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Hoofdstuk 1
Dit proefschrift gaat over diabetes-distress bij diabetespatiënten. Dit is een specifieke vorm 
van emotionele klachten gerelateerd aan diabetes, die voorkomt bij ongeveer 10-30% van de 
diabetespatiënten. Voorbeelden van diabetes-distress zijn angst voor het ontwikkelen van 
complicaties, het gevoel dat de diabetes dagelijks veel energie kost en het zorgen maken over 
de toekomst met diabetes. Diabetes-distress is geassocieerd met een slechtere glycemische 
regulatie, en een beperktere kwaliteit van leven. In dit proefschrift is specifieke aandacht 
voor de prevalentie van diabetes-distress in verschillende populaties, de consequenties van 
diabetes-distress en behandeling.

Hoofdstuk 2
Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat etniciteit gerelateerd is aan verschillen in pre-
valentie van depressieve symptomen en diabetes-distress in de V.S. Het is nog onbekend of 
zulke etnische verschillen ook bestaan voor diabetespatiënten in Europa, noch is bekend welke 
factoren deze verschillen kunnen verklaren. Daarom hebben we in dit hoofdstuk de associ-
atie tussen verschillende etniciteiten en emotionele gesteldheid onderzocht, in een etnisch 
divers cohort van diabetespatiënten. Diabetes-distress werd gerapporteerd door 12.5% van 
de autochtone Nederlandse patiënten en door respectievelijk 22.0%, 34.5%, en 42.6% van de 
Surinaamse, Turkse en Marokkaanse patiënten. De prevalentie van depressieve symptomen 
was 9.4% bij autochtonen en 20.4%, 34.5%, en 27.3% in de andere groepen. Diabetes-distress 
en Marokkaanse afkomst waren significant geassocieerd in een multipele logistische regressie-
analyse, evenals depressieve symptomen en Turkse afkomst.  Deze resultaten onderstrepen dat 
etnische minderheden verschillen in hun kwetsbaarheid voor emotionele klachten. 

Hoofdstuk3
Angst voor hypoglycemieen komt voor bij 10-25% van de diabetespatiënten, en dit heeft een 
negatieve invloed op zowel het welbevinden, diabetes self-management als de glycemische 
controle. In de medische praktijk worden de uitvoerige screeningslijsten die bestaan onvol-
doende gebruikt, en naar (angst voor) hypoglycemieen wordt vaak niet gevraagd. Dit kan 
worden verbeterd door een snelle en korte screeningsmethode in te voeren voor gebruik in de 
drukke praktijk. Daarom hebben we een korte screener van twee items ontwikkeld, voor het 
meten van angst voor hypoglycemieen bij patiënten met diabetes. We hebben de psychometri-
sche kwaliteiten van dit meetinstrument vergeleken met de Hypoglycemia Fear Survey (HFS-II) 
van 33 items, en de recent ontwikkelde verkorte versie van 11 items. Onze korte screener van 2 
items bleek adequate psychometrische kwaliteiten te hebben: Cronbach’s α was 0.80, wat een 
goede betrouwbaarheid weergeeft. De sensitiviteit en specificiteit waren respectievelijk 0.83 
en 0.82. Het gebied onder de ROC-curve was 0.87, wat betekent dat deze twee vragen goed 
kunnen worden ingezet als screeningsinstrument voor angst voor hypoglycemieen.
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Hoofdstuk 4
Ongeveer 12% van alle zwangere vrouwen ontwikkelt een (meestal) tijdelijke vorm van diabe-
tes: diabetes gravidarum (GDM), wat is geassocieerd met verhoogde gezondheidsrisico’s voor 
zowel moeder als kind, en pre- en postpartum depressie. Er is nog weinig bekend over de 
relatie van GDM met diabetes-distress. De doelen van deze studie waren om de prevalentie van 
diabetes-distress bij GDM in kaart te brengen, en de associatie van diabetes-distress met ne-
gatieve zwangerschapsuitkomsten te toetsen. Deze uitkomsten bestonden o.a. uit postpartum 
depressie, neonatale ziekenhuisopnames, macrosomie, geelzucht, neonatale hypoglycemie, 
schouderdystocie, keizersnee, hypertensie, pre-eclampsie, fluxus en ernstig inscheuren. De 
prevalentie van diabetes-distress was 36%, 10% rapporteerde verhoogde depressiesymptomen 
tijdens de zwangerschap en 12% verhoogde postpartum depressiesymptomen. Multivari-
abele logistische regressie-analyses toonden aan dat zowel hoge diabetes-distress als het 
aantal eerdere geboortes, maar niet prepartum depressieve symptomen, waren gerelateerd 
aan negatieve zwangerschapsuitkomsten. Hierbij was diabetes-distress geassocieerd met een 
grotere kans op negatieve zwangerschapsuitkomsten, terwijl een eerdere bevalling de kans op 
negatieve zwangerschapsuitkomsten verkleinde.

Hoofdstuk 5
Het is bekend dat een depressie bij diabetespatiënten is geassocieerd met meer zorgverbruik 
en zorgkosten. Er is echter nog niet eerder onderzoek gedaan naar de associatie tussen 
diabetes-distress en zorgverbruik en –kosten. In dit hoofdstuk proberen we te achterhalen of 
diabetes-distress gerelateerd is aan een hoger zorgverbruik en meer zorgkosten, na het contro-
leren voor depressie en andere mogelijke verstorende variabelen. Diabetes-distress bleek gere-
lateerd te zijn aan meer zorgverbruik, maar niet aan meer zorgkosten. Wanneer gecontroleerd 
werd voor depressie, comorbiditeit, leeftijd, etniciteit,  socioeconomische status en de duur 
van de diabetes, bleef diabetes-distress geassocieerd met meer zorgverbruik. Personen met 
verhoogde diabetes-distress hadden gemiddeld 9 extra zorgcontacten per jaar, in vergelijking 
met patiënten zonder diabetes-distress.

Hoofdstuk 6
In dit hoofdstuk hebben we geprobeerd een interventie voor diabetes-distress te onderzoeken, 
die gegeven werd door speciaal getrainde diabetesverpleegkundigen. Patiënten die hoog 
scoorden op een screeningsvragenlijst voor diabetes-distress, werden ingepland voor twee 
gestructureerde gesprekken over diabetes-distress bij hun diabetesverpleegkundige. Tijdens 
de interventie werden echter verschillende problemen met de implementatie gedetecteerd, 
waardoor het effect van de interventie niet onderzocht kon worden. In dit hoofdstuk wordt een 
procesanalyse weergegeven van deze implementatieproblemen, en worden semi-gestructu-
reerde interviews met zowel hulpverleners als patiënten geanalyseerd. De resultaten van deze 
interviews toonden verschillende problemen tijdens de implementatie van de interventie aan. 
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Problemen die met name genoemd werden waren een gebrek aan ondersteuning, onduidelijk-
heid over de procedures, gebrek aan kennis (met name bij de doktersassistenten) en problemen 
met de logistiek. De minste problemen werden ervaren door diabetesverpleegkundigen, die de 
interventie uitvoerden, terwijl de meeste problemen werden ondervonden door de doktersas-
sistenten die verantwoordelijk waren voor de logistiek. Ondanks de implementatieproblemen 
werd de interventie door zowel zorgverleners als patiënten als nuttig en nodig gezien. 

Hoofdstuk 7
Hoewel de klinische relevantie van diabetes-distress steeds meer wordt onderkend, is er weinig 
bekend over de effectiviteit van interventies die speciaal gericht zijn op het behandelen van 
verhoogde diabetes-distress. In dit hoofdstuk hebben we deze effectiviteit proberen aan te 
tonen bij patiënten met diabetes type 1 of type 2, door systematisch alle literatuur op dit 
gebied in kaart te brengen. In een random-effects meta-analyse verminderde diabetes-distress 
significant, met een gepoolde effect size van 0.48  (Cohen’s d). Psychologische interventies die 
specifiek gericht waren op diabetes zorgden voor een verbetering van de bloedsuikerregulatie 
(Cohen’s d = 0.57), terwijl dit niet zo was bij interventies die gebaseerd waren op mindfulness. 
Deze literatuurstudie toont aan dat met name psychologische interventies gericht op diabetes 
zowel de bloedsuiker als diabetes-distress verlagen, en dat diabetes-distress reageert op psy-
chologische behandeling in het algemeen.

Hoofdstuk 8
In dit laatste hoofdstuk worden de uitgevoerde studies samengevat en bediscussieerd. Tot slot 
worden klinische implicaties en suggesties voor vervolgonderzoek gegeven. De data die worden 
besproken in dit proefschrift benadrukken dat diabetes-distress een belangrijk construct is 
voor diabetespatiënten, dat niet mag worden gemarginaliseerd. Het is van belang dat clinici in 
staat zijn om diabetes-distress bij hun patiënten te herkennen en te bespreken, en waar nodig 
doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp. Een belangrijke taak voor vervolgonderzoek 
is weggelegd op het vlak van implementatie van behandelingen voor diabetes-distress in de 
klinische praktijk. De verschillende, en over het algemeen hoge prevalentie van diabetes-
distress bij etnische minderheden verdient specifieke aandacht. Vervolgonderzoek zou gericht 
moeten zijn op het verklaren van deze verschillen, en op het ontwikkelen en implementeren 
van cultuurspecifieke behandelingen voor diabetes-distress. Deze behandelingen zouden in 
samenspraak met patiënten moeten worden vormgegeven, zodat deze toegespitst kan worden 
op hun wensen en voorkeuren. 


