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  kinderarts marianne 

den breejen:

“ hba1c van 53 is geen 

uitzondering meer”

het pompteam  

stelt zich voor

“ Waarmee kan ik u 

van dienst zijn?”

professor  

henk bilo:

“ kwaliteit van leven, 

daar draait het om”

4 8 12
insulinepomptherapie
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ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA COMBO en ACCU-CHEK SPIRIT COMBO zijn handelsmerken van Roche. 
Het Bluetooth merk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., het gebruik 
hiervan door Roche is onder licentie. © 2013 Roche

Ga voor meer informatie naar www.accu-chek.nl/accuchekcombo 
of bel gratis 0800-022 05 85.

Het Accu-Chek® Combo systeem. Voor discrete insuline  -
 toediening zonder dat u de insulinepomp hoeft aan te raken.

•  Interactief: met de intelligente bloedglucosemeter bedient u de insulinepomp op afstand

•  Discreet: de insulinepomp kan worden bediend zonder dat u deze tevoorschijn hoeft te halen

•  Bolusberekening: met de bloedglucosemeter berekent u eenvoudig de benodigde bolus 

Ontdek wat mogelijk is.

Insuline toedienen zonder…              

…dat het opvalt.

Het Accu-ChekHet Accu-Chek® Combo systeem. Voor discrete insuline  -
 toediening zonder dat u de insulinepomp hoeft aan te raken. toediening zonder dat u de insulinepomp hoeft aan te raken.

•  Interactief: met de intelligente bloedglucosemeter bedient u de insulinepomp op afstand•  Interactief: met de intelligente bloedglucosemeter bedient u de insulinepomp op afstand

•  Discreet: de insulinepomp kan worden bediend zonder dat u deze tevoorschijn hoeft te halen•  Discreet: de insulinepomp kan worden bediend zonder dat u deze tevoorschijn hoeft te halen

•  Bolusberekening: met de bloedglucosemeter berekent u eenvoudig de benodigde bolus•  Bolusberekening: met de bloedglucosemeter berekent u eenvoudig de benodigde bolus

Ontdek wat mogelijk is.

Insuline toedienen zonder… 

…dat het opvalt.

005360_AC_Combo_Adv_210x265_fc.indd   1 27-02-13   16:41
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bij de overstap op insulinepomp-

therapie komt veel kijken. Er 

gaat heel wat gepuzzel aan vooraf 

voordat duidelijk is welke pomp bij je 

past en hoe deze geprogrammeerd 

kan worden voor het beste resultaat. 

hetzelfde geldt als je wilt overstap-

pen op een andere pomp. 

starten met insulinepomptherapie  

of overstappen op een andere pomp, 

gebeurt in nauw overleg met je 

diabetesverpleegkundige. in de 

beginperiode heb je intensief 

contact met hem of haar. staps- 

gewijs begeleiden ze je bij het juiste 

gebruik van de pomp. 

bij dit intensieve traject biedt 

pompnet.nl ondersteuning. je vindt 

hier alle informatie die je nodig hebt 

om een goed besluit te nemen. 

pompgebruikers vertellen over hun 

ervaringen, professionals gaan in op 

de voor en nadelen en filmpjes laten 

zien hoe je een pomp kunt gebruiken 

of een infuusset aanbrengt. 

pompnet.nl is onafhankelijk, dus alle 

insuline-pompen en pompbenodigd-

heden zijn vertegenwoordigd. 

recent is een productvergelijker 

toegevoegd. dit maakt het vergelij-

ken van producten overzichtelijk en 

eenvoudig.

onder FaQ lees je antwoorden op 

veelgestelde vragen en kun je ook 

zelf vragen stellen aan een diabetes-

verpleegkundige. binnenkort starten 

we met een pompnetpanel. hiervoor 

zoeken we nog belangstellenden. 

Aanmelden kan via info@pompnet.nl.

Pompnet.nl is 
vernieuwd

VERNIEUW
D

Wat is insulinepomptherapie?
Bij insulinepomptherapie draagt iemand 24 uur per dag een klein appa-

raatje bij zich: de insulinepomp. In de pomp zit een insulinereservoir met 

daarin kortwerkende insuline. 

de pomp is met een infuusset met het lichaam verbonden en geeft daar continu 

een klein beetje insuline af. dit voorziet in de basale insulinebehoefte. immers, 

iedereen heeft de hele dag door een klein beetje insuline nodig. mensen die insuline 

toedienen met een insulinepen, gebruiken langwerkende insuline om te voorzien in 

deze basale insulinebehoefte. met een insulinepomp kan de basaalstand aangepast 

worden bij veranderende omstandigheden zoals sporten, uitslapen, ziekte en/of 

stress. de meeste pompen kunnen op elk gewenst moment afgekoppeld worden.

voor de maaltijden of tussendoortjes kan iemand met één druk op de knop extra 

insuline toedienen. dit wordt bolussen genoemd en is vergelijkbaar met de maaltijd-

insuline bij pentherapie. 

©
 N

D
F

 D
ia

b
et

es
 2

4
/7

 -
 R

ub
en

 V
os
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“ Kinderen met een HbA1c van 53* 
zijn geen uitzondering meer”

*5 3 mmol/mol is gelijk aan 7%, oude HbA1c-waarde. 

In 2011 is wereldwijd overgegaan op één universele HbA1c-waarde. In deze pompspecial hanteren we de nieuwe 

waarde. Zoek op internet, in de app store of android market naar een HbA1c converter om eenvoudig om te rekenen. 
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de kinderpoli diatime van het  

albert schweitzerziekenhuis heeft 

160 kinderen met diabetes (<18) onder 

behandeling. de verdeling insuline-

pomp- en insulinepentherapie is 120/40. 

“We beginnen altijd met pentherapie”, 

zegt kinderarts marianne den breejen. 

“alle kinderen met diabetes moeten 

ervaren hoe een insulinepen werkt, 

vinden wij. later stellen we ze voor  

de keuze. de behoefte en de mogelijk-

heden van een kind en het gezin, zijn 

hierin bepalend. sommige kinderen 

behalen goede resultaten met pen- 

therapie en zijn tevreden.”

Discipline - den breejen ziet de beste 

resultaten met pomptherapie, mits 

mensen gedisciplineerd zijn en de 

mogelijkheden van de pomp optimaal 

benutten. “met een pomp kun je de insu-

lineafgifte van mensen zonder diabetes 

het beste nabootsen. kinderen zijn 

onvoorspelbaar. de ene middag spelen 

ze buiten, de andere keer luieren ze de 

hele middag. ook het eetgedrag is 

onvoorspelbaar. met pomptherapie kun 

je hier beter op inspelen dan met 

pentherapie. beweegt een kind veel dan 

zet je de basaalstand van de pomp 

lager; oftewel de kleine hoeveelheid 

insuline die de pomp 24 uur per dag 

afgeeft. ook bij ziekte of stress kun je 

dit aanpassen. voor een tussendoortje 

kun je makkelijk wat extra insuline 

bolussen. dit doen veel kinderen met 

pentherapie niet.” 

Programmeren - de hoeveelheid 

insuline die je nodig hebt om je koolhy-

draten te verwerken, kan per tijdstip en 

per dag verschillen. veel mensen 

hebben in de ochtend meer insuline 

nodig dan ’s avonds. deze insuline-

gevoeligheid en koolhydraatratio 

kunnen in de pomp geprogrammeerd 

worden. bijvoorbeeld, je eet bij de 

avondmaaltijd 30 koolhydraten en meet 

een glucosewaarde van 4,9 mmol/l.  

de pomp berekent dan hoeveel 

eenheden insuline je moet bolussen. 

den breejen: “dit is nauwkeuriger dan 

uit je hoofd rekenen. bijna alle pompen 

kunnen dit, maar ze noemen het allemaal 

anders. deze berekeningen en het 

programmeren van de pomp, doe je 

samen met je diabetesverpleegkundige.”

Er bestaan ook glucosemeters met een 

interne rekenmachine om de insulinedo-

sis te berekenen. “toch ben je met een 

insulinepen minder nauwkeurig omdat 

je dan meestal in hele eenheden spuit, 

terwijl je met de pomp op de 0.1 eenheid 

nauwkeurig kunt bolussen.“ 

Onnauwkeurig - Een insulinepomp is 

niet voor iedereen geschikt, meent den 

breejen. “met een pomp krijg je, in 

tegenstelling tot pentherapie, alleen 

kortwerkende insuline binnen. het 

gevaar hiervan is dat je lichaam snel 

verzuurt als de insulinetoevoer, om wat 

voor reden dan ook, stopt. je lichaam 

schakelt dan over op vetverbranding en 

hierbij komen ketonen vrij. je kunt dan 

in een ketoacidose raken en dat gaat 

gepaard met sufheid, ziek zijn en 

braken. als je niet tijdig ingrijpt, kun je 

zelfs doodgaan. in situaties waar weinig 

controle is, waar onnauwkeurig wordt 

gehandeld of maaltijdbolussen worden 

overgeslagen, is de kans op een 

ketoacidose veel groter en kun je beter 

niet beginnen aan pomptherapie. bij 

pentherapie krijgen kinderen ook 

langwerkende insuline en dan is de kans 

op verzuring minder groot.”

in gezinnen waar slecht nederlands 

wordt gesproken, is het ook beter om 

van pomptherapie af te zien. 

den breejen: “vooral omdat je telefo-

nisch snel moet kunnen schakelen in 

noodsituaties en dat is bij een taalpro-

bleem moeilijk.”

5 voor de nacht - acht jaar geleden 

begon den breejen als kinderarts bij 

diatime. in die jaren zijn de landelijke 

richtlijnen verscherpt. “vroeger was  

het soepeler. met een hba1c van  

69 mmol/mol waren we tevreden.  

nu streven we naar 58.   

We proberen kinderen zo normoglyke-

misch* mogelijk in te stellen. dit geeft  

op de lange termijn minder diabetes-

complicaties. vroeger was het advies: 

een 8 voor de nacht, maar tegenwoordig 

gaan kinderen de nacht in met een 

waarde van 5. de basaalstanden staan 

nu veel lager, gemiddeld rond de 20% 

van het totaal aantal eenheden. hierdoor 

zakken de glucosewaarden minder erg 

en kun je prima met een 5 de nacht in en 

dan word je met een 5 wakker. rond de 

maaltijden streven we tussen de 3,5 en 6 

uit te komen, gemeten voor en twee uur 

na de maaltijd.”

Intensief contact - kiest iemand voor 

pomptherapie, dan wordt een pomptra-

ject gestart. dit duurt ongeveer een 

maand. “de kinderen gaan eerst 

proefdraaien met zout. Gaat dit goed, 

dan beginnen ze met insuline. ze 

kunnen dan 24 uur per dag terugvallen 

op onze begeleiding. vooral in de eerste 

week is er heel intensief contact, daarna 

komt het aan op de finetuning.”

E-health - naast het reguliere consult,  

is de digitale communicatie steeds 

belangrijker binnen de behandeling. 

“ouders en jongeren mailen ons 

uploads van de pomp. Wij zien dan hoe 

de pomp is ingesteld en waar dingen 

beter kunnen. het is mooi om te zien 

wat je met dit intensieve contact kunt 

bereiken. kinderen met een hba1c van 

53 zijn geen uitzondering meer.” 

* normoglykemisch: glucosewaarden als iemand zonder diabetes

Het is mooi om te zien 

wat je met dit intensieve 

contact kunt bereiken



NIEUW! De Animas® Vibe™ insulinepomp is nu  
verkrijgbaar voor alle leeftijdsgroepen

De Animas® Vibe™ insulinepomp heeft veel 
fantastische functies, zoals:

> Schermmenu’s die gemakkelijk te begrijpen en te navigeren zijn*

> Verlicht kleurenscherm voor uitstekende leesbaarheid

>  Een aanpasbare voedseldatabase om nauwkeurig koolhydraten 
te tellen†

> Bewezen waterdicht voor ononderbroken insulinetoediening‡

>  Een kleine basaaldosisstap van 0,025 E/uur voor alle basale doses 
(0,25 E/uur - 25 E/uur) voor nauwkeurige aanpassingen

Animas® VibeTM 
insulinepomp
Geïnspireerd 
door prestaties, 
die van u

* Gebaseerd op een enquête in 2011 onder 183 gebruikers van de Animas® 2020-insulinepomp, was 98% het volledig eens, eens of enigszins eens met de 
uitspraak: ‘De schermmenu’s zijn gemakkelijk te begrijpen’, 94% die volledig instemden of of enigzins instemden met de bewering “ De scherm menu’s zijn 
eenvoudig te bedienen”, 88% was het volledig eens, eens of enigszins eens met ‘Snelkoppelingen met een paar keer op de knoppen drukken en gemarkeerde 
schermnavigatie maken het toedienen van een bolus, snel, gemakkelijk en discreet’.

†Bij gebruik van de Diasend-software
‡Bij een diepte van 3,6 meter gedurende 24 uur. 

Verklaring beoogd gebruik 
ANIMAS® VIBE™ INSULINEPOMP
De Animas® Vibe™  insulinepomp is geïndiceerd voor continue subcutane infusie van insuline bij volwassenen en kinderen voor de behandeling van 
insulineafhankelijke diabetes. Voor een insulinepomp is een doktersvoorschrift nodig. Aan het gebruik van een insulinepomp zijn mogelijke risico’s 
verbonden, zoals hyper- of hypoglycemie. Bespreek met uw dokter of u in aanmerking komt voor een insulinepomp. Volg altijd het advies op van uw 
medisch hulpverlener en de gebruiksaanwijzing die bij de pomp wordt geleverd.

Alle productnamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.  
© 2013 Animas Corporation 2013/02 DCF-13-2066 NL

Foto’s van Animas-gebruikers zijn uitsluitend ter illustratie. Alle patiënten gebruiken 
Animas-pompen, maar kunnen producten gebruiken die niet in alle landen verkrijgbaar zijn.

DCF-13-2006 EN_678717_Animas Vibe Pediatric Ad_NL_v4.indd   1 3/1/13   3:03 PM
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“Door veelvuldig telefonisch 

contact met klanten, waarin 

persoonlijke verhalen worden 

gedeeld, ontstaat een bijzondere 

vertrouwensband”, zegt Charlene, 

medewerkster Klantenservice bij 

Mediq Direct Diabetes. Samen met 

haar collega’s vormt zij het pomp-

team. Charlene heeft sinds haar 

zesde diabetes en haar ervaring 

met insulinepomptherapie komt 

haar vaak goed van pas.

insulinepomptherapie is één van de specialisatie van mediq direct diabetes.  

alle medewerkers van het pompteam zijn speciaal getraind op dit terrein. als 

onafhankelijk leverancier levert mediq direct diabetes een volledig assortiment 

pomptoebehoren. de levering, de instructie en technische vragen worden verzorgd 

door de fabrikanten van de insulinepompen. 

Animasteam - Een uitzondering hierop is de animas® vibe™ insulinepomp. vanaf 

januari 2012 is mediq direct diabetes leverancier van deze insulinepomp. charlene: 

“Wij verzorgen de afhandeling van de animas® vibe™ bestellingen, het inplannen van 

de pompinstructie en de technische ondersteuning indien nodig.”

klanten die een animas® vibe™ insulinepomp gebruiken kunnen om een bestelling  

te plaatsen, voor vragen, advies of technische ondersteuning op werkdagen van 

08.30 tot 17.30 uur contact opnemen op telefoonnummer 0316 - 58 26 54. in geval 

van een technisch probleem zoekt het pompteam samen met de kant de juiste 

oplossing. kan het technische mankement niet worden verholpen, dan levert de 

koeriersdienst van mediq binnen vier uur een vervangende insulinepomp aan de klant.

Pompinstructie - na ontvangst van een animas® vibe™ bestelling wordt er binnen tien 

werkdagen contact opgenomen met de klant om de pompinstructie in te plannen. 

zodra de instructiedag bekend is, zorgt mediq direct diabetes dat de insulinepomp 

tijdig bij de klant thuis wordt geleverd. 

Technische problemen - het kan gebeuren dat een pomp technische problemen 

geeft buiten kantooruren. indien er niet gewacht kan worden tot de volgende 

werkdag, kan de klant contact opnemen met 0316 - 58 26 54. dit geldt alleen voor 

mensen die technische problemen ondervinden met een animas® vibe™. mensen die 

een andere pomp gebruiken, kunnen bij technische problemen contact opnemen met 

de leverancier van de pomp.

Klanten centraal  - “sinds 2009 hebben wij onze deskundigheid over pomptherapie 

enorm vergroot”, sluit manager klantenservice helma af. “het pompteam hoort  

van klanten terug dat zij erg tevreden zijn met de wijze waarop wij hen te woord 

staan en onze service verlenen. daar zijn we trots op. de klant staat bij ons te allen 

tijde centraal.”

Klanten kunnen  

rekenen op veel extra’s 

zoals pompnet.nl,  

diabetesdagboekjes, 

gratis batterijen bij  

een bestelling en een 

gratis abonnement  

op Diactueel. 

Gratis pomplijn 0800 - 022 88 22
Animas® Vibe™ lijn 0316 - 58 26 54
Service Desk Professional 0800 – 385 54 56

Een
deskundig & betrokken

pompteam
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u van dienst zijn?”
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Van links naar rechts

Laura, Animasteam: 
“het is fijn om terug te horen van 

klanten dat de service zo goed is!  

dat maakt je dag goed!”

Charlene, Animasteam: 
“ik heb vanaf mijn zesde jaar diabetes 

type 1, waarvan inmiddels dertien jaar 

met pomptherapie. ik vind het bijzonder 

dat ik mijn ervaringen kan delen met 

onze klanten, zo zet ik de vervelende 

kant van diabetes om in iets positiefs.” 

Mieke, Animasteam: 
“Een klant zei laatst: het is niet leuk om 

diabetes te hebben maar met jullie 

service maken jullie het een stuk 

makkelijker! daar doe je het voor.” 

Kim: 
“ik vind het erg bijzonder om de 

persoonlijke verhalen en ervaringen van 

klanten te horen.” 

Jody: 
“het is een uitdagende baan met een 

leuk team en dankbaar werk. iedere dag 

is anders!”

Jeanine: 
“Een leuke reactie van een klant: een 

trotse moeder belde om  

door te geven dat haar dochter wordt 

gefilmd voor een medisch programma 

omdat ze overgaat op pomptherapie.”

Marina

Rechts achter

Angelique

Leon: 
“Een vader belde om de bestelling voor 

zijn net op de pomp overgestapte zoon 

door te geven.  hij was blij met de 

informatie die hij allemaal kreeg en vond 

het geweldig dat er zo goed werd 

meegedacht.”

“ Waarmee kan ik  
u van dienst zijn?”

Heb je vragen over je insulinepomp, de 

infuusset of andere pompbenodigdheden? 

Bij de klantenservice van Mediq Direct 

Diabetes zit het pompteam klaar om je 

vragen te beantwoorden.
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Welke insulinepomp 
past bij mij?
Het uitzoeken van een geschikte insulinepomp vergt wat marktonderzoek. 

Want er is veel mogelijk, maar wat past bij jou? De keuze voor een pomp 

maak je samen met je diabetesverpleegkundige. Vaak werkt hij/zij met een 

paar pompen waaruit je kunt kiezen. Overleg met je diabetesverpleeg-

kundige wat jij belangrijk vindt aan een pomp. 

waarop je sport, ziek bent of uitgaat.

•  Wat is de minimale en maximale basale 

insuline-afgifte per uur?

•  hoeveel eenheden insuline kan de 

pomp bevatten? belangrijk om te 

weten om te vaak vullen van de pomp 

te voorkomen.

•  Welke bolusopties heeft de pomp?  

Een standaard, een vertraagde en/of 

gecombineerde bolus? dat kan handig 

zijn bij voor bijvoorbeeld maaltijden  

die later voor hogere bloedglucose-

waarden zorgen, zoals vetrijke maal- 

tijden.

•  hoeveel geheugencapaciteit heeft  

de pomp?

•  is de pomp waterdicht en zo ja,  

hoe lang kun je ermee onder water?

•  Geeft de pomp aan hoeveel insuline  

er nog actief is in je lichaam  

(insulin on board)?

•  heeft de pomp een luer-lock kop-

peling? zo ja, dan kan deze met vrijwel 

alle infuussets gecombineerd worden.

•  Wat zijn de mogelijkheden van de 

software die bij de pomp wordt 

geleverd? is deze makkelijk uit te lezen 

en geeft deze duidelijke overzichten? 

>  Pompen vergelijken? 
Op pompnet.nl vind je een  
productvergelijker

Eigenschappen waarop je kunt letten
•  hoe groot is de pomp, wat is het 

gewicht en de kleur? hoe groot en 

duidelijk is de display?

•  heeft de pomp een infuusslang of 

wordt het pompje zonder slangetje op 

het lichaam aangebracht, zoals de 

mylife omnipod? 

•  is de pomp te combineren met een 

continue glucosesensor. Een glu-

cosesensor wordt op het lichaam 

gedragen en geeft 24/7 zicht op de 

actuele glucosewaarde. onder meer 

animas en medtronic bieden deze 

mogelijkheid.

•  heeft de pomp een afstandsbediening 

(vaak de bloedglucosemeter) voor  

het toedienen van een bolus (insuline- 

dosis)?

•  heeft de pomp een boluscalculator, een 

hulp voor het berekenen van je 

insulinedosis (bolus) op basis van  

je koolhydraatinname en insuline- 

behoefte?

•  Wat is de minimale bolusafgifte? dit is 

belangrijk voor kinderen en volwasse-

nen die weinig insuline gebruiken.  

ook de maximale bolusafgifte verschilt 

per pomp.

•  hoeveel basaalprofielen heeft de pomp 

en met welk gemak kun je deze 

wijzigen? dit kan handig zijn voor 

school- en vrije dagen en voor dagen 
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Wil je een keer wat anders?

kijk dan eens op deze sites. hier worden 

pomphoesjes en banden aangeboden 

in veel verschillende soorten en maten.

www.prikkedief.nl

www.pomptasjes.nl

www.loes.nu

De infuusset
de infuusset van de pomp kan in de buik, bovenbil, bovenbeen, arm of borst 

aangebracht worden. kies wel een plek waar voldoende vet zit, zodat de 
insuline goed opgenomen kan worden. Een infuusset inbrengen in een spier is 
namelijk pijnlijk. bovendien wordt de insuline dan minder goed opgenomen. de 
infuusset moet om de twee à drie dagen vervangen worden. laat je het langer 
zitten, dan loop je het risico dat het naaldje verstopt raakt door kristallisatie van 
de insuline. 

Waar draag je de pomp?

veel mensen stellen het gebruik van een insulinepomp zo lang mogelijk  

uit omdat ze niet 24/7 vast willen zitten aan een ‘apparaatje’. de praktijk 

leert echter dat het dragen van een pomp vaak erg meevalt. moderne insuline-

pompen zijn klein. ze kunnen eenvoudig weggestopt worden in de kleding, 

bijvoorbeeld in een broekzak of in een borstzakje van een overhemd. de 

fabrikant levert draagbanden en hoesjes waarmee de pomp gefixeerd kan 

worden. zo zijn er banden voor om de buik, been en arm. ook zijn er speciale 

hoesjes voor sport en vrije tijd en is er een uitvoering voor dames, die aan de 

bh gehangen kan worden.
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in het najaar van 2010 deed henk 

bilo mee aan de atlas challenge. 

samen met een groep mensen 

met diabetes type 2 en een 

medisch team werd de hoogste 

berg van noord-afrika 

beklommen. onder leiding van 

bilo werd onderzoek gedaan  

naar de effecten van intensief 

bewegen op mensen met 

diabetes type 2. in 2008 werd een 

vergelijkbaar onderzoek gedaan 

bij mensen met diabetes type 1.

Wij interviewden hem over 

insulinepomptherapie bij 

volwassenen.

       Professor Henk Bilo:

“ Kwaliteit van leven,  
daar draait het om”
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bilo is verbonden aan het diabetes-

centrum van de isala klinieken in 

zwolle. op de poli lopen rond de 3000 

volwassenen met diabetes. hiervan 

hebben 400 à 450 mensen een 

uitwendige insulinepomp en 70 een 

inwendige pomp. “van de volwassenen 

die bij ons een insulinepomp hebben, 

heeft het merendeel diabetes type 1”, 

zegt professor henk bilo. 

“pomptherapie overweeg je op het 

moment dat mensen niet goed meer te 

reguleren zijn op een andere manier.  

in de praktijk doet deze noodzaak zich 

minder voor bij mensen met diabetes 

type 2. het zijn ook twee verschillende 

ziektebeelden. bij diabetes type 1 

produceert het lichaam geen insuline 

meer, terwijl mensen met diabetes 

type 2 dikwijls nog wel insuline  

produceren maar hier ongevoelig  

voor zijn geworden.”

Inwendige pomp - in nederland hebben 

circa zeventig mensen een inwendige 

pomp. zij worden allemaal in de isala 

klinieken behandeld. “Een inwendige 

pomp wordt alleen ingezet als alle 

andere therapieën falen”, aldus bilo. “bij 

deze pomp wordt de insuline afgegeven 

in de buikholte in plaats van onderhuids 

zoals bij een uitwendige pomp.” 

Indicaties - uitwendige insulinepomp-

therapie wordt ingezet als mensen vaak 

last hebben van nachtelijke hypoglyke-

mieën; geen goede instelling bereiken 

ondanks een intensief insulineschema 

en intensieve zelfcontrole; onregelmatig 

werken; sterk schommelende glucose-

waarden hebben of bij vrouwen die een 

zwangerschapswens hebben of 

zwanger zijn. 

Geen garantie - Een insulinepomp is 

overigens geen garantie voor succes, 

weet bilo. “sommige mensen denken 

dat de pomp voor een goede instelling 

zorgt, maar de realiteit is dat de mensen 

het zelf moeten doen. de pomp is een 

hulpmiddel. als iemand geen zin heeft 

om koolhydraten te tellen en een paar 

keer per dag aan zelfcontrole te doen, 

dan raden we de pomp af. deze therapie 

geeft alleen resultaat als iemand er zijn 

stinkende best voor doet.” voorafgaand 

aan de keuze voor een insulinepomp, 

wordt daarom eerst gekeken of de 

persoon al het onderste uit de kan  

heeft gehaald om een goede instelling 

te bereiken. “hoe staat het met de 

zelfcontrole, worden de koolhydraten 

geteld? ook wil je eventuele spuitplek-

ken uitsluiten, want die kunnen onver-

klaarbare schommelingen veroorzaken. 

deze zaken probeer je te optimaliseren. 

levert dit niet het gewenste resultaat, 

dan overweeg je een pomp.”

Minder schommelingen - met pomp-

therapie is het mogelijk om stabielere 

bloedglucosewaarden te bereiken. ook 

is er minder kans op hypo’s en hypers 

omdat de insuline gelijkmatig wordt 

afgegeven. bilo: “bij pentherapie dienen 

mensen één of twee keer per dag 

langwerkende insuline toe om te 

voorzien in de basale insulinebehoefte. 

nu kun je nooit precies voorspellen hoe 

dit onderhuidse ‘insulinedepot’ wordt 

opgenomen. dit kan van dag tot dag 

verschillen, met alle gevolgen van dien. 

in een insulinepomp zit alleen kortwer-

kende insuline en deze wordt 24 uur per 

dag toegediend in kleine hoeveelheden. 

hierdoor is de kans op schommelingen 

minder groot.” 

Prognose - pomptherapie is een prima 

hulpmiddel voor mensen met diabetes, 

maar wel duurder dan pentherapie. “Wij 

moeten daarom steeds overwegen wat 

goed is voor de patiënt en haalbaar voor 

de samenleving. dat betekent niet dat je 

mensen dingen moet onthouden, maar 

dat we kritisch moeten kijken naar de 

noodzaak van alle mogelijkheden. 

halverwege de jaren negentig werd 

duidelijk dat een goede diabetesregu-

latie belangrijk is met het oog op het 

voorkomen van lange termijncomplica-

ties. dat heeft in nederland een 

revolutie in gang gezet, die erin heeft 

geresulteerd dat wij de beste diabetes-

behandeling hebben wereldwijd.  

de prognose van mensen met diabetes 

is daarmee enorm verbeterd, ongeacht 

de insulinepomp.”

Focus op HbA1c heroverwegen - 
jarenlang lag de focus op het verlagen 

van het hba1c. hoe lager, hoe beter. “ik 

zou die focus graag willen verleggen 

naar kwaliteit van leven. Een laag hba1c 

alleen is niet zaligmakend. onderzoeken 

laten ook zien dat te strak ingesteld zijn 

niet per definitie beter is, er spelen veel 

meer factoren een rol. ik zie bij wijze van 

spreken liever iemand met diabetes 

type 1, die sport, een goed gewicht 

heeft en niet rookt, met een hba1c van 

58 mmol/mol dan iemand die niet sport, 

te dik is en rookt met een hba1c van  

48 mmol/l. die laatste heeft gegaran-

deerd een slechtere prognose. Wat telt 

is de therapie waarbij iemand zich het 

beste voelt. kwaliteit van leven, daar 

draait het om. sport iemand graag, 

maar betekent dit een iets hoger hba1c 

om ongewenste hypo’s te voorkomen, 

dan geef ik daar de voorkeur aan boven 

iemand met een prachtig hba1c die 

gestopt is met sporten uit angst voor 

hypo’s.”

Bij kinderen met diabetes is insulinepomptherapie de meest aangewezen 

therapie. Hoe staat dit bij volwassenen met diabetes? We vroegen het 

professor internist Henk Bilo. 
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Hoe Hypo’s oNDeR CoNTRoLe HoUDeN
Vroeger wist ik nooit wanneer mijn hypo’s kwamen. Het dieptepunt was 

de koopavond toen ik midden in de stad viel. Ik zie de mensen nog van me 

weglopen en me negeren; ze dachten waarschijnlijk dat ik dronken was. 

Uiteindelijk wist ik met mijn laatste krachten alleen thuis te komen. Over 

pomptherapie had ik veel positieve dingen gehoord. Na een periode van 

veel hypo’s heb ik in overleg met mijn arts besloten om met pomptherapie 

te starten. Nu draag ik mijn MiniMed Veo-pomp echt altijd en ben ik de 

hypo’s bijna vergeten.

Believe in Better Control TM

Lees meeR veRHaLeN vaN 
oNze gebRUikeRs op: 

www.medtronic-diabetes.nl

Marco 
Met mijn pomp heb ik sinds 2011 een 
betere controle

Dit product is een medisch hulpmiddel voor de behandeling van diabetes. Raadpleeg uw arts voor meer informatie over pomptherapie, wanneer deze geschikt 
kan zijn en hoe de therapie correct te gebruiken. De weergegeven ervaringen zijn geen medisch advies maar betreffen gebruikerservaringen. De ervaring en 
resultaten van een persoon worden beïnvloed door vele factoren en kunnen van gebruiker tot gebruiker verschillen. voor een goed gebruik van de minimed 
veo-insulinepomp wordt verwezen naar de gebruikershandleiding die aan iedere gebruiker van de minimed veo-insulinepomp ter beschikking wordt gesteld.  
UC201305326NL © 2013 medtronic international Trading sarl. alle rechten voorbehouden. gedrukt in europa.

UC201305326NL_Phoenix Ad_180x113_Hypo.indd   1 3/1/13   9:37 AM

Stabiele waarden tijdens je zwangerschap

heb je een zwangerschapswens of ben  

je zwanger? dan kom je in aanmerking 

voor een insulinepomp, zeker als je moeilijk 

instelbaar bent. in 2002 liet onderzoek van 

gynaecoloog-perinatoloog inge Evers zien  

dat vrouwen met diabetes een verhoogde kans 

hebben op complicaties bij de moeder en het 

kindje, ook als hun hba1c (<53 mmol/mol) 

redelijk is. zij vermoedde dat dit kwam door de 

schommelingen in de bloedglucosewaarden. 

bij het vermijden van hoge en lage glucose-

pieken zijn een optimale regulering, intensieve 

zelfcontrole en strakke voedingsregels van 

belang. de begeleiding van de diabetes- 

verpleegkundige speelt hierbij een grote rol.

met een insulinepomp kun je stabielere 

bloedglucosewaarden bereiken en is de kans 

op hypo’s en hypers minder omdat de insuline 

gelijkmatig wordt afgegeven. het is belangrijk 

hypo’s zoveel mogelijk te voorkomen, ook 

omdat een hypo vaak gevolgd wordt door  

een hoge bloedglucosewaarde waardoor er 

een zigzagcurve kan ontstaan, met soms ook 

een zigzagbeleid.

nurse practitioner judith van niel (zie ook  

de pagina hiernaast) onderzoekt momenteel of 

het gebruik van een glucosesensor schom-

melingen in de bloedglucosewaarden kan 

verminderen. tot nu toe laat dit onderzoek zien 

dat het hba1c van de vrouwen die een sensor 

gebruiken daalt (37 – 48 mmol/mol)  zonder 

ernstige hypoglykemieën. Grotendeels lukt het 

de bloedsuiker de gehele dag  onder de  

7,8 mmol/l te houden. ook ervaren vrouwen 

minder stress over hun bloedglucosewaarden 

bij het gebruik van een glucosesensor.

hje zwanger? 

voor een insulinepomp, zeker als je moeilijk 

instelbaar bent. 

gynaecoloog-perinatoloog 

dat vrouwen met diabetes een verhoogde kans 

hebben op complicaties bij de moeder en het 

kindje, ook als hun 

redelijk is. 

schommelingen in de bloedglucosewaarden. 

bij het vermijden van hoge en lage glucose-

pieken zijn een optimale regulering, intensieve 

zelfcontrole en strakke voedingsregels van 

belang. 

verpleegkundige speelt hierbij een grote rol.

met een insulinepomp kun je stabielere 

bloedglucosewaarden bereiken en is de kans 

op hypo’s en hypers minder omdat de insuline 
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Sporten is misschien wel het beste 

‘medicijn’ voor mensen met  

diabetes. De angst voor hypo’s het 

grootste obstakel. Volgens Judith 

van Niel, Nurse Practitioner in 

Diabeteszorg Haaglanden,  

beschermt een boluscalculator 

mensen tegen hypo’s, mits deze 

goed is geprogrammeerd. 

Zeven vragen over  insulinepomp-

therapie en sport.

Hoe pak je het aan als je voor het eerst 
gaat sporten met een insulinepomp?
“ik ga vaak met kinderen met diabetes 

op sportkamp. in het begin zetten we de 

basaalstand en de bolussen van de 

pompen op 50%. vervolgens bekijk je 

per kind wat er gebeurt. de ene moet 

naar 30% van de normale insulinebe-

hoefte, de andere naar 70%. bij volwas-

senen adviseer ik hetzelfde. het is 

handig eerst uit te zoeken wat er 

gebeurt als je gaat sporten op een 

bepaald moment van de dag, bijvoor-

beeld voor het eten. dan meet je de 

bloedglucose voor, tijdens en na het 

sporten. Een paar uur later en eventueel 

in de nacht, controleer je nog een keer. 

deze laatste metingen zijn belangrijk 

om zicht te krijgen op het na-effect van 

sporten, want door bewegen kunnen de 

glucosewaarden uren na het sporten 

nog dalen. iedere keer als je gaat 

sporten, stel je de pomp bij, net zo lang 

totdat je op de gewenste waarden zit.”

Waarop let je voordat je gaat sporten?
natuurlijk gaan er snelle suikers mee en 

een opgeladen mobieltje, maar als ik me 

toespits op de pomp dan zijn een paar 

zaken belangrijk: hoe lang ga je sporten, 

hoe intensief, en ga je voor of na de 

maaltijd sporten? bijvoorbeeld, je gaat 

voor het eten sporten. vaak heb je dan 

voor het laatst gebolust rond de lunch. 

je hebt dan vrijwel geen werkzame 

insuline meer in je lichaam, afgezien van 

de basale insuline. Ga je minder dan een 

uur sporten, dan adviseer ik de pomp af 

te koppelen. dan loop je geen risico op 

een hypo, zeker als je langer dan vier 

Goed geprogrammeerde pomp 
voorkomt hypo’s bij sporten
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uur geen bolus hebt gehad. Ga je langer 

sporten, dan bestaat het gevaar dat je 

gaat verzuren en je glucosewaarden 

gaan stijgen. je hebt dan namelijk geen 

insuline meer in je lijf en dan schakel je 

over op vetverbranding. daarbij komen 

ketonen vrij. om dit te voorkomen kun 

je vlak voordat je de pomp afkoppelt, 

een tussendoortje en een kleine bolus 

nemen. dan heb je zowel wat insuline als 

brandstof in je lichaam. ook kun je 

ervoor kiezen de pomp niet af te 

koppelen en de basaalstand laag te 

zetten, op bijvoorbeeld 20%. het is een 

kwestie van uitproberen wat het beste 

bij je past. Gebeuren er onverklaarbare 

dingen dan is het belangrijk alert te zijn 

op een loszittend naaldje of een 

spuitinfiltraat. deze kunnen voor een 

ontregeling zorgen tijdens het sporten.”

Geldt dit ook als je na het eten gaat 
sporten?
“nee, dan heb je een ander verhaal, 

want dan heb je voor de maaltijd een 

bolus gegeven. twee uur na de maaltijd 

werkt deze maximaal. als je binnen die 

twee uur gaat sporten, zit je met een 

maximale insulinedosis in je lijf. daarom 

adviseer ik mensen die voor het eerst 

gaan sporten na het eten, 50% te 

bolussen bij de maaltijd en de pomp af 

te koppelen of de basaalstand laag te 

zetten op bijvoorbeeld 10 of 20%. dan 

ga je kijken wat er gebeurt. door goed 

te controleren, zie je hoe je lichaam 

reageert en leer je hoe je dit een 

volgende keer kunt aanpakken.”

Wat is de beste waarde om mee te gaan 
sporten?
“dat ligt eraan hoeveel werkzame 

insuline je nog in je lijf hebt, of je de 

pomp afkoppelt, of de basaalstand 

terugzet. stel, je gaat sporten aan het 

eind van de middag terwijl je om 13.00 

uur voor het laatst hebt gegeten en 

gebolust. dan hoef je niet met een hele 

hoge waarde te gaan sporten. Ga je na 

het eten sporten en heb je 50% van je 

normale bolus genomen, dan zul je met 

een hogere waarde gaan sporten. Er is 

dan nog insuline in je lichaam aan het 

werk waardoor het risico bestaat dat de 

bloedsuiker snel zal dalen.”

Wat kan een boluscalculator betekenen 
tijdens het sporten?
“tegenwoordig ziet een boluswizard of 

-calculator hoeveel insuline je nog in je 

lichaam hebt. ook kun je deze calculator 

zo programmeren dat je ziet of je moet 

bolussen en zo ja, hoeveel. vrijwel alle 

moderne pompen hebben deze mogelijk-

heid. dit is echt een beveiligingsmecha-

nisme tegen het krijgen van hypo’s, want 

de meeste hypo’s ontstaan doordat er te 

veel en te snel insuline wordt gegeven bij 

het zien van een hoge glucosewaarde. 

het programmeren van de boluscalcula-

tor kun je doen samen met je diabetes-

verpleegkundige. het lijkt ingewikkelder 

dan het is. als je je ervoor inzet, heb je de 

pomp binnen twee weken geprogram-

meerd. En je hebt er heel veel profijt van 

als de basisinstellingen van de pomp 

goed zijn.” 

Gaan mensen nog wel sporten als ze  
dit allemaal moeten uitzoeken en 
uitrekenen?
“Eigenlijk is sporten met de pomp 

eenvoudiger dan sporten met de pen.  

je kunt de basaalstand van de pomp op 

elk gewenst moment aanpassen. hier 

kun je mee spelen. mensen die penther-

apie gebruiken kunnen de langwerk-

ende insuline niet afkoppelen of 

uitschakelen, dus dat zal vaker hypo’s 

geven tijdens of na het sporten.”

Zijn de regels voor kinderen en 
volwassenen hetzelfde?
“in grote lijnen wel maar bij kinderen is 

het moeilijker te voorspellen hoe 

fanatiek ze gaan sporten en schomme-

len de bloedsuikers vaak wat meer. als 

een kind enthousiast met een sport 

bezig is, vergeet het soms de diabetes 

en kan hierdoor een hypo wat laat 

voelen aankomen. 

maar de basisprincipes zijn hetzelfde.”

22-08-2012  Bourg D’Oisan (720m) - Alpe D’Huez (1860m)

>> “ Eigenlijk is sporten met 

de pomp eenvoudiger 

dan sporten met de 

pen. Je kunt de basaal-

stand van de pomp op 

elk gewenst moment 

aanpassen”

Dit artikel bevat geen persoonlijk medische adviezen. Wil je gaan sporten met de insulinepomp, overleg dit dan met je diabetesverpleegkundige
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“ Met een pomp kun je 
avond- en nachtdiensten 
beter opvangen”

“ik heb altijd al verpleegkundige willen worden. tijdens het sollicita-

tiegesprek kwam mijn diabetes ter sprake. aanvankelijk kreeg ik het 

advies om niet in de verpleging te gaan omdat je dan onregelmatig 

werkt en nachtdiensten draait. ze vonden dit moeilijk te combineren 

met mijn diabetes. toen ze zagen hoe gemotiveerd ik was, gingen  

ze overstag. Wel raadden ze me aan over te stappen op de insuline-

pomp. met een pomp kun je de avond- en nachtdiensten beter 

opvangen. dit was voor mij ook een belangrijk argument om te 

kiezen voor een insulinepomp.“

lees het verhaal van laura slats op pompnet.nlve
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22-08-2012  Bourg D’Oisan (720m) - Alpe D’Huez (1860m)

“het mooie van een insulinepomp is dat je 

diverse voorgeprogrammeerde instellingen 

kunt opslaan. zo heb ik een sport 1 instelling 

geprogrammeerd voor het naar mijn werk 

fietsen en een sport 2 instelling voor sport-

activiteiten. het gekozen ingestelde program-

ma neem ik mee in de boluscalculatie. deze 

instellingen heb ik, door te experimenteren, 

zelf uitgevonden en in mijn boluscalculator 

geprogrammeerd. voor mij zijn ze onmis-

baar!“ 

Geert spaan beklom afgelopen zomer met 

een mountainbike drie bergen, waaronder de 

alpe d’huez en la croix de Fer. spaan heeft 

diabetes type 1 en gebruikt een insulinepomp. 

ook in nederland sport hij veel. 

op pompnet.nl legt hij uit hoe hij dit regelt 

met zijn insulinepomp.
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Animas® Vibe™ (met sensor)
vorig jaar is de gebruiksvriendelijke insulinepomp animas® vibe™ 

geïntroduceerd. de pomp bevat vier basaalmenu’s met twaalf 

basaalstanden. deze zijn eenvoudig te wijzigen, waarna de andere 

basaalstanden zich automatisch aanpassen. de pomp heeft een 

automatisch verlicht scherm met handige kleurcodes. het scherm 

is groot en duidelijk leesbaar en de intensiteit van het licht is 

instelbaar. de pomp is waterdicht tot 3,6 meter onder water.   

de animas® vibe™ kan gebruikt worden met de dexcom G4 

sEnsor, een sensor die 24/7 de glucosewaarden meet. de 

ondersteuning en het geven van de pompinstructie van de 

animas® vibe™ wordt verzorgd door mediq direct diabetes.
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Pomp zonder 
slangetje

Geef je de voorkeur aan een pomp 

zonder slangetje? overweeg dan 

de mylife omnipod. het insulinereser-

voir van de omnipod zit in een pod, die 

wordt aangebracht op de huid. de pod 

bedien je met een afstandsbediening 

die tegelijkertijd je bloedglucose- 

meter en boluscalculator is. de pod is 

waterdicht. het reservoir kan maximaal 

200 eenheden bevatten. om te voor- 

komen dat iemand de pod te vaak 

moet verwisselen (is kostbaar), is deze 

pomp alleen geschikt voor mensen  

die minder dan 200 eenheden in drie 

dagen gebruiken.

Insuline toedienen  
met je glucosemeter

bij het accu-chek® combo systeem 

(een insulinepomp en glucose- 

meter) kan de insulinepomp via een 

draadloze bluetooth® verbinding vanaf 

een afstandsbediening (tevens glucose-

meter) worden bediend. met de 

accu-chek® aviva combo meter kun 

je eenvoudig je persoonlijke bolus 

berekenen en de insulineafgifte regu-

leren. de display van de insulinepomp  

is op de afstandsbediening zichtbaar.  

de pomp kan ingesteld worden op een 

minimale basale insulineafgifte (0,05u) 

voor mensen met diabetes met een lage 

basale behoefte. je kunt herinneringen 

instellen voor bijvoorbeeld hoge of lage 

bloedglucosewaarden, pompverstoppin-

gen of het doen van een glucosemeting.

Schrijf en 
win een cadeaubon
naar keuze 

houd jij van schrijven en wil je een 

cadeaubon naar keuze winnen? 

schrijf dan een kort verhaal en stuur dit 

voor 14 mei naar info@diactueel.nl of 

naar mediq direct diabetes,  

postbus 211, 6900 aE zevenaar.

het verhaal telt tussen de 200 en 500 

woorden en er moet een (kleine) rol in 

zijn weggelegd voor de insulinepomp. 

schrijf vanuit je eigen ervaring, verzin 

een verhaal of misschien wil je je 

toekomstdroom op het gebied van 

diabetes wel op papier zetten?

Publicatie op pompnet.nl
de redactie van diactueel selecteert de 

beste en meest originele inzending. dit 

winnende verhaal zullen we publiceren 

op pompnet.nl. de winnaar wordt 

hiervan vooraf op de hoogte gesteld en 

ontvangt een cadeaubon naar keuze 

t.w.v. € 25, -.
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Pomp berekent insulinedosis

de minimed® veo™ van medtronic is een kleine, 

gebruiksvriendelijke insulinepomp met een 

ingebouwde bolus Wizard®-functie voor een 

berekening van de insulinedosering. om de juiste 

dosis te bepalen, houdt de wizard rekening met de in het 

lichaam aanwezige insuline, de huidige bloedglucosewaarde, 

de inname van koolhydraten en persoonlijke instellingen.

deze insulinepomp beschikt over een draadloze bloedglucose-

meter. de meter verstuurt automatisch bloedglucosewaarden 

naar de pomp, waardoor de bolus Wizard nauwkeurige bereke-

ningen kan maken. bovendien slaat de meter deze informatie 

samen met je insulinedoseringen op in een digitaal logboek.

de minimed® veo™ kan gecombineerd worden met een glucose-

sensor, beschikt over overzichtelijke carelink®-therapie-

managementsoftware en is verkrijgbaar in verschillende kleuren.
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“ Ik kon niet meer voor 
mijn kinderen zorgen”
 “als gevolg van mijn jarenlange strakke instelling, had ik een 

hypo unawareness ontwikkeld. dat houdt in dat je hypo’s niet 

meer op tijd voelt aankomen. op een gegeven moment kon ik 

niet meer voor mijn kinderen zorgen en ook mijn werk als 

universitair docent logistiek werd steeds moeilijker. mijn man 

durfde me niet meer alleen te laten. als hij weg was, sms’ten we 

elkaar elk uur. Wat ik ook probeerde, ik kreeg mijn glucose-

waarden niet meer onder controle.”

op advies van haar endocrinoloog gebruikt karin de smidt een 

glucosesensor. ook moest ze leren wat minder lage glucose-

waarden te accepteren, zodat haar lichaam hypo’s opnieuw zou 

voelen aankomen. lees haar verhaal op glucosesensornet.nl

Op vakantie met de pomp

Een insulinepomp geeft veel flexibiliteit. tijdens 

de vakantie komt dit goed van pas omdat je 

eet- en leefpatroon dan vaak anders is. het is wel 

belangrijk dat je voldoende materialen meeneemt, 

zoals infuussets, insulineampullen en batterijen. 

voor het geval de pomp stuk gaat, is het verstandig 

een vakantiepomp te regelen. zorg er verder voor 

dat de insuline niet kan bevriezen of te heet wordt 

en dat je bent voorbereid op eventuele tijdswisselin-

gen. om problemen bij de douane te voorkomen, 

kun je een doktersverklaring aanvragen bij je arts of 

diabetesverpleegkundige. 

alle vakantietips op een rij? Ga naar pompnet.nl
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 “ Ik had regelmatig  
een hypo”
“het spuiten met insuline ging vrij goed, ik was 

redelijk ingesteld. Wel had ik regelmatig een 

hypo, vooral op dagen dat ik sportte. daarom 

adviseerde mijn internist me om een insuline-

pomp te gaan gebruiken. in overleg met de 

diabetesverpleegkundige koos ik voor de 

mylife™ omnipod®. je voelt deze pomp niet 

zitten en ondervindt er geen enkele hinder van. 

zelfs onder de douche of in het zwembad kan 

het apparaatje blijven zitten én blijven functio-

neren. andere insulinepompen moeten dan vaak 

afgekoppeld worden, wat inhoudt dat de 

insulinetoediening wordt onderbroken.” 

lees het verhaal van leo kamp op pompnet.nl

Diactueel Special is een uitgave van Mediq Direct Diabetes Realisatie Irene Seignette Tekst & Productie, Nijmegen Ontwerp en opmaak Slinger Minded, Apeldoorn Druk Roto Smeets, Deventer

Pomp berekent insulinedosis

dosis te bepalen, houdt de wizard rekening met de in het 

lichaam aanwezige insuline, de huidige bloedglucosewaarde, 
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mylife OmniPod

“Gezellig spelen 
met Tommy”

JILL VANKAN UIT HEERLEN:

Jill Vankan is pas vijf 
jaar, maar weet al veel 
over haar diabetes. Ze 
praat honderduit over 
het pompje, prikken en 
koolhydraten. Zij voelt 
zich in het zwembad als 
een vis in het water en is 
stapelgek op haar hond 
Tommy. Sinds een paar 
maanden gebruikt Jill 
mylife OmniPod.

Op de vraag hoe het nu met haar gaat, luidt 
het antwoord van Jill volmondig “goed”. 
In de eerste maanden was het niet leuk 

dat voortdurend haar broek naar beneden moest, 
als haar vader of moeder insuline wilde injecteren. 
“Voor Jill was dat niet fi jn en ze kreeg er ook steeds 
meer moeite mee”, zegt haar moeder Joyce. “Op dat 
moment maakte onze tante al gebruik van mylife 
OmniPod. We zijn met haar gaan praten en heb-
ben alles goed bekeken. Ook Jill was meteen erg 
enthousiast.”

Drie dagen op proef

Jill mocht de Pod drie dagen op proef dragen en dat 
was het begin van een nieuwe start. “Het gaat nu 
allemaal prima”, zegt Joyce. “De diabetesregulatie 
is goed en Jill is helemaal gewend aan dit pompje. 
Natuurlijk vind je het naar dat je kind diabetes 
heeft, maar als het dan zo is, wil je haar leven toch 
zo aangenaam mogelijk maken.”

En Jill zelf? Zij heeft helemaal geen last van haar 
Pod, omdat ze er prima mee kan slapen, zwemmen 
en gezellig spelen met haar lieve Tommy.

Meer weten?
 Meer weten over mylife OmniPod? 

Kijk op www.mylife-diabetescare.nl, 
of bel (0347) 324710.

 Lees ook de persoonlijke verhalen 
van Jill Vankan en andere betrok-
kenen in het nieuwste Diabetes 
Document, te bestellen bij Ypsomed 
Nederland, telefoon (0347) 324710, 
e-mail info@ypsomed.nl. Of bekijk 
de digitale versie (PDF) van 
Diabetes Document en meer 
foto’s van mylife OmniPod op 
www.diabetesdocument.nl, klik op 
‘Nieuws’ en scroll naar het bericht 
over mylife OmniPod.

Joyce, de moeder van Jill: 

“Natuurlijk vind je het naar dat je kind diabetes heeft, maar als het 
dan zo is, wil je haar leven toch zo aangenaam mogelijk maken.”

Met een injectiespuitje wordt het pompje (de Pod) 
vóór het aanbrengen gevuld met insuline. De Pod 
kan vervolgens drie dagen op de huid blijven zitten, 
ook tijdens douchen en zwemmen.

De Personal Diabetes 
Manager (PDM) is 
bloedglucosemeter 
en afstandsbediening 
voor de pomp ineen! 
Handiger kan het niet.
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