
Van de redactie
Op het moment dat we de courant samenstellen zijn we in de ban 
van onze Maastrichtse held Tom Dumoulin die op de fl anken van de 
Franse Alpen schittert in de Tour de France, maar op het moment 
dat u deze courant zult lezen weet u al of hij voor de 1ste keer de 
Tour heeft gewonnen! Zo gaat het ook met de ontwikkelingen in 
de diabeteszorg. De artikelen die we vandaag presenteren, kunnen 
morgen alweer zijn ingehaald. We blijven u echter op de hoogte 
houden van alle nieuwe trends en ontwikkelingen!
Bent u tevreden over de diabetescourant? Leest u de artikelen die u 
interesseren of mist u iets? De Diabetescourant is voor u, maar is ook 
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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

van u! Denk met ons mee, schrijf met ons mee en doe met ons mee! 
Laat ons weten wat u goed vindt, maar vooral ook wat beter kan. Laat 
het ons weten via diabetescourant.endocrinologie@mumc.nl

Veel leesplezier 

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

Interactie tussen mens, insulinepomp 
en glucosesensor een winnende 
combinatie…maar je moet het samen 
doen

Het hokje uit Een warme woensdagochtend. Bijna 10 uur. Ik zit aan de keukentafel met een kop ko�  e in 
mijn handen. Opeens voel ik dat ik ‘laag’ zit. Ik begin te trillen. Mijn benen voelen wat doof aan. 
Buiten hoor ik Saar (2,5) praten. Wat ze zegt gaat compleet aan me voorbij. De woorden komen 
niet binnen. Binnen doet Fee (1) een dappere poging op mijn schoot te klimmen. Ik wil haar 
optillen. Ik buig naar beneden. Mijn aandacht wordt snel door iets anders gegrepen. Paniek. Ik 
heb suiker nodig. Ik weet niet meer waar ik aan moet denken. De stem van Saar klinkt luider. 
Vragend. Ik probeer te begrijpen wat ze zegt, maar zodra ik wil antwoorden ben ik kwijt wat 
ik wil zeggen. Niet in staat om op te staan prop ik het fruithapje van Fee in mijn mond. Saar 
schreeuwt. Fee begint te huilen. Ik sluit mijn ogen en wacht. Iedere prikkel is me teveel. Ik wacht 
tot het trillen langzaam weg vloeit en ik mezelf tot rust voel komen.

Een hypo is iedere keer anders. Deze was heftig. Ik werd er onverwacht ingezogen en realiseerde 
me pas te laat wat er aan de hand was. Ik heb me zelden zo machteloos gevoeld. Het na-ijl e� ect 
duurt lang. Fysiek ben ik de rest van de dag weinig meer waard. Mentaal maak ik een ‘keuze’. Dit 
wil ik niet meer meemaken. Dit kan ik me simpelweg niet veroorloven met een dreumes en een 
peuter in huis. Bewust hou ik mijn waardes een tikkie hoger dan geadviseerd wordt.

Een ‘oplossing’ lijkt voorhanden. Een sensor. Een alarm als ik onder mijn grens ga. Een typisch 
gevalletje: voorkomen is beter dan genezen. Er lijkt alleen geen einde te komen aan de soap 
‘sensoren en vergoedingen’. Ik pas niet in het juiste hokje. Net als vele mede-diabeten kom ik 
niet voor vergoeding in aanmerking. Belachelijk hoe dat werkt toch?

Ik word er strijdlustig van en zou ontzettend graag in gesprek gaan met degenen die deze 
beslissingen nemen. Wat ik zou zeggen? Neem de moeite om ons te leren kennen. Geen diabeet 
is hetzelfde. We hebben allemaal onze eigen uitdagingen en die passen niet in een hokje.

Kim Kreuwels, Columniste

Alpha Omega Congres
Op donderdag 31 mei 2018 zijn wij (Karin Crombach, Daniëlle Moens, 
Janine Claessens, diabetesverpleegkundigen, Angelique Hugens en 
Celine Heijnens, verpleegkundig specialist in opleiding) naar het 
Alpha Omega Congres in Antwerpen geweest. 
Het Alpha Omega Congres is inmiddels al negen keer in Nederland 
georganiseerd. Wegens het succes van dit congres, heeft er 
uitbreiding naar Vlaanderen plaats gevonden en daarmee vond in 
2018 de eerste editie van het Alpha Omega Congres Vlaanderen 
plaats. Het is een jaarlijks terugkerend congres waar de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van diabeteszorg worden toegelicht.   

Het congres werd geleid door de dagvoorzitters prof. dr. Bruce 
Wolfenbuttel, Universitair Medisch Centrum Groningen, en prof. dr. 
Bart Keymeulen, Universitair Ziekenhuis Brussel. 
Tijdens dit congres is gesproken over nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van (toekomstige) behandelmogelijkheden, maar ook 
over technische ontwikkelingen die ondersteuning kunnen bieden 
in de behandeling van diabetes. Het congres is opgebouwd uit drie 
plenaire lezingen, waarna er nog twee workshoprondes zijn waar uit 
verscheidene presentaties kan worden gekozen.
De plenaire lezingen hadden als onderwerpen "Screening van 
bijzondere vormen van diabetes", "Immuuninterventies bij diabetes 
mellitus type 1" en "De plaats van incretinemimetica (GLP1-analogen) 
in de behandeling van diabetes mellitus type 2".  
Uit de plenaire lezingen komt naar voren dat er veel aandacht is voor 
wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van het ontstaan van 
de verscheidene vormen van diabetes mellitus.  Verder onderzoek 
zal wellicht in de toekomst meer duidelijkheid geven. 
Met betrekking tot de plaats van de GLP1-analogen in de behandeling 
van diabetes mellitus type 2 is duidelijk aangetoond dat deze goede 
resultaten laten zien in klinische studies. Wat ook duidelijk blijkt is 
dat, voor het bereiken van het beste resultaat, lifestyle interventies 
ingezet moeten worden naast de medicamenteuze behandeling.
In de namiddag vondende workshops plaats die veelal gericht waren 
op nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van diabetes mellitus. 
Denk hierbij aan technische ontwikkelingen, zoals het gebruik van 
glucosesensoren, maar ook wetenschappelijke ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld een verandering op medicamenteus gebied.
Al met al kunnen wij spreken van een zeer leerzame dag voor ons 
als diabetesverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in 
opleiding. Een dag waarop wij veel nieuwe kennis hebben opgedaan, 
die wij kunnen gebruiken om de diabeteszorg in het MUMC+ nog 
verder te optimaliseren. 

Mijn naam is  Els Jansen.  Toen ik 37 jaar oud was, werd  bij mij diabe-
tes type 1 geconstateerd. Ik ben naar de huisarts gegaan omdat ik in 
korte tijd ruim 10 kg was afgevallen, bovendien  was ik uitgeput en 
had voortdurend dorst.  “Diabetes??  Wat houdt dit in……?”, vroeg ik 
mijn huisarts. 
            
Inmiddels ben ik 70 jaar en weet, net als vele andere diabetes 
patiënten, wat diabetes  inhoudt en hoe ernstig  de gevolgen hiervan 
zijn of kunnen zijn. Je kunt er 100 jaar mee worden kreeg ik vaak te 
horen. Maar ze vertelden  er niet bij hoe????  
Mijn diabetesverpleegkundige vroeg me of ik iets wilde schrijven  in de 

“Diabetes courant”. Met name over het gebruik van de insulinepomp 
(de MiniMed 640G) in combinatie met de sensor (CGM).  En niet 
geheel onbelangrijk hoe ik deze overstap heb ervaren. “Je doet het zo 
goed” zei  de diabetesverpleegkundige. Ik moest er zelf mee lachen, 
ik… zo goed?   Het is voor mij vanzelfsprekend wat ik doe. Ik ben er zelf 
bij gebaat dat het goed gaat!         

Patiënten ervaringen

 “Het kan anderen helpen als je er iets over zou willen vertellen. Jij 
bent de specialist in het gebruik van de pomp en de sensor”.  Ik moest 
er wel  even over nadenken….  
Omdat ik de laatste jaren veelvuldig last heb van ernstige hypo’s, die 
ik niet voel  aankomen (hypo unawareness) kwam ik in aanmerking 
voor  de Minimed 640G, in combinatie met de sensor van Medtronic.  
Vanaf september 2017 heb ik deze insulinepomp in gebruik en vanaf 
half december 2017 de sensor, die op de pomp “aangesloten” kan 
worden.  
Voor zowel de insulinepomp als de sensor wordt  wel enig technisch 
inzicht van de gebruiker verwacht. Hoewel ik nu 70 jaar ben betekent 
dit niet dat ik geen inzicht heb, toch? Ik gebruik net als vele anderen 
een smartphone. Dus dacht ik, omgaan met een insulinepomp met 
sensor moet òòk lukken. In de praktijk betekent dit:  er voor willen 
gaan, je inspannen  èn het leren omgaan met de techniek van vandaag. 
Het gaat niet vanzelf èn het gaat ook niet over.  Achterover leunen is 
er niet bij. Maar “het doel heiligt de middelen”.                 
Ik kwam er al gauw achter dat, als ik optimaal gebruik hier van 

Gastric Bypass: de operatie waardoor mijn diabetes als sneeuw 
voor de zon verdween

Congresbezoek 

Mijn naam is Ivo Cox, ik ben  47 jaar oud en woon samen met mijn 
vrouw en zoon in het smalste stukje van Limburg. Na jaren een strijd 
te hebben gevoerd tegen de kilo’s, tientallen diëten en alle andere 
maandagochtend beloftes geprobeerd te hebben, heb ik vorig jaar 
de keuze gemaakt om voor een gastric bypass te gaan. Na goed 
overleg met mijn huisarts en de diabetesverpleegkundige heb ik deze 
stap gezet. Qua gewicht  zat ik op dat moment op 123 kilo en moest 
hierdoor dus ook al 70 eenheden insuline spuiten buiten de diversen 
pillen (metformine en tolbutamide).

Na een gesprek met de chirurg, die deze ingreep bij mij zou gaan 
uitvoeren, wist hij me te melden dat na de ingreep 80% van alle 
diabetes patiënten  geholpen zijn, en dus zouden alle pillen en 
insuline tot het verleden behoren. Dit klonk natuurlijk veel te mooi 
om waar te zijn, maar toch heb ik vol goede moed de operatie in april 
2017 ondergaan in het ziekenhuis van Heerlen. Een korte operatie die 
mij heel erg was meegevallen en waarvan de bijwerkingen en de pijn 
bijna nihil waren. Een ding viel me wel gelijk op,  ik moest ‘s avonds 
geen insuline meer spuiten, bizar en mooi tegelijk. De ziekte waarvan 
je al jaren wist dat dit een grote sluipmoordenaar was en de vele 
lichamelijke sores die  diabetes met zich mee brengt, was in een klap 
voorbij.
Na een week ben ik ook gestopt met de laatste metformine pillen 
en mijn suikerwaardes waren super goed . (feit: de operatie doet het 
eerste jaar voor 80% zijn werk en het extra sporten en bewegen voor 
20%, maar na een jaar keert dat om en dan doet de operatie nog maar 
20% zijn werk en dan moet de lol van het sporten en de inmiddels 
opgebouwde goede conditie de andere 80% brengen) Inmiddels 
zijn we 14 maanden verder en ben ik  41 kilo afgevallen, mijn suiker 
waardes zijn goed (zonder pillen en insuline) en ik voel ik me super 
goed en fi t.
Ik zou iedereen die hetzelfde gevecht aan het voeren is tegen de kilo’s 

en suikerziekte willen adviseren, ga eens een gesprek aan met je 
huisarts, diabetesverpleegkundige of het NOK (Nederlandse Obesitas 
Kliniek);  wellicht kunnen dezen ook jullie helpen om weer net zo’n 
mooi leven te krijgen als wat ik nu heb.

wilde maken, ik me moest verdiepen in de materie.  Begrijpen en 
zien (d.m.v. grafi eken op pomp en  digitale tool ) hoe mijn lichaam 
werkt en reageert bij inspanning, eten , drinken, slapen  enz. 24 uur 
per dag, 7 dagen in de week. Indien nodig zelf kunnen ingrijpen en 
bijsturen. Insulinepomp en sensor zijn en blijven hulpmiddelen.  Maar  
ik bedien de knoppen  en zelfmanagement geeft mij het  gevoel 
minder a� ankelijk te zijn c.q. meer controle te hebben. En dat is 
voor mij heel belangrijk!   Mede door mijn discipline en  interesse, en 
het diabetesteam lukt het mij om mijn  bloedsuikers redelijk onder 
controle te houden en leer ik mijn lichaam steeds beter kennen.  Na  
een half jaar is mijn  HbA1c  gedaald. Ik hoop nog vele jaren gebruik 
te mogen maken van de medische technologie, die mijn leven 
met diabetes een stuk aangenamer maakt. Minder stress, betere 
glucosewaarden en niet geheel onbelangrijk minder kans op het 
krijgen van een hypo.  Maar nogmaals:  Het gaat niet van zelf  en ik  
moet er wel iets voor doen. Maar ik krijg er iets voor terug namelijk…….
voldoening!



Medische nieuws

Transplantatie van eilandjes van Langerhans bij patiënten met 
diabetes mellitus type I
Bij diabetes mellitus type I is er sprake van onvoldoende productie van 
insuline door vernietiging van de insulineproducerende cellen van de 
alvleesklier.  De cellen die insuline maken zitten in de alvleesklier bij 
elkaar in groepjes: de eilandjes van Langerhans. Insuline speelt een 
zeer belangrijke rol in de regulatie van de bloedglucosespiegel. Als het 
gevolg van insulinetekort is bij patiënten met diabetes mellitus de 
bloedglucosespiegel verhoogd. 
Sinds 1921 bestaat de behandeling van  diabetes mellitus type I uit 
injectietherapie met insuline. Met deze behandeling wordt geprobeerd 
een normale bloedglucosespiegel te verkrijgen, echter  met insuline 
kan diabetes mellitus niet worden genezen.  
Bij een deel van de patiënten met diabetes mellitus type I is het erg 
lastig om een stabiele bloedglucosespiegel te verkrijgen ondanks de  
behandeling met insuline.  Deze patiënten hebben regelmatig hypo- en 
hyperglycemieën en complicaties als gevolg van langdurig verhoogde 
bloedglucosespiegels, zoals oog-, vaat-, zenuw- en nierproblemen. 
In het verleden was genezing van diabetes mellitus type I alleen 
mogelijk door transplantatie van de alvleesklier. In 1977 werd de eerste 
alvleeskliertransplantatie uitgevoerd in Minnesota in de Verenigde 
Staten. Alvleeskliertransplantaties worden meestal alleen uitgevoerd in 
combinatie met transplantatie van een nier bij patiënten met diabetes 
die eindstadium nierfalen hebben. Het is een succesvolle behandeling 
die leidt tot genezing van diabetes mellitus type I maar echter wel 
gepaard gaat met een groot risico op complicaties. Daarnaast moeten 
patiënten hun  leven lang afweerremmende medicatie gebruiken, 
om afstoting van de getransplanteerde organen te voorkomen. Uit 
onderzoek is bekend dat drie jaar na een gecombineerde nier- en 
alvleeskliertransplantatie 70-80% van de patiënten een goed 
functionerende alvleesklier heeft.
De alvleesklier speelt naast het reguleren van de bloedglucosespiegel 
door de productie van onder andere  insuline (endocriene functie)  
een belangrijke rol in de vertering van voedsel (exocriene functie).  Bij 
een transplantatie van de gehele pancreas wordt naast de insuline-
producerende cellen ook exocrien weefsel getransplanteerd, wat in 
feite overbodig is. 
Sinds 2007 is in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)  
transplantatie van alleen het endocriene weefsel van de alvleesklier, de 
eilandjes van Langerhans, mogelijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
een of meer alvleesklieren van orgaandonoren.  

Transplantatie van de eilandjes van Langerhans is een gecompliceerde 
procedure. Totdat de eilandjes van Langerhans kunnen worden 
getransplanteerd bij een patiënt moeten er een aantal stappen 
worden doorlopen. Ten eerste moeten de eilandjes van Langerhans 
worden geïsoleerd uit het orgaan. Daarna moeten de eilandjes worden 
gescheiden van exocriene cellen. 
De eilandjes van Langerhans worden vervolgens onder lokale verdoving 
in de leverpoortader gespoten. Daar lopen ze vast in de kleine vaatjes, 
waar ze zich gaan nestelen en insuline gaan produceren. 
Eilandjes transplantatie zorgt in het algemeen voor een betere en 
stabielere regulatie van de bloedglucosespiegel. Het kent echter 
ook veel complicaties. Bij de transplantatie kan bv een stolsel in 
de leverpoortader ontstaan of er kan een bloeding optreden. Het 
belangrijkste nadeel van eilandjestransplantatie is echter de noodzaak 
tot het levenslang gebruiken van afweerremmende middelen. Het 
gebruik van afweerremmende middelen geeft een verhoogd risico op 
het ontwikkelen van infecties en sommige kwaadaardige tumoren. 
Vanwege de noodzaak om levenslang afweerremmende medicatie te 
moeten slikken en het beperkte aanbod van donoren zijn de eisen voor 
eilandjes transplantatie erg streng. Niet iedere patiënt met diabetes 
mellitus type I komt in aanmerking voor transplantatie. Patiënten 
worden eerst uitgebreid gescreend door een team van endocrinologen, 
diabetesverpleegkundige, diëtisten en psycholoog.  Alleen patiënten 
met recidiverende ernstige hypogycemieën, verminderd hypogevoel 
en ernstige complicaties van diabetes, waarbij intensivering van 
glucoseregulatie leidt tot recidiverende ernstige hypogycemieën 
komen in aanmerking, mits het echt niet lukt om de ziekte anderszins 
onder controle te houden. Patiënten komen niet in aanmerking indien 
ze een ernstige leveraandoening hebben of er contra-indicaties bestaan 
voor het gebruik van afweerremmende middelen. 
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Nieuwsfl its

Freestyle libre
Recent heeft het Zorginstituut Nederland  besloten dat de Freestyle 
Libre vergoed gaat worden voor een aantal specifi eke doelgroepen. Het 
betreft:
• Kinderen (4 - 18 jaar) met diabetes mellitus type 1;
• Volwassenen met diabetes mellitus type 1 van wie de bloed- 
 glucosewaarden slecht zijn in te stellen (HbA1c >64 mmol/mol);
• Zwangere vrouwen met diabetes mellitus type 1 en 2;
• Vrouwen met diabetes mellitus type 1 en 2 die een 
 zwangerschapswens hebben.

Mensen die reeds een FreeStyle Libre gebruiken en voldoen aan 
bovenstaande criteria hebben recht op vergoeding met terugwerkende 
kracht vanaf 27 november 2017.
Helaas moeten mensen met diabetes mellitus die niet voldoen aan 
bovenstaande criteria vooralsnog de kosten zelf blijven betalen. 
Op dit moment bedragen de kosten van de FreeStyle Libre ongeveer 
€ 1.500 per jaar. Uiteraard realiseren wij ons dat niet iedereen dit kan 
of wil betalen. Het is daarom goed om te weten dat deze kosten in 
bepaalde gevallen aftrekbaar zijn van de belasting. Dit is a� ankelijk van 
het drempelbedrag van uw zorgkosten dat de Belastingdienst hanteert 
en dat a� ankelijk is van je inkomen. Voor meer informatie hierover 
verwijzen wij u naar de website van de Diabetes Vereniging Nederland 
(www.dvn.nl )
In verband met de toegenomen vraag naar de FreeStyle Libre kan Abbot 
(de fabrikant) op dit moment de productie van sensoren niet bijbenen. 
Vandaar dat de levering van de sensoren tot nader order beperkt wordt 
tot de reeds bestaande gebruikers.  
Wel is het mogelijk om u alvast  aan te melden via de website www.
freestylelibre.nl om op de hoogte te worden gehouden van de 
ontwikkelingen op dit gebied. Onder het kopje 'aanmelden-nieuwe 
klant-informeer mij'- kunt u een emailadres achterlaten. U wordt dan 
geïnformeerd op het moment dat er weer nieuwe patiënten worden 
aangenomen.
Tevens is het raadzaam om de persberichten van de DVN in de gaten te 
houden.
Wij  (diabetesteam MUMC+) hebben op korte termijn een afspraak met 
onze contactpersoon van Abbott om afspraken te maken met betrekking 
tot educatie,  distributie en verdere uitleg over de aanvraagprocedure bij 
vergoeding.

PPEP4ALL
Binnen de reguliere zorg is er voor de psychische, sociale en vaak ook 
fysieke belasting van de chronische zieke patiënt en zijn partner weinig 
tijd, ruimte en aandacht. Om u op dit gebied beter te begeleiden starten 
we in het najaar met het PPEP4ALL programma.
Dit programma zal begeleid worden door Janine Claessens-Kleinen, 
Danielle Moens, diabetesverpleegkundigen, en Hilly Tjon-A-Fat, 
verpleegkundig consulente. 

Het PPEP4ALL programma is een zelfmanagement programma voor u en 
uw naaste. Het programma geeft u beiden handvaten om de psychische 
en psychosociale gevolgen, waar veel chronisch zieken en hun naasten 
mee te maken krijgen, goed te managen en daardoor de kwaliteit 
van het leven positief te beïnvloeden. De focus ligt op het vinden van 
mogelijkheden i.p.v. het zien van beperkingen, op acceptatie en op het 
bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zowel u als uw 
naaste.
Het zelfmanagement programma bestaat uit acht groepssessies met elk 
een eigen thema. Patiënten en partners zitten tijdens het programma in 
aparte groepen en doorlopen het PPEP4ALL vanuit hun eigen perspectief. 
Indien u zich wilt aanmelden geeft dit dan door aan uw behandelaar. 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.PPEP4ALL.nl 
MijnMUMC+

MijnMUMC+
U kunt uw medische gegevens eenvoudig thuis inzien via MijnMUMC+. 
Op dit moment kunt u de volgende gegevens vinden:
• uw persoonlijke gegevens zoals deze bij ons bekend zijn (zoals   
 naam,  adres, huisarts en zorgverzekering);
• uw medische gegevens (denk aan allergieën, risicofactoren, etc.);
• uw documenten (waaronder brieven van medisch specialisten naar  
 uw huisarts);
• uw afspraken;
• uitslagen van onderzoeken. Op dit moment alleen nog van:
 Algemene Klinische Chemie, Klinische Neurofysiologie, Hematologie, 

Medische Microbiologie en Pathologie. U ziet deze uitslagen met 
vertraging, zodat uw zorgverlener de kans krijgt om de uitslagen eerst 
met u te bespreken. De uitslagen die u ziet, worden namelijk niet in 
MijnMUMC+ uitgelegd. Dat doet uw zorgverlener.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de MijnMUMC+balie. Deze 
vindt u bij de Poli op Maat, op het Poliplein. Volg route 6, niveau 1. Ook te 
bereiken via 043-387 56 00 of mailen via mijnmumc@mumc.nl
MijnMUMC+ is nog niet klaar. Er worden in de toekomst steeds nieuwe 
mogelijkheden toegevoegd. Als u gebruik maakt van MijnMUMC+ merkt 
u wijzigingen vanzelf: nieuwe functies ziet u direct na het inloggen.

Vernieuwde website DIEP
In de afgelopen maanden heeft er een complete herziening 
plaatsgevonden van de website DIEP. Wij willen de volledige redactie 
bedanken voor alle tijd en inspanningen die zij hierin hebben 
geïnvesteerd. Bent u benieuwd hoe onze nieuwe website eruit ziet kijk 
dan op: www.diep.info

Kies de bloedglucosemeter die bij u past 
Met behulp van Keuzetool Bloedglucosemeters  via onderstaande link
www.keuzehulpbloedglucosemeter.nl 
11 juni jongsleden werd door de Minister van Medische Zorg en Sport 
Bruno Bruins de keuzetool voor bloedglucosemeters gelanceerd . De 
Keuzehulp is een online tool voor mensen die insuline gebruiken om 
samen met hun zorgverlener een bloedglucose te kiezen die het beste bij 
hun past. Vanuit het MUMC+ was onze collega Jeanine Pinxt betrokken 
bij dit initiatief. Hier zijn wij uiteraard zeer trots op!

Pilot beeldbellen
Net als de totale gezondheidszorg is de diabeteszorg continu in 
beweging.  Alleen door middel van vernieuwing, continu verbeteren 
en inspelen op uw behoeftes kunnen we de kwaliteit van zorg blijven 
borgen.
In het kader hiervan hebben we recent deelgenomen aan de pilot 
beeldbellen.  Het betre� ende systeem werd  voorafgaande getest op 
veiligheid en gebruiksgemak. De patiënten werden door de arts of de 
verpleegkundige benaderd en geïnformeerd. In totaal hebben ongeveer 
47 mensen met diabetes deelgenomen. De leeftijd van de deelnemers 
varieerde tussen de 35-75 jaar.  De voorwaarde om deel te nemen was het 
beschikken over een tablet of Smart Phone.  
De evaluatie die aansluitend aan het videoconsult plaatsvond was 
overwegend positief.  Dit had met name betrekking op het feit dat 
belastende factoren als verplaatsing,  vrij nemen of een oppas zoeken 
wegvielen.  Een aandachtspunt dat deelnemers benoemden waren 
problemen met de internetverbinding. Vanwege de positieve ervaring 
bestaat er binnen het diabetesteam de behoefte om deze vorm van 
consultvoering op termijn te implementeren. Dit kan als aanvulling of 
ter vervanging van poliklinische of  telefonische consulten. 
Wellicht zal de pilot nog tot het najaar worden voortgezet. Als u interesse 
hebt om deel te nemen  laat het weten aan uw behandelaar. 

Zomer Smoothie 
Ingrediënten
• handje spinazie 
• 1 el citroensap 
• ½ appel 
• ¼ komkommer 
• 100 ml water

Bereiding
Snijd de appel en komkommer in kleine stukjes. Doe ze samen met 
het water, de spinazie en het citroensap in een blender en mix tot een 
egale massa.

Energiewaarde per glas:  52 kcal 
Eiwit: 1.3 gram
Koolhydraten: 9.7 gram 
Vet:  0 gram

Bron: makkelijkafvallen.eu

Diabetes mellitus en reizen
Op reis met diabetes mellitus kan een hele onderneming zijn. Zowel 
logistiek als qua ritme brengt het een heel aantal uitdagingen met zich 
mee. Met dit artikel hopen wij, het diabetesteam van het MUMC+, 
u enkele handige tips en handvaten te geven om te gebruiken voor, 
tijdens en na uw reis.

Tijdsverschil en insuline
Op een reisdag waarbij tijdszones worden doorkruist is het niet ver-
standig te streven naar lage bloedglucosewaarden. Mede door de ver-
anderde omstandigheden kan de kans op een hypoglykemie groter zijn 
dan normaal. Een insulineschema zal over het algemeen aangepast 
moet worden.  Tips hiervoor zijn als volgt:

Reizend naar het westen
- de dag duurt langer
- bij vertrek horloge terug zetten op de tijd die geldt op de plaats van 

aankomst
 - Intensief insulineschema (4x daags of meer)
  - kortwerkende insuline spuiten voor elke maaltijd
 - langwerkende insuline spuiten op de normale tijd, nu met  
 aangepaste horlogetijd
  - Bijv.: u spuit langwerkende insuline thuis om 22.00 uur, dan  

 blijft dit nu ook 22.00 uur (dit is echter de tijd op de plaats   
 van aankomst en niet thuis)

  - bij DM1 geldt: indien de reisdag >16 uur duurt wordt elke 
  4 uur (ultra-) kortwerkende insuline gespoten.
 - 2x daags mix-insuline
  - normale hoeveelheid mix-insuline spuiten bij de eerste   

 maaltijd die dag
  - in geval van een extra maaltijd kan kortwerkende insuline  

 gespoten worden (25% van de normale ochtenddosering   
 mix-insuline)

  - de laatste mix-insuline wordt gespoten bij de laatste maal 
 tijd voor het slapen gaan.

 - Subcutane insulinepomp
  - De gebruikelijke basaal standen en maaltijdbolussen 
  hanteren. Bij vliegreizen moeten de tijden van de pomp bij  

 landing direct aangepast worden aan de tijd van het land. 
  Tijdens de vlucht iedere 2 uur de bloedglucose meten en zo  

 nodig bij bolussen m.b.v. de 2-4-6 regel of correctiebolus.

Reizend naar het oosten
- de dag duurt korter
- bij vertrek horloge vooruit zetten op de tijd die geldt op de plaats van 

aankomst 
- Intensief insulineschema (4x daags of meer)
- kortwerkende insuline spuiten voor elke maaltijd
- langwerkende insuline spuiten op de normale tijd, nu met aangepaste 

horlogetijd
- overweeg bij een tijdsverschil >6 uur 25% minder langwerkende 

insuline te spuiten in verband met mogelijke overlap.
- 2x daags mix-insuline
- bij de eerste maaltijd wordt de normale hoeveelheid mix-insuline 

gespoten
- de tweede mix-insuline die dag wordt verminderd met 25%, omdat 

de dag korter is en zo  overlap met de volgende injectie voorkomen 
wordt.

- Subcutane insulinepomp
- De gebruikelijke basaal standen en maaltijdbolussen hanteren. Bij 

vliegreizen moeten de tijden van de pomp bij landing direct aange-
past worden aan de tijd van het land. Tijdens de vlucht iedere 2 uur de 
bloedglucose meten en zo nodig bij bolussen m.b.v. de 2-4-6 regel of 
correctiebolus.

Aandachtspunten bij reizen met diabetes mellitus
Zoals voor iedereen is ook voor mensen met diabetes een goede voor-
bereiding het halve werk.  Onderstaand vindt u een handige checklist 
om te controleren of u niets vergeten bent. 
 
Bloedglucosemeter 
❏  Twee bloedglucosemeters
❏  Twee prikpennen
❏  Voldoende teststrips
❏  Voldoende lancetten
❏  Batterijen voor de bloedglucosemeter
❏  Diabetesdagboekje
❏  Druivensuiker tabletten

Bij gebruik van een insulinepen
❏  Insulinepennen
❏  Insuline
❏  Pennaalden
❏  Reserve-insulinepennen
❏  Reserverecept voor de insuline  
    (Engelstalig)
❏  Koeltasje of koelkastje op autovoeding

Algemeen
❏  Douaneverklaring
❏  Diabetespas
❏  Medicijnpaspoort

Bij gebruik van een insulinepomp
❏  Insulinepomp
❏  Insuline
❏  Voldoende infuussets
❏  Voldoende infuuspleisters
❏  Voldoende batterijen voor de pomp
❏  Inbrenghulp voor het inbrengen van de infuusset
❏  Lege reservoirs (indien nodig)
❏  Insulinepennen
❏  Pennaalden
❏  Reserverecept voor de insuline (Engelstalig)
❏  Instellingen gegevens pomp ergens genoteerd
❏  Sensoren (indien van toepassing)
❏  Eventueel een ketonenmeter + strips
❏  Glucagonspuit (Diabetes type 1 

Als  u  op  reis  gaat  naar  warme  of  koude streken, maar ook thuis met 
deze temperaturen,  moet u er rekening mee houden dat uw insuline 
bij te lage en te hoge temperaturen  de  werkzaamheid  verliest. Wees  
er  dus  op  bedacht  dat  u bij afwijkende temperaturen de insuline 
goed opbergt. In  warme  landen  kunt  u  insuline  het beste als volgt 
bewaren: 
- In  een  koelbox  (pas  op,  leg  insuline NIET tegen de koelelementen) 
- In een isolerend koeltasje 
- Tussen handdoeken 
- In een thermosfl es met wijde opening 
- Buiten direct zonlicht 

Maakt u gebruik van een subcutane insulinepomp dan wordt 
geadviseerd dagelijks het systeem, reservoir en naald te vervangen en 
het reservoir met minder insuline te vullen, bv 1.5 ml i.p.v. 3 ml.
Bewaar  insuline  in  ieder  geval  niet  in  de ko� erruimte  of  het  
handschoenenkastje van een in de zon geparkeerde auto. Tijdens 
vliegreizen vervoert u de insuline en uw testmaterialen in uw 
handbagage, eventueel verspreid over 2 tassen. Deze adviezen gelden 
daarnaast ook voor glucagon, de bloedglucosemeter en teststrips. 
Ook zij mogen niet aan extreme temperaturen worden gesteld.


