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HYPOBEWUST
Een psycho-educatieve groepsinterventie voor mensen met diabetes type 1 en insuline-
behandelde diabetes type 2 en problematische hypoglykemie

Een van de meest impactvolle gebeurtenissen voor mensen met diabetes type 1 en 
type 2, gelinkt aan een behandeling met insuline, is ernstige hypoglykemie. Dit betreft 
een lage bloedglucose waarbij hulp van derden nodig is vanwege verwardheid of 
bewustzijnsverlies bij de persoon met diabetes. Ernstige hypoglykemie kan leiden tot 
significante morbiditeit, angst voor hypo’s, een verminderde kwaliteit van leven en 
zelfs overlijden, maar eveneens tot hoge maatschappelijke kosten door een verhoogd 
gebruik van de gezondheidszorg en verminderde arbeidsproductiviteit. Ernstige hypo’s 
komen voor in 30-37% van de mensen met diabetes type 1. De geschatte incidentie 
varieert van 1.0 tot 1.7 ernstige hypo’s per patiënt per jaar en kan oplopen tot 3.2 ernstige 
hypo’s per patient per jaar in mensen die al langer diabetes hebben. De frequentie van 
ernstige hypo’s bij mensen met diabetes type 2 met sterk verminderde alvleesklierfunctie 
benadert die van mensen met diabetes type 1. ‘Hypoglycaemia-associated autonomic 
failure’ (HAAF) is gelinkt aan een 25 keer zo groot risico op ernstige hypo’s. HAAF betreft 
een defect in de hormonale contraregulatie en een verminderd bewustzijn van de 
symptomen van hypoglykemie. Er is ook bewijs dat psychologische en gedragsmatige 
factoren, zoals het niet bedacht zijn op symptomen van hypoglykemie, een onjuiste 
interpretatie hiervan en het uitstellen van corrigeerde maatregelen, op zijn minst voor een 
deel verantwoordelijk zijn voor een verhoogd risico op ernstige hypo’s. 

Hoofdstuk	2 is een systematisch review en meta-analyse van studies die het effect 
van psycho-educatieve interventies onderzoeken bij personen met diabetes en 
problematische hypo’s. We hebben medische databases doorzocht tot 19 oktober 2015 
en konden drie gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT’s) betreffende interventies 
gebaseerd op de Blood Glucose Awareness Training (BGAT) in de meta-analyse 
includeren, alle drie gericht op het reduceren van de last van hypoglykemie. Het betrof 
data van 317 volwassenen met diabetes type 1 en problematische hypo’s.

De psycho-educatieve interventies verminderen het aantal ernstige hypo’s (gemiddelde 
verschil (MD): −1.03 ernstige hypo’s per 6 maanden [−1.69, -0.37]; P = 0.002), verhoogden 
de bloedglucosedrempel van symptomen van hypoglykemie (MD: 0.17 mmol/L [0.02, 0.32] 
of 3.06 mg/dl [0.36, 5.76]; P = 0.03) en verbeterden het percentage gedetecteerde  
lage bloedglucosewaarden (MD: 13.99% [6.06; 21.92]; P = <0.001) vergeleken met de 
controle condities. HbA1c veranderde niet (MD: 0.01% [-0.18, 0.21] of 0.1 mmol/mol  
[-2, 2.3]; P = 0.88). 
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We concludeerden dat op basis van slechts drie studies met een relatief kleine 
steekproefgrootte en aanzienlijke methodologische tekortkomingen het erop lijkt 
dat psycho-educatieve interventies het aantal ernstige hypo’s kunnen verminderen 
en het hypoglykemiebewustzijn kunnen verbeteren, waarbij het HbA1c gelijk blijft, in 
volwassenen met diabetes type 1 op een intensief insulineschema. De gerapporteerde 
vermindering in het aantal ernstige hypo’s van 1.03 ernstige hypo’s per 6 maanden lijkt 
klinisch relevant, aangezien ernstige hypo’s tot significante fysieke en psychologische 
morbiditeit en maatschappelijke kosten leiden. 

We adviseren meer gerandomiseerde gecontroleerde studies van hoge kwaliteit die 
kijken naar de effecten van psycho-educatieve interventies gericht op ernstige hypo’s, 
hypglykemiebewustzijn en angst voor hypo’s. In het huidige economische klimaat is 
het ook belangrijk om naar de kosten-effectiviteit van deze interventies te kijken om zo 
aanbevelingen te kunnen doen over de implementatie in de klinische praktijk. 

Hoofdstuk	3	laat het proces van de ontwikkeling van HypoBewust zien, gericht op 
volwassenen met insuline-behandelde diabetes type 1 en 2 en problematische hypo’s. 
HypoBewust is ontwikkeld met input van diabeteszorgprofessionals en mensen met 
diabetes en gebaseerd op de evidence-based psycho-edcuatieve groepsinterventie 
BGAT. Aangezien de implementatie van de intensieve training BGAT in de diabeteszorg 
te wensen overlaat, probeert HypoBewust dit te verbeteren door de voordelen van het 
Internet te koppelen aan het delen van ervaringen en stimuleren van de motivatie binnen 
een groep. HypoBewust duurt 4 weken en bestaat uit 3 face-to-face groepssessies en 
2 online modules. Het hoofdstuk beschrijft de haalbaarheid en de eerste resultaten 
van HypoBewust, alsmede de tevredenheid van de zorgprofessionals en mensen met 
diabetes met de interventie. We bekeken de eerste resultaten in een ongecontroleerde 
multi-center pilotstudie in mensen met diabetes type 1 en type 2 en een verminderd 
hypoglykemiebewustzijn, veelvoorkomende milde hypo’s en/of angst voor hypoglykemie. 
Haalbaarheid en tevredenheid met de interventie werden gemeten met behulp van 
zelfrapportagelijsten over de organisatie, werving, het geven van de training en deelname. 
Hierbij kwamen we geen grote problemen tegen. Zowel trainers als deelnemers waren 
erg tevreden met het programma. De interventiematerialen hadden slechts kleine 
aanpassingen nodig. Pre-post interventiematen in 37 deelnemers van 8 ziekenhuizen 
lieten niet-significante trends zien: minder mensen met een verminderd hypobewustzijn 
(van 81% naar 68%) en minder mensen met milde hypo’s per week (van 73% naar 62%). 
Angsten over hypo’s, diabetes-gerelateerde stress en vertrouwen in zelfzorg verbeterden 
significant (p<0.05). 
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Deze pre-post veranderingen suggereren dat de integriteit van de originele BGAT niet 
erg aangetast lijkt te zijn door de korte duur en de online modules. Daarnaast had de 
interventie een kleine drop-out van 3 personen, waarschijnlijk door de aantrekkelijkheid 
en de haalbaarheid van de interventie.

We concludeerden dat HypoBewust haalbaar en acceptabel is, waarbij er verbeterde 
kansen voor de opname binnen de diabeteszorg lijken te zijn. Toekomstig onderzoek 
moet de effectiviteit van HypoBewust laten zien binnen een gerandomiseerde 
gecontroleerde studie met een follow-up van tenminste 6 maanden om ook ernstige 
hypo’s als maat mee te kunnen nemen.

In	hoofdstuk	4	hebben we het design van de gerandomiseerde gecontroleeerde studie en 
de economische evaluatie van HypoBewust beschreven. 

In	hoofdstuk	5 hebben we de resulaten laten zien van deze cluster-gerondomiseerde 
gecontroleerde studie met twee armen, die we uitgevoerd hebben in 8 Nederlandse 
klinieken bij 137 volwassenen met insuline-behandelde diabetes type 1 en 2 en 
problematische hypoglykemie, waarbij we HypoBewust vergeleken met de gebruikelijke 
zorg. Generalized Estimation Equation (GEE) analyses over 4 tijdspunten liet een 
niet-significante daling van 33% minder enstige hypo’s zien in de HypoBewustgroep 
vergeleken met de controlegroep (RR=0.67; 95%CI: 0.39 - 1.16; p=0.150); een significant 
verminderde odds in verminderd hypobewustzijn (OR=0.38; 95%CI: 0.15 - 0.95; p=0.038); 
een trend naar 20% minder zorgen over hypo’s (RR=0.80; 95%CI: 0.64 - 1.01; p=0.059) en 
significant minder hypo-stress van 30% (RR=0.70; 95%CI: 0.56 - 0.88; p=0.002). Er was 
geen significante verandering in HbA1c binnen en tussen beide groepen. Een post-hoc 
non-parametrische t-test liet zien dat over de 6 maanden studieduur deelnemers in de 
controlegroep 2.5 ernstige hypo’s hadden (IQR 1-10) versus 1 ernstige hypo (IQR 0-6.5) in 
de HypoBewustgroep (p=0.030).

We concludeerden dat HypoBewust resulteert in een verbeterd zelfmanagement, 
dat leidt tot minder ernstige hypo’s, een verbeterd hypobewustzijn en minder hypo-
stress in vergelijking met de gebruikelijke zorg. We zagen een goede deelname aan het 
programma, waarbij 96% van de deelnemers 2 of 3 sessies (van de 3) volgden en 90% de 
beide online sessie doorliepen. 

Hoewel niet alle effecten statistisch significant waren, mogen we aannemen dat ze 
klinisch relevant zijn, aangezien zelfs kleine dalingen in het aantal ernstige hypo’s een 
grote impact hebben. In onze steekproef leken de effecten van HypoBewust sterker in 
personen die geen gebruik maakten van een real-time continuglucosemeter (RT-CGM). 
Kijkend naar deze resultaten verdient HypoBewust een verdere verspreiding. Desondanks 
is meer onderzoek nodig om de rol van RT-CGM en de interactie hiervan met HypoBewust 
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in een grotere steekproef van mensen met problematisch hypo’s in verschillende 
zorgsettings te bekijken. 

In	hoofdstuk	6 presenteren we de resultaten van de economische evaluatie 
van HypoBewust versus gebruikelijke zorg vanuit een maatschappelijk- en 
gezondheidszorgperspectief. We gebruikten de data van onze 6 maanden durende, 
multi-center, cluster-gerandomiseerde gecontroleerde studie. We includeerden 137 
deelnemers (zie de samenvatting van hoofdstuk 5). Klinische uitkomsten waren ernstige 
hypo’s; proportie personen met ten minste één ernstige hypo; proportie personen met 
een verminderd hypobewustzijn; ‘quality adjusted life years’ (QALYs); en maatschappelijke 
kosten bestaande uit kosten van gezondheidszorggebruik, informele zorg en verloren 
arbeidsproductiviteit. De HypoBewustgroep had een ernstige hypo per persoon per 6 
maanden minder dan de controlegroep (95%CI: -5.0 to 3.0). De proportie van personen 
met ten minste één ernstige hypo per 6 maanden was 22% lager (95%CI: -38% to -6%) en 
de proportie van personen met een verminderd hypobewustzijn was 14% lager (95%CI: 
-31% to 4%) in de HypoBewustgroep. Het verschil in QALYs was 0.0 (95%CI: -0.05 to 0.05). 
Gemiddelde totale maatschappelijke kosten in de interventiegroep waren €591 hoger 
dan in de controlegroep (95%CI: -€974 to €2057). De gemiddelde incrementele kosten per 
voorkomen ernstige hypo was €605. Bij een ‘willingness-to-pay’ drempel van €20.000 per 
voorkomen ernstige hypo is de waarschijnlijkheid dat HypoBewust kosten-effectief is in 
het voorkomen van ernstige hypo’s in vergelijking met de gebruikelijke zorg 68% vanuit 
een maatschappelijk perspectief en 69% vanuit een gezondheidszorg perspectief. Voor 
QALYs was de ICER €119.360 per toegenomen QALY met aanzienlijke onzekerheid. 
We concludeerden dat HypoBewust niet kosten-effectief is vanuit een maatschappelijk 
perspectief in vergelijking met gebruikelijke zorg, maar veelbelovender vanuit een 
gezondheidszorg perspectief.

In	hoofdstuk	7 zijn de hoofdbevindingen van de studies beschreven in dit proefschrift 
samengevat en besproken, gevolgd door methodologische overwegingen en relevantie 
voor de klinische praktijk en toekomstig onderzoek. 




