
Diabetes (suikerziekte)

54% respons

28 juni - 30 juli 

2017

5 min voor max. 24 vragen

Type 1

4%
Type 2

94%
De rest heeft een andere vorm van diabetes (suikerziekte)

3000 ingevulde vragenlijsten

Middelen die gebruikt worden 

om diabetes/suikerziekte te regelen

Insuline Tabletten

12% 65% 23%

Toedieningssysteem insuline

Insulinepomp Insulinepen Hervulbare 

insulinepen

8% 66% 26%



Zijn er 
wijzigingen in 

het  
insulinegebruik? 

Wordt er gevraagd naar wijzigingen?

12%

Altijd Soms Nooit

Bij wie onder controle?

Internist 20%

21% 67%

Huisarts
39%

Diabetes 

verpleeg 

kundige

48%

POH 33%

4%Dokters- 

assistente



?

Of u goed bent ingesteld

84%

8%

Hoe u dat weet

 

56%

 

44%

Labwaardes

56%

Arts/verpleegkundige

 

62%

 

38%

62%

52%

meet zelf de bloedsuiker

8%



78%

houdt de bloedsuikerwaardes bij in een 

overzicht

koorts

overgeven

35%

37%

diarree

44%

Of u de bloedsuikerwaardes extra 

controleert in onderstaande gevallen

hypo

vermoeidheid, honger, zweten, duizeligheid, trillen, 

hoofdpijn, wisselend humeur, slecht zicht

47% heeft weleens een hypo



hyper

vermoeidheid, slaperigheid, droge mond, dorst, 

vaak moeten plassen

25% heeft weleens een hyper

Wat doet u als u een hypo heeft?

63%

tabletten druivensuiker of een 

suikerdrankje innemen

brood, biscuitjes of fruit eten

56%

Glucagon wordt gebruikt

112 bellen

Wat doet u als u een hyper heeft?

water (of iets anders zonder suiker) 

drinken

31%



Insuline bijspuiten

20%

20%

112 bellen

95% kan een hypo of hyper zonder de hulp 

van anderen oplossen

6% heeft glucagon in huis

hiervan heeft 26% glucagon weleens 

gebruikt

en heeft 87%
mensen in de omgeving 

die weten hoe ze glucagon 

moeten toedienen

De apotheek gaat na of u nog 

glucagon in huis heeft

Heeft u nog 
glucagon in 

huis?

Regel 

matig
6% 7%

Soms Nooit

86%

bewegen (bijvoorbeeld naar buiten)



Tot wanneer is uw glucagon 

nog houdbaar?

Tot wanneer is 
uw glucagon nog 

houdbaar?

Regel 

matig
Soms Nooit

7% 5% 88%

36% heeft in het afgelopen jaar antibiotica 

gebruikt

controleerde de bloedsuiker in dat geval 

extra36%

Controleer uw bloedsuikerwaardes extra in de 

volgende gevallen: 

- Bij ziekte (koorts, overgeven of diarree) 

- Bij het gebruik van antibiotica 

Dit omdat bovenstaande situaties schommelingen 

in de bloedsuikerwaardes kunnen veroorzaken 

Als u glucagon in huis heeft is het verstandig om 

van tijd tot tijd de houdbaarheidsdatum te 

controleren

voor het meedoen!

Hartelijk dank

Advies


