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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Type 1 diabetes 

Het eten van koolhydraten (bijvoorbeeld aardappelen, brood, pasta of rijst) zorgt 

voor een stijging van glucose in het bloed (bloedsuiker). Onze lichaamscellen, met name 

onze hersenen, hebben glucose hard nodig omdat glucose de belangrijkste brandstof is 

voor onze lichaamscellen. Het is daarom van levensbelang dat glucose in onze lichaams-

cellen terecht kan komen. Insuline, een hormoon dat de alvleesklier aanmaakt, zorgt 

ervoor dat 1) glucose in de lichaamscellen opgenomen kan worden waardoor 2) de 

glucosewaarde in het bloed daalt. Zonder insuline stijgt de glucosewaarde dus in het 

bloed en hebben de lichaamscellen geen brandstof waardoor een lichaam verzuurt. 

Zonder insuline kan de mens niet leven.  

Diabetes Mellitus, of suikerziekte, is een ziekte die wereldwijd, en in Nederland, 

steeds vaker voorkomt. Bij mensen  met suikerzieke is de glucosewaarde in het bloed 

te hoog omdat het lichaam ongevoelig is geworden voor insuline (type 2 diabetes) of 

omdat het lichaam helemaal geen insuline meer aanmaakt (type 1 diabetes [T1D]). 

Omdat je zonder insuline niet kan leven is het van levensbelang dat mensen met T1D 

hun hele leven zelf insuline toedienen. Dit kan door middel van meerdere injecties met 

kort- en langwerkende insuline per dag of via continue toediening van insuline via een 

insulinepomp.

De glucosewaarde in het bloed schommelt continu en er zijn erg veel factoren van 

invloed op de glucosewaarde. Sommige factoren zorgen ervoor dat glucose in het 

bloed stijgt (o.a. eten, stress, ziekte, bepaalde medicijnen) en andere factoren zorgen 

er weer voor dat glucose in het bloed daalt (o.a. insuline, alcohol, sport). Bij mensen 

zonder diabetes wordt de glucosewaarde, ondanks al deze factoren, heel nauwkeurig 

binnen normaalwaarden gehouden. Bij mensen met T1D wordt met insulinetherapie 

geprobeerd deze ‘normale situatie’ zo goed mogelijk na te bootsen. Helaas blijkt dit 

vandaag de dag nog steeds onhaalbaar. Mensen met T1D moeten namelijk iedere dag, 

op meerdere momenten, zelf bepalen hoeveel insuline ze zichzelf toe moeten dienen, 

rekening houdend met al die factoren die van invloed zijn op de glucosewaarde. 

De hoeveelheid insuline die men toe moet dienen is namelijk afhankelijk van al 

die bekende (en onbekende) factoren die van invloed zijn op de glucosewaarde, 

waaronder: de hoeveelheid suiker in het eten, de bloedglucosewaarde voor het eten, 

wel of niet van plan zijn om te gaan sporten, nachtdiensten, ander medicijngebruik, 

het uitlaten van de hond, stress op het werk, wind mee of wind tegen, werken in de 

tuin, het drinken van een borreltje na het werk, dansen op een festival en nog vele 

anderen. Het is daarom onvermijdelijk dat, ondanks het feit dat mensen met T1D met 
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zó veel zaken rekening houden, de glucosewaarde vaak naar boven (hyperglykemie) of 

naar beneden (hypoglykemie) doorschiet. Zowel hypoglykemieën als hyperglykemieën 

zijn potentieel levensgevaarlijk.

Hyperglykemieën geven veel klachten, zoals veel plassen, veel dorst, vermoeidheid 

en misselijkheid. Onderzoek heeft tevens onomstotelijk aangetoond een hoog ‘lange 

termijn suikergehalte’ (HbA1c; de gemiddelde suikerwaarde van de afgelopen 

3 maanden) het risico op complicaties van suikerziekte (blindheid, nierziekten, 

zenuwproblemen en ziekten van de grote en kleine bloedvaten) sterk verhoogd. 

Het is daarom erg belangrijk dat mensen met T1D zo goed mogelijk voorkomen 

dat hun glucosewaarde naar boven doorschiet. Het nadeel van het voorkomen van 

doorschieters naar boven zijn echter doorschieters naar beneden (hypoglykemieën). 

Hypoglykemieën zijn de grote keerzijde van insulinetherapie. 

Hypoglykemieën en ‘hypo-unawareness’

Een hypoglykemie is een te lage glucosewaarde. Dit is potentieel levensgevaarlijk 

omdat het lichaam (met name de hersenen) niet kan functioneren zonder glucose. 

Hypoglykemieën geven veel klachten, zoals zweten, trillen, vermoeidheid, honger, 

hoofdpijn, en plotselinge wisselingen van het humeur en hebben dus een grote 

invloed op het dagelijks leven. Bij een hypoglykemie kan het denkvermogen ook 

sterk verslechteren, wat bijvoorbeeld tot ongelukken kan leiden (denk bijvoorbeeld 

aan een hypoglykemie in het verkeer). Als de glucosewaarde nog verder zakt kan 

iemand in coma raken of (heel soms) zelfs overlijden! De klachten die hypoglykemieën 

veroorzaken zijn erg vervelend, maar ook erg belangrijk. Deze klachten (symptomen) 

kunnen mensen namelijk alarmeren over het feit dat hun bloedsuikerwaarde te laag 

is waardoor ze de hypoglykemie zelf kunnen behandelen (door het eten/drinken van 

koolhydraten [suiker]). 

Maar liefst een kwart van de volwassenen met T1D voelt hypoglykemieën echter 

niet (meer) goed aankomen. Dit verminderde bewustzijn van hypoglykemieën wordt 

‘hypo-unawareness’ genoemd en komt vaak voor bij mensen die langdurig suikerziekte 

hebben. Door de vele hypoglykemieën door de jaren heen is het lichaam als het ware 

gewend geraakt aan hypoglykemieën, waardoor het lichaam minder hypo-symptomen 

maakt (zoals zweten, trillen etc.). Als iemand geen hypo-symptomen krijgt, wordt 

hij/zij dus niet gealarmeerd over het lage bloedsuiker. Dit kan ervoor zorgen dat de 

glucosewaarde in het bloed dusdanig laag worden dat iemand buiten bewustzijn 

raakt. Uit eerder onderzoek blijkt dan ook dat mensen met hypo-unawareness een 

sterk verhoogd risico hebben op ernstige hypoglykemieën. Ernstige hypoglykemieën 

zijn hypoglykemieën waarbij mensen hulp van anderen (bijvoorbeeld ambulanceper-
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soneel, partners, collega’s) nodig hebben om de hypoglykemie te behandelen. 

 

Continue glucose monitoring

Omdat de glucosewaarde continu schommelt moeten mensen met T1D meerdere 

keren per dag hun glucosewaarde in de gaten houden. Dit doen de meeste mensen 

met vingerprikken. Door met een dun naaldje in een vinger te prikken komt er een 

druppeltje bloed vrij. Een glucosemeter meet vervolgens de glucosewaarde uit dat 

druppeltje bloed. Met deze vingerprikken kunnen mensen dus ongeveer vier keer per 

dag een glucosewaarde zien. Deze vingerprikken zijn echter vervelend, pijnlijk en alle 

schommelingen tussen die metingen door worden gemist met vingerprikken. Het is 

alsof mensen de hele dag auto (moeten) rijden, niet te hard, maar ook niet te zacht, 

maar in plaats van continu te zien hoe hard ze gaan kunnen ze maar 4 keer per dag 

hun snelheid controleren. 

Sinds een jaar of 10 zijn er continue glucose monitoren (CGM) beschikbaar. Deze 

systemen bestaan uit 1) een glucosesensor (meet glucosewaardes continu in het 

vet onder de huid), 2) een zender (stuurt de glucosewaarde naar de monitor) en 3) 

een monitor. Op de monitor is de actuele glucosewaarde te zien, een grafiek, en een 

trendpijl waardoor mensen kunnen zien of hun glucose stabiel is, stijgt, of daalt. Een 

zeer belangrijk voordeel van CGM t.o.v. vingerprikken is het feit dat CGM mensen kan 

waarschuwen (met alarmen) dat hun glucosewaarde te laag of te hoog is of wordt. Dit 

kan bijvoorbeeld waardevol zijn in de nacht, wanneer mensen vaak langdurig hun 

glucosewaarde niet controleren. CGM is hiermee in potentie dus een zeer waardevol 

hulpmiddel voor de behandeling van type 1 diabetes. 

Onderzoeken hebben consequent aangetoond dat CGM het lange termijn suiker 

(HbA1c) verlaagt zonder dat CGM het aantal hypoglykemieën verhoogt. Er werd ook 

verwacht dat CGM het aantal ernstige hypoglykemieën zou verlagen, maar dit werd 

in al die onderzoek niet aangetoond. Bij veel onderzoeken naar het effect van CGM 

werden mensen met 1) een recente ernstige hypoglykemie of 2) hypo-unawareness 

echter uitgesloten van deelname. Dit zorgde ervoor dat er überhaupt zeer weinig 

ernstige hypoglykemieën voorkwamen in al die onderzoeken. En inderdaad, je kunt 

geen vermindering aantonen op iets dat niet voorkomt. 

Doel van het proefschrift

Het doel van het proefschrift was om het effect van CGM te onderzoeken op de 

glykemische instelling (een combinatie van factoren dat samen een indicatie geeft 

over hoe goed de diabetes ingesteld is) en kwaliteit van leven bij mensen met T1D en 

hypo-unawareness. 
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In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift geven we een overzicht van de bestaande 

onderzoeken die al gedaan zijn naar het effect van CGM bij mensen met T1D. Daarbij 

letten we met name op de hypoglykemie-gerelateerde uitkomsten van de onderzoeken. 

We zien dat de meeste onderzoeken geen vermindering van het aantal (ernstige) 

hypoglykemieën laten zien. Echter, de paar studies die focusten op het verminderen 

van hypoglykemieën tonen dit wél aan. Eén onderzoek dat het effect van CGM met een 

laag-glucose stop functie (een functie waarbij de toediening van insuline automatisch 

stopt als een glucosewaarde te laag wordt) onderzocht liet een vermindering van het 

aantal ernstige hypoglykemieën zien bij jonge kinderen. We concludeerden daarom 

dat CGM alleen effectief is in het verminderen van hypoglykemieën als mensen hem 

specifiek voor dit doel gebruiken. Verder concludeerden we dat het onbekend bleef 

of CGM ernstige hypoglykemieën vermindert bij volwassenen met hypo-unawareness.

Het IN CONTROL onderzoek

In Hoofdstuk 3 presenteren we de achtergrond en het ontwerp van het IN CONTROL 

onderzoek. Zoals gezegd, hypo-unawareness komt ongeveer bij een kwart van de 

mensen met type 1 diabetes voor. Dit zorgt voor een sterk verhoogd risico op ernstige 

hypoglykemieën. Het effect van CGM op glykemische instelling, kwaliteit van leven en 

hypo-awareness is onbekend bij deze hoog-risico groep. Om dit effect te onderzoeken 

hebben we het IN CONTROL onderzoek opgezet. Er deden 52 volwassen mensen met 

T1D en hypo-unawareness mee aan het onderzoek. Het IN CONTROL onderzoek was 

een gerandomiseerde, cross-over studie met twee onderzoeksperiodes van 16 weken. 

Tijdens de ene onderzoeksperiode controleerden de deelnemers hun glucosewaarde 

met standaard vingerprikken en tijdens de andere periode met CGM. Een loting 

bepaalde de volgorde van de onderzoeksperiodes. Tussen de onderzoeksperiodes 

zat een periode van 12 weken waarbij geen onderzoeksactiviteiten plaatsvonden 

(uitwasperiode). Tijdens beide periodes werd de glykemische instelling (o.a. de 

hoeveelheid tijd per dag dat de glucosewaarde binnen, onder en boven de normaal-

waarden was, en glucose variabiliteit), en het aantal ernstige hypoglykemieën gemeten. 

Tevens werd de kwaliteit van leven en hypo-awareness gemeten voor en na beide 

onderzoeksperiodes. Tijdens beide onderzoeksperiodes bezochten de deelnemers het 

onderzoekscentrum maandelijks. 

Het effect van CGM 

Vervolgens bespreken we in Hoofdstuk 4 de resultaten van het IN CONTROL 

onderzoek. We vonden dat CGM, vergeleken met standaard vingerprikken, ervoor 

zorgt dat de glucosewaarde van mensen met T1D en hypo-unawareness meer tijd 

per dag binnen de normaalwaarden zit, door vermindering van de tijd onder én een 
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vermindering van de tijd boven de normaalwaarden. Een zeer belangrijke bevinding 

was het feit dat er met CGM minder ernstige hypoglykemieën voorkwamen én dat met 

CGM minder mensen ernstige hypoglykemieën ervaren. Tevens verminderde CGM  het 

aantal nachtelijke hypoglykemieën, de diepte en de duur van hypoglykemieën, en de 

glucose variabiliteit (schommelingen van glucose). We zagen dat CGM net zo effectief 

is bij mensen die worden behandelend met een insulinepomp vergeleken met mensen 

die behandeld worden met insuline injecties. Helaas zagen we ook dat het effect van 

CGM direct verdwijnt als mensen weer teruggaan naar standaard vingerprikken. 

Het is dus niet zinvol om CGM een korte periode te gebruiken. We concludeerden dat 

CGM een zeer waardevol hulpmiddel is voor behandeling van mensen met T1D en 

hypo-unawareness. 

In Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5 bespreken we tevens het effect van CGM op kwaliteit 

van leven. CGM zorgt ervoor dat mensen met T1D en hypo-unawareness zich minder 

zorgen maken over hypoglykemieën (minder angst hebben voor hypoglykemieën). 

Verrassend genoeg zagen we dat CGM geen relevant effect heeft op andere maten 

van kwaliteit van leven (vragenlijsten), zoals diabetes gerelateerde stress, emotioneel 

welzijn of vertrouwen in diabetes zelfzorg. Mogelijk komt dit omdat het kwaliteit van 

leven voor de start van het onderzoek al hoog was.

Ervaringen van patiënten 

CGM is niet een passieve interventie, zoals bijvoorbeeld tabletten dat zijn, maar het 

maakt een belangrijk deel uit van het dagelijks leven, zowel negatief als positief. CGM 

doet zelf namelijk niets met de glucosewaarde. Het meet alleen glucose, maar past de 

dosering insuline zelf niet aan. Veranderingen in zelfzorggedrag, ingegeven door CGM, 

moeten voor verbetering van de glykemische instelling zorgen. Het is daarom van zeer 

groot belang om te begrijpen hoe mensen het gebruik van CGM ervaren. Als mensen 

CGM bijvoorbeeld maar vervelend vinden, omdat het continu alarmen afgeeft, en CGM 

wordt maar half gebruikt, zal het ook niet voor verbetering van de instelling zorgen. 

In Hoofdstuk 6 hebben we daarom de verwachtingen van CGM en ervaringen met 

CGM onderzocht bij de deelnemers van het IN CONTROL onderzoek d.m.v. interviews. 

Drieëntwintig deelnemers van het IN CONTROL onderzoek werden geïnterviewd. 

Dit interview ging over de verwachtingen van CGM en de ervaringen met CGM. We 

concludeerden dat de voordelen van CGM m.b.t. het verbeteren van de glykemische 

instelling en het voorkómen van ernstige hypoglykemieën duidelijk gepaard gaat met 

een beter ‘gevoel van controle’ met CGM. Een beter gevoel van controle komt voor een 

belangrijk deel door het feit dat glucosewaardes continu te zien zijn op de monitor en 

het feit dat mensen wisten dat ze gealarmeerd worden als hun glucosewaarde de bocht 

uit zou vliegen. De deelnemers meldden meerdere aspecten van een beter ‘gevoel van 
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controle’, zoals: ‘stabieler zijn’ (minder schommelingen), minder (nachtelijke) hypogly-

kemieën hebben, en het verkrijgen van meer inzicht in hun diabetes (bijv. inzicht in 

dagelijkse patronen en patronen rondom sport en alcoholgebruik). De deelnemers 

ervaarden daarnaast een positieve invloed van CGM op hun psychologische welzijn. 

Dit kwam omdat ze minder gestrest en angstig waren en ze zich veiliger, vrijer en 

onafhankelijker voelden. Ze ervaarden tevens dat het welzijn van hun partners en 

kinderen verbeterden. Uiteraard waren er ook negatieve ervaringen met CGM. Dit 

waren met name technische problemen en de vele alarmen. Echter, bijna iedereen 

vond de positieve aspecten  een stuk zwaarder wegen dan de negatieve. Alle deelnemers 

zeiden dat ze CGM zeker zouden adviseren aan andere mensen met T1D en hypo-una-

wareness.  

Mogelijke barrières voor het gebruik van CGM

Vandaag de dag gebruiken relatief weinig mensen CGM. Een belangrijke barrière 

voor het gebruik van CGM was het feit dat CGM niet vergoed werd voor mensen met 

T1D en hypo-unawareness. Veel mensen kunnen CGM niet zelf betalen. Gelukkig 

hebben de verzekeraars ‘hypo-unawareness’ recent toegevoegd als vergoedingscri-

terium, waardoor CGM nu vergoed wordt voor deze mensen, hetgeen waarschijnlijk 

tot meer gebruik van CGM zal leiden. 

Het hebben van diabetes gaat relatief vaak gepaard met psychologische problemen, 

zoals angst voor hypoglykemieën of complicaties, of een sombere stemming 

(emotioneel welzijn). We weten dat deze problemen de diabetes zelfzorg negatief 

kunnen beïnvloeden. Een sombere stemming zou er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen 

dat iemand CGM minder vaak gebruikt, waardoor de effectiviteit van CGM minder goed 

is dan bij mensen met een opgewekte stemming. In Hoofdstuk 5 hebben we daarom 

onderzocht of een sombere stemming, diabetes-gerelateerde stress, of angst voor 

hypoglykemieën invloed hebben op de effectiviteit van CGM. We zagen dat het effect 

van CGM iets minder groot was bij mensen met een sombere stemming, vergeleken met 

mensen met normaal emotioneel welzijn. Het effect van CGM bij mensen met sombere 

stemming was echter niet volledig verdwenen. Daarnaast zagen we dat het effect van 

CGM was even groot bij mensen met veel en weinig diabetes-gerelateerde stress en bij 

mensen met veel en weinig angst voor hypoglykemieën. We concludeerden daarom 

dat CGM prima ingezet kan worden bij mensen met een psychologisch kwetsbaarder 

profiel. Het hebben van een kwetsbaar psychologisch profiel mag dus geen barrière 

zijn voor artsen om een patiënt met T1D en hypo-unawareness te behandelen met 

CGM. 
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Conclusie

In dit proefschrift hebben we het effect van CGM onderzocht op glykemische 

instelling en kwaliteit van leven bij mensen met T1D en hypo-unawareness. Allereerst 

toonden we zeer consistent aan dat CGM, vergeleken met standaard vingerprikken, alle 

glykemische uitkomstmaten verbetert. In het bijzonder zagen we een vermindering 

van het aantal ernstige hypoglykemieën met CGM. Dit zorgde er ook voor dat mensen 

zich met CGM minder zorgen maken met CGM. Tevens lieten we zien dat CGM even 

effectief is bij mensen die behandeld worden met een insulinepomp als bij mensen die 

behandeld worden met insuline injecties. Helaas zagen we ook dat het effect van CGM 

volledig verdwijnt als je CGM weer afpakt. Verder hebben we aangetoond dat CGM 

effectief is voor mensen met en zonder een kwetsbaar psychologisch profiel. Een zeer 

belangrijke bevinding is het feit dat veruit de meeste patiënten CGM als zeer positief 

ervaren. CGM is dus een zeer waardevol hulpmiddel voor de behandeling van mensen 

met type 1 diabetes met hypo-unawareness. 


