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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
 
 
SEKS & SES: Onderbelichte onderwerpen in de zorg voor mensen met type 2 diabetes 
 
 
Op dit moment zijn er meer dan één miljoen mensen met type 2 diabetes in Nederland. Type 2 

diabetes is een chronische ziekte die gekenmerkt wordt door hoge bloedsuikerwaardes. De meeste 

mensen met type 2 diabetes worden hiervoor behandeld in de huisartsenpraktijk. Als gevolg van de 

diabetes kunnen mensen complicaties ondervinden, zoals problemen met de ogen, voeten of nieren. 

Een minder bekende complicatie van diabetes zijn problemen met het seksuele functioneren. Echter, 

binnen de zorg en de wetenschap is er weinig aandacht voor dit onderwerp. Zorgverleners en 

patiënten vinden het lastig om te praten over seksualiteit. Het gebruik van een speciaal 

gespreksmodel zou kunnen helpen om dit gesprek te vergemakkelijken. Daarom is in deel A van dit 

proefschrift gekeken naar dit tot nu toe onderbelichte onderwerp in de zorg voor mensen met type 2 

diabetes. 

 

DEEL A: SEKSUELE PROBLEMEN & TYPE 2 DIABETES 

Allereerst wilden we weten hoe vaak stoornissen in het seksueel functioneren voorkomen bij mensen 

met type 2 diabetes en welke factoren daarmee samenhangen. Daarom hebben we in Hoofdstuk 2 

een vragenlijststudie uitgevoerd bij 158 mensen met type 2 diabetes. We vonden in de studie dat 69% 

van de mannen en 70% van de vrouwen een seksuele stoornis hadden. Uit deze studie bleek ook dat 

een oudere leeftijd, het hebben van één of meerdere diabetescomplicaties en het hebben van een 

klinische depressie samenhingen met het hebben van seksuele stoornissen. Van alle factoren, waren 

depressieve klachten het sterkst geassocieerd met seksuele stoornissen bij mensen met type 2 

diabetes. 

 Vervolgens wilden we onderzoeken wat de zorgbehoeftes zijn van mensen met type 2 

diabetes met seksuele stoornissen. Daarom voerden we in Hoofdstuk 3 een vragenlijstonderzoek uit 

onder 155 mensen, waarvan 25 mensen ook tijdens een diepte-interview werden bevraagd. Uit de 

deze studie kwam naar voren dat mensen met type 2 diabetes bepaalde barrières ervaarden om te 

praten over seksuele stoornissen, bijvoorbeeld door schaamte. Ondanks deze barrières, gaven de 

meeste mensen aan een behoefte aan zorg te hebben, voornamelijk omdat ze seksualiteit een 

belangrijk onderdeel van hun relatie vonden. Verder gaven de deelnemers aan dat ze seksuele 



stoornissen het liefst bespreken met een zorgverlener die ze vertrouwen. Een belangrijke aanbeveling 

die door de deelnemers werd gedaan was om de zorg voor seksuele stoornissen onderdeel te maken 

van de dagelijkse diabeteszorg. 

 Het PLISSIT model is een gespreksmodel dat kan bijdragen dat er makkelijker over 

seksualiteit gesproken wordt in de diabeteszorg. Daarom werd in Hoofdstuk 4 de opzet beschreven 

van een gerandomiseerde klinische studie om de effectiviteit van dit gespreksmodel te onderzoeken. 

De beoogde deelnemers van deze studie waren mensen met type 2 diabetes die seksueel ontevreden 

waren en die hierover met hun huisarts wilden praten. De helft van de huisartsen die meedeed aan de 

studie was getraind om te praten over seksualiteit aan de hand van het PLISSIT model, de andere 

helft van de huisartsen verleende zorg zoals zij dat gewoon waren te doen. Aan de start van de studie 

en na drie en twaalf maanden werd met een vragenlijstonderzoek gekeken of het (seksueel) 

welbevinden van de deelnemers was verbeterd. 

 Om geschikte deelnemers te vinden voor de studie die was beschreven in Hoofdstuk 4, werd 

in Hoofdstuk 5 onderzocht hoe vaak ontevredenheid over seksueel functioneren voorkomt in de 

dagelijkse huisartsenpraktijk bij mensen met type 2 diabetes. Om deze vraag te beantwoorden zijn 

786 mensen met type 2 diabetes door de praktijkondersteuner gevraagd om een kort vragenlijstje in te 

vullen. Dit vragenlijstje liet zien dat één op de drie mensen met type 2 diabetes ontevreden was over 

zijn of haar seksueel functioneren. Mannen gaven vaker aan ontevreden te zijn dan vrouwen. Meer 

dan de helft van de mensen die aangaven seksueel ontevreden te zijn in deze studie, wilde ook met 

zijn huisarts hierover praten. Mannen hadden vaker dan vrouwen de behoefte hierover met de 

huisarts te willen praten. 

 Vervolgens werd in Hoofdstuk 6 onderzocht in hoeverre het gebruik van het gespreksmodel 

PLISSIT effectief was in het verbeteren van het (seksueel) welbevinden van mensen met type 2 

diabetes met seksuele problemen. Daarom werd de in Hoofdstuk 4 beschreven gerandomiseerde 

klinische studie uitgevoerd in 44 huisartsenpraktijken in Nederland. In totaal deden er 150 mensen 

met type 2 diabetes met seksuele problemen mee aan de studie. We vonden dat het seksueel 

functioneren van vrouwen op de korte termijn significant verbeterde in de PLISSIT-groep t.o.v. 

vrouwen in de controlegroep. Bij mannen zagen we geen verbetering in het seksueel functioneren. 

Verder vonden we in deze studie dat huisartsen die de PLISSIT-training hadden gekregen het na 

afloop makkelijker vonden om over seksuele problemen te praten. Onze conclusie was dat het 



PLISSIT-model voor het bespreken van seksuele problemen van toegevoegde waarde lijkt te zijn t.o.v. 

de huidige zorg. Het is belangrijk dat er in de toekomst verder onderzoek wordt gedaan naar hoe het 

seksueel functioneren bij mannen met type 2 diabetes kan worden verbeterd, mogelijk via meer 

intensieve of specialistische zorg buiten de huisartsenpraktijk. 

 De bevindingen uit deel A van dit proefschrift suggereren dat seksuele stoornissen vaak 

voorkomen bij mensen met type 2 diabetes en dat veel van deze mensen een zorgbehoefte hebben. 

We hebben laten zien dat het gebruik van het gespreksmodel PLISSIT de huidige zorg zou kunnen 

verbeteren, omdat bij vrouwen het seksueel functioneren op de korte termijn verbeterde en de 

competenties van huisartsen verbeterden m.b.t. het bespreken van seksuele problemen. Echter, het 

seksueel functioneren bij mannen verbeterde niet. Er is daarom nog een lange weg te gaan, waarbij 

het verbeteren van de opleiding van zorgverleners en het verstrekken van informatie aan patiënten 

belangrijke aanknopingspunten zijn. 

 

DEEL B: SOCIAALECONOMISCHE STATUS & TYPE 2 DIABETES 

In deel B van dit proefschrift werd gekeken naar een tweede, onderbelicht onderwerp in de zorg voor 

mensen met type 2 diabetes, namelijk sociaal economische status (SES). Uit eerder onderzoek is 

bekend dat mensen met een lage SES, dat is bijvoorbeeld een laag opleidingsniveau of inkomen, 

vaker gezondheidsproblemen ervaren dan mensen met een hoge SES. Bij mensen met type 2 

diabetes hebben eerdere studies gerapporteerd dat een belangrijke bloedwaarde, het HbA1c, verschilt 

tussen mensen met hoge en lage SES. HbA1c is een waarde die iets vertelt over de hoogte van de 

bloedsuikerspiegel over de afgelopen twee tot drie maanden. Om dit onderwerp op de agenda van de 

diabeteszorg te zetten, richtte deel B van dit proefschrift zich op de relatie tussen SES en HbA1c 

waarden bij mensen met type 2 diabetes. 

 Allereerst onderzochten wij wat er in de bestaande literatuur bekend was over de relatie 

tussen SES en HbA1c bij mensen met type 2 diabetes. In Hoofdstuk 7 hebben we daarom een 

uitvoerig literatuuronderzoek uitgevoerd naar alle studies die hebben gekeken naar de relatie tussen 

SES en HbA1c bij mensen met type 2 diabetes. We vonden 45 artikelen die dit hadden bestudeerd. 

Nadat de data uit alle studies was samengevoegd, bleek dat mensen met een lage SES een  

ongunstiger HbA1c hadden dan mensen met een hoge SES. Hiervoor vonden we sterk bewijs voor 



verschillende SES factoren, zoals het inkomen en opleidingsniveau van de mensen met type 2 

diabetes.  

 Op basis van Hoofdstuk 7 wisten we dat de SES van de patiënt, bijvoorbeeld het 

beroepsniveau, samenhangt met zijn of haar HbA1c waarde. Daarom onderzochten wij in Hoofstuk 8 

of het beroepsniveau van de partner van de patiënt van invloed kon zijn op de HbA1c waarde van de 

patiënt. Om deze vraag te beantwoorden hebben we in de Parelsnoer database gekeken naar 3257 

mensen met type 2 diabetes met een partner. We vonden dat mannen met een partner met een 

middelmatig beroepsniveau gunstigere HbA1c waarden hadden dan mannen met een partner met een 

hoog beroepsniveau. Vrouwen die een werkloze partner hadden, hadden zelf slechtere HbA1c 

waarden dan vrouwen die een partner hadden met een hoog beroepsniveau. Op basis van onze 

studie lijkt het er op dat de HbA1c waarden van vrouwen met type 2 diabetes baat hebben bij het 

hebben van een partner met een hoge beroepsstatus, terwijl mannen meer baat hebben bij het 

hebben van een partner met een wat lagere status. 

 De bevindingen uit deel B van dit proefschrift suggereren sterk dat er een verschil is in HbA1c 

waarden van mensen met type 2 diabetes met een lage en een hoge SES. Om met deze verschillen 

rekening te kunnen houden in de diabeteszorg, zal in de toekomst gezocht moeten worden naar 

manieren om interventies, die bijvoorbeeld het HbA1c willen verbeteren, aan te passen op het SES-

niveau van de deelnemer.  

 

 


