
Van de redactie
Beste lezers,
De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken. Sinterklaas vertoeft 
weer in ons land.  Pieten van welke kleur dan ook maken onze daken 
weer onveilig en deponeren in onze schoorstenen hun cadeautjes. 
 Binnenkort worden de kerstbomen gekapt en gaan wij onze huizen 
weer feestelijk versieren. Het mag in deze tijd van het jaar ietsje 
meer zijn......

In de courant die voor u ligt hebben we deze keer aandacht voor 
 jongeren met diabetes mellitus type 1.  Twee mensen met  diabetes 
type 1 getuigen  dat het leveren van een uitermate sportieve 
 uitdaging tot de mogelijkheden behoort. Verder geven we tips om 
de feestdagen gezond door te komen. Ook staan we stil bij zwanger-
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schap en diabetes. Voor dit item danken we professor  Spaanderman 
en  mevrouw Kim Kreuwels voor hun bijdrage.
 
Tevens heeft eindredacteur mevrouw Graal het stokje overdragen 
aan collega mevrouw  Landewé. 

Rest ons nog u fijne feestdagen en een goed 2018 te wensen!
Veel leesplezier!

Redactie: Mevr. J. Morales Belmar (patiëntengroep), mevr. S.  Landewé  
(internist-endocrinoloog),  mevr. C. Heijnens en mevr. S. Paulussen 
 (diabetesverpleegkundigen)

Nieuws uit de medische wereld! Suikerziekte en zwangerschap
Het is nog niet eens zo lang geleden dat dokters, vrouwen met suiker-
ziekte, zwangerschap ontraden. Tegenwoordig denken we daar anders 
over, maar dat wil niet zeggen dat zwangerschap voor diabetische 
 aanstaande moeders en hun ongeboren kinderen zonder risico is. 
Zwangerschap vraagt veel van het hart- en vaatsysteem van vrou-
wen. De reserves die het systeem voor de zwangerschap heeft en de 
 veranderingen die de zwangere kan maken tijdens de zwangerschap 
bepalen grotendeels de kans op hoge bloeddrukproblemen bij de 
 moeder en verstoorde groei bij het kind. Als deze problemen optreden, 
kan bij grote dreiging voor de gezondheid van moeder en kind alleen de 
bevalling de directe problemen oplossen. Maar hiermee komt het kind 
vaak veel te vroeg, met alle risico’s van dien. Suikerziekte verhoogt bij 
het kind dan ook het risico op groeistoornissen, vroeggeboorte en sterf-
te, zowel in de baarmoeder als in de periode rondom bevalling en de 
eerste maand na geboorte. Maar ook voor de moeder gelden verhoog-
de risico’s op hoge bloeddrukproblemen, waaronder zwangerschaps-
vergiftiging (hoge bloeddruk en eiwitverlies in de urine) en zelfs sterfte.
Misschien nog vervelender is dat suikerstofwisselingsproblemen bij de 
moeder de kans op aangeboren afwijkingen bij het kind vergroot. Hoe 

hoger de HbA1c waarde voorafgaande aan de zwangerschap, het getal 
dat de gemiddelde bloedglucosewaarde van de afgelopen maanden 
weerspiegelt, hoe groter de kans op aangeboren afwijkingen. Maar on-
afhankelijk van deze aangeboren afwijkingen is ook de kans op foetale 
groeistoornissen, vroeggeboorte en sterfte hieraan gekoppeld.  Moeder 
is niet bedreigd als er geen vaatproblemen voor de zwangerschap 
 spelen, vaatproblemen zich uitend in hoge bloeddruk, eiwitverlies in 
de urine of netvliesafwijkingen in het oog. Als dat wel het geval is dan 
verhoogt dat wel het risico op gezondheidsproblemen bij de moeder.  
Maar er is ook goed nieuws. Uit vrijwel alle studies blijkt dat optimale 
bloedglucose regulatie en bloedsomloop bescherming de kans op al 
deze problemen verkleint. Er is alleen één maar; dit moet je doen vóór 
de zwangerschap, want met name dan kom je tot betere uitkomsten. 
Een goed gesprek met gynaecoloog en internist, zorgvuldige analyse 
en zo nodig gepaste acties om de situatie te verbeteren vinden we 
daarom tegenwoordig passend om zo goed mogelijk zorg te verlenen 
bij de (voornomen) vorming van een nieuw leven.

Prof. dr. M.E.A. Spaanderman, gynaecoloog

De ervaring van een kinderdiabetesverpleegkundige

‘Mooie dingen gebeuren ineens’
Tijdens het eerste trimester van mijn 2e zwangerschap was ik erg 
 bezorgd. Vooral omdat ik in het begin van de zwangerschap nog niet 
wist dat ik zwanger was. Mijn bloedsuikers waren stabiel (HbA1c 7,5%) 
maar minder perfect dan in de aanloop naar mijn eerste zwangerschap. 
Schuldgevoel. Zodra ik wist dat ik zwanger was heb ik direct alles op alles 
gezet om mijn HbA1c weer richting de 6% te krijgen. Dat lukte gelukkig 
snel maar echt genieten durfde ik pas na een goede 20-weken echo. 
Een kruipend en later lopend peutertje maakte deze zwangerschap 
 pittiger maar ook nóg mooier. Met een kleintje dat voortdurend een 
 beroep op je doet realiseerde ik me steeds beter dat diabetes dat nog 
veel meer doet. 24-7. Aan de andere kant smolt ik als Saar ‘de baby’ (buik) 
een kusje kwam geven. Mindfulness, speciaal voor zwangeren bracht 
mij tweewekelijks een ontspannen moment met ons kindje. Ook deze 
zwangerschap verliep voorspoedig. De resultaten waren iets minder 
perfect dan de eerste keer. Mijn HbA1c schommelde rond de 6%. Dat 
vond ik soms frustrerend want ik deed hetzelfde! Qua bloedsuiker wist 
ik wat ik kon verwachten. Dat zorgde voor meer vertrouwen. In mezelf 
én in mijn lichaam. Het was tenslotte al een keer goed gegaan.  Vanwege 
de verhoogde kans op zwangerschapsvergiftiging werd deze keer de 
 inleiding gelijk met 37 weken gepland. 4 mei 2017.
Twee dagen voor de geplande datum rommelde het in mijn buik. Ik 
 voelde me niet lekker. Op naar het ziekenhuis voor een extra  controle. 
Mijn bloeddruk was te hoog en ik had al ontsluiting. Na het breken van 
de vliezen ging het allemaal ‘vanzelf’ en 6 uur later werd onze lieve 
dochter Fee geboren. Net als haar zus met een zwangerschapsduur van 

36 weken en 5 dagen. Heel bijzonder. Ook deze keer regelden we mijn 
suikerspiegel zelf en bleef deze prachtig rond de 6 mmol/l.
Fee woog 3226 gram. Ze had na haar geboorte een lage  bloedsuiker 
maar kon die zelf, zonder glucose-infuus, al snel op peil krijgen. 
 Vanwege  andere medische redenen moest Fee iets langer op de  afdeling 
 neonatologie verblijven. De avond vóór Moederdag mochten we 
 eindelijk als gezin naar huis. We beginnen te wennen aan een leven met 
twee fantastische, gezonde dochters. Het is een hectisch gebeuren met 
slaapjes, voedingen, werk, slaaptekort, aandacht verdelen én natuurlijk 
nog steeds die bloedsuiker. Ik vind het moeilijk om mijn bloedsuiker 
 prioriteit te geven boven de behoeften van onze dochters. Ik vind het 
moeilijk om ondanks huilende baby of schreeuwende peuter toch eerst 
mijn bloed suiker te controleren of iets te eten.
Achteraf realiseer ik me pas echt hoe intensief de afgelopen 2,5 jaar 
zijn geweest en hoeveel druk het me onbewust toch heeft gegeven. De 
 verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van twee kindjes. Zorgen 
voor goede waarden. Het was een pittige reis.
Maar wat ben ik trots. Trots op Saar. Trots op Fee. Trots op Filip. We gingen 
het avontuur samen aan. Hij ging er voor mij uit tijdens de nachtelijke 
hypo’s en smeerde ontelbare beschuitjes tegen de ochtendmisselijkheid. 
Hij ging mee als ik voor controle naar het ziekenhuis moest. Hij pepte 
me op als ik bang was. Onvoorwaardelijke steun en liefde.
Het is een cliché, maar alle twijfels en nare momenten vallen in het niet 
bij het intens genieten van onze kleine meisjes.

 ‘Grote avonturen beginnen klein.’

Het schoolbezoek in de brugklas
Het schooljaar is al weer twee maanden van start en dit is dan 
ook de periode waarin we heel vaak de vraag krijgen om educatie 
te geven op school. Enerzijds vaak educatie aan leerkrachten en 
anderzijds ook regelmatig de vraag om samen met een jongere in 
zijn of haar klas uitleg te geven over diabetes. Het gaat dan om een 
stukje uitleg wat diabetes is, maar ik vind het vooral heel belang-
rijk om de klasgenoten (en leerkracht) te laten weten hoe zo’n dag 
met diabetes er nu eigenlijk uitziet. Ik probeer het dan interactief 
te maken door de jongeren te laten vertellen wat ze eigenlijk al 
allemaal weten. Vaak kennen ze wel iemand met diabetes (meest-
al type 2) of hebben ze er al eens van gehoord. Daarnaast vind ik 
het heel belangrijk dat de klasgenoten eens kunnen kijken welke 
materialen er allemaal mee moeten als je diabetes hebt. Ze hoe-
ven het niet te kunnen gebruiken, maar herkenning is mijn inziens 
heel belangrijk. Herkenning en kennis leiden tot begrip, tenminste 
dit is wat ik over het algemeen zie gebeuren tijdens zo’n les. Zo 
ook tijdens de uitleg aan een klas in mijn laatste schoolbezoek. De 
jongere met diabetes zag het eigenlijk allemaal niet zo zitten dat 
er zoveel aandacht om hem was. Waarom moest hij zo nodig in 
de belangstelling staan. Leuk dat zijn ouders hadden geregeld dat 
ik even uitleg kwam geven. Het leek hem dan ook echt beter om 
tijdens deze uitleg van mij niet in de klas aanwezig te zijn. Door 
met hem hierover in gesprek te gaan en het plan een beetje aan te 
passen schoof hij uiteindelijk toch aan in de groep. Zo waardevol! 
Ik heb het hele verhaal rondom de theorie aan de groep verteld en 
ook veel praktijkvoorbeelden gegeven van dagelijkse situaties die 
zich voordoen bij iemand met diabetes en in de brugklas zit, hij 
hoefde alleen maar te bevestigen of te ontkennen in plaats van 
zelf vertellen. Hoe ga je om met inspanning als fietsen naar school, 

hoe herstel je na een hypo/hyper in de nacht, wat doe je als je een 
toets hebt, gymles hebt, je misschien niet helemaal lekker bent. Dan 
nog niet eens gesproken over de “normale” dingen als een bloed-
glucose prikken, koolhydraten tellen en insuline  injecteren tijdens 
het ontbijt. Even een heel ander ritme als opstaan, je  klaarmaken 
voor school en gaan......Goed om te zien dat eigenlijk alle  jongeren 
die ik in mijn carrière als kinderdiabetesverpleeg kundige (nu zo’n 
5,5 jaar) heb geïnformeerd op meerdere  middelbare scholen daar 
echt stil van worden en er even over moeten  nadenken. Wederom 
bevestigt mij dit dat kennis en herkenning zorgt voor begrip. Als 
ik vraag welke ervaringen de jongeren  hebben met situaties die 
zich rondom de diabetes hebben voor gedaan die ze nu  herkennen, 
 komen ze met genoeg voorbeelden. Ik zie ook dat de jongeren zich 
samen sterk maken om te zorgen dat bepaalde “privileges” als eten 
en drinken in de klas,  toiletbezoek tijdens de les of  verlenging van 
toets tijd normaal zijn voor die ene jongere met diabetes,  omdat ze 
weten waarom. Ze komen als  echte strijders voor hem op! Na een 
half uur is eigenlijk het belangrijkste wel verteld en denk ik ook dat 
de hoofden wel “vol zitten”. Ik leg de leerkracht nog een keer uit 
hoe we te bereiken zijn bij vragen en dat de  mogelijkheid bestaat 
om eventueel nog een keer terug te komen om de  leerkrachten 
educatie te geven en eventueel uitleg te geven hoe om te gaan in 
acute  situaties. Ik hoop dat door deze bijdrage op school de kennis 
weer een beetje verder verspreid wordt, zodat de omgeving het de 
jongere met diabetes niet nog lastiger maakt dan dat diabetes dit 
vaak zelf al doet.

Manja Haagmans-Habets, kinderdiabetesverpleegkundige 
Zuyderland MC.



Diabetes en sport: een bijzondere uitdaging!

10 Tips voor stabiele feestdagen.
De feestdagen staan voor de deur en de voorbereidingen zijn al in 
volle gang. Of u het kerstdiner nu zelf verzorgt of gezellig aanschuift, 
het in balans houden van uw diabetes vraagt altijd extra aandacht 
tijdens deze bijzondere dagen. Tien tips voor stabiele feestdagen.

• U geniet meer van de feestdagen als uw glucosewaarden in 
 balans zijn. Meet daarom extra vaak. Gaat u meer koolhydraten eten 

of  lopen uw waarden op, geef dan extra kortwerkende insuline.
• Lekker eten hoort bij de kerst, maar plan ook activiteiten waarbij niet 

alles om eten draait: een wandeling, spelletjes of een museumbezoek.
• Probeer regelmaat te houden. Neem net als altijd een ontbijt en 

lunch. Het heeft geen zin om uw trek op te sparen voor het kerstdiner. 
U wilt immers pieken in uw glucosewaarden vermijden en dat lukt 
het beste als u regelmatig eet.

• Vraag de kok gerechten apart te serveren. Dit maakt het tellen van 
koolhydraten makkelijker en u kunt dan zelf bepalen hoeveel kool-
hydraten (frites, aardappelen, rijst of pasta) u neemt.

• Kies slim. Verwacht u een zoet nagerecht, laat het stokbrood bij het 
voorgerecht dan achterwege. Door slim te kiezen, kunt u heel wat 
koolhydraten besparen.

• Neem kleine porties en eet bewust. Door rustig te eten en goed te 
kauwen, geniet u meer. Bovendien krijgt uw maag dan voldoende 
tijd om een seintje naar uw hersenen te sturen, dat u voldoende hebt 
gegeten. Zo voorkomt u dat u teveel eet.

• Weet wat alcohol doet. Een 
lekker aperitiefje voor of een 
goed glas wijn bij het eten, 
horen bij de kerst. Afhankelijk 
van het drankje waarvoor u 
kiest, zal dit eerst uw glucose-
waarde laten stijgen door de 
koolhydraten uit het drankje. 
Een glas bier bevat bijvoor-
beeld 6 gr koolhydraten en 
een glas rode wijn 3 gr. Een 
tijd later, dit kunnen uren zijn, 
heeft alcohol een bloedgluco-
severlagend effect. Dit kan 
dus ook in de nacht zijn. Wees hierop bedacht en meet ook een paar 
uur na het eten en eet desnoods wat extra voor het slapengaan. 

• Ga niet uitbuiken op de bank na het kerstdiner, maar maak een 
 wandeling in de buitenlucht.

• Streef geen perfectie na. U voelt zich beter als uw glucosewaarden 
goed zijn, maar lopen uw waarden toch uit de pas, bedenk dan dat 
het maar om een paar dagen gaat. Het belangrijkste is dat u geniet 
van de feestdagen. 

Bron: DVN

Voor sommige lezers van deze courant is sporten een lastig dilemma. Het 
is immers al lang bekend dat voldoende lichaamsbeweging goed is en 
de gezondheid bevordert, maar voor diabetici is het vooral een kwestie 
van de juiste balans vinden tussen bewegen, de glucosewaarden en het 
eigen welzijn. Makkelijk is het dan om niet of onvoldoende te bewegen. 
Het kan ook anders! In dit artikel vertellen twee patiënten met Diabetes 
Mellitus type 1 (DM type 1) waarom en hoe zij hebben deelgenomen aan 
een bijzonder intensieve en lichamelijke krachtinspanning en wat hun 
ervaringen zijn. Dennis (55) en Maurice (35) hebben beiden een aantal 
jaren DM type 1. Dat heeft hen er echter niet van weerhouden om een 
bijzonder sportieve uitdaging aan te gaan. Dennis heeft de Diabeatit 
run volbracht; een hardloop wedstrijd om sponsorgeld binnen te halen 
voor onderzoek naar Diabetes Mellitus. Maurice heeft de Cavemanrun 
gelopen en deelgenomen aan Mudmasters; een combinatie van hard-
lopen en het overwinnen van hindernissen op een parcours van 18 km. 
Natuurlijk zijn ze niet onvoorbereid dit avontuur ingestapt. Ze hebben 
zich gedegen voorbereid, getraind en het tempo langzaam maar zeker 
opgebouwd. 

Om een goed beeld te krijgen van Dennis en Maurice is hieronder aange-
geven wat de achtergrond van hun ziekte en inspiratie is.
Zoals voor vele zaken geldt ook hier dat een goede voorbereiding het 
halve werk is. Dus voorafgaand aan het grote moment zette Dennis zijn 
insulinepomp uit en streefde hij naar een bloedglucosewaarde tussen 
de 10-15 mmol/l. Maurice at een stevig ontbijt en zorgde dat zijn bloed-
glucose rond de 9 mmol/l was voordat hij begon aan de wedstrijd. Bei-
den namen zowel ‘snelle’ (Dextro) als ‘langzamere’ suikers (een koek) 
mee voor onderweg. Tijdens de activiteit werd de bloedglucose niet ge-
meten, omdat beide deelnemers prima konden aanvoelen wanneer zij 
een hypo- of hyperglycaemie kregen. Na de activiteit had Dennis last van 
hypoglycaemieën waarvoor hij zijn insulinepomp een aantal dagen lager 
zette en zijn bloedglucose goed in de gaten hield. Maurice had stabiele 
bloedglucoses. Dennis en Maurice hebben genoten van hun sportieve 

activiteiten en raden alle diabetespatiënten aan om het ook een keer te 
proberen! “Verleg je grenzen en ga niet bij de pakken neerzitten!”, zegt
Maurice. Je kunt prima sporten met diabetes! De gouden regel is om je 
voor te bereiden, maar dat moet iedereen!
Ten slotte is iedere diabetespatiënt verschillend en hoewel er overeen-
komsten in de behandeling zijn, reageert elke persoon anders op een 
sportieve uitdaging. Het is daarom belangrijk om goed voorbereid van 
start te gaan en naar je eigen lichaam te luisteren, want op die manier 
kan er succesvol gestreefd worden naar een  goede balans tussen de 
comfort zone en uitdagingen zodat het leven niet gedomineerd hoeft te 
worden door diabetes!

• Zorg voor een iets hogere 
bloedglucose vooraf-
gaand aan de activiteit

• Stop een paar Dextro in 
een plastic zakje in je sok

•  Vrees niet voor een 
hypo; om de aantal km's 
staan mensen met fruit/
ontbijtkoek

• Ga de uitdaging aan!TI
PS

!

Patiënt aan het woord...
Mijn naam is Kim Kreuwels. 32 jaar jong. Samen met Filip en onze doch-
ters Saar  (1) en Fee (0) woon ik in Mheer. Sinds 2000 heb ik diabetes 
type 1.

We made a wish, and you came true!
Zwanger zijn is prachtig, want hallo...! 'There is a miracle growing in you'. 
Je eigen wonder dat zich veilig in jouw buik mag ontwikkelen. Maar eer-
lijk is eerlijk. Als mama to-be met diabetes kennen die negen maanden 
absoluut ook mindere periodes. Uitdagingen. Momenten waarop je 
denkt: ik ben het gewoon even helemaal zat. Diabetes heb je al 24-7 en 
dan ga je het ook nog 9 maanden lang voor twee doen?!
Diabetes is voor mij een continue aanwezigheid, een aanwezigheid 
die net zo normaal is als eten, drinken en slapen. En dan komt er een 
 kinderwens. De wens om mama te mogen worden. Gaat dat wel 
met  diabetes? Ik was me ervan bewust dat voor het bereiken van een 
 optimale regulering, intensieve zelfcontrole, strakke voedingsregels en 
het samenwerken met deskundigen van levensbelang zijn. Kan ik dat 
wel? Wil ik dat wel? Ik las veel over de extra zorgen en risico’s die zwan-
ger worden met diabetes met zich meebrengen maar ook dat met een 
goede voorbereiding de meeste zwangerschappen uitstekend verlopen. 
Begin 2014 begon het echt te kriebelen. We bespraken onze wens 
met de internist en diabetesverpleegkundige en met behulp van 
een  continuglucosemeter zat mijn HbA1c als snel op een medisch 
 verantwoorde 6%. We mochten het proberen. Wauw! De euforie was 
helaas van korte duur toen 'spontaan' zwanger worden niet bleek te 
lukken en we in de medische ‘vruchtbaarheidsmolen’ terecht kwamen. 
De maanden die volgden zijn het beste te omschrijven als een  achtbaan 
van emoties. Gevoelens van frustratie, hoop, teleurstelling, angst en 
 boosheid wisselden elkaar in rap tempo af. Ook mijn bloedsuikers  deden 
mee in hoge pieken en diepe dalen. Diabetes is nu eenmaal meer dan 
een injectie hier en daar. Alles, of dat nu voeding, sport, uitslapen of 
stress is heeft invloed op je bloedsuikerwaarden. Ik weet het nog als de 
dag van gisteren. 4 mei 2015, onze 6e en tevens laatste IUI- poging. In 
de dagen die hierop volgde ‘leek’ het wel alsof ik steeds minder  insuline 
 nodig had. Om mezelf te behoeden voor de zoveelste teleurstelling 
weet ik dit aan de oplopende temperatuur maar stiekem telde ik de 
 dagen af. Een dikke vette + op de eerste en tweede (!) zwangerschaps-
test.  Eindelijk. Ik twijfelde of ik wakker was of droomde...

Zwanger zijn betekende heel, heel scherp ingesteld zijn. Het alarm van 
mijn insulinepomp piepte al bij een waarde onder de 4 of boven de 7,5 
mmol/l. Mijn bloedsuiker daartussen houden was een uitdaging. Heel 
veel prikken. Hoge waardes zoveel mogelijk vermijden en anders me-

teen bijsturen. Extra letten op wat ik at. Ik vond het pittig. Toch verliep 
mijn zwangerschap over het algemeen voorspoedig. Natuurlijk veran-
derde mijn lichaam en reageerde ik anders op hetzelfde eten. Ik had 
ineens minder insuline nodig of juist veel meer. Waar ik voorheen 2 een-
heden boluste voor mijn bakje havermoutpap in de ochtend, moest ik er 
na een aantal maanden 4 eenheden voor bolussen. Daar moest ik dus 
op inspelen. Ik ben gelukkig maar één keer overvallen door een hypo die 
ik niet voelde aankomen.
Het spannendste vond ik dat mijn bloedsuikerwaardes invloed hadden 
op ons kindje. Soms sloeg de twijfel ineens toe. Doe ik het wel goed ge-
noeg? Zit ik niet te vaak hoog? Mijn HbA1c bleef tijdens mijn zwanger-
schap tussen de 5 en 5,5%. Dat gaf vertrouwen.
Met mijn internist en diabetesverpleegkundige had ik een prettig con-
tact. Ze gaven mij de vrijheid mijn bloedsuiker zelf te reguleren. Ze ke-
ken op de achtergrond mee en gaven advies. De gynaecoloog bezocht 
ik iedere 3 á 4 weken. Deze afspraken ervoer ik als zakelijk. Alles werd 
bekeken van achter een medische bril. Daarom heb ik ook een aantal 
bezoekjes gebracht aan ‘mijn eigen’ verloskundige die, zoals ik gehoopt 
had ook gericht was op emoties en praktische ervaringen.  Vanaf het be-
gin werd ons in het ziekenhuis verteld dat ik in week achtendertig werd 
ingeleid. Ik ging dan ook met zwangerschapsverlof in week vierendertig. 
Toen twee dagen later tijdens een controle zwangerschapsvergiftiging 
werd geconstateerd bracht ik de kerstdagen door in het ziekenhuis. Mijn 
inleiding werd een weekje vervroegd om geen onnodige risico’s te lopen.
Volgens de kalender werden we in 2016 voor de eerste keer ouders. 
Onze dochter Saar prikte echter op 30 december vroeg in de ochtend 
spontaan een gaatje in de vliezen en werd 11 uur later geboren. Ik zag 
de bevalling vol vertrouwen tegemoet en eigenlijk verliep deze volgens 
het boekje. Ik mocht mijn suikerspiegel gewoon met mijn insulinepomp 
regelen en naast de CGM controleerde Filip ieder uur mijn bloedsuiker. 
Mijn waarden waren perfect, tussen de 5 en 6 mmol/l. 
Ik mocht haar ruim een uur bij me houden. Ze woog 2716 gram, was 
kerngezond en dronk meteen aan de borst. Saar had een lage bloeds-
uiker en moest naar de neonatologie waar ze een glucose-infuus kreeg. 
Ze reageerde daar goed op en kon al snel haar eigen bloedsuiker op peil 
houden. Met een gezonde dochter werden we een aantal dagen later 
ontslagen uit het ziekenhuis: de kraamtranen vloeiden. Hier hadden we 
al die maanden zo hard voor gewerkt! Na de bevalling was het zoeken 
naar een goede instelling. Kraamtijd. Ontzwangeren. Hormonen. Eigen-
lijk ben ik er nog wel een maand of zeven zoet mee geweest. Ook vanwe-
ge de borstvoeding, gewichtsverandering en ten slotte het stoppen met 
de borstvoeding. En dan heb je eindelijk een stabiel evenwicht... blijk je 
spontaan zwanger van nummer 2!  >>



Diabetes en sport: een bijzondere uitdaging!

10 Tips voor stabiele feestdagen.
De feestdagen staan voor de deur en de voorbereidingen zijn al in 
volle gang. Of u het kerstdiner nu zelf verzorgt of gezellig aanschuift, 
het in balans houden van uw diabetes vraagt altijd extra aandacht 
tijdens deze bijzondere dagen. Tien tips voor stabiele feestdagen.

• U geniet meer van de feestdagen als uw glucosewaarden in 
 balans zijn. Meet daarom extra vaak. Gaat u meer koolhydraten eten 

of  lopen uw waarden op, geef dan extra kortwerkende insuline.
• Lekker eten hoort bij de kerst, maar plan ook activiteiten waarbij niet 

alles om eten draait: een wandeling, spelletjes of een museumbezoek.
• Probeer regelmaat te houden. Neem net als altijd een ontbijt en 

lunch. Het heeft geen zin om uw trek op te sparen voor het kerstdiner. 
U wilt immers pieken in uw glucosewaarden vermijden en dat lukt 
het beste als u regelmatig eet.

• Vraag de kok gerechten apart te serveren. Dit maakt het tellen van 
koolhydraten makkelijker en u kunt dan zelf bepalen hoeveel kool-
hydraten (frites, aardappelen, rijst of pasta) u neemt.

• Kies slim. Verwacht u een zoet nagerecht, laat het stokbrood bij het 
voorgerecht dan achterwege. Door slim te kiezen, kunt u heel wat 
koolhydraten besparen.

• Neem kleine porties en eet bewust. Door rustig te eten en goed te 
kauwen, geniet u meer. Bovendien krijgt uw maag dan voldoende 
tijd om een seintje naar uw hersenen te sturen, dat u voldoende hebt 
gegeten. Zo voorkomt u dat u teveel eet.

• Weet wat alcohol doet. Een 
lekker aperitiefje voor of een 
goed glas wijn bij het eten, 
horen bij de kerst. Afhankelijk 
van het drankje waarvoor u 
kiest, zal dit eerst uw glucose-
waarde laten stijgen door de 
koolhydraten uit het drankje. 
Een glas bier bevat bijvoor-
beeld 6 gr koolhydraten en 
een glas rode wijn 3 gr. Een 
tijd later, dit kunnen uren zijn, 
heeft alcohol een bloedgluco-
severlagend effect. Dit kan 
dus ook in de nacht zijn. Wees hierop bedacht en meet ook een paar 
uur na het eten en eet desnoods wat extra voor het slapengaan. 

• Ga niet uitbuiken op de bank na het kerstdiner, maar maak een 
 wandeling in de buitenlucht.

• Streef geen perfectie na. U voelt zich beter als uw glucosewaarden 
goed zijn, maar lopen uw waarden toch uit de pas, bedenk dan dat 
het maar om een paar dagen gaat. Het belangrijkste is dat u geniet 
van de feestdagen. 

Bron: DVN

Voor sommige lezers van deze courant is sporten een lastig dilemma. Het 
is immers al lang bekend dat voldoende lichaamsbeweging goed is en 
de gezondheid bevordert, maar voor diabetici is het vooral een kwestie 
van de juiste balans vinden tussen bewegen, de glucosewaarden en het 
eigen welzijn. Makkelijk is het dan om niet of onvoldoende te bewegen. 
Het kan ook anders! In dit artikel vertellen twee patiënten met Diabetes 
Mellitus type 1 (DM type 1) waarom en hoe zij hebben deelgenomen aan 
een bijzonder intensieve en lichamelijke krachtinspanning en wat hun 
ervaringen zijn. Dennis (55) en Maurice (35) hebben beiden een aantal 
jaren DM type 1. Dat heeft hen er echter niet van weerhouden om een 
bijzonder sportieve uitdaging aan te gaan. Dennis heeft de Diabeatit 
run volbracht; een hardloop wedstrijd om sponsorgeld binnen te halen 
voor onderzoek naar Diabetes Mellitus. Maurice heeft de Cavemanrun 
gelopen en deelgenomen aan Mudmasters; een combinatie van hard-
lopen en het overwinnen van hindernissen op een parcours van 18 km. 
Natuurlijk zijn ze niet onvoorbereid dit avontuur ingestapt. Ze hebben 
zich gedegen voorbereid, getraind en het tempo langzaam maar zeker 
opgebouwd. 

Om een goed beeld te krijgen van Dennis en Maurice is hieronder aange-
geven wat de achtergrond van hun ziekte en inspiratie is.
Zoals voor vele zaken geldt ook hier dat een goede voorbereiding het 
halve werk is. Dus voorafgaand aan het grote moment zette Dennis zijn 
insulinepomp uit en streefde hij naar een bloedglucosewaarde tussen 
de 10-15 mmol/l. Maurice at een stevig ontbijt en zorgde dat zijn bloed-
glucose rond de 9 mmol/l was voordat hij begon aan de wedstrijd. Bei-
den namen zowel ‘snelle’ (Dextro) als ‘langzamere’ suikers (een koek) 
mee voor onderweg. Tijdens de activiteit werd de bloedglucose niet ge-
meten, omdat beide deelnemers prima konden aanvoelen wanneer zij 
een hypo- of hyperglycaemie kregen. Na de activiteit had Dennis last van 
hypoglycaemieën waarvoor hij zijn insulinepomp een aantal dagen lager 
zette en zijn bloedglucose goed in de gaten hield. Maurice had stabiele 
bloedglucoses. Dennis en Maurice hebben genoten van hun sportieve 

activiteiten en raden alle diabetespatiënten aan om het ook een keer te 
proberen! “Verleg je grenzen en ga niet bij de pakken neerzitten!”, zegt
Maurice. Je kunt prima sporten met diabetes! De gouden regel is om je 
voor te bereiden, maar dat moet iedereen!
Ten slotte is iedere diabetespatiënt verschillend en hoewel er overeen-
komsten in de behandeling zijn, reageert elke persoon anders op een 
sportieve uitdaging. Het is daarom belangrijk om goed voorbereid van 
start te gaan en naar je eigen lichaam te luisteren, want op die manier 
kan er succesvol gestreefd worden naar een  goede balans tussen de 
comfort zone en uitdagingen zodat het leven niet gedomineerd hoeft te 
worden door diabetes!

• Zorg voor een iets hogere 
bloedglucose vooraf-
gaand aan de activiteit

• Stop een paar Dextro in 
een plastic zakje in je sok

•  Vrees niet voor een 
hypo; om de aantal km's 
staan mensen met fruit/
ontbijtkoek

• Ga de uitdaging aan!TI
PS

!

Patiënt aan het woord...
Mijn naam is Kim Kreuwels. 32 jaar jong. Samen met Filip en onze doch-
ters Saar  (1) en Fee (0) woon ik in Mheer. Sinds 2000 heb ik diabetes 
type 1.

We made a wish, and you came true!
Zwanger zijn is prachtig, want hallo...! 'There is a miracle growing in you'. 
Je eigen wonder dat zich veilig in jouw buik mag ontwikkelen. Maar eer-
lijk is eerlijk. Als mama to-be met diabetes kennen die negen maanden 
absoluut ook mindere periodes. Uitdagingen. Momenten waarop je 
denkt: ik ben het gewoon even helemaal zat. Diabetes heb je al 24-7 en 
dan ga je het ook nog 9 maanden lang voor twee doen?!
Diabetes is voor mij een continue aanwezigheid, een aanwezigheid 
die net zo normaal is als eten, drinken en slapen. En dan komt er een 
 kinderwens. De wens om mama te mogen worden. Gaat dat wel 
met  diabetes? Ik was me ervan bewust dat voor het bereiken van een 
 optimale regulering, intensieve zelfcontrole, strakke voedingsregels en 
het samenwerken met deskundigen van levensbelang zijn. Kan ik dat 
wel? Wil ik dat wel? Ik las veel over de extra zorgen en risico’s die zwan-
ger worden met diabetes met zich meebrengen maar ook dat met een 
goede voorbereiding de meeste zwangerschappen uitstekend verlopen. 
Begin 2014 begon het echt te kriebelen. We bespraken onze wens 
met de internist en diabetesverpleegkundige en met behulp van 
een  continuglucosemeter zat mijn HbA1c als snel op een medisch 
 verantwoorde 6%. We mochten het proberen. Wauw! De euforie was 
helaas van korte duur toen 'spontaan' zwanger worden niet bleek te 
lukken en we in de medische ‘vruchtbaarheidsmolen’ terecht kwamen. 
De maanden die volgden zijn het beste te omschrijven als een  achtbaan 
van emoties. Gevoelens van frustratie, hoop, teleurstelling, angst en 
 boosheid wisselden elkaar in rap tempo af. Ook mijn bloedsuikers  deden 
mee in hoge pieken en diepe dalen. Diabetes is nu eenmaal meer dan 
een injectie hier en daar. Alles, of dat nu voeding, sport, uitslapen of 
stress is heeft invloed op je bloedsuikerwaarden. Ik weet het nog als de 
dag van gisteren. 4 mei 2015, onze 6e en tevens laatste IUI- poging. In 
de dagen die hierop volgde ‘leek’ het wel alsof ik steeds minder  insuline 
 nodig had. Om mezelf te behoeden voor de zoveelste teleurstelling 
weet ik dit aan de oplopende temperatuur maar stiekem telde ik de 
 dagen af. Een dikke vette + op de eerste en tweede (!) zwangerschaps-
test.  Eindelijk. Ik twijfelde of ik wakker was of droomde...

Zwanger zijn betekende heel, heel scherp ingesteld zijn. Het alarm van 
mijn insulinepomp piepte al bij een waarde onder de 4 of boven de 7,5 
mmol/l. Mijn bloedsuiker daartussen houden was een uitdaging. Heel 
veel prikken. Hoge waardes zoveel mogelijk vermijden en anders me-

teen bijsturen. Extra letten op wat ik at. Ik vond het pittig. Toch verliep 
mijn zwangerschap over het algemeen voorspoedig. Natuurlijk veran-
derde mijn lichaam en reageerde ik anders op hetzelfde eten. Ik had 
ineens minder insuline nodig of juist veel meer. Waar ik voorheen 2 een-
heden boluste voor mijn bakje havermoutpap in de ochtend, moest ik er 
na een aantal maanden 4 eenheden voor bolussen. Daar moest ik dus 
op inspelen. Ik ben gelukkig maar één keer overvallen door een hypo die 
ik niet voelde aankomen.
Het spannendste vond ik dat mijn bloedsuikerwaardes invloed hadden 
op ons kindje. Soms sloeg de twijfel ineens toe. Doe ik het wel goed ge-
noeg? Zit ik niet te vaak hoog? Mijn HbA1c bleef tijdens mijn zwanger-
schap tussen de 5 en 5,5%. Dat gaf vertrouwen.
Met mijn internist en diabetesverpleegkundige had ik een prettig con-
tact. Ze gaven mij de vrijheid mijn bloedsuiker zelf te reguleren. Ze ke-
ken op de achtergrond mee en gaven advies. De gynaecoloog bezocht 
ik iedere 3 á 4 weken. Deze afspraken ervoer ik als zakelijk. Alles werd 
bekeken van achter een medische bril. Daarom heb ik ook een aantal 
bezoekjes gebracht aan ‘mijn eigen’ verloskundige die, zoals ik gehoopt 
had ook gericht was op emoties en praktische ervaringen.  Vanaf het be-
gin werd ons in het ziekenhuis verteld dat ik in week achtendertig werd 
ingeleid. Ik ging dan ook met zwangerschapsverlof in week vierendertig. 
Toen twee dagen later tijdens een controle zwangerschapsvergiftiging 
werd geconstateerd bracht ik de kerstdagen door in het ziekenhuis. Mijn 
inleiding werd een weekje vervroegd om geen onnodige risico’s te lopen.
Volgens de kalender werden we in 2016 voor de eerste keer ouders. 
Onze dochter Saar prikte echter op 30 december vroeg in de ochtend 
spontaan een gaatje in de vliezen en werd 11 uur later geboren. Ik zag 
de bevalling vol vertrouwen tegemoet en eigenlijk verliep deze volgens 
het boekje. Ik mocht mijn suikerspiegel gewoon met mijn insulinepomp 
regelen en naast de CGM controleerde Filip ieder uur mijn bloedsuiker. 
Mijn waarden waren perfect, tussen de 5 en 6 mmol/l. 
Ik mocht haar ruim een uur bij me houden. Ze woog 2716 gram, was 
kerngezond en dronk meteen aan de borst. Saar had een lage bloeds-
uiker en moest naar de neonatologie waar ze een glucose-infuus kreeg. 
Ze reageerde daar goed op en kon al snel haar eigen bloedsuiker op peil 
houden. Met een gezonde dochter werden we een aantal dagen later 
ontslagen uit het ziekenhuis: de kraamtranen vloeiden. Hier hadden we 
al die maanden zo hard voor gewerkt! Na de bevalling was het zoeken 
naar een goede instelling. Kraamtijd. Ontzwangeren. Hormonen. Eigen-
lijk ben ik er nog wel een maand of zeven zoet mee geweest. Ook vanwe-
ge de borstvoeding, gewichtsverandering en ten slotte het stoppen met 
de borstvoeding. En dan heb je eindelijk een stabiel evenwicht... blijk je 
spontaan zwanger van nummer 2!  >>



Van de redactie
Beste lezers,
De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken. Sinterklaas vertoeft 
weer in ons land.  Pieten van welke kleur dan ook maken onze daken 
weer onveilig en deponeren in onze schoorstenen hun cadeautjes. 
 Binnenkort worden de kerstbomen gekapt en gaan wij onze huizen 
weer feestelijk versieren. Het mag in deze tijd van het jaar ietsje 
meer zijn......

In de courant die voor u ligt hebben we deze keer aandacht voor 
 jongeren met diabetes mellitus type 1.  Twee mensen met  diabetes 
type 1 getuigen  dat het leveren van een uitermate sportieve 
 uitdaging tot de mogelijkheden behoort. Verder geven we tips om 
de feestdagen gezond door te komen. Ook staan we stil bij zwanger-
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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

schap en diabetes. Voor dit item danken we professor  Spaanderman 
en  mevrouw Kim Kreuwels voor hun bijdrage.
 
Tevens heeft eindredacteur mevrouw Graal het stokje overdragen 
aan collega mevrouw  Landewé. 

Rest ons nog u fijne feestdagen en een goed 2018 te wensen!
Veel leesplezier!

Redactie: Mevr. J. Morales Belmar (patiëntengroep), mevr. S.  Landewé  
(internist-endocrinoloog),  mevr. C. Heijnens en mevr. S. Paulussen 
 (diabetesverpleegkundigen)

Nieuws uit de medische wereld! Suikerziekte en zwangerschap
Het is nog niet eens zo lang geleden dat dokters, vrouwen met suiker-
ziekte, zwangerschap ontraden. Tegenwoordig denken we daar anders 
over, maar dat wil niet zeggen dat zwangerschap voor diabetische 
 aanstaande moeders en hun ongeboren kinderen zonder risico is. 
Zwangerschap vraagt veel van het hart- en vaatsysteem van vrou-
wen. De reserves die het systeem voor de zwangerschap heeft en de 
 veranderingen die de zwangere kan maken tijdens de zwangerschap 
bepalen grotendeels de kans op hoge bloeddrukproblemen bij de 
 moeder en verstoorde groei bij het kind. Als deze problemen optreden, 
kan bij grote dreiging voor de gezondheid van moeder en kind alleen de 
bevalling de directe problemen oplossen. Maar hiermee komt het kind 
vaak veel te vroeg, met alle risico’s van dien. Suikerziekte verhoogt bij 
het kind dan ook het risico op groeistoornissen, vroeggeboorte en sterf-
te, zowel in de baarmoeder als in de periode rondom bevalling en de 
eerste maand na geboorte. Maar ook voor de moeder gelden verhoog-
de risico’s op hoge bloeddrukproblemen, waaronder zwangerschaps-
vergiftiging (hoge bloeddruk en eiwitverlies in de urine) en zelfs sterfte.
Misschien nog vervelender is dat suikerstofwisselingsproblemen bij de 
moeder de kans op aangeboren afwijkingen bij het kind vergroot. Hoe 

hoger de HbA1c waarde voorafgaande aan de zwangerschap, het getal 
dat de gemiddelde bloedglucosewaarde van de afgelopen maanden 
weerspiegelt, hoe groter de kans op aangeboren afwijkingen. Maar on-
afhankelijk van deze aangeboren afwijkingen is ook de kans op foetale 
groeistoornissen, vroeggeboorte en sterfte hieraan gekoppeld.  Moeder 
is niet bedreigd als er geen vaatproblemen voor de zwangerschap 
 spelen, vaatproblemen zich uitend in hoge bloeddruk, eiwitverlies in 
de urine of netvliesafwijkingen in het oog. Als dat wel het geval is dan 
verhoogt dat wel het risico op gezondheidsproblemen bij de moeder.  
Maar er is ook goed nieuws. Uit vrijwel alle studies blijkt dat optimale 
bloedglucose regulatie en bloedsomloop bescherming de kans op al 
deze problemen verkleint. Er is alleen één maar; dit moet je doen vóór 
de zwangerschap, want met name dan kom je tot betere uitkomsten. 
Een goed gesprek met gynaecoloog en internist, zorgvuldige analyse 
en zo nodig gepaste acties om de situatie te verbeteren vinden we 
daarom tegenwoordig passend om zo goed mogelijk zorg te verlenen 
bij de (voornomen) vorming van een nieuw leven.

Prof. dr. M.E.A. Spaanderman, gynaecoloog

De ervaring van een kinderdiabetesverpleegkundige

‘Mooie dingen gebeuren ineens’
Tijdens het eerste trimester van mijn 2e zwangerschap was ik erg 
 bezorgd. Vooral omdat ik in het begin van de zwangerschap nog niet 
wist dat ik zwanger was. Mijn bloedsuikers waren stabiel (HbA1c 7,5%) 
maar minder perfect dan in de aanloop naar mijn eerste zwangerschap. 
Schuldgevoel. Zodra ik wist dat ik zwanger was heb ik direct alles op alles 
gezet om mijn HbA1c weer richting de 6% te krijgen. Dat lukte gelukkig 
snel maar echt genieten durfde ik pas na een goede 20-weken echo. 
Een kruipend en later lopend peutertje maakte deze zwangerschap 
 pittiger maar ook nóg mooier. Met een kleintje dat voortdurend een 
 beroep op je doet realiseerde ik me steeds beter dat diabetes dat nog 
veel meer doet. 24-7. Aan de andere kant smolt ik als Saar ‘de baby’ (buik) 
een kusje kwam geven. Mindfulness, speciaal voor zwangeren bracht 
mij tweewekelijks een ontspannen moment met ons kindje. Ook deze 
zwangerschap verliep voorspoedig. De resultaten waren iets minder 
perfect dan de eerste keer. Mijn HbA1c schommelde rond de 6%. Dat 
vond ik soms frustrerend want ik deed hetzelfde! Qua bloedsuiker wist 
ik wat ik kon verwachten. Dat zorgde voor meer vertrouwen. In mezelf 
én in mijn lichaam. Het was tenslotte al een keer goed gegaan.  Vanwege 
de verhoogde kans op zwangerschapsvergiftiging werd deze keer de 
 inleiding gelijk met 37 weken gepland. 4 mei 2017.
Twee dagen voor de geplande datum rommelde het in mijn buik. Ik 
 voelde me niet lekker. Op naar het ziekenhuis voor een extra  controle. 
Mijn bloeddruk was te hoog en ik had al ontsluiting. Na het breken van 
de vliezen ging het allemaal ‘vanzelf’ en 6 uur later werd onze lieve 
dochter Fee geboren. Net als haar zus met een zwangerschapsduur van 

36 weken en 5 dagen. Heel bijzonder. Ook deze keer regelden we mijn 
suikerspiegel zelf en bleef deze prachtig rond de 6 mmol/l.
Fee woog 3226 gram. Ze had na haar geboorte een lage  bloedsuiker 
maar kon die zelf, zonder glucose-infuus, al snel op peil krijgen. 
 Vanwege  andere medische redenen moest Fee iets langer op de  afdeling 
 neonatologie verblijven. De avond vóór Moederdag mochten we 
 eindelijk als gezin naar huis. We beginnen te wennen aan een leven met 
twee fantastische, gezonde dochters. Het is een hectisch gebeuren met 
slaapjes, voedingen, werk, slaaptekort, aandacht verdelen én natuurlijk 
nog steeds die bloedsuiker. Ik vind het moeilijk om mijn bloedsuiker 
 prioriteit te geven boven de behoeften van onze dochters. Ik vind het 
moeilijk om ondanks huilende baby of schreeuwende peuter toch eerst 
mijn bloed suiker te controleren of iets te eten.
Achteraf realiseer ik me pas echt hoe intensief de afgelopen 2,5 jaar 
zijn geweest en hoeveel druk het me onbewust toch heeft gegeven. De 
 verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van twee kindjes. Zorgen 
voor goede waarden. Het was een pittige reis.
Maar wat ben ik trots. Trots op Saar. Trots op Fee. Trots op Filip. We gingen 
het avontuur samen aan. Hij ging er voor mij uit tijdens de nachtelijke 
hypo’s en smeerde ontelbare beschuitjes tegen de ochtendmisselijkheid. 
Hij ging mee als ik voor controle naar het ziekenhuis moest. Hij pepte 
me op als ik bang was. Onvoorwaardelijke steun en liefde.
Het is een cliché, maar alle twijfels en nare momenten vallen in het niet 
bij het intens genieten van onze kleine meisjes.

 ‘Grote avonturen beginnen klein.’

Het schoolbezoek in de brugklas
Het schooljaar is al weer twee maanden van start en dit is dan 
ook de periode waarin we heel vaak de vraag krijgen om educatie 
te geven op school. Enerzijds vaak educatie aan leerkrachten en 
anderzijds ook regelmatig de vraag om samen met een jongere in 
zijn of haar klas uitleg te geven over diabetes. Het gaat dan om een 
stukje uitleg wat diabetes is, maar ik vind het vooral heel belang-
rijk om de klasgenoten (en leerkracht) te laten weten hoe zo’n dag 
met diabetes er nu eigenlijk uitziet. Ik probeer het dan interactief 
te maken door de jongeren te laten vertellen wat ze eigenlijk al 
allemaal weten. Vaak kennen ze wel iemand met diabetes (meest-
al type 2) of hebben ze er al eens van gehoord. Daarnaast vind ik 
het heel belangrijk dat de klasgenoten eens kunnen kijken welke 
materialen er allemaal mee moeten als je diabetes hebt. Ze hoe-
ven het niet te kunnen gebruiken, maar herkenning is mijn inziens 
heel belangrijk. Herkenning en kennis leiden tot begrip, tenminste 
dit is wat ik over het algemeen zie gebeuren tijdens zo’n les. Zo 
ook tijdens de uitleg aan een klas in mijn laatste schoolbezoek. De 
jongere met diabetes zag het eigenlijk allemaal niet zo zitten dat 
er zoveel aandacht om hem was. Waarom moest hij zo nodig in 
de belangstelling staan. Leuk dat zijn ouders hadden geregeld dat 
ik even uitleg kwam geven. Het leek hem dan ook echt beter om 
tijdens deze uitleg van mij niet in de klas aanwezig te zijn. Door 
met hem hierover in gesprek te gaan en het plan een beetje aan te 
passen schoof hij uiteindelijk toch aan in de groep. Zo waardevol! 
Ik heb het hele verhaal rondom de theorie aan de groep verteld en 
ook veel praktijkvoorbeelden gegeven van dagelijkse situaties die 
zich voordoen bij iemand met diabetes en in de brugklas zit, hij 
hoefde alleen maar te bevestigen of te ontkennen in plaats van 
zelf vertellen. Hoe ga je om met inspanning als fietsen naar school, 

hoe herstel je na een hypo/hyper in de nacht, wat doe je als je een 
toets hebt, gymles hebt, je misschien niet helemaal lekker bent. Dan 
nog niet eens gesproken over de “normale” dingen als een bloed-
glucose prikken, koolhydraten tellen en insuline  injecteren tijdens 
het ontbijt. Even een heel ander ritme als opstaan, je  klaarmaken 
voor school en gaan......Goed om te zien dat eigenlijk alle  jongeren 
die ik in mijn carrière als kinderdiabetesverpleeg kundige (nu zo’n 
5,5 jaar) heb geïnformeerd op meerdere  middelbare scholen daar 
echt stil van worden en er even over moeten  nadenken. Wederom 
bevestigt mij dit dat kennis en herkenning zorgt voor begrip. Als 
ik vraag welke ervaringen de jongeren  hebben met situaties die 
zich rondom de diabetes hebben voor gedaan die ze nu  herkennen, 
 komen ze met genoeg voorbeelden. Ik zie ook dat de jongeren zich 
samen sterk maken om te zorgen dat bepaalde “privileges” als eten 
en drinken in de klas,  toiletbezoek tijdens de les of  verlenging van 
toets tijd normaal zijn voor die ene jongere met diabetes,  omdat ze 
weten waarom. Ze komen als  echte strijders voor hem op! Na een 
half uur is eigenlijk het belangrijkste wel verteld en denk ik ook dat 
de hoofden wel “vol zitten”. Ik leg de leerkracht nog een keer uit 
hoe we te bereiken zijn bij vragen en dat de  mogelijkheid bestaat 
om eventueel nog een keer terug te komen om de  leerkrachten 
educatie te geven en eventueel uitleg te geven hoe om te gaan in 
acute  situaties. Ik hoop dat door deze bijdrage op school de kennis 
weer een beetje verder verspreid wordt, zodat de omgeving het de 
jongere met diabetes niet nog lastiger maakt dan dat diabetes dit 
vaak zelf al doet.

Manja Haagmans-Habets, kinderdiabetesverpleegkundige 
Zuyderland MC.


