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Zelfcontrole speelt in het dagelijks leven een grotere rol dan we ons beseffen. 

Even snel in de spiegel kijken om te zien of ons haar nog goed zit en het 

wekelijkse momentje op de weegschaal zijn duidelijke voorbeelden van 

onbewust door ons gebruikte vormen van zelfcontrole. De afgelopen decennia is 

het steeds makkelijker geworden om veranderingen in lichamelijke processen te 

monitoren en te controleren. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn om de bloeddruk 

te controleren bij een hartpatiënt of het vetpercentage bij een topsporter. 

Steeds vaker zijn de apparaten die hiervoor worden gebruikt handzamer en 

gericht op een eenvoudig gebruik in onze eigen vertrouwde omgeving. Zo ook 

de mogelijkheden om zelfstandig de glucosespiegel te controleren. Omdat 

diabetes een chronische ziekte is, die gekenmerkt wordt door hoge- en soms 

lage glucosespiegels, is het controleren van de glucosespiegel een handeling die 

veel diabetes patiënten zelf doen. 

Door zelf de glucosespiegel te meten, krijgen diabetes patiënten informatie 

over de hoogte van de glucosespiegel in hun bloed. Door middel van een prikje 

in de vinger wordt een druppel bloed verkregen die op een teststrookje wordt 

gebracht en vervolgens in een bloedglucose meter geplaatst, waarna na enkele 

seconden de uitslag wordt weergegeven. Daarnaast kan de glucosespiegel in de 

urine worden gemeten door middel van een urinestick. Met de informatie van de 

glucosemetingen kunnen diabetes patiënten meer inzicht krijgen in de effecten 

van voeding, beweging en medicijnen. Hierdoor kunnen zij zelfstandig 

aanpassingen maken in bijvoorbeeld beweeggedrag om de glucosespiegels 

binnen de normaalwaarden te krijgen.  

Dat zelfcontrole van glucosespiegels een gunstige uitwerking heeft op de 

glucose-instelling is bekend bij type 1 diabetes patiënten en type 2 diabetes 

patiënten die insuline gebruiken. Het is echter onduidelijk wat de effecten van 

zelfcontrole zijn bij type 2 diabetes patiënten die geen insuline gebruiken. 

Daarnaast is vrij weinig bekend over de effecten van zelfcontrole op enerzijds 

diabetes gerelateerd emotioneel welzijn (onrust en zorgen) en anderzijds op het 

vermogen om zelfstandig en adequaat het beloop van diabetes te kunnen 

beïnvloeden (eigen effectiviteit). Het primaire doel van dit proefschrift was dan 

ook tweeledig: ten eerste om te beoordelen of zelfcontrole positieve effecten 

heeft op diabetes gerelateerd emotioneel welzijn en de glucose-instelling bij 

type 2 diabetes patiënten die geen insuline gebruiken.  
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Ten tweede, om de mechanismen waardoor zelfcontrole mogelijk voordeel biedt 

aan deze groep patiënten te verkennen.  

 

Systematisch literatuuronderzoek 
In HOOFDSTUK 2 beschrijven we een systematisch uitgevoerd literatuuronderzoek 

naar de effectiviteit van zelfcontrole van bloedglucose bij patiënten die geen 

insuline gebruiken. Na een systematisch uitgevoerde selectie zijn 12 

gerandomiseerde onderzoeken met elkaar vergeleken. De conclusie van dit 

literatuuronderzoek is dat zelfcontrole weinig tot niet effectief is om de glucose 

instelling van type 2 diabetes patiënten die geen insuline gebruiken te 

verbeteren. Verder concluderen we dat er weinig gegevens bekend zijn over de 

invloed van zelfcontrole op (diabetes gerelateerde) welzijn en kwaliteit van 

leven. Omdat er meer onderzoek nodig is op dit gebied, hebben we de effecten 

van zelfcontrole op diabetes gerelateerd emotioneel welzijn onderzocht in de IN 

CONTROL-studie.  
 

Onderzoeksopzet van de IN CONTROL-studie 
In HOOFDSTUK 3 beschrijven we de achtergrond en de methoden van dit 

gerandomiseerde onderzoek. Het primaire doel van de IN CONTROL-studie was 

het onderzoeken van de effecten van zelfcontrole van glucosespiegels in bloed of 

urine bij patiënten met type 2 diabetes die geen insuline gebruiken, vergeleken 

met type 2 diabetes patiënten die niet zelf controleren. De effecten die ons met 

name interesseerden waren allereerst veranderingen in emotionele onrust. Dit is 

een onderdeel van diabetes gerelateerde welzijn. Daarnaast waren we 

geïnteresseerd in veranderingen in eigen effectiviteit en, hetzij in mindere mate, 

geïnteresseerd in veranderingen in de glucose-instelling.  

Voor het onderzoek zijn 181 patiënten uit diabetescentra in Noord-Holland 

(Zaanstreek-Waterland, West-Friesland en Kop van Noord-Holland) op basis van 

toeval ingedeeld in 3 groepen. De eerste groep controleerde gedurende één jaar 

enkele keren per week de glucosespiegel in het bloed (bloedglucose groep).  

De tweede groep controleerde gedurende één jaar de glucosespiegel in de urine 

(urineglucose groep), en de derde groep diende als controle groep.  

Alle patiënten kregen dezelfde diabeteszorg.  
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De patiënten in de urineglucose groep en in de bloedglucose groep werden 

getraind in het uitvoeren van zelfcontrole en kregen instructies wanneer ze 

moesten meten, hoe de uitkomsten uitgelegd moesten worden en wat ze 

vervolgens moesten doen. Naast de gebruikelijke diabetes controles kwam 

iedere deelnemer gedurende een jaar maximaal drie keer extra naar het 

diabetescentrum voor een onderzoekscontrole en het invullen van vragenlijsten. 

 

Effectiviteit na 4 maanden en 12 maanden 
De resultaten van de IN CONTROL-studie zijn beschreven in HOOFDSTUK 4 en 

HOOFDSTUK 5. Vier en twaalf maanden na start van het onderzoek bleken er 

geen verschillen in glucose-instelling te zijn tussen de drie groepen (HOOFDSTUK 

4). Ook waren er geen verschillen in diabetes gerelateerde emotionele welzijn 

en was er geen verschil in eigen effectiviteit tussen de groepen (HOOFDSTUK 5). 

De conclusie van de IN CONTROL-studie is dan ook dat diabeteszorg met 

zelfcontrole van glucosespiegels niet effectiever was dan diabeteszorg alleen. 

 

Zelfcontrole en ziektebeleving 
Om een mogelijke verklaring te vinden waarom in de IN CONTROL-studie 

zelfcontrole niet effectiever was dan gebruikelijke diabeteszorg hebben we in 

HOOFDSTUK 6 de invloed van zelfcontrole op de ziektebeleving onderzocht. 

Volgens de theorie waar het onderzoek op gebaseerd is blijkt namelijk dat de 

manier waarop patiënten hun ziekte beleven in verband staat met de door hen 

ervaren emotionele onrust, en de mate van eigen effectiviteit. Uit de analyses 

blijkt dat zelfcontrole van glucosespiegels niet leidde tot veranderingen in de 

ziektebeleving. Mogelijk gaf het proces van zelfcontrole de patiënten 

onvoldoende (bruikbare) feedback om veranderingen in ziektebeleving teweeg 

te kunnen brengen.  

 

Zelfcontrole, hypoglycaemie en ziektebeleving 
Type 2 diabetes wordt gekarakteriseerd door verhoogde glucosewaarden en 

soms ook verlaagde glucosewaarden (hypoglycaemie). Tijdens periodes van 

hypoglycaemie kunnen patiënten zich erg ziek voelen. Deze periodes kunnen tot 

emotionele onrust leiden. In HOOFDSTUK 7 beschrijven we de relatie tussen  
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veranderingen in ziektebeleving en het ervaren van periodes van hypoglycaemie 

bij type 2 diabetes patiënten die geen insuline gebruiken maar wel zelf de 

glucosespiegel controleren. Voor deze studie is gebruik gemaakt van gegevens 

van de DiGEM studie. Dit was een grote Engelse studie (Oxford, Verenigd 

Koninkrijk) waarin ook effecten van zelfcontrole van bloedglucose werden 

onderzocht bij type 2 diabetes patiënten die geen insuline gebruiken. De 

resultaten laten zien dat patiënten die een periode van hypoglycaemie zonder 

bijbehorende symptomen ervaren, het gevoel hebben dat ze meer persoonlijke 

invloed en controle over hun diabetes hebben dan patiënten die geen periodes 

van hypoglycaemie ervaren. Echter, er waren geen verschillen in veranderingen 

in algemeen welzijn en de gezondheidstoestand tussen de patiënten. 

 

Discussie 
In de algemene discussie (HOOFDSTUK 8) zijn de belangrijkste bevindingen van 

het proefschrift samengevat, gekoppeld aan de primaire doelstellingen van het 

proefschrift en vanuit meerdere standpunten belicht. Vervolgens worden er 

aanbevelingen voor de praktijk en toekomstig onderzoek gedaan.  

 

Conclusie 
Op basis van onze bevindingen en eerder onderzoek in ogenschouw nemend, 

concluderen wij dat er geen bewijs is dat zelfcontrole van glucose in bloed of 

urine helpt bij het verbeteren van diabetes gerelateerde emotionele onrust en 

het verbeteren van de glucose-instelling bij type 2 diabetes patiënten die geen 

insuline gebruiken. Daarom adviseren wij om op dit moment type 2 diabetes 

patiënten die niet met insuline behandeld worden niet zelf hun glucosespiegels 

te controleren. 
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