
KLAAR VOOR 
DE ZOMER? 
Voorlichtingsavond Diabetes 

Mellitus

Het diabetesteam voor kinderen  

en volwassenen organiseert op 

dinsdag 21 juni een voorlichtings-

avond voor iedereen met Diabetes 

Mellitus type 1 en 2, betrokkenen 

en geïnteresseerden. Deze avond 

staat in het teken van de zomer, 

(verre) reizen, backpacken, voeding 

en festivals.

Voor meer informatie of aanmelden 

ga naar www.maasstadziekenhuis.nl/

diabetes. 

WIST U DAT? 
Het Maasstad Ziekenhuis 
een nieuwe kinderwebsite 

heeft? Kinderen die naar het 
Maasstad Ziekenhuis komen, 

kunnen zich hier onder 
andere voorbereiden op een 
onderzoek, behandeling of 

opname. Neem eens een kijkje 
op www.maasenik.nl!

Matthias de Jong (17 jaar) weet daar alles van. Als kleuter 

werd bij hem in 2004 Diabetes Mellitus type 1 

geconstateerd. “Ik dronk heel erg veel en was uit mijn 

doen.” Voor zijn ouders was de diagnose een schok, zij 

beseften direct de impact op het leven van hun zoon. 

“Mijn vijfde verjaardag vierde ik in het ziekenhuis, waar 

bij mij een insulinepompje werd geplaatst.” 

Jong geleerd...

De pomp voorziet het lichaam continu van een basale 

hoeveelheid insuline. Daarnaast wordt bij de maaltijden 

de benodigde hoeveelheid 

insuline afgegeven met een 

druk op de knop. 

“Daarvoor moet je eerst je 

glucosewaarde meten met 

een vingerprikje”, legt 

Matthias uit. “Ik heb dat al 

heel jong geleerd. De juf 

belde dan naar huis als ik 

geen goede waarde had.” Glimlachend: “In groep 4 

had ik als enige een mobiel, zodat ik zelf kon bellen.” 

Persoonlijke begeleiding

Matthias en zijn ouders kregen direct professionele 

begeleiding. “Voor mijn idee loop ik mijn hele leven al 

in het Maasstad Ziekenhuis”, zegt Matthias peinzend. 

“Ik ervaar dat als bijzonder positief. De diabetes-

verpleegkundige en kinderarts kennen mij en ik ken hen. 

Ze weten hoe ze met jonge mensen moeten omgaan. 

Eens per drie maanden heb ik een consult, soms vaker. 

Ik kan namelijk altijd bellen, bijvoorbeeld als ik veel 

hypo’s heb. Dan bespreken we welke aanpassing 

mogelijk is, want diabetes blijft heel wispelturig. 

Ze nemen me heel serieus en denken altijd met me mee. 

Ik heb daar echt steun aan. De diabetesverpleegkundige 

adviseert ook over nieuw materiaal, zoals prikpennen of 

een geavanceerdere pomp. Over een paar jaar ga ik 

over van de Polikliniek kinderdiabetes naar de polikliniek 

Diabeteszorg van het Maasstad Ziekenhuis. Via de 

transitiepoli bereiden de 

mensen van het ziekenhuis je 

daarop voor.” Hij voegt daar 

aan toe: “Gelukkig duurt dat 

nog even. Ik vind het nu nog 

fi jn om naar de kinderarts 

te gaan.”

Diabetes en de zomer

Met enige spanning kijkt hij uit naar de zomer. “Als het 

warmer is, heb ik minder insuline nodig. Maar in de zomer 

ben ik weer veel actiever en leef ik onregelmatiger. 

De eerste hete dagen is het echt wennen en zoeken naar 

de juiste balans. Dat is het ideale met een insulinepomp, 

dan ben je minder afhankelijk van vaste tijden en vaste 

hoeveelheden. Eerlijk: Ik mag weliswaar wat 

onregelmatiger leven, maar ik kan het echt niet al te 

bont maken.” 

Je bent jong en hebt
Diabetes Mellitus...

In Nederland hebben zo’n 7.000 kinderen en jongeren (van 0 tot 18 jaar) Diabetes 
Mellitus type 1, in de volksmond vaak diabetes genoemd. Dit is een auto-immuunziekte, 
die niet kan worden voorkomen of genezen. Je moet ermee leren leven. Dat kan, 
dankzij de moderne geneesmiddelen, maar het is niet altijd even gemakkelijk. 

“Als de zomer zich aandient,
is het weer zoeken naar

de juiste balans.”

Het Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van de Coöperatie Zorg op Zuid. Het werkt intensief samen met 

het Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum.
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