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Psychosociale aanpassing en ziektebeheersing bij 
adolescenten met type 1 diabetes  

Identificatie van risicofactoren en beschermende factoren 
 

In dit proefschrift staat de relatie tussen de ernst van type 1 diabetes en 

psychosociale aanpassing bij adolescenten met deze ziekte centraal. Het doel van dit 

onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de onderliggende mechanismen die zowel 

de mate van ernst van de ziekte type 1 diabetes als de psychosociale aanpassing 

beïnvloeden bij de adolescente diabetespatient. Het onderzoek is uitgevoerd in het zuid-

westelijke deel van Nederland bij 437 adolescenten van 11-19 jaar oud met type 1 

diabetes. 

Onderzoek wijst uit dat er een zwakke associatie bestaat tussen de mate van 

ernst van de ziekte diabetes type 1 en secundaire psychosociale problematiek. Dit 

gegeven gaat in tegen de traditionele hypothese van veronderstelde causaliteit in de 

relatie tussen ernst van de ziekte en psychosociale problematiek.. De hoge prevalentie 

van psychiatrische en psychologische problemen die samengaat met de chronische 
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ziekte pleit voor deze verwachting. In dit proefschrift wordt vanuit een alternatieve 

invalshoek gekeken naar dit thema om te kunnen komen tot een realistischer beeld van 

het verband.  Gezien het zwakke verband is het mogelijk dat beide constructen, 

ziektebeheersing en psychosociale aanpassing, gemeenschappelijk onderliggende 

mechanismen delen. Onderzoek naar de factoren die aan de basis liggen van dit 

gedeelde mechanisme kan een uitgangspunt bieden voor de ontwikkeling van een 

interventie voor een betere ziektebeheersing en psychosociale aanpassing. Dit 

proefschrift heeft als doelstelling om deze onderliggende mechanismen in kaart te 

brengen. Om meer inzicht te verkrijgen in mogelijk gemeenschappelijke onderliggende 

factoren, richt dit onderzoek zich op associaties tussen de belangrijkste aspecten van de 

ziekte, dat wil zeggen diabetesbeheersing, psychosociale aanpassing en therapietrouw. 

 
Specifiek beoogt dit proefschrift om:  

1. Het verband tussen diabetesbeheersing en psychosociale aanpassing te 

verklaren in de context van risico- en beschermende factoren  behorend bij 

psychosociale aanpassing. 

2. Het verband tussen diabetesbeheersing en therapietrouw te verklaren en wat 

daarbij de rol is van risico-en beschermende factoren bij  het mechanisme 

onderliggend aan diabetesbeheersing. 

3. In een ontwikkelingsperspectief de rol van ongezond en gezond gedrag bij 

therapietrouw te verklaren. 

4. Onderliggende mechanismen en gedeelde factoren van de constructen 

psychosociale aanpassing, diabetesbeheersing en therapietrouw te omschrijven 

en met elkaar te integreren.  

5. In een geintegreerd dynamisch ziektemodel van diabetesbeheersing en 

aanpassing ontwikkelingsaspecten te benadrukken, zoals autonomie bij zorg 

voor de ziekte, waarbij de onderscheidende rol van protectieve en 

risicofactoren wordt belicht.  
 

Om het tekort aan gevalideerde instrumenten voor de beoordeling van een van de 

belangrijkste beschermende factoren,  het ervaren van praktische steun bij diabetes, op 

te heffen is om te beginnen onderzoek gedaan naar bestaande instrumenten die 

ouderlijke steun en steun van vrienden meten. In het tweede deel van dit proefschrift 

(hoofdstukken 2 en 3) worden als resultaat van dit onderzoek twee gevalideerde en 

 - 180 -



 Samenvatting 
 

 - 181 -

betrouwbare instrumenten gepresenteerd, namelijk de MDSSQ-Familie (40 items) 

bedoeld om diabetes-specifieke ondersteuning door ouders vast te stellen en de 

MDSSQ-Vrienden (41 items) bedoeld om diabetes-specifieke ondersteuning door 

vrienden vast te stellen. 

   In het derde deel van dit proefschrift (hoofdstuk 4, 5 en 6) wordt het onderzoek 

beschreven gericht op de verheldering van de rol van beschermende en risicofactoren in 

de relatie tussen diabetesbeheersing en psychosociale aanpassing. De resultaten hiervan 

laten zien dat er niet zozeer sprake is van een causaal verband tussen diabetesbeheersing 

en psychosociale aanpassing, maar dat deze twee concepten eerder een soortgelijk 

onderliggend systeem van beschermende en risicofactoren delen dat beide eveneens 

beïnvloedt. Deze parallelle beïnvloeding gaat grotendeels via ervaren diabetes 

gerelateerde stress. De beschermende factor algemene sociale steun speelt een 

duidelijke, positieve rol bij zowel diabetesbeheersing als psychosociale aanpassing door 

het verminderen van psychosociale stress en de verbetering van therapietrouw. Diabetes 

specifieke steun zorgt ook voor een betere therapietrouw, maar dit soort steun heeft 

tevens een additioneel effect op diabetes gerelateerde stress en onderdrukt zo de in 

eerste instantie positieve beïnvloeding. Dit resulteert hierdoor uiteindelijk in een 

negatief effect op de psychosociale aanpassing en diabetesbeheersing van de adolescent.  

 In het vierde deel van het proefschrift (hoofdstuk 7 en 8) wordt vanuit een 

ontwikkelingsperspectief gekeken naar de opvallende bevinding dat diabetes specifieke 

steun diabetes gerelateerde stress eerder versterkt dan vermindert en wordt nagegaan 

hoe de relatie tussen risicovol gedrag en therapietrouw van de adolescent eruit ziet. De 

resultaten van dit onderzoek suggereren dat de mate van autonomie in diabetes zorg van 

de adolescent werkt als moderator van de relatie tussen diabetes specifieke 

ondersteuning door ouders en vrienden en aan diabetes gerelateerde stress. Bovendien 

lieten de resultaten zien dat conflicten tussen de ouder en de adolescent een rol spelen in 

de relatie tussen risicogedrag van de adolescent en zijn/haar therapietrouw.  

Tenslotte wordt op basis van de onderzoeksresultaten een omvattend model 

ontwikkeld ter beschrijving van de relatie tussen therapietrouw, diabetes stress, 

ziektebeheersing en psychosociale aanpassing in de context van risico- en 

beschermende factoren. Daarbij ligt de nadruk op de autonomieontwikkeling van de 

adolescent. Dit model wordt gepresenteerd in deel vijf (hoofdstuk 9) van dit 

proefschrift. 


