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iNlEidiNg

Diabetes	is	een	van	de	meest	voorkomende	chronische	ziekten	op	de	kinderleeftijd.	Op	dit	
moment	denken	we	dat	er	in	Nederland	6000	kinderen	met	diabetes	mellitus	type	1	(T1DM)	
zijn	 in	de	leeftijd	0	tot	en	met	18	jaar.	Elk	 jaar	komen	er	500	–	550	nieuwe	kinderen	met	
T1DM	bij.	Het	is	een	indrukwekkende	ziekte	met	grote	impact	op	de	kwaliteit	van	leven,	op	
het	dagelijks	functioneren	van	de	kinderen	met	T1DM	en	op	hun	families.
Bij	kinderen	komt	T1DM	het	meeste	voor.	Bij	deze	kinderen	houden	de	bètacellen	in	de	

alvleesklier	(pancreas)	op	met	het	aanmaken	van	voldoende	insuline,	doordat	het	afweer-
systeem	van	het	kind	zelf	de	bètacellen	beschadigt.	Omdat	 insuline	noodzakelijk	 is	om	te	
kunnen	overleven	moeten	kinderen	met	T1DM	met	insuline	behandeld	worden.	De	laatste	
jaren	zien	we	ook	steeds	meer	kinderen	met	type	2	diabetes	mellitus	(T2DM),	maar	hoeveel	
kinderen	met	T2DM	er	in	Nederland	zijn	is	onduidelijk.	Bij	deze	kinderen	maakt	de	pancreas	
nog	wel	insuline,	maar	zijn	de	lichaamscellen	daar	minder	gevoelig	voor	(“resistentie”)	en	
kan	de	alvleesklier	onvoldoende	de	hoeveelheid	insuline	compenseren.	T2DM	komt	vooral	
voor	bij	kinderen	met	obesitas.	Heel	soms	wordt	diabetes	bij	kinderen	veroorzaakt	door	een	
genetisch	defect:	‘Maturity	Onset	Diabetes	of	the	Young’	(MODY).
Kinderen	kunnen	op	elke	leeftijd	T1DM	ontwikkelen.	De	diagnose	wordt	gesteld	aan	de	

hand	van	een	aantal	klinische	kenmerken	zoals	veel	drinken,	veel	plassen,	gewichtsverlies,	
vermoeidheid	 en	 soms	daarbij	 een	overmatig	hongergevoel	 en	problemen	met	het	 zien.	
Daarnaast	moet	de	glucosewaarde	verhoogd	zijn:	een	nuchtere	glucosewaarde	van	meer	
dan	 7	mmol/L	 of	 een	 bloedsuiker	 ergens	 op	 de	 dag	 van	 11,1	mmol/L	 of	 hoger	 (of	 een	
abnormale	“glucosetolerantietest”,	een	test	die	bedoeld	 is	om	te	kijken	of	het	 lichaam	in	
staat	is	in	voldoende	mate	te	reageren	op	een	flinke	glucosebelasting.	Normaal	gesproken	is	
een	gezond	lichaam	daar	eenvoudig	toe	in	staat,	zeker	bij	kinderen	met	voldoende	en	goed	
functionerende	bètacellen,	Indien	dat	niet	zo	is,	zal	de	glucosewaarde	in	het	bloed	teveel	
stijgen).	Bij	sommige	kinderen	begint	T1DM	met	een	acuut	ziektebeeld.	De	kinderen	kunnen	
dan	erg	ziek	zijn.	Ze	hebben	een	droge	mond	en	veel	dorst	en	ze	moeten	veel	plassen.	Zij	
hebben	een	diepe,	 snelle	ademhaling	die	naar	aceton	kan	 ruiken,	 zijn	vaak	misselijk	met	
buikpijn	en	overgeven.	Door	het	tekort	aan	insuline	kan	het	lichaam	onvoldoende	glucose	
opnemen	vanuit	het	bloed.	Indien	er	echt	heel	weinig	tot	geen	insuline	meer	door	het	li-
chaam	wordt	gemaakt	gaat	niet	alleen	de	glucosewaarde	in	het	bloed	omhoog,	maar	wordt	
de	vetverbranding	ook	niet	meer	(voldoende)	geremd	(een	van	de	andere	functies	van	het	
hormoon	 insuline)	waardoor	ketonzuren	worden	gevormd.	 Indien	dit	proces	niet	gestopt	
wordt	door	het	toedienen	van	insuline	kan	dit	uiteindelijk	door	ernstige	verzuring	leiden	tot	
coma	en	zelfs	overlijden.
T1DM	 ontstaat	 meestal	 door	 een	 immunologische	 verstoring.	 Kenmerkend	 hiervoor	

zijn	antistoffen	die	aanleiding	geven	 tot	de	destructie	van	de	bètacellen	van	de	eilandjes	
van	Langerhans	in	de	alvleesklier.	Deze	autoantistoffen	kunnen	we	aantonen	in	het	bloed	
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(antistoffen	tegen	de	eilandjes	van	Langerhans,	autoantistoffen	tegen	insuline,	autoantistof-
fen	tegen	GAD65	en	autoantistoffen	tegen	Insulinoma	antigeen	(IA2).	Genetische	aanleg	en	
omgevingsfactoren	spelen	hierbij	een	rol.
De	behandeling	van	kinderen	met	T1DM	bestaat	uit	het	toedienen	van	insuline.	De	insuline	

wordt	subcutaan	(onderhuids)	gespoten,	in	de	vorm	van	een	4	maal	daags	insulineschema	
(een	keer	per	dag	een	langwerkende	insuline	en	bij	de	hoofdmaaltijden	kortwerkende	insu-
line)	of	er	wordt	gebruik	gemaakt	van	een	insulinepomp	(die	continu	subcutaan	een	basale	
hoeveelheid	insuline	afgeeft,	en	bolussen	insuline	bij	de	maaltijd).	Het	doel	is	de	bloedglu-
cosewaarde	binnen	de	normale	 spreiding	 te	houden	 (meestal	 tussen	4	en	9	mmol/L)	 en	
daardoor	complicaties	(tabel	1)	zowel	op	de	korte	als	de	 lange	termijn	zoveel	mogelijk	te	
voorkomen.

Tabel 1. Complicaties
Korte	termijn	complicaties Ernstig	verlaagde	bloedsuikerwaarde	(“hypo”)

Ernstig	verhoogde	bloedsuikerwaarde
Ketoacidose

Lange	termijn	complicaties
Kleine	bloedvaatjes

Beschadiging	aan	de	kleine	oogvaten
Nierbeschadiging
Beschadiging	aan	de	zenuwuiteinden,	waardoor	verhoogd	risico	van	voetzweren
Zenuwpijn

Lange	termijn	complicaties
Grote	bloedvaten

Dikker	en	stugger	worden	van	de	bloedvaten	waardoor	meer	kans	op	hartinfarct	en	
hersenbloeding

Hierbij	is	het	van	belang	dat	het	kind	een	zo	normaal	mogelijk	leven	kan	hebben	met	zo	min	
mogelijk	beperkingen	in	de	dagelijkse	activiteiten	in	vergelijking	met	hun	leeftijdgenoten.
De	afgelopen	 jaren	 zijn	 er	 technische	hulpmiddelen	bijgekomen	die	 kunnen	helpen	de	

regulatie	van	de	T1DM	te	verbeteren	en	de	behandeling	“makkelijker”	te	maken.	Naast	de	
al	wat	 langer	bestaande	 insulinepomp	die	continu	 insuline	afgeeft,	 is	er	bijvoorbeeld	ook	
een	insulinepomp	die	gekoppeld	is	aan	een	sensor	die	voortdurend	glucosewaarden	meet.	
De	pomp	stopt	automatisch	met	het	afgeven	van	insuline	bij	te	lage	bloedsuikerwaarden.	
Ondanks	deze	hulpmiddelen	blijkt	het	voor	met	name	pubers	moeilijk	om	hun	T1DM	goed	
te	reguleren	met	weinig	schommelingen	in	hun	glucosewaarden	met	een	goed	HbA1c.	Het	
HbA1c	geeft	een	afspiegeling	van	de	glucosewaarde	over	de	afgelopen	±	8	weken	en	is	dus	
een	belangrijke	maat	voor	de	regulering	van	de	diabetes	over	de	middellange	termijn.	De	
streefwaarde	van	het	HbA1c	is	≤	58	mmol/mol.	Door	de	snelle	toename	van	technologische	
mogelijkheden	in	de	behandeling	van	kinderen	met	T1DM	nemen	de	kosten	van	behande-
ling	toe.

incidentie en prevalentie
De	 incidentie	 (het	 aantal	 nieuwe	 gevallen	 van	 een	 ziekte	 per	 tijdseenheid)	 van	 T1DM	 is	
wereldwijd	gestegen	met	2,8%	per	 jaar	 (1990-1999)	en	 in	Europa	wordt	er	zelfs	een	gro-



131

Nederlandse	samenvatting

tere	toename	beschreven	van	3	tot	4	%	per	jaar	(1989-2008).	Wereldwijd	waren	er	in	2013	
ongeveer	een	half	miljoen	kinderen	onder	de	15	 jaar	met	T1DM.	Zowel	de	 incidentie	als	
de	prevalentie	(het	totaal	aantal	gevallen	op	een	gegeven	moment)	verschillen	flink	tussen	
landen	onderling	.
De	beschikbare	cijfers	in	Nederland	over	incidentie	en	prevalentie	over	T1DM	bij	kinderen	

waren	behoorlijk	verouderd;	de	laatste	gegevens	stamden	uit	1996-1999.	Om	deze	getallen	
opnieuw	in	kaart	te	brengen,	en	dus	te	onderzoeken	hoe	de	verandering	van	het	voorkomen	
van	T1DM	onder	Nederlandse	kinderen	is,	hebben	we	gebruik	gemaakt	van	gegevens	van	
het	Farmacie	Informatiesysteem	en	IZiZ	Informatiesysteem	Ziekenhuiszorg.	Deze	landelijke	
gegevens	worden	 geregistreerd	 en	 bij	 Vektis	 bewaard.	 Vektis	 beschikt	 over	 alle	 gedecla-
reerde	zorgdata	in	Nederland	en	maakt	deze	toegankelijk.	Naast	deze	gegevens	beschikten	
we	 tevens	over	de	Diagnose	Behandel	Combinatie	 (DBC)-coderingen,	die	 in	ons	 land	ge-
bruikt	worden	als	basis	voor	uitbetalingen	door	zorgverzekeraars	aan	zorginstellingen.	Uit	
de	analyse	van	deze	gegevens	in	hoofdstuk	2	bleek	dat	de	prevalentie	(het	aantal	van	een	
ziekte	in	een	populatie	op	een	bepaald	moment)	van	T1DM	bij	kinderen	onder	de	15	jaar	
in	Nederland	bijna	 is	 verdubbeld	 van	11,1	per	100.000	 kinderen	 in	 1978-1980	naar	21,4	
per	100.000	in	2010-2011.	Deze	verdubbeling	werd	op	alle	leeftijden	gezien,	behalve	bij	de	
kinderen	 jonger	dan	5	 jaar.	Er	werd	geen	verschil	gevonden	tussen	 jongens	en	meisjes	 in	
deze	indrukwekkende	toename.

seizoensgebonden variaties in de eerste presentatie van T1dM
In	hoofdstuk	3	zijn	wij	op	zoek	gegaan	naar	seizoensgebonden	variaties	van	de	presentatie	
van	 kinderen	met	 T1DM.	 Eerder	 onderzoek	 liet	 zien	 dat	 in	 bepaalde	 seizoenen	 van	 het	
jaar	T1DM	vaker	wordt	ontdekt	dan	in	andere	seizoenen	en	dat	deze	pieken	in	seizoenen	
verschillen	per	leeftijdsgroep.	Ook	beschrijven	sommige	onderzoeken	een	relatie	tussen	de	
geografische	ligging	van	het	land	ten	opzichte	van	de	evenaar	en	seizoensgebonden	presen-
tatie	van	T1DM:	hoe	verder	het	land	van	de	evenaar	verwijderd	is,	hoe	meer	uitgesproken	
het	verschil	 in	het	aantal	nieuwe	T1DM-gevallen	tussen	de	verschillende	seizoenen.	 In	de	
noordelijke	hemisfeer	worden	vooral	pieken	in	de	incidentie	van	T1DM	gezien	van	oktober	
tot	januari	terwijl	in	de	zuidelijke	hemisfeer	deze	piek	in	presentatie	van	T1DM	gezien	wordt	
van	juli	tot	september.	Bij	meisjes	jonger	dan	5	jaar	wordt	dit	fenomeen	het	minst	gezien.	
Verschillende	 verklaringen	 voor	 dit	 fenomeen	 zijn	 gesuggereerd:	 klimaatfactoren,	 bloot-
stelling	 aan	 vitamine	D,	 temperatuur,	 blootstelling	 aan	 antigenen	 (virussen),	 lichamelijke	
activiteit	en	verschil	in	voeding.
Met	onze	 studie	 in	hoofdstuk	3	 toonden	wij	 aan	dat	er	 tussen	2009	en	2011	duidelijk	

sprake	was	van	een	piek	 in	de	presentatie	van	T1DM	in	de	herfst	en	de	winter.	Dit	werd	
zowel	bij	 jongens	als	meisjes	gevonden.	Bij	kinderen	onder	de	leeftijd	van	5	jaar	was	een	
trend	 zichtbaar	 met	 een	 piek	 in	 de	 zomermaanden.	 Verschillende,	 nog	 niet	 eenduidige	
oorzakelijke	mechanismen	liggen	hieraan	ten	grondslag.
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Bijkomende auto-immuun ziekten bij kinderen met diabetes type 1
Hierboven	werd	al	besproken	dat	T1DM	ontstaat	door	een	auto-immuun	reactie	op	lichaams-
eigen	cellen.	Bij	kinderen	met	T1DM	lijken	ook	andere	auto-immuunziekten	vaker	voor	te	
komen,	zoals	auto-immuunziekten	van	de	schildklier	(de	ziekte	van	Graves	en	de	thyreoïditis	
van	Hashimoto),	de	ziekte	van	Addison	(bijnierziekte),	coeliakie	(darmziekte	waarbij	gluten	
niet	goed	verwerkt	kan	worden),	auto-immuun	hepatitis	(lever),	myasthenia	gravis	(spieren)	
en	pernicieuze	anemie	 (een	specifieke	vorm	van	bloedarmoede).	Veelal	zijn	onderzoeken	
naar	auto-immuun	schildklierziekten	gebaseerd	op	gevonden	antistoffen	in	het	bloed	bij	de	
patiënt	zonder	dat	er	echt	sprake	is	van	schildklierziekte.	Wij	hebben	ervoor	gekozen	om	de	
werkelijke	cijfers	van	de	schildklierziekten	zelf	bij	kinderen	met	T1DM	in	kaart	te	brengen	
op	basis	van	DBC-codes	en	voorgeschreven	medicatie	uit	het	Farmacie	Informatiesysteem.
Om	te	weten	of	kinderen	met	T1DM	meer	kans	hebben	om	ook	een	schildklierziekte	te	

hebben	dan	kinderen	 in	de	algemene	populatie	hebben	wij	 in	hoofdstuk	4	gekeken	naar	
het	voorkomen	van	schildklierziekten	onder	Nederlandse	kinderen.	Dit	was	tot	op	heden	
nog	niet	in	kaart	gebracht.	De	prevalentie	van	schildklierziekten	was	0,15%	onder	alle	Ne-
derlandse	kinderen	tot	en	met	14	jaar	en	3,43%	bij	kinderen	met	T1DM.	Zowel	een	te	snel	
(hyperthyroïdie)	als	een	te	langzaam	werkende	schildklier	(hypothyroïdie)	werd	24	keer	zo	
vaak	 gezien	bij	 kinderen	met	 T1DM	dan	bij	 andere	Nederlandse	 kinderen	 zonder	 T1DM.	
Zoals	verwacht	op	grond	van	de	ervaring	van	kinderartsen	kwamen	schildklierziekten	vaker	
voor	 bij	meisjes	 dan	 bij	 jongens.	 Dit	 sekseverschil	 was	meer	 uitgesproken	 bij	 hypo-	 dan	
bij	hyperthyroïdie.	Het	resultaat	van	ons	onderzoek	steunt	de	praktijk	van	het	regelmatig	
screenen	van	kinderen	met	op	het	bestaan	(of	ontstaan)	van	schilklierziekten.

Toenemende kosten van de behandeling van diabetes mellitus type 1
Uit	 het	 eerste	 onderzoek	 van	 dit	 proefschrift	 kwam	 een	 indrukwekkende	 toename	 naar	
voren	van	het	aantal	kinderen	met	T1DM	sinds	1978-1980.	Niet	alleen	door	deze	toename	
van	het	aantal	kinderen	met	diabetes,	maar	ook	door	de	snelle	ontwikkeling	van	technische	
hulpmiddelen	als	een	insulinepomp	en	sensor,	nemen	de	kosten	voor	behandeling	van	kin-
deren	met	T1DM	toe,	maar	hoe	groot	die	toename	precies	is	was	onbekend.	Daarom	wilden	
wij	in	het	onderzoek	in	hoofdstuk	5	een	beeld	krijgen	van	de	zorgkosten	van	kinderen	met	
T1DM	tot	en	met	18	jaar	in	de	jaren	2009-2011	in	Nederland.
In	 totaal	 waren	 de	 zorgkosten	 bijna	 56	 miljoen	 euro	 per	 jaar	 (om	 precies	 te	 zijn:	

€	55.831.577),	ofwel	gemiddeld	€	8.326	per	kind	per	jaar.	Deze	kosten	waren	iets	hoger	in	
ziekenhuizen	die	de	meeste	patiënten	met	T1DM	behandelen,	gemiddeld	€	8.915	per	kind,	
waarschijnlijk	omdat	deze	ziekenhuizen	met	meer	expertise	 in	de	behandeling	van	T1DM	
ook	de	wat	complexere	kinderen	verwezen	krijgen	waar	ook	vaker	dure	technische	hulpmid-
delen	worden	gebruikt.
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de rol van therapietrouw voor optimale behandeling bij type adolescenten
Tijdens	de	puberteit	wordt	bij	veel	kinderen	met	T1DM	een	verslechtering	van	zelfmanage-
ment	gezien;	dit	draagt	bij	aan	onvoldoende	regulatie	van	de	ziekte	(meer	schommelingen	
in	bloedglucosewaarden	en	hogere	HbA1c-waarden)	en	een	grotere	kans	op	complicaties	
op	de	korte	en	lange	termijn.	Wij	onderzochten	in	hoofdstuk	6	hoe	trouw	pubers	met	T1DM	
hun	bloedglucosewaarden	controleren,	een	insulinebolus	toedienen	en	welk	effect	dit	heeft	
op	de	HbA1c-waarde.
Bij	90	adolescenten	met	T1DM	behandeld	met	een	insulinepomp	onderzochten	we	het	ef-

fect	van	therapietrouw	(insulinebolussen	en	bloedglucosemetingen)	op	de	glucoseregulatie	
gedurende	een	periode	van	twee	maanden.	Wij	vonden	dat	elke	extra	insulinebolus	per	dag	
gepaard	ging	met	een	verlaging	van	de	HbA1c-waarde	van	gemiddeld	2,9	(	BI	1,7	en	4,0)	
mmol/mol.	Elke	extra	bloedglucosemeting	per	dag	ging	samen	met	een	verlaging	van	de	
HbA1c-waarde	van	3,1	(95%	BI	1,6	tot	4,5)	mmol/mol.	Wij	vonden	aanzienlijk	lagere	HbA1c-
waarden	bij	kinderen	die	bij	elke	maaltijd	een	insulinebolus	toedienden	dan	bij	de	kinderen	
die	dit	niet	deden:	een	gemiddeld	verschil	van	11,6	(95%	BI	6,6	tot	16,5)	mmol/mol.	Ook	
het	meten	van	de	bloedglucosewaarde	voor	elke	maaltijden	gaf	een	duidelijke	afname	van	
het	HbA1c,	met	gemiddeld	8,5	(95%	BI	3,5	tot	13,4)	mmol/mol.	Adolescenten	die	voor	elke	
maaltijd	 een	 insulinebolus	 toedienden	 hadden	 6,7	 keer	 zo	 vaak	 een	HbA1c-	waarde	 van	
≤	58	mmol/mol	(de	streefwaarde)	dan	diegenen	die	dit	niet	deden.	Therapietrouw	is	voor	
optimaal	gebruik	van	insulinepomptherapie	dus	van	groot	belang	om	een	optimale	regulatie	
te	bereiken.	Vooral	het	meten	van	bloedglucosewaarden	en	het	toedienen	van	een	bolus	
insuline	bij	de	drie	hoofdmaaltijden	verdient	extra	aandacht.	Bij	de	begeleiding	van	pubers	
met	T1DM	zouden	ouders	en	diabetesteam	zich	meer	kunnen	focussen	op	de	bolus	die	bij	
de	hoofdmaaltijden	moeten	worden	toegediend	dan	focussen	(het	meest	optimale)	op	het	
toedienen	van	insuline	bolussen	bij	alles	wat	ze	eten.

Vervolgens	 beschrijven	 we	 in	 hoofdstuk	 7	 welke	 factoren	 samenhingen	 met	 deze	 the-
rapietrouw	voor	het	meten	van	de	bloedglucosewaarden	en	het	 toedienen	van	bolussen	
insuline	bij	de	pubers	met	insulinepomptherapie.	Onderzoek	naar	therapietrouw	bij	andere	
chronische	ziekten	op	de	kinderleeftijd	had	laten	zien	dat	de	therapietrouw	vooral	beïnvloed	
wordt	door	zogenaamde	ziektepercepties	 (d.w.z.	emotionele	reacties	op	de	ziekte	en	het	
behandelen	ervan).	Wij	onderzochten	de	relatie	van	deze	ziektepercepties	en	emotionele	
reacties	 op	 verschillende	 aspecten	 van	 T1DM-behandeling	met	 een	 aantal	 vragenlijsten:	
de	 prikangst	 ervaringslijst,	 een	 vragenlijst	 over	 houding	 en	 gevoelens	 ten	 aanzien	 van	
bloedglucosecontrole,	een	ziekteperceptie	vragenlijst,	een	vragenlijst	over	problemen	bij	de	
behandeling	van	diabetes,	en	een	vragenlijst	voor	ouders	en	tiener	over	gezinsconflicten	en	
verantwoordelijkheid	bij	de	behandeling	van	T1DM.	We	onderzochten	de	relatie	van	deze	
factoren	en	van	leeftijd,	geslacht	en	diabetesduur	met	therapietrouw.	We	analyseerden	de	
gegevens	over	patiënt-	en	ouderfactoren	separaat.
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De	meest	opvallende	bevinding	was	dat	vooral	de	 leeftijd	de	therapietrouw	bepaalde:	er	
was	een	sterke	omgekeerde	associatie	tussen	leeftijd	van	de	patiënt	en	optimale	insuline-
pompbehandeling	bij	adolescenten	met	T1DM.	Dus	hoe	ouder	de	patiënt,	hoe	slechter	de	
therapietrouw.
Tussen	 de	 twee	 groepen	 kinderen	met	 optimaal	management	 gedefinieerd	 als,	 bloed-

glucose	 metingen	 voor	 alle	 maaltijden	 en	 voor	 het	 slapen	 gaan	 en	 bolussen	 voor	 alle	
hoofdmaaltijden	versus	kinderen	die	hun	diabetes	management	niet	optimaal	uitvoerden,	
vonden	we	 ook	 een	 verschil	 in	 prikangst	 ervaringsscores,	wat	 suggereert	 dat	 angst	 voor	
zelftesten	 een	 rol	 speelt	 bij	 suboptimaal	 diabetesmanagement,	 ondanks	 het	 feit	 dat	 de	
algehele	 prikangstscores	 opvallend	 laag	waren.	 Na	 correctie	 voor	 leeftijd	 van	 de	 patiënt	
hing	geen	enkele	andere	factor	van	patiënt	of	ouders	samen	met	de	naleving	van	optimaal	
T1DM-management	met	een	insulinepomp.	Wij	concluderen	op	grond	van	deze	resultaten	
dat	het	nog	niet	goed	gaat	met	de	overdracht	van	de	verantwoordelijkheid	van	de	 insuli-
nepompbehandeling	van	ouders	op	kind	tijdens	de	puberteit.	We	denken	dat	er	meer	en	
langer	ondersteuning	gegeven	moet	worden	aan	de	adolescenten	met	T1DM	totdat	ze	het	
zelfmanagement	helemaal	onder	de	knie	hebben.	Als	diabetesteam	zullen	wij	daar	(samen	
met	het	gezinssysteem)	meer	aandacht	voor	moeten	hebben.

Conclusie
In	ons	onderzoek	hebben	wij	de	kennis	over	het	voorkomen	van	type	1	diabetes	mellitus	bij	
kinderen	in	Nederland	up-to-date	gemaakt.	De	aanhoudende	groei	van	het	aantal	kinderen	
met	deze	 indrukwekkende	 ziekte	en	hierbij	 ook	de	 sterk	 verhoogde	kans	op	het	hebben	
andere	auto-immuun	ziekten	heeft	grote	impact	voor	patiënt	en	omgeving.	Er	zullen	in	de	
toekomst	waarschijnlijk	 steeds	betere	 en	duurdere	 technische	mogelijkheden	 komen	om	
de	kinderen	met	T1DM	te	helpen	de	ziekte	beter	 te	behandelen	en	 te	 reguleren	en	hun	
kwaliteit	van	 leven	 te	verbeteren.	Het	 zal	nog	een	grote	uitdaging	worden	om	de	kosten	
van	deze	behandeling	beheersbaar	te	houden.	Daarbij	zal	begeleiding	en	ondersteunen	van	
therapietrouw	voor	het	optimaal	gebruiken	van	deze	technieken	een	belangrijke	rol	spelen,	
waarbij	het	diabetesteam,	gedurende	de	hele	puberteit,	van	groot	belang	blijft.
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