
Van de redactie
Beste lezers,
Het zal u niet ontgaan zijn dat we te maken hebben met een zeer 
warm voorjaar met temperaturen die soms oplopen tot boven de 
30 graden! Een reden om ons hoofd en lichaam koel te houden. Van-
daar dat wij u in deze zomereditie tips geven om de komende zomer 
goed door te komen. Ook zullen wij u informeren over diabetes in 
relatie tot het arbeidsproces. Jeanine en Annemie zullen hun rol als 
verpleegkundig specialist binnen de diabeteszorg nader toelichten. 
Verder bevat deze courant een interview van een patiënt die recent 
gediagnosticeerd werd met diabetes type 2 waaruit blijkt dat diabe-
tes geen hindernis hoeft te zijn! Als lerende organisatie gaan we re-
gelmatig naar congressen. In deze uitgave zullen wij u kort informe-
ren  over  de kennis en ontwikkeling die we daar hebben opgedaan.  
Wij staan open voor uw ideeën en tips voor een volgende editie. Laat 
uw stem horen!

diabetescourant
Jaargang 2, nummer 5 | augustus 2017

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

www.dvn.nl
www.diabetesfederatie.nl
www.diabetesfonds.nl
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Wij wensen u veel leesplezier toe en een aangename zomerperiode. 
Tot ziens!

Redactie: Dhr. J. Machiels en mevr. J. Morales Belmar (patiëntengroep), 
mevr. M. Graal (internist-endocrinoloog), mevr. S. Paulussen en mevr. C. 
Heijnens (diabetesverpleegkundigen)

Uit het leven gegrepen
Sedert enkele maanden loop ik rond met een serieuze diabetes type 
2 aandoening.
Ik schrok hevig en werd opstandig toen ik na voorafgaande signa-
len door mijn huisarts Pie Castermans geconfronteerd werd met de 
mededeling dat mijn suikergehalte een té gevaarlijk hoog peil had 
bereikt en ik door hem halsoverkop voor acute behandeling naar het 
ziekenhuis doorverwezen werd. 

Daar wakker geschud realiseerde ik me dat hiermee abrupt een ein-
de aan mijn intensieve leefwijze met vele opdrachten in binnen en 
buitenland werd aangekondigd. 

Vanaf dag één werd ik echter zorgzaam opgevangen en voelde me in 
veilige handen van de terzake kundige kring van diabetesverpleeg-
kundigen van het MUMC+ en diëtisten van gezondheidscentrum 

Dr. van Kleef die mij zeer indringend inwijdden in het wel en wee 
van de suikerpatiënt. Na mevr. Koolen ontfermde mevr. Wils zich 
over mij en kreeg bij gratie van haar dagelijkse aanwijzingen een 
nieuw en strak levensritme aangemeten. Vakkundig werd ik bege-
leid en met joyeuze maar strakke hand onderwezen in de methode 
van "meten en weten, eten en spuiten". Aldus belandde ik -na enke-
le vervelende ervaringen- in rustiger vaarwateren . 

Ik doorliep een intensief educatie traject dat mij vooralsnog aan-
vaarding van en makkelijker omgang met deze aandoening leerde. 
Heden maak ik de balans op en ben benieuwd wat de toekomst mij  
kan bieden.  

Jo Coenen 

Nieuwe richtlijn insuline injecteren

Diabetes Werkt!, voor als werk en diabetes niet 
meer soepel samen gaan

Dagelijks dienen veel mensen met diabetes mellitus insuline toe 
met een insulinepen. Het is belangrijk dat dit op de juiste wijze ge-
beurt. In Nederland wordt gebruik gemaakt van de richtlijn “Het 
toedienen van insuline met de insulinepen”(2008). Deze richtlijn is 
ontwikkeld in opdracht van de beroepsgroep van diabetesverpleeg-
kundigen, de EADV  en is bedoeld voor alle (diabetes)zorgverleners 
die te maken hebben met het geven van educatie over en het toedie-
nen van insuline met een insulinepen. 
Onlangs is deze landelijke richtlijn herzien door een aantal diabetes-
zorgverleners. Twee van onze medewerkers hebben hieraan meege-
werkt.
In de herziende richtlijn staan een aantal vraagstukken centraal. 
1. De materialen zoals de pennaalden en de insulinepennen, 2. De 
voorbereiding van een insuline-injectie, waarbij aandacht wordt be-
steed aan spuitangst, 3. De plaats waar de insuline moet worden 
toegediend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschil-
lende insulinesoorten, 4. De technische uitvoering van de injectie. 
Het herzien van een richtlijn is niet zo eenvoudig. De inhoud moet 
wetenschappelijk onderbouwd zijn. Dat betekent dat door de werk-
groep actief gezocht is naar nieuwe, internationale literatuur om 
bestaande opvattingen opnieuw te ondersteunen of als er nieuwe 
inzichten zijn deze aan te passen. De laatste jaren zijn veel nieuwe 
producten op de markt gekomen zoals nieuwe insulines, andere 
pennen en insulinepennaalden. Een andere reden waarom het be-
langrijk is om de richtlijn actueel te houden, is dat de richtlijn re-
gelmatig gebruikt wordt als bronvermelding in wetenschappelijke 
stukken en vertaald is in het Engels en Turks.
Bij het herzien van de richtlijn uit 2008 is gebleken dat een groot 

deel van de inhoud nog actueel is. Dat is mooi. Toch zijn er een aan-
tal belangrijke wijzigingen die ook voor u als patiënt belangrijk zijn. 
Voor u de belangrijkste adviezen en wijzigingen op een rij.

• Pennaalden dienen eenmalig gebruikt te worden
• Insuline dient toegediend te worden in een schone huid
• Troebele insuline dient gemengd te worden door minimaal 10 x 
rustig te zwenken

ʘ Bij minder dan 12eenheden troebele insuline, een nieuwe 
pen nemen

• Voor het spuiten eerst een functietest verrichten (2 eenheden 
insuline wegspuiten)
• Spuit de insuline steeds op een andere/nieuwe plek
• Spuit de insuline niet door de kleding heen
• Spuit de insuline rustig in en laat de naald 10 seconden in de 
huid zitten
• Thuiszorgorganisaties moeten beveiligde pennaalden gebruiken
• Een dosis groter dan 50 eenheden hoeft niet meer gesplitst te 
worden. De maximaal toe te dienen hoeveelheid is de dosis die 
maximaal met de pen ingesteld kan worden
• De toedieningsplaats is afhankelijk van de soort insuline. Be-
spreek dit met uw behandelaar
• Advies is om de huid na inspuiten van de insuline niet te mas-
seren.
https://www.youtube.com/watch?v=98QKePyJ2q8  (link naar in-
suline spuiten)

Annemie van Haarlem, verpleegkundig specialist diabetes
Jeanine Pinxt, VioS diabetes.

DiabetesWerkt! is gespecialiseerd in het coachen van medewerkers 
met diabetes en het bieden van ondersteuning bij de verplichte 
re-integratie van medewerkers met diabetes die zijn uitgevallen in 
hun werk. Merkt u dat u vastloopt in u werk of bent u reeds uitge-
vallen in uw werk? Neem dan contact op met DiabetesWerkt!. De 
ervaringsdeskundige coaches staan u graag te woord. U kunt voor 
informatie ook een bezoek brengen aan onze site: www.diabetes-
werkt.nl
Voluit werken met diabetes is het doel dat wij nastreven. De loop-
baancoaches van DiabetesWerkt! weten hoe het voelt om diabetes 
te hebben en wat dit met u kan doen in relatie tot werk. Zij zijn niet 
alleen loopbaancoach, maar hebben zelf diabetes of veel ervaring 
met diabetes. Door de praktische benadering het netwerk in de di-
abeteszorg heeft DiabetesWerkt! een unieke wijze van begeleiden.

Marcel (42) Diabetes type 1 sinds zijn 33ste jaar, werkt als buschauf-
feur. Hij schakelde een coach in na een conflict over zijn onregelma-
tige werkrooster.
Wat ging eraan vooraf?

“Het vervoer in mijn provincie werd na een aanbestedingsronde door 
een andere vervoersmaatschappij verzorgd. Ik kreeg ineens een 
compleet ander rooster: de ene dag had ik een hele vroege dienst, 
de andere dag een avonddienst. Dat was funest voor mijn regelmaat 
en diabetes. Ik kreeg zo’n stress, dat ik kilo’s afviel en heel slecht 
sliep. Mijn bloedglucosewaarden schoten alle kanten op. Al die ja-
ren had ik mijn diabetes uitstekend geregeld; op tijd eten, altijd net 
iets hogere waarden als ik ging werken, zodat ik geen hypo zou krij-
gen. Ik was altijd open geweest over mijn diabetes. Nu keerde die 
openheid zich tegen me. Mijn collega’s en leidinggevende lieten me 
als een baksteen vallen: ‘dat is jouw probleem’, kreeg ik te horen. En 
zelfs: ‘misschien moet je maar ander werk zoeken’. Ik vond het zo erg 

dat er naar mij gekeken werd alsof ik gek was en niet voor de volle 
100 procent voldeed. Ik was ten einde raad en zocht de bedrijfsarts 
op, maar die wist het verschil tussen diabetes type 1 en 2 niet eens. 
Toen zakte me de moed in de schoenen. Daarna heb ik de vakbond 
ingeschakeld en benaderde ik DiabetesWerkt!.

Wat deed DiabetesWerkt!?
“Al direct bij het eerste gesprek met de coach bleek dat ik in mijn 
recht stond. Enkele eenvoudige aanpassingen aan mijn rooster zou 
de regelmaat terugbrengen in mijn werk. Zonder dat ik een uitzon-
derlijk relaxt rooster zou krijgen – wat mijn collega’s weer jaloers 
zou maken. Ik vond het ongelooflijk fijn dat de coach me liet merken 
dat ik helemaal niet lastig was en dat er een eenvoudige oplossing 
voor handen was. Samen met hem, de bedrijfsarts – die mij ook 
steunde – en een vakbondslid hebben we een informatief gesprek 
gehad met mijn leidinggevende. Daarna heb ik mijn ‘oude’ rooster 
weer teruggekregen, zodat ik nog steeds onregelmatige diensten 
draai, maar wel volgens een vast patroon. Dus een week lang avond-
diensten bijvoorbeeld. Dat zorgt voor een goed ritme en zo kan ik 
toch normaal mijn werk doen.

Hoe is het nu?
“Ik ga nog steeds met plezier naar mijn werk en ben heel tevreden 
over de afloop. Ik merk wel dat ik erg op mijn hoede ben en mijn 
collega’s niet meer alles vertel. Door de regelmaat ben ik wel weer 
fitter en slaap weer beter. Gelukkig.”

Voor informatie kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag:
Team DiabetesWerkt! - www.diabeteswerkt.nl -                                                                  
info@diabeteswerkt.nl - 073 – 62 32 980



EADV-symposium 2017 Een hittegolf! En dan…

Zomerwoordzoeker

Heerlijk die zomer , maar soms is het ook wel erg warm. Mensen met 
diabetes kunnen extra veel last hebben van hoge temperaturen. Tien 
tips, wat te doen met warm weer bij diabetes:
Tip 1: drink voldoende water 
Drink voldoende water (1,5 tot 2 liter) met warm weer. Als je   
uitdroogt kan insuline minder goed werken.
Tip 2: let op met zon
Verbranding in de zon kan leiden tot een ontregelde diabetes.  
Smeer je goed in en mijd de volle zon in de middag.
 Tip 3: meet je bloedglucose vaker
Warm weer heeft vaak ongemerkt invloed op je bloedglucose. Dat kan 
op verschillende manieren. Insuline wordt door warmte sneller en be-
ter opgenomen, waardoor de insulinebehoefte vermindert. Maar als je 
een dagje op het strand ligt en lekker niets doet, kan je bloedglucose 
stijgen. Minder stress en veel ontspanning werken juist weer bloed-
glucoseverlagend. Extra meten is daarom verstandig. 
Tip 4: houd je medicatie koel
Bewaar je voorraad insuline en glucagon het liefst koud (tussen 2 en 
8 graden) of anders zo constant mogelijk. Extreme warmte gedurende 
langere tijd kan de werkzaamheid van insuline beïnvloeden. Houd uw 
aangebroken insuline pen/ patroon of flacon uit de zon, Insuline die 
bevroren is geweest, mag niet meer gebruikt worden. Ga je op stap als 
het warm is, bewaar de insuline en glucagon dan bijvoorbeeld in een 
koelbox of -tasje (niet te dicht bij de koelelementen). Stop geen insuline 
in de tas of koffer in de kofferbak van de auto vanwege de hoge tempe-
raturen. En laat je medicatie zeker niet in je auto liggen. Binnen een uur 
in de volle zon kan het in de auto al 60 graden worden.
Tip 5: ga je zwemmen? Koppel de insulinepomp af
Koppel de insulinepomp af als je gaat duiken of zwemmen. Spuit ver-
vangend kortwerkende insuline als je de pomp langer dan een uur af-
koppelt. Vergeet niet om de pomp daarna weer aan te koppelen.
Tip 6: neem extra infuusnaaldjes mee
Infuuspleisters kunnen door water, zweet en zonnebrandcrèmes los-
laten. Extra infuusnaaldjes meenemen dus. Een infuuspleister heeft 

twee uur nodig om goed te hechten, dus niet vlak voor het zwemmen 
een nieuw naaldje inbrengen.
 Tip 7: bescherm je voeten
Loop ondanks het warme weer zo min mogelijk op blote voeten, trek 
bijvoorbeeld slippers aan om wondjes aan je voeten te voorkomen. 
Als je door de diabetes geen optimaal gevoel meer hebt kunnen door 
scherpe voorwerpen op het strand en in de zee ongemerkt wondjes 
ontstaan.
Tip 8: wees matig met alcohol
Een alcoholisch drankje op een zomerse middag of avond is verleidelijk. 
Bij meer dan 1-2 glazen alcohol in combinatie met het gebruik van een 
S.U.-tablet (bijvoorbeeld gliclazide of glimepiride) of insuline, is de kans 
op te lage glucosewaarden in de nacht groter. Neem dan een boterham 
voor het slapen gaan om een eventuele hypo te voorkomen. En drink er 
water bij om uitdroging te voorkomen.
Tip 9: wat te doen met eten?
Op een zomerse dag lekker lang tafelen of op een later tijdstip eten. 
Dat kan! Je tablet innemen of insuline spuiten kan zonder nadelige 
gevolgen wel een keer een uur of twee later. Ga je bbq-en? Het Diabe-
tes Fonds heeft gezonde bbq-recepten, kijk maar eens op https://www.
diabetesfonds.nl/over-diabetes/eten-met-diabetes/gezonde-barbecue 
 Tip 10: check je fruit of ijsje
Fruit is een lekker tussendoortje op een zomerse dag!   
Check op https://www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/eten-met-dia 
betes/fruit de handige fruitlijst van het Diabetes Fonds met   
daarop de koolhydraten en calo-
rieën. Lekker een ijsje eten met 
warm weer? Kijk op deze ijslijst 
(https://www.diabetesfonds.nl/
over-diabetes/heb-ik-diabetes/
ijsjes) voor de koolhydraten en ca-
lorieën in populaire ijsjes.

Bron: DVN

Naam ______________________
Datum _____________________
Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

Op 16 maart 2017 bezochten 10 diabetesverpleegkundigen van het 
MUMC+ het EADV-symposium . EADV ( Eerste Associatie Diabetes-
verpleegkundigen) is de in 1986 opgerichte beroepsorganisatie  voor 
diabeteszorgverleners. Het symposium wordt 2-jaarlijks georgani-
seerd te Nieuwegein en is bedoeld voor  diabetesverpleegkundigen, 
praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten en huisartsen.

Primair doel van het symposium was op de hoogte blijven van de 
nieuwste ontwikkelingen in de diabeteswereld, zowel op therapeu-
tisch als op technisch gebied.
De dag was opgebouwd uit een aantal gemeenschappelijke  lezin-
gen en een aantal parallelsessies. De dagvoorzitter was Rudolf Juliët. 
Rudolf is een afgestudeerde marketing- en communicatiespecialist. 
Sinds 1999 heeft hij praktijkervaring opgedaan als telefonische ad-
vertentieverkoper, accountmanager, marketing & salesmanager. Nu 
werkt hij - met zijn bedrijf Spraakwater Sessies - als trainer & spreker.
Rudolf vertelde over zijn eigen ervaring als patiënt. Hij heeft jaren 
geleden Guillain-Barré gehad waarbij hij volledig verlamd was en 
beademd werd. Hij kon daardoor niet praten maar ook niets duide-
lijk maken door bewegingen. Hij zat letterlijk gevangen in zijn eigen 
lichaam.

Hij maakte ons duidelijk hoe dat voelt door de zaal een opdracht 
te geven. We gingen allemaal staan en moesten de adem inhouden 
alsof je in een box zit opgesloten. Degene die de adem niet meer 
kon inhouden, mocht gaan zitten. Uiteindelijk bleef  één iemand 
staan die ongeveer 2,5 minuut de adem inhield. De rest van de zaal 
ging al snel zitten. Dit overkwam Rudolf toen hij aan de beademing 
lag. De slang schoot los, het alarm ging af maar niemand reageerde. 
Dit duurde ongeveer 2,5 minuut. De verpleegkundige die hem vond, 
deed er redelijk laconiek over. Ze sloot de slang weer aan en vroeg 
zich af hoe het kwam dat ze het alarm niet had gehoord? Oh de in-
tercom stond uit. Knop omzetten en klaar. 
Hij vertelde hoe belangrijk de interactie met patiënten is. Klantge-

richtheid is heel belangrijk.
Volgens hem had de verpleegkundige op dat moment, het verschil 
kunnen maken door contact met hem te zoeken. Rudolf ziet dat als 
een gemiste kans.
Inlevingsvermogen leidt tot stress verlaging waardoor mensen snel-
ler beter worden.
Communicatie als medicijn. En eigenlijk heb je dan 3 winnaars, de 
patiënt, de hulpverlener en de organisatie. Het is daar waar je het 
verschil kunt maken.
 
Daarnaast vond op deze dag de presentatie plaats van de samenvat-
tingskaart van de herziende richtlijn “Insuline spuiten met de pen”.  
Dit was een bijzonder moment aangezien twee van onze collega’s 
(Annemie van Haarlem, verpleegkundig specialist en Jeanine Pinxt, 
Verpleegkundige specialist in  opleiding) aan de werkgroep voor 
deze herziening hebben deelgenomen.
In deze Diabetescourant vindt u een uitgebreider artikel over deze 
herziende richtlijn.

Prof. Dr. Schaper gaf tijdens dit symposium eveneens een interes-
sante lezing met betrekking tot de nieuwe ontwikkelingen die zich 
in de diabeteszorg voor doen. Denk hierbij aan ontwikkelingen op 
het gebied van medicatie, zoals DPP4-remmers, SGLT2-antagonis-
ten en GLP1-analogen, maar ook ontwikkelingen in de vorm van 
transplantatie van de eilandjes van Langerhans, een techniek die 
nog in ontwikkeling/opkomst is. De conclusie was dat er veel nieu-
we ontwikkelingen zijn en er nog veel meer ontwikkelingen aanko-
men, maar dat we vooral ook geduldig moeten zijn.

Al met al was het een zeer interessante en leerzame dag en een 
ontmoetingsplek voor (oude) bekenden in de diabeteszorg. De di-
abetesverpleegkundigen van MUMC+ zijn weer op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen rondom diabetes mellitus. Dank aan 
MUMC+ die dit mogelijk maakt.

Verpleegkundig specialisten binnen de diabeteszorg 
In dit magazine willen we graag stilstaan bij de functie van de verpleeg-
kundig specialist (VS) als onderdeel van het diabetesteam. U komt voor uw 
diabetesbehandeling op de brugpoli. Het behandelteam bestaat naast de 
internist en de diëtiste ook uit een diabetesverpleegkundige en VS. Deze 
voor u wellicht nieuwe functie, bestaat inmiddels zo’n 10 jaar in Nederland. 
Middels dit stukje willen wij u uitleggen  wat een VS doet en wat het ver-
schil is met de diabetesverpleegkundige.

Wat is een VS?
Als je als verpleegkundige afgestudeerd bent en ambities hebt, kun je een 
2-jarige masteropleiding volgen tot VS. Gedurende deze opleiding wordt 
leren en werken gecombineerd. De verpleegkundige in opleiding tot speci-
alist noemt men kortweg VioS. 
Het wezenlijke verschil met de diabetesverpleegkundige is de uitgebreide-
re medische bevoegdheid. Daar waar de diabetesverpleegkundige u onder 
supervisie van de medisch specialist begeleidt en bevoegd is om diabe-
tesmedicatie voor te schrijven, mag de VS u zelfstandig  begeleiden, on-
derzoeken aanvragen en uitgebreider medicatie opstarten en aanpassen. 
De VS verbindt zo het medische vak met het verpleegkundige vak.

Dit kan betekenen dat u in de spreekkamer geen medisch specialist meer 
aantreft maar een VS. De internist zal u hierover informeren en samen met 
u besluiten of u over kunt naar de VS. Overleg met de internist is ten alle 
tijde mogelijk. Voordeel voor u kan zijn dat er maar een behandelaar be-
trokken is bij uw diabetesbehandeling.

Binnen de diabeteszorg werken momenteel twee VS, namelijk Ron 
Sleegers en Annemie van Haarlem. Ron is al vele jaren werkzaam als VS 
binnen het zgn. “voetenteam”. Hij begeleidt met veel inzet en humor  
de mensen met diabetes die wonden aan hun voeten hebben. Annemie 
neemt met veel enthousiasme bij een beperkte groep mensen de diabe-
tesbehandeling van de internist over. Daarnaast is ze ook verantwoorde-
lijk voor de mensen met diabetes die pijnklachten aan hun voeten/benen/
handen hebben én ze is verantwoordelijk voor de vrouwen die zwanger-
schapsdiabetes ontwikkelen. 
In 2016 is Jeanine Pinxt gestart met de opleiding tot VS en in  september 
2017 zullen Celine Heijnens en Angelique Hugens starten met deze oplei-
ding.

Voor de opleiding moeten praktijkopdrachten uitgewerkt worden. Het kan 
dus zo maar gebeuren dat een van de VioS u vraagt om mee te werken. U 
kunt hierbij denken aan (wetenschappelijk) onderzoek maar ook een ge-
sprek dat geoefend dient te worden.

Annemie van Haarlem, verpleegkundig specialist diabetes
Jeanine Pinxt, verpleegkundige in opleiding tot specialist diabetes


