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Diabetes type 1 in de kindertijd en adolescentie:

een psychosociale uitdaging

‘Ik ben trots op mijn diabetes als ik terugkijk op wat ik er allemaal voor moet doen’

NL 

samenvatting
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Hoofdstuk 1: Algemene inleiding

In het eerste hoofdstuk van dit proefschrift zijn een algemene introductie en de opzet van het 

proefschrift beschreven. De kindertijd en adolescentie zijn meestal relatief korte periodes in 

het leven. Toch zijn ze gevuld met ervaringen waarmee kinderen en jongeren hun omgeving 

betekenis geven en waarmee ze ontdekken hoe ze zich verhouden tot die omgeving. 

Sommige van deze ervaringen  kunnen beschouwd worden als risicofactoren of protectieve 

factoren. De optelsom van risicofactoren en de balans met protectieve factoren voorspellen 

het psychosociale functioneren (op latere leeftijd). Het hebben van diabetes type 1 (DT1)  

is zo’n risicofactor. Bij mensen met deze chronische ziekte zijn de insuline producerende cellen 

in de pancreas niet meer instaat dit hormoon te produceren. Hierdoor wordt de glucose in 

de bloedbaan niet opgenomen in de lichaamscellen en zodoende stijgt het glucoseniveau. 

De HbA1c-waarde in het bloed geeft een indicatie van de gemiddelde bloedglucose van 

de voorgaande vier tot twaalf weken. Een verhoogd HbA1c verhoogt de kans op diverse 

lichamelijke complicaties. Mensen met DT1 zijn afhankelijk van exogene insuline, die 

ze meerdere malen per dag moeten spuiten (of toedienen via een insulinepomp). Ook 

dienen ze hun bloedglucose een aantal keer per dag te meten, hun koolhydraatinname bij 

te houden en hun lichamelijke activiteit te monitoren om zo de kans op complicaties te 

verkleinen. Dit vergt dagelijks veel inzet, waardoor de kans op psychosociale problematiek, 

zoals een verminderd welbevinden en eetproblematiek, toeneemt. Aangezien de diagnose 

DT1 meestal in de kindertijd of adolescentie gesteld wordt, spelen ouders een grote rol in 

het dagelijkse management. Om meer zicht te krijgen op de verschillende risicofactoren en 

protectieve factoren die een rol spelen bij het management van DT1 en zo invloed hebben 

op diabetes en psychosociale uitkomsten, is de psychosociale ontwikkeling van kinderen en 

adolescenten in de leeftijd van acht tot achttien met DT1 onderzocht. 
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Hoofdstuk 2: Diabetes IN Ontwikkeling (DINO): de bio-psychosociale ontwikkeling, het 

gezinsfunctioneren en het ouderlijk welbevinden van kinderen en adolescenten met 

diabetes type 1: een longitudinaal cohortstudiedesign

In hoofdstuk 2 is het design van de DINO-studie (Diabetes In Ontwikkeling) beschreven. Aangezien  

er nog weinig onderzoek gedaan was naar de wijze waarop de biologische, psychosociale, cognitieve 

ontwikkelingen en veranderingen in de ouder-kind relatie in de kindertijd en adolescentie 

interacteren met diabetesuitkomsten, is het DINO-onderzoek opgezet. In deze longitudinale  

multi-center cohortstudie zijn kinderen en adolescenten met DT1 in de leeftijd van acht tot  

en met vijftien (bij aanvang van de studie) gevolgd, met metingen op baseline, na 12 maanden, 

na 24 maanden en na 36 maanden. Op deze meetmomenten is de biologische, de psychosociale 

(inclusief eetproblematiek) en cognitieve ontwikkeling evenals het gezinsfunctioneren en het 

ouderlijk welbevinden in kaart gebracht. Het doel daarvan is het vinden van een antwoord op de 

volgende onderzoeksvragen: 1) Wat zijn de verschillen tussen de deelnemers die vóór hun puberteit 

gediagnosticeerd werden met DT1 en hen die tijdens hun puberteit gediagnosticeerd werden met 

DT1, als het gaat om glycemische controle (HbA1c), zelfmanagement, psychologisch functioneren 

en diabetes-gerelateerde kwaliteit van leven (KvL)? 2) Wat is de prevalentie eetproblematiek in 

deze groep, wanneer ontstaat het, welke factoren zijn daarmee geassocieerd en hoe beïnvloedt 

deze problematiek de diabetes- en psychosociale uitkomsten? 3) Wat zijn de verschillen tussen 

de deelnemers die vóór hun puberteit gediagnosticeerd werden met DT1 en hen die tijdens 

hun puberteit gediagnosticeerd werden met DT1, als het gaat om het gezinsfunctioneren en het 

ouderlijk welbevinden? 4) Relateert de cognitieve ontwikkeling van kinderen en adolescenten 

met T1D aan de glycemische controle en het diabetesmanagement en hoe?

Hoofdstuk 3: Verminderd zelfvertrouwen en diabetes mismanagement bij adolescenten met 

diabetes type 1 medieert de relatie tussen probleemgedrag en verhoogd HbA1c

In hoofdstuk 3 is de relatie tussen probleemgedrag (totaal, intern en extern) en glycemische 

controle (HbA1c) beschreven. Onderzocht is of deze relatie gemedieerd wordt door de mate 

zelfvertrouwen in de diabetes en mismanagement van de diabetes. In deze sub-studie namen 
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88 adolescenten tussen de elf tot en met vijftien jaar deel. Data van het DINO-onderzoek 

zijn gebruikt: probleemgedrag is gemeten met de Strengths and Difficulties Questionnaire, 

mediërende variabelen zijn gemeten met de Confidence In Diabetes Self-care-Youth en de 

Diabetes Mismanagement Questionnaire, en HbA1c-waardes zijn uit de medische dossiers 

gehaald. Om de data te analyseren, is gebruikt gemaakt van bootstrap mediation analysis 

for multiple mediation. Uit de resultaten blijkt dat zowel totaal probleemgedrag als extern 

probleemgedrag geassocieerd zijn met een slechter HbA1c, en dat deze relatie wordt 

gemedieerd door minder zelfvertrouwen in de diabetes en door mismanagement van de 

diabetes. Een directe relatie tussen intern probleemgedrag en HbA1c is niet gevonden, maar 

intern probleemgedrag relateerde wel aan minder zelfvertrouwen en meer mismanagement, 

die wel associeerden met verhoogd HbA1c. De conclusie van dit hoofdstuk is dat screenen op 

probleemgedrag en mismanagement, en het verhogen van zelfvertrouwen in de diabetes een 

positieve invloed kan hebben op de diabetesuitkomsten. 

Hoofdstuk 4: Eetproblemen bij adolescenten met diabetes type 1. Op welke ‘gele vlaggen’ 

moeten we alert zijn?

In hoofdstuk 4 zijn de prevalentie van eetproblemen en de geassocieerde ‘gele vlaggen’ 

beschreven. Daarnaast is de mate van overeenkomst over het bestaan van eetproblematiek 

tussen adolescenten en hun ouders, en adolescenten en diabetesprofessionals vermeld. Om 

dit te onderzoeken zijn data van het DINO-onderzoek gebruikt. 103 adolescenten van elf tot 

en met zestien jaar en hun ouders hebben vragenlijsten ingevuld waarin een stapsgewijze 

procedure is gevolgd: alleen de adolescenten die op een KvL-vragenlijst (MY-Q) aangaven 

een risico te lopen op eet- of gewichtsproblematiek (psychologische ‘gele vlaggen’), vulden 

de Diabetes Eating Problems Scale - Revised en vragen van de AHEAD studie in. Door gebruik 

te maken van Kruskal-Wallis tests, post hoc Mann-Whitney U tests en chi-squared tests zijn 

klinische ‘gele vlaggen’ in kaart gebracht. De ouders en diabetesprofessionals zijn gevraagd 

naar hun observaties over de aan- of afwezigheid van mogelijke eetproblematiek. Met Cohen’s 

kappa is de mate van overeenstemming tussen adolescenten en ouders, en tussen adolescenten 
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en professionals onderzocht. De overeenkomsten blijken in beide gevallen niet optimaal  

(beperkte overeenkomst tussen ouders en adolescenten, en redelijke overeenkomst tussen 

professionals en adolescenten). De helft van de adolescenten gaf aan een risico te lopen op 

eet- en gewichtsproblematiek (psychologische ‘gele vlaggen’). Echter, minder dan één van 

de tien adolescenten rapporteerden daadwerkelijk eetproblemen. Klinische ‘gele vlaggen’ 

zijn een verhoogd HbA1c, hogere leeftijd, op dieet zijn geweest, verlaagde KvL, verminderd 

zelfvertrouwen in de diabetes, diabetes mismanagement en ontevredenheid met het eigen 

lichaam. In tegenstelling tot de verwachtingen blijken Body Mass Index (BMI) waardes en sekse 

niet geassocieerd met eetproblematiek en zijn dus geen klinische ‘gele vlaggen’. De conclusie 

van dit hoofdstuk is dat het onderwerp eetproblematiek en de geassocieerde ‘gele vlaggen’ 

aandacht verdienen in de diabeteszorg om zo het ontstaan of de verergering van eetproblemen 

te voorkomen. Aangezien zowel ouders als diabetesprofessionals eetproblemen niet adequaat 

lijken te signaleren, is het aan te bevelen op deze problematiek te screenen. Een stapsgewijze 

procedure zoals gebruikt in dit onderzoek zou ook in de praktijk ingezet kunnen worden.

Hoofdstuk 5: Niet het ouderlijk welbevinden maar opvoedgedrag en opvoedstress zijn 

gerelateerd aan de glycemische uitkomsten van kinderen en adolescenten met diabetes type 1 

Longitudinale data van de DINO-studie

In hoofdstuk 5 is de longitudinale relatie tussen ouderlijk emotioneel welbevinden en de 

glycemische uitkomsten van kinderen en adolescenten met DT1 beschreven. Daarnaast is 

de impact onderzocht van probleemgedrag, ouderlijk diabetes-opvoedgedrag en ouderlijke 

diabetesstress op deze relatie. In deze sub-studie hebben 174 ouders van kinderen en 

adolescenten met DT1 participerend aan de DINO-studie vragenlijsten ingevuld op drie 

verschillende momenten, elk met een interval van een jaar. Met behulp van Generalized 

Estimating Equations analyses is de relatie tussen ouderlijk emotioneel welbevinden (WHO 

Five Well-being Index scores) en het HbA1c onderzocht. Vervolgens zijn de relaties tussen 

het ouderlijk welbevinden, probleemgedrag van kinderen en adolescenten (Strength and 

Difficulties Questionnaire), ouderlijk diabetes-opvoedgedrag (Diabetes Family Behavior 
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Checklist: positieve en negatieve schalen), ouderlijke diabetesstress (Problem Areas In 

Diabetes-Parent revised) en het HbA1c geanalyseerd. Een derde van de ouders rapporteerde 

verminderd emotioneel welbevinden. Dit blijkt gerelateerd aan meer probleemgedrag bij 

kinderen en adolescenten, meer negatief opvoedgedrag en meer ouderlijke diabetesstress, 

 en deze factoren zijn geassocieerd met slechtere glycemische controle. Negatief opvoedgedrag 

en ouderlijke diabetesstress zijn gerelateerd aan meer probleemgedrag van kinderen en 

adolescenten. In tegenstelling tot onze verwachtingen is er geen directe relatie gevonden 

tussen verminderd ouderlijk welbevinden en slechtere glycemische uitkomsten. Positief 

opvoedgedrag is geassocieerd met betere glycemische controle. Op basis van deze resultaten 

wordt geconcludeerd dat gezinsinterventies gericht op het verbeteren van het HbA1c van kinderen 

en adolescenten, een grotere kans van slagen hebben als ze eveneens interveniëren op negatief 

opvoedgedrag, ouderlijke stress en probleemgedrag, en juist positief opvoedgedrag stimuleren. 

Hoofdstuk 6: De implementatie van het monitoren van de kwaliteit van leven in de 

Nederlandse pediatrische diabeteszorg: waardevol maar complex

Hoofdstuk 6 beschrijft de evaluatie van de implementatie van het DAWN MIND-Youth programma: 

het meten en bespreken van de KvL van adolescenten van tien jaar en ouder met DT1.  

Ten behoeve van dit programma vullen adolescenten jaarlijks de MIND Youth Questionnaire in  

(MY-Q): een diabetes-specifieke KvL-vragenlijst waarin verschillende levensdomeinen aan bod  

komen. De uitkomst wordt met hen besproken. Facultatief kan het ouderlijk welbevinden en 

de ouderlijke diabetesstress worden gemeten en besproken. Elf ziekenhuizen in Nederland 

zijn in 2011 met het DAWN MIND-Youth programma gestart. Om de implementatie ervan te 

evalueren, hebben 36 diabetes professionals, 29 adolescenten en 66 ouders een online vragenlijst 

ingevuld over hun ervaring met het programma. Met tien kinderdiabetesteams hebben  

semi-gestructureerde interviews plaats gevonden die zijn geanalyseerd met template analysis.  

Het blijkt dat de teams het DAWN MIND-Youth programma beschouwden als een handig hulpmiddel 

om meer te weten te komen over de verschillende levensdomeinen van de adolescenten.  

Door deze screenende functie kunnen problemen in een vroeg stadium gesignaleerd worden.  
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Het blijkt voor de teams echter lastig het programma in te bedden in de routinezorg: twee van de 

tien teams (20%) is dit gelukt. De bijkomende logistiek vormt een barrière en daarom wordt de MY-Q 

in de meeste ziekenhuizen niet structureel afgenomen. Toch achten de teams, de adolescenten 

en de ouders het waardevol om het gebruik van het programma te continueren en verder  

te implementeren. Om dit te realiseren zal er geïnvesteerd moeten worden in het oplossen van 

de logistieke barrières. 

Hoofdstuk 7: Algemene discussie

In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen en de implicaties voor 

de klinische praktijk beschreven. Het doel was meer zicht te krijgen op de verschillende 

risicofactoren en protectieve factoren die een rol spelen bij het management van DT1. In dit 

proefschrift zijn diverse factoren geïdentificeerd die interacteren met diabetesuitkomsten. 

Probleemgedrag, eetproblematiek, ouderlijke stress en negatief opvoedgedrag associëren met 

slechtere glycemische controle bij kinderen en adolescenten met DT1. Positief opvoedgedrag 

relateert aan een beter HbA1c. Aangezien de meeste van deze psychosociale aspecten ook 

elkaar beïnvloeden, is het bestaan van multivariabele relaties zeer aannemelijk. Echter, per kind  

en adolescent verschilt de optelsom van risicofactoren en de balans met protectieve factoren. 

Professionals binnen het kinderdiabetesteam kunnen een belangrijke protectieve factor 

zijn wanneer zij naast de diabetesuitkomsten ook aandacht besteden aan de psychosociale 

aspecten. Het blijkt echter een uitdaging om op structurele wijze aandacht te besteden aan de 

KvL van kinderen en adolescenten met DT1. Suggesties over de wijze waarop de conclusies van 

dit proefschrift kunnen bijdragen aan de verbetering van de pediatrische diabeteszorg, als ook 

de beperkingen van dit onderzoek staan beschreven in hoofdstuk 7. 


