
Van de redactie
Nu de donkere dagen voor kerst zijn aangebroken is het weer tijd 
voor de laatste Diabetescourant van 2019. Wat opvalt is dat in 2019 
heel wat personele wisselingen hebben plaatsgevonden. Uw team 
staat er nog steeds in volle omvang, maar er is nieuw vers bloed in 
de gelederen. De soms emotionele afscheidsrecepties werden afge-
wisseld met de start van jonge, gemotiveerde en goed opgeleide 
mensen! De werkvreugde van deze nieuwe mensen werkt aanste-
kelijk voor het bestaande team en iedereen krijgt hier energie van!
Het medisch hoofd prof. dr. Schaper is met pensioen. Hij is opge-
volgd door prof. dr. Brouwers. In de volgende editie kunnen jullie 
het dubbelinterview lezen.  Diabetesverpleegkundige mevr. Sophie 
Wetzelaer is eveneens met pensioen. De opvolgers zijn Angelique 
Hugens en Celine Heijnens. Zij hebben inmiddels de 2-jarige mas-
teropleiding tot verpleegkundig specialist succesvol afgerond. Zij 
zullen in deze courant hun thesis kort toelichten. En “last but not 
least” is Sonja, onze diëtiste een nieuwe uitdaging aangegaan. Zij 
werd vervangen door Judith Krebbekx. 

Kim Kreuwels, onze vaste columniste, zal ingaan op de steeds toe-
nemende bureaucratie in onze samenleving en de gevolgen hiervan. 
Ondanks dat zij tijdig anticipeerde op het verlopen van haar rijbe-
wijs en de hiervoor noodzakelijke nieuwe aanvraag ruimschoots op 
tijd indiende, heeft ze toch nog 3 weken moet wachten op het  ‘roze 
papiertje’!
Verder is het nog steeds spannend of de Freestyle Libre (Flash gluco-
semeter) blijvend vergoed zal worden voor een grotere patiënten-
populatie. Wie is sneller om u te informeren? Social Media of uw 
diabetesteam? We houden u natuurlijk op de hoogte!

Wij wensen u veel leesplezier en uw suggesties voor de volgende 
courant zien we graag tegemoet via diabetescourant.endocrino-
logie@mumc.nl! Rest ons u nog een mooie herfst en een gezonde 
winter toe te wensen! 
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Relevante websites:
www.diep.info
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www.jdrf.nl

www.dvn.nl
www.diabetesfederatie.nl
www.diabetesfonds.nl

Smartphones en smartphonegebruik zijn de afgelopen jaren een steeds groter onderdeel van onze  dagelijkse 
bezigheden geworden, de mogelijkheden zijn in principe ook eindeloos.
normaliter worden in deze rubriek diverse apps besproken in de ondersteuning van zelfzorg bij diabetes. 
Nu zou ik graag specifi ek apps willen uitlichten die het gebruik van de freestyle libre vergemakkelijken.

Freestyle Librelink
De Freestyle Librelink app is de o£  ciele app van Abbott voor de Freestyle Libre en biedt de freestyle libre de 
mogelijkheid om glucosewaarden via de GSM uit te lezen.

Voordelen Nadelen

- automatische koppeling van gegevens met libreview
- glucosewaarde met telefoon af te lezen. (a¥ ankelijk 

van telefoon)
- makkelijke terugkoppeling regulatie met diabetesver-

pleegkundigen MUMC+(contacteer je behandelaar)
- beschikbaar voor zowel IOS (vanaf IPhone7) als 

Android telefoons
- opmerkingen zijn toe te voegen: 
 denk hierbij aan insuline injecties, koolhydraten, 

inspanning, stress etc.

- niet voor alle telefoons beschikbaar.
- de freestyle Librelink app is campatibel met telefoons 

voorzien van NFC die Android 5.0 of hoger gebruiken 
en met IPhone 7 of hoger die OS 11 en hoger gebrui-
ken.

Conclusie
De Freestyle Librelink heeft de voorkeur als het gaat om app ondersteuning bij het uitlezen van de freestyle 
Libre gegevens. De glucosewaarden worden als gemiddelde, maar ook dagspecifi ek  getoond, wat de com-
municatie van patiënt naar behandelaar en omgekeerd vergemakkelijkt.  Punt van aandacht; het invoeren 
van opmerkingen voegt voor de diabetesbehandelaar cruciale informatie toe waardoor het manegen van de 
regulatie vergemakkelijkt wordt.

Freestyle Libre editie

Ervaringen hypobewust
Ik wilde een sensor. Na 17 jaar klungelen met bloedsuikers, hypo 
unawareness en HbA1c’s die niet deden wat ik hoopte…   Ik zag het 
al voor me; mijn leven zou een stuk aangenamer, eenvoudiger, be-
trouwbaarder, kwalitatiever en prettiger worden als ikzelf niet meer 
telkens hoefde na te denken over mijn bloedsuiker. ‘Gewoon’ een 
nacht doorslapen zonder een wekker te zetten om 2:00 uur om 
te kijken wat de suiker deed. ‘Gewoon’ een week vakantie zonder 
12 keer per dag de vingerprik te moeten doen, omdat de zon, het 
strand, het zwemmen, de wind, het eten en eigenlijk al het andere 
dan ‘gebruikelijk’ de suikers zouden ontregelen. ‘Gewoon’, omdat 
voor een diabeet niets ‘gewoon’ is. Altijd en overal word je gecon-
fronteerd met deze aandoening. Na 17 jaar ervaring met diabetes 
ging ik ervan uit dat ik het een en ander al doorhad van hypo’s. Tot 
ik op een gegeven moment hypo unawareness ontwikkelde. Te druk, 
te veel stress, te weinig pure aandacht voor mijn diabetes. Mijn di-
abetesverpleegkundige meldde mij aan en met matige verwachtin-
gen nam ik deel aan de Hypo Bewust cursus. Waar het eigenlijk om 
draaide tijdens de cursus was de bewustwording. 

Het in contact komen met mijn lichaam. Opnieuw leren luisteren 
naar signalen die ik altijd al gevoeld had.  Doordat ik de cursus samen 
met lotgenoten volgde, ontstond er een band. Niemand begrijpt be-
ter hoe vreselijk een fl inke hypo aanvoelt en welke doodsangsten je 
op zo’n moment waarneemt dan een mede diabeet. Door samen de 
verbinding tussen diabetes en het lichaam weer op te zoeken, werd 
bewustwording gecreëerd. Een gevoel van vertrouwen in mijzelf en 
in mijn diabetes keerde terug. Hoewel ik na de Hypo Bewust cursus 
weer een stuk dichterbij mijzelf stond, werd ik nog te vaak verrast 
door glucose schommelingen waardoor ik acuut in een hypo terecht 
kwam. De angst voor hypo’s nam toe. Ik kon mijzelf de ruimte niet 
geven om 100% naar mijn lichaam te luisteren. Uiteindelijk kwam 
ik in aanmerking voor een glucosesensor en dat veranderde mijn le-
ven. Diabetes houdt altijd een hoofdrol in mijn verhaal, maar ik ben 
nu in de gelegenheid om zijn uitspattingen te temmen dankzij alles 
wat ik geleerd heb en de medische snu± es die nu voor handen zijn. 

Julia Morales Belmar

Handige App bij diabetes

Paprika Gazpacho

Ingrediënten
• 1-2 teentjes knofl ook • peper en zout
• 1 kleine rode ui  • kneepje Steviala Sweet Bee
• 200 gr geroosterde paprika  • GARNEREN
• 400 gr stukjes tomaten  • ⅛ komkommer
• ¼ tl of meer cayennepeper • half sneetje geroosterd brood

Bereiding
1. Hak de knofl ook en snijd de rode ui grof. Houd wat ui en basilicum ach-
ter voor de garnering. 2. Pureer de paprika met de tomatenblokjes, knof-
look, ui, chilipeper en de basilicum tot een mooie soep. Proef en breng op 
smaak met, Sweet Bee, peper en zout. Aanlengen met water voor een iets 
dunnere soep. Scheiden van vocht kun je tegengaan door iets te binden 
met 1 tl johannesbroodpitmeel. 3. Snijd voor de garnering de komkommer 
en de achtergehouden ui brunoise (piepkleine blokjes). Snijd croutons van 
het geroosterde sneetje brood. 4. Roer de soep vlak voor het serveren door 
en schenk de gazpacho over 8 glaasjes en garneer met de komkommer, ui 
en de croutons. Maak de soep extra feestelijk door een leuk spiesje over 
het glas te leggen.  5. Koel bewaren. Een dag van te voren maken of zelfs 
invriezen kan ook prima!

Zalm met venkel, sinaasappel 
en verse kruiden.

Ingrediënten
• 1 venkelknol • 1 el traditionele olijfolie
• 1 sinaasappel • 15 g verse platte peterselie
• 630 g verse zalmfi lets • 15 g verse basilicum

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd ondertussen de onderkant en 
stengels van de venkelknol, halveer de knol en snijd in plakken van een 
½ cm. Snijd de sinaasappel in plakken van een ½ cm. 2. Verdeel de ven-
kel over de lengte van de ovenschaal (ter grootte van de zalm) en verdeel 
er de sinaasappel over. Leg hier de zalm op. Besprenkel met de olie en 
bestrooi met peper en zout. Rooster de zalm a¥ ankelijk van de grootte 
ca. 15-20 min. in het midden van de oven. 3. Snijd ondertussen de peter-
selie fi jn. Pluk de blaadjes van de basilicum en snijd de grote blaadjes grof. 
Neem de zalm uit de oven en verdeel er vlak voor serveren de kruiden over.

Bereidingstip: Je kunt de zalm in zijn geheel voorbereiden (tot en met 
stap 2), afgedekt bewaren in de ovenschaal in de koelkast en op de dag 
zelf a¹ akken.

Kerstrecept 2019



Masterthesis Celine
Mag ik mij even voorstellen aan u? Mijn naam is Celine en in september 
2019 ben ik afgestudeerd als verpleegkundig specialist Diabeteszorg in 
het MUMC+ .

Een onderdeel van mijn afstuderen was het uitvoeren van medisch we-
tenschappelijk onderzoek.  Ik heb mij in dit onderzoek gericht op seksu-
eel disfunctioneren bij patiënten met diabetes mellitus type 1. Graag 
wil ik u kort meenemen in de reden voor het doen van dit onderzoek en 
de uitkomsten die eruit naar voren zijn gekomen.
Seksueel minder of niet kunnen functioneren heeft een grote impact 
op de kwaliteit van leven, psychosociaal en emotioneel welbevinden 
van mensen. Verschillende chronische ziekten, waaronder onder ande-
re diabetes mellitus, kunnen een grote impact op de seksuele gezond-
heid hebben. 
Helaas is seksualiteit en seksueel functioneren nog altijd een on-
derwerp waar een taboe op rust. De verhouding tussen hoe vaak dit 
onderwerp wordt besproken en hoe vaak er sprake is van seksueel 
disfunctioneren lijkt gezien reeds bekende cijfers niet evenredig.  Uit 
bestaande onderzoeken blijkt dat men vaker seksueel disfunctioneren 
bespreekt als hulpverleners hier specifi ek naar vragen dan wanneer 
hier zelf het initiatief toe moet worden genomen.  Helaas brengt dit 
het risico met zich mee dat dit probleem niet wordt gesignaleerd door 
de hulpverlener. Aangezien we weten dat seksueel functioneren ook 
van grote invloed kunnen zijn op het psychosociale functioneren zoals 
zelfvertrouwen, onbegrip of eenzaamheid. Onbesproken of niet-gedi-
agnosticeerde seksuele klachten kunnen hierdoor leiden tot ernstige 
psychologische problematiek.

De aanwezigheid van cardiovasculaire problemen en/of diabetes mel-
litus vergroot de kans op seksueel disfunctioneren signifi cant bij zowel 
mannen als vrouwen in alle leeftijdsgroepen. Aandacht voor seksueel 
disfunctioneren bij patiënten met DM kan de kwaliteit van leven en ook 
het algemeen diabetes management verbeteren. We kunne stellen dat 
seksueel disfunctioneren bij patiënten met diabetes mellitus type 1 een 
grote invloed kunnen hebben op kwaliteit van leven en hieraan gerela-
teerde factoren zoals bijvoorbeeld psychisch functioneren.

Methode 
Doel van dit onderzoek was om gege-
vens te verzamelen over de mate waarin 
seksueel disfunctioneren bij onze pati-
enten met diabetes mellitus type 1. Deze 
gegevens zijn nodig om de omvang van 
dit probleem in kaart te brengen. Om 
hier inzicht in te krijgen zijn patiënten 
met diabetes mellitus type 1 benaderd 
om een vragenlijst in te vullen met be-
trekking tot dit onderwerp. Daarnaast is 
er door middel van een dossieronderzoek 
gekeken naar de hoe vaak dit onderwerp 
tijdens het jaargesprek door de medisch 
specialist besproken is geworden.

Resultaten
Onder de vrouwelijke deelnemers bleek bij 65 % sprake van seksueel 
disfunctioneren, bij de mannelijke deelnemers was dit aantal vrijwel 
gelijk, namelijk 64%. Uit het dossieronderzoek bleek dat in 67% van de 
gesprekken het seksueel functioneren niet werd besproken. Relatief ge-
zien was er geen groot verschil in de mate van al dan niet bespreken bij 
mannen en vrouwen. 

Conclusie
Concluderend kan worden gesteld dat het belangrijkste dat uit de re-
sultaten van dit onderzoek blijkt is dat seksueel disfunctioneren bij 
mensen met diabetes mellitus type 1 een aanzienlijk probleem is en 
dat de mate waarin dit probleem aandacht krijgt van de behandelaar 
onevenredig is aan de omvang  van het probleem.  Alle behandelaren 
van patiënten met DM1, jong of oud, moeten zich bewust zijn van het 
belang van het bespreken en onderkennen van dit probleem. Dit is ook 
reeds in het multidisciplinair overleg, waaraan het verpleegkundige en 
medische team van de diabeteszorg MUMC+ deelneemt, onder de aan-
dacht gebracht. Indien u zelf klachten op dit gebied ervaart, maak ze 
dan bespreekbaar bij uw behandelaar! 

Crisis bij CBR
Google je ‘CBR’ of ‘verlengen rijbewijs’ dan kun je er niet omheen. Het 
is crisis bij CBR. Chaos. Al lange tijd zijn er grote problemen met het 
toekennen van rijbewijzen. De wachttijden zijn enorm opgelopen door 
personele problemen en nieuwe werkwijzen binnen de organisatie. 
Hoe krijg je op deze manier je rijbewijs verlengd?
Begin op tijd luidt het advies. Minstens een half jaar voordat je rijbe-
wijs verloopt. Liever negen maanden wanneer je chronisch ziek of 
ouder bent. Wat zou het dan handig zijn wanneer RDW en CBR hun 
problemen met elkaar bespreken, werkwijzen op elkaar afstemmen en 
samenwerken. 5 maanden voordat mijn rijbewijs verliep ontving ik de 
kennisgeving van RDW. Actie!
Al snel bleek dat wie ‘ja’ antwoordt op een van de vragen van het CBR 
over de gezondheid, in een sloom draaiende molen terecht komt.
Nadat ik mijn gezondheidsverklaring, vergezeld van het keuringsrap-
port van mijn internist, had ingediend moest ik 16 weken wachten 
op een reactie. Die reactie hield in dat ik opnieuw naar mijn internist 
moest om hetzelfde formulier nogmaals in te laten vullen (?). Er was 
bovendien extra informatie van de oogarts gewenst. Verwerking van 
deze gegevens kon wederom wel 10 weken duren. Help. Er werden fou-
ten gemaakt. Als voorbeeld mijn keuringsrapporten, die onmogelijk via 
mail aangeleverd mochten worden vanwege privacy, raakten tot twee 
keer toe verloren via de post.  Maar ook medische formulieren die ‘op-
eens’ niet meer terug te vinden waren in ‘mijn CBR’ dossier en procedu-
res die van vandaag op morgen veranderen. Niet in mijn voordeel.

Mede door de procedurele en onbe-
weeglijke houding van CBR, verliep 
op 1 juli mijn rijbewijs. Ik ben assertief 
en heb fl ink om me heen geslagen. Ik 
belde, in de weken voordat mijn rij-
bewijs verliep, iedere dag. “Hoe ga 
ik dit doen? Werk, opvang van mijn 
dochters, boodschappen en alle an-
dere zaken waar ik mijn auto voor 
nodig heb.” “Is er een spoedproce-
dure?”, “Kan ik voorrang krijgen?” Ik 
werd gewoon op de grote stapel ge-
legd. Machteloos, omvergeslagen en 
ontsteld. Ik ben mijn rijbewijs uitein-
delijk drie weken kwijt geweest.

En ik ben niet de enige. Vele chronisch zieken en 75+’ers zitten in dezelf-
de molen. Doorrijden is geen optie, want rijden met een verlopen rijbe-
wijs is stra¤ aar. En bovendien keert de verzekering niet uit bij schade 
of letsel. De vragen blijven: “Hoe is dit mogelijk?”. “Wie doet hier iets 
aan? Maar vooral:  “Waarom moet een stabiele chronisch zieke iedere 5 
jaar gekeurd worden?”. Chronisch ziek ben je niet voor de lol. Je kunt er 
zelf niets aan doen. Soms vind ik het oneerlijk om te zien dat er wel een 
fl inke boete op lijkt te staan.

Masterthesis Angelique
lIn september 2019 ben ik afgestudeerd als verpleegkundig specialist. 
Een eindopdracht voor de opleiding was het uitvoeren van medisch we-
tenschappelijk onderzoek.
In dit onderzoek heb ik mij gericht op de aanwezigheid van hypoglyke-
mie unawareness bij diabetes mellitus type 1 of type 2 patiënten mini-
maal 6 maanden na het afronden van de Hypo Bewust cursus. Een deel 
van de mensen die op de Brugpoli komen hebben hieraan deelgenomen, 
waarvoor mijn dank!
In de samenvatting licht ik de doelstelling en de behaalde resultaten van 
dit onderzoek toe.

Het minder goed voelen van een hypoglykemie kan bij iedere patiënt 
met diabetes mellitus type 1 of type 2 optreden als diabetische autono-
me neuropathie complicatie. Bij een kwart van de mensen met diabetes 
mellitus type 1 raakt de adequate activering van het autonome zenuw-
stelsel op een hypoglykemie gestoord. De autonome respons treedt dan 
pas op bij een lagere glucosewaarde of helemaal niet. Een verminderd 
hypoglykemie gevoel wordt aangeduid met hypoglykemie unaware-
ness en betreft een glucosewaarde <3,5mmol/l waarbij afwezigheid van 
de vroege hypoglykemie waarschuwingssignalen kenmerkend is. De 
kans op een ernstige hypoglykemie, gedefi nieerd als een hypoglykemie 
waarbij hulp van anderen nodig is voor herstel, is zes keer zo groot als 
er sprake is van hypoglykemie unawareness dan bij mensen die een hy-
poglykemie wel voelen. Factoren die hypoglykemie unawareness verer-
geren zijn een laag HbA1c, frequente hypoglykemiën en schade aan het 
zenuwstelsel door meerdere ernstige hypoglykemiën met bewusteloos-
heid. Het optreden van een hypoglykemie wordt door veel patiënten en 
hun naasten als belastend en beangstigend ervaren. 

Als daar bijkomt dat er sprake is van hypoglykemie unawareness, waar-
bij de vroege waarschuwingssignalen ontbreken en een ernstige hypog-
lykemie plotseling optreedt neemt de belasting en de zorgen omtrent 
het optreden van hypoglykemiën van patiënt en familie toe, waardoor 
een vermindering van de kwaliteit van leven optreedt.

De behandeling van hypoglykemie unawareness bestaat in Nederland 
uit de Hypo Bewust cursus. 
De cursus wordt aangeboden indien men behandeld wordt met mini-
maal 3 keer per dag insuline injecties of continue subcutane insuline 
infusie (CSII), en de afgelopen 2 jaar een ernstige hypoglykemie ervaren 
of hypoglykemie unawareness hebben. Het doel van de Hypo Bewust 
cursus is patiënten weer bewust te laten worden van de symptomen 
van hypoglykemiën, strategieën ter preventie en behandeling van hy-
poglykemiën en leren omgaan met (het risico op) hypoglykemiën.

Vraagstelling: Bij welk percentage van de deelnemers aan de Hypo Be-
wust cursus is meer dan 6 maanden na het afronden sprake van hypog-
lykemie unawareness?
Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen bij welk percentage pati-
enten met diabetes mellitus type 1 of type 2, die meer dan 6 maanden 
geleden de Hypo Bewust cursus hebben afgerond, sprake is van hypog-
lykemie unawareness.

Methode
Voor het onderzoek zijn twee vragenlijsten afgenomen. De ene lijst 
bracht in de aanwezigheid van hypoglykemie unawareness in beeld en 
de andere de patiënten kenmerken, inclusief gegevens met betrekking 
tot ziekteduur, complicaties, risicofactoren en HbA1c.

Resultaten

Kenmerken van de deelnemers

Geslacht 19 vrouwen
en 17 mannen

Leeftijd; gemiddeld in jaren 54 jaar

Diabetesduur; gemiddeld in jaren 33 jaar

Hba1c; gemiddeld in % 7,9%

Indeling hypoglykemie unawareness

Geen hypoglykemie unawareness >3,5mmol/l 7 deelnemers

Matige hypoglykemie unawareness >2,5 - <3,5 mmol/l 14 deelnemers

Ernstige hypoglykemie unawareness 2,5mmol/l 15 deelnemers

De deelnemers met ernstige hypoglykemie unawareness hadden ge-
middeld de langste diabetesduur, de hoogste leeftijd en hebben het 
langst geleden de Hypo Bewust cursus afgerond. De deelnemers met 
ernstige hypoglykemie unawareness hadden gemiddeld het laagste 
HbA1c van 7,3%  ten opzichte van 8,8% bij de deelnemers die geen hy-
poglykemie unawareness ervaren.

Conclusie
• Streef HbA1c tussen de 7% en 8% met individuele streefwaarden per 

patiënt
• Jaarlijkse screening tijdens de jaarcontrole door middel van de hypog-

lykemie unawareness vragenlijst
• Uitvoeren van prospectief kwantitatief onderzoek
• Individuele educatie tijdens poliklinische consulten gericht op hypog-

lykemie unawareness

Column



Masterthesis Celine
Mag ik mij even voorstellen aan u? Mijn naam is Celine en in september 
2019 ben ik afgestudeerd als verpleegkundig specialist Diabeteszorg in 
het MUMC+ .

Een onderdeel van mijn afstuderen was het uitvoeren van medisch we-
tenschappelijk onderzoek.  Ik heb mij in dit onderzoek gericht op seksu-
eel disfunctioneren bij patiënten met diabetes mellitus type 1. Graag 
wil ik u kort meenemen in de reden voor het doen van dit onderzoek en 
de uitkomsten die eruit naar voren zijn gekomen.
Seksueel minder of niet kunnen functioneren heeft een grote impact 
op de kwaliteit van leven, psychosociaal en emotioneel welbevinden 
van mensen. Verschillende chronische ziekten, waaronder onder ande-
re diabetes mellitus, kunnen een grote impact op de seksuele gezond-
heid hebben. 
Helaas is seksualiteit en seksueel functioneren nog altijd een on-
derwerp waar een taboe op rust. De verhouding tussen hoe vaak dit 
onderwerp wordt besproken en hoe vaak er sprake is van seksueel 
disfunctioneren lijkt gezien reeds bekende cijfers niet evenredig.  Uit 
bestaande onderzoeken blijkt dat men vaker seksueel disfunctioneren 
bespreekt als hulpverleners hier specifi ek naar vragen dan wanneer 
hier zelf het initiatief toe moet worden genomen.  Helaas brengt dit 
het risico met zich mee dat dit probleem niet wordt gesignaleerd door 
de hulpverlener. Aangezien we weten dat seksueel functioneren ook 
van grote invloed kunnen zijn op het psychosociale functioneren zoals 
zelfvertrouwen, onbegrip of eenzaamheid. Onbesproken of niet-gedi-
agnosticeerde seksuele klachten kunnen hierdoor leiden tot ernstige 
psychologische problematiek.

De aanwezigheid van cardiovasculaire problemen en/of diabetes mel-
litus vergroot de kans op seksueel disfunctioneren signifi cant bij zowel 
mannen als vrouwen in alle leeftijdsgroepen. Aandacht voor seksueel 
disfunctioneren bij patiënten met DM kan de kwaliteit van leven en ook 
het algemeen diabetes management verbeteren. We kunne stellen dat 
seksueel disfunctioneren bij patiënten met diabetes mellitus type 1 een 
grote invloed kunnen hebben op kwaliteit van leven en hieraan gerela-
teerde factoren zoals bijvoorbeeld psychisch functioneren.

Methode 
Doel van dit onderzoek was om gege-
vens te verzamelen over de mate waarin 
seksueel disfunctioneren bij onze pati-
enten met diabetes mellitus type 1. Deze 
gegevens zijn nodig om de omvang van 
dit probleem in kaart te brengen. Om 
hier inzicht in te krijgen zijn patiënten 
met diabetes mellitus type 1 benaderd 
om een vragenlijst in te vullen met be-
trekking tot dit onderwerp. Daarnaast is 
er door middel van een dossieronderzoek 
gekeken naar de hoe vaak dit onderwerp 
tijdens het jaargesprek door de medisch 
specialist besproken is geworden.

Resultaten
Onder de vrouwelijke deelnemers bleek bij 65 % sprake van seksueel 
disfunctioneren, bij de mannelijke deelnemers was dit aantal vrijwel 
gelijk, namelijk 64%. Uit het dossieronderzoek bleek dat in 67% van de 
gesprekken het seksueel functioneren niet werd besproken. Relatief ge-
zien was er geen groot verschil in de mate van al dan niet bespreken bij 
mannen en vrouwen. 

Conclusie
Concluderend kan worden gesteld dat het belangrijkste dat uit de re-
sultaten van dit onderzoek blijkt is dat seksueel disfunctioneren bij 
mensen met diabetes mellitus type 1 een aanzienlijk probleem is en 
dat de mate waarin dit probleem aandacht krijgt van de behandelaar 
onevenredig is aan de omvang  van het probleem.  Alle behandelaren 
van patiënten met DM1, jong of oud, moeten zich bewust zijn van het 
belang van het bespreken en onderkennen van dit probleem. Dit is ook 
reeds in het multidisciplinair overleg, waaraan het verpleegkundige en 
medische team van de diabeteszorg MUMC+ deelneemt, onder de aan-
dacht gebracht. Indien u zelf klachten op dit gebied ervaart, maak ze 
dan bespreekbaar bij uw behandelaar! 

Crisis bij CBR
Google je ‘CBR’ of ‘verlengen rijbewijs’ dan kun je er niet omheen. Het 
is crisis bij CBR. Chaos. Al lange tijd zijn er grote problemen met het 
toekennen van rijbewijzen. De wachttijden zijn enorm opgelopen door 
personele problemen en nieuwe werkwijzen binnen de organisatie. 
Hoe krijg je op deze manier je rijbewijs verlengd?
Begin op tijd luidt het advies. Minstens een half jaar voordat je rijbe-
wijs verloopt. Liever negen maanden wanneer je chronisch ziek of 
ouder bent. Wat zou het dan handig zijn wanneer RDW en CBR hun 
problemen met elkaar bespreken, werkwijzen op elkaar afstemmen en 
samenwerken. 5 maanden voordat mijn rijbewijs verliep ontving ik de 
kennisgeving van RDW. Actie!
Al snel bleek dat wie ‘ja’ antwoordt op een van de vragen van het CBR 
over de gezondheid, in een sloom draaiende molen terecht komt.
Nadat ik mijn gezondheidsverklaring, vergezeld van het keuringsrap-
port van mijn internist, had ingediend moest ik 16 weken wachten 
op een reactie. Die reactie hield in dat ik opnieuw naar mijn internist 
moest om hetzelfde formulier nogmaals in te laten vullen (?). Er was 
bovendien extra informatie van de oogarts gewenst. Verwerking van 
deze gegevens kon wederom wel 10 weken duren. Help. Er werden fou-
ten gemaakt. Als voorbeeld mijn keuringsrapporten, die onmogelijk via 
mail aangeleverd mochten worden vanwege privacy, raakten tot twee 
keer toe verloren via de post.  Maar ook medische formulieren die ‘op-
eens’ niet meer terug te vinden waren in ‘mijn CBR’ dossier en procedu-
res die van vandaag op morgen veranderen. Niet in mijn voordeel.

Mede door de procedurele en onbe-
weeglijke houding van CBR, verliep 
op 1 juli mijn rijbewijs. Ik ben assertief 
en heb fl ink om me heen geslagen. Ik 
belde, in de weken voordat mijn rij-
bewijs verliep, iedere dag. “Hoe ga 
ik dit doen? Werk, opvang van mijn 
dochters, boodschappen en alle an-
dere zaken waar ik mijn auto voor 
nodig heb.” “Is er een spoedproce-
dure?”, “Kan ik voorrang krijgen?” Ik 
werd gewoon op de grote stapel ge-
legd. Machteloos, omvergeslagen en 
ontsteld. Ik ben mijn rijbewijs uitein-
delijk drie weken kwijt geweest.

En ik ben niet de enige. Vele chronisch zieken en 75+’ers zitten in dezelf-
de molen. Doorrijden is geen optie, want rijden met een verlopen rijbe-
wijs is stra¤ aar. En bovendien keert de verzekering niet uit bij schade 
of letsel. De vragen blijven: “Hoe is dit mogelijk?”. “Wie doet hier iets 
aan? Maar vooral:  “Waarom moet een stabiele chronisch zieke iedere 5 
jaar gekeurd worden?”. Chronisch ziek ben je niet voor de lol. Je kunt er 
zelf niets aan doen. Soms vind ik het oneerlijk om te zien dat er wel een 
fl inke boete op lijkt te staan.

Masterthesis Angelique
lIn september 2019 ben ik afgestudeerd als verpleegkundig specialist. 
Een eindopdracht voor de opleiding was het uitvoeren van medisch we-
tenschappelijk onderzoek.
In dit onderzoek heb ik mij gericht op de aanwezigheid van hypoglyke-
mie unawareness bij diabetes mellitus type 1 of type 2 patiënten mini-
maal 6 maanden na het afronden van de Hypo Bewust cursus. Een deel 
van de mensen die op de Brugpoli komen hebben hieraan deelgenomen, 
waarvoor mijn dank!
In de samenvatting licht ik de doelstelling en de behaalde resultaten van 
dit onderzoek toe.

Het minder goed voelen van een hypoglykemie kan bij iedere patiënt 
met diabetes mellitus type 1 of type 2 optreden als diabetische autono-
me neuropathie complicatie. Bij een kwart van de mensen met diabetes 
mellitus type 1 raakt de adequate activering van het autonome zenuw-
stelsel op een hypoglykemie gestoord. De autonome respons treedt dan 
pas op bij een lagere glucosewaarde of helemaal niet. Een verminderd 
hypoglykemie gevoel wordt aangeduid met hypoglykemie unaware-
ness en betreft een glucosewaarde <3,5mmol/l waarbij afwezigheid van 
de vroege hypoglykemie waarschuwingssignalen kenmerkend is. De 
kans op een ernstige hypoglykemie, gedefi nieerd als een hypoglykemie 
waarbij hulp van anderen nodig is voor herstel, is zes keer zo groot als 
er sprake is van hypoglykemie unawareness dan bij mensen die een hy-
poglykemie wel voelen. Factoren die hypoglykemie unawareness verer-
geren zijn een laag HbA1c, frequente hypoglykemiën en schade aan het 
zenuwstelsel door meerdere ernstige hypoglykemiën met bewusteloos-
heid. Het optreden van een hypoglykemie wordt door veel patiënten en 
hun naasten als belastend en beangstigend ervaren. 

Als daar bijkomt dat er sprake is van hypoglykemie unawareness, waar-
bij de vroege waarschuwingssignalen ontbreken en een ernstige hypog-
lykemie plotseling optreedt neemt de belasting en de zorgen omtrent 
het optreden van hypoglykemiën van patiënt en familie toe, waardoor 
een vermindering van de kwaliteit van leven optreedt.

De behandeling van hypoglykemie unawareness bestaat in Nederland 
uit de Hypo Bewust cursus. 
De cursus wordt aangeboden indien men behandeld wordt met mini-
maal 3 keer per dag insuline injecties of continue subcutane insuline 
infusie (CSII), en de afgelopen 2 jaar een ernstige hypoglykemie ervaren 
of hypoglykemie unawareness hebben. Het doel van de Hypo Bewust 
cursus is patiënten weer bewust te laten worden van de symptomen 
van hypoglykemiën, strategieën ter preventie en behandeling van hy-
poglykemiën en leren omgaan met (het risico op) hypoglykemiën.

Vraagstelling: Bij welk percentage van de deelnemers aan de Hypo Be-
wust cursus is meer dan 6 maanden na het afronden sprake van hypog-
lykemie unawareness?
Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen bij welk percentage pati-
enten met diabetes mellitus type 1 of type 2, die meer dan 6 maanden 
geleden de Hypo Bewust cursus hebben afgerond, sprake is van hypog-
lykemie unawareness.

Methode
Voor het onderzoek zijn twee vragenlijsten afgenomen. De ene lijst 
bracht in de aanwezigheid van hypoglykemie unawareness in beeld en 
de andere de patiënten kenmerken, inclusief gegevens met betrekking 
tot ziekteduur, complicaties, risicofactoren en HbA1c.

Resultaten

Kenmerken van de deelnemers

Geslacht 19 vrouwen
en 17 mannen

Leeftijd; gemiddeld in jaren 54 jaar

Diabetesduur; gemiddeld in jaren 33 jaar

Hba1c; gemiddeld in % 7,9%

Indeling hypoglykemie unawareness

Geen hypoglykemie unawareness >3,5mmol/l 7 deelnemers

Matige hypoglykemie unawareness >2,5 - <3,5 mmol/l 14 deelnemers

Ernstige hypoglykemie unawareness 2,5mmol/l 15 deelnemers

De deelnemers met ernstige hypoglykemie unawareness hadden ge-
middeld de langste diabetesduur, de hoogste leeftijd en hebben het 
langst geleden de Hypo Bewust cursus afgerond. De deelnemers met 
ernstige hypoglykemie unawareness hadden gemiddeld het laagste 
HbA1c van 7,3%  ten opzichte van 8,8% bij de deelnemers die geen hy-
poglykemie unawareness ervaren.

Conclusie
• Streef HbA1c tussen de 7% en 8% met individuele streefwaarden per 

patiënt
• Jaarlijkse screening tijdens de jaarcontrole door middel van de hypog-

lykemie unawareness vragenlijst
• Uitvoeren van prospectief kwantitatief onderzoek
• Individuele educatie tijdens poliklinische consulten gericht op hypog-

lykemie unawareness

Column



Van de redactie
Nu de donkere dagen voor kerst zijn aangebroken is het weer tijd 
voor de laatste Diabetescourant van 2019. Wat opvalt is dat in 2019 
heel wat personele wisselingen hebben plaatsgevonden. Uw team 
staat er nog steeds in volle omvang, maar er is nieuw vers bloed in 
de gelederen. De soms emotionele afscheidsrecepties werden afge-
wisseld met de start van jonge, gemotiveerde en goed opgeleide 
mensen! De werkvreugde van deze nieuwe mensen werkt aanste-
kelijk voor het bestaande team en iedereen krijgt hier energie van!
Het medisch hoofd prof. dr. Schaper is met pensioen. Hij is opge-
volgd door prof. dr. Brouwers. In de volgende editie kunnen jullie 
het dubbelinterview lezen.  Diabetesverpleegkundige mevr. Sophie 
Wetzelaer is eveneens met pensioen. De opvolgers zijn Angelique 
Hugens en Celine Heijnens. Zij hebben inmiddels de 2-jarige mas-
teropleiding tot verpleegkundig specialist succesvol afgerond. Zij 
zullen in deze courant hun thesis kort toelichten. En “last but not 
least” is Sonja, onze diëtiste een nieuwe uitdaging aangegaan. Zij 
werd vervangen door Judith Krebbekx. 

Kim Kreuwels, onze vaste columniste, zal ingaan op de steeds toe-
nemende bureaucratie in onze samenleving en de gevolgen hiervan. 
Ondanks dat zij tijdig anticipeerde op het verlopen van haar rijbe-
wijs en de hiervoor noodzakelijke nieuwe aanvraag ruimschoots op 
tijd indiende, heeft ze toch nog 3 weken moet wachten op het  ‘roze 
papiertje’!
Verder is het nog steeds spannend of de Freestyle Libre (Flash gluco-
semeter) blijvend vergoed zal worden voor een grotere patiënten-
populatie. Wie is sneller om u te informeren? Social Media of uw 
diabetesteam? We houden u natuurlijk op de hoogte!

Wij wensen u veel leesplezier en uw suggesties voor de volgende 
courant zien we graag tegemoet via diabetescourant.endocrino-
logie@mumc.nl! Rest ons u nog een mooie herfst en een gezonde 
winter toe te wensen! 

Redactie: Mevr. J. Morales Belmar, Mevr. K. Kreuwels (patiëntengroep), 
mevr. S. Landewe  (internist-endocrinoloog), mevr. S. Paulussen en 
mevr. C. Heijnens (verpleegkundig specialist)
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Relevante websites:
www.diep.info
www.endocrinologie.mumc.nl
www.jdrf.nl

www.dvn.nl
www.diabetesfederatie.nl
www.diabetesfonds.nl

Smartphones en smartphonegebruik zijn de afgelopen jaren een steeds groter onderdeel van onze  dagelijkse 
bezigheden geworden, de mogelijkheden zijn in principe ook eindeloos.
normaliter worden in deze rubriek diverse apps besproken in de ondersteuning van zelfzorg bij diabetes. 
Nu zou ik graag specifi ek apps willen uitlichten die het gebruik van de freestyle libre vergemakkelijken.

Freestyle Librelink
De Freestyle Librelink app is de o£  ciele app van Abbott voor de Freestyle Libre en biedt de freestyle libre de 
mogelijkheid om glucosewaarden via de GSM uit te lezen.

Voordelen Nadelen

- automatische koppeling van gegevens met libreview
- glucosewaarde met telefoon af te lezen. (a¥ ankelijk 

van telefoon)
- makkelijke terugkoppeling regulatie met diabetesver-

pleegkundigen MUMC+(contacteer je behandelaar)
- beschikbaar voor zowel IOS (vanaf IPhone7) als 

Android telefoons
- opmerkingen zijn toe te voegen: 
 denk hierbij aan insuline injecties, koolhydraten, 

inspanning, stress etc.

- niet voor alle telefoons beschikbaar.
- de freestyle Librelink app is campatibel met telefoons 

voorzien van NFC die Android 5.0 of hoger gebruiken 
en met IPhone 7 of hoger die OS 11 en hoger gebrui-
ken.

Conclusie
De Freestyle Librelink heeft de voorkeur als het gaat om app ondersteuning bij het uitlezen van de freestyle 
Libre gegevens. De glucosewaarden worden als gemiddelde, maar ook dagspecifi ek  getoond, wat de com-
municatie van patiënt naar behandelaar en omgekeerd vergemakkelijkt.  Punt van aandacht; het invoeren 
van opmerkingen voegt voor de diabetesbehandelaar cruciale informatie toe waardoor het manegen van de 
regulatie vergemakkelijkt wordt.

Freestyle Libre editie

Ervaringen hypobewust
Ik wilde een sensor. Na 17 jaar klungelen met bloedsuikers, hypo 
unawareness en HbA1c’s die niet deden wat ik hoopte…   Ik zag het 
al voor me; mijn leven zou een stuk aangenamer, eenvoudiger, be-
trouwbaarder, kwalitatiever en prettiger worden als ikzelf niet meer 
telkens hoefde na te denken over mijn bloedsuiker. ‘Gewoon’ een 
nacht doorslapen zonder een wekker te zetten om 2:00 uur om 
te kijken wat de suiker deed. ‘Gewoon’ een week vakantie zonder 
12 keer per dag de vingerprik te moeten doen, omdat de zon, het 
strand, het zwemmen, de wind, het eten en eigenlijk al het andere 
dan ‘gebruikelijk’ de suikers zouden ontregelen. ‘Gewoon’, omdat 
voor een diabeet niets ‘gewoon’ is. Altijd en overal word je gecon-
fronteerd met deze aandoening. Na 17 jaar ervaring met diabetes 
ging ik ervan uit dat ik het een en ander al doorhad van hypo’s. Tot 
ik op een gegeven moment hypo unawareness ontwikkelde. Te druk, 
te veel stress, te weinig pure aandacht voor mijn diabetes. Mijn di-
abetesverpleegkundige meldde mij aan en met matige verwachtin-
gen nam ik deel aan de Hypo Bewust cursus. Waar het eigenlijk om 
draaide tijdens de cursus was de bewustwording. 

Het in contact komen met mijn lichaam. Opnieuw leren luisteren 
naar signalen die ik altijd al gevoeld had.  Doordat ik de cursus samen 
met lotgenoten volgde, ontstond er een band. Niemand begrijpt be-
ter hoe vreselijk een fl inke hypo aanvoelt en welke doodsangsten je 
op zo’n moment waarneemt dan een mede diabeet. Door samen de 
verbinding tussen diabetes en het lichaam weer op te zoeken, werd 
bewustwording gecreëerd. Een gevoel van vertrouwen in mijzelf en 
in mijn diabetes keerde terug. Hoewel ik na de Hypo Bewust cursus 
weer een stuk dichterbij mijzelf stond, werd ik nog te vaak verrast 
door glucose schommelingen waardoor ik acuut in een hypo terecht 
kwam. De angst voor hypo’s nam toe. Ik kon mijzelf de ruimte niet 
geven om 100% naar mijn lichaam te luisteren. Uiteindelijk kwam 
ik in aanmerking voor een glucosesensor en dat veranderde mijn le-
ven. Diabetes houdt altijd een hoofdrol in mijn verhaal, maar ik ben 
nu in de gelegenheid om zijn uitspattingen te temmen dankzij alles 
wat ik geleerd heb en de medische snu± es die nu voor handen zijn. 

Julia Morales Belmar

Handige App bij diabetes

Paprika Gazpacho

Ingrediënten
• 1-2 teentjes knofl ook • peper en zout
• 1 kleine rode ui  • kneepje Steviala Sweet Bee
• 200 gr geroosterde paprika  • GARNEREN
• 400 gr stukjes tomaten  • ⅛ komkommer
• ¼ tl of meer cayennepeper • half sneetje geroosterd brood

Bereiding
1. Hak de knofl ook en snijd de rode ui grof. Houd wat ui en basilicum ach-
ter voor de garnering. 2. Pureer de paprika met de tomatenblokjes, knof-
look, ui, chilipeper en de basilicum tot een mooie soep. Proef en breng op 
smaak met, Sweet Bee, peper en zout. Aanlengen met water voor een iets 
dunnere soep. Scheiden van vocht kun je tegengaan door iets te binden 
met 1 tl johannesbroodpitmeel. 3. Snijd voor de garnering de komkommer 
en de achtergehouden ui brunoise (piepkleine blokjes). Snijd croutons van 
het geroosterde sneetje brood. 4. Roer de soep vlak voor het serveren door 
en schenk de gazpacho over 8 glaasjes en garneer met de komkommer, ui 
en de croutons. Maak de soep extra feestelijk door een leuk spiesje over 
het glas te leggen.  5. Koel bewaren. Een dag van te voren maken of zelfs 
invriezen kan ook prima!

Zalm met venkel, sinaasappel 
en verse kruiden.

Ingrediënten
• 1 venkelknol • 1 el traditionele olijfolie
• 1 sinaasappel • 15 g verse platte peterselie
• 630 g verse zalmfi lets • 15 g verse basilicum

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd ondertussen de onderkant en 
stengels van de venkelknol, halveer de knol en snijd in plakken van een 
½ cm. Snijd de sinaasappel in plakken van een ½ cm. 2. Verdeel de ven-
kel over de lengte van de ovenschaal (ter grootte van de zalm) en verdeel 
er de sinaasappel over. Leg hier de zalm op. Besprenkel met de olie en 
bestrooi met peper en zout. Rooster de zalm a¥ ankelijk van de grootte 
ca. 15-20 min. in het midden van de oven. 3. Snijd ondertussen de peter-
selie fi jn. Pluk de blaadjes van de basilicum en snijd de grote blaadjes grof. 
Neem de zalm uit de oven en verdeel er vlak voor serveren de kruiden over.

Bereidingstip: Je kunt de zalm in zijn geheel voorbereiden (tot en met 
stap 2), afgedekt bewaren in de ovenschaal in de koelkast en op de dag 
zelf a¹ akken.

Kerstrecept 2019


