relative au foie.

H.L.A. (Human
Leucocyte Antigens):

Initiales faisant référence à un groupe d’éléments du « codebarre » sur le chromosome 6; certaines caractéristiques
prédisposent au diabète de type 1 (3).

Hormone:

Substance produite par une glande endocrine (l’insuline, le
glucagon sont deux exemples d’hormones) et qui exerce une
action sur un autre tissu ou un autre organe.

Hydrates de carbone:

Voir glucides.

Hyperglycémie,
hyperglycémique:

Situation où le taux de glucose est trop haut dans le sang (2).

Hypoglycémie,
hypoglycémique:

Situation où le taux de glucose est trop bas dans le sang (10).

Ilôts de Langerhans:

Petits groupes de cellules disséminés dans le pancréas; ces
ilôts sont les lieux de production de l’insuline (insula = petite
île en latin) et du glucagon (1,3).

Index glycémique:

Mesure approximative de la rapidité et du niveau du pouvoir
sucrant des différents glucides. L’usage concret en est cependant
limité étant donné l’interférence d’autres facteurs (8) qui peuvent
ralentir ou accélérer l’index glycémique de tel ou tel glucide.

Ingestion:

A ne pas confondre avec injection; il s’agit de l’action
d’ingérer, c. à d. de prendre par la bouche un aliment, un
médicament, … ; c’est la voie orale.

Injection:

C. à d. piqûre (7), par voie intramusculaire (dans un muscle),
par voie intraveineuse (dans une veine), par voie souscutanée (sous la peau).

Insuline:

Hormone produite par les cellules ß (bêta) des ilôts de
Langerhans; cette substance est hypoglycémiante: elle fait
baisser la glycémie.

Insulines rapide,
intermédiaire,
d’action prolongée:

Les firmes pharmaceutiques ont produit et produiront
encore diverses insulines dont l’effet sur la glycémie
commence et se poursuit pendant des durées variables après
leur injection (6).

I.S.P.A.D.:

Initiales pour International Society for Pediatric and
Adolescent Diabetes; société scientifique fondée à Paris en 1974
sous l’appellation I.S.G.D. (International Study Group on
Diabetes in Children and Adolescents); est une organisation de
professionnels ayant pour vocation de promouvoir la
recherche scientifique (clinique et fondamentale), l’éducation
et la défense des enfants et des adolescents diabétiques;
elle regroupe, en 2000, 550 membres issus de 70 pays. Elle
a publié en 2000 sa 2ème édition du Consensus Guidelines.
E-mail: www.ispad.org.

Juvénile:

Se dit des qualités propres à la jeunesse (Le Robert
méthodique). Le diabète juvénile signifie celui qui touche les
enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Autrefois, il était
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encore appelé « diabète maigre ». Il vaut mieux l’appeller
diabète insulino-dépendant ou de type 1.
Lipides:

Nutriments essentiels représentant les différentes graisses de
l’alimentation (8). Dans le sang, les lipides circulent sous
différentes formes, dont les mieux connues du grand public
sont les cholestérols et les triglycérides; on peut les mesurer.

Lipodystrophies:

Anomalies du tissu graisseux sous la peau à la suite d’injections
d’insuline; deux formes sont possibles (7).

Macroangiopathie:

Maladie des gros vaisseaux sanguins, pouvant résulter d’un
équilibre non satisfaisant du diabète (voir athérosclérose) (19).

Métabolisme:

Ensemble des processus multiples et variés assurant le
fonctionnement du corps humain: dépenses d’énergie,
nutrition, etc (1).

Microalbuminurie:

Présence d’albumine en faible quantité dans les urines; sa
détection doit être faite régulièrement, car - si l’urine en
contient - elle signe le début de l’atteinte des reins
(néphropathie), à un stade réversible (19).

Microanévrisme:

Dilatation (en hernie) d’un capillaire; c’est particulièrement
décelable à l’examen du fond de l’œil, en « fluo » (19).

Microangiopathie:

Maladie des petits vaisseaux affectant les organes qu’ils
irriguent (yeux, reins, nerfs); c’est une complication possible
du diabète (19).

Miction:

Action d’uriner.

Monosaccharide:

Aliment du groupe des glucides, ne contenant qu’un sucre, le
glucose, le fructose, p. ex. (8).

Néphropathie:

Atteinte des reins; c’est une complication possible du diabète
(19) dont la première manifestation est la microalbuminurie.

Neuropathie:

Atteinte des nerfs; c’est une complication possible du
diabète (19).

Normoglycémie:

Glycémie située dans la norme, c. à d. celle des sujets non
diabétiques. Les limites sont de 70 (à jeun) à 140 (après un
repas) exprimées en milligrammes par décilitre (mg/dl) ou
0,7 à 1,4 g/l (1, 2, 10).

Nutriment:

Substance alimentaire pouvant être assimilée par la digestion (8).

Nutrition:

Transformation et utilisation des aliments dans l’organisme
(8), afin de fournir l’énergie vitale nécessaire. L’excès conduit
à l’obésité.

Obésité:

Excès de poids d’une personne (jeune ou non) lié à
l’accumulation abondante de graisse (sous la peau,
notamment). Outre la mesure du poids sur la balance,
l’évaluation de l’excès pondéral graisseux est obtenue par la
mesure des plis cutanés.
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Ophtalmologie:

Spécialité médicale ayant trait aux yeux et à la vision; elle est
pratiquée par les ophtalmologues, encore appelés oculistes.

Oral(e):

Qualifie le passage par la bouche (la voie orale); parfois
présenté par la formulation latine « per os ».

Pancréas:

Organe glandulaire situé dans l’abdomen, derrière l’estomac,
et ayant une double fonction: d’une part exocrine,
produisant des ferments digestifs, et d’autre part endocrine,
produisant notamment l’insuline et le glucagon.

Pancréas artificiel:

Machine qui règle automatiquement le niveau de la glycémie.

Peptide C:

Peptide de connexion qui unit les deux chaînes A et B
de l’insuline; l’ensemble est fabriqué par les cellules ß (bêta).
La présence de peptide C dans le sang prouve que la personne
produit (encore) de l’insuline; cela se mesure. Dans les
flacons et cartouches d’insuline fournis en pharmacie, il n’y
a pas de peptide C.

Polydipsie:

Prise de boissons abondante et répétée (2).

Polysaccharides:

Glucides contenant plusieurs monosaccharides (8) en petite
quantité, comme le saccharose, ou davantage, comme
l’amidon.

Polyurie:

Mictions abondantes et fréquentes (2).

Pompe, en l’occurrence
pompe à insuline:

Système fournissant régulièrement de l’insuline, dont le
débit peut être activement, mais non automatiquement,
ralenti ou accéléré (20). Ce n’est pas un pancréas artificiel.

Proinsuline:

Précurseur de l’insuline synthétisé dans les cellules ß (bêta)
des ilôts de Langerhans; elle donnera l’insuline et le peptide C.

Protéines:

Nom d’ensemble des matières qui contiennent de l’azote.
Elles sont constituées d’éléments appelés acides aminés. Les
protéines sont des nutriments essentiels de l’alimentation,
contribuant notamment à la structure du corps, au niveau
des muscles et de nombreux organes (8).

Rémission,
Période, dans les premiers mois de la maladie, au cours de
en l’occurence du diabète: laquelle le diabète diminue d’intensité et autorise à réduire
les injections d’insuline; cette évolution spontanée vers la
guérison n’est qu’apparente et éphémère (2).
Rétine:

Fine membrane tapissant le fond de l’œil et sur laquelle se
forment les images qui sont transmises au cerveau par le nerf
optique. La rétine est nourrie par de nombreux capillaires
qu’on voit à l’examen du fond d’œil et surtout en « fluo ».

Rétinopathie:

Atteinte de la rétine; c’est une complication possible du
diabète (19).

Saccharine:

Edulcorant intense n’apportant pas de calories (8).

Saccharose:

Disaccharide le plus connu de l’alimentation, puisqu’il s’agit
du sucre (de betterave ou de canne) (8).
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Seuil rénal pour le glucose: Niveau de la glycémie au-delà duquel la glycosurie est présente
(en général 180 mg/dl ou 1,8 g/l ou 10 mmoles/l).
Sorbitol:

Polysaccharide classé dans les édulcorants apportant des
calories (8), comme le manitol, le xylitol et autres « ols ».

Surrénales:

Glandes situées au-dessus des reins et dont certaines
productions contribuent à la contrerégulation (adrénaline,
cortisone) (10, 11).

Symptômes:

Mot médical synonyme de « signes » et indiquant ce que le
patient, son entourage et/ou le médecin perçoivent ou
constatent.

Système immunitaire:

Ensemble des dispositifs de l’organisme destiné à faire face
aux agressions extérieures (virus, microbes, etc.).

Vasculaire:

Qualifie ce qui concerne les vaisseaux sanguins.

Vitesse de conduction
nerveuse:

Indicateur du fonctionnement des nerfs, la mesure de la
vitesse de conduction se réalise par des électrodes posées sur la
peau le long du trajet des nerfs. Ce procédé ne doit pas être
assimilé à une électromyographie qui consiste à mesurer le
fonctionnement en piquant des électrodes dans les muscles
(ce qui est douloureux). Un ralentissement de la vitesse de
conduction nerveuse signe une atteinte très débutante des
nerfs (neuropathie) encore réversible (19).

CHRISTIAN ERNOULD et HARRY DORCHY
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OUVRAGES A CONSULTER

• Behandelingsstrategieën bij jonge patiënten met diabetes mellitus. Bruining G J,
Büller H A (eds). Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, 1998, 66 pages.
Présentation de l’expérience concrète d’une équipe néerlandaise spécialisée dans la
prise en charge des enfants et des adolescents diabétiques.
• Diabetes. Verhalen uit het leven. De visie van medische experten en patiënten.
Pauwels I, Nobels F (eds). Ouvrage réalisé à l’initiative de la Vlaamse Diabetes
Vereniging (V.D.V.). Lannoo / Terra, Tielt, 1998, 182 pages.
Témoignages de parents et de patients sur la manière dont ils vivent avec le diabète;
commentaires additionnels de plusieurs diabétologues-pédiatres, d’infirmiers(ières) et de
diététiciens(iennes).
• Diabétologie pédiatrique. Czernichow P, Dorchy H (eds). Doin, Paris, 1989, 674 pages.
Ouvrage de référence, fruit de la collaboration de 38 co-auteurs.
• Diabétologie pédiatrique. Dorchy H (ed). Annales de Pédiatrie, Paris, 1998, 45:521-624.
Actualisation de l’ouvrage précédent par un groupe de 22 co-auteurs.
• Insulin-Dependent Diabetes in Children, Adolescents and Adults. How to become
an expert in your own diabetes. Hagnas R. Piara HB, Uddevalla, 1998, 268 pages.
Ouvrage à vocation pédagogique affirmée.
Traduction en néerlandais disponible auprès de la Vlaamse Diabetes Vereniging
(V.D.V.), sous le titre de « Type 1 diabetes bij kinderen, adolescenten en
jongvolwassenen ».
• ISPAD Consensus Guidelines for the Management of type 1 Diabetes Mellitus in
Children and Adolescents. Medical Forum International, Zeist, 2000, 128 pages.
Brochure regroupant les recommandations de l’International Society for Pediatric and
Adolescent Diabetes, pour la prise en charge médicale et éducative des enfants et
adolescents diabétiques. C’est la somme des accords exprimés par 550 experts de 70 pays.
Travail approuvé par l’IDF (International Diabetes Federation) qui regroupe les
représentants de 130 Associations de diabétiques issues de tous les continents.
• Le Diabète sucré, 2ème édition, Assal J P, Ekoé JM, Lefèbvre P, Slama G (eds).
Edisem, Québec, Maloine, Paris, 1994, 424 pages.
Ouvrage de référence de l’enseignement par objectifs, fruit de la collaboration de
51 co-auteurs; concerne les patients de tous les âges, de type 1 et de type 2.
• Les Cahiers de l’A.J.D. Aide aux Jeunes Diabétiques, Paris (17, Rue Gazan, F - 75014 Paris).
Série de cahiers éducatifs très bien illustrés. Ils sont publiés dans les numéros du Bulletin
de l’A.J.D. et font l’objet de mises à jour régulières. Les membres de l’ASBL « Les Jeunes et
le Diabète » reçoivent systématiquement les Bulletins de l’A.J.D.
• Pas à Pas avec le Diabète. Bourguignon JP, Ernould C, Graff MP. Novo Nordisk,
Bruxelles, 1992, 272 pages.
Pour un apprentissage des enfants diabétiques à l’aide de 107 planches dessinées réparties
sur 6 fascicules et d’un guide destiné à l’éducateur; le tout contenu dans une valisette [a été
traduit en néerlandais (épuisé) et en espagnol].
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• Prévention, dépistage et prise en charge du diabète et de ses complications.
Association Belge du Diabète (A.B.D.), Bruxelles, 1999, 160 pages.
Ouvrage collectif (49 co-auteurs) visant à réunir les données essentielles sur les 2 types de
diabète, insulino-dépendant et non insulino-dépendant.
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