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“Elke cultuur heeft zijn eigen gebruiken en gewoontes, 
die hun weerslag kunnen hebben op het omgaan met 
een chronische ziekte. Maar nog meer dan de cultuur, 
is de mate van kennis en begrip van belang”. Nordin Dahhan, 
2007 Bloedsuiker

Organisatie van diabeteszorg voor 
allochtone kinderen

Is die dan anders?

Nee

Effect van Healthbeliefs en Healthliteracy 
(gezondheidsgeloof en -verwachtingen / gezondheidsvaardigheid)

op diabetes bij kinderen
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1. Landelijk

2. Regionaal /
adherente regio

Diabeter Rotterdam:
Noordoever (YSL, SFG, 
ErasmusMC Sophia, Vlietland) 
n=882

Diabeter Oost
Gelre Ziekenhuizen Zutphen, 
Apeldoorn, 
Deventer,e.v.
n= 273

Diabeter Zuid
Veldhoven MMC
Eindhoven (Z)
n= 185

‘minorities’ = 12-18%
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worldmapper.org

Healthbeliefs and Healthliteracy: 
relatie met socio-economie 

diabetes
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worldmapper.org

Healthbeliefs and Healthliteracy: 
relatie met socio-economie 

diabetes

uitgaven zorg
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Diabetes bij kinderen: facts

Veel voorkomende ziekte?

Ernstige ziekte?
Hoge mortaliteit?

Net zo aggressief aanpakken als bv leukemie?

Hoge kosten?
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• Type 1 diabetes:

Vooral <50e jaar (0-100)

Toename  3-5% per jaar (<5jr=5%) 
NL: 500-600 kinderen (<15jr) per jaar. Totaal 6000 kinderen
Insuline = noodzaak en snel (ook nu nog missers!)
Complicaties na 10-15 jaar bij slechte / matige regeling
Acute fase: gevaar hersenoedeen 

• Type 2 diabetes:
• 90-95% van patiënten

2-6% kinderen met DM in Europa (<18) NL 2,4% van DM <18
6-16% 15-35jr DM patiënten (FIN, GB)
Type 2 en < 25 jaar: kortere levensverwachting dan ouders
Reclassificatie T2D: 10% is geen type 2 ( MODY, T1D, remssie)
Genetische ziekte met soc econ. invloeden
Complicaties bij onset: ook in 20-25yr groep

• Andere vormen 
• Monogenetische diabetes: MODY, KIR6.2/SUR, etc

Secundaire diabetes

Gemengde vormen: Double diabetes
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  Geen ‘epidemie’ maar forse toename!

 Genetische/Ethnic verschillen: behoud/opslag van energie
meer naar evenaar/oosten, meer gen. aanleg
Afro(Amerikaanse) bevolking, uitbreiding elders

 VS: 
alle diabetes < 20 jr: 24/100.000 
in 15-20 jr minority groups: 17-50/100.000

NL: 
• totaal 600 nwe DM gevallen per jaar (<16 jr): 

2,4% daarvan T2D, Den Haag 5%
Diabeter: 2% (na reclassificatie en MODY Dx)
registratie NDF- Stichting BIDON 2012>

Type 2 diabetes bij kinderen/jongeren:

<10y 10-20y
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Dysproportionele vertegenwoordiging 
minderheidsgroepen/allochtonen

Nederland incidentie:
-diabetes bij kinderen =
 18.6 nwe gevallen per 100.000
2,4% daarvan type 2
(50% alloch/autoch)
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Type 2 diabetes bij kinderen/jongeren-2 :
•Kliniek:

F>M, BMI 29-38 kg/m2 (blanke> niet-blanke kinderen)
Meer bij (sommige) minorities/allochtone groepen
 Acanthosis Nigricans
(toegenomen insulinebehoefte door puberteit)

ketoacidose mogelijk!
gevaar van ketoacidose / hyperosmolair : hersenoedeem
complicaties op jonge leeftijd: 

macrovasc, microvasc., lever, psych-soc

• Symptomen:
•moe, schoolprestaties<<<, emotie  aandacht<<<<
•infecties, klassieke diabetes symptomen

Ook bij kinderen / jongeren ong. 7 jaar subklinisch

•Familie anamnese: DENK AAN MODY!

•Behandeling: 
 insuline, diagnostiek en dan eventueel orale medicatie

 Metformine en geen SU (indien diagnose niet zeker!)
 BETA CELL DEPLETIE!!!!
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Type 2 diabetes bij jongeren: wereldwijd probleem,....

Blank: BMI >30
Azie: BMI > 20-25 / minder sterke 
relatie met overgewicht, doch met 
pre-en postnatale groei en 
ontwikkeling (Barker)

Snelle pre/postnatale (inhaal)groei 
is risico!!!
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- beta cel achteruitgang: 15% / jaar
(vergelijk UKPDS: 5% per jaar)

7.8 mmol/l

11 mmol/l

HbA1c = 6,9% =52 mmol/mol

Gungor et al J Pediatr 144:656, 2004
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zelfde BMI, ernstige ins deficiency 

Hoe jonger, hoe sneller en hoe ernstiger ins. deficiënt
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Epidemiologie: 
Hoe vaak?

Type 1 bij kinderen
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TYPE 1  Epidemiologie
Finland 57.6

NL 18.6

Zweden 43.1

31.3

7.7

1.3

23.7

per 100.000

12

22

2

4

- 2005-2020 verdubbeling aantal 
gevallen onder de 5 jaar
- < 15 jaar : 70% toename 
- wereldwijde trend

- epidemiologie:
-val van de muur (toename in 
‘Oostblok’)
- hygiene hypothese
- deels erfelijk, vooral omgeving
- toename alleen ‘low-risk HLA’

Marokko?
Turkeye?
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type 1 in NL: 

Ziektebeeld/delay ernstiger? : 
zelfde beeld autocht/ allocht

Van Wouwe, ntvg 2004
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7.8 mmol/l

11 mmol/l

HbA1c = 6,9% =52 mmol/mol

7.8 mmol/l

11 mmol/l

HbA1c = 8,1% =65 mmol/mol
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AFWEERVERGISSING: PECH.... GEEN LOT? 

Type 1diabetes: autoimmuniteit

schuldgevoel ouders, ernst van de ziekte bij presentatie
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..maar diabetes is toch goed te behandelen??

‘het is gelukkig geen kanker......’ 
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- 10-20 jaar diabetes, als kind gekregen
- 40% overgewicht (moeten eten, ...willen eten....)
- 10%M / 21F% obesitas
- 8% psychiaterbezoek
- 28% psychosociale problemen
- 36(m) / 33(f) Retinopathie (Bgnd) => 69/113
- 21 (m) / 28 (f) laser behandeling => 49/113
- 2 (f) niervervangende behandeling
- 1 persoon amputatie
   - 1 complicatie:   33% (m) 12% (f)
- 2 complicaties:     4%   / 11%
- 3 of meer: 	 	 	 2%  / 12%

N=113
Type 1 

Diabetes 
met 

diagnose in 
1985-1990

Diabetologia 2003;26

Uitkomsten van hen die als kind type 1 diabetes kregen (UK):
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Diabetes bij kinderen 2012
2012: 99.7% overleeft acute fase

70% complications 10-15 years after onset*
90% complications 20-25 years after onset*

* = onset in pediatric years
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Invloed van diabetes op hersenen: meer dan hypo’s! 

- 5159 kinderen met diabetes vergeleken met 
1.330.968 niet-DM kinderen 
- Hoger A1c > slechter resultaat
- 1% hoger , punt minder: wiskunde, vreemde 
taal
- Hoe jonger diabetes, hoe groter het effect

‘Hyperglycemie is 
zichtbaar’
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Goed nieuws?
• Minder microvasculaire complicaties

• nefropathie (DK, Sweden)

• retinopathie (DK, Sweden)

• Lagere  A1c’s (NL,  Australia)

Cardiovasculaire complicaties bij type 1 nemen toe 
= ‘secondaire tumor risico’ 

= vergelijking primaire tumor risico
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HbA1c in 1998 
(gemiddelde): 8.9% (1.6%)
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HbA1c in 1995 
(gemiddelde): 8.7% (1.6%)

HbA1c in 2005 (tieners 12-18jr) 
(gemiddelde): 8.8% (1.3%)

HbA1c in 2011 (6-11jr) 
(gemiddelde): 7.9% (1.7%)

21 centers in 18 countries worldwide
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A1c: soms bij allochtone groep slechter, soms 
zelfde, soms beter 

=> het is de begeleiding/structuur
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Voorspellers van slechtere regeling:
under 11 study (n=1103)

• taalproblemen: 4,5% (0-11%)

• comorbiditeit (coeliakie, astma, schildklier)

• werkloosheid in gezin/inkomen +/-

A1c < 7.5%: 31%
A1c 7.5-8%: 25%
A1c 8-9%   : 32%
A1c > 9%   : 12%
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Waarom is type 1 regelen zo moeilijk?
...en lijkt dat soms moeilijker in allochtone families?

• Psychosociale effecten

• The family is the patient

• Geen pauze: 24 x 7 x 365

• Hormonen, groei en ontwikeling (ins per kilo)

• schommelingen: hoog/laag (geen eigen insuline)

• ‘near normal glucose’ : (nog) niet samen met normaal 
leven ‘HET IS EEN EXTRA BAAN’

hoe doe je dat als...... (one size does not fit)

zondag 23 december 12



Issues:

gebrek aan kennis

gebrek aan struktuur en 
voorbereiding

gebrek aan vertrouwen (in 
sociale situaties)

sociale druk

emotionele weerstand

ongemakkelijk, gedoe

‘simpelweg vergeten’

‘geen motivatie’
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uw invloed

self-management
8739 hrs. / year

3 hrs. 12 hrs. Social environment: 
Family, friends, teachers, 
carer, trainer, other people 
with type 1 and type 2 
diabetes 
Media: TV, internet, 
journals, yellow press

The „power“ 
of HCP?

out-patient visits
diabetes education
self-management
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wat werkt.....

Zinvolle strategieen:
Ø kennis verwerven over dingen die JIJ 

echt nodig hebt (voeding, sport, reis, 
verblijf,…) 

Ø je eigen dagelijke routines en werkwijze 
afstemmen met de diabetes

Ø goede voorbereiding van de dag                              
(‘de tas’)

Ø zelfvertrouwen en soc. intelligentie

Ø steun van vrienden en familie 
(meekomen!!)

Ø psychologie: reframing
Ø slim en handig (waar laat ik.. wat doe ik..) Emily Wilkinson   9 years old  
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Complexiteit: Diabetes en school

• VROEGER

• 2x daags insuline

• Glucose-CONTROLE

• Geen rol voor School 

• Geen kennis over 
gevolgen HOGE 
WAARDES en 
WISSELINGEN 
(Hyperglycemie)

• NU

• >4x daags of pomp

• Glucose-REGELEN

• Thuis EN op school

• Nadelige effecten  
HOGE WAARDES en 
WISSELINGEN 
(Hyperglycemie)
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The most important 20 minutes of diabetes education

Breaking the bad news: 
“Yes, it‘s diabetes.”

child and family:
future plans, wishes, 

fears, parents’ 
profession, burden, 
obligations, social 
impacts, hobbies, 

ethical values, 
experiences with 
diabetes, siblings, 

economic situation, 
parents’ relationship, 

physical and emotional 
health,….

„A nightmare became reality“

nee, niet mijn ......, het kan 
niet waar zijn
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dieet

Every night I 
can’t sleep!
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conclusies• health is wealth 

• gezondheid is voor iedereen belangrijk

• diabetes-gezondheid bereiken is afhankelijk van

• kennis: health literacy

• culturele inbedding: health beliefs

• Zorguitkomsten diabetes sterk afhankelijk van:

• de eerste 20 minuten en het eerste jaar (een nieuw curriculum: ‘school’ ‘examen)

• begrip, uitleg, aandacht

zondag 23 december 12



dank voor uw aandacht

info@diabeter.nl
www.diabeter.nl  

#DiabeterNL
#drhja
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