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Gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven van patiënten met diabetes mellitus type 2 

die therapie intensivering ondergaan

Diabetes mellitus type 2 (DM2) is een chronische endocriene stoornis, die gekenmerkt 

wordt door resistentie voor het hormoon insuline in perifeer weefsel. Deze 

insulineresistentie is te wijten aan vertraging of verslechtering van insulinesecretie, 

door geleidelijke verslechtering van β-cel functie in de pancreas. Dit leidt tot abnormaal 

hoge glucosewaarden in het bloed. Patiënten moeten glykemische controle (de 

dagelijkse praktijk van het monitoren en beheren van de bloedsuikerspiegel om deze zo 

normaal mogelijk te houden) handhaven om het risico op cardiovasculaire complicaties, 

veroorzaakt door de chronisch verhoogde bloedsuikerspiegel, te verminderen. 

De zorg voor diabetes gebeurt voornamelijk door de patiënt zelf. De initiële 

behandeling van DM2 bestaat uit aanpassing van de levensstijl (gezondere voeding en 

meer lichaamsbeweging). Vervolgens, als levensstijl aanpassingen onvoldoende zijn om 

glykemische controle te behouden, zijn er verschillende orale bloedglucose verlagende 

medicijnen beschikbaar. Wanneer β-cellen verder achteruitgaan, zijn injecties met 

insuline nodig om de glykemische controle te behouden. Een belangrijke bijwerking van 

behandeling met insuline is echter, dat patiënten vatbaar zijn voor zeer lage niveaus van 

bloedglucose: hypoglykemie. 

Nieuwere, snelwerkende en langwerkende insuline-analogen vergemakkelijken 

het zelfmanagement van de bloedglucose voor patiënten. Patiënten voelen zich echter 

nog steeds vaak gefrustreerd, overweldigd of bang als gevolg van de nooit eindigende 

dagelijkse zelfzorg. Ondanks deze demotiverende factoren, moeten patiënten de 

glykemische controle behouden om het risico op cardiovasculaire complicaties te 

verminderen. Deze constante strijd met de dagelijkse zelfzorg kan een negatieve invloed 

hebben op de gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven (gKvL) van een patiënt. GKvL 

verwijst naar de invloed die gezondheid en ziekte hebben op hoe iemand zijn of haar 

eigen leven waardeert.

Verminderde gKvL heeft een negatief effect op zelfzorg, wat kan leiden tot 

slechtere behandelingsresultaten. Hierdoor nemen het risico op cardiovasculaire 

complicaties en het gebruik van gezondheidszorg toe. In huidige behandelrichtlijnen, die 

opgesteld zijn door de American Diabetes Association en de European Association for the 

Study of Diabetes, wordt aangegeven dat de zorg voor patiënten met diabetes gericht 

dient te zijn op het verbeteren van de glykemische controle, zonder gKvL negatief te 

beïnvloeden. Het kan zelfs worden gesteld dat gKvL de belangrijkste uitkomstmaat is 
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voor patiënten met een chronische aandoening, aangezien deze patiënten meestal voor 

de rest van hun leven met deze aandoening moeten leven. 

De interactie tussen diabetes en gKvL is complex. Onderzoek heeft aangetoond 

dat een aantal aspecten van diabetes de gKvL van een patiënt negatief kan beïnvloeden. 

Diabetes complicaties en bijwerkingen van insulinebehandeling, zoals dieetbeperkingen 

en hypoglykemie, kunnen een negatieve invloed op de gKvL van een patiënt hebben. Het 

huidige inzicht in de interactie tussen diabetes en gKvL is beperkt.

In de hedendaagse diabeteszorg worden de psychosociale behoeften van een 

patiënt met diabetes erkend, maar de interactie met patiënten wordt meestal beperkt tot 

medische kwesties. Er is weinig ruimte voor de perceptie van de patiënt ten opzichte van 

zijn of haar ziekte ziekte. Een beter inzicht in hoe een patiënt tegen insulinebehandeling 

aankijkt, het effect van het beginnen met of intensiveren van insulinebehandeling op de 

gKvL en de relatie tussen medische uitkomsten en gKvL kan bijdragen aan het bij elkaar 

brengen van de patiënt en de zorgverlener in collaboratieve diabeteszorg. Dit vergroot 

de mogelijkheden voor en de acceptatie van optimaal effectief klinische interventies, 

met behoud van de gKvL van een patiënt.

Dit proefschrift had twee hoofddoelen. Het eerste doel was het bestuderen 

van de mogelijke impact van het beginnen met of intensiveren van langwerkende 

insulinebehandeling op drie verschillende aspecten van gKvL bij volwassen patiënten 

met DM2, die suboptimale glykemische controle hadden. Het tweede doel was om het 

huidig begrip van gKvL te verbeteren in DM2. Dit is geëxpliciteerd in twee subdoelen. 

Ten eerste is klinisch relevante angst voor hypoglykemie bepaald bij patiënten met DM2. 

Ten tweede is een veel gebruikte vragenlijst voor het meten van emotioneel welzijn 

psychometrisch beoordeeld bij patiënten met type 1 en type 2 diabetes.

Om deze doelen te bereiken werden de gegevens van vier studies gebruikt: 

SHARED (Survey of Health care professionals and patients to Assess Real perceptions 

of Diabetes issues), SPIRIT (Study of the Psychological Impact in Real care of Initiating 

insulin glargine Treatment), ESPRIT (Effect Study on Patient-Reported outcomes in 

Insulin glargine Treatment) en een depressie screening studie. De bevindingen uit deze 

studies zullen worden besproken in de volgende alinea’s, die corresponderen met de 

hoofdstukken van het proefschrift.

In hoofdstuk 2 werden de omvang en onderliggende concepten van Psychologische 

Insuline Resistentie (PIR) in acht Westerse landen onderzocht met behulp van gegevens 

uit de SHARED studie. De SHARED studie was een cross-sectionele survey onder diabetes 

patiënten, verpleegkundigen, huisartsen en diabetes specialisten. De survey bevatte 
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vragen over hoe patiënten aankeken tegen verschillende aspecten van diabetes en de 

behandeling, onder andere het gebruik van insuline. Insuline-naïeve patiënten met DM2 

werd gevraagd in hoeverre ze bereid zouden zijn om te beginnen met insulinebehandeling 

indien dit zou worden aanbevolen door hun arts. Positieve en negatieve overtuigingen 

over insuline en orale medicatie werden gevraagd, evenals de mate van diabetes 

distress. PIR bleek vaak voor te komen: 35% van de patiënten gaf aan ambivalent te 

zijn en 17% gaf aan onwillig te zijn om te beginnen met insulinebehandeling indien dit 

werd aanbevolen door hun arts. Zowel ambivalentie als onwilligheid om te beginnen 

met insulinebehandeling was geassocieerd met verhoogde niveaus van diabetes distress 

en een verhoogd aantal negatieve overtuigingen over de huidige (orale) medicatie. 

Een behoorlijk deel van de patiënten met DM2 was ambivalent of niet bereid om 

met insulinebehandeling te starten indien het werd aanbevolen door hun arts. Deze 

bevindingen indiceren dat PIR een bredere ontevredenheid met medicijnen, diabetes of 

de gezondheidszorg in het algemeen kan weerspiegelen.

In hoofdstuk 3 werd de impact van het starten met langwerkende insuline 

glargine op gKvL onderzocht bij insuline-naïeve, suboptimaal gecontroleerd (HbA1c> 7%; 

53 mmol / mol) patiënten met DM2 met behulp van gegevens uit de SPIRIT studie. 

De SPIRIT studie was een multicenter longitudinale observationele studie met een 

follow-up van 6 maanden. Patiënten met DM2 uit de eerstelijns gezondheidszorg met 

een klinische noodzaak om insulinebehandeling te starten (N = 911) begonnen met 

langwerkende insulinebehandeling, in combinatie met orale medicatie, snelwerkende 

insuline of beide. Op het moment dat patiënten begonnen met insulinebehandeling, 

werd ze gevraagd hoe ze tegen deze behandeling aankeken met vijf items afgeleid 

van de Insulin Treatment Appraisal Scale, een veelgebruikt instrument om percepties 

ten opzichte van insuline te meten. Verder zijn gegevens over gewicht, hypoglykemie, 

glycemische controle en drie aspecten van gKvL verzameld op, en 3 en 6 maanden na 

de start met behandeling met insuline. De volgende gKvL-concepten zijn gemeten: de 

zorgen subschaal van de Angst voor Hypoglykemie Vragenlijst werd gebruikt om angst 

voor hypoglykemie te meten, de herziene versie van de Diabetes Klachtenlijst werd 

gebruikt om diabetes symptoom distress te meten en de World Health Organization-vijf 

welzijnsindex (WHO-5) werd gebruikt voor het meten van emotioneel welzijn. Een kwart 

van de patiënten (26%) bleek negatieve percepties ten opzichte van insuline hebben op 

het moment dat behandeling met insuline gestart werd. Drie maanden na het beginnen 

met langwerkende insulinebehandeling werd een matige (Cohen›s d 0,39, p <0,001) 

toename van het emotioneel welzijn waargenomen, ondanks een lichte gewichtstoename 

en samen met een gemiddelde daling in HbA1c van 1%. Verder werden kleine tot matige 
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dalingen (Cohen’s d -0,14 -0,34 en, p <0,002) in angst voor hypoglykemie en diabetes 

symptoom distress waargenomen. Zes maanden na behandeling met insuline hielden 

deze waarnemingen aan. Op dit follow-up punt werd een lichte daling waargenomen van 

het aantal patiënten dat ≥1 symptomatische, nachtelijke of ernstige hypoglykemische 

episode hebben gehad. Het beginnen met langwerkende insulinebehandeling bij 

suboptimaal gecontroleerde patiënten met DM2 heeft geen negatief effect op angst 

voor hypoglykemie en diabetes symptoom distress en heeft een klein tot matig positief 

effect op het emotioneel welzijn.

In hoofdstuk 4 werd onderzocht of een verbetering van HbA1c na een 

intensivering van insulinebehandeling geassocieerd was met verbeteringen in gKvL bij 

patiënten met DM2 die suboptimale glykemische controle hadden en NPH insuline, mix 

insuline of insuline detemir gebruikten. Dit werd onderzocht met data van de ESPRIT 

studie. Deze studie had hetzelfde design als de SPIRIT studie en dezelfde variabelen 

werden gemeten op baseline, na 3 en 6 maanden. Patiënten begonnen op baseline met 

insuline glargine en werden gedurende 6 maanden gevolgd. Na de intensivering van 

de behandeling werden verbeteringen in gKvL waargenomen. Een toename van het 

emotioneel welzijn en een daling van de diabetes symptoom distress (Cohen’s d 0,27 

en 0,39, p <0,001 voor beide) werden waargenomen. Een statistisch significante, maar 

zeer zwakke longitudinale associatie van glykemische controle (HbA1c) met emotioneel 

welzijn en diabetes symptoom disstress werd waargenomen.

In hoofdstuk 5 werden de psychometrische en depressie screening eigenschappen 

van de WHO-5 onderzocht in Nederlandse patiënten met type 1 (N = 384) en type 2 (N = 

549) diabetes, met behulp van gegevens uit de depressie screening studie. De depressie 

screening studie was een multicenter gerandomiseerde gecontroleerde trial, gericht op 

het bestuderen van de effecten van depressie screening met feedback aan de patiënt, 

zijn / haar internist en de huisarts op depressie symptomen bij volwassen patiënten met 

diabetes type 1 of type 2 in de tweede lijns gezondheidszorg. In dit proefschrift werden 

de baseline gegevens uit deze studie gebruikt om psychometrische en depressie screening 

eigenschappen van een veelgebruikt zelfrapportage instrument voor emotioneel welzijn 

te beoordelen: De WHO-5. Een 1-factorstructuur van het instrument werd bevestigd 

met behulp van confirmatieve factoranalyse, zowel voor patiënten met diabetes type 

1 (RMSEA = 0,094, CFI = 0,99) als voor patiënten met diabetes type 2 (RMSEA = 0,089, 

CFI = 0,99). Het instrument had een hoge interne consistentie (Cronbach’s α 0,91 voor 

patiënten met diabetes type 1 en 0,93 voor patiënten met diabetes type 2). Matige tot 

sterke concurrente validiteit is gevonden met depressie symptomen (PHQ-9), diabetes 

distress (PAID) en ervaren psychische gezondheidstoestand (SF-12 MCS score). Uit ROC-



130

Samenvatting

analyses bleek dat een WHO-5 score van <50 het best presteerde als een eerste indicatie 

voor depressie tegen de diagnose voor depressie, verkregen uit de PHQ-9. De WHO-

5 is een psychometrisch deuglijk instrument voor het meten van emotioneel welzijn 

bij zowel de patiënten met diabetes type 1 als patiënten met diabetes type 2. Het 

instrument lijkt geschikt voor het screenen van depressie bij deze patiënten.

In hoofdstuk 6 werden potentiële cut-off scores voor klinisch relevante angst voor 

hypoglykemie op de Zorgen subschaal van Angst voor Hypoglykemie Vragenlijst (AHV-Z) 

onderzocht bij patiënten met DM2 met behulp van baselinegegevens van de SPIRIT en 

de ESPRIT studies. Er is geen gouden standaard voor het meten van verhoogde angst 

voor hypoglykemie. Om deze reden zijn drie statistische en een inhoudelijke benadering 

toegepast om een drempel voor klinisch relevante angst voor hypoglykemie vast te stellen 

op de AHV-Z: 1) score distributie kriterium, 2 ) een score van twee standaarddeviaties 

boven het gemiddelde (standaarddeviatie kriterium), 3) concurrente validiteit met het 

hebben gehad van een ernstige hypoglykemie en suboptimaal welzijn (concurrente 

validiteit kriterium), en 4) een verhoogde score (3 of 4) op ≥1 AHV-Z item (verhoogde 

itemscore kriterium). Er werd onderzocht welke aanpak het sterkst geassocieerd was 

met het hebben gehad van een ernstige hypoglykemie en suboptimaal welzijn (WHO-

5<50). In de literatuur zijn beiden namelijk consistent geassocieerd met verhoogde angst 

voor hypoglykemie. In het score distributie kriterium bleek dat 19% van de patiënten 

geen angst hypoglykemie had (score van 0 op de AHV-Z). Als het standaarddeviatie 

kriterium werd toegepast, bleek vijf procent van de patiënten verhoogde angst voor 

hypoglykemie te hebben (AHV-Z≥50). In het concurrente validiteit criterium scoorden 

patiënten die een ernstige hypoglykemie ervaren hadden significant hoger op de AHV-Z 

dan degenen die dit niet hadden ervaren (25±20 versus 15±17, p<0,001). Patiënten met 

suboptimaal welzijn rapporteerden hogere AHV-Z scores dan degenen met goed welzijn: 

20±18 en 13±15 (p<0,001). Zesentwintig procent van de patiënten had verhoogde angst 

voor hypoglykemie, gedefinieerd door het verhoogde itemscore criterium (gemiddelde 

AHV-Z score 35±19). Het verhoogde itemscore criterium was het sterkst geassocieerd 

met ernstige hypoglykemie geschiedenis en suboptimaal welzijn. Deze bevindingen 

suggereren dat een verhoogde score (≥3) op ten minste één AHV-Z item een   rendabele 

benadering is om verhoogde angst hypoglykemie bij patiënten met DM2 te bepalen. Meer 

onderzoek ter bevestiging van de resultaten in een meer diverse populatie is nodig.

In de volgende alinea’s zullen deze bevindingen kort worden besproken. Hoewel 

patiënten of zorgverleners zorgen kunnen hebben over behandeling met insuline, lijkt er 

geen reden in verband met klinische of patiënt-gerapporteerde uitkomsten te zijn om te 
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wachten met het beginnen met of intensiveren van insulinebehandeling. Een subgroep 

van patiënten zal waarschijnlijk behoefte hebben aan meer psychologische zorg of 

meer educatie voor of tijdens de behandeling met insuline. Deze patiënten kunnen 

worden geïdentificeerd door het multidisciplinaire diabeteszorgteam met gevalideerde 

screeningsinstrumenten voor psychische problemen (bijvoorbeeld de WHO-5), op basis 

van een uitgesproken ontevredenheid met de huidige medische zorg of op basis van 

intuïtie, om hieropvolgend adequate ondersteuning of zorg te verlenen.

Associaties tussen HbA1c en angst voor hypoglykemie, diabetes symptoom 

distress en emotioneel welzijn zijn zwak, in overeenstemming met resultaten uit eerder 

onderzoek. Dit is mogelijk te verklaren door het feit dat HbA1c een zeer specifieke 

diabetes uitkomst is, die indicatief is voor de gemiddelde bloedglucose over meerdere 

weken. Deze uitkomstmaat is zwak causaal gerelateerd aan gKvL. Een chronisch 

verhoogde of, als alternatief, (bijna-) normale HbA1c kan wel een indicatie zijn voor 

onderliggende aspecten die een negatieve invloed hebben op de gKvL van een patiënt 

(bijvoorbeeld angst voor diabetes complicaties, angst voor hypoglykemie of zorgen over 

de gezondheid). In deze zin kan HbA1c worden beschouwd als de punt van een ijsberg 

voor zorgverleners; een indicator voor het feit dat een patiënt op een inadequate wijze 

omgaat met zijn of haar diabetes, als gevolg van bepaalde overtuigingen, problemen of 

angsten. Vanwege het bovenstaande geeft toekomstig onderzoek op dit gebied hopelijk 

meer aandacht aan de manier waarop patiënten omgaan met hun diabetes.

In het huidige paradigma van collaboratieve, patiëntgerichte chronische zorg, 

in tegenstelling tot normatieve richtlijnen, is het noodzakelijk om de behandeling aan 

te passen aan de behoeften, voorkeuren en toleranties van een patiënt. In dit licht 

spelen gKvL variabelen een prominentere rol dan vroeger. In de afgelopen decennia 

is het repertoire van behandelopties voor DM2 uitgebreid. Deze uitbreiding vergroot 

de mogelijkheden voor behandeling op maat. Moderne behandelmethoden, zoals GLP-1 

receptor agonisten en DPP-4-remmers zouden de noodzaak van insuline bij patiënten met 

DM2 kunnen uitstellen. Deze 2 medicijnklassen zijn geassocieerd met een lage incidentie 

van hypoglykemie. Het huidig inzicht in de invloed van deze behandelmethoden op 

gKvL variabelen, waaronder zorgen omtrent hypoglykemie, is echter beperkt. Op een 

gegeven moment is insulinebehandeling voor patiënten met DM2 noodzakelijk, door 

de “natuurlijke” progressie van de ziekte. Met de ontwikkeling van zeer langwerkende 

insuline (1 injectie per week), is het waarschijnlijk dat de kans op hypoglykemie verder 

afneemt. Hoewel deze ontwikkelingen van nieuwe medicijnen veelbelovend zijn, 

lossen ze angsten en zorgen met betrekking tot hypoglykemie en het veranderen van 

behandeling niet op. Hypoglykemie en aanverwante zorgen en angsten blijven een 
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probleem zolang een kunstmatige alvleesklier niet beschikbaar is. Het is te hopen dat 

dit proefschrift onderzoek stimuleert naar de effecten van moderne behandelmethoden 

op gKvL gerelateerde variabelen zoals angst voor hypoglykemie, welzijn en zorgen in 

verband met de behandeling of intensivering hiervan in patiëntgerichte zorg.


