
Help, ik heb een hypo!
Hypo bewust training

Sommige mensen met diabetes zijn zich niet altijd bewust van 
een te lage bloedsuiker(suiker lager 4) of herkennen de 
klachten niet. Daardoor kunnen ze niet adequaat, tijdig en 
zelfstandig ingrijpen. Dit kan vervelende gevolgen hebben. Men 
gaat trager reageren of raakt zelfs bewusteloos. Angst voor deze 
situaties  maken mensen onzeker. Ook kan het problemen 
geven op het werk of in de relationele sfeer. 
Daarom organiseren wij ongeveer twee maal per jaar de 
hypo-bewust training.

Het doel van deze cursus is:
• Eerder leren herkennen wanneer uw bloedsuikerwaarde 
 te laag is of te hoog is.
• Leren uw bloedsuikerwaarden te corrigeren.
• Verminderen van de angst voor te lage en te hoge waarden.
• Een stabieler profiel en een verbeterd HbA1c.

Gedurende vier weken zijn er drie groepsbijeenkomsten van 
drie uur. Tussen de bijeenkomsten volgt u twee internetmodu-
les en houdt u een dagboek bij. Bij de derde bijeenkomst is uw 
partner of een andere naaste welkom. In deze cursus staat uw 
bewustwording centraal. Ook is er veel aandacht voor uw ken-
nis over lage bloedsuikerwaarden en hoe u deze kunt beïnvloe-
den. Na deze cursus evalueert de diabetesverpleegkundige sa-
men met u het effect van de bijeenkomsten. Per cursus nemen 
maximaal acht patiënten deel.
Voor wie is deze cursus bedoeld:

• Volwassenen met diabetes type 1 en 2 en onder 
 behandeling zijn bij de internist en of 
 diabetesverpleegkundige in het ziekenhuis
• Mensen die minimaal 3 keer per dag insuline gebruiken of 
 een insuline pomp hebben 
• Personen die een  ernstige hypo hebben door gemaakt 
 en/of hypo’s niet goed meer voelen aankomen ook wel 
 ‘hypo-unawareness’  
• Mensen die bewust hogere bloedsuikers nastreven uit 
 angst voor het krijgen van hypo, s

Kennis en toegang  tot het Internet zijn voorwaarden aange-
zien de cursus voor een deel online gevolgd wordt. Deelnemers 
moeten bereid zijn om drie groepsbijeenkomsten volgen. De 
bijeenkomsten worden geleid door twee ervaren diabetesver-
pleegkundigen en tijdens de 3de bijeenkomst sluit een psycho-
loog aan.

Ervaringen:
We hebben 6 cursussen gegeven. Er is een grote diversiteit in 
leeftijd, geslacht, type diabetes, behandelvorm ect.  Tijdens de 
bijeenkomsten is er voldoende ruimte voor ieders eigen verhaal, 
het delen van ervaringen en het leren van elkaar. Dit laatste 
wordt door de deelnemers en hun naasten als zeer positief er-
varen.  Het enthousiasme en gedrevenheid waarmee iedereen 
naar de volgende training komt en de tijd die de deelnemers 
spenderen aan  de “huiswerkopdrachten” is bewonderenswaar-
dig. Deelnemers die de cursus hebben gevolgd geven ons terug 
dat ze de signalen voorafgaande aan een hypo sneller en beter 
herkennen. Daardoor kunnen ze adequaat en tijdig de juiste ac-
tie ondernemen. Partners en dierbaren hebben meer inzicht en 
begrip. Deelname aan de cursus geschiedt in overleg met uw 
eigen arts of diabetesverpleegkundige.
Indien u nog vragen heeft over de cursus kunt u contact 
opnemen met:

Karin Crombach: k.crombach@mumc.nl of 
Janine Claessens: j.claessens@mumc.nl
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Van de redactie
We kregen  de nodige positieve  reacties op de eerste editie  van de 
Diabetescourant, zowel over de  inhoud als over de lay-out. Uiter-
aard staan we open voor opmerkingen, suggesties, aanvullingen of 
verbeterpunten. Voor het inhoudelijk vullen van deze nieuwe editie 
hadden we vlot weer de nodige  enthousiastelingen die  hun ver-
haal aan ons wilden voorstellen. Hopelijk vindt u als lezer hier weer 
het nodige  van uw gading. De Diabetescourant is ook te vinden op 
de website van de afdeling Endocrinologie

Correctie
Bij de redactieleden was in de vorige editie  een naam onvolledig 
vermeld.  Mw.  J Morales dient mw. J Morales Belmar  te zijn.

Aldus ziet de redactie er volgt uit:
Dhr. J Machiels, en mevr. J  Morales  Belmar (patiëntengroep) 
Mevr. M Graal (internist-endocrinoloog) Dhr. J Kalders en 
Mevr. S Paulussen (diabetesverpleegkundigen) 

Karin Crombach (links) en Janine Claessens (rechts)

Relevante websites:
www.diep.info
www.endocrinologie.mumc.nl
www.jdrf.nl

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

Voor u uitgezocht
Misschien hebt u het recent in de krant of op internet gelezen: on-
derzoekers van het Maastricht UMC+ hebben aangetoond dat gli-
clazide niet veiliger is dan andere, zogenaamde SU-derivaten. Inter-
nist-endocrinoloog Dr.  M. Brouwers - die zelf betrokken was bij het 
onderzoek - legt uit: “Gliclazide is een tablet dat veel wordt voor-
geschreven aan patiënten met type 2 diabetes. Het middel behoort 
tot de groep SU-derivaten, zoals ook glimepiride, glibenclamide en 
tolbutamide. Deze middelen zorgen ervoor dat de alvleesklier meer 
insuline afgeeft, waardoor de bloedsuiker daalt. Een bijwerking kan 
zijn dat de bloedsuiker te ver daalt, waardoor een hypo optreedt. We 
dachten altijd dat gliclazide minder hypo’s als bijwerking gaf dan 
de andere SU-derivaten. Ons onderzoek suggereert dat dat niet het 
geval:  gliclazide geeft evenveel hypo’s als andere SU-derivaten”.
Sommige mensen zijn bang geworden, nadat ze het nieuws in de 
krant hadden gelezen. Moeten ze gliclazide nog wel gebruiken?  Dr 
Brouwers:  “We weten dat hoge bloedsuikers niet goed voor je zijn. 
De eerst stap in de behandeling van type 2 diabetes is het medicijn 
metformine.  Als de suikerwaarden dan nog steeds te hoog zijn, 
wordt meestal een SU-derivaat zoals gliclazide toegevoegd.  Het ri-
sico op het krijgen van hypo’s is niet erg groot. Ze kunnen vooral op-
treden wanneer te weinig gegeten wordt.  Bijvoorbeeld tijdens een 
streng dieet of een ernstige buikgriep.  In dat soort gevallen is het 
raadzaam te overleggen met de diabetesverpleegkundige of arts. 

Misschien moet het medicament dan tijdelijk gestopt worden”.
Het diabetesteam van het Maastricht UMC+ is voortdurend bezig 
om de zorg voor patiënten met diabetes te verbeteren.  Dit onder-
zoek – dat gepubliceerd is in het  toonaangevende  internationale 
tijdschrift The British Medical Journal – draagt daar zeker aan bij.

Is gliclazide nu slecht voor u?
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 in het azM en heeft door de jaren heen zijn liefde voor het vak, erva-
ringen en kennis gedeeld met de podotherapeuten in dienst van de 
praktijk. In de afgelopen jaren is er door de podotherapeuten veel ge-
investeerd in kennis door scholingen en congressen in relatie tot de 
diabetische voetzorg. Zo is er een podotherapiepraktijk ontstaan die 
algemene podotherapeutische zorg aanbied, maar ook de preventieve 
zorg en behandeling van diabetische voeten hoog in het vaandel heeft 
staan. Voetzorg Maastricht podotherapie bestaat nu uit een team van 
5 podotherapeuten, 1 pedicure en 2 secretaresses. De praktijk is geves-
tigd op 3 verschillende locaties; Medisch centrum Annadal, de brugpo-
li en de poli interne in het MUMC+. De podotherapeut is op verschil-
lende vlakken betrokken bij de voetzorg bij mensen met diabetes. De 
huisarts, praktijkondersteuner, internist of diabetes verpleegkundige 
voert een beknopt voetonderzoek uit, waarbij de bevindingen bepa-
lend zijn of u wordt doorverwezen naar de podotherapeut. 

Indien u een eerste afspraak heeft bij de podotherapeut wordt er 
opnieuw een voetonderzoek uitgevoerd om een behandelplan op 
te stellen. Tijdens dit onderzoek worden testen uitgevoerd om te 
beoordelen hoe het gevoel en de doorbloeding in de voeten is. Er 
wordt gekeken naar de stand van de voeten en eventuele huid- en 
nagelafwijkingen. Aan de hand hiervan wordt het behandelplan 
met u besproken. U krijgt adviezen over controle en verzorging van 
de voeten, ook kan het noodzakelijk zijn dat er regelmatig voetbe-
handelingen moeten worden uitgevoerd door de pedicure of podo-
therapeut. Indien er klachten zijn kan een vervolgafspraak worden 
gemaakt om een therapie zoals steunzolen, ortheses of 
nagelbeugels te starten. Als er neuropathie (gevoelsstoornis), een 
verslechterde doorbloeding of standsafwijkingen van de voeten 
met drukplekken aanwezig zijn, ontstaat er een verhoogd risico op 
het ontstaan van verwondingen aan de voeten. Om verschillende 
reden, zoals een verminderde doorbloeding in de voeten en het 
vatbaarder zijn voor infecties etc. kunnen deze wonden soms moei-
lijk genezen. Ook bij de behandeling van deze complexe wonden 
speelt de podotherapeut verbonden aan Voetzorg Maastricht een 
grote rol. Door de nauwe samenwerking met de verschillende disci-
plines (verpleegkundig specialist in de diabetisch voet, internisten, 

vaatchirurgen, orthopeden, orthopedisch schoenmakers, diabetes 
verpleegkundigen, dermatologen) van het MUMC+ kan er snel en 
professioneel gehandeld worden. Op de woensdag en vrijdag wordt 
er vanuit de praktijk deelgenomen aan het spreekuur op de voeten-
poli van de poli interne, waar de uitdaging wordt aangegaan met 
de behandeling van de complexere wonden. Wij staan voor hoog 
kwalitatieve diabetische voetzorg en hechten veel waarde aan een 
goede samenwerking met u en de andere zorgverleners binnen het 
MUMC+. Het geeft ons voldoening als u weer “op goede voet”
vooruit kunt.

Op goede voet!

Voeten & Zo

Dokter aan het woord
Een interview met Prof. Dr. C Stehouwer

Ik ben opgeleid tot internist in Rotterdam 
en Amsterdam. Door mijn opleiders raakte 
ik al heel vroeg geïnteresseerd  in de behan-
deling van patiënten met diabetes mellitus.  
Dit doe ik intussen al vanaf 1987, dus bijna 
30 jaar. Ik denk dat diabetes een erg onder-
schatte aandoening is in de zin van de last 
en de druk die dat uitoefent op patiënten, 
met name bij type 1. Het is een aandoening 
waarbij je nooit een dag vakantie kan ne-

men. Je moet altijd nadenken over je hoeveelheid insuline of andere 
medicatie, over wat je doet en  over wat je eet. Als je als persoon met 
type 1 een dag overslaat dan loop je de  kans dat je op de intensive care 
belandt. Er zijn maar heel weinig aandoeningen waarbij dat zo nauw 
luistert. Bij de meeste chronische aandoeningen gebeurt er  meestal 
niks  bijzonders als je een dag je medicatie niet gebruikt. 
 Er is een onderzoek geweest waarbij aan een groep dokters gevraagd 
werd  om een week te leven als een patiënt met diabetes.  Dat hielden 
ze echter geen 2 dagen vol voor wat betreft spuiten en zelfcontrole. 
Dat zegt wel iets over de impact van de aandoening zelf.
 In mijn eerste periode als arts zag ik een zwangere type 1 patiënte die 
haar eerste kind verloren had bij 38 weken. Ik begeleidde haar in haar 
tweede zwangerschap waarbij ik haar wekelijks zag. Dit leidde tot een 
gezond kind.  Ik krijg nog steeds ieder jaar een kaart van die mevrouw. 
Maar misschien moet ik zelf die mevrouw ieder jaar een kaart sturen 
want zij heeft mij de essentie van diabetes geleerd, 
namelijk hoe ingewikkeld, moeilijk en belastend die ziekte is.
Ik ben daarna steeds, naast allerlei andere zaken, met diabeteszorg 
bezig gebleven en heb het een eer en genoegen gevonden om dit te 
blijven doen zowel hier als op andere werkplekken. Wat ik ook geleerd 
heb  is dat je bij goede diabeteszorg mensen probeert te helpen de 
ziekte in hun leven in te passen en waar dat kan en nodig is, te coa-
chen. Een van de grote valkuilen is dat we teveel focussen op  getallen 
zoals het HbA1c. Ik ben een enorme  voorstander van de recente bewe-
ging dat de streefdoelen van die getallen per persoon geïndividuali-
seerd moeten  worden, iets dat  we 15 jaar geleden al hadden moeten 
bedenken toen we dachten dat een HbA1c van 7 voor 

iedereen een goed getal was en een indicator dat het allemaal goed 
ging. De kern van mijn visie op diabetes is dan ook dat we veel meer 
moeten focussen op het zo gewoon mogelijk kunnen leven met daar-
bij de afweging  hoeveel energie je aan de diabetes wil en kan beste-
den en wat  daarbij redelijk is. De vraag is namelijk ook of iemand met 
een goed HbA1c met 10 x daags glucosemeting en 7 hypo ’s per week 
goede diabeteszorg krijgt. Ikzelf denk van niet.  Waar het uiteindelijk 
om gaat is wat mensen willen als zij goede informatie hebben en een 
op grond daarvan een afgewogen besluit kunnen nemen. Wij moeten 
ze helpen bij het nemen van dat besluit. Meer dan dat is onze rol ook 
niet, het is hun besluit. Als patiënt kiest voor een HbA1c van 7,5 % met 
2 x per week een hypo en 5 x dgs glucosecontrole dan is dat een bui-
tengewoon redelijke afweging en misschien beter dan HbA1c van 7 
met al die  andere omstandigheden. 
Ik ben ook  ontzettend onder de indruk van de intensieve glucosecon-
trole die sommige patiënten doen en welke belasting dat betekent 
voor hen. Ook zie ik patiënten die zo geconditioneerd zijn dat het 
moeilijk is om minder zelfcontrole te gaan doen. Ik vraag patiënten 
tegenwoordig vaak om op een  schaal van 1-10 aan te duiden hoe 
centraal diabetes in hun leven is.  Met getallen boven 3 ben ik niet 
tevreden en ik probeer met de  patiënt te praten over hoe goed ze 
dat vinden. Ik probeer ook na te gaan in hoeverre de glucosemetin-
gen invloed hebben op de aanpak van hun diabetes en de overbodige 
metingen  in overleg met patiënt te reduceren of daar op zijn minst 
aandacht voor te hebben. Het motto is ‘Less is more’. Hoe langer ik di-
abetes behandel hoe belangrijker ik kwaliteit van leven verkies boven 
richtlijnen en  preventie later.
Een glucosesensor maakt situaties soms begrijpelijker maar geeft 
soms meer info dan we aankunnen, ik in ieder geval. 
Toekomst: Voor type 2 zijn de trials (onderzoek) van GLP1 en de 
SGLT2-remmers  veelbelovend. Deze middelen lijken de prognose te 
verbeteren met als belangrijk voordeel  dat er geen gewichtstoename 
is en dat er geen toename van hypoglykemie is. Ondanks de kosten en 
andere bijwerkingen zie ik  dit toch als een vooruitgang.
Voor type 1 is het moeilijk om echte vooruitgang te voorspellen. De 
kunstmatige alvleesklier lijkt nog veraf.  De complexe problematiek 
met het immuunsysteem bij eilandjestransplantatie is nog steeds 
niet opgelost en lijkt ook niet op korte termijn achter de rug te zijn.

Patiëntenpraat 
Julia Morales Belmar vertelt

Ik was 8 jaar oud en woonde met mijn zusje, broertje en ouders 
in Sittard. Het was bijna zomer, heerlijk weer en ik speelde veel 
buiten met mijn zusje. Opvallend was dat ik ontzettend vaak 
dorst had en met gemak een liter water dronk bij het avondeten 
terwijl ik mijn bord met eten bijna niet aanroerde. Mijn ouders 
vonden dit alarmerend en gingen met me naar de huisarts. Hij 
controleerde direct mijn bloedglucose en die was 29.8 mmol/l!
In het ziekenhuis vertelde de arts mij dat ik Diabetes Mellitus 
type 1 had. Dit betekende dat mijn lichaam geen insuline meer 
aanmaakte waardoor ik moest leren om dit zelf toe te dienen 
door middel van injecties. Mijn ouders en ik mochten eerst 
oefenen met spuiten in een sinaasappel voordat het echte werk 
begon. Ik herinner me nog goed dat de diabetesverpleegkundi-
ge me een spuit liet klaarmaken en vervolgens zei: “Zo, neem 
nu een buikplooi en zet daar de naald maar in.” Je maakt een 
grapje zeker, dacht ik. Het spuiten en het doen van de vingerprik 
had ik met een paar dagen onder de knie. De gedachte dat
dit hele circus misschien toch zou overgaan, besloop mij nog re-
gelmatig. Tijdens mijn puberteit werd ik geconfronteerd met de 
harde waarheid. Diabetes en ik moesten een symbiose vormen 
voor de rest van mijn leven. Altijd hebben mijn ouders mij in 
elke omgeving laten prikken en spuiten en dit heeft ertoe 
geleid dat ik hiervoor geen schaamte ken. Naar mijn omgeving 
toe ben ik heel open over mijn diabetes en ik vertel hun graag 
wat de ziekte inhoudt, hoe ik ermee omga en, even belangrijk,
hoe zij ermee kunnen omgaan. Ik heb een aantal goede vrien-
den zelfs leren spuiten! Zo had ik op stap altijd iemand die mij 
de avond insuline kon injecteren in de bil, waardoor ik vrij was 
om van huis te gaan wanneer ik wilde. 

Ik liet mij niet weerhouden om deel te nemen aan de sportdag 
en ik ging, zoals iedere brugpieper, met alle klasgenootjes een 
week kamperen. Sinds een jaar of 2 gebruik ik de My Life Om-
niPOD en ervaar ik een aanzienlijk betere kwaliteit van leven. 
Al zie ik er in bikini soms uit als een robot met dit ding op mijn 
buik… waarover ik natuurlijk menig grapje gemaakt heb! Ik wil 
tegen het stigma en het schaamtegevoel strijden dat andere di-
abetes patiënten soms ervaren. Ik vind het ontzettend belang-
rijk dat patiënten zich niet schamen voor hun ziekte, maar net 
zoals ik een manier zoeken om het te accepteren als een deel 
van hun leven. Diabetes type 1 is goed behandelbaar en het 
optreden van complicaties kunnen adequaat bestreden worden. 
De realisatie dat ikzelf mijn toekomst in handen heb, geeft mij 
een bevredigend  gevoel. Met behulp van mijn ouders, 
vrienden en medisch deskundigen sta ik ijzersterk voor een 
gezonde toekomst! Nu ben ik 23 en heb ik een manier gevonden 
om te leven mét diabetes in plaats van geleefd te
worden dóór mijn diabetes.

“Diabetes en ik moesten een 
symbiose vormen voor de rest 

van mijn leven”

Sinds 2012 is Voetzorg Maastricht podotherapie verbonden aan 
het MUMC+ (azM). In het verleden was er al sprake van een nau-
we samenwerking met het azM, doordat Dhr. Willems (vorige 
eigenaar van voorheen podotherapie praktijk Willems) altijd 
affiniteit heeft gehad met de diabetische voetzorg. Hij is vanaf 
het begin betrokken bij de diabetische voetenpoli 
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 in het azM en heeft door de jaren heen zijn liefde voor het vak, erva-
ringen en kennis gedeeld met de podotherapeuten in dienst van de 
praktijk. In de afgelopen jaren is er door de podotherapeuten veel ge-
investeerd in kennis door scholingen en congressen in relatie tot de 
diabetische voetzorg. Zo is er een podotherapiepraktijk ontstaan die 
algemene podotherapeutische zorg aanbied, maar ook de preventieve 
zorg en behandeling van diabetische voeten hoog in het vaandel heeft 
staan. Voetzorg Maastricht podotherapie bestaat nu uit een team van 
5 podotherapeuten, 1 pedicure en 2 secretaresses. De praktijk is geves-
tigd op 3 verschillende locaties; Medisch centrum Annadal, de brugpo-
li en de poli interne in het MUMC+. De podotherapeut is op verschil-
lende vlakken betrokken bij de voetzorg bij mensen met diabetes. De 
huisarts, praktijkondersteuner, internist of diabetes verpleegkundige 
voert een beknopt voetonderzoek uit, waarbij de bevindingen bepa-
lend zijn of u wordt doorverwezen naar de podotherapeut. 

Indien u een eerste afspraak heeft bij de podotherapeut wordt er 
opnieuw een voetonderzoek uitgevoerd om een behandelplan op 
te stellen. Tijdens dit onderzoek worden testen uitgevoerd om te 
beoordelen hoe het gevoel en de doorbloeding in de voeten is. Er 
wordt gekeken naar de stand van de voeten en eventuele huid- en 
nagelafwijkingen. Aan de hand hiervan wordt het behandelplan 
met u besproken. U krijgt adviezen over controle en verzorging van 
de voeten, ook kan het noodzakelijk zijn dat er regelmatig voetbe-
handelingen moeten worden uitgevoerd door de pedicure of podo-
therapeut. Indien er klachten zijn kan een vervolgafspraak worden 
gemaakt om een therapie zoals steunzolen, ortheses of 
nagelbeugels te starten. Als er neuropathie (gevoelsstoornis), een 
verslechterde doorbloeding of standsafwijkingen van de voeten 
met drukplekken aanwezig zijn, ontstaat er een verhoogd risico op 
het ontstaan van verwondingen aan de voeten. Om verschillende 
reden, zoals een verminderde doorbloeding in de voeten en het 
vatbaarder zijn voor infecties etc. kunnen deze wonden soms moei-
lijk genezen. Ook bij de behandeling van deze complexe wonden 
speelt de podotherapeut verbonden aan Voetzorg Maastricht een 
grote rol. Door de nauwe samenwerking met de verschillende disci-
plines (verpleegkundig specialist in de diabetisch voet, internisten, 

vaatchirurgen, orthopeden, orthopedisch schoenmakers, diabetes 
verpleegkundigen, dermatologen) van het MUMC+ kan er snel en 
professioneel gehandeld worden. Op de woensdag en vrijdag wordt 
er vanuit de praktijk deelgenomen aan het spreekuur op de voeten-
poli van de poli interne, waar de uitdaging wordt aangegaan met 
de behandeling van de complexere wonden. Wij staan voor hoog 
kwalitatieve diabetische voetzorg en hechten veel waarde aan een 
goede samenwerking met u en de andere zorgverleners binnen het 
MUMC+. Het geeft ons voldoening als u weer “op goede voet”
vooruit kunt.

Op goede voet!

Voeten & Zo

Dokter aan het woord
Een interview met Prof. Dr. C Stehouwer

Ik ben opgeleid tot internist in Rotterdam 
en Amsterdam. Door mijn opleiders raakte 
ik al heel vroeg geïnteresseerd  in de behan-
deling van patiënten met diabetes mellitus.  
Dit doe ik intussen al vanaf 1987, dus bijna 
30 jaar. Ik denk dat diabetes een erg onder-
schatte aandoening is in de zin van de last 
en de druk die dat uitoefent op patiënten, 
met name bij type 1. Het is een aandoening 
waarbij je nooit een dag vakantie kan ne-

men. Je moet altijd nadenken over je hoeveelheid insuline of andere 
medicatie, over wat je doet en  over wat je eet. Als je als persoon met 
type 1 een dag overslaat dan loop je de  kans dat je op de intensive care 
belandt. Er zijn maar heel weinig aandoeningen waarbij dat zo nauw 
luistert. Bij de meeste chronische aandoeningen gebeurt er  meestal 
niks  bijzonders als je een dag je medicatie niet gebruikt. 
 Er is een onderzoek geweest waarbij aan een groep dokters gevraagd 
werd  om een week te leven als een patiënt met diabetes.  Dat hielden 
ze echter geen 2 dagen vol voor wat betreft spuiten en zelfcontrole. 
Dat zegt wel iets over de impact van de aandoening zelf.
 In mijn eerste periode als arts zag ik een zwangere type 1 patiënte die 
haar eerste kind verloren had bij 38 weken. Ik begeleidde haar in haar 
tweede zwangerschap waarbij ik haar wekelijks zag. Dit leidde tot een 
gezond kind.  Ik krijg nog steeds ieder jaar een kaart van die mevrouw. 
Maar misschien moet ik zelf die mevrouw ieder jaar een kaart sturen 
want zij heeft mij de essentie van diabetes geleerd, 
namelijk hoe ingewikkeld, moeilijk en belastend die ziekte is.
Ik ben daarna steeds, naast allerlei andere zaken, met diabeteszorg 
bezig gebleven en heb het een eer en genoegen gevonden om dit te 
blijven doen zowel hier als op andere werkplekken. Wat ik ook geleerd 
heb  is dat je bij goede diabeteszorg mensen probeert te helpen de 
ziekte in hun leven in te passen en waar dat kan en nodig is, te coa-
chen. Een van de grote valkuilen is dat we teveel focussen op  getallen 
zoals het HbA1c. Ik ben een enorme  voorstander van de recente bewe-
ging dat de streefdoelen van die getallen per persoon geïndividuali-
seerd moeten  worden, iets dat  we 15 jaar geleden al hadden moeten 
bedenken toen we dachten dat een HbA1c van 7 voor 

iedereen een goed getal was en een indicator dat het allemaal goed 
ging. De kern van mijn visie op diabetes is dan ook dat we veel meer 
moeten focussen op het zo gewoon mogelijk kunnen leven met daar-
bij de afweging  hoeveel energie je aan de diabetes wil en kan beste-
den en wat  daarbij redelijk is. De vraag is namelijk ook of iemand met 
een goed HbA1c met 10 x daags glucosemeting en 7 hypo ’s per week 
goede diabeteszorg krijgt. Ikzelf denk van niet.  Waar het uiteindelijk 
om gaat is wat mensen willen als zij goede informatie hebben en een 
op grond daarvan een afgewogen besluit kunnen nemen. Wij moeten 
ze helpen bij het nemen van dat besluit. Meer dan dat is onze rol ook 
niet, het is hun besluit. Als patiënt kiest voor een HbA1c van 7,5 % met 
2 x per week een hypo en 5 x dgs glucosecontrole dan is dat een bui-
tengewoon redelijke afweging en misschien beter dan HbA1c van 7 
met al die  andere omstandigheden. 
Ik ben ook  ontzettend onder de indruk van de intensieve glucosecon-
trole die sommige patiënten doen en welke belasting dat betekent 
voor hen. Ook zie ik patiënten die zo geconditioneerd zijn dat het 
moeilijk is om minder zelfcontrole te gaan doen. Ik vraag patiënten 
tegenwoordig vaak om op een  schaal van 1-10 aan te duiden hoe 
centraal diabetes in hun leven is.  Met getallen boven 3 ben ik niet 
tevreden en ik probeer met de  patiënt te praten over hoe goed ze 
dat vinden. Ik probeer ook na te gaan in hoeverre de glucosemetin-
gen invloed hebben op de aanpak van hun diabetes en de overbodige 
metingen  in overleg met patiënt te reduceren of daar op zijn minst 
aandacht voor te hebben. Het motto is ‘Less is more’. Hoe langer ik di-
abetes behandel hoe belangrijker ik kwaliteit van leven verkies boven 
richtlijnen en  preventie later.
Een glucosesensor maakt situaties soms begrijpelijker maar geeft 
soms meer info dan we aankunnen, ik in ieder geval. 
Toekomst: Voor type 2 zijn de trials (onderzoek) van GLP1 en de 
SGLT2-remmers  veelbelovend. Deze middelen lijken de prognose te 
verbeteren met als belangrijk voordeel  dat er geen gewichtstoename 
is en dat er geen toename van hypoglykemie is. Ondanks de kosten en 
andere bijwerkingen zie ik  dit toch als een vooruitgang.
Voor type 1 is het moeilijk om echte vooruitgang te voorspellen. De 
kunstmatige alvleesklier lijkt nog veraf.  De complexe problematiek 
met het immuunsysteem bij eilandjestransplantatie is nog steeds 
niet opgelost en lijkt ook niet op korte termijn achter de rug te zijn.

Patiëntenpraat 
Julia Morales Belmar vertelt

Ik was 8 jaar oud en woonde met mijn zusje, broertje en ouders 
in Sittard. Het was bijna zomer, heerlijk weer en ik speelde veel 
buiten met mijn zusje. Opvallend was dat ik ontzettend vaak 
dorst had en met gemak een liter water dronk bij het avondeten 
terwijl ik mijn bord met eten bijna niet aanroerde. Mijn ouders 
vonden dit alarmerend en gingen met me naar de huisarts. Hij 
controleerde direct mijn bloedglucose en die was 29.8 mmol/l!
In het ziekenhuis vertelde de arts mij dat ik Diabetes Mellitus 
type 1 had. Dit betekende dat mijn lichaam geen insuline meer 
aanmaakte waardoor ik moest leren om dit zelf toe te dienen 
door middel van injecties. Mijn ouders en ik mochten eerst 
oefenen met spuiten in een sinaasappel voordat het echte werk 
begon. Ik herinner me nog goed dat de diabetesverpleegkundi-
ge me een spuit liet klaarmaken en vervolgens zei: “Zo, neem 
nu een buikplooi en zet daar de naald maar in.” Je maakt een 
grapje zeker, dacht ik. Het spuiten en het doen van de vingerprik 
had ik met een paar dagen onder de knie. De gedachte dat
dit hele circus misschien toch zou overgaan, besloop mij nog re-
gelmatig. Tijdens mijn puberteit werd ik geconfronteerd met de 
harde waarheid. Diabetes en ik moesten een symbiose vormen 
voor de rest van mijn leven. Altijd hebben mijn ouders mij in 
elke omgeving laten prikken en spuiten en dit heeft ertoe 
geleid dat ik hiervoor geen schaamte ken. Naar mijn omgeving 
toe ben ik heel open over mijn diabetes en ik vertel hun graag 
wat de ziekte inhoudt, hoe ik ermee omga en, even belangrijk,
hoe zij ermee kunnen omgaan. Ik heb een aantal goede vrien-
den zelfs leren spuiten! Zo had ik op stap altijd iemand die mij 
de avond insuline kon injecteren in de bil, waardoor ik vrij was 
om van huis te gaan wanneer ik wilde. 
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