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Insulinepomptherapie bij de ouder 
wordende patiënt; wat is wijsheid?
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Huisartsenpraktijk Spectrum werkt 
volgens de visie van Positieve 

Gezondheid. Hierbij staat een 
betekenisvol leven van mensen centraal 
en ligt de nadruk op eigen regie, 
veerkracht en aanpassingsvermogen 
van een persoon en niet op diens 
beperkingen of ziekte. Vanuit deze 
visie streeft Spectrum naar betere zorg 
voor patiënten met DM2. Dit vormde 
de aanleiding om in samenwerking 
met TNO en Stichting Centering 
Nederland een CenteringDiabetes-
pilot op te zetten voor patiënten met 
DM2. Zo werd de haalbaarheid en 
toepasbaarheid van deze vorm van 
zorgverlening onderzocht. Meerdere 
zorgprofessionals binnen de praktijk 
volgden een training in de Centering-
methodiek en ontwikkelden samen met 
twee Centering-experts een programma 
en handboek gericht op patiënten 
met DM2. Twee praktijkondersteuners 
somatiek, twee diëtisten en twee 
fysiotherapeuten waren betrokken 
bij de uitvoering van de pilot. 

CENTERINGZORG
Het Centering-model, afkomstig uit de 
Verenigde Staten, heeft in Nederland al 
ruimschoots zijn effectiviteit bewezen bij 
de verloskundige zorg voor zwangeren, de 

zogeheten CenteringZwangerschap (ook 
wel aangeduid als CenteringPregnancy). 
CenteringZorg is een andere manier van 
zorgverlening: groepsgewijs, interactief 
en patiëntgedreven. Het is een 
aanpak die patiënten daadwerkelijk 
de regie geeft en leidt tot betere 
gezondheidszorg en uitkomsten. De 
bijeenkomsten bestaan uit medische 
zorg, interactief leren, zelfmanagement 
en het samenbrengen van een groep 
patiënten die vergelijkbare ervaringen 
hebben. Deze vorm van zorg leidt 
daarmee ook tot community-building: 
het vormen van vriendschappen, 
netwerken en ondersteuningsstructuren, 
zowel tussen patiënten onderling als 
tussen patiënten en professionals in 
de zorgketen. Het zelfstandig uitvoeren 
van de medische controles en actieve 
deelname aan interactieve werkvormen 
zorgt voor een grotere betrokkenheid 
van de patiënt in de zorg rondom 
zijn of haar diabetes en draagt bij 
aan meer kennis, bewustwording 
en controle op het ziekteverloop.

UITVOERING PILOT
Tijdens de pilot werd met drie groepen 
gestart. Elke groep bestond uit 
ongeveer tien patiënten met DM2, en 
was gevarieerd in samenstelling wat 

betreft leeftijd, geslacht en ziektejaren. 
Er vonden zes bijeenkomsten plaats 
met thema’s als voeding, beweging, 
medicatie, complicaties, stress en 
sociaal netwerk. Naderhand werd nog 
een zevende bijeenkomst toegevoegd, 
gericht op Positieve Gezondheid. De 
bijeenkomsten werden begeleid door 
een praktijkondersteuner somatiek, 
waarbij afhankelijk van het thema ook 
een diëtist of fysiotherapeut deelnam.

KWALITATIEF ONDERZOEK
Tijdens de pilot werd kwalitatief 
onderzoek verricht, waarbij de ervaringen 
van de deelnemers met zorgverlening 
volgens het Centering-model in kaart 
werden gebracht. Ook werd bekeken 
welke invloed dit Centering-model had 
op het gezondheidsgedrag van deze 
patiënten. Dataverzameling bestond 
uit het afnemen van individuele 
interviews bij zeven patiënten en een 
online-focusgroep met zes betrokken 
zorgprofessionals en twee experts: 
een huisarts met aandachtsgebied 
diabetes en een onderzoeker van 
onderzoeksorganisatie TNO die het 
Centering-model naar Nederland bracht. 
Uit de analyse van de interviews 
kwamen vier kernthema’s naar 
voren die de kracht en potentie 

De kracht van 
CenteringDiabetes

Groepsgewijze diabeteszorg

Het Centering-model blijkt een succesvolle en efficiënte manier van zorgverlening binnen de huisartsenpraktijk bij patiënten met 
diabetes mellitus type 2 (DM2). Het bevordert zelfmanagement en empowerment, en leidt tot aanpassing van de leefstijl, meer 
controle op het ziekteverloop en betere therapietrouw. Huisartsenpraktijk Spectrum te Meppel deed een pilot met CenteringDiabetes.

Bij de ouder wordende diabetespatiënt kan het wenselijk zijn om te stoppen met insulinepomptherapie. Deze twee casussen laten zien dat 
dit vaak een ingewikkelde beslissing is. Wat zou jij doen?

De heer F. (71) kreeg op dertigjarige leeftijd diabetes type 1 (DM1). In 2004 stapte hij van pentherapie over op pomptherapie vanwege 
wisselende glucosewaarden en hypoglykemieën. Zijn HbA1c bleef echter suboptimaal met waarden rond de 65 tot 70 mmol/mol, 

deels door hypoangst. F. heeft dan al langere tijd microvasculaire complicaties: retino-, neuro- en nefropathie. In 2008, vier jaar na start 
pomptherapie, krijgt hij een CVA.

In 2017 valt tijdens de voorbereidingen van een coloscopie op dat F. zelf de basaalstanden van de pomp niet kan aanpassen. Bij navraag 
blijkt zijn echtgenote dit al geruime tijd te doen. Na dit voorval wordt hij op verzoek van zijn echtgenote doorverwezen naar de geriater voor 
geheugenanalyse. Uit de analyse blijken milde cognitieve stoornissen, meest waarschijnlijk van vasculaire origine. 
Het gebruik van de insulinepomp gaat goed volgens het echtpaar. Echter, hij maakt geen gebruik van de pompmogelijkheden zoals tijdelijk 
aanpassen van de basaalstand of een verlengde bolus. Zijn vrouw stelt de basaalstanden in. F. vergeet niet te bolussen voor de maaltijden. 
Bij lage glucosewaarden zet hij de pomp uit, soms voor de hele nacht. 

Tijdens een gesprek met het echtpaar wordt duidelijk dat staken van pomptherapie geen optie is. Om het gebruik te optimaliseren, wordt 
er een pompinstructieafspraak georganiseerd. Daarna verbeteren de handelingen, maar worden de technische mogelijkheden nog steeds 
minimaal benut. In 2019 blijkt het geheugen verder achteruit te zijn gegaan. Het echtpaar wil echter niet stoppen met pomptherapie. 

In juni 2021 wordt patiënt opgenomen met een diabetische ketoacidose meest waarschijnlijk door pompfalen. Echtgenote vertelt dat 
patiënt al enige periode moeite heeft met reguleren van de diabetes rondom maaltijden. Ook corrigeert hij niet meer bij hogere waarden. 
Echtgenote werkt overdag en kan pas in de avonden voor haar man zorgen. Zij wil graag een andere insulinetherapie.
Gezamenlijk wordt besloten meermaal daags insuline te gaan spuiten. Eind 2021 blijkt dat F. de middagmaaltijdinsuline vaak vergeet. We 
overwegen nu een tweemaal daags schema zodat echtgenote thuis is als de insuline wordt gespoten. 

De volgende casus betreft een K. (69). Hij heeft vanaf zijn 23ste DM1. Hij is slecht gereguleerd, mede door hypoangst, en heeft als gevolg 
hiervan veel micro- en macrovasculaire complicaties. Hij gebruikt al jaren een insulinepomp. Tijdens policontroles lijken zijn 
pomphandelingen juist te zijn. Geen directe aanleiding om de pomptherapie te staken. 

Sinds 2020 wordt K. regelmatig opgenomen in verband met een infectie waardoor telkens een diabetische ketoacidose en een delier 
worden uitgelokt. De diabetesbehandeling in het ziekenhuis geeft veel wederzijdse irritaties. K. weigert regelmatig Intraveneuze 
insulinepomptherapie in de acute situatie en volgt de insulinedosis adviezen met betrekking tot correcties niet op. Tijdens en na elke 
opname wordt met de patiënt en echtgenote besproken dat insulinepomptherapie niet meer geschikt lijkt en meer risico geeft op 
ketoacidose. Patiënt volhardt in zijn wens voor pomptherapie. Omdat de pompgarantie niet is verlopen, kan deze niet worden gestopt. 
Ruim een jaar later overlijdt patiënt in het ziekenhuis als gevolg van een gecompliceerde geïnfecteerde diabetische voet. Tijdens deze 
opname ontstond een ketoacidose, doordat zijn eigen insulinepomp faalde en patiënt niet te instrueren was hoe dit aan te pakken. Na zijn 
overlijden werd het behandelteam bedankt door de familie voor het honoreren van gebruik van de insulinepomp. |
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van CenteringDiabetes duidelijk 
maken: de toegankelijkheid van 
deze zorgverlening, het vergroten 
van het ziekte-inzicht, het positieve 
effect van lotgenotencontact en de 
stimulans tot gedragsverandering. 

TOEGANKELIJKE ZORGVERLENING
De veiligheid en sfeer die werden ervaren 
tijdens de bijeenkomsten beïnvloedden 
het groepsproces positief. Er heerste 
een gemoedelijke, vertrouwde en open 
sfeer binnen de groep. Een deelnemer 
zei: ‘Een soort huiskamergesprek in een 

ongedwongen 

sfeer. Iedereen kon zijn verhaal doen.’ 
Ook de interactieve werkvormen droegen 
bij aan de toegankelijkheid van deze 
zorgverlening: ‘Door samen activiteiten 
te doen en soms in kleinere groepjes 
te werken, zag je dat dit een gevoel 
van vertrouwdheid gaf bij de patiënten. 
Zij gingen zich meer op hun gemak 
voelen en legden onderling sneller 
contacten’, aldus een zorgprofessional. 
Een individueel contactmoment 
met de zorgprofessional náást 
CenteringDiabetes blijft echter wenselijk, 
zodat patiënten meer persoonlijke zaken 
een-op-een kunnen blijven bespreken.

ZIEKTE-INZICHT 
Patiënten beschouwden de interactieve 
werkvormen als leerzaam, activerend 
en afwisselend, wat leidde tot meer 
ziekte-inzicht. Zij verbreedden hun 
kennis en werden gestimuleerd 
om zelf meer na te denken over de 
aandoening, wat hun zelfmanagement 
bevorderde. Door in groepsverband 
activiteiten te ondernemen gingen 
patiënten zich meer verantwoordelijk 
voelen voor de eigen gezondheid. Een 
zorgprofessional: ‘In de spreekkamer 
ben je vooral aan het zenden en dan 
is het maar de vraag wat daarvan 
ontvangen wordt. Doordat mensen zelf 
over onderwerpen gaan nadenken en 

er met elkaar over in discussie gaan, 
blijven dingen veel beter plakken.’ 

ZORGPROFESSIONALS WAREN 
VERBAASD
De zorgprofessionals waren verbaasd 
over de matige kennis van patiënten 
over hun diabetes en over het belang van 
een gezonde leefstijl, terwijl een aantal 
van hen al geruime tijd individuele 
begeleiding kreeg. Een zorgprofessional: 
‘Tijdens de werkvormen bleek dat 
mensen eigenlijk heel weinig wisten 
en nu pas tot inzichten kwamen. Zelfs 
mensen die al jaren diabetes hadden, 
kenden bijvoorbeeld de invloed voeding 
op bloedsuikers niet. Dat was voor ons 
als zorgverleners een eyeopener.’

POSITIEF EFFECT 
LOTGENOTENCONTACT
‘In een groep voel je je ook meer 
gesterkt. Je hoort positieve verhalen 
van anderen over hoe zij het doen en 
dan krijg ik echt het gevoel van: dat 
kan ik ook’, zei een deelnemer. Het 
lotgenotencontact werd door patiënten 
als waardevol beschouwd, wat hun 
zelfmanagement en hun empowerment 
versterkte. Drie belangrijke aspecten 
kwamen hierbij naar voren: het gevoel 
van saamhorigheid, het uitwisselen van 
ervaringen en het leren van elkaar. 

HOE DEELNEMERS ELKAAR 
VOORUITHELPEN
Patiënten die hun leefstijl al met 
succes hadden aangepast, werden 
binnen de groep als rolmodel gezien 
en gestimuleerd om dit verder uit 
te dragen. Een patiënt: ‘Voor mijn 
gevoel had ik binnen de groep wel 
een soort voorbeeldfunctie en kon 
ik meehelpen mensen te motiveren 
om het anders te gaan doen.’
De variatie in de groep wat betreft het 
aantal ziektejaren en ervaring vergrootte 
het leerrendement. Patiënten keken 
kritischer naar het eigen gedrag, doordat 
zij geïnspireerd en gemotiveerd werden 
door succesverhalen van anderen. De 
openheid in de groep zorgde ervoor 
dat men elkaar onderling durfde aan 
te spreken op het gezondheidsgedrag. 
Ervaringen van gelijkgestemden 
beklijfden ook beter dan de informatie 
van de zorgprofessional tijdens 
individuele contactmomenten. ‘Ik denk 
dat mensen sneller iets aannemen van 
iemand die ook diabetes heeft, dan van 
een praktijkondersteuner die je erop wijst 
wat je beter wel en niet kunt doen.’

STIMULANS TOT 
GEDRAGSVERANDERING
Een deelnemer: ‘Door de bijeenkomsten 
raakte ik gemotiveerd om meer 

te gaan bewegen. Ik heb ook een 
gewone fiets gekocht in plaats van 
een elektrische om mijn spieren meer 
te trainen.’ Tijdens de bijeenkomsten 
werd empowerment bij patiënten 
gestimuleerd. Het lotgenotencontact 
samen met de interactieve werkvormen 
enthousiasmeerden en motiveerden hen 
om aanpassingen aan te brengen in 
hun leefstijl. ‘Ik ben nu veel alerter op 
de voedingsetiketten die op producten 
staan. Je weet beter waar je op moet 
letten en begrijpt de etiketten ook beter.'

BEHOEFTE AAN VERVOLG 
De CenteringDiabetes-groep gaf 
patiënten een stimulans om gestelde 
doelen te behalen en vast te houden. 
Er was ook een grote behoefte aan een 
vervolg. Belangrijkste overwegingen 
hierbij waren: het blijven uitwisselen 
van ervaringen en succesverhalen 
onderling, de stimulans vanuit de groep 
om gedragsverandering vast te houden, 
alsmede het op de hoogte blijven van 
nieuwe inzichten op het gebied van DM2. 

CONCLUSIE
Patiënten, zorgprofessionals en experts 
zijn overtuigd van het succes en de 
effectiviteit van CenteringDiabetes 
binnen de huisartsenpraktijk. Patiënten 
krijgen een actieve rol in het 

zorgproces, waardoor zij meer kennis 
over en grip op hun eigen gezondheid 
krijgen. CenteringDiabetes kan hiermee 
bijdragen aan het optimaliseren van 
diabeteszorg binnen de eerstelijnszorg. 
Door de vereiste medische zorg te 
koppelen aan deze vorm van voorlichting 
en educatie, in combinatie met het 
uitwisselen van ervaringen, ontstaat er 
een compleet zorgprogramma zonder 
extra kosten. Vanwege het succes van de 
pilot blijft huisartsenpraktijk Spectrum 
CenteringDiabetes aanbieden.

Kijk voor meer informatie 
op CenteringZorg.nl

Interactieve werkvormen

CenteringDiabetes maakt gebruik van interactieve werkvormen. Deelnemers gaan 

bijvoorbeeld een wandeling maken waarbij ze voor en na de wandeling hun bloedsuiker 

beoordelen. Voor veel deelnemers is het een eyeopener om te zien dat bewegen zo’n 

grote rol speelt bij het laten dalen van de bloedsuiker. Ook worden er gezamenlijk 

oefeningen gedaan gericht op het vergroten van de spierkracht of een korte 

cardiotrainingen onder begeleiding van de fysiotherapeut. Ook is er de ‘verboden’ box,  

een box met verschillende producten die de deelnemers beoordelen aan de hand van 

voedingsetiketten. Zo leren ze om zelf bewuste(re) keuzes te maken.

Marlies Rijnders, onderzoeker TNO: ‘Patiënten krijgen een actieve rol in het zorgproces, 
waardoor zij meer kennis over en grip krijgen op hun eigen gezondheid’

  Ilona Zantinge, verpleegkundig specialist: ‘Deze vorm van zorg leidt tot community-
building, het vormen van vriendschappen, netwerken en ondersteuningsstructuren’

‘ Als ik tien jaar geleden wist wat ik nu 
allemaal heb geleerd, was het nooit zo 
ver gekomen met mijn diabetes’, aldus 
een deelnemer

 


